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mas. Jie sako, kad po karo 
jų kolegos vėl valdys Lietuvą. 
O tai būsianti tokia “demo
kratiška ir nepriklausoma” 
Lietuva, kurioje tokiems lie-! 
tuviams, kaip Paleckis, nebū-i 
šią vietos!

Vadinasi, kovingi, pažangūs 
ir patrijotingi lietuviai bus ka
riami ir šaudomi.

Tokį pagrūmojimą išleido 
Chicagos Draugas (bal. 2).

Tačiau tokia Lietuva nieka
dos nebus. Ji būtų tokia, jei
gu Hitleris karą laimėtų. Ji 
yra dabar tokia, kai Hitleris 
ją valdo.

Betgi karą laimės Jungtinės 
Tautos. Lietuva bus laisva. 
Joje sutilps visi lietuviai.

Kartuvių gadynė bus praė
jus. Klerikalai su savo teroru 
jos nebevaldys. Tegul Draugas 
nė nesapnuoja.

O visgi Amerikos jaunimo 
sveikata prasta. Dabar, rodos, 
armijon priima ir gana silp
nus, tačiau vis tiek dar 25 
nuošimtis pašauktų jaunų vy
rų armijos tarnybai netinka.

Yra ko susirūpinti. Prieš ka
rą mažai atydos kreipta į šitą 
problemą. Po karo valdžia 
nebegalės palikti jaunimo 
“dievo valiai.”

AMERIKOS LAKŪNAI PLEŠKINO ANTWERP*, BELGIJOJ?

S

AMERIKIEČIŲ LAKŪNAI 
ARDE KARINIUS NACIŲ 
FABRIKUS ANTWERPE

Amerikos Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 5. — Bendras Jungtinių Valstijų ar

mijos ir anglų oro ministerijos pranešimas:
šiandien dienos laiku didelis būrys Jungtinių Vals

tijų Lekiančiųjų Tvirtumų ir Liberator bombanešių 
atakavo pramoniškus punktus vokiečių užimtame Ant-, 
werpe (Belgijoj). Oras virš miesto buvo giedrus, ir 
bombardavimo pasekmės geros. Priešų lėktuvai kovo
tojai smarkiai priešinosi ir įvyko daug susikirtimų ore. 
Amerikiniai bombanešiai sunaikino tam tikrą skaičių 
vokiečių lėktuvų.

Anglų ir talkininkų lėktuvai kovotojai gynė bomba- 
nešius ir rėmė jų veiksmus. Jie turėjo kelis mūšius su 
priešų lėktuvais kovotojais, kurių du tapo sunaikinti.

(Tąsa 5-tam pusi.)

sušauktą konferenciją. Iš 
konferencijos, kaip žino- 
jis su savo klika pabėgo, 
pamatė, kad organizacijos

įvyks 
Tautų 

Tai bus 
kurioj

Kolonijų draugai gali pa
klausti: O kodėl jūs nesate 
pirmutiniai? Jūs raginate ki
tus, bet pasirodykite ir patys.

Ir jie tiesos turėtų. ,
Nesikalbėjau apie tai su ki

tais Pundelių Vajaus Komite
to nariais. Bet nuo savęs tam 
tikslui aukoju penkius dole
rius.

Gabaliauskas, Lietuvos ži
nių. redaktorius, sako, kad ža- 
deikis moka Smetonai algos, 
po $600 ant mėnesio!

Pinigai eina iš Lietuvos iž
do. šitas parazitas, susitepęs 
rankas ir kojas Lietuvos žmo
nių krauju, tebeėda tų žmonių 
duoną, tebegeria jų prakaitą.

Neužilgo Amerikoj 
tarptautinė Jungtinių 
maisto konferencija, 
pirma ‘ konferencija,
pirmu sykiu susieis visų Jung
tinių Tautų delegatai.

Iki šiol tokios konferencijos 
dar nebuvo. Iki šiol pirmiau
sia pasitardavo Amerikos ir 
Anglijos viršininkai, o paskui 
kitos tautos jų nutarimus už- 
girdavo. Taip ir garsusis At
lanto čarteris gimė.

ši maisto konferencija bus 
pirmas žingsnis plačiam visų 
Jungtinių Tautų praktiškam 
kooperavime.

Fašistai ir menševikai sura
do gražią bendrą kalbą. Ba
landžio 2 d. Naujienos šaukia: 
“Bolševikų blitzkriegas nepa
vyko.”

Fašistų Dirva (bal. 2 d.) 
taip pat gvoltu rėkia: “Lietu
viai, budėkime, nes Maskvos 
agentai veikia.”

O dalykas eina apie kovo 28 
dieną Pittsburgh© Povilo Dan
gio 
tos 
ma, 
kai
atsiuntė delegatus, kurie ne
šoks pagal jo muziką.

Menševikai ir fašistai da
bar susiriesdami plūsta tuos 
delegatus. Bendras frontas, ar 
ne ?

Aš bijau, kad kiti kanadie
čiai neužsirūstintų. Aš bijau, 
kad jie nepamanytų, jog mes 

-/natome tiktai torontiečius.
Štai kitos LLD kuopos gra

žus rekordas. Windsoro 21 
kuopa ne tik užsimokėjo duo
kles už visus narius. Ji dar 
sukėlė $26 padėjimui Centrui 
pravesti literatūros leidimo 
programą šimtu procentų!

Tai pirmutinė tokia duosni 
kuopa. Centras jai dėkingas.

Lekiančios Tvirtumos Triuškino 
Svarbų Nacių Mašinerijos Centrą

London. — Lekiančios 
Tvirtovės, didieji Amerikos 
bombanešiai, atakuodami 
Antwerpą, Belgijoj, ardė 
ir degino ten Earla Aero fa
brikus. O tai fabrikai, ku
rie pagamindavo daugius 
reikalingų dalių taisymams 
bei įrengimams vokiečių 
orlaivių. Amerikiečiai taip
gi pataikė oro bombomis į 
kitus fabrikinius pastatus 
ir prieplaukas Antwerpe ir 
užkūrė gaisrus, kurie bent 
per 24 valandas po to vis 
dar tebeliepsnojo.

Amerikos Bombanešiai vėl 
Gerai Pasirodė

75 iki 100 vokiečių lėktu
vų kovotojų atakavo Ame
rikos bombanešius, ne tik 
šaudydami, bet ir berdami 
smulkiąsias bombas ant jų. 
Prieš Amerikos bombane
šius veikė ir smarki ugnis 
iš nacių priešlėktuvinių ka- 
nuolių. Bet amerikiečių Le
kiančios Tvirtumos ir Libe
ratoriai bombanešiai, lydi
mi talkininkų lėktuvų kovo
tojų, nušovė žemyn eilę 
priešų lėktuvų, o savo pra
rado tik penkis lėktuvus.

GEN. EISENHOWER SULAIKĖ KOVOJANČIU 
PRANCŪZŲ DERYBAS SU GEN. GIRAUDU

London. — Generolas de 
Gaulle, Kovojančiųjų Pran
cūzų galva, buvo jau pasi
ruošęs skrist į Šiaurių Af
riką ir tartis su generolu 
Giraudu apie greitą apsi- 
vienijimą su Giraudo vado
vaujamomis karinė mis 
francūzų jėgomis, kurios 
veikia drauge su amerikie
čiais ir anglais prieš vokie
čius ir italus Tunisijoje. — 
Gen. Giraud yra civilis ir 
karinis francūzų komandie- 
rius Šiaurinėje ir Vakari
nėje Afrikoje.

Bet generolas Eisenho
wer, vyriausias talkininkų 
komandierius Šiaurinėje 
Afrikoje, paprašė, kad gen. 
de Gaulle palauktų ir neri
botam laikui atidėtų savo 
kelionę į šiaurinę Afriką. 
Tai de Gaulle dabar ir ne
skrenda ten derėtis su gen.

Giraudu apie visų francūzų 
jėgų ap vieni j imą prieš fa
šistų Ašį.

Kovojančiųjų Francūzų 
komitetas Londone nusimi
nęs dėl šio reikalo atidėlio- 
jimo.Kai kurie komiteto na
riai sako, jog Vichy Fran- 
cijos politikieriai 
dar tebevaldo 
Francūzų Afriką; 
šingi generolui de 
kaip atviram
prieš Ašį; todėl, girdi, jie 
ir paveikę talkininkų ko- 
mandierių gen. Elisenhowe- 
rį sulaikyt pasitarimus dėl 
vienybės tarp de Gaulle ir 
Giraudo.

tikrumoj 
Šiaurinę 
jie prie- 
Gaulle’ui 
kovotojui

Sugrįžo Amerikos Eks
pertai iš Sovietų

Washington. — Sugrįžo 
keturi amerikiečiai dirbti
nės gumos (robo) gamini
mo specialistai iš Sovietų 
Sąjungos.

Juos Amerikos vyriausy
bė pasiuntė pernai lapkri- 
tyj į Sovietus, kad patirtų, 
kaip Sovietų Sąjunga pasi
gamina dirbtinės gumos, 
kiek tik jai reikia.

Talkininkai per Dieną Nušovė 
Žemyn 48 Fašistų Lėktuvus

šiaur. Afrika, bal. 6. — 
Amerikiečių lakūnai, ata
kuodami fašistus ore virš 
Tunisijos ir Viduržemio Jū
ros, nušovė žemyn 18-ką 
didžiulių Ašies transporto 
orlaivių ir 13 lėktuvų ko
votojų. Tie transportai ga
beno vokiečių ir italų karei
vius, žibalą, ginklus ir amu
niciją saviškiams į Tuni
siją.

Viso amerikiečiai ir ang-

lai lakūnai vakar sunaikino 
48 fašistų lėktuvus kauty
nėse virš Tunisijos, virš jū
ros ir Italijos saloje Sicili
joje.

Tuo pačiu laiku talkinin
kų lėktuvai susprogdino 
vieną karinį fašistų laivą- 
naikintuvą ir padegė bent 
du krovinių laivus, plauku
sius su kariniais reikmeni
mis į Tunisiją.

Naujos Kainų Lubos 
Jautienai, Avienai

Ir Veršienai
Washington. — Valdiška 

Kainų Administracija išlei
do patvarkymą, kadrinio, 
balandžio 15 d. krautuvi
ninkam uždraudžiama imti 
brangiau, negu sekamas 
kainas už avieną, veršieną 
ir jautieną 'rytinėje dalyje 
New Yorko valstijos, New 
Jersey valstijoj ir Naujo
sios Anglijos valstijose:

Lamb chps 53 centai sva
rui ; kitokia, aviena 45c. 
Veal (veršienos) cutlet 52c. 
Roast beef 40c; round 
steak (su kaulu) 50c; sir
loin steak (su kaulu) 48c; 
porterhouse steak 63c; 
chuck roast (su kaulu) 36c; 
malta ' jautiena (hambur
ger) 33c.

Šios kainos yra nusaky
tos toms savarankiškoms 
krautuvėms, kurios per me
tus parduoda mažiau kaip 
už $250,000 mėsos. Visom 
kitom krautuvėm smulkme
niškai pardavinėjančiom 
mėsą yra nustatyta imti po 
centą iki dviejų centų pi
giau už svarą. Šios krautu
vės, pavyzdžiui, negali imti 
už lamb chops daugiau kaip 
51c, už veal cutlet 50c, už 
roast beef 38c, už round 
steak 47c, už sirloin steak 
46c, už chuck roast 34c, už 
hamburger 32c.

Tokios tai naujos kainų 
lubos uždėtos šioje vadina
moje Devintoje Šiaurinėje 
srityje. Visos Jungtinės 
Valstijos yrą paskirstytos į 
dvyliką sričių, kur vienoje 
srityje gali mėsos kaina 
centu kitu skirtis nuo kitos 
srities.

Valdininkai teigia, jog 
pagal šį įsakymą, tai nuo 
balandžio 15 d. žmonės dau
gumoj atsitikimų pigiau 
gaus pirkti mėsos, negu pa
skutiniu laiku. (

Gudragalvių Suvaržymas
Paskutiniu laiku, kada 

tapo pristatyta daugiau 
mėsos į rytines valstijas, 
kai kurie krautuvininkai

ėmė mažint reikalaujamą 
skaičių štampų - punktų už 
•svarą. Tokie* krautuvinin
kai sakė, kad, girdi, tūlų 
rūšių mėsa sugęstų, jeigu 
jie jos neparduotų; todėl 
jie ir numuša punktų skai
čių. Bet pasirodė, kad jie 
dažnai tik gudravo, norėda
mi daugiau biznio pasida
ryti. •
Kainų Administracija da

bar, todėl, davė šitokį pa
tvarkymą: Jeigu krautuvi
ninkas numuša reikalauja
mą skaičių štampų - punk
tų už svarą, tai kartu jis 
turi numušt ir mėsos kai
ną bent 25 procentais že
miau “lubų”.

Bet nereikalaujama, kad 
jis nupigintų kainą daugiau 
kaip 50 procentų.

Paleistieji Bus Grąžina
mi Armijon, Jei Nedirbs 

Būtinų Darbų
Washington. — Dabar 

paliuosuojamieji iš tarny
bos kareiviai nuo 38 iki 45 
metų amžiaus galės būt iš 
naujo paimti armijon, jeigu 
jie neis į karinius fabrikus 
arba kitus būtinuosius dar
bus, kaip pareiškė genero
las Hershey, drafto direk
torius.

Kurie to amžiaus karei
viai yra paleisti iš armijos, 
tai apie gegužės pradžią 
jau turėtų dirbti tarnau
jančius šalies gynimui dar
bus, sakė gen. Hershey.

Jie raginami užsiregis- 
truot tokiem darbam Unit
ed States Employment Ser
vice raštinėse. O jeigu jie 
to nepadarys, tai galės būti 
pašaukti atgal į karinę tar
nybą, kada reikės, įspėjo 
Hershey.

Prie būtinųjų darbų pri- 
skaitoma darbai farmose, 
angliakasyklose ir tam tik
rose kitose pramonėse.

V/.-
*****-*

RAUDON. ARMIJA ARTĖJA 
PRIE NOVOROSSIISKO, 
LAIMI KUBAN KLONYJ 
Sovietų Oficialiai Pranešimai 
LONDON, bal. 6. — Maskvos radijo specialis pra

nešimas:
Vokiečių lėktuvai balandžio 3 ir 4 d. mėgino atakuot 

tūlus taikinius Leningrade ir arti jo. Paskiri priešų 
lėktuvai pasiekė miestą, mėtydami bombas, nepaisant, 
kur, ir padarydami tik menkų nuostolių.

Mūsų lakūnai per kautynes ore ir priešlėktuvinės ka
nuoles nušovė žemyn 42 vokiečių lėktuvus. Mes nete
kome septynių lėktuvų.

LONDON, bal. 6. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Įvairiose fronto dalyse bal. 4 d. mūsų oro jėgos su- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Naciai Keršysią Amerikiečiam 
Prancijoį ir Karo Belaisviam
London. — Berlyno radi

jas pasakojo, kad Amerikos 
lėktuvai “terorizavę Pary
žių” ir, girdi, užmušę 252 
žmones, o sužeidę 700. Na
ciai skelbė, kad amerikie
čiai oro bombomis sunai
kinę ir garsųjį Coty par- 
fiumų fabriką.

Vokiečių kontroliuoja
mas Paryžiaus radijas pri
siminė, kad naciai galėsią 
atkeršyt trims tūkstan
čiams dviem šimtam ameri
kiečių ir anglų tebesančių 
Paryžiuje, girdi, už atakas 
prieš “civilius” gyventojus.

Kiek pirmiau Berlyno radi
jas grąsino keršyt ameri
kiečiams ir anglams belais
viams už Amerikos ir Ang* 
lijos oro žygius prieš Vo-' 
kietijos miestus.
Naciai Sumaišė Renaultą 

su Paryžium
Amerikos bombanešiai 

praeitą sekmadienį atakavo 
ne patį Paryžių, bet Re- 
naulto karinius fabrikus 
Billancorte, Paryžiaus prie
miestyje. O naciai per savo 
radiją pasakoja, būk ame
rikiečiai terorizavę civilius 
Paryžiaus gyventojus.

ANGLU ORLAIVIAI VĖL PRAGAIŠTINGAI 
ATAKAVO NEAPOLĮ. ITALIJOJE

šiaur. Afrika, bal. 6 — 
Anglijos bombanešiai vėl 
triuškinančiai atakavo Ne
apolį, Italijos uostą ir karo 
pramonės miestą, nepraė
jus dar nei dvylikai valan
dų po to, kai virš 100 ame
rikinių Lekiančiųjų Tvir
tovių sprogdino ir degino 
Neapolio prieplaukų įrengi
mus, orlaivių aikštes, fab
rikus ir priešų laivus uos
te.

Kai anglų lėktuvai naiki
no Neaoplį, tuo tarpu trys 
didieji Amerikos bombane
šiai Liberatoriai, kuo že

miausiai skrisdami bombar
davo svarbiuosius karinius 
taikinius Messinoj, Sicilijoj, 
ir San Giovanni ir Crotone, 
Italijoj.

šių amerikinių bombane- 
šių lakūnai sužiniai skrido 
į “savižudiškus” žygius, ne
sitikėdami sugrįžti; tačiaus 
visi laimingai sugrįžo, nors 
fašistų lėktuvai kovotojai 
nuolat ir smarkiai juos ata
kavo.

Messina, San Giovanni ir 
Crotone yra Italijos uostai, 
per kuriuos yra siunčiama 
reikmenys ir kariniai pasti
prinimai fašistams į Tuni- 
siją.

Amerikiečiai Pastūmė 
Nacius dar Kiek Atgal

fron-

išmu- 
fašis-

Submarinai Nuskandina 
Daugiau Laivų

Washington, bal. 6. — 
Amerikos laivyno sekreto
rius Knox pranešė, jog ko
vo mėnesį nacių submarinai 
nuskandino žymiai daugiau 
talkininkų laivų negu vasa
ry.

šiaur. Afrika, bal. 6. — 
Amerikos kariuomenė pie
tiniai - centralinėje Tuni- 
sijoje pasigrūmė gilyn į 
rytus nuo El Guettar. A- 
merikiečių artilerija 
šė iš veikimo šešias 
tų kanuoles.

Visuose Tunisijos
tuose ant žemės abelnai va
kar nebuvo didesnių mū
šių, o tik žvalgų veiksmai, 
kaip pranešė gen. Eisenho
wer.
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matę. Maty f, sužeistasis nacių armijos 
karys jau prisivalgė net perdaug hitleriz- 
mo: jis sužeistas raudonarmiečio kulip- 
kos, o jo šeima išnaikinta angliškos 
bombos ekspliodavimo.

Kai šis karys pasveiks (jei pasveiks), 
jis turėtų atkeršyti už tai Hitleriui ir jo 
govėdai. Nes tai šitie kanibalai paplukdė 
pasaulį žmonių kraujuose, kuriuose teks 
pražūti milijonams ir pačių vokiečių, 
klausiusių Hitlerio!

Dienos Klausimais

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

Act of March 3, 1879.

Sabotažas Vokietijoj
New York Timeso korespondentas, 

Mr. Axelsson, telefonu pranešė savo 
laikraščiui (praeitą pirmadienį), jog Vo
kietijoje pasireiškia sabotažo — žaloji
mo banga. Nors naciai skelbia, kad sabo- 
tažninkus - žalotojus nuleidžiąs priešas 
parašiutais, yra spėjimų, kad jie atsi
randa iš pačių vokiečių, gyvenančių Vo
kietijoje, ir netgi iš “aukštų sluogsnių” 
žmonių tarpo!

Štai, nesenai buvo išeksplioduotas til
tas Frankfurte, — didelis geležinkelių 
tiltas, skersuojąs Odero upę. Jo išeks- 
pliodavimas tūlam laikui sutrukdė trau
kinių judėjimą, kurie gabendavo karo

• reikmenis į Smolensko frontą.
Pačiame Berlyne neseniai tapo ištaš

kyta Friedrichstrasse geležinkelio sto
tis. 'Kas buvo Berlyne ir susipažinęs su 
tuo miestu, žino, kokį svarbų vaidmenį 
vaidina ši geležinkelio stotis. Ji buvusi 
ištaškyta. Tūli žmonės, sako Mr. Axels- 
son, manė, kad šią geležinkelio stotį iš
taškė anglų bomberiai, bet vėliau paaiš
kėjo, jog tai darbas vietos žmonių. Su
prantant, kad išekspliodavimas didelės 
geležinkelio stoties arba didelio tilto nė
ra lengvas darbas, — nes reikia turėti 
nemažai eksplioduojančios medžiagos ir 
suprasti, kaip ją naudoti,— žmonės spė- 

" * ja, jog tosios ekspliozijos yra atliekamos 
“aukštų vyrų”, galinčių prieiti prie di
namito ir mokančių jį gerai vartoti.

Kitais žodžiais, menama, jog prie sa- 
botažavimo prisideda ir tūli nacių parti
jos nariai, netgi vadovaują nariai.

Korespondentas pažymi, kad nelabai 
senai Hitleris sušaudė 40 nacių partijos 
narių, kurių tarpe buvo du, nešioją auk
sines dovanas už atsižymėjimą nacizmui. 
Keletas žymių nacių yra areštuota.

Visoje Vokietijoje, vadinasi, pasireiš
kia nerimas, bruzdėjimas. Bet nereikia 
manyti, kad šis bruzdėjimas greit pa
taps masiniu. Nereikia manyti, kad na
ciai jau yra bejėgiai suvaldyti nepasiten
kinančius Vokietijos žmones.

Reikia būti realistais ir neapsigauti. 
Reikia suprasti, kad Vokietijoje yra 
daug žmonių, priešingų Hitleriui; yra 

‘daug žmonių, kovojančių prieš hitleriz- 
mą, tačiau jie dar vis didelėje mažumo
je. Jų padėtis dar vis sunki, nes dar dau
guma žmonių yra nacių apmulkinti ir 
įbauginti. Jie dar vis tarnauja Hitleriui 
ir jo banditiškiems, veiksmams.

Jei dabar būtų atidarytas antrasis 
frontas Europoj, tuomet, aišku, visa pa
dėtis gerokai pasikeistų. Daugelis ir tų 
Vokietijos žmonių, kurie dar vis ver
gauja Hitleriui, pamatę hitlerininkus 
mušamus iš rytų ir vakarų, greičiau 
persimestų į opoziciją Hitleriui ir tasai 
nacių prakeiktas režimas greičiau būtų 
nušluotas nuo pasaulio veido!

P ordoviko Petaino Dejonės
Praeitą sekmadienį senasis Franci- 

jos pardavikąs maršalas Petainas ir vėl 
sakė kalbą, kuri buvo transliuojama per 
radiją. Jis sakė kalbą tuomet, kai per 
visą Franciją vokiškieji naciai su ginklu 
rankoje gaudė jaunus Franci jos sūnus, 
kišo į traukinius ir gabeno Vokietijos 
gilumon verstiniems karo darbams.

Na, ir šis senis, kuris taip šlykščiai 
pardavė Franciją Hitleriui ir dabar tę
sia jam tarnavimą, šaukė francūzus ne
klausyti tų francūzų, kurie kovoja prieš 
Hitlerį ir jo gengsterius, kurie kovoja 
dėl francūzų tautos išlaisvinimo!

Tipiškiausias maršalo pareiškimas, 
mūsų nuomone, yra tas, kai jis pasakė:

“Mūsų kaliniai duoda mums pavyzdį. 
Uždaryti kalėjimuose jie mintija ir dir
ba...”

Šitie du sakiniai atvaizduoja visą to 
senio kalbą. Jis sakyte sako: Jūs esate 
viename didžiuliame Hitlerio kalėjime, 
tad nedarykite nieko, bet mintykite ir 
dirbkite, kaip kriminalistai. Jokios vil
ties išsilaisvinti neturėkite galvose, nes 
nieko iš to nebus.

Netiesioginiai, šis senis pasakė pa- 
vergtajai Francijai: pasirinkite vieną 
iš dviejų: “barbariškąjį komunizmą” ar
ba fašizmą, nacizmą. Jei Hitleris būsiąs 
nugalėtas, tuomet Francija, girdi, bū
sianti komunistinė. Pats maršalas, aiš
ku, visomis keturiomis laikosi įsikibęs 
už hitlerizmo, už fašizmo.

Vienas francūzų tautos patrijotas 
Londone, išklausęs šitos Petaino kalbos, 
teisingai pasakė: “Ši Petaino kalba yra 
jo paties oracija, sakyta prie jo grabo.”

Teisybė!

Antikomintėrniškos Ašies
Biuletinas

Vilnis rašo:
“Naujienos” džiaugiasi tarytum ge

ležėlę radusios Matthew Woll pareiški
mu, kad Baltijos valstybės turi būti 
išskirtos iš Sovietų Sąjungos. Jis ne tik 
puola SSSR, bet ir įtakingas grupes Bri
tanijoje.”

“M. Woll yra politikierius Amerikos 
Darbo Federacijoje, kuris nuo labai se
nų laikų yra žinomas, kaipo atkaklus 
konservatorius. Tai jis ir jo grupė dar
buojasi rankoves pasiraitoję, kad tik 
neįvyktų Amerikos, Britanijos ir So
vietų Sąjungos darbo unijų vieningas 
frontas.

“Dėl tos priežasties jis neturi gero 
vardo net Britanijos darbo unijų vadų 
akyse.

“ ‘Mūsų’ tarybininkai, susilaukę tokio 
sėbro, tik dar labiau užakcentavo visos 
savo veiklos reakcinį pobūdį.

“Prie Woll’o pareiškimo “Naujienos” 
prideda ir savo dvylekį.

“Jos sako, kad Sovietų Sąjunga yra 
imperialistinė. Britanija taip pat impe
rialistinė.

“Ir čia pat seka grąsinimas: jeigu So
vietai nori grobio ir Anglija nori grobio, 
tai savo apetitą gali prodyti ir Dėdė 
Samas.

“Klausykite:
“ ‘Taigi, jeigu karas pasibaigtų grobio 

dalybomis, tai tiems, kurie šiandien ro
do didžiausiu apetitus, tektų, gal būt, 
pasitenkinti vienu kitu apgraužtu kau

lu....’
“O Dėdė Samas pasiimtų viską.
“Taip rašoma “Naujienų” N-ry 86.
“Jau vienas pats daleidimas, kad 

Aliantai nori grobio, yra pūtimas į Hit
lerio propagandos dūdą.

“Tai politinis blūdas.
“Į Sovietų Sąjungą “Naujienos” žiūri 

hitlerinės neapykantos akimis. Panašiai 
jos pradeda žiūrėti ir į Britaniją. Če
koslovakija joms taip pat negera, nes 
gražiuoju sugyvena su SSSR.

“Naujienos” nėra laikraštis. Tai yra 
antikomintėrniškos Ašies biuletinas.”

Ilgiau Nebus Antro Fronto 
— Sunkiau Bus Mums 

Kariauti
Iš Londono praneša, kad 

Hitleris didele paskuba va
ro dar 100,000 francūzų į 
Viduržemio Jūros pakraštį, 
kur jie statyts fortus ir 
atliks kitus prisirengimus. 
Tą Hitleris daro, kad pa
stojus kelią iš tos pusės 
Amerikos ir Anglijos jėgų 
įsiveržimui į Europą.

Jau nuo seniai patirta, 
kad Hitleris milionus žmo
nių priverčia statyti forti
fikacijas ir kitas pinkles 
Europos pakraščiais, kurią 
jis yra pavergęs. Ir kuo il
giau nebus antro fronto, 
daugiau naciai pasistatys tų 
tvirtumų, sunkiau jos bus 
paimti ir daugiau kainuos 
Amerikai ir Anglijai gyvas
čių.

Svarbiau Kariauti, Negu 
Kalbėti

Prezidentas pareiškė, kad 
jis mano, jog neužilgo į- 
vyks Jungtinių Tautų di
džiųjų vadų konferencija, 
kurioj dalyvaus Sovietų 
Sąjungos labai žymūs žmo
nės.

Žinoma, kad Jungtinėms 
Tautoms labai svarbu tar
tis, išdirbti planus, kad jos 
visos nuoširdžiai galėtų 
mesti savo jėgas prieš ben
drą priešą. Labai nesveika 
yra, kada Hitleris ir jo raz- 
baininkų šaika veik visas 
savo jėgas naudoja prieš 
vieną Jungtinių Tautų na
rį — Sovietų Sąjungą, kada 
ten moterys ir paprasti 
darbininkai turi imtis gin
klo, stoti kovon, milionais 
mirti už visų Jungtinių 
Tautų reikalą, o tuo kartu 
Anglijoj yrą keturi milio- 
nai gerai išlavintos ir gin
kluotos armijos, kuri stovi 
nuošaliai nuo kovos. Žino
ma, kad labai svarbu tartis 
ir nutarimus pravesti gy- 
veniman, nes tik tam ir rei
kalingas pasitarimas.

x Praeityj įvyko kelios 
konferencijos, kurios turė
jo reikšmės. Buvo konfe
rencija Maskvoj, buvo Ang
lijos ir Amerikos militarių 
vadų konferencija Londone, 
buvo Molotovas Londone ir 
Washingtone ir buvo nu
tarta, kad 1942 vyriausias 
Jungtinių Tautų tikslas, tai 
atidarymas antro fronto 
prieš Hitlerį, buvo ir Kasa
blankos Konferencija. Rei
kalinga bus ir daugiau 
Jungtinėms Tautoms tar
tis, planuoti ir kovoti už 
visų bendrą reikalą. Tik 
tuo pat kartu reikalinga, 
kad nutarimai būtų vykina
mi gyveniman, o nejieško- 
ma pasiteisinimų, būk kas 
ten “nesuprato jų dvasios! 
ar turinio.”

Tūla spauda taip rašo, 
kad būk būtų buvę svar
biau, jeigu maršalas Juo
zas Stalinas būt dalyvavęs

0 Kur “Heil Hitler”?
New Yorko Timesas cituoja iš Berly

no laikraščio (Hitlerio organo) Voelkis- 
cher Beobachter sekamą rašinėlį:

“Po to, kai aš, bekovodamas Rytų 
Fronte defensyviuose mūšiuose buvau su
žeistas, mane pasiekė karo ligoninėje ži
nios, kad mano mylimoji žmona, Angela 
Assmuss, turėjusi gabumų dainuoti, ma
no 4-rių metų amžiaus sūnus Volkmaras 
ir mano brangioji 2-jų metų amžiaus 
duktė Ingrida prarado savo gyvybes lai
ke priešo bomberių užpuolimo kovo 1 
d.”

Paprastai, šių dienų vokiečiai, baigda
mi -ką kalbėti ar rašyti, sušunka: “Heil 
Hitler.” Bet šitame pranešime to nesi-

Kasablankos Konferencijoj, 
o ne vadovavęs Raudono
sios Armijos didvyriškam 
ofensyvui. Mes manome, 
kad svarbu tartis, svarbus 
dalykas konferencijos, bet 
kova, kur šimtais tūkstan
čių buvo sunaikinta hitle
rininkai, buvo daug svar
besnė mums visiems.

Bombarduoja Nacių 
Vokietiją

Kovo mėnesį, Jungtinės 
Tautos, vyriausiai Anglijos 
ir Amerikos lėktuvai smar
kiai bombardavo nacių Vo
ki tiją dienos ir nakties lai
ku. Tik tris dienas nebom
bardavo, būtent 7-tą, 17-tą 

ir 19-tą dieną, o visas ki
tas dienas bombardavo. 
Bombardavo svarbius indu
strinius ir karinius centrus, 
bombardavo ir Berlyną, ku
rio bombardavimas buvo 
daugiau politinis žygis.
Iš Maskvos į Velikije Lūki

Susisiekimas karo vedi
me ir laimėjime labai svar
bus dalykas. Gali būti ge
riausia armija, bet jeigu ji 
nebus tinkamai aprūpinta 
naujais ginklais, amunicija, 
maistu, tai ji negalės ka
riauti.

Raudonajai Armijai pa
sunkėjo kovos todėl, kad 
Hitleris prieš ją gali nau
doti visas savo jėgas. Pa
sunkėjo jos ir todėl, kad 
Raudonoji Armija vietomis 
yra 400 arba 500 mylių-nuo 
tų bazių, ant kurių pasire
miant, lapkričio mėnesį, 
pradėjo didvyrišką ofenšy
vą. Visame plote, kurį iš
laisvino iš po hitlerininkų, 
viskas yra baisiai išnaikin
ta, o specialiai transpor
to priemonės.

Šiomis dienomis pirmas 
traukinys atvyko iš Mas
kvos į Velikije Lūki. Kelias 
buvo atsteigtas, bet tam 
reikėjo daug energijos. Na
ciai pasitraukdami sunai
kino ne vien'tiltus, namus, 
bet išdegino net artimus 
miškus, kad nebūtų iš ko 
tiltus statyti. Tik viename 
sektoriuj prisiėjo atsteigti 
39 gelžkelio tiltus.

Sovietų Sąjungos Raudona
sis Kryžius

Sovietų Sąjungoj Raudo
nasis Kryžius padarė milži
niško progreso nuo karo 
pradžios. Dabar jis galin
gesnis, kaip buvo pereitais 
metais. Pagal Sovietų Są
jungos Raudonojo Kry
žiaus prezidento Sergėjo 
Kolesnikovo pranešimą, tai 
SSSR darbininkai jam su
aukojo 23,000,000 rublių, jis 
turi 200,000 slaugių-seselių 
ir 300,000 moterų, kurios 
liuosa valia padeda Raudo
nojo Kryžiaus darbe. So
vietų Sąjungoj dar yra 7,- 
000,000 žmonių, kurie buvo 
pralavinti suteikti pirmąją 
pagelbą sužeistiems. Krau
jo davėjų kiekis nuolatos 
didėja.

Didvyriai 48 Anūkai — 
Kazokai

Jungtinių Tautų pergalei 
darbuojasi, kaipo vieno as
mens giminės, tai Sovietų 
kazoko Ašima Ibrajevo gi
minė. Vienu kartu kazokų 
eilėse yra net 48-ni jo anū
kai - kovotojai.

Penki iš jų yra koman- 
dierių vietoj, keturi apdo
vanoti už pavyzdingą kovą. 
Iš kovos fronto jie dažnai 
rašo savo dėdukui, kaip ir 
išduodami atskaitą, kiek į- 
siveržėlių — vokiečių kat
ras nušovė.

CIO. Women s Auxiliaries organizacijos veikėjos įteikia Britanijos ambasadoriaus 
žmonai, leidei Halifaksienei, sveikinimą nuo Amerikos moterų Britanijos mote
rims, kovotojoms prieš fašizmą.

I

žydai Lakūnai
Amerikoj žmonės, kurie 

dega neapykanta prieš So
vietų Sąjungą, prieš darbo 
liaudį, jų tarpe ir Dubins
ky, kuris iš darbininkų da
rosi turtingą gyvenimą, 
bjauriai niekina Sovietų 
Sąjungą. Tam tikslui jie 
naudojasi proga, kad So
vietų vyriausybė nuteisė ir 
sušaudė du priešus, kurie 
kenkė karo laimėjimui. Tie 
gaivalai bando įkalbėti 
žmonėms, būk Sovietai 
tuos elementus sušaudė to
dėl, kad jie buvo socialistai 
ir žydai. Tai bjaurus me
las!

Sovietų Sąjungoj kas yra 
didyyris, tas užsipelno vi
sos liaudies ir vyriausybes 
pagarbą, neatsižvelgiant į 
jo įsitikinimus ir tautybę, 
o kas niekšas, tas vėl ly
giai yra baudžiamas..

Sovietų vyriausybė pra
nešė, kad žydai lakūnai ge
rai pasižymėjo kovoj. La

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Malonūs laisviečiai: At
sakykite man šiuos klausi
mus :

1. Ar yra prasižengimas 
darbo klasei tėvams, bū
nant pažangiųjų pusėje, lei
sti savo vaikus į parapiji
nę mokyklą, kur minyškos 
mokina ?

2. Ar parapijinėje mo
kykloje gali greičiau pasi
vyti moksle užsilikusieji 
vaikai iš priežasties ligos, 
negu visuomeniškoje mo
kykloje?

Plačiau Norintis žinoti
♦ • •

Atsakymas:
1. Aišku, kad susipratę 

tėvai darbininkai neleidžia) 
savo vaikų į parapijinę mo
kyklą, kur vaikams skiepi
ja religiją ir jų laiką eikvo
ja. Jeigu tačiau tokių tėvų 
atsiranda, tai jie eina prieš 
savo idėjas ir vaikų gero
vę.

2. Netiesa, jog parapiji
nėje mokykloje vaikas grei
čiau pasivys kitus. Kaip tik 
priešingai: ten vaikas dar 
toliau atsiliks — nebent 
jau vaikas būtų nepapras
tų gabumų ir nepaisant pa
rapijinės mokyklos trukdy
mų, vis tiek prasimuštų ir 
pasivytų kitus. Bet tokiais 
gabumais vaikas publiškoje 
mokykloje ne tik pasivytų 
kitus, bet dar juos pralenk
tų.

Iš viso parapijinėse mo
kyklose vaikų apmokymas 
žemiau stovi, negu visuo
meniškose, laisvose mokyk
lose.

Tėvai, leisdami savo vai
kus į parapijines mokyk
las, juos smarkiai nu
skriaudžia. Religiniai tėvai, |
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kūnas Gorelovas numušė 
kelis priešo lėktuvus, Akh
met Khan numušė net 29- 
nis priešo lėktuvus, leite
nantas Shapiro 10, o mer
gina Lilia Litvak 12-ką na
cių lėktuvų.

Behind the Red Cross 
are your greenbacks 
Give generously this year. 
Give more than ever be
fore. Send your gift, now, 
to the Red Cross War 
Fund of New York City, 
or to your local chapter.

When he needs you most— 
Red Cross 

is at his side

žinoma, mano, kad jie tose 
mokyklose savo vaikus pa
darys gerais tikėjimo šu
lais. Be to, kunigai juos 
verčia leisti vaikus į para
pijines mokyklas. O jie ku
nigų komandai pasipriešin
ti neišdrįsta, nors vaikų ge
rovė reikalautų tokio pasi
priešinimo.

The Times ir The 
Herald-Tribune

Du didžiausi New Yorko 
anglų dienraščiai skirtim, 
gai žiūri į Jungtinių Vals
tijų ir Sovietų Sąjungos 
bendradarbiavimą. Times 
vis daugiau pataikauja an- 
ti-sovietinėms jėgoms, už
taria saujelę elementų, ku
rie šioj šalyj niekina Sovie
tų Sąjungą, leidžia niekinti 
Amerikos talkininkę, pa
taikauja Finlandijos fašis
tams ir jų atstovui ir tuo 
tik kenkia Amerikos ir So
vietų Sąjungos bendradar
biavimui ir mūsų karo iš- 
laimėjimo pastangom.

Kitas dienraštis Herald- 
Tribune reališkiau žiūri į 
dalykus ir supranta, kad 
Sovietų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų yra skirtin
gos tvarkos, skirtingas gy
venimas, bet abi šalys netu
ri viena prieš kitą jokių ag
resyvių siekių, abi turi ben
drą priešą ir abi turi nuo
širdžiau bendradarbiauti. O 
dabar, karo sąlygose, tą 
bendradarbiavimą gali su
tvirtinti tik darbai—atida
rymas antro fronto prieš 
Hitlerį Europoj.

V. S.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

f
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Trečias puslapi®

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!

Detroito Motery Pažangos 
Kliubo Darbuote

Pažangietčs ir Vėl Aukojo Kraujo Raudonajam Kry
žiui; Pažangiečių Choras Užkviestas Dainuoti Kana

doj ; Rengiamės Motinų Dienai.
Kovo 26-tą dieną Pažangos 

Kliubo narių grupe iš 26-šių 
vėl aukavo kraujo, šį sykį ne 
taip jau didelė grupė, kaip 
kad pirmiau, nors turėjau su
registravusi viso 39 ir tiek 
Raud. Kryžiaus raštinė siun
tė atviručių kiekvienai prane
šant sutartą laiką, bet gi taip 
daug draugių nepribuvo, ži
noma, tam gal buvo svarbių 
priežasčių, nes nekurtos drau
gės dirba ir negalėjo pribūti 
paskirtu laiku, kitos pranešė, 
žadėdamos, prie pirmos kitos 
progos savo pažadą išpildyti, 
bet keletas draugių, be visai 
svarbios priežasties nepri
buvo ir prieš laiką neprane
šė. Tas tai jau peiktina, nes 
sudarė nesmagumą ne tik 
man, tvarkiusiai šį dalyką, bet 
ir Raud. Kryžiui sueikvojo 
brangaus laiko. Tos draugės, 
kurios atėjo, užsitarnauja pa
garbos žodį atlikdamos šį taip 
vertingą darbą. Apie 10-tis 
draugių aukavo kraujo jau an
tru kartu.

Verta pažymėti: viena mū
sų draugė kliubietė E. Ruge- 
nienė atėjo aukoti kraujo dar 
ašarom nenudžiūvusiom ant 
veido, nes ką tik palydėjusi į 
stotį kariuomenėn išeinantį jos 
jau ketvirtą sūnų. Ta draugė 
supranta, jog vien ašarom nie
ko neatsieksim ir negelbėsim 
greičiau laimėti karą, kad mū
sų sūnūs grįžtų gyvi ir sveiki, 
tam reikia pastangų, reikia 
pasiaukavimo. Būtų gerai, kad 
visos moterys ir motinos taip 
suprastų.

Kiti Pažangiečių Darbai
Pas pažangietes darbų, dar

belių gyva galybė, bet jos pa
jėgia juos visus gerai atlikti. 
Santaika tarp valdybos ir ko
mitetų kuo geriausia, už tai ir 
dirbti sekasi, jos ir mezga 
mezginius, ir drabužius renka 
ir tvarko dėl Sovietų, dirba su
kėlimui pinigų Raudonajam 
Kryžiui, dar ir kraują auko
ja, taipgi chore dainuoja. Cho
ristės itin skaitlingai vėl pra
deda lankyti praktikas, nes 2- 
rą dieną gegužės yra užkvies
tos net į Windsor, Canadą, pil
dyti dalį koncerto programos 
ir, žinoma, nenori kanadiečius 
suvilti, reikia gerai pasirody
ti. Todėl choro narės, kurios 
iš vienokios ar kitokios prie
žasties tūlą laiką nedalyvavot, 
esat prašomos lankytis į prak
tikas reguliariai, tai labai 
svarbu.

Iš Kliubo Susirinkimo
Praeitame kovo 18-tos susi

rinkime daug svarbių reikalų 
svarstyta ir nutarta dėl toli
mesnio veikimo. Kadangi čia 
ateinančią vasarą atrodo var
giai galėsime turėti piknikų ar 
išvažiavimų dėl stokos gazoli
no ir laiko, tai nusitarėm už
baigimui žiemos sezono turėti 
šaunų parengimą. O kad apie 
tą laiką papuola Motinų Die
na, tai tą dieną ir nutarėme 
turėti įspūdingą parengimą 
specialiai pagerbiant garbės, 
tai yra, kartų motinas, šį me
tą Motinų Diena pripuola ge
gužės 9-tą, todėl visi ir visos 
pasižymėkite tą dieną praleis
ti su pažangietėm.

Kliubo Tarimas Dėl Gėlių 
Sergančiom Narėm

Vasario mėnesio susirinkime 
nutarta dėl susidėjusių kariš
kų aplinkybių ir neparanku
mų neapribotam laikui likvi
duoti siuntimą gėlių susirgu
siom kliubo narėm, kaip tai 

buvo daroma pirmiau. Atsiti
kime mirties kliubo narėm vai
nikai bus duodama po senovei.

Pranešu per laikraštį, kad 
visos narės žinotų ir tikiu, 
draugės tinkamai supras ir su
tiks šį tarimą.

Sekantis Pažangos Kliubo 
susirinkimas įvyks balandžio 
15-tą dieną, 8 vai. vakare. 
Mielos kliubietės, užsidėkit 
sau už pareigą tą vieną sykį 
į mėnesį dalyvauti jūsų kliubo 
susirinkime. Kaip matot, turi
me daug reikalų, o svarstyti 
yra daug smagiau, kuomet su
sirinkimas skaitlingas.

Kliubo Raštininkė, M. G.

So. Boston, Mass.
Iš Atsibuvusio LLD Moterų 

Parengimo
LLD moterų parengimas ko

vo 21 d., 2 Atlantic St., buvo 
atžymėjimui Tarptautinės Mo
terų Dienos—kovo 8-tos. Pui
kiai pavyko. Dailės veikaliu- 
ką “Trys mylimos” suvaidino 
Montellos Teatrališko Ratelio 
Grupė. Vaidinimas visais at
žvilgiais išėjo puikiai.

Draugai montelliečiai davė 
progą mūsų publikai šiame 
skaudžiame gyvenimo laiko
tarpyje smagiai nusišypsoti. 
Už tai jiems širdingai ačiū. 
Moterų Apšvietos Kliubo Cho
ras davė puikią koncertinę 
programą, vadovybėje G. Ste
ponavičiaus.

Taipgi netikėtai buvo už
kliuvęs į šį parengimą G. Ste
ponavičiaus senas draugas ir 
bendradarbis, italų tautybės, 
Don Lamonte iš Floridos, ku
ris puikiai sudainavo porą 
dainelių. Už tai jis buvo pu
blikos apdovanotats gausiais 
aplodismentais.

Atžymėjimui Tarptautinės 
Moterų Dienos drg. M. K. Su- 
kaskienė iš Worcester pasa
kė puikią prakalbą iš moterų 
praeities istorijos ir dabarties, 
ypatingai atžymėdama Sovietų 
Sąjungos moterų herojiškus 
darbus ir pasiaukojimą dėlei 
žmonijos laisvės ir gerovės. 
Smagu yra prisiminti, kad ir 
mes, Massachusetts valstijoj, 
turime gabią lietuvę moterį 
kalbėtoją.

Pertraukoj buvo paprašyta 
publikos aukų dėl. Raudonojo 
Kryžiaus ir vilnų fondo. Auka
vo sekamai:

Po $1: M. Krasauskienė, D. 
Ruplenienė, J. Lepdnis, Bar- 
čienė, Kvetkas, Bernutienė, A. 
Kuptis, A. Barčius, A. Zins- 
kis, Mickevičius, Masteika, Sa- 
bulienė, Nukienė, Marewe, 
Kslarln, Kainvem; Mecila 90 
centų.

Po 50c: Sasnavičius, Lekas, 
Mazaika, Barnevsis, Vaškienė, 
P. Žukauskienė, Andreliūnas, 
E. Likienė, P. Keulenas, U. Šu- 
ralienė, R. Krasauskas, B. La- 
zeckienė, B. Tamošauskas, D. 
Jusius, O. Juškienė. Viso 
$33.08.

Drg. A. Sabulienė aukavo 
valgius ir daiktus dėlei lošimo.

Jeigu kurių vardai būtų 
klaidingai pažymėti, prašau 
priduoti vardą ir aukos sumą, 
klaidą pataisysime.

Vardu LLD 2 kp. moterų 
visiems aukotojams širdingai 
ačiū. H. Thomas

Keturi asmenys užduso nuo 
gaso 364 W. 15th St., New 
Yorke, išdegus oksigenui ir 
gasui užgesus.

Šitos moteriškės (Mrs. Wallace J. Clairmont) devy
nių mėnesių amžiaus kūdikis numirė dėl stokos prie
žiūros. Mrs. Clairmont dirba prie laivų statybos ir 
dėl to ji rūpinasi, kad josios kito sūnelio nepatiktų 
toks pats likimas dėl stokos priežiūros. Ji mano, kad 
visuomenė ir vyriausybė turėtų rūpintis vaikais tų mo
tinų, kurios eina dirbti fabrikuosna prie karo darbų,— 
t.y., ji mano, kad turi būti Įsteigtos geros priežiūros tų 
motinų kūdikiams.

Binghamton, N. Y.
LLD 20 kuopos komisijos 

narė A. Žemaitienė dėkavoja 
visiems, kurie pirkote štampas 
dėl Botkino ligoninės užlaiky
mo Sovietų Sąjungoje; Štampų 
pirko:

Hills Molens didžiulė krau
tuvė $10.

P. A. Mačiukai $3. Po $2.50: 
P. K. Juozapaitis, J. A. že
maitis.

Po $2: M. Luzinienė, J. II. 
Wizes, Myers Co., A. J. Na
valinskai $1.50.

Po 50c: N. Garnienė, J. R. 
Smyth, A. Maldaikienė, M. 
Gudauskienė.

Viso surinkta $28.
Draugė Žemaitienė man sa

kė, kad būtų dar kita tiek 
pardavusi tų štampų, jei bū
tų turėjusi.

Mūsų mieste ligi šiolei ge
rai pasidarbuota rinkime au
kų Sovietų Sąjungai, jos kar
žygiams kovotojams su pasau
liniu priešu fašizmu. Ir mes, 
moterys, šiame mažame mies
telyje galime didžiuotis, kad 
mokame dirbti sutartinai vi
sose organizacijose, kaip Lie
tuvių Literatūros Draugijoj, 
taip pat Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime ir Moterų Sky
riuje. Visur turime geras pa
sekmes, kaip aukų rinkime, 
taip naujų narių gavime. O 
tam reikalinga pasišventimo, 
energijos, ištvermės, kantry
bės, mokėti sugyventi su žmo
nėmis. Ačiū mūsų, darbščioms 
draugėms. Turime čia gražų 
būrelį tų, kurios visur dirba— 
visose viršminėtose organiza
cijose ir Civilinių Apsigynime. 
Jos darbuojasi rengime pra
mogų dėl lietuvių . kareivių, 
tarnaujančių Jungtim Valsti
joms.

Korespondentė.

PRATĘSIMUI MĖSOS
Daugeliui sunkiai fiziš

kai dirbančių asmenų mė
sos davinio bus mažoka. Tų 
žmonių šeimininkes turi 
galvoti, teirautis, skaityti 
ir išmokti įvairius būdus 
pagaminti skoningų ir mai
stingų kitų valgių.

Nepadalinamomis dar 
vis yra šviežios, džiovintos, 
rūkytos, sūdytos žuvys, iš
skyrus kenuotas. Be punk
tų gaunama ir paukštiena, 
farmerski sūriai, kiauši
niai.

Šeimininkėms
Pečiuje Kepta žuvis

Švieži žuvis dar nėra per
kama punktais, o ji labai 
gerai pavaduoja ir gali 
pratęsti mėsą. Pabandykite 
šį receptą:

Imkite du svarus fillet 
arba haddock, taipgi gali 
būti cod ar whitefish. Nu
šluostykit drėgnu, šaltu 
skuduru ir supjaustykit į 
porcijas, užberkite biskeliu 
druskos. Sudekit ant pa- 
taukuotos blėtos.

Sudarykit mišinį iš seka
mų : šaukštuko svogūno 
sunkos, pusantro puoduko 
smulkių, minkštų duonos 
trupinių, 1 šaukštą ištirpy
to sviesto ar kitų riebalų, 
šaukštuką paukštienai var
tojamų prismokų ir biskelį 
druskos, taipgi paprastų pi
pirų, tris aštuntadalius pie
no ar biskį daugėliau, jei 
duonos trupiniai sausesni.

Uždėk po kupstuką to 
mišinio ant kožnos porcijos 
žuvies, užbarstyk smulkiai 
sukapotais lašiniukais žuvį 
ir tą “dresingą,” kepk karš
tame pečiuje iki žuvis iš
keps. Jeigu šmotukai ne
stori, apie pusantro colio, ir 
ne per arti viens kito su
spausti, turėtų iškepti per 
apie 10-15 minučių. Galima 
paduoti su sosu ir be soso, 
kaip kas mėgsta.

Dviejų svarų gana šei
mynai iš 5-6 asmenų.

PRATĘSIMUI SVIESTO
Sviestą gerai pavaduoja 

Smetona, ypač ten, kur ga
lima gauti tiesiai iš farme- 
rių, neapvogta. Svieste ir 
visoj Smetonoje yra vitami
no A, kurio nesiranda ar 
visai mažai būna kituose 
riebaluose.

Visoki riešutai turi dau
giau ar mažiau riebalų, bet 
turi būti gerai sumalti ar 
sukramtomi, nes ne gana 
sukramtyti sudaro vidu
riuose dujų. Geriausia var
toti sumaišyti su kitais 
produktais. Be priemaišų 
valgyti riešutai didžiumai 
žmonių yra per riebus, per 
stiprus maistas. N. G.

So. Boston, Mass.
Naujosios Anglijos Moterų 

Sąryšio suvažiavimas ir kon
certas įvyksta ateinantį sek
madienį, balandžio (April) 11 
d.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryte, 2 Atlantic St. Sve
tainės durys bus atdaros nuo 
10 vaL ryto.

Koncertas prasidės 3 vai. 
po pietų, Municipal Auditori
joj, East Broadway, So. Bos
ton, Mass. Įžangos tikietas tik
tai 50c, taksai 5c.

Frances Beaudin

šis parengimas bus nepa
prastai įdomus, kokio Bostono 
apylinkė dar nėra mačius. Šia
me koncerte dalyvaus seniai 
pagarsėjęs, visų mylimas dai
nininkas Ignas Kubiliūnas. 
Garsi solistė Fr. Beaudin iš 
Worcester, Mass. Taipgi mūsų 
publika turės progos išgirsti 
dainuojant jauną gabią daini
ninkę Mrs. G. Stephens-Stepo- 
navičienę iš Montello. Dainuos 
garsus Montellos Moterų Kliu
bo Choras, vadovybėje G. Ste
ponavičiaus. Ir dainuos vietinis 
Bevardis Kvartetas, kuris su
sideda iš gabiausių dainininkų 
ir solistų Bostono apylinkėje.

Taipgi bus rodoma nepa
prastai įdomi krutamu pa
veikslų filmą, kurt atvaizduos 
laisvą tarybinę Lietuvą su jos 
tikraisiais šeimininkais.

Tai, gerbiamieji, nepraleis
kite nematę šio taip įdomaus 
parengimo, šios didžiosios Mo
terų Sąryšio iškilmės, kurioje 
taipgi turėsime progos pasi
matyt su tolimesnių kolonijų 
draugėmis-draugais.

Šio parengimo pelnas yra 
skiriamas pirkimui trijų am
bulansų. Kviečia visus —

Bendras Moterų Sąryšio- 
Kuopų Komitetas.

Kuriu Daugiau Nukeliauja Į 
Beprotystės Namus, 

Moterų, ar Vyru?
Birželio 19, 1942 m., San 

Francisco Call-Bulletin pa
duoda šitokią žinutę: Kiekvie
nus metus daug daugiau vy
rų pereina per septynių Cali- 
fornijos valstijos beprotystės 
ligoninių vartus, negu moterų, 
ir ta pati istorija pasikartoja 
po visą Ameriką.

Kaip Californijoje, taip ir 
po visą Ameriką rekordai ro
do, nuo to laiko, kaip jie bu
vo pradėti vesti, kad vyrai 
daugiau yra linkę prie bepro
tystės, negu moterys.

Pavyzdis paduotas: Perei
tais metais Californijos valsti
jos įstaigos užlaikė 3,337 
protiškai sergančius vyrus. O 
moterų turėjo tik 2,422.

Patyrę gydytojai ir gydyto
jos sako, kad iškilus persisky
rimo klausimams daugiau vy
rų išeina iš proto, negu mote
rų. Dr. R. B. Toller, Mendo- 
cono; Dr. L E. Charlesworth, 
Napa, ir Dr. Margaret Smyth, 
Stockton, visi jie yra viršinin
kai valstijos įstaigų, ir jie visi 
sako, kad daug yra vyrų, o tik 
keletas yra moterų priimta į 
virš minėtas vietas su’ suiru
siais protais nuo alkoholio ir 
veneriškų ligų.

Prie dabartinės sistemos ne 
keletas, bet šimtai yra prie
žasčių, kurios nuvaro daugybę 
vyrų į tuos nelaimingus na
mus.

E. Wilkes.

New Yorke susekta 17 me
tų mergina mergaičių prostitu
cijos “bosienė,” kurt surasda
vo ištvirkauto jams 12-14 metų 
mergaites ir joms mokėdavus 
po 25c, pati gaudama už jas 
iš “kostumerių” po $2.

Naujos Anglijos Moterų 
SO Sąryšio Žinios
Moterų Sąryšio Metinis Suvažiavimas Įvyks Sekmadie

nį, Balandžio ll-tą, 2 Atlantic S., So. Bostone.
Pradžia 10 Valandą Ryto.

Šis bus paskutinis paragini
mas mūsų darbuotojom-dele- 
gatėm nesivėluoti su pribuvi
mu į suvažiavimą. šį metą 
mes turime būtinai laikytis 
punktualumo griežčiau negu 
kada, nes to reikalauja abel- 
nos aplinkybės. Viena, tai rei
kalinga pakankamai laiko rei
kalų svarstymui ir į laiką už
baigimui, nes 3-čią valandą 
prasidės mūsų koncertas Mu
nicipal Auditorijoj. Programa 
yra graži ir ne trumpa. Todėl 
koncertas turi prasidėti į lai
ką.

Apart muzikalės dalies pro
gramos, bus kiekvienam at
silankiusiam proga pamatyti 
puikią filmą, kurią rodys 
brooklynietis. draugas Klimas, 
ši filmą bus pirmu sykiu rodo
ma Bostone, tad be specialės 
reklamos pačios filmos turinio 
raginam kiekvieną Bostono ir 
apylinkės lietuvį-lietuvaitę bū
tinai ją pamatyti. Nepraleiski
te progos, draugai ir draugės.

Gražus Koncertas ir Filmą 
Prasidės 3 Vai. Prašome Nuo
širdžios Paramos Iš Visų Ge
ros valios Lietuvių-Lietuvaičių.

Brooklyno Mezgėjų ir 
Rėmėjų Atydai

Apy- 
Mote- 
savai-

dėl 
ku- 
mū-

Brooklyniečių vilnų fondui 
pastarosiomis keliomis savai
tėmis atėjo aukų iš toliau ir 
nuo brooklyniečių, taipgi jau 
priduota ir mezginių, 
skaitą tikimės matyti 
rų Skyriuje ateinančią 
tę.

Paskelbimas užsitęsė 
įvykusių darbe pakaitų, 
rios turėjo būti padarytos 
sų veteranės mezgimo vedėjos 
K. Petrikienės sveikatai pa
šlijus, gydytojui įsakius jai vi
suotiną pasilsį. O tai reiškia 
padėti laikinai į šalį visus 
daugeriopus darbus, kurių ji
nai daug ir sėkmingai dirbo 
rėmime karo pastangų mūsų 
krašto ir* jo talkininkų, mobili
zavime moterų tam darbui.

Mezgimo darbas tačiau ne
padėtas į šalį, tik dalinai su- 
sitrukdė perėmimo į naujos 
vadovybės rankas ir susipaži
nimo su juo eigoje. Pavadavi
mui K. Petrikienės, moterys 
kliubietės ir mezgėjos išrinko 
tris drauges: O. Depsienę, J. 
Augutienę, J. Marčiukienę, 
kurios, su mūsų visų koopera
cija, yra pasiryžusios darbą 
vesti pirmyn. Savo sekretore 
jos pasiskyrė O. Depsienę, 256 
Union Avė., Rrooklyne.

Moterų Kliubas tikisi, kad 
draugės ir draugai kooperuos 
ir toliau teikime pagalbos did
vyriškiems kovotojams prieš 
hitlerizmą rytų fronte.

O savo daugmetei vadovau
jančiai darbuotojai, moterų 
darbo ir pažangos patrijotei 
K. Petrikienei kliubietės įga- 
liavo valdybą pasiųsti laišku
tį su linkėjimais greičiausia 
pasveikti.

Kliubietė.

Ar žinote, kad senos jū
sų kojines — šilkines ir ny
lon — irgi gali padėti karą 
laimėti. Nuneškite jas Ci
vilinių Apsigynimo įstai
gon ar krautuvėse į tam 
įtaisytas dėžutes.

Mūsų darbščiosios drauges
ni oterys-m ergines visuomet ir 
visur pasirodo su parama, su 
darbštumu kiekvienam paren
gime, kiekvienam visuomeni
niam darbe. Todėl gerbiama 
geros valios lietuvių visuome
nė, paremkite šį mūsų metinį 
parengimą savo skaitlingu at
silankymu. Pelnas šio mūsų 
koncerto eis ambulansų fon
dui, o moraliai įgyta energija 
tęsimui visuomenei naudingos 
veiklos.

Šios rūšies programa, kokia 
bus Moterų Sąryšio metiniam 
koncerte, yra naujanybė, nes, 
apart gražios muzika lės pro
gramos, filmą bus ta naujany- 
be, kuria gėrėsis visi atsilankę. 
Oras jau dabar yra tikrai pa
lankus, laiką rengėjos irgi pa
rinko labai parankų (3 vai. po 
pietų), kad ir iš tolimesnių 
Bostono apylinkių atvykę mū
sų rėmėjai-dailės mylėtojai 
galės laiku parvykti namo ir 
gauti reikalingo poilsio pirma
dienio darbui. Ir todėl rengė
jos tikisi turėti pilną Munici
pal Auditoriją gražių svečių 
11 dieną balandžio. S.

Chromiumo Valymas
Niekad nešveisk chromium 

metalu pagražintus indus ar 
daiktus su rupiais, stipriais 
pauderiais. Tai yra minkštas 
metalas, greit nusitrina. Už
tenka nušluostyti sif drėgnu 
švelniu skuduru ar nuplauti su 
muiluotu vandeniu ir peršluos- 
tyti tyram vandenyje perplau
tu skuduru.

Sing 
nybon 
senius, 
įstaigos sargų išėję kariškdn 
tarnybon.

Sing šaukia atgal tar- 
atleistus ant pensijos 
nes 15 nuošimtis jaunų

Ši Marian Martin modeliuo
ta suknelė tinka žiemai ir da- 
dėjus kontrasto varsos žaketą 
tiks išeigai be ploščiaus anks
tybą pavasari. Formos gauna
ma 34 iki 48 

Su formos 
ir 16 centų. 
Sincus, 427 
Brooklyn, N.

dydžio.
užsakymu siųsti

Adresuoti: Mary
Lorimer Street,
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Š. m. kovo 28 d. sukako 75-ri metai nuo 
vieno žymiausiųjų rusų rašytojų, Maksimo 
Gorkio, gimimo dienos, šiam įvykiui at
žymėti Tarybų Sąjungoje šiuo metu spaus
dinama apie šį didįjį rašytoją straipsniai, 
atsiminimai, taipgi tūli rašytojo kūriniai 
perspausdinami. Gorkio raštai yra išvers
ti į apie 70 kalbų.

žemiau skaitytojas ras pluoštą paties 
rašytojo atsiminimų iš savo jaunystės die
nų, praleistų visokiuose darbuos. Jis tuos 
atsiminimus pavadino ŽMONĖSE]; šį vei
kalą į lietuvių kalbą išvertė Kazys Augulis. 
šitie jo paties meistriškai parašyti atsimi
nimai vaizduoja rašytojo gyvenimą, kai 
jis jau buvo berniukas ir pradėjo pats 
duoną pelnytis.

Gorkis (jo tikroji pavardė P ieškovas) 
gimė Nižnyj Novgorodo mieste, kurį vė
liau Tarybų vyriausybė pavadino Gorkio 
miestu,—tai padaryta rašytojui pagerbti. 
Jis gimė ir augo varge, dideliuose trūku
muose. Skaitytojo dėmesį kreipiame ypa
čiai į tai, kaip jaunasis Gorkis mokėjo 
pastebėti žmonių gyvenimą, jų elgseną, jų 
papročius, jų smulkius veiksmus. Nes tik 
tą mokėdamas padaryti, žmogus gali būti 
tikruoju rašytoju. Gorkis mirė 1936 m. 
birželio mėn. 18 d. — Laisvės Redakcija.

L i
Aš—žmonėse, tarnauju “madnios ava- i 

lynės” krautuvėj, svarbiausioj miesto 
gatvėj.

Mano šeimininkas — mažutis, apva
lus žmogelis; jo veidas rusvas, suvytęs, 
dantys pažaliavę, akys murinos. Jis man 
atrodė aklas, ir, norėdamas įsitikinti, aš 
prisimerkiu.

— Nesivaipyk,—tykiai, bet griežtai
sako jis.

Nemalonu, kad šios drumzlinos akys ' 
mato mane, ir nesinori tikėti, kad jos 
matytų,—gal šeimininkas tiktai numano 
mane vaipantis.

— Aš sakiau—neraukyk snukio,—dar 
tykiau įtikina jis, beveik nejudindamas 
sįorų lūpų.

— Nekasyk rankų,—pasigirsta sausas 
jo šnabždesys. — Tu tarnauji pirmos 
eilės krautuvėj svarbiausioj miesto gat
vėj, šitai reikia atsiminti! Berniukas tu
ri stovėti prie durų, kaip stovylas...

Aš nežinau, kas tai yra stovylas, ir 
negaliu nekasyti rankų: abi jos ligi al
kūnių nubertos raudonomis dėmėmis ir 
žaizdomis, jas nepakenčiamai ėda niežai.

— Tu ką veikei namie? — klausia šei
mininkas, žiūrėdamas į mano rankas.

Aš pasakoju, jis linguoja apvalią gal
vą, tirštai aplipusią pilkais plaukais, ir 
įžeidžiamai sako:

— Skudurninkas... Tas amatas bloges
nis už elgetavimą, blogesnis už vagys
tę.

— Aš išdidžiai pareiškiu:
— Juk aš ir vogiau taipogi.
Tada, ištiesęs rankas, lyg katinas le

tenas, ir uždėjęs jas ant staliuko, jis 
įsmeigia į mano veidą savo tuščias akis 
ir švokščia:

— Ką-ą? Kaip tai vogei?
Aš aiškinu—kaip ir ką.
— Na, nuleisim tai niekais. Bet jei

gu tu pas mane pavogsi batukus, aš tau 
įtaisysiu kalėjimą, kolei tu tapsi pilna
metis.

Jis pasakė šitai ramiai, aš išsigandau 
ir dar labiau nepamėgau jo.

Be šeimininko, krautuvėj prekiavo 
mano brolis, Mikas, ir vyresnysis parda
vėjas—judrus ir lipšnus žmogus. Mikas 
vilkėjo rusvu švarkeliu, dėvėjo krūtinę, 
kaklaryšį, buvo išdidus ir beveik nepa
stebėdavo manęs.

Kai senelis atvedė mane pas šeiminin
ką ir prašė Miką padėti man, pamokinti 
mane, — Mikas išdidžiai susiraukė, per
spėdamas :

— Reikia, kad jis manęs klausytų!
Uždėjęs ranką ant mano galvos, sene

lis palenkė mano sprandą.
— Klausyk jo, jis vyresnis už tave ir 

amžiumi ir tarnyba..*
O Mikas, išvertęs akis, priminė man:
— Atmink, ką pasakė senelis!
Ir iš pirmos dienos pradėjo naudotis 

savo vyresniškumu.
— Kaširinai, nevartyk akių,—perspė

davo jį šeimininkas.
— Aš — nieko, — atsakydavo Mikas, 

palenkdamas galvą, bet šeimininkas ne
siliaudavo:

— Nesiožiuok, pirkėjai pamanys, kad 
tu ožys...

Pardavėjas su pagarba šypsodavo, šei

mininkas bjauriai ištempdavo lūpas, Mi
kas, baisiai užkaitęs, imdavo prekes 
tvarkyti.

Man nepatikdavo šitos kalbos, daugy
bės žodžių aš nesuprasdavau, ir kartais 
man matydavosi, kad šitie žmonės kalba 
svetima kalba.

Kai ateidavo pirkėja, šeimininkas išsi
traukdavo iš kišenės ranką, paliesdavo 
ja ūsus ir priklijuodavo ant savo veido 
saldžią šypseną; ji, išraižydama jo 
skruostus raukšlėmis, nepakeisdavo jo 
aklų akių. Pardavėjas išsitempdavo, pri
glausdamas alkūnes prie šonų, o plašta
kas su pagarba ištiesdamas, Mikas bai
liai mirksėdavo, stengdamasis paslėpt iš
plėstas akis, aš stovėdavau prie durų, 
nežymiai kaskydamas rankas, ir sekda
vau pardavimo ceremoniją.

Atsiklaupęs prieš pirkėją, pardavėjas 
mauna batuką, keistai iškėtęs pirštus. Jo 
rankos virpa, jis priliečia moters koją 
taip atsargiai, lyg bijodamas sulaužyti 
koją, o koja — drūta, panaši į apverstą 
butelį su nuolaidžiais petukais.

Vieną kartą kažin kokia ponia pasa
kė, trukčiodama koją:

— Ai, kaip jūs kutenate...
— Tai — iš mandagumo, — greit ir 

karštai paaiškino pardavėjas.
Imdavo juokas bežiūrint, kaip jis lim

pa prie pirkėjos, ir, kad nesusijuokus, aš 
nusigręždavau į durų stiklą. Bet traukte 
traukdavo stebėti pardavimą,—labai jau 
mane linksmindavo pardavėjo elgesys, ir 
tuo pat metu aš galvodavau, kad niekuo
met aš neįstengsiu taip mandagiai iškė- 
toti pirštų, taip vikriai užmaut batuką 
ant svetimos kojos.

Dažnai šeimininkas išeidavo iš krau
tuvės į gretimą mažą kambarėlį ir išsi
vesdavo su savim Miką; pardavėjas pa
likdavo vienas su pirkėja. Vieną kartą, 
prilietęs rudos moters koją, jis suglau
dė pirštus ir pabučiavo juos.

— Ach, — atsiduso moteris, — koks 
tamsta išdykėlis!

— Mm-uch!!
Čia aš taip nusikvatojau, kad net susi

riesdamas pasikoriau ant durų ranke
nos, durys atsidarė, aš pataikiau galva 
į stiklą ir sukūliau jį. Pardavėjas trep
sėjo prieš mane kojomis, šeimininkas 
daužė mano galvą sunkiu auksiniu žie
du, Mikas mėgino nusukti man ausis, o 
vakare, kai mudu ė jo va namo, griežtai 
įtikinėjo mane:

— Išvarys tave už tokius dalykus! Na, 
kas čia juokinga?

Ir paaiškino: jeigu pardavėjas mote
rims patinka — prekyba geriau sekasi.

— Poniai ir nereikia batukų, bet ji 
ateis ir nereikalingus nupirks, bile tik 
pasižiūrėjus į malonų pardavėją. O tu' 
— nesupranti! Gaišk su tavimi...

Tas mane užgavo,—niekas su manim 
negaišo, o tuo labiau jis.

Rytais virėja, moteris liguista ir pik
ta, žadindavo mane valanda anksčiau, 
kaip jį; aš valydavau batus ir drabužius 
šeimininkų, pardavėjo, Miko, kaisdavau 
virtuvą, atnešdavau visiems pečiams 
malkų, valydavau indus pietums. Atėjęs 
į krautuvę, šluodavau grindis, šluosty
davau dulkes, ruošdavau arbatą, išnešio
davau pirkėjams prekes, nešdavau iš na
mų pietus; mano pareigas prie durų tuo 
metu eidavo Mikas ir, pripažindamas, 
kad tai jį pažemina* jis mane keikdavo:

— Latre! Dirbk, štai, už tave...
Man būdavo ilgu ir nuobodu, aš bu

vau pripratęs gyvent savarankiškai, nuo 
ryto ligi vakaro smėlėtose Kunavino 
gatvėse, prie drumsčios upės Okos, lau
ke, miške. Čia nebuvo bobutės, draugų, 
nebuvo su kuo pasikalbėti, o gyvenimas 
erzino, rodydamas man savo šiurkščiąją, 
melagingąją pusę.

Dažnai atsitikdavo, kad pirkėja išei
davo, nieko nenupirkusi,—tada jie, trie- 
se, jausdavosi įžeisti. Šeimininkas slėp
davo kišenėn savo saldžią šypseną, ri
kiuodavo :

— Kaširinai, sutvarkyk prekes!
Ir koliodavosi:
— Tai sujautė, kiaulė! Nuobodu kvai

lei riogsot namie, tai ji valkiojasi pagal 
krautuves. Būtum tu mano pati—aš ta
ve....

Jo pati, sudžiovusi, juodaakė, didele 
nosimi, trepsėdavo prieš jį kojomis ir 
aprėkdavo jį, kaip tarną.

(Daugiau bus)
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Naminis Frontas
Racijonavimas Mėsos, 

Sviesto ir Kito , 
Maisto

Beveik visų rūšių mėsa, 
išskiriant paukštieną; dau
gelis rūšių sūrio, sviestas, 
riebalai kepimui, kenuota 
žuvis, riebalai ir valgomieji 
aliejai dabar ' racijonuoti. 
Nieks negalės pirkti pažy
mėto maisto po kovo 29 d., 
be RAUDONŲJŲ štampų 
iš War Ration Book Two.

Daugelis šeimininkių jau 
žino, kaip vartoti punktų 
štampas, nes jos nuo kovo 
11 d., vartoja MĖLYNAS 
štampas. Netikima sulaukti 
betvarkės kaslink vartoji
mo RAUDONŲ štampų, 
bet yra svarbu, kad kiek
vienas suprastų svarbiau
sius įrodymus, kaip jas 
vartoti. Mažai skirtumo 
yra tarpe pirkimo kenuoto 
ir pagaminto maisto su 
MĖLYNOMIS stampomis 
ir pirkimo mėsos, sviesto ir 
kito naujai racijonuoto 
maisto su RAUDONOMIS 
stampomis, bet dalyką rei
kia aiškiai suprasti.

Šis Maistas Dabar 
Raci j oliuotas ,

1. Visu rūšių mėsa, iš- 
skiriant paukštieną—švie
žia, šaldyta, rūkyta, kenuo
ta arba stikluose. Tai raci- 
jonuota jautiena, veršiena,

aviena, kiauliena, ir kita 
mėsa kaip liežuvis, smege
nys, širdis, etc, visokių rū
šių dešros, ir kiti mėsiniai 
produktai ir koncentratai.

2. Visų rūšių kenuota žu
vis ir žuvies produktai. 
(Šviežios, šaldytos, rūkytos 
ir tt. žuvies ar žuvies pro
duktai ne hermetiškai už
lipdytuose kenuose NE ra
ci j onuota.)

3. Visų rūšių taukai ir 
aliejai, kaip sviestas, mar
garinas, taukai, kepimui 
riebalai, virimui ir saladų 
aliejai (mayonnaise ir aly
vų aliejus neracijonuoti).

4. Visokis sūris, išski
riant varškę ir smetonuotą 
sūrį. Racijonuotas sūris 
inima daug rūšių džiovinto, 
sūdyto ir kitos rūšies kieto 
sūrio.

Bendri Racijonavimo 
Patvarkymai

Kaip su MĖLYNOMIS 
stampomis, kurios yra var
tojamos nupirkti kenuotų 
ir gamintų vaisių ir daržo
vių, RAUDONOS stampos 
bus vartojamos dėl naujai 
racijonuoto maisto. Kitais 
žodžiais, punktai yra dėl 
mėsos, sviesto, riebalų ir tt. 
Jeigu šeimininkė nori, ji 
gali išleisti visus jos RAU
DONUS punktus dėl mėsos 
arba ji gali padalinti punk-

tus pritaikinti šeimos val
gymo įpročiams.

Pagal naują programą, 
vartotojai neprivalo pada
ryti deklaraciją, kiek raci
jonuoto maisto turi ant 
rankų, ir kadangi War Ra
tion Book Two, kuri turi 
kelis puslapius RAUDONŲ 
štampų, jau išleista, tad 
nebus užregistravimo.

Raudonos Stampos Pažy
mėtos “A” Geros per 

Pirmą Savaitę
Bus galima vartoti skir

tingą seriją RAUDONŲ 
štampų kas savaitė, prade
dant su “A” stampa su ko
vo 29 d. savaite. Sekamą 
savaitę, balandžio 4 d., “B” 
stampos turi būti vartoja
mos; balandžio 11 d. savai
tę “C” stampos, ir tt. Su 
kiekviena savaite galima 
vartoti naują seriją RAU
DONŲ štampų.

Svarbu atsiminti, kad 
vertė kiekvienos serijos 
štampų tęsiasi iki mėnesio 
pabaigos.

Kitais žodžiais, nesunau
dotas “A” štampas galima 
vartoti po pirmos savaitės, 
ir tas pats su kitomis “B,” 
“C,” “D” stampomis, -ku
rios geros nuo pirmos die
nos ligi pabaigos balandžio 
mėn, kada “A,” “B,” “C” 
stampos išsibaigia ir tik 
“E” stampos geros. Vėliau 
bus pranešta, kada “E” 
stampos išsibaigs.

Wcrfce Up, Americans!

Wake up, Ameri
cans!

Make America's 
answer roar out 
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.

Punktą Vertė RAUDONŲ 
Štampą

Raudonos stampos spau
sdintosiomis pačiomis pun
ktu denominacijomis kaip 
MĖLYNOS. Eilėse 8-5-2-1 
punktų RAUDONŲ štam
pų kiekvienoje War Ration 
Book Two.

Dėl mėsos, sviesto ir ki
to racijonuoto maisto, kiek
vienas asmuo, nepaisant 
metų arba valgio įpročių, 
gauna lygų skaitlių punktų. 
Pirmam racijonavimo lai
kui, pradedant su kovo 29, 
kiekvienam asmeniui pas-

Kiekvienoj krautuvėj bus 
iškabinta surašąs daugiau 
kaip 150 daiktų su jų pun
ktų verte, svarais ir unci
jomis, dėl kiekvieno racijo
nuoto maisto. O.IV./.

K ON Č E RTAŠ~i R ŠOKIAI
Įvyks Sekmadienį
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B. Lucas (Rasiinavičiūtė)

Kliubo Salėje
227 LAWRENCE ST.

HARTFORD, CONN.

Pradžia 4 vai. po pietų
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Hartfordo Laisves Choras, vadovaujamas Wm. Visockio
Gerbiamieji! Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį koncertą pamatyti ir išklausyti 

gražios programos. Nes Laisvės Choras su savo gabiu mokytoju Vincu Visockiu net viršlaikius 
dirba besimokydami, kad gerai pasirodyti su gražiomis dainomis.
Programoje dalyvaus Laisves Choras; Merginų Choras ir Vyrų Choras. A. Lucas-Rasimavičiūtč 

iš Waterbury, dainuos solus, ir Jonas Ramanauskas duos gražių smuiko solų.
. PO KONCERTO BUS ŠOKIAI; GROS GERA ORKESTRĄ. ĮŽANGA 75c
~ RENGIA LAISVĖS CHORAS, HARTFORD, CONN.
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Trečiadienis, Baland. 7, 1943

Raudon. Armija Artėja Prie No
vorossiisko, Laimi Kuban Klonyj

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
naikino bei sužalojo ne mažiau kaip 20 vokiečių trokų 
su kariais ir reikmenimis ir nutildė aštuonias bateri
jas priešų kanuolių ir mortirų.

Į pietus nuo Iziumo mūsų kariuomenė vedė apsigyni
mo kautynes. Raudonarmiečiai atmušė hitlerininkų ata
kas, išmušė iš veikimo keturis jų tankus ir sunaikino 
apie kuopą vokiečių pėstininkų.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė sudrūtino savo 
pozicijas.

Mūsų lakūnų grupė atakavo vieną geležinkelio sto
tį priešų užnugarėje; suardė svarbiausius stoties pasta
tus ir sunaikino geležinkelio bėgius.

Į pietus nuo Bielyj mūsų kariai, komanduojami vy
resniojo leitenanto Serebriakovo, įsiveržė į priešų li
nijas; rankinėmis granatomis atakavo kelis priešų for- 
tukus ir užmušė visus buvusius juose hitlerininkus.

Kuban upės klonyje (šiaurvakariniame Kaukazo 
kampe, Novorossiisko srityje) sovietinė kariuomenė 
užėmė kelias apgyventas vietas per dviejų dienų mū
šius, kurie dažnai baigėsi tiesioginėmis kautynėmis 
durtuvais.

Viename sektoriuje mūsų kariuomenė vedė ofensy- 
vius mūšius labai pelkėtoje vietoje. Raudonarmiečiai 
prasiveržė į priešų aptvirtintą ruožtą ir užėmė dvi 
apkasų eiles. Daugiau kaip pulkas hitlerininkų paskui 
darė kontr-ataką, bet jinai tapo atmesta atgal su di
deliais priešams nuostoliais. Šimtai užmuštų ir sun
kiai sužeistų vokiečių liko mūšio lauke.

Amerikiečiui .Lakūnai Arde Ka
rinius Nacių Fabrikus Antwerpe 

__ E_____________  
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Keturi mūsų bombanešiai ir vienas lėktuvas kovoto
jas dingo.

NEW DELHI, Indija, bal. 5. — Jungtinių Valstijų 
bombanešiai bal. 4 d. bombardavo Thilawa žibalo ap
valymo fabriką į pietus nuo Rangoono (Burmoj), kur 
numetė daugiau kaip 13 tonų smarkaus sprogimo bom
bų. Apie šį fabriką buvo dar tik neseniai pranešta, kad 
japonai pasitaisė jį ir varo darbą, apvalydami jame bū
tinai reikalingą jiems žibalą Burmoj.

Mūsų bombos tiesiog pataikė į to fabriko pastatus 
ir sandėlių bakus; sukėlė sprogimus ir gaisrus, mato
mus per 50 mylių.

Tą pačią dieną vidutiniai mūsų bombanešiai vėl ata
kavo japonų geležinkelių įrengimus Maymyo (Bur
moj); pataikė į bėgius ir tarp garvežių ir vagonų.

Vidutiniai amerikiečių bombanešiai bal. 3 d. vėl ata
kavo Myitnge tilto sritį į pietus nuo Mandalay (Bur
moj), kur japonai vis dar stengiasi pasitaisyt savo 
įrengimus taip, kad galėtų pravažiuot jų traukiniai.

Iš tų veiksmų saugiai sugrįžo visi mūsų lėktuvai.

Haverhill, Mass
Kovo 28 įvyko didelis “Pen

ny Sale,” kokio Haverhillis 
dar niekad neturėjo. “Penny 
Sale” buvo visapusiškai sek- 
n’iingas.

Publikos buvo tiek, kad be
veik kliuban netilpo. Tai ma
tosi, kaip Haverhillio žmonės 
širdingai tokiam darbui atjau
čia—Ambulansų pirkimui ko
vojantiems mūsų draugams 
Amerikoj, Lietuvoj ir Rusijoj.

Su tokia pritariančia publi
ka komisijai buvo labai sma
gu ir lengva dirbti, nes labai 
daug draugų atnešė visokių 
gražių dovanų.

šios draugės ir draugai pa
gelbėjo komisijai dirbti prie 
“Penny SaleE. Radzevičie
nė, M. Kazlauskienė, J. Gla- 
veckienė, B. Simanavičienė, L. 
Saulėnienė, S. Paplauskienė, 
P. Maksvytis, J. Kvadaravičius 
ir A. P. Dambrauskas.

Dovanų Aukotojų Vardai
Šie draugai aukavo dovanas 

dėl išleidimo ant tikietų: J. 
Rutkauskas gražų blanketą, 
T. ir J. Kazlauskai iš Lawren
ce, Mass., kvortą degtinės ir 
kvortą vyno, ir A. Račkauskie
nė rankom mėgstą piniginę 
“paketbuką.”

L. ir R. Jeskelevičiai $1.00, 
J. Sallonas $1.00, J. Saulėnes 
50c, A. Večyas 50c ir J. Užda- 
vinis 50c.

Dovanas atnešė šie draugai 
ir draugės:

S. Bankus, V. Kansevičius, 
J. Masevičius, E. Pauliukonie
nė, A. Aidukonienė, T. Čer- 
nauskienė, J. K a n s e v i čius, 
W. SimanauviČius, Cohen Clo
thing Store, M. Yocumskienč, 
M. Kazlauskienė, A. Andrus- 
keviČ, Ę. Hussy, F. Verseckie-

nė, V. Verseckienė, M. Meš- 
kinienė, Gerson Furniture Co., 
M. Šmitiene, L. Karpičienė, M. 
Finenkienė, A. Uždavinienė, J. 
Šilanskas, E. Radzevičienė, A. 
Lučinskienė, O. Pečiukonienė, 
E. Pauliukonienė, J. Gardela, 
M. and M. Package Store, O. 
Pilsuckienė, M. Kasperavičie
nė, C. Gardela, A. Dambraus
kas, Mrs. Stevens, O. Paulaus
kienė, B. Simanavičienė, B. 
Slaičiūnienė, J. Glavieckienė, 
J. Karpavičienė, J. Evanaus- 
kienė, J. Kvadaravičius, Co
hen Package Store, K. Ka
minskienė, O. Ačienė, Lithuan
ian Cafe, Mrs. Maistroski, 
Nartolo Store, Cannis Store, 
Oasis Cafe, B. Puznekas, O. 
Degesiuniutė, P. Benkienė, H. 
Pudhorna, L. Saulėnienė, Mrs. 
Amiela, Model Hat Co.

Karo Boną, kuris buvo leis
tas ant išlaimėjimo, laimėjo 
Forrest Moore, 368 Main St., 
Haverhill, Mass.

Pelno liko nuo bono ir “Pen
ny Sale” $164.41. Pinigai pa
siųsti J. Grybui; Dr. Boris’o 
vardu.

Mes, komisija, vardu Lietu
vių Literatūros Draugijos a- 
čiuojame visiems draugams ir 
draugėms už jų- gausų aukavi- 
mą ir už širdingą pagalbą 
tam

ši-

«■ ■—*.

Penktas Puslapis

Detroito Žinios
Paminėjimas Raud. Armijos 

25 Metų Gyvavimo
Kovo 28 d. Lietuvių svetai

nėj įvyko prakalbos paminėji
mui Raudonosios Armijos 25 
metų gyvavimo, kurias suren
gė Detroito Lietuvių Draugijų 
Sąryšis. Kalbėto jum buvo pa
kviestas visų progresyvių ger
biamas L. Prūseika, Vilnies 
redaktorius.

Kalbėtojas pasakė ilgą ir 
sėkmingą prakalbą. Jis nu
švietė Raudonosios Armijos 
gyvavimą nuo pat jos įsistei- 
gimo po praėjusio karo.

“Raudonoji Armija tik ką 
susirogani'zavus turėjo gintis 
nuo remiamų, visų kapitalisti
nių šalių Denikino, Kolčako, 
Judeničo ir Petliuros,” pareiš
kė L. Prūseika. Nurodė, ką 
visi sakė apie Raud. Armiją 
Hitleriui užpuolus ir kas atsi
tiko. Prisiminė apie Pijušų- 
orakulų verkšlenimus už su-

Sovietai Turėjo Vietinių 
Laimėjimu

Maskva, spal. 6. — Sovie
tų kariuomenė ištaškė nau
jus vokiečių bandymus pra- 
siveržt per Doneco upę į 
rytus nuo Charkovo; lai
mėjo kai kurias pozicijas 
Smolensko srityje ir atėmė 
iš priešų dar kelis mieste
lius Novorossiisko apylin
kėje, š i a u r vakariniame 
Kaukazo kampe. Čia rau
donarmiečiai, be kitko, at
vadavo Bakanską su gele
žinkelio stočia, tik 12 my
lių nuo Novorossiisko.

Bylos prieš Mėsos 
Šmugelninkus

Washington.— Amerikos 
vyriausybė užvedė bylas 
prieš kelioliką asmenų ir 
kompanijų, kurie buvo pri- 
sigabenę 10 milionų svarų 
mėsos, daugiausia į New 
Jersey, šmugeliškam, juo
dajam savo marketui.

Anglai šiaurinėje Tuni- 
sijoje atėmė iš vokiečių dvi 
svarbias kalvas.

naikinimą caristinių generolų 
ir apie prastumą - netikumą” 
raudonųjų generolų. L. Prūsei
ka išdėstė Rusijos strategišku- 
mą, ypatingai nuo to laiko, 
kai Hitleris užpuolė čechoslo- 
vakiją. Girdi: Rusija, negalė
dama susitart su Britanijos ir 
Francūzijos šalimis pastojimui 
kelio hitlerizmui, padarė taiką 
su Vokietija, idant galėjus ir 
turėjus daugiau laiko apsigin
klavimui prieš gręsiantį iš vi
sų pusių pavojų.

. Taipgi prisiminė apie lietu
vių raudonąją armiją, kuri su
sidedanti iš 50,000 ir kuri ka
riauja prieš hitlerizmą ir už 
išvadavimą Lietuvos.

Beje, nepamiršo pastebėt 
apie lenkiškų ponų pokarinius 
geismus. Anot Prūseikos, dar 
Rusija neišvijo hitlerininkus iš 
Lenkijos, Lietuvos, o jau tų 
šalių galvariezai mieruoja ru- 
bežius, nieko neveikdami prieš 
hitlerizmą.

Po prakalbai buvo renka
mos aukos dėl Raudonosios 
Armijos (Russian War Re
lief). Aukų surinko $217 su 
centais, iš kurių bus apmo
kėta už svetainę ir apgarsini
mus. Rusijos pagalbai liks ar
ti $200.

Beje, prakalbom praside
dant Aido Choras dainavo 
Amerikos himną, o paskiau 
kelias dainas. Aidas gerai 
skambėjo.

Gi ant pat galo buvo klausi
mai, kuriuos kalbėtojas trum
pai ir tinkamai atsake.

Publikos buvo apie 300.
To paties sekmadienio va

kare Draugijų svetainėj įvyko 
vakarienė, kurią rengė mini
mos svetainės tvarkymo komi
tetas.

ši vakarienė buvo skirtin
gesnė nuo buvusių, todėl, kad 
šioj galima buvo nusipirkti 
valgyt. Ir kurie turėjo pinigų, 
tie valgė, o kietaširdžiai tik 
pasižiūrėjo. Nežinia, kas pa
sidarė su muzika, bet vėlai pa
sirodė vienas su “karvės plau- 
čiais”-armonika. Šokikai turė
jo pasitenkint tuo.

Įžanga buvo 50c, už kurią 
galėjo ištraukt keletą stiklų 
rudžio.

Valgiai buvo skanūs ir “gas- 
padinės” gražios.

Publikos buvo nemažai.

44 Vilnies” Kalendorius
19 4 3

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

=3... -176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c —~=-
Iš toliau užsisakantiems po i vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

44Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

Windsor, Canada
Puikiai Pasirodėme

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR Le VANDA

taip svarbiam darbe.
M. Yocumskienč, 
O. Paulauskiene, 
A. Rackau»kienč, 
O. Stražnikiūtč.

Amerikos bombanešiai 
atakavo japonų bazes ir lai
vus Saliamono salų srityje 
ir ties Australija.

Yonkerse sulaikytas tūlas N. 
Cardasco prisipažinęs parda
vinėjęs falšyvus gasolinos ku
ponus.

M*Mmm*A

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 atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. '

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomiš' 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygele* Autorių*

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Laisvės No. 51, kovo 2 d., 
ALDLD Centro sekretorius iš
davė raportą apie kuopų sto
vį. Raporte buvo sudaryta du 
sąrašai: vienas garbės sąrašas 
-t- į šį sąrašą įeina visos tos 
kuopos, kurios pilnai užsimo
kėjo už 1943 metus, antras są
rašas tų kuopų, kurios gerai 
mokasi. Į paskutinį sąrašą 
įtraukta ir Windsoro LLD 21 
kuopa. Mes nežinom, ar Cen
tro sekretorius padarė pats 
klaidą, ar jis gavo klaidingas 
žinias iš K. V. K., bet kaip ten 
nebuvę, o Windsoro 21 kuopos 
visi nariai pilnai užsimokėjo 
metines duokles kuopos > meti
niame susirinkime, kuris atsi
buvo vasario mėnesio 3 dieną, 
1943 m.

Į ALDLD Centro atsišauki
mą į visas kuopas ir pavienius 
narius pagelbėti išleisti šių me
tų knygą — Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas—mūsų LLD 21 
kuopa atsiliepė nuskirdama iš 
kuopos iždo $10.00. Apart to, 
pagal kuopos nutarimą, bu
vo padarytos blankos parinki
mui tam tikslui aukų. Aukų 
surinkta $16.00. Aukavo se
kamai :

J. Puodžiūnas, W. Savic
kas, T. Buzas, Sams Billiard 
Parlor, W. Zaronskis, F. Gen-

Idvilas, T. Kerbelis, C. Zala, 
S. Paberalįs, J. Vaitkus, A. 
Rimša, A. Bernatonis, po $1.

S. Skuda, J. Padolskienė, 
Ch. Marcinkus, F. Repšys, J. 
Ratkus po 50c.

P. Petrulis, J. Užunaris, J. 
Pavilonis, P. Pargelen, G. Kar
čiauskas, C. Mosenko po 25c.

Taigi, viso mūsų kuopa su
kėlė knygos išleidimui $26. 
Vidutiniškai išeina po $1.10 
nuo kiekvieno kuopos nario. 
Tegu kitos kuopos paseka mū
sų pavyzdžiu, tai 
nansinė problema 
kuo puikiausiai.

Varde LLD 21 
reiškiu širdingą
siems, kurie parėmėt šį taip 
kilnų apšvietos tikslą.

Petras.

Centro fi- 
bus išrišta

kuopos iš- 
padėką vi-

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

•
 Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei

kalui esant i r 
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

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. ,
Tel. Virginia 7-4499

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadieni, 11 d. balandžio Rusų- 

Amerikonų skyrius 3118, IWO., ren
gia lekciją temoj ‘‘Dabartine Karo 
Eiga.” Lekcija Įvyks Rusų Kliube, 
324 Anderson Ave., kampas Cliff 
St. Kviečiame visus atsilankyti, nes 
lekcija bus labai svarbi, kurią duos 
gen. I. Rudson. Pradžia 2 vai. 
pietų.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

G. Litvinovich.
(81-83)

po

WORCESTER, MASS.
Trečiadienį, balandžio 7 d., Natu

ral History Museum atsidaro Sovie
tinė Kultūros Paroda (Russian Art 
Exhibit), 12 State St. Tęsis per dvi 
savaties. Galima lankytis kiekvieną 
popietį ir vakarą. Bus graži pro
grama, filmų ir kalbėtojų. Kurie 
negalės dalyvauti popietų, galės bū
ti vakarais ir sekmadieniais. Nepra
leiskite progos. (81-82)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

jvyks sekmadieni, balandžio 11 d., 
1035 Caniff, 11 vai. ryto. Malonėki
te nariai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti ir kai kurių 
narių udoklės už 1942 metus dar 
nemokėtos. Malonėkite užsimokėti. 
— A. V. Sekr. (82-84)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas bus sek

madieni, 11 d. balandžio, 2 vai. die
ną, 325 E. Market St. Nariai kvie
čiami dalyvauti, atsiveskite naujų 
narių dapildyti vietas išėjusių ka
riuomenėn. — O. Zdaniene, Sekr.

(82-84)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 9 d., 7:30 vai. vak., Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Kviečiame vi
sus narius susirinkti, atsiveskite ir 
naujų narių. Yra daug svarbių rei
kalų aptarimui, išgirsite raportą iš 
peretio parengimo. — H. žukienė, 
Sekr. (82-84)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, bal. 11 d., 2 vai. dieną. 
143 Pierce St. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime, turime svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

(82-84)

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0788

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel.TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7170

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberini

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniai*.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

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

30 Dieną
N uolaida

Akiniai
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•i*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4* 4

1113 ML Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

An, M IW
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Laisvės Įstaigos Visi 
Darbininkai Parėmė 

Raud. Kryžių
Laisviečiams gavus algas 

pereitą savaitę, Laisvės knyg- 
vedė Marytė Sinkevičiūtė pri
minė mums, jog šį penktadie
nį įvyks Brooklyno lietuvių 
masinis mitingas Raudonojo 
Kryžiaus naudai, Pil. Kliube, 
ir kad Laisvė tenai turi daly
vauti ir dalyvauti ne tuščio
mis.

Priminimas pasitarnavo R. 
Kryžiui. Nors daugelis laisvie- 
čių jau pirmiau buvo parėmę 
R. K. įvairiose įstaigose ir pra
mogose, tačiau ir šį syki sudė
jo dar $17.50. Taigi, dienraš
tis Laisvė daug prisideda ne
mokamu garsinimu vajaus, o 
šiame mitinge dar parems su 
geroka sauja .$$.

Iš Laisvės Pastogės.

Atidarys Antrą Karo 
Paskolos Vajų

Jungtinių Valstijų iždinės 
sekretorius Henry Morgenthau 
kalbės Antrosios Karo Pasko
los kampanijos atidarymo mi
tinge ateinančio 
vakarą, Carnegie 
Yorke.

pirmadienio
Hall, New

viršininko,Apart iždinės 
kalbės gubernatorius Thomas 
E. Dewey, majoras F. H. La
Guardia, abiejų didžiųjų na- 
cionalių unijų, AFL ir CIO, 
prezidentai Green ir Murray, 
taipgi didžiųjų miesto finansi
nių įstaigų viršininkai, Allan 
Sproul iš Federal Rezerve 

•Banko ir Thomas I. Parkinson 
iš Equitable Life Assurance.

Į mitingą bus sukviesta va
dovaujanti asmenys iš įvairių 
organizacijų.

Komunistai Gavo Daug 
Naują Nariu

NewKomunistų
Yorko valstijos vadai skelbia, 
kad per vieną pereitą savaitę 
į partiją gauta 1,279 nauji na
riai. Pirmomis devyniomis sa
vaitėmis šio vajaus partija 
New Yorko valstijoj jau gavus 
4,034 narius. Kvota yra nusi
statyta 5,000 ir ji būsianti per
pildyta, kadangi dar yra virš 
trys savaitės iki gegužės 1- 
mos, kada yra nustatyta vajų 
užbaigti.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas ant far- 

mos. Jaunas ar senyvas žmogus. 
Kad ir be patyrimo. Yra gera pro
ga pasimokyt. Darbas nesunkus. 
Valandos neilgos, anksti kelt ne- 
reik. Karvių melžt ir nereik. Valgis 
ir guolis yra geri, jausitės kaip na
mie. Čia ponų nėra, visi jausimės 
lygūs darbininkai. Visi kartu dir
bam ir visi kartu valgom, nėra jo
kio skirtumo. Gera vieta dėl gero 
ir teisingo žmogaus. Atsišaukit tik- 
toki, kurie tikrai nebijot farmos 
darbų. Juokdarių prašau nerašyt, ba 
neturiu laiko susirašinėjimams, ku
rie yra be vertės.

Atsišaukianti, malonėsit parašyt 
kiek tikrai norite algos ant mėne
sio ir burdą. Tokis jūs draugiškas 
pasielgimas sutaupys daug laiko. 
Darbas dėl gero žmogaus yra ko
kiem 6 ar 7 mėnesiam ir ilgiau.

WM. G. LASKY,
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį vakare, balandžio 8-tą, 
7:30 v. v., Laisvės svetainėj, 419 Lo
rimer St. Bus labai svarbus, todėl 
visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti. Nariai, katrie dar nemokė- 

• ję duoklių už 1943 m., malonėkite 
užsimokėti. Pinigai labai reikalin
gi atmokėjimui bilų, kurios pasida
rė knygų leidime. Šių metų knyga 
jau ne už ilgo bus dalinama 
riams. — 1 Kuopos Org.

(81-83)

na-

kp.
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. ir LDS 14 
bendras susirinkimas jvyks bal. 8 
d., 7:30 v. v. Zabielskio salėje. Pra
šome narių dalyvauti. — Sekr.

(82-83)

Raudonojo Kryžiaus Paramai 
Lietuvių Vakaras Įvyks 

Balandžio 9-tą
Visi norintieji padėti Ame

rikos karo pastangoms ir pa
remti tą organizaciją, kuri 
teikia pagalbą mūsų vaikams, 
tarnaujantiems karinėse jėgo
se, esate kviečiami atvykti į 
daugelio lietuvių organizacijų 
bendrai rengiamą masinį mi
tingą šio penktadienio vaka
rą, balandžio 9-tą, Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliubo sa
lėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Įžanga nemokama.

Mitinge kalbės:
Mrs. Addams, Raudonojo 

Kryžiaus Brooklyno Skyriaus 
atstovė,

D. M. šolomskas, didžiosios 
lietuvių apšvietus organizaci
jos — Lietuvių Literatūros 
Draugijos — sekretorius.

R. Mizara, dienraščio Lais
vės redaktorius.

Dainuos Aido Choras, vado
vybėje Aldonos Anderson.

Galimas daiktas, kad jūs

Dovanos Laisvės
Bazarui

Prieš pat bazar? ir laike bazaro gauta dar daug dovanu, 
kuriu nebuvo progos paskelbti pirmiau. Aukojo sekami:

DAIKTAIS

Ona Rugienienė, Brooklyn, 
N. Y., 6 svarus naudingo mais
to ir keksą.

E. Grybienė, Brooklyn, N. 
Y., bonką 
grybų.

Yadvyga 
lyn, N. Y.,

O. Walmusiene, So.
lyn, N. Y., 5 puodus

bonkądegtinės ir

BroolValaitienė, 
staltiesę.

Brook- 
kviet- 

kų, ausiukių, tris tuzinus keik- 
sų ir 3 svarus naudingo mais
to, taipgi ir paduškaitę rankų 
darbo.

M. Kulikienė, So. Brooklyn, 
N. Y., rankų darbo paduškai
tę ir naudingo maisto. Taipgi 
namie keptą pyragą.

A. Walmusas, So. Brooklyn, 
N. Y., 1 bonką degtinės.

P. Satkus, Brooklyn, N. Y., 
5 svarus naudingo maisto.

Ona Aliliunienė, Brooklyn, 
N. Y’., gražių perlų (string of 
pearls).

Margie Jasilionis, Brooklyn, 
N. Y'., bonkutę “skin balm” ir 
du “fascinators” (megzti šali- 
kai-gobtuvai).

K. Levanai, Brooklyn, N. Y., 
bonką degtinės, tris lemon, pa
jus.

Varpas Bakery, 36 Stagg 
St., Brooklyne, 4 keksus ir 4 
kepalus duonos.

J. Vaiginis, (šapolo-Vaigi- 
nio užeiga, 147 Thames St.), 
Brooklyne, bonką degtinės.

M. Juškienė, Brooklyn, N. 
Y., saldainių.

Jonas Patašius (vaistinin
kas, 364 Grand St.), Brookly- 
ne, spilkutę ir Sterling Silver 
žiedą.

J. Balažentis, (sav. Bar ir 
Grill, 49 Ten Eyck 
Brooklyne, bonką vyno, 
ką degtinės ir 4 svarus 
dingo maisto.

Ona Lopata, Brooklyn, N. 
Y., 3 nosinaites.

Dr. A. Petriką, Brooklyn, 
N. Y., bonką degtinės.

K. Petlickienė, Maspeth, N. 
Y., dvi gyvas gėles.

H. Kanaporienė, ‘ Brooklyn, 
N. Y., 3 dideles dirbtines gė
les.

M. Jesevičienė, Brooklyn, N. 
Y., elektrinį prosą.

F. J. Klaston, Great Neck, 
N. Y., 9 kavalkų “Luncheon 
Set” ir paduškaitę.

W. Stupur, Brooklyn, N. Y., 
gėlę.

St.), 
bon- 
nau-

jau aukavot Raudonojo Kry
žiaus paramai ar parėmėte 
kokį nors darbą tam tikslui. 
Labai retai rasi asmenį, kuris 
nebūtų to padaręs. Tačiau, 
kuomet prisiminsite, jog gy
vename karo metais, kuriais 
kariaujantieji aukoja labai 
daug, tuomet pamatysite, jog 
iš mūsų, kad ir atkartotini rei
kalavimai yra labai maži, o 
Raud. Kryžiaus pareigos mūsų 
ginkluotoms jėgoms ir dėl to 
lėšos vis didėja. Bus aišku, 
kad jeigu ir esame parėmę 
Raudonąjį Kryžių kartą kitą, 
mūsų pareiga yra ir vėl ir vėl 
jį paremti.

Į mitingą kviečiami ir visi 
tie, kurie finansiniai negali 
paremti. Arčiau pažinsite tos 
įstaigos veikimą ir moraliai 
paremsite. Raud. Kryžius pra
šo iš mūsų tik 
duoti. Ateikite 
anksti. Pradžia

to, ką galime 
visi. Ateikite 
7 :30 v. v.

Rengėjai.

M. Yakštienė, Woodhav., N. 
, vieną baksiuką nosinaičių.- 
Ona Žilinskienė, Brooklyn,

Ona Zakarauskienė, Brook
lyn, N. Y., duonos, pajų ir ran
kom išsiuvinėtą paveikslą.

M. Boviniene, Forest Hills, 
N. Y’., stiklinę dėžę, du svarus 
saldainių (dėžėje).

Česnų šeima, Ozone Park, 
N. Y., gražų “spice setą,” 6 
drabužiams pakabinti kabu
čius, gražiai apmegsti, ir pui
kų “quilted bed jacket.”

M. Klimas, Richmond Hill, 
N. York, vieną tuziną bonku- 
čių naudingo maisto.

Drg. Dobilienė, Brooklyn, 
N. Y., 1 svederį.

Amelia Young (Jeskevičiū- 
tė), Jamaica, N. Y., dėžę sal
dainių.

(Bus daugiau)

Sveturgimiai Žymūs 
Amerikonai Bus 

Bankiete
Elizabeth Bergner, Maurice 

įlindus, Leo Kžycki, prof. 
Max Lerner, Edward G. Ro
binson, Hazel Scott ir Krish- 
nalai Shridharani yra tik keli 
iš 42 garsių sveturgimių, ame
rikonų, kurie pasižadėjo daly
vauti Sveturgimių Apsaugos 
Komiteto rengiamame bankie- 
te viešbutyje Biltmore balan
džio 17-tą, šeštadienio vakarą.

Bankieto rengimą užgyrė 
virš pora šimtų žymių ameri
konų ir jo garbės svečiuose, 
kaip minėta, bus daug garsių 
įvairių tautų kilmės ameriko
nų, taipgi kviečiama ir abel- 
na publika. Organizacijos pra
šomos turėti savo atstovybes 
ir atskiri 
prieinama, 
kyti.

Tikietus 
už juos užmokėti 
šiuo adresu: 
Stewart, Suite 304, 512 
Ave., New York City.

asmenys, kuriems
kviečiami atsilan-

reikia užsisakyti ir 
iš anksto, 

Donald Ogden 
Fifth

Mrs. 
pasi-

Iš baimės operacijos, 
Hilda Bunkholdt, 4*7 m., 
rendavojo kambarį 4-me aukš
te 228 E. 84th St., New Yorkq 
ir iššokus iš kambario užsimu
šė.

Vaiku Priežiūra Juos 
Apsaugos Nuo Daug 

Nelaimių

sau. O ji vis surasdavo 
‘ ‘ d ran gu s’ ’—k ostu mcri us, 
sumokėdavo gaujos su
po $2, o tie toms nai-

Pereitą savaitę buvo susek
ta New Yorke juodžiausias už 
juodą turgus mergaitėmis. Į 
tą turgų esą įsivėlę, prie jo su
darymo prisidėję apie 50 vy
rų, vidutinio ir vyresnio am
žiaus. Vieni bus prasikaltę su
daryme tos viliokų, gaujos, ki
ti—naudojimęsi 12-kos metų 
mergiščiomis ištvirkavimui.

To šlykštaus darbo frontui 
priedangai jie turėję 17 metų 
merginą, kuri spoiluodama ne 
pagal paprastos mergiščios iš
tekliaus drabužius, “gerus lai
kus” ir įtakas viliojo už save 
jaunesnes mergaites jieškoti to 
visko 
savo 
kurie 
lams 
vioms mergiščioms primesdavo 
po 25c už išvogtą jų vaikystę 
ir, gal būt, už sunaikintą visą 
gyvenimą.

Dėl to baisaus kriminalistų 
siautimo tos susiedijos — East 
Side Konferencijos Už Vaikų 
Priežiūrą vice-prezidentas Ja
cob W. Abraham pareiškė:

“Ne vaikai yra kriminalis
tais. Visuomenė yra kalta už 
tai, kas atsitinka su tomis ma
žomis mergaitėmis, jeigvų mo
tinos negali ju prižiūrėti. To 
amžiaus vaikai nesupranta 
skirtumo tarpe gero ir blogo. 
Pasiūlymas pinigų jiems?nusa
ko viską.”

Tas dar kartą parodo, jog 
reikalinga priežiūra ne tik ma
žiems kūdikiams, bet ir pa
augliams vaikams reikia turė
ti prižiūrėtą ir gerai paruoštą 
pasilinksminimo programą tar
pe mokyklos valandų.

Šaukia Uniją Vadą 
Konferenciją

unijųViršininkai visų CIO 
N. Yorko valstijos ir šiaurinio 
New Jersey šaukiami visų uni
jų veikėjų pasitarimui apie 
darbininkų rolę kare ir algų 
klausimu, taipgi apie dalyvu- 
mą Karinio Darbo Taryboje.

Konferencija įvyks balan
džio 9 ir 10, viešbutyje Capi
tol, 8th Avė. ir 51st St., New 
Yorke.

Judis “Mello, Frisco, Heilo” 
paliktas Roxy Teatre trečiai 
savaitei.

J
MATEUŠAS SIMONAVICIUS

Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga Uvji

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

Pavasario Laukiant
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAI SNPUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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

Smerkė Pro-nacišky 
Nuodo Skleidėjus

Edward Corsi, New Yorko 
valstijos industrinis komisio- 
nierius, aną dieną kalbėdamas 
IWO Italų sekcijos suruošta
me mitinge Raudonojo Kry
žiaus paramai griežtai pa
smerkė pro-naciškos propa
gandos skleidėjus.

Šis karas, sakė jis, yra ka
ras prieš vergiją, palaikymui 
mūsų civilizacijos ir turi būti 
laimėtas, “tą turi suprasti 
kiekvienas Amerikos italas.”

“Nelaimei,” tęsė toliau kal
bėtojas, “tarp mūsų dar yra 
daug tokių, kurie skleidžia 
nuodingą mintį, būk tai nesąs 
mūs karas ir kad taika su Hit
leriu turinti tuojau būti įsteig
ta. Ar tie nuodais spjaudyto- 
jai kartoja tuos pareišjkimus 
dėl to, kad jie yra nusistatę 
fašistai ar dėl tamsumo, ne
daro’ skirtumo. Pasekmė yra 
ta pati. Tie nuodai drasko 
mūsų moralą ir silpnina gali
mybę šį karą greitai ir 
mingai užbaigti.

“Toki nuodų skleidėjai 
išdavikais, kurie smeigia 
garon mūsų kariaujantiems 
vyrams.”

Klaus ant komisionieriaus 
prakalbos atrodo, kad ji tai
kyta lietuviškiems Hitlerio 
propagandos pedleriams.

Kiti tame mitinge kalbėjo 
Seimelio narys Lamula, Mies
to Tarybos nariai DiFalco ir 
Peter V. Cacchione, John Lon
go, prof. Donini iš italų liau
dies laikraščio L’Unita ’del 
Popolo, taipgi IWO veikėjai 
Canclela ir D’Inzillo.

sek-

yra 
nu-

Ragino Atmesti 
Coudert Fondą

Eugene P. Connolly, Ameri
kos Darbo Partijos New Yor- 
ko apskričio komiteto sekreto
rius, prašė gubernatoriaus De
wey atmesti bilių, kuris skiria 
$115,000 tęsimui ragangaudiš- 
ko Rapp-Coudert Komiteto.

J. GARŠVA 
G raborius-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

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

Trečiadienis, Baland. 7, 1943 
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SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
Iš LDS 50 Kuopos Veikimo

Penktadienį, balandžio 2 d., 
LDS 50 kp. įvyko mėnesinis 
susirinkimas. Nors narių susi
rinkime ir nebuvo daug, bet 
ūpas pas visus buvo geras. O 
tai buvo dėl to, kad kuopos 
metinis parengimas gerai nu
sisekė. Dar galutinos atskai
tos nebuvo, bet numatoma,

Nelaiku Užėjo Žiema
. Buvęs pereitą savaitę šiltas 
oras ir su juo atsibaladojęs 
lietuvių “dievas” Perkūnas pa
skelbė, kaip atrodė, tikrą pa
vasarį — ploščiai atrodė gali
ma tvoti į aukštinį, iš žemės 
žolelė pradėjo skverbtis, o 
miestelėnams norėjosi važiuoti 
į laukus. Bet. . .

Dabar tokia gadynė, nei 
perkūnėlio niekas nebeklauso. 
Tarsi kerštui, po jo atsianky- 
mo šiluma slinko žemyn iki 
pereito antradienio rytą atsi
kėlę pamatėm snaiges krin
tant, o termometras palangėj 
rodė tik 25 laipsnius virš ze
ro ir 
dirbti,
buosius medžių 
žolynus.

apsikailiniavę išėjom 
Gal nušaldys anksty- 

pumpurus ir

Majoras LaGuardia pareiš
kė, kad Kainų Administracija 
ir žemdirbystės Departmentas 
neturi gana žmonių susekimui 
ir patraukimui atsakomybėn 
spekuliantų, dėl to sunku pa
laikyti kainų lubas.

UTUAN1CA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas 

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departments 

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

Lietuviškas Kabaretas

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 Glvials 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

ad^6sas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

kad kp. turės pelno apie 80 
dol.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Bendro Anti-fašistinių Tremti
nių Komiteto, taipgi ir rezo
liucija tuo klausimu. Rezoliu
cija priimta vienbalsiai ir pa
siųsta prez. Rooseveltui, kad 
jisai darytų žingsnius jųjų pa
lių osavim ui.

Draugė Kulikienė raporta
vo Raudonojo Kryžiaus klausi
mu. Sakė, kad R. K. naudai 
yra rengiama prakalbos, ku
rios atsibus 9 d. balandžio, 
Lietuvių Am. Piliečių svetai
nėje, 280 Union Avė., Wil- 
liamsburge. Visi kuopiečiai tu
rėtų patys tose prakalbose da
lyvauti ir paraginti pašalinius 
lietuvius, kad dalyvautų.

Iš kuopos iždo 
Raudonajam Kryžiui 
Russian War Relief 
užlaikymo Botkino
Maskvoje taip pat 10 dol. La
bai gerai, kad kuopiečiai su
pranta svarbą palaikymo šių 
dviejų įstaigų ir jas tinkamai, 
karts nuo karto, paremia.

Kuopa turėjo parsitraukus 
Vilnies Kalendoriaus 25 egz. 
Drg. Kūlikas buvo 
juos platinti ir 
visus pardavė.

Kuopos narių 
sykiu gera—visi 
mos kp. pas mus persikėlė drg. 
Briedžiai. Abu gerai susipa
žinę su šia organizacija ir 
abelnai visu progresyviu vei
kimu. Manau, kad savo žino
jimą ir dalį laiko pašvęs mū
sų veikimo stiprinimui.

Koresp.

paaukota 
10 dol. ir 
Kom. del 
ligoninės

pačmęs 
pranešė, kad

sveikata šiuo 
sveiki. Iš 1-

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.




