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j ofisą ir ant deskos randu se- į 
karną laiškuti: N O. 69

“Malonus Drauge: Aš jums 
vis neleidžiu ramiai būti. Aš i 
įdedu čekį, šimtas dolerių‘dėl i 
Rusijos kovotojų, kurie taip Į 
didv’/riškai kovoja. Tik ne ma
no tie pinigai. Tai man palik
ti mano mylimo sūnaus. Jis j 
taip troško, kad rusai laimėtų.! 
Tai jo dalis tas šimtas dolerių; 
dėl Rusijos kovotojų. Penki i 
doleriai partijai, penki dole-i 
riai ‘Laisvei’ ir penki doleriai' 
jums už pasidarbavimą dėl 
mūsų... Palikau be vaikų., 
Vieno netekau, o kitas irgi į 
kariuomenę išėjo.

Draugė A. Kilienė gyvena 
Rumford, Me. Dar prieš Pir
mąjį Pasaulinį Karą man teko 
pas Kilus gyventi. Aleksas Ki
las dirbo International Paper 
Co., kurioj jau tais laikais bu
vo įvesta astuonių 
darbo diena ir trijų 
sistema.

Aš dirbau Oxford
Co., kuri dirbo dviejomis pa
kaitomis — naktinė pakaita 
susidėjo iš 13 valandų, o die
ninė iš 11.

valandų

Paper

Drg. A. Kilas mirė jau kele
tas metu atgal. Draugė Kilie
nė pasiliko su 'dviem sūnais. 
Kaip ir visos geros motinos, 
taip jinai stengėsi abudu sūnų 
gražiai darbininkiškoj dvasioj 
išauklėti ir.išleisti į mokslus. ,

Užvirus liaudies kovai su Į 
kruvinuoju fašizmu Ispanijoj ' 
jos vyresnysis sūnus Balis sa-■ 
va n ori u išvažiavo lojalistams 
padėti kariauti. Sugrįžo svei
kas. ’

O jaunesnysis sūnus Juozas 
siekė aukštesnio mokslo ir be
rods baigė inžinieriaus kursą. 
Tai buvo didelių gabumu jau-1 
nuolis.

Amerikiečiai su Panieka 
Atmetė Japonų Reikalavi 

mą Pasiduot Bataane

Jungtinės Tautos 
Supleškino 23 Ja

ponų Orlaivius

Sovietai Sunaikino 12,000 
Nacių Kalinino Fronte 

Per Dešimt Dienų
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, kovo 22. — Karo clepartmentas iš
leido tokį pranešimą:

Filipinų Sritis. -— Japonų kanuolių baterijos pieti
nėje pakrantėje Manilos Įlankos vis bombardavo mūsų 
uosto apsigynimus, labiausiai fortus Franką ir Dru- 
mą. Vienas priešų šovinys sužeidė bei užmušė keletą 
mūsiškių. Šiaip gi priešų ugnis buvo nesėkminga. Visi 
mūsų fortai atsakė ugnim į ugnį.

Japonų komandierius išleido manifestą, atkreiptą į 
generolą Wainwrighta (amerikiečių-filipinų) koman- 
dierių, reikalaudamas, kad mes pasiduotume iki pietų 
šiandien, o jei ne, tai, girdi, nukentėsite nepasidavimo 
pasėkas. Joks atsakymas nebuvo reikalingas, todėl jis 
ir neduotas.

Australija. — Jungtinių Valstijų karo departmen
tas gavo patvirtinimą, kad mūsų orlaiviai, turbūt, nu
skandino japonų 'šarvuotlaivį uoste Rabaul, saloje New 
Britain, kovo 20 d. Apie šį veiksmą jau pirmiau buvo 
iš Australijos pranešta spaudai. Tame žygyje dalyva
vo keturi dideli Amerikos armijos bombiniai orlaiviai, 
Lekiančiųjų Tvirtovių rūšies.. Tiesiai bombomis patai
kyta į du Japonijos šarvuotlaivius, kurių vienas vei
kiausiai nuskendo, o kitas tapo sunkiai sužeistas.

j Sovietai Siunčia Ame
rikinius Orlaivius i v
Frontą prieš Nacius

Bet, štai, pernai, pasiekė i 
mane draugės Kilienės tele-i 
grama, kad jos Juozukas mi
rė Jungtinių Valstijų kariuo
menės kempėje. Dabar, kaip 
matome, ir Balis paimtas 
mijon.

Ir štai draugė atsiunčia 
vo Juozuko paliktą šimtą 

kovoto- 
aukoja

lerių Sovietų Sąjungos 
jams ir dar nuo savęs 
penkiolika dolerių.

ar-

sa
il o-

Maskva. — Sovietai siun
čia į frontą gautus iš Ame
rikos greituosius kovos lėk
tuvus “Aircobras.” šie lėk
tuvai ne tik kulkasvaidžiais 
ginkluoti, bet turi ir po ka- 

| nuoliukę.
Tie lėktuvai buvo laivais 

atgabenti dalimis. Iš pra
džių anglai technikai padėjo 
sovietiniams 
subudavot 
orlaivius. 
Sovietai 
siuntinį tokių 
orlaivių atskiromis dalimis, 
ir jau savieji mechanikai 
per pustrečios dienos susi- 
budavojo visus juos.

mechanikams 
dalis į gatavus 
Dabar neseniai 

gavo kitą didelį 
amerikinių

Brangi drauge, ačiū už ski-! Sovietų lakūnams patinka 
Aš jau- amerikiniairiamą man penkinę.

čiuosi jos neužsitarnavęs. Šitą 
penkinę pervedu Lietuvių Li
teratūros Draugijos Apšvietos 
Fondui. Lai jie eina kaipo jū
sų auka vedimui priešfašisti- 
nės propagandos.

Ačiū draugei nuoširdžiau- puikiai 
šiai už aukas, varde Sovietų Raip 
Sąjungos kovotojų, varde par- i žvaigždė ’ 
tijos, varde dienraščio ir var- laikraštis
de Apšvietos Fondo. Vėlinu 
jums geros sveikatos ir ilgiau
sio gyvenimo^

Draugė Kilienė nėra vienin
telė motina, kuri šiandien gy
vena didžiausius širdies skaus
mus: desėtkai tūkstančiu kitų 
lietuvių motinų išleido savo sū
nus į kariuomenę. Ne viena 
jau neteko savo sūnaus.

Milijonai ir milijonai kitų 
Amerikos motinų paliko senat
vėje vienos. Jų sūnūs išėjo ko
von prieš fašistinį smaką. Jie 
savo jaunu krauju rašo dvide
šimto šimtmečio istoriją.

Tas jų kraujas, tos jų moti
nų ašaros bus atkeršyta: fašis
tiniai kriminalistai bus nušluo
ti ir saulė vėl patekės jau
niems žmonėms gyventi ir 
džiaugtis.

Ateities pasaulis turės būti 
^geresnis ir švaresnis. Gal ši 
^pasaulinė audra bus paskuti
nė.

Atmuša Orlaivius Ne
šančius Maistą Naciam 

Staroje Russoje
Maskva. — Staraja Russa 

srityje Sovietai pagerino 
savo poziciją apie geležinke
lio stotį ties Tarfino - Ra- 
musevo.

Iš daugelio vokiečių orlai
viu, kurie nešė maista bei 
amuniciją apsuptiems saviš- 
jkiams Staroje Russoje,

orlaiviai savo 
greitumu ir stiprumu, bet 
jie davė nurodymų, kas rei
kėtų dar kai kur pagerint į- 
rengime automatiškų ka- 
nuoliuku.

“Anglų ir Sovietų lakūnai 
bendradarbiauja,” 

rašo “Raudonoji 
” Sovietų armijos

Išvys Visus Japonus Iš 
Californijos Salos

San Francisco, Calif. — 
Armijos komanda įsakė 
varu išvyti iki kovo 30 d. 
visus japonus, kaip ateivius, 
taip Amerikoj gimusius, iš 
Bainbridge salos, ties Ame
rikos karinio laivyno sto
vykla ir laivų statymo įmo
ne.

Lietuvos sūnų tūkstančiai 
dalyvauja Raudonosios Armi
jos mūšiuose. Amerikos lietu
viai jaunuoliai taip pat vyksta 
padėti jiems laimėti šitą karą. 
Jie susitiks karo laukuose, tie 
lietuviu tautos sūnūs.

Tėvus skiria platus okeanas, 
o vaikai susitinka didžiosios 
kovos laukuose ir petys petin 
gina laisvę ir garbę Lietuvos, 
visų tautų, visos žmonijos.

Melbourne, Australija. — 
Amerikos ir Australijos la
kūnai sekmadienį bombomis 
padegė bei sudaužė 17 japo
nų orlaivių ir nušovė žemyn 
tris kitus priešų orlaivius 
Lae, saloje New Guinea.

Jungtinių Tautų lėktuvai 
sunaikino bei pavojingai su
žalojo dar tris japonų orlai
vius Rabaule, saloje New 
Britain, ii; Kupange, holan- 
diškoje dalyje salos Timor.

Po visų tų žygių tik du 
Jungtinių Tautų lėktuvai

negrįžo į savo stovyklas.
JAPONŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO DU 

AUSTRALIJOS MIESTUS
Japonų orlaiviai bombar

davo Katherine miestą su 
geležinkelio stočia, už 180 
mylių į pietus nuo Darwino 
prieplaukos, A u strali j o j; 
vieną asmenį užmušė, kitą 
sužeidė, bet mažai nuostolių 
tepadarė. Tą pačią dieną ja
ponų lakūnai jau šeštą kar
tą iš viso bombardavo Aus
tralijos uostą Darwina.

RAUDONARMIEČIAI ATKARIAVO STIPRIAS 
POZICIJAS TIES VIAZMA IR KRIME 

z

Berne, Šveic., kovo 23. — 
Čionaitinis N. Y. Times ko
respondentas D. T. Brigham 
telefonavo savo laikraščiui 
sekamas žinias, atėjusias iš 
Sovietų-vokiečių karo fron
to :

Vakar Raudonoji Armija 
atėmė iš vokiečių kelias ap
gyventas vietas, tarp kurių 
buvo penki a p tvirtinti 
punktai.

Šeštadienį Sovietai sunai-

kino 53 vokiečiu orlaivius, oV z
savo neteko 14-kos orlaiviu.

Raudonarmiečiai atmušė 
smarkias ’ vokiečių kontr
atakas prieš Kerčą, Krime; 
užmušė kelis šimtus priešų, 
pagrobė daug karinių reik
menų, o vejami vokiečiai 
taip smarkiai bėgo, kad pa
liko 17 savo tankų, aštuonis 
gerame stovyje.
(Tąsa ant 5-to puslapio)

MOBILIZUOJA BULGARUS; 
NACIAI NORI MARŠUOT 

PER TURKIJA

ANGIŲ MINISTERIS INDI
JOJ SU PASIŪLYMAIS 

DAUGIAU LAISVES
Berne šveic. — Praneša- 

■y___ įy ‘ ‘j, iki ma kad Bulgarijos karalius
šiol tiktai du pasiekė tikslo. Į Boris išvažiavo j Berlyną. 

Kartu su karalium keliavo 
Fr. von Papen’as, Vokieti
jos ambasadorius Turkijai. 
Von Papenas vežė Hitleriui 
raportą apie santikius Tur
kijos su Vokietija.

Eina gandai, kad Bulga
rija mobilizuoja savo armi
ją talkon pavasarinei Hit
lerio ofensyvai ir kad naciai 
reikalauja perleist jų armi
ją per Turkiją prieš anglus 
Viduriniuose Rytuose ir 
prieš Sovietų Kaukazą. Už 
tai naciai žadą Turkijai pu
sę Iraqo žibalo', buvusią 
francūzų koloniją Syriją ir 
kai kurias Graikijos salas.

Visi kiti tapo sunaikinti bei 
šalin nuvyti.

Vienas nelaisvėn paimtas 
nacių lakūnas sakė, kad vo
kiečiai atšaukė dalį savo or
laivių net iš Afrikos, kad 
gabentų maistą 16-tai vo
kiečių armijai, apsuptai 
Staraja Russa srityje.

Submarinai Nuskandino 
3 Amerikos Laivus

Washington. — Oficialiai 
pranešama, jog priešų sub- 
marinai praeitą ketvirtadie
nį ir trečiadienį nuskandino 
tris amerikinius prekybos 
laivus Atlanto Vandenyne, 
netoli Amerikos krantų. 
Laivai buvo vidutinio dy
džio. Su jais žuvo 18 jūri
ninkų, o išgelbėta 63 jūri
ninkai.

Los Angeles Teisėjas 
Atsišaukė į Rooseveltą 

Išlaisvint Browderj

Phila. Kalimą Riaušės 
Ir Bado Streikas

Philadelphia, Pa. — Vals- 
tijiniame Eastern Peniten
tiary kalėjime kilo maištas 
dėl to, kad sumažinta kali
niams cukraus.

Kaliniai, be kitko, pade
gė savo čiužinius (matra
cus), ir dėl to užtroško vie
nas kalinys, Joseph Ann- 
censki. Dabar kaliniai jau 
trečia diena, kai badu strei
kuoja.

Maskva. — Sovietai pri
ruošė frontui didelį skaičių 
Sibiro atsarginių.

New Delhi, Indija. — At
vyko Anglijos ministeris 
Sir Stafford Cripps su savo 
valdžios pasiūlymais Indijos 
vadams. Anglija žada dau
giau tautinės laisvės Indi-

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, kovo 22. — Sovietų Žinių Biuras išleido 

sekamą pranešimą:
Sovietų kariuomenė kovo 22 d. tęsė ofensyvos mū

šius prieš vokiečių fašistų kariuomenę.
Kai kuriose fronto dalyse priešai pradėjo kontr-ata- 

kas, kurios buvo atmuštos su dideliais priešams nuos
toliais.

Kovo 21 d. buvo sunaikinti 53 vokiečių orlaiviai. So
vietai neteko 14 lėktuvų.

Kalinino fronte nuo kovo 11 iki 21 d. sovietinė ka
riuomenė pagrobė nuo vokiečių šitokius pabūklus:

66 įvairaus dydžio kanuoles, penkis tankus, 54 apka
sų patrankas, 257 kulkasvaidžius, 88 automatiškus 
šautuvus, per 1,000 paprastų šautuvų, septynias radi
jo stotis, 42 vežimus prikrautus amunicijos, daugiau 
kaip 2,000 rankinių granatų, virš 5,000 kanuolinių šo
viniu ir 200,000 kulku šautuvams bei kulkasvaidžiams.

Tuo pačiu laiku sovietinė kariuomenė Kalinino fron
te sunaikino 23 vokiečių orlaivius, 240 trokų, 17 ka
nuolių, apie 200 vežimų su reikmenimis ir du amuni
cijos sandėlius.

Vokiečiai tuo tarpu prarado 12,000 kareivių ir ofi- 
cierių, užmuštų.

Kitoje 'fronto dalyje per neseniai įvykusius mūšius 
Sovietų gvardiečiai sunaikino penkis vokiečių oficie- 
rius, 47 unter-oficierius ir 870 kareivių, ir pagrobė 17 
kanuolių, 10 minų mėtytuvų, 23 kulkasvaidžius, 10 

(Tąsa 5 puslapyje)

80 Japonu Orlaivių 
Bombardavo Anglą 
Stovyklą Burma j

Ar Francija Jau Ne
priims Nacių Subma- 

rimj į Savo Salas?
♦

Washington. — Vichy 
Francijos valdžia “užtikri
no,”'kad ji (daugiau) neleis 

sto-' fašistų Ašies submarinams 
vykią vidurinėje Burmoje.'ar laivams naudotis jokio- 
Anglai pripažįsta, kad už
puolikai padarė nuostolių.

London. — 60 Japonijos 
bombanešių ir 20 greitųjų 
kovos lėktuvu bombardavo 
vieną anglų orlaivių

jos žmonėms, jeigu jie ben- Anglų ir amerikiečių laku- 
t i • i T • ' w Ci I r 1 I I r za t va i i z-^ z~\ x t zadradarbiaus kare su anglais 

prieš fašistų Ašį.
Dauguma indėnų vadų rei

kalauja savo kraštui tokios 
savivaldybės, kaip kad turi 
Australija ir Kanada.

Naciai Užgrobia Vichy 
Francijos įvežimus

Los Angeles, Calif. — 
Miesto vyresniojo teismo 
teisėjas John Beardsley pa
rašė prezidentui Roosevel- 
tui laišką, “prašydamas pa
vartot savo galią ir suteikt 
laisvę Earlui Browderiui,”i 
Komunistų Partijos sekre
toriui, kuris ketveriem me
tam įkalintas dėl techniki
nių smulkmenų jo pasporte.

New York 
tas lokalas Jungtinės Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unijos, 
CIO, lokalas nutarė siųst 
savo delegatą į Nacionalį 
Kongresą Browderiui Iš
laisvinti. Tas kongresas į- 
vyks New Yorke kovo 28 ir 
29 d.

Didelis 475-

New York. — Vienas at
vykęs iš Francijos keleivis 
pranešė, kad vokiečiai ir 
italai turi savas peržiūrėji
mo komisijas įvairiuose 
miestuose Vichy Francijoj, 
vadinamoj nepriklausomoj 
Francijos dalyje. Tos komi
sijos užgrobia maistą ir ki
tu reikmenis ir siunčia Vo-

Naciai ir italai atima 60 
iki 80 proc. mėsos, kiauši
nių, sviesto, vaisių ir kitų 
valgio produktų, įgabenamų 

i Vichy Francijos laivais iš 
francūzų afrikinių kolonijų, 
ir persiunčia tuos > produk
tus į Vokietiją bei Italiją.

DIDELI ORO MŪŠIAI TARP 
SOVIETŲ IR NACIŲ

mis prieplaukomis, kurias 
Francija turi saloje Marti
nique ir kitose jos valdomo
se žemėse amerikinėje pusė
je Atlanto Vandenyno. 

t

Tokį “užtikrinimą” Vichy 
Francija davė, kai Ameri
ka stipriai užprotestavo, 
kad vasario 21 d. šiemet bu
vo priimtas pačių submari- 
nas į salos Martinique uos
ta Port of France. Tas sub- 
marinas, sakoma, tik pali- 

ikęs ten vieną sunkiai su- 
i žeistą savo oficierių ir, gir
di, išplaukdamas nepasiė- 

kariuomenės už juos. Dar 1S Mai-
nežinia, ar chinam atvykus Tlnl(Iue- 
talkon anglam, jie susily
gins karių skaičium su ja-' 
ponais.

Japonų žvalgai prasiveržė' 
užnugarėn anglų linijų Bur
moje, bet iš anglų pusės' . ± 
chinai žvalgai prasibriovė, . • ^e.nato’
užnugarėn japonu linijų. J’lus \ 11 11;on^"’ ‘ ;resmanas J. D. Dingell ine-
m n • • i • BT i i. !še kongresui, kad nutartu1 aikininkai Nuskandino įduot Kongresinį Garbės 

11 haliinc laivu l^edalį negrui Dorie Miller- 11 liailjOS Laivy virėjui karo laive “Ari- 
-------- zona,” už jo didvyrybę lai- 

Lcndon, kovo 23. — Ang-'ke japonų Mžpuolimo ant 
lijos submarinai ties Italija Perlų Uosto gruod. 7 d. Jis 
nuskandino du italų subma- tada iš kulkasvaidžio šaudė 
rinus, du didelius ir šešis ų japonų orlaivius, nors tai 
mažesnius su kariniais nebuvo jo pareiga; jis taip- 
reikmenimis ir vieną moto- gi padėjo pernešt sužeistą 
rinį laivą.----------------------- 'kapitoną nuo laivo tiltelio į

------------------- ! saugesnę vietą.

nai pakilo kovon, nušovė 
žemyn du japonų orlaivius. 
Iš mūšio nesugrįžo keli a- 
merikiečių ir anglų lėktu
vai.

Vienas amerikiečiu orlai
vis praeitą penktadienį su
naikino penkis japonų tan
kus pietinėje Burmoje ir 
sveikas sugrįžo į savo sto
vyklą.

Anglai teigia, kad Bur
moje japonai turi daugiau 
kariuomenės už juos.

Reikalauja Pagerbt 
Negrą Karžygį

Maskva. — Vokiečiai pra-i London. — Anglai prane-' 
dėjo vartot naujos rūšies 
greituosius kovos lėktuvus. 
Visu frontu siaučia dideli 
oro mūšiai tarp Sovietų ir 
vokiečių.

ša, kad talkininkų submari- Melbourne, Austr.—Jung- 
nas jau kovo 3 d. padegė tinių Tautų lakūnai praei- 
arba sunaikino didelį kari- tos savaitės pabaigoj šu
nį japonų laivą, lėktuvų iš- daužė 44 japonų orlaivius iš 
vežioto ją. viso.

i

j
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Alytus -- Pelenų Krūvos
Gražus, puikiai atsistatęs buvo Alytus, 

Dzūkijos vyriausis miestas. Džiaugėsi 
šiuo miestu dzūkai, džiaugėsi visa mūsų 
tėvų žemė, Lietuva. Bet štai atėjo perei
tų metų birželio 22 d. Rudasis žvėris, 
Hitleris, užpuolė Lietuvą ir visą Sovietų 
Sąjungą; jis užpuolė Alytų.

“Broliai! Ten, kur buvo gražus Aly
taus miestas, dabar yra griuvėsiai ir de
gėsiai, o po jais nekaltų žmonių kapai...” 
rašo Jonas Šimkus, Alytaus griovimo me
tu gyvenęs Lietuvoje. Jis rašė “Laisvės” 
laidoje iš kovo 20 d., š. m.

“Lygiai tokio pat likimo susilaukė 
Tauragė, Kybartai, Kretinga, Vilkaviš
kis, ir kiti Lietuvos miestai ir miesteliai.”

Jonas Šimkus, sakome, tuomet buvo 
Lietuvoje. Tuos baisiuosius prajovus jis 
matė, o apie kitus jam pasakojo subėgę 
į Kauną žmonės. Taigi jis žino, ką rašo 
ir ką kalba. Jis žymi, kad visi Alytaus 
gaisrininkai, išskyrus vieną, buvo vokie
čių bombų sunaikinti. Šimtai, jei ne tūks
tančiai alytiškių, buvo užmušti viena 
naktimi.

Tai vis rudojo žvėries darbas. Tai vis 
hitlerizmo darbas!

Bet skaitytojas, skaitydamas Jono 
Šimkaus raštą apie baisenybes Alytuje ir 
kituose miestuose ir miesteliuose, besi- 
bjąurėdamas žvėriškų nacių “žygiais,” 
turi atsiminti tą: tuojau po to, kai Hit
leris užpuolė Lietuvą, Amerikos lietuviš
koji pro-naciška spauda rašė, būk tuos 
žmones ir tuos miestus sunaikinę rau
donarmiečiai, būk juos sunaikinę ne na
ciai, bet bolševikai! Taip rašė hitlerinin
kas Ancevičius. Taip rašė “Naujienos”, 
“Draugas” ir kiti pro-nacišką propagan
dą skleidžią laikraščiai.

Visas baisenybes, kurias Lietuvoje pa
pildė niekšai naciai, “Naujienos” ir joms 
tolygūs laikraščiai, šokdami pagal hitle
rininko Ancevičiaus muziką, sako, papil
dę bolševikai!

Kokis tų redaktorių sugedimas!
Bet mes gauname ir gausime vis dau

giau ir daugiau žinių, kurios numaskuos 
ne tik Hitlerio berną Ancevičių, bet ir 
lietuviškus hitlerininkus Amerikoje!

Mūsų Veikla
Tarsi veidrodyje kas mėnuo 

pasirodome ALDLD 25 kp. su
sirinkimuose. Taip ir šį kartų, 
įvykusiame kovo 9 d. susirin
kime.

Kad pilniaus susipažinus su 
bėgamais ir praeities dalykais, 
tąjį vakarą kuopos nariai,

Senių Registracija.
Balandžio 27 dieną įvyks registracija 

visų tarp 45 ir 64 metų amžiaus vyrų. Iš 
viso tokių vyrų bus apie 13-ka milionų. 
Tai bent armija!

Einant Jungtinių Valstijų kongreso 
nutarimu, šito amžiaus vyrai nebus ima
mi tiesioginėn karo tarnybon, — kariuo
menėn. Bet jie (parinktiniai) gali būt 
imami ir veikiausiai bus imami netiesio- 
ginėn karo tarnybon. Tam tikros profe
sijos vyrai bus imami į tam tikrus kari
niai svarbius darbus.

Turime suprasti, kad paminėtojo am
žiaus vyruose yra aukšto prasilavimo, su 
patyrimais žmonių, kurie gali būti labai 
reikalingi tam tikriems darbams dirbti, 
iš kurių jaunesniojo amžiaus vyrai gali 
būti pašaukti tiesioginėn karinėn tarny
bon — kariuomenėn.

Kai vyriausybė turės savo rankose “vi
sas kazyras,” kai ji žinos, kiek ir kokių 
vyrų turima, kur jie gyvena, ir tt., tai

jai bus lengviau orijentuotis ir pastatyti 
juos į atatinkamus darbus.

Tuo būdu kiekvienas tarp 45 ir 64 me
tų amžiaus vyras, gyvenąs Jungtinėse 
Valstijose arba josios teritorijose, tene- 
pamiršta, kad š. m. balandžio mėn. 27 
dieną jis turi užsiregistruoti, atsakant 
į visus klausimus, kurie bus atžymėti 
specialinėse blankose.

Karas yra visuotinas, totalitarinis. To
dėl ir šiam karui laimėti yra reikalingos 
visos pastangos, kokias tik mes turime. 
O mes karą laimėti turime greit, fašiz
mas privalo būti sutrėkštas taip, kad jis 
niekad negalėtų atsipeikėti.

'‘Liaudies Balsas” Ragina Balsuoti 
Už Verstiną Kareiviavimą

Sekamą mėnesį Kanadoje bus prave
damas plebiscitas dėl verstino kareivia
vimo įvedimo toje šalyje. Kaip į tai žiūri 
lietuviai? Jų spauda? Įdomų įvedamąjį 
patiekė vienintelis Kanados lietuvių lai
kraštis “Liaudies Balsas” (iš kovo 20 die
nos), kurį mes čia pacituosime. Laikraš
tis rašo:

“Balandžio 27 dieną bus plebiscitas. 
Tą dieną visi balsavimo teises turintieji 
Kanados gyventojai turės pasisakyti, ar 
jie paliuosuoja vyriausybę nuo duotų 
prižadų, kas liečia konskripciją vyrų į 
armiją dėl už jūrinės veiklos, ar ne. Ant 
baloto bus pastatytas klausimas ir visi 
balsuotojai turės duoti atsakymą “taip” 
arba “ne.” Tai bus labai svarbus dalykas 
sąrišyje su dabartiniu karu ir jau laikas 
pradėti visiems diskusuoti šitą klausimą.

“Kodėl reikia balsuoti “taip,” galima 
kiekvienam suprasti iš to, ką šis plebisci
tas reiškia. Mes visi, su mažomis išimti
mis, suprantame, koks didelis pavojus iš 
fašistinės ašies pusės. Jau treti metai, 
kaip eina karas, ir per visą tą laiką ašis 
maršavo pirmyn ir pirmyn. Per tą laiką 
vokiečiai sumušė Lenkiją, Norvegiją, O- 
landiją, Belgiją, Franci ją, Balkanų kraš
tus. Jie įsiveržė giliai į Sovietų Sąjungą. 
Jie nuskandino daugybę santarvininkų 
laivų. Dabar japonai užėmė Filipinų sa
las, Olandų Rytų Indi j as, Tailandą ir gi
liai įsiveržė į Burma. Priešų submarinai 
apšaudo Amerikos kontinentą. Priešo 
maršavimas ne tik nesulaikytas, bet dar 
negalima pasakyti, kada jis bus sulaiky
tas. Tik Sovietų Sąjungoj jis sulaikytas 
ir stumiamas atgal. Bet ir tenai numato
mas didelis priešo puolimas.

“Fašistinės ašies laimėjimas būtų di
džiausia nelaimė visam pasauliui. Fašis
tams laimėjus, užviešpatautų pasaulyje 
dar negirdėta reakcija, dar negirdėtas 
darbo žmonių išnaudojimas, persekioji
mas ir barbarizmas. Apie pasiliuosavimą 
iš po fašizmo būtų sunku ir svajoti. Re
akcija apglėbtų pasaulį gal kakiam tūks
tančiui metų. Tokios mažos tautos, kaip 
Lietuva ir kitos, būtų visai išnaikintos. 
Moterų gyvenimas prie fašizmo pasida
rytų baisesnis, negu kada nors buvo 
anksčiau. Susikirtimai tarp fašistinių 
grobikų taipgi būtų neišvengiami. Trum
poj ateityj vėl būtų baisūs karai tarp fa
šistinių jėgų.

“Tokio baisaus pavojaus aky vaizdo j e, 
konskripcijos įvedimas būtų buvęs svei
kintinas žygis ir be plebiscito. Bet jeigu 
mūsų šalies vyriausybė nori atsiklausti 
žmonių, ar jie paliuosuoja nuo duotų pri
žadų, tai jos dalykas atsiklausti, o mūsų 
dalykas duoti atsakymą. Mes turime visi 
balsuoti “taip,” kad duoti vyriausybei 
laisvę imtis tokių žygių, kokių reikalau
ja padėtis. Tas dar ne viskas. Balsuoda
mi “taip,” mes ne tik vyriausybės rankas 
paliuosuosime. Kartu mes parodysime 
fašistų ašiai, kad mes pasiryžę kovoti 
prieš ją. Jeigu didelis skaičius balsuotų 
neigiamai, tuomet fašistams būtų didelis 
džiaugsmas.

“Kanados lietuviai esame dideli fa
šizmo priešai. Už tai mūsų pareiga bal
suoti “taip,” kad paliuosuoti vyriausybės 
rankas. Ne tik tas. Kiekvieno susipratu- 
sio lietuvio pareiga stengtis įtikinti tuos, 
kurie neįmato aiškiai, kaip svarbu bal
suoti teigiamai. Organizacijos turėtų su
šaukti mitingus ir padiskusuoti šitą klau
simą faktų šviesoje.”

Mokslo Vyrų Balsas Už 
Išlaisvinimą Browderio

Trisdešimt aštuoni veikė-[jos kalėjime dvidešimt tris 
jai - mokslininkai iš konser- 
vatyviškos Mas sachusetts 
valstijos pasiuntė preziden
tui Rooseveltui reikšmingą 
laišką. Jie sako:

“Mes norime pareikšti sa
vo sutikimą su prašymu pa-, 
liuosuoti Earl Browderį iš 
Atlantos kalėjimo, dovano
jant jam bausmę. Gerai per
žvelgus visas bylas už su
laužymą pasportinių pa
tvarkymų New Yorko Pie
tiniame Distrikte, kur E. 
Browderis buvo teisiamas, 
parodo, kad už tokius pra
sižengimus paprastai buvo 
nubausti nuo 30 iki 90 dienų 
kalėjimo arba paleisti be 
bausmės...

“Mes tikime, kad Brow
derio politinė filosofija ne
turėtų sudaryti pamato jo 
nubaudimui, tačiau netei
singa keturių metų bausmė 
meta nuožiūrą, kad jis tapo 
nubaustas už jo politines 
pažiūras. Nesilaikymas tei
singumo kenkia bendroms 
žmonių pastangoms. Užgin- 
čijimas teisingumo puldo 
dvasią ir demoralizuoja. 
Šioje mūsų krašto krizio va
landoje svarbu tą neteisin
gumą atitaisyti.

metus.
Piliečių Komiteto egzeku- 

tyvis sekretorius Louis 
Weinstocke, praneša, kad, 
šitoje naujoje kampanijoje! 
išlaisvinti Browderj jau su 
savo balsu prisidėjo apie 
trys milijonai Amerikos 
žmonių.

Mes raginame , lietuviškas 
organizacijas irgi priimti 
rezoliucijas už Browderio 
paliuosavimą. Pasisakymas 
už Browderio paliuosavimą 
dar nereiškia, kad organiza
cija, arba jos nariai jau au
tomatiškai užgiria Browde
rio politines pažiūras, arba 
Komunistų Partiją, kurios 
jis yra vadu ir sekretorium. 
Tas tik reiškia, kad jūs ma
note, kad Browderis buvo 
neteisingai nubaustas ketu
rių metų kalėjimu ir kad 
jis, kaipo nenuilstantis anti
fašistas, turi būti sugrąžin
tas į laisvų kovotojų eiles. 
Lietuvių Piliečių Komitetas.
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Uolūs amerikiniai radijo operuotojai ant laivu budriai 
seka kiekvieną pranešimą, ar nebus šauKsmas pagal
bos nuo priešu submarinų užpuolimo. Paveikslas pa
rodo viena tokiu budruolių.

Lietuva ir Lietuvių Hitlerininkų 
Propaganda Amerikoje

Baltimore, Md. gaudami knygą “Tarybų Ga
lybė” ir “Jaunimas ir karas” 
—susilaukė puikios medžia
gos. Kad dar daugiau apšvie- 
tos paskleidus, kuopos valdy
bos su draugų pagelba sureng
tose V. Andruliui prakalbose 
gauta keletą dolerių Apšvie- 
tos Fondui.

Dedamos pastangos, kad ir 
šį metą “Laisvės” pikniką, ge
gužės 31, Liberty Parke, pa

darius sėkmingu.
Atsistojimu išreikšta gedulą 

dėl Tom Mooney mirties, kuri 
begailestingai pasiglemžė šį 
drąsų kovotoją savo glėbin. 
Bet, kad ir kitam, lygiai di
džiam kovotojui, Earl Brow- 
deriui netektų palikti didelę 
savo sveikatos dalį Atlanto 
k a 1 ė j i m e,—p ri imta rezoliucija 
už greitą jo paliuosavimą; ji 

(Tąsa 5-me pusi.)

“Nesurišdami savęs su E. 
Browderio politinėmis pa
žiūromis, mes, ponas prezi
dente, prisidedame prie ki
tų amerikiečių prašymo, 
kad atitaisytumėte tą netei
singumą, suteikdami Earl 
Browderiui jo laisvę.”

Šitą svarbų prašymo laiš
ką pasirašė, apart kitų, to
kios stambios mokslinės fi
gūros, kaip:

George Sartan, istorijos 
profesorius Harvardo uni
versitete.

Dr. Wendell J. Furry, fi
zikos profesorius Harvardo 
universitete.

Birk J. Struik ir Norman 
Levinson, matematikos pro
fesoriai Massachusetts In
stitute of Technology.

Vida Scudder, buvęs Well
esley kolegijos profesorius.

Harrison L. Harley, filo
sofijos ir psychologijos pro
fesorius Simmons kolegijo
je.

Piliečių Komitetas Išlais
vinimui Earl BrowdeTio 
praneša, kad labai gausiai 
pradėjo plaukti pranešimai 
iš darbo unijų apie išrinki
mą delegatų į kongresą, ku
ris įvyks New Yorke kovo 
28 ir 29 dienomis.

Iš Bostono praneša, kad 
Amalgameitų R ū b s i uvių 
Unijos Boston Joint Board 
priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė prezidentui Roosevel
tui už Browderio paliuosa
vimą.

Šito svarbaus reikalo ne
pamiršta ir Amerikos jūri
ninkai, kurių gyvybei kas
dien grūmoja pavojus, štai 
Piliečių Komitetui atsiuntė 
pranešimą laivo “SS Santa 
Teresa” įgula, kad 91 jūri
ninkas pasisakė už Browde
rio paliuosavimą. Telegra
moje sakoma: “Mes negali
me dalyvauti Browderio Iš
laisvinimo Kongrese, bet 
mūsų mintys bus su jumis.”

Ryšyje su : minėtu kon
gresu New Yorke kovo 29 
dieną įvyks trys dideli ma
siniai susirinkimai, kuriuo
se kalbės žymūs visuomeni
ninkai ir pakels balsą už E. 
Browderio i š 1 a i s vinimą. 
Tarpe jų, kalbės ir Warren 
Billings, kuris kartu su na- 
bašninku Thomas Mooney 
buvo iškankintas Californi-

(Tąsa)
Kaip Lietuvos liaudis 

džiaugėsi nauju gyvenimu, 
tą geriausiai liudijo tūks
tančiai iš Lietuvos atėjusių 
laiškų į Ameriką giminėms, 
kurie visi buvo pilni džiaug
smo ir pasididžiavimo nauja 
tvarkia.
Melų Kampanija Amerikoj

Tuo kartu Amerikos lie
tuvių tarpe vedė didžiausią 
melų ir šmeižtų kampaniją 
socialistų, tautininkų ir kle
rikalų spauda. Jie skelbė 
bjauriausius melus. Pasako
jo, būk Lietuvoj tarybų 
valdžia “žudo žmones.” Jie 
skelbė, būk “šimtais šaudo 
žmones.” “Keleivis,” “Nau
jienos,” “Vienybė,” “Drau
gas” ir kita spauda skelbė 
neva sušaudytų vardus. Jie 
paskelbė sušaudytais gene
rolus Antaną Gustaitį, Sku
čą, Povilaitį, Raštikį. Tai 
buvo melas! Generolas Raš
tikis sėdėjo pas Hitlerį ir 
ruošė Lietuvos žmonėms 
skerdynę. Jie kėlė baisiau
sią skandalą, būk Sovietai 
sušaudę vyskupą $taugaitį, 
vėliau patys pripažino, kad 
Justas Staugaitis gyvas.

“ Keleivis,” rugp. 14 d.,
1940 metais paskelbė, kad 
būk bolševikai išvežė iš Lie
tuvos Praną Dielinikaitį ir 
nužudė. Gi kada Hitleris 
pavergė Lietuvą, tai “Nau
jienos” nuo 18 d. rugsėjo,
1941 metais pranešė, kad 
Pranas Dielinikaitis iš nu
mirusių prisikėlė ir Kaune 
redaguoja Hitlerio lietuvių 
kalboj laikraštį “Į Laisvę.”

Visos tos pasakos apie 
Tarybų Lietuvoj žiaurumą 
ir šaudymus buvo niekas ki
tas, kaip hitlerininkų, nacių 
propaganda! Tą propagan
dą Amerikoj lietuvių laik
raščiai dažnai su pagalba 
buvusių Smetonos konsulų 
gaudavo, skleidė, kurstė lie
tuvius prieš savo gimines 
Lietuvoj, o buvę Smetonos 
konsulai net Hearsto anglų 
spaudoj ją talpino.
Ruošia Hitlerio Užpuolimą 

ant Lietuvos
Pas Hitlerį, į Berlyną pa

bėgo Antanas Smetona, jo 
šnipai, ministerial, visi Lie
tuvos liaudies priešai. Ber
lyne naciai juos priėmė gra
žiai, kaip saviškius. Tūlas

P. Karvelis, “Draugo” lai-jkytų už Vokietijos globą.” 
doj nuo spalių 28 d., 1940 “Draugas,” spalių 9, 1940 
m., rašė: metais pareiškė:

“Vokiečiai mus priėmė 
žmoniškai.”

Hitlerio naciai Smetonos 
šalininkams leido Berlyne 
organizuoti Lietuvos Pilie
čių Sąjungą veikti prieš 
Lietuvos liaudį, padėti Hit
leriui organizuoti užpuoli
mą ant Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungoms. Ten Hitleriui gel
bėjo Škirpa, generolas Raš
tikis, Skipitis ir kiti sme- 
tonininkai. Hitleris jiems 
davė Breslau mieste radio 
stotį, kalbėti į Lietuvos 
žmones, kurstyti juos prieš 
naują santvarką. Davė pini
gų, leido laikraštį, o kitus 
siuntė į Ameriką skleisti 
nacių propagandą. Į Ame
riką, per Berlyną, atvyko 
virš 100 žmonių. Jų tarpe 
yra atvirų Hitlerio agentų. 
Į Jungtines Valstijas atvy
ko kitų tarpe ir kunigas J. 
Prunskis, kuris tuojau ga
vo “Draugo” redakcijoj dar
bą ir visaip pradėjo skleis
ti propagandą už hitleriz- 
mą. Jis “Draugo” laidoj 
nuo vasario 25 d., 1941 me
tų štai kaip rašė:

“1941 vasario 3 d. turė
jau progos apleisti Berlyną.! 
Sėdau į puikų ir šaunų vo
kiečių Lufthansos lėktuvą ir 
dumiu į Barceloną. Po kele- 
tos valandų jau Barcelo- 
noj.”

Bile žmogus, perskaitęs 
šias eilutes matys, kad ku
nigo J. Prunskio simpatijos 
nacių pusėj. Vėliau “Drau
go” špaltose jis nuolatos 
puolė Sovietų Sąjungą ir 
gyrė Hitlerį ir hitlerizmą. 
Pagaliau, Antano Smetonos 
ir jo šalininkų bėgimas pas 
Hitlerį parodo, kad naciai 
jų globėjai. Hitleris ir jo 
razbaininkai sumušė vieną 
po kitos šalį, žmones bėgo 
nuo nacių, kaip nuo kokios 
piktos ligos. Smetona ir jo 
šalininkai bėgo pas Hitlerį.

Tuo pačiu kartu prasidė
jo Amerikos lietuvių kleri
kalų, tautininkų ir socialis
tų spaudoj agitacija už Hit
lerio okupavimą Lietuvos, 
už pavergimą Lietuvos liau
dies. “Vienybė” rašė, kad 
“kiekvienas lietuvis pasisa-

“Lietuvoje dabar yra di
delis laukimas sovietų-vo- 
kiečių karo.”

Supraskite, kad Lietuvos 
žmonės laukia karo, laukia 
Hitlerio.

“Darbininkas” nuo liepos
9 d., 1940 metų rašė:

“Ar nereikėtų mums 
kreiptis, tai yra, mūsų va
dams prie vokiečių ir prašy
ti jų užtarimo.”

Taip atvirai begėdiškai 
jie rašė ruošdami Hitlerio 
užpuolimą ant Lietuvos, kad 
nacių razbaininkai ją pa
vergtų. Tuo pat kartu pra
sidėjo Amerikoj pogromų ir 
boikotų veikimas prieš anti- 
hitlerininkus, prieš dienraš
čius “Laisvę,” “Vilnį,” mū
sų organizacijas ir veikėjus. 
1940 metais, birželio mėne
sį, Brooklyne buvo sušaukta 
hitleriškų elementų konfe
rencija, kuriai vadovavo A 
Stilsonas, Buivydas, Stri
maitis, Trečiokas ir kiti. Jie 
nutarė skelbti boikotus, r
naudoti Hitlerio smogikų 
taktiką prieš pažangius biz
nierius. Jie ėjo pas juos ir 
grūmojo taip, kaip darė ir 
vokiečiai naciai tarpe vokie
čiu.

Kunigas Balkonas, saky
damas prakalbą, tarpe kit
ko, pareiškė:

“Europoj Hitleris apsi
dirbs su Stalinu, o Ameri
koj su komunistais mes tu
rime apsidirbti.”

“Naujienos” rugpj. 8 d., 
1940 metais štai kaip po- 
gromiškai rašė: J

“Privalome kelti aikštėn 
komnacių agentus, privalom >
užčiaupti jiems burnas.”

D. M. šolomskas.
(Tąsa bus)

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS
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Lithuanian 1 ’artisans, Despite Overwhelm 
ing Difficulties, Fight Against Fascists
Who are Despoiling Occupied Lithuania

0-------------- ------------------------------------------

Justas Pakeles, President of Soviet Lithuania, Praises 421 Camera Angles
Heroic Liths Who Gave their Lives in the Batth Behind the!

Lines of the Nazis; Millions Continue Their Fight
by EDWARD YARDS

different
agencies responsible

on our armed
Presidium of the Supreme Lithuanian SSR, j 
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Who were these forty two executed Lithuanians? 
fightei’s in the Lithuanian partisan detachments sowing panic jed by the 
and confusion in the midst of the German fascists.

They were the people’s avengers for the trampl 
Soviet Lithuania’s working people, for desecrated 
culture, for the exile of Lith-®------------------------
uanian youth to penal labor in 
Germany, for the peasants de
prived of their land, for dis
honored Lithuanian girls and 
women, for children mutilated 
by fascist bombs, for the pil
laged Lithuanian people and for 
the horrible 
mine brought

diseases and 
to Lithuania.

the enemy is try-Once again 
ing utterly to exterminate the 
Lithuanian people as at one 
time it destroyed numbers of 
Lithuanian and slav tribes. In 
the twentieth century cannibal 
Hitler is trying to build his' 
barbaric kingdom of obscurant-Į 
ism, racial castes and resur
rected medievalism on the 
bones of the people of Western 
Europe and the Soviet Union.

The valiant death of forty j 
two shot heroes vividly proves 
that the small Lithuanian | 
people do not lay down their 
arms in the face of overbear-] 
ing force of the enslavers and i 
that they continue the struggle 
for their liberation, 
participating in 
struggle for the 
enslaved peoples.
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Lad Offers Best for 
Russian War Relief

All aliens, including enemy aliens, 
arc to be reclassified by their draft 
board forthwith, Colonel Arthur 
V. McDermott, New York City Di
rector of Selective Service, 
ounccd.

Colonel McDermott said 
aliens, who until now have
placed in Class 4-C by virtue of 
their non-citizenship, would bo clas
sified from now on in exactly the 
same manner as all other regis
trants.

Yesterday, a young hero made his 
contribution 
About 4 P. 
12 came 
Lower West 
Russian War Relief, at 160—7th

Ave. He carried a very small pack
age.

i ting at 
that handed

| “Please 
need it

to the war effort.
M. a boy of 11 or 

into the office of the
Side Committee of
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Aliens Subject to Induction

an-
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"This reclassification means 
all aliens who are classified in 
will subject to induction

Lied as 
authorise

He approached the woman sit- 
the desk nearest the door, 
her the package, and said, 
send it to Russia—they 
there.” The package con

tained a .10 cents bottle of iodine! 
The boy said he had saved the 
money for the 'iodine from his 
spending money, and he thought 
"lots of kids” would do the same.

—RwR.
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ess of whether 
or not they have filed their first 
papers for American citizenship,” he 
explained.

He added that 
countries, including those 
filed their first papers for 
citizenship, still would 
right to file applications 
lieved from military
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For Civilians
VENTNOR CITY, N. J. — Thir

teen "commandments” for civilians 
during wartime were issued here by 
the Ventnor City Defense Council 
with the slogan, 
to help.”

The complete 
ments follows:

"What you can do

of command-

the course of tens of years <—, 
in struggle against Tsarism’,j 
against German occupationists 
at the time of the First World 
Wai’ and against fascism at 
home. True to these traditions 
the Lithuanian partisans and 
Red Army men are fighting 
mankind’s bitterest enemy — 
German Fascism.

a

Double Suspense

"Yes, my wife gets more 
novel than anybody.”

Among the Liths...
Lovers of good looks and good voices can stop their sighing 

now as far as Alma Kaskas, Lithuanian star of the Metropoli
tan is concerned. The famous soprano is now married to Antho
ny J. Lokot, a lawyer in Hartford, Gonn. ..

• G •
Arthur Zewert, instead of wrestling professionally on the mat 

is training to wrestle with the Nazis and Japanese. He is an 
officer at Gowen Field in Idaho... John Atkočius of South 
Brooklyn joined the U. S. Air Corps. A farewell party was held 
for him last week' at the Citizens Club . ..

II7LL OP THH UNWRITTEN PAGR
“I have w'lled but a spare prayer to the old and lonesome, 

to embrace with grace this soothing silence before mo,
For I am no more the Queen of your youth’s lost kingdom, 

since you, lusty fool who shudders now despairingly,
Once embraced the pen in hand and thought in mind, 

to violate Her Majesty’s once virgin wisdom’”
—Albert Mozur.

• • •
With the advent of spring Lituanica Square in Brooklyn 

changes its function. Originally designed to commemorate the 
death of Darius and Girėnas, Lithuanian flyers, the square 
settled down to the placid life of offering refuge to tired De
partment of Sanitation trucks and solace to the neighborhood 
dogs in search of obliging trees. With springtime comes the 
Baby Carriage Brigade as mothers seek a spot upon which a spot 
of sunshine, may fall.. .

• • •
Anthony Robokas of Brooklyn, N .Y., died Wednesday and 

was buried at St. John’s cemetery, March 21 ...
• • •

Practical!,y a complete page in the March 17th issue of 
“Darbininkas” was devoted to the spreading of fascist propa
ganda selected from various nazi newspapers published in oc
cupied Lithuania . . .

• • •
“Red” Kanapkis of Worcester, Mass., may “drop in” to see 

Hitler one of these days. He’s in a parachute battalion... Joe 
Valenta, LDSer from Cleveland, is attached to a medical unit at 
Dale Mabry Field in Tallahassee .. . Julius Urbikas, once chair
man of Chicago’s LDS Midwest Youth Council, is a squad leader 
in charge of trench mortars. . .

GETTING READY. Santa Monica, Cal., prepares for what
ever may come by teaching its citizens to take care of any 
eventuality that the future may bring. Civilian defence plans 
are practiced by guardsmen above who show how dangerous 
areas will be roped off.
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red forever from acquiring Ameri
can citizenship. Aliens who are 
found not acceptable to the armed 
forces will be reclassified in 4-C, he 
said.

Colonel McDermott estimated that 
about 100,000 men on the list of, and thy family’s and all thy cor- 
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1. Thou shalt 
shut.

keep thy mouth I

2. Thou shall stay out .of Wash
ington, both thou and thy conven
tions and thy car and thy family

division of the U.
rp. ,, • , sible for most of the ground
I noy vveie grapIlv i)Oth still ancl movie 

> Army. The men 
Signal Corps can be found

I •’rht f cver American troops are sent, and 
Ugnis Ol pUrpOses arc to record inci- 

Lithuanian Į dents (hat occur, pictures of battles, 
pictures of army equipment in act
ion, and pictures for historical and' 
publicity purposes. Most Of the' 
Pearl Harbor pictures were probab
ly taken by the men of the Signal 
Corps. The bulk of the people mak
ing up this division of the army 
are people who in civilian life pro
bably were photographers for news 
syndicates, for commercial photo
graphic organizations, repairmen 
for photographic supply houses, or 
camera manufacturing plants, news 
photographers, commercial photo
graphers, and even amateur photo
graphers. There is a certain divi-1 
sion of labor in each photographic 
company, one unit being in charge 
of provisions, supplies and adminis
trative affairs, another unit doos 
most of the darkroom work, doing 

the j the developing and printing. There 
.? also special units attached toj 

army corps and divisions and there I 
are other special units to do the Relations.

one-sixth ‘ 
in Febru- 
added.

The wavering minds but a base 
possesion. — Euripides.

out of

"How’s that?”
"Well, she always 

middle, so she’s i 
how it will all end, but how it be-j 
gan.” I

starts in t.iv, mV 
not only wondering are

processing for these units. There 
are also general assignment units 
which take pictures of anything 
they feel worth filming. It is quite 
possible for amateur photographers 
as well as commercial photograph
ers to get into the Signal Corps.

The Air Corps also has a photo
graphic division devoted almost ex
clusively to aerial photographs.

The Navy’s official pictures are 
produced by photographers of the 
Bureau of Aeronautics which might

tor up the works.
3. Thou shalt not haress thy son 

because he hath not a commission; 
neither shalt thou make him to feel 
the service of an enlisted man to 
be beneath his college education 
and thy Colonial background; nei
ther shall these things be held 
against him by other enlisted men 
if thou dost not make of them an 
abomination.

4. Thou shalt not hoard; only the 
squirrel hoardeth, and this he doeth 
because he is a squirrel.

5. Thou shall not got ants in thy 
pants to put on a uniform only 
because thoti art vain and hast no 
courage to hoe thy row in the place 
where thou art most needed.

7. Thou shall not strike; neither 
shalt thou walk out; neither shalt 

be termed the Signal Corps of the | thou lock out; neither shalt thou 
KT-"y. These pictures are distribut-, sit down on the job; in ordei; thatNavy.
ed by the Navy Bureau of Public

The heroic 
death of forty two Lithuanian 
fighters will inspire not only 
our comrades in Lithuania to 
great exploits, but also men in 
Lithuanian military units in 
the ranks of the Red Army,1 
taking part in the great 
struggle of the Soviet peoples, 
against German fascist barbar-! 
ism.

J y. JliJ-i’IĮĮRĮr.ĮįĮ.l.r--

Hie kid glove is thrown away... Britain begins to realize that now is the opportune moment 
to strike at Hitler while he is losing battles in Russia. Possible precursor to an Allied invasion 
of the continent is the bombing of the Renault works in Paris, a source of German war sup 

plies, by British bombers.

The traditions of revolution- Į 
ary struggle among the Lith
uanian people were forged in

thy days may be long in the land 
which the Lord thy God hath given 
thee.

8. Thou shalt not in thy con
fidence measure the seas, for verily 
they who hath thought to hide be
hind the seas are full of prune juice.

9. Thou shalt not fret because of 
evildoers, for thou hast not done 
so well thyself.

10. Thou shalt not lose faith; 
thou hast lost nothing beyond re
covery if thy faith be not lost.

11. Thou shalt not complain be
cause of tire, sugar and other com
modity rationings; nor of the sac
rifices of thy time spent in the 
civilian defense classes; neither in 
the drills incidental thereto; thee 
must realize that thou art part of 
thy nation’s defenses.

12. Thou shalt ever remember 
that thyself and thy neighbor and 
thy neighbor’s neighbor—yes, ver
ily, all of us must ‘‘tap some sap 
from a Jap”—then when his days 
are numbered, thee shall hear one 
long loud "YAP”—ouch!

13. Lastly, thou shalt buy plenty 
Defense Bonds and Stamps and 
pay thy taxes until it hurts thy 
pocketbook—for then, and only 
then, “with these taxes shall we 
lick the Axis.”

I Hear America Singing
March. 26th marks the 60th Anniversary of Walt Whitman's 

death. In commemoration of this we publish one of his most 
famous poems which many Lithuanian American choruses 
throughout the country have sung and popularized among Lith
uanian Americans.

By WALT^VHITMAN

Bp. Thorough
It is not good business, says a fa

mous financier, to rob Peter to pay 
Paul. To get to the top of the tree 
one must, of course, rob Peter and 
Paul.

1 hear America singing, the varied carols I hear
Those of mechanics, each one singing his as it should be 

blithe and strong,
The carpenter singing his as he measures his plank or 

beam,
The mason singing his as he makes ready for work, or 

leaves off work,
The boatman singing what belongs to him in his boat, 

the deckhand singing on the steamboat deck,
The shoemaker singing as he sits on his bench, the

. hatter singing as he stands,
The wood-cutter’s song, the ploughboy’s on his way in 

the morning, or at nooif intermission or at sundown,
The delicious singing of the mother, or of the young 

wife at work, or of the girl sewing or washing,
Each singing what belongs to him or her and to none else,
The day what belongs to the day—at night the party of 

young fellows, robust, friendly,
Singing with open mouths their strong melodious songs.

—BUY DEFENSE BONDS TODAYr“



Ketvirtas Puslapis

(Tąsa)
Iš tikrųjų. Kas beliko iš Ignaco Svien- 

teckio! 500 ha dvarelį valdė. Strainiau- 
sias jojikas buvo. Penkis mazūrus pa
šokdavo iš eilės neatsikvėpęs. Ispravni- 
kui per žandą buvo skėlęs. Pas popiežių 
priimtas. Nieko. Aišku, dabar nieko ne
beturi. Nei žemės, nei sveikatos, tik her
bą. Herbą—tris žvaigždes melsvam fone 
ir gyvačiukę apačioj.

Restorano savininkas piktai žvilgterė
jo į Svienteckį. Kordušas pastebėjo.

—Prašau šampano!

varške kvepia. Turiu racijos ar ne?
— Turi, geradari Benjamine. Ir skonį 

turėjai. Pyragas... Kiek man tas pyra
gas kaštavo! Panele, prašau papirosų 
“Regatta”!

— Šito brudo nerūkau. Duokit cigare
čių.

Henderson Įspėja, Kad Privačių Automo
bilių Padangai Gali Būti Rekvizuoti

Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė .Tonas Marcinkevičius 2— 10 — 42 — 33

EKISVI

Dviejų pavyzdžių tankai Fort Knox, Kentucky; kairėje senesnis, modelis M-3 
tankas, o dešinėje—naujesnysis, modelis M-4.

—Bajore, geradari, kas dabar šampa
ną geria!—pasilenkė prie jo Svienteckis. 
—Aš, aš užsakysiu...

Kordušas įsižeidė.
—Iš kur tavo, bajore, tokios manieros? 

Šampano, girdėjai tamsta!...
—Aš norėčiau, vielmožny Benjaminie, 

žuvies...—pašnibždėjo jam į ausį.
Kordušas susiraukė. Iš bajoro burnos 

ėjo blogas kvapas.
—Šampano nėra,—atsakė nustebęs už 

bufeto žmogus.
—Aš taip ir žinojau. Tai ką?
Pakilo Kordušas ir priėjo prie bufeto. 

Pasipūtęs, net pasišiaušęs, susiraukšlė
jusia, lyg nuo šalčio pašiurpusia oda par
šelis, pjaustyti kiaušiniai, dešra, marinuo
tos silkės, kimštinė lydeka pradefiliavo 
pro jo akis, bet nesužavėjo.

—Čia viskas?
—Galima šilto. Bifstrogeną...
—To, to. Vežikų valgis, panie dobro- 

dzieju. Sterką padarykit. Kapuciniškai.
Pribėgusi prie bufeto panelė nesupra

to.
—Ką ponas?
—Ne ponas, bet panie. Šičia aš turiu 

teisę reikalauti, kad tu suprastum, ką 
kalbu. Na! Proszę forela... Baltam vy
ne. Supratai?

—Upėtakių neturim.
—Masz tobie. Eik, pone bajore, pats. 

Į kūtę mane atvedei, atsiprašant.
Svienteckis ilgai nesitarė.
—Marinuotų seliavų porcija, kepta 

stinta, silkė su alyva, didelis grafinas su 
balzamu. Paskum šiltą. Divo - žy vo! — 
mostagavo rankom, lyg sparnais. — Pa
žinsit geradarį, poną Kordušą!

—Ar nesuges pilvas, pone geradari,— 
rimtai susirūpino Kordušas.—Juk ta 
skylė lietuvių?

—Oi, ne, vielmožny panie Benjaminie. 
—Dažnai čia pietauju. Monte Karlo kar
tais taip nepagamina.

—No, no, no! Perdedi.
Restorano panelė lėkštėmis, lėkštelė

mis skambindama, priešpiečius padėjo 
ant stalo. Kordušas raukėsi, prieš langą 
apžiūrinėjo taureles, peilius, o šakutę 
grąžino, nes buvo įlenkta.

—Alkano valgyta. Servetėlių dar, pa- 
nienko!

Abu pasikišo servetėles po pasmakrėm 
ir ėmė kąsnoti. Kordušas valgė atsargiai, 
mažyčiais kąsneliais kando seliavą, at
sargiai nuiminėjo nuo lūpų šapus, o 
Svienteckis užsigulė ant stalo. Jis ne- 
bekramtė, jis dėjo į burną kąsnį po kąs
nio, čiulpė, čiauškėjo ir bėgiojo akimis, 
lyg vejamas.

—Smak, panie dobrodzieju. Mėgstu tas 
žuvytes. Išgersim pagaliau po vieną.

— Nepakenks.
Išgėrę abu ilgai raukėsi. Kalba nesiri

šo. Svienteckiui iš po pasmakrės iškrito 
servetėlė, glustelėjo po kojomis. Apikak- 
lė dar plačiau prasižiojo, kaklaryšis nu
smuko iki pat širdies, barzda apibiro 
duonos trupiniais. Virpėjo trupiniai, lyg 
musės patekusios į voratinklį, tratėjo 
žandikauliai, akys nebemirkčiojo. Jos bu
vo prisimerkusios iš pasitenkinimo.

— Pan dobrodziej, tur būt, iš kelionės? 
— Kordušo veide išsirpo diplomato šyp
sena.

— Amžina mano kelionė, pone bajore. 
Keliavau po Europą, Monte Karlo, kad jį 
kur smūgis ištiktų! 10,000 litų palikau.

— Girdėjau...
Kordušui ir rodėjo, kad jis pasipasako

tų dar plačiau, negu buvo girdėjęs. Ba
joras kažin ką gali pralošti, bet verkti 
nevalia. Nusišauk, jei nebepakeli.

— Girdėjau, panie Svientecki, rusų 
kunigaikštytę buvai įsimilėjęs. Che, che, 
che!

— Graži, kaip dievybė.
— Bet mąskolė, bajore. Pyragu su

— Cigaretės švabo išmislas, pone Ben
jaminai. Nekenčiu jų ir cigarečių nerū
kau.

— Visa, kas yra geriausia — priklau
so mums, išrinktiems ir, jeigu mums to 
neduoda — patys pasiimam. Pasiimam 
švariausią dangų, kilniausias mintis, gra
žiausias moteris. Kas šitaip kalbėjo?

— Taip kalbėjo švabas. Šią valandą jis 
dulkė. Mes visko turim, mums davė.

Svienteckis nusijuokė, net nusikvatojo 
ir pripylė antrus.

— Viską duoda, brangus geradari. 
Džiaugiuos, tave matydamas. Diktas, 
sveikas, išdidus, kaip tikras Sapieha. Į 
sveikatą!

Kordušas išgėrė iki perpus ir atviriau 
žvilgterėjo į savojo lugmo atstovą.

— Nebepatinki man... Kur tu lindė
jai tiek metu? Laikėm tave, panie bajo
re, žuvusiu. Švabas protingai mokė. Tik, 
ot, gaila, kad ^vabas.

— Kristus mokė, švabas mokė, ir nie
ko... neišmanom. O jie išmoko! Štai ką 
aš pasakysiu. Jie išmoko nesimokydami.

— Kas?
— Mužikai. Pasižiūrėk į mane. Ar ga

lėtum patikėti, kad aš Svienteckis, jei ne
būtum manęs pažinęs anksčiau. Tra-lia- 
lia! Matai! Nė sušvilpt nebegaliu. Glust- 
vo Nietsche, kai garo nebėr. Mašina 
stop!

— Kaip tu neestetiškai kalbi, pone ba
jore. Leksikonas!

— Velniai pragare -nešvankiau kalba 
ir tai darbo turi, o aš — bedarbis. Horod
lės unija, seimas, geradari pone Kordu- 
šai. Lietuvos studentus prancūzų kalbos 
mokiau, dabar ir šitb nebėr. Stary pies! 
Sta-a-ry! Šitaip pasakė akys vienos stu
dentės. Šimtą betgi metų negyvensiu. 
Czolem!

Tratėjo Svienteckis, kaip kulkosvaidis, 
kratė barzdą, rankom mostagavo. Nuo 
keletos taurelių jo akys pasikeitė, rodos, 
pajaunėjo.

Vergas niekuomet nebus gailestingas 
valdovas. Štai ką jie iš šito kilmingo ba
joro pasiuvo . .. Biesai žino, — galvojo 
Kordušas, trinktelėjęs peilį ir šakutę ant 
lėkštės.

— Bagatela, pragaro liepsnos, Dievo 
pasityčiojimas iš nuodėmingo žmogaus, 
— šap-šap-šap kalbėjot toliau Svientec
kis. — Juokėmės iš jų, tampėm už au
sų... Dar laimė, kad yra mužikėlių ne
gavusių per nugarą. Toki dėkingi. Pri
manytų — jie viską mums grąžintų at
gal, bet bijo. Bijo tų, kurie gavo. Pama
nyk: kariuomenę turi, generolus, minis- 
terius, tiltus stato, Ženevoj prancūziškai 
kalba, knygas rašo... Karališkasis kad
rilius. ,

— O generolų neturi!
— Trisdešimt generolų turi!
— Negali būti!!
— Kaip mane gyvą matai, kilmingasis 

bajore. Žinai, kad tiesus esu, mano her
bai... Ak, jau aš girtas. Trisdešimt ge
nerolų raudonom kelnėm! ,

— O kariuomenė? papasakok man, 
mylimasis, apie Kauną! Aš beveik pirmą 
sykį. Nekenčiu... bet nušviesk. Kiek jie 
gali pulkų turėti!

— O-o-o! 75,000 kareivių! —
— No, no, no... panie.
— Bet dulkės, panie mylimasis. Jei ne 

Rusija...
— Panienko, ką nors atsigerti. Selte

rio, — ūmai atsigręžė Kordušas.
— Gal ponams Birutės?
— Kokis čia vėl išmislas? Neveik 

mums tų pagoniškų...
Panelė atnešė dvi selterio bonkutes ir 

pastatė šalia Kordušo.
— Ot, taip. Dėkui. Iš kur kilusi?
— Iš netoli, pone.
— Lenkiškai gerai kalbi. Ar buvai ka

da nors Varšuvoj?
— Ne...

.— Matai, varna. Būtum buvus Varšu
voj, kas kita.

— Man ir čia gerai. Gal ponams dar 
ko ?

— Pasakysim, pasakysim, — mostelė
jo Benjaminas atžagaria ranka.

(Bus daugiau)

Amerikos motoristai buvo 
įspėti Leon Henderson’o Kai
nu Administratoriaus ir Civi
lių Reikmenų šefo, kad kri
tiška gumos stoka prašalina 
galimybes motoristams pirkti 
naujų ar pertaisytų, padangų 
per ateinančius trejus metus.

Henderson pasakė Senato 
Komitetui, kuris tyrinėja tau
tinį apsigynimo programa, 
kad padangos kažkurių priva
čių automobilių gali, pagaliau, 
būti rekvizuotos, kad nesulai
kius vis augančią karo mašiną.

Tuo pačiu laiku, Harold 
Ickes, Tautinio Apsigynimo 
Aliejaus Koordinatorius, įspė
ja, kad gazolino paskirsty
mas gali įvykti kaip vienas iš 
būdų sulaikyt visuomenę nUo 
vartojimo automobilių, išsky
rus būtiniems tikslams. Hen
dersonas pareiškė, kad vai
ruotojai, kurie važiuoja virš 
40 mylių per valandą, —-būtų 
vadinti “siekeliais.”

Hendersonas įrodė, kad Am
erikos motoristai dar nebuvo 
prašomi pasiaukauti kaip kitų 
Suv. Tautu automobiliu savi
ninkai; ■■jis pasakė, kad būtų 
beveik stebuklas, jeigu mes 
gautume numatytų 300,000 to
nų dirbtinos gumos, pažadėtos 
1943 m., ir proponuotus 600,- 
000 tonų 1944 m.

“Ne tik turėsime apsieiti be

M. LAVROVSKIJ.

Iš PAMIŠĖLIO DIENYNO
37 Nacibrio

Donner-Wetter! Aš — visa
galis! Visai žmonijai baimę į- 
variau . . . Greitai visa žemės 
ritulį aš sutrinsi u savo saujo
je .. . Ir ant mėnulio eisiu — 
ten pasislėpė forflucht Juden. 
Visus juos sunaikinsiu, visus... 
Aš ir saulę bombomis ištašky
siu, o iš ten pas patį dievą nu
skrisiu — jam ranką paspaus
ti. Atkeršysiu ir jam — jis 
žmonėm davė nereikalingus 
prisakymus: “nemeluok ir ne
užmušk.” Aš — dievas! Goe- 
ringą, Goebbelsą, Himmlerą 
ir Rosenbergą padarysiu ange- 
lais-sargais saugojimui naujo
sios tvarkos.

59-ta Ašijabrio

Ašis! Ašis! Kaip pikta, kad 
susidėjau su Benituku. Jis 
kvailas, kaip avinas. Pirmiau 
jis buvo mano mokytoj um juo
dosios magijos, o dabar jis — 
niekas, mano tarnu būti never
tas. “Eik į Libiją!” — nuėjo. 
Įsakiau jam iššmaruoti ašį 
degutu, kad ji negirgždėtų, 
bet jį patį tenai “iššmaravo” 
čiurčilas. Nusiskubinau jam į 
pagelbą, bet ir pats kaip ba- 
lon įklimpau. Matomai, nevel
tui vienas išmintingas vokietis 
pasakė: “žioplas talkininkas 
yra pavojingesnis už priešą.” 
Reikės ašin kiek galint dau
giau pritraukt samurajų. Pa
žadėsiu jam kaip atlyginimą 

padangų,” Henderson sakė, 
“bet mes turėsime apsieiti ir 
be daug kitų gumos dalykų, 
kurie pasidarė mums būtinai 
reikalingi. Tik tokiu būdu 
Suv. Tautų gyventojai galės 
išlaikyti minimumo pagrindą. 
Jeigu mes nukryptume nuo 
mūsų tikslo, tai programą bus 
sunkiau įvykdinti.”

Dar Hendersonas nurodė, 
kad susiaurinimas yra būtinas, 
ir gal dar neužtektinai var
gingas. Jis pasakė, kad jeigu 
gumos reikmenys nebūtų buvę 
jo ofiso įšaldytos, ir jeigu su
naudojimas būtų pagal senos 
ratos, tai Suv. Tautų visas gu
mas baigtųsi ateinantį kovo 
mėnesį. Jeigu visuomenė pa
dės ir perdaug gumos nenau
dos, tai gal kaip nors galėsime 
apsieiti.

“Mes manome palikti nau
dojimui tiktai apie 7,500,000 
iš mūsų 30 milijonų pasažie- 
rinių karų, priskyrus tuos, ku
rie priklauso apsaugos darbi
ninkams,- bet tą galima dary
ti, jeigu automobiliai važiuo
tų tik 40 mylių per valandą, 
ir jeigu padangos tinkamai 
bus prižiūrimos, dažnai per
žiūrimos, kad į laiką būtų ga
lima jas pertaisyti, ir jeigu 
visas bereikalingas važiavimas 
bus prašalintas.

F.L.I.S.—Common Council.

visą Aziją, o paskui vėl ją at
griebsiu.

31-ji Blicobrio

Veik visa Europa dabar 
prieš, mane klupsčiais eina; 
net Petainas man batus valo... 
Tiktai čiurčilas-kanalija su
kietėjo, Donner-Wetter! Susi
uostė su Dėde Samu, ir nega
liu jį prisitraukti; bet aš jį už 
tai greitu laiku ištaškysiu, 
cum taifel! Kur jam prilygti 
prie Čamberlaino! Tai buvo 
diplomatas! Jis mane taip 
gerbė ir įvertino, kad net visą 
Čechoslovakiją man padova
nojo... Užgrobtuose kraštuo
se jau pradėjau net naują 
tvarką pravesti po labai tei
singu obalsiu: kas mano, tai 
mano, o kas ne mano — irgi* 
mano ... Ii* išsimislino tie 
kvailiai žodį “demokratija.” 
Įsakiau aš tą žodį ištrinti iš 
visų vokiškų žodynų ir enci
klopedijų, o jų vieton įdėti 
naujus, manuosius žodžius: 
nacional-socializmas, n a c iai, 
svastika, smogikai, bliekrygąs, 
koncentracija, gestapas ir 
penktoji kolona... O Fordui 
ir Lindberghui aš neveltui da
viau ordenus . .. reikės pasiųs
ti Kouglinui ir Daisui. . .

41-j i Paktobrio
Kas gi — paktas? Niekas 

daugiau, kaip tik popiergalis. 
Fašistiškai kalbant, jis reiškia 
— nepildyk tą, kas ten pasi

rašyta ... Iš pasalų užpuoliau 
russiš švain. Užimsiu Maskvą, 
Leningradą, Kaukazą — alie
jaus man reikia, oi, kaip rei
kia! ... Ir ką gi Napoleonas! 
Prieš mane jis tik vaikutis, sū
nelis ... Ir kaip jie drįso be
sitraukdami pakeliui viską su
deginti? Juk viskas man mir
tinai reikalinga. Tokis jų elgę
sis visiškai nežmoniškas — 
kenksmingas . . . štai, ve, Mas
kva .. . bet, kaip vienas kvai
las, ne vokietis, yra pasakęs: 
nors akys mato, bet dantys ne
įkanda .. . ū-ū-ū! Cum taifel! 
Pasiutę šalčiai, o mano naciai 
tik su apatinėmis kelnaitė
mis . . . Kaip tik norėjau žie
mai įsakyti pavirsti ’ į vasarą, 
ir lūpos užšalo ... Ir kaip gi 
paimsi Maskvą, kad mano na
ciai vieni sustingę miega snie
ge, o kiti bėga, bėga, bėga? 
Maniau, kad mano naciai su- 
sišildys Maskvoje, bet kas 
tau! — nedaėjom! Cum tai
fel! Kaip jie drįso? Ne, jie 
meluoja, kad Maskva sve
tinga... O kad naciai bėga 
atgal, tai čia jau Brau- 
chičas kaltas. Aš tam ne
išmanėliui generolui sprau
dau užvažiavau. Aš pats gene
ralissimus ! r Visus mano gene
rolus keista liga apsėdo: vie
nas po kitam jie miršta neti
kėta mirčia. Aš strateginiais iš- 
rokavimais darau du žingsnius 
pirmyn, o dvidešimts žings
nių atgal ... Aš nepergali
mas . . . kada kariauju su se
niais, moterimis ir vaikais. Su 
pasididžiavimu pavergiu juos 
ir visokiais būdais kankinu . . .

7-ta Keltonobrip

Dėdė Samas, Čiurčilas ir So
vietai trokšta mano pražū
ties . . . suokalbį padarė ... Aš 
jiems už tai atkeršysiu .. . Ša
mui paskelbiau karą, bet kol 
esu užimtas bėgimu iš Sovie
tų, tai paleidau prieš jį dar
ban tik submarinus. Samas ne
pabūgo, ir paskyrė karo vedi
mui astronomiškąjį skaičių do
lerių. Prisiekė jis kariauti tol, 
kol fašizmas bus sunaikintas. 
Bėda, kad jis mano penktako- 
lonistus gaudo,, o be jų aš, tai 
kaip be dešinės rankos.. ? Ser
bijoj ir Bulgarijoj man ramy
bės neduoda partizanai. . . Už- 
pjudžiau ant Šamo ir Samura
jų, kad jis užpultų Perlų Prie
plauką . . . Jau net Filipinus 
užpuolė... Samurajus rėkia: 
“Eik man į talką!” O aš jam: 
“Palauk, dar iki Vokietijos 
nedabėgau!” Dalykai įkyrūs... 
Prie viso to, atsirado dar ir 
priešai, mažuliukai, bjaurūs— 
prakeiktos utėlės. Bombomis 
jų neišnaikinsi. Ir kas gi bus, 
kai jos mano nacių paskutinį 
arijoniškąjį kraują iščiulps? O 
jau ir Vokietijos liaudis ima 
murmėti, sukilimu grąsina. Ji 
gali ir užgrobtus kraštus revo
liucijos dvasia užkrėsti. .. 
Blogai!
Diena Be Skaitliaus ir Mėnesio

Ach, gott, mein gott! Ir ką 
gi jie iš manęs daro? Užmovė 
man pamišėlio marškinius, su
rakino mano rankas ir kojas, 
įmetė geležinei! klėtkon ir šal
tą vandenį viedrais pila man 
ant galvos... Už ką ? Ką aš
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jiems padariau ? Aš norėjau 
tik žemės skritulį užgrobti, 
tik! . . . Ką aš matau! žiū, to
li—Austrija . . . toli ten mano 
mutter-senutė sėdi... aš sie
nas maliavoju ... Jau ir kap
ralas aš..-. Mutter! Greičiau 
paslėpk mane, greičiau! Jie 
visi čionai ateina . . . jie pils 
šaltąjį vandenį man ant gal
vos . . . Gelbėkite! Kaip skau
džiai man trenkė galvon su 
svastika ... Kaip drįstate! Aš 
—nacis! ... Aš — Fiurjeris!... 
Aš — generalissimus! . . . Aš 
— dievas!... Cha, cha, cha- 
aaa! žiūrėkite! Visų, Sovietų 
žmonių panosyse raudoni bur
bulai! Cha, cha, cha-a-a!...

Išvertė J. Vizboras.

Montreal, Canada
Gaisre Žuvo Trys Darbininkės 

Šešios Sužeistos Pavojingai

Penktadienį, kovo 13, po 
numeriu 3660-3666 St. Law
rence St., užsidegė Manhattan 
Cap Manufacturing dirbtuvė, 
kur dirbama marškiniai, skry
bėlės ir kepurės. Šiame gaisre 
žuvo Mrs. Roger Halley jau 
atvykus čia gaisrininkams. Ki
ta, Cristine Joly, mirė nepasie
kusi ligonbučio; trečioji, Mrs. 
Alexina Lachance, mirė Notre 
Dame ligoninėje.

Laike gaisro daugelis susi
žeidė šokant per langus nuo 
trečio aukšto. Kitoms teko ap
degti veidus, rankas. Sakoma, 
kad gaisras kilęs nuo boilerio 
eksplozijos, ir tapo užkirstas 
išbėgimas laiptais laukan.

Tragedijos Vaizdas
Man žinomas ukrainas dar

bininkas, matęs pradžią, ir pa
baigą šio įvykio, sako, kad 
galima buvo visi išgelbėti, bet 
ilgai nepribuvo pagelba. Ma
tomai, jos nešaukė. Būrys vy
rukų lauke, apstoję vyrą, 
klausia: “Kur yra bosas šios 
dirbtuvės? Kodėl jis nepašau
kia gaisrininkų ?”

“O kam jums jo reikia? Aš 
esu šios šapos bosas!,” su pa
sididžiavimu parodęs į save 
pirštu.

“ O, tai tu !... Jau arti pu
sės valandos gaisras, darbinin
kės šaukiasi pagelbos ir žuvo 
nesulaukdamos, o tu čia . . .” 
ir, sako, puolė užmušti jį, bet 
jam pavykę pasprukti publi
koj.

Moteris, ilgai kabojusi iš 
lauko lango, šaukdama pagel
bos turėjo kristi.

Mergina, klykdama lange, 
persvirusi lauko pusėn, tapo 
gaisrininkų išgelbėta.

Gatvėj publika žioplių: ša- 
poj klyksmas mirštančiųjų, 
šauksmai pagelbos. Bet vel
tui . . . Kitas nenori susipur
vinti savo drabužių.

Visokia išsigelbėjimo me
džiaga buvo čia pat, vietoj, 
bet nebuvo kam jos suteikti 
žūstantiems. Buvo visokių pro
gų, bet nebuvo kam jas suteik
ti.

Negerai, kad miesto valdžia 
nekreipia gana dėmesio į gel- 
bė j imąsi nuo gaisro priemo
nių aprūpinimą n a m u ose, 
ypač dirbtuvėse.

Dažnai čia ir tyčia padega, 
kad gavus apdraudą. O kam 
galvoj su darbininkais — bile 
tik doleriai . . . Tai vis vaisiai 
supuvusios kapitalo sistemos.

Gamtmylis.

Washington. — Karo de- 
partmentas praneša, kad du 
didieji Amer. orlaiviai įle
kiančiųjų Tvirtumų rūšies 
bombardavo japonų laivus 
Rabaul uoste, saloje New 
Britain, kovo 18 d. Viena 
bomba tiesiai pataikė į 
stambų Japonijos šarvuot
laivį.
Su Gen. MacArthur u Per
skridę Australijon Aukšti 

Amerikos Karininkai
Su generolu MacArthuru 

iš Filipinų perskrido į Aus
traliją dar šeši Amerikos 
generolai, šeši pulkininkai, 
vienas kapitonas, vienas 
majoras ir vienas vyresny
sis sardžentus, sekretorius.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

prieštankinių šautuvų, 36 trokus, šešis automobilius 
ir kiekį kitokių karinių įrengimų.

Per dvi dienas kautynių su hitleriečiais sovietine 
kariuomenė tūlose dalyse Leningrado fronto sunaikino 
80 vokiečių fortų, 10 kulkasvaidžių ir dvi baterijas 
minų mėtytuvų ir pagrobė 14 kanuolių, 49 kulkasvai- 
džius, 23 minų mėtytuvus, 26 automatiškus šautuvus, 
297 paprastus šautuvus, dvi bevielinio telegrafo stotis, 
27,000 šautuvinių kulkų, 3,500 minų, penkias dėžes 
su minomis, 500 kanuolinių šovinių, drabužių sandėlį, 
aštuonis kilometrus telefono vielų ir kiekį prieštanki
nių šautuvų, revolverių ir kitų ginklų. Mūšių lauke 
priešai paliko 1,600 saviškių užmuštų. Sovietai taipgi 
paėmė tūlą skaičių vokiečių į nelaisvę.

Keturi sovietiniai lėktuvai susidūrė su devyniais 
priešų lėktuvais ore. Nežiūrint, kad vokiečiai turėjo 
daugiau lėktuvų, sovietiniai lakūnai smarkiai užpuolė 
juos. Susikirtimas truko 10 minučių. Sovietiniai lakū
nai nušovė žemyn penkis vokiečių orlaivius. Kiti prie
šų orlaiviai pabėgo į vakarus. Visi Sovietų lėktuvai 
saugiai sugrįžo į savo stovyklą.

Hitleriečiai, traukdamiesi atgal po Raudonosios Ar
mijos smūgiais, degina kaimus ir- kartu varosi vieti
nius gyventojus į vokiečių pusę.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London, kovo 23. — Ang

lija atsiuntė būrį savo orlai
vių į Kubą padėt Jungti
nėms Valstijoms medžioti 
fašistų submarinus.

gei ir visai šeimai perkęsti
tuos sunkumus.

Bendrovės nariai, kuriųIviai, būtent: Dzūkas, Zanavy- dinti “vagystę.” Visaip galėjo

RAUDONARMIEČIAI ATKARIAVO STIPRIAS 
POZICIJAS TIES VIAZMA IR KRIME

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
PAVASARINĖ SOVIETŲ 

OFENSYVA
Sovietų smarkuolių ka

riuomenė, veikdama kartu 
su savo tankais ir bombi- 
niais orlaiviais, išmušė vo
kiečius iš trijų stiprių pozi
cijų “tik ką į šiaur. vakarus 
nuo Viazmos,” centralinia- 
me fronte. — Vokiečiai pri
sipažįsta, kad jie turėjo pa
daryt kai kurias, girdi, “ma
žas permainas” savo linijo
se tenai.

Manoma, jog tas Raudo
nosios Armijos žygis reiš
kia, kad jie pradeda pava
sarinę savo ofensyvą prieš 
nacius.

Krime Sovietų •kariuome
nė ir Raudonojo Laivyno 
artilerija išvijo vokiečius iš 
keturių stiprių pozicijų, iri 
mechanizuotos \ raudonar
miečių jėgos jau prasimušė 
į priemiesčius Theodosijos,

prieplaukos miesto. Ten jie 
sunaikino bent vieną divizi
ją fašistų kariuomenės.

Japonų Ultimatumas 
Amerikiečiam Bataane

Washington, kovo 23. — 
Fašistų submarinai nuskan- 

į dino dar vieną nedidelį 
’ Jungtinių Tautų laivą neto
li rytinių Amerikos krantų.

Burnoje anglai išvijo ja
ponus iš Letpadano, geležin
kelių mazgo.

Roma. — Italai prarado 
submariną, bet sakosi nu
skandinę vieną vidutinį ang
lų laivą.

Washington. — Priešų 
submarinai sunaikino dar 
du prekinius laivus ameri
kiniuose Atlanto vandenyse.

London. — Anglų subma
rinai Viduržemio Jūroje nu
skandino dar du didelius fa
šistų laivus su karo reikme
nimis gabenamais į Libiją.

New Britam. Conn

J. Milukas, pabuvęs žmogus, 
dirbąs naktimis sargu Corbin 
Cabinet Lock Co., kovo 13 d. 
skaudžiai susižeidė; bedaryda
mas dirbtuvėje langą, puolė ir 
smarkiai susitrenkė; veikiau
siai, bus kaulas trūkęs. Rašant 
šiuos dalykus, dar nebuvo ga
lima patirti.

Kada čia Antanas Smetona 
buvo atsilankęs, tai jo niekas 
nelaukė kaip aukšto svečio. 
Kaip žmonės pasakoja, kad 
jis savo kalboje nieko svar
besnio nepasakęs. Gal iš nusi
minimo, kad jis su išskėstomis 
rankomis, kaip buvęs Lietuvos 
prezidentas, nepriimtas.

žinoma, sykiu jis vaktuoja 
savo kailį. Jo klapčiukai, tai, 
sakoma, gerokai išbjauroje 
mūsų šalies talkininkę (Sovie
tų Sąjungą), kuri gerai kerta 
nacių armiją.

Kurie prakalbose yra buvę, 
turėjo apie tai parašyti į spau
dą plačiau.

Nugirdęs.

asesmentai yra užsilikę, ragi
nami juos užsimokėti ne vė
liaus gegužės 30 d., 1942 m. 
Kurio neužsimokės iki to lai
ko, tai paskui turės sumokėti 
6-tą nuošimtį už jų užvilktus 
mokesčius.

Duobkasius šaukite telefo
nu: Plymouth 91840; Wilkes 
Barre - 34020. Tai jums pa
tarnaus duobkasiai.

C. S. Kasparas,
Sekretorius.

WILKES BARRE, PA.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. ruašio prakalbas, 

kovo 26 d., 7 vai. vak. Lietuvių A. 
P. Kliube, 255 Main St. Kalbės D. 
M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. 
Pirmą sykį jis kalbės Gardneryjc, 
tad kviečiame visus dalyvauti. — 
A. G. (69-71)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. kovo, 8 v. v., 376 Broadway. 
Gavome naują knygą, “Tarybų Ga
lybė,’’ km-i duodama nariams už 
1941 metus su priedu. Prieš mus 
stovi didelis darbas. Apskričio Ko
mitetas pavedė mums bankieto su
ruošimo darbą, o bankietas jau ne
toli, balandžio 19 d. Tad visi nariai 
ir narės, dalyvaukite susirinkime.— 
G. Lekas, rašt. (69-71)

CAMBRIDGE, MASS.
A.L.D.L.D. 8 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoj, kovo (March) 25, 8 
vai. vak., kliube, 163 Harvard St.

Visi nariai yra kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes bus išda
lintos knygos kuopos nariams. Taip
gi yra kviečiami ir nauji nariai pri
sirašyti prie šios organizacijos, nes 
dabar įstojimas vajaus laike nebus 
imamas. Tai yra gera proga prisira
šyti ir būti nariais. Nepamirškite 
dienos. P. A.

(68—70)

Fort Corregidor, Bataan. 
— Vyriausias japonų ko- 
mandierius Luzon saloje iš
leido “paskutinį reikalavi
mą”, kuriuom ragino ame
rikiečių - filipinų komandie- 
rių g e nerolą Jonathaną 
Wainwrightą su visa jo ka
riuomene pasiduot japo
nams iki kovo 22 pusiaudie
nio.

Japonų koma ndierius i 
skundėsi, kad amerikie
čių komandierius neda
vė atsakymo į pirmesni 
tokį japonų paraginimą. 
Bet jeigu amerikiečiai ne
priims ir dabartinio japonų 
pasiūlymo, tai, girdi, japo
nai suplieksią amerikiečius 
arba priversiu juos badau
ti. Nes, esą, japonai turi ten 
daugiau kariuomenės ir į- 
vairių reikmenų už ameri
kiečius.

Japonų komandierius pa
gyrė amerikiečių ir filipi
niečių kariuomenę už narsą, 
bet sako: “Kokia gi čia bū
tų jums negarbė pasekt pa
vyzdį (anglų) Hong Kongo 
ir Singaporo gynėjų ir Ry
tinės Holandų Indijos gynė
jų, ir priimt garbingą su
mušimą?”

Japonų vadas šaukė ame
rikiečius vardu “žmonišku
mo” pasiduoti.

Amerikiečių komandierius 
gen. Wainwright pareiškė: 
“Jokio atsakymo nereikia 
į šį priešų reikalavimą ir 
joks atsakymas neduotas.”

Liūdnos Naujienos
Nuoširdus drg. J. šuopys 

šią žiemą ligos buvo gerokai 
suimtas; jam prisiėjo atsidur
ti ir ligoninėje. Kokioj padė
tyje dabar yra šuopys, neteko 
sužinoti.

J. Ramanauskas, gyvenantis 
411 Church St., ūmai darba
vietėje susirgęs mirė jau ke
liolika dienų, tam atgal. Dak
taras pripažino, kad širdies li
ga buvo priežastis greitos mir
ties. Buvo tykus žmogus; skai
tė dienraštį “Laisvę.” Kurie su 
juo artimiau gyveno, pasakoja, 
kad prieš mirtį jis sakydavęs 
norįs .pamatyti, kaip pasaulis 
tvarkysis po šiam karui. Gai
la, kad jam neteko sulaukti 
karo užbaigos. ,

Linkėtina jo likusiai drau-

Vieša Padėka

Plymouth’© Lietuvių Tautiškų 
Kapinių Bendroves Viršinin

kai 1942 Metams
Ši bendrovė sau viršininkus 

legaliai išsirinko 1942 metams 
sekančius asmenis :

Pirmininku išrinktas Jurgis 
Grigaitis, 267 Stamton St., 
Wilkes Barte, Pa.

Vice-pirmininku — K. An- 
drejauskas, 50 Ferry St., Ply
mouth, Pa.

Nutarimu raštininku — C. 
S. Kasparas, 191 Sherman St., 
Wilkes Barre, Pa.

Finansų raštininku — Juo
zas Ba^džiūnas, 128, Dafis 
Lane, Plymouth, Pa.

Iždininku — Augustas Stra
vinskas, 42 Ferry St., Ply
mouth, Pa.

Iždo globėjai: Petras Savic
kas ir Jurgis Ruzgis.

Direktoriai: Juozas Bag- 
džiūnas, C. S. Kasparas.

P. S. Tai tik šie asmenys, le
galiai . bendrovės išrinkti, turi 
teisę priimti visokius mokes
čius ir parduoti žemę kapinė
se. Pašaliniams nemokėkite jo
kių mokesčių.

Boston, Mass.
Šaunus Koncertas. Keisti 

Paskalai.
Kovo 8, So. Bostono Muni- 

cipaliam Auditoriume, įvyko 
Paž. Liet. Tarybos ruoštas ant
ras metinis koncertas. Viskas 
gerai pavyko.

Programoje ėmė dalyvumą 
Bostono Harmonijos Grupė, 
Biruta Ramoškaitė iš New 
Yorko, Vasiliauskas, Rusų Šo
kikų grupė ir R. Niaura.

Jų dainos publikai labai pa
tiko.

šauniai pasirodė ir Amber- 
lando Radijo Programos daly-

Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50,60 m.! Pagyvenkite!
Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo 

Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsi- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, k:| biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po 40 m.—kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių phosphate, Vitamino BĮ. 73 
metų amžiaus daktaras rašo: "Aš pats jj 
vartojau. Pasekmės puikios.” Specialis supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš
tuoja tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
pat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 
vaistinėse.

kas, žemaitis ir Kalakutas 
(pastarasis yra pianistas). Jų 
trio labai gražiai dainavo.

Puikiai dainavo Harmonijos 
Grupė, vadovaujama H. Žu
kauskaitės. Ji gavo gyvų gėlių 
bukietą. Bet, kada visi progra
mos dalyviai, baigiant, užtrau
kė Amerikos himną, — buvo 
gražiausia.

Oras buvb gražus, pavasa
riška diena, tai ir iš kitų ko
lonijų buvo nemažai svečių.

Suėjus worcesteriecius, rū
pėjo pasiteirauti, kaip Smeto
na — ar nesurūgo Worceste- 
ry? Pasak jų, pas juos keisti 
gandai eina apie pinigus. Mat, 
laike “prezidento” baladonių 
Worcestery, buvo renkamos 
aukos kokiems ten tikslams. 
Buvę surinkta virš $900. Bet, 
po prakalbų, esą, nuėję pas 
vyriausią smetoniško jomarko 
rengėją G. Kybą, ir ten apsi
žiūrėję, kad krepšyje, vietoj 
pinigų, “koks tai sunkus-kie- 
tas dalykėlis buvo.” Pinigai, 
esą, dingę. Smetonos “garbės 
sargai”, policija, sulaikė visus 
ir darė kratas, bet pinigų ne
rado. Kas tikrai tokią “svins- 
tvą” padarė—nežinia. žmo
nės pasakoja, kad smetoninin- 
kai, nenorėdami, kad valdžia 
žinotų, kam tie pinigai bus 
naudojami, galėjo patys įvyk-

būt...
D. J.

Baltimore. Md.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

pasiųsta prezidentui Roosevel- 
tui.

Dienraštis “Vilnis” susilauks 
$5 auką iš iždo ir kiek dar 
draugai ant blankos suaukaus- 
surinks dėl vilniečių laikomo 
bazaro.

O kad kuopos iždą vėl pa
pildžius, kuopa rengia šokius. 
Apie laiką bus pranešta vė
liau.

Prie užbaigos susirinkimo, 
“Vilnies” redaktorius V. An
drulis tarė keletą žodžių apie 
spaudos reikšmę ir jos palai
kymą kitose kolonijose. Buvo 
įdomu girdėti.

Kp. Korespondentė.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

WORCESTER, MASS.
Antradienį, kovo (March) 24 d., 

8 vai. vakare, įvyks Pažangijų Lie
tuvių Tarybos susirinkimas. Visi na
riai ir draugijų delegatai dalyvau
ki t. Susirinkimas įvyks 29 Endicott 
St. svetainėje.
(68—69) Sekr. J. M. Lukas.

GREAT NECK, N. Y.
Kovo (March) 24 d., 8:30 vai. va

kare Pirmyn Choras užkviestas da- 
lyvaut programa dėl “Russian War 
Relief.” Visi choristai susirinkite 
Community Church salėje PRIEŠ 
8:30 vakare, su kostiumais. Salė 
randasi priešais Kensington moky
klą, 3rd St. ir Stoner Ave., Great 
Neck. — Sekr. O. Lukauskas.

(67-69)

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbios prakalbos įvyks sekma

dienį, kovo (March) 22, Lietuvių 
svetainėje, Park St. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Kalbės Tiesos redaktorius, 
J. Gasiūnas iŠ Brooklyn, N. Y. Už- 
prašom iš plačios apylinkės ir vieti
nius skaitlingai atsilankyti. — Ren
gimo KamUlJU- (65-69)

Galvų Medžiotojai 
Užpulsią Japonus

Melbourne, Australija. — 
Saloje New Guinea, Kukus 
gentės laukiniai gyventojai, 
žmogėdros, iš pasalų užpul
dami užnuodytomis vilyčio- 
mis kitas laukines gentės, 
išžudė daugelį jų narių. Jie 
taipgi užmušė baltuosius 
žvalgybos kareivius, kurie 
atėjo į Kukusų gyvenamus 
mišku - raistus.

Manyoma, kad Kukusai, 
galvų medžiotojai, taip da
rys ir japonams, jeigu šie 
maršuos per Kukusų plotą 
linkui anglų prieplaukos 
Moresby toje saloje.

Kukusai yra labai žemo 
ūgio ir vadinami “nykštu
kais.”

Washington. — Žuvo ka
rinis Amerikos laivukas 
“Ashville” ties Java.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
giminėms, prieteliams ir abel- 
nai visiems draugams, kurie 
mirus mano gyvenimo draugei 
Marijonai, reiškė man užuo
jautą ir teikė suraminimą tose 
skaudžiose širdgėlos valando
se.

Nuoširdžiai ačiuoju adv. F. 
J. Bagočiui už pasakytą atsi
sveikinimo prakalbą prie Ma
rijonos karsto.

Taipgi ačiuoju visiem drau
gam ir prieteliams, palydėju- 
siem velionę į kapus, ir už gė
les, ir išreikštą simpatiją.

Taip pat ačiū graboriam ,Za- 
leckam už rūpestingą patarna
vimą.

Napoleonas Jonuška.
P. S. Marijonos Jonuškienės 

karstą puošė gėlės, kurias pri
siuntė giminės, draugai ir 
prieteliai:—

Juozas ir Ona Aukštuoliai; 
Antanas ir Juzė Stančikai; 
Juozas ir Ona Kazakevičiai ir 
šeima; Motiejus ir Karalina 
Kazlauskai: Edwardas ir Ger
truda Kasey ir šeima; Vytau
tas ir Margareta Kasey ir šei
ma; Jonas ir Eugenia Northon 
ir šeima; William ir Esther 
Hartman; Mr. & Mrs. M. Ma
li jonis ir šeima#; Mr. & Mrs. J. 
Malijonis ir šeima; George 
Sophie Stremikis; Mr. & Mrs. 
F. Raman ir šeima; Mr. & 
Mrs. J. Mizara ir šeima; Mr. 
& Mrs. Petras Ketvirtis ir šei
ma ; Mr. & Mrs. R. Pernickas 
ir šeima; Mr. & Mrs. J. Usevi- 
čius ir šeima; Peter ir Mary 
Sivide ir šeima; Mr. & Mrs. 
John Audick ir šeima; Jonas 
ir Ona Andriukaičiai; Mr. & 
Mrs. C. Stukas ir šeima; Geo. 
A. Bražinskas; Petras Helena 
Šimonis; Viktorija Norboth; 
Mary C. Loughlen; ALDLD 
kTiopa; Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugija; Fordo darbi
ninkai. N. J.

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

SANDELIS knygų ir žolių
Aukso Altoriukas, maldų knygelė,

Tilžės spaudimo ...................... 60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų ..............  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais ...................... $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su

25 paveikslais .......................... 50c
Mikaldos pranašavimas ......... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesį, žvaigždes .... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu-

sūdijo Jėzų .............................. 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais ............. 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

I, gražios istorijos ................ 50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus .................................  15c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ......... 25c

žolės Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užsisenčjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold' Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—II Avemeyer 8-1158

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner*’ 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Jeigu šiandienų gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daug
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

* Deksnio Galingos Mostics Kaina:
. . . 1-oz Dekens Ointment. . .75c.
... 4-oz Dekens Ointment. . $2.00
. J . 16-oz Dekens Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, alo tuojaus įsigyk DEKENS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

BRIDGEPORT, CONN.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

. Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

TRU-EMBEIIFUELCO.,
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

wnnnnnnHWffi
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Brooklyn, N. Y

Duodame ant lengvų išmokėjimų; be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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RAŠ1NES KARIAMS

Maršrutas Sekasi i UNIJOS SIUNČIA DELEGATUS MOTERIMS
Kovo 21-mą išsiųstoj iš Nor

wood, Mass., atvirutėj, svei-
kindamas visus laisviečius, 
drg. D. M. šolomskas rašo:

“Maršrutas geras. žmonių 
daug lankosi j prakalbas.“

Taip, masės lietuviu, kaip ir 
visi amerikiečiai, susidomėję 
svarbiais bėgamais klausimais. 
Ir jie žino, kad tik pažangie
ji kalbėtojai turi tikrą ir pa- 
trijotišką atsakymą j tuos 
klausimus. Tame ir sekretas, 
dėlko pažangieji lietuviai gali 
savo kolonijose suruošti tiek 
daug ir sėkmingu masiniu mi- 
tingų-prakalbų.

Darbiečiai Turės Krau
jo Davimo Dieną

Virš 300 aplikacijų pasiža
dėjusių duot kraujo įteikta 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
aukavimo skyriui pereitą pir
madienį per kongresmaną Vi
to Marcantonio, New Yorko 
apskričio Darbo Partijos pir
mininką, ir Eugene P. Connol
ly, sekretorių.

Raudonasis Kryžius paskel
bė, jog šeštadienis, balandžio 
4-ta, tos sekcijos kraujo pri
ėmimo centre bus pavesta pri
ėmimui kraujo vien tik nuo 
darbiečių. Taip praktikuoja
ma tik su tomis organizacijo
mis, kurios vienu kartu pri
duoda ne mažiau 300 aplika
cijų.

bokalas Prašė Darbo Perga- 
los Tarybos Isilcšti Į Tune

lio Kasėją Reikalus
Lokalas 117-tas, kuriame 

priklauso tunelių prakasimo ir 
statybos amatų darbininkai, 
kreipėsi į Darbo Pergalės Ta
rybą, kad toji suruoštų vieša 
nagrinėjimą padėties. Jie sa
ko, kad tokis nagrinėjimas pa
dėtų iškelti, “jki kokio laipsnio 
raketierizmas trukdo statybai 
Brooklyno-Battery tunelio.“

Taryba buvo įsteigta pro
dukcijai akstinti.

Ragindami, kad toks nagri
nėjimas būtų pravestas ener
gingai ir greit, apie jo svarbą
unijistai toliau sako:

“Ne tik $80,000,000 statyba 
Brooklyno-Battery tunelio yra 
vilkinama, bet ir visas darbi
ninkų judėjimo prestižas yra 
paliečiamas.“

Su laišku, pasirašytu Brian’o 
Feeney, Lokalo 147-to biznio 
vedėjo, tarybai įteikta ir me
morandumas apie esamą pa
dėtį.

Internacijonalė unija, kaip 
žinia, per ilgą laiką bando ne
prileistų šio lokalo narių prie 
darbo, aiškinasi jurisdikcijos 
taisyklėmis. Tačiau lokalo va
dovybė teigia, kad tai daroma 
vardan raketo. Ji reikalauja! 
išaiškinti ir prašalinti raketie- 
rius.

Teisme Nera'ima Ka'bė'i 
Išmonius

Mrs. C. Bonetti, 189 Adams 
St., buvo apskundus teisme 
Thomas F. Flavin, būk jis su 
ja pasielgęs kriminališkai, 
grąsinant peiliu. Pereitą pir
madienį ji savo pirmesnį liū- 
dymą atšaukė be pasiaiškini
mo. .Sulaikyta po $2,500 kau
cijos už kreivą priesaiką.

reikalavimaT
Reikalinga mergina dirbti prie ge

neralinės namų ruošos. Gaus nuosa
vą kambarį gulėjimui. Prašome 
kreiptis pas: Seymours, 713 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefo- 
nuokite: EV. 8-4735. (69-71)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
Skyriaus mėnesinis susirinkimas 
Jvyks kovo 25 d., 7:30 vai.* vakare. 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainėj, 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų. — Sekr. Ch. Ne- 
čiuskas. (69-70)

Į BROWDERIO KONGRESU
Jau daug New Yorko unijų 

lokalų seniau buvo paskelbę, 
jog jie dalyvaus Browderio 
Laisvinimo Kongrese, kuris į- 
vyks New Yorke kovo 28 ir 
29-tą, gale šios savaitės. Kong
resui artėjant, už dalyvumą 
kongrese pasisako vis daugiau 
unijų lokalų ir kitų masinių 
organizacijų.

Tarpe šiomis dienomis
skelbusių savo nutarimą daly
vauti ir išrinkusių delegatus 
yra Amalgameitų Unijos I.o- 
kalas 239, Kepėjų Unijos bo
kalas 250, Knygų ir žurnalų 
Unijos Lokalus 18-tas, Odų ir

Į Kailių Unijos .Mechanikų Lo- 
I kalas 150, Urmu ir Mažmeno
mis Pardavinėtojų Unijos Lo
kalus 240, Ofisų ir Profesijo- 
nalų Unijos Lokalus 16-tas.

Trys Masiniai Mitingai
Paskutinė kongreso sesija 

bus atlaikyta trijuose masi
niuose mitinguose, Manhattan 

Cosmopolitan Opera
1 House ir Royal Windsor salė- 
i se. Jie visi Įvyks vienu laiku, 
2 vai. po pietų kovo 29, sek
madienį. Warren K. Billings 
bus vienu iš eilės žymiu kai- *■

Į bėtojų tuose mitinguose.

pa-' Center,

Antradienio vakare, kovo
24 d. (šį vakarą), lygiai aš-

L. Kavaliauskaitė 
Sugrįžo Darban

tuoniose, W i 1 Hams Health 
Centre, Maujer St., arti Gra
ham Avenue, įvyks pirma pa
moka PIRMOSIOS PAGEL- 
BOS. Kurios esate užsiregis
travusios imti kursą, pribūkite 
laiku. Pamokos tęsis per 11 
savaičių, kožno antradienio 
vakare. Norinčios lavintis kar
tu su Moterų Apšvietos Kliubo 
narėmis, ir nepriklausančios 
kliube gali lankyt pamokas.

Kliubietė.

Piliečių Kliubo Juozų 
Bankielas Pavyk®

Hunter Kolegijos merginos 
studentes nusitarė organizuo
tai pradėti rašymą laiškų af- 
rnijon kariams. Mat, išvažiavu- 
siem iš namų, toli nuo saviš
kių, nieko nėra smagesnio už 
laišką. O ne visi turi šeimy
nas, saviškius, su kuriais gali 
susirašinėti. Tokiem kariam 
trūkumą laiškų iš namų papil
dys merginos studentės.

Pakliuvo Už Raguti
M v

išaiškinęs ragučio gaidas. To
mis gaidomis detektyvai ir at
sekė pas ragutį. Jį rado įdėtą 
jau kiton mašinon ir sulaikė 
naują ragučio savininką kvoti
mui. Radę ir “tajerius.“

Walter Martin, Flushing 
teisme prisipažino padegęs 
Armijos Medikališkų Reikme
nų Stotį, 41.04 First Avė., 
Brook lyne. Sakėsi buvęs gir
tas.

Lilija Kavaliauskaitė, Lais
vės raštinės tarnautoja, sugrį
žo darban iš po ligos, kuri ją 
išlaikė namie nuo pabaigos 
pereitų metų. Jos sužeista ko
ja ir dabar dar nepilnai iš- 
sveikus, vis dar turi vaikščioti 
su lazdele pasiramsčiuodama, 
tačiau svarbu tas, kad gali 
vaikščioti. Tas duoda vilties *
visai pasveikti ir leidžia pa
siekti darbą.

Rusijai Karo Pagalbos Lie
tuvių Komiteto iždininkės pa
reigas ji ėjo ir ligos laiku.

Laike jos nebuvimo darbe,
Laisvės raštinėj laikinai pagel
bėjo Olga Lukauskaitė, great- 
neckietė.

Paul Robeson Rusijai 
Pagalbos Koncerte

Rusijai Karo Pagalbos, Ine., 
Brooklyn© Komiteto rengia
mame ’koncerte šio sekmadie
nio vakarą, kovo 29-tą, dai
nuos žymusis solistas Paul 
Robeson. Taipgi bus paskubu
sių kalbėtojų ir garbės svečių.

Koncertas bus Brooklyn 
Academy of Music, Lafayette 
Ave., Borough Hall sekcijoj. 
Pradžia 8 :30 v. v. Įžanga nuo 
$1.10 iki $2.20.

Nubalsavo Už CIO Uniją
Devyni šimtai Title Guar

antee & Trust Co. darbininkų 
New Yorke, dirbančių dešim
tyje firmos ofisų, nubalsavo 
stoti į CIO. Balsai už CIO bu
vo 522 prieš 348. Jie vadinsis 
Title Employees Division pla
čiai žinomoj Ofisų ir Profesi- 
jonalų Darb. Unijoj, CIO.

Balsavimus pravedė valstiji- 
nė Darbo Santikių Taryba.

Teatrininkai Grįžo 
Smagūs

? -----------
Liaudies Teatro vaidylos 

pereitą sekmadienį, kovo 22, 
buvo nuvažiavę į Elizahethą 
tenykščiams lietuviams suvai
dinti komediją “Atvažiavo Su 
Kraičiu.“ Sugrįžo smagūs, kad 
turėta daug publikos, kuri ge
rai į vert in us .jų pastangas.

Du jaunuoliai iš White 
Plains, vienas marininkas atos
togose, su mašina pralaužė 
Kensico Rezervuaro užtvarą ir 
panėrė. Jų kūnus ištraukė po
licija. Sakoma, prieš nelaimę 
buvę pasismaginę tavernoj.

Ligoniu Lankytojai Šį Karlą 
Jiems Dar Geriau Patar

navo Ją Ailankymu
Laike lankymo valandų iš

kilo gaisras Long Island 
Home, Amityville, L. I., tre
čiame aukšte ir greit prasiplė
tė. Įstaigoj tuo laiku buvo 85 
ligoniai, bet su lankytojų pa
galba pavyko visus ligonius 
laiku išgelbėti.

Iš apylinkių suvažiavusiems 
virš pusantro šimto gaisrage- 
sių ėmė daugiau trijų valandų 
laiko gaisrą užgesinti. Keli 
gaisragesiai buvo pridusę dū
mais.

Gretimai esamoj kitoj ligo
ninėj, Brunswick Home, per
nai gaisre žuvo 7 asmenys, tad 
ir šis gaisras sukėlė nemažą iš
gąstį atsimenantiems aną.

NAUJAS KOMISIJONIERIUS

Dr. Edward M. Bernecker 
paskirtas New Yorko miesto 
ligoninių komisijonieriumi vie
ton Dr. Rappleye, kuris rezig
navo.

“Laisvėje“ Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

“Laisvė“ parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė“ duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.

Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo rengtasis Juozų ban- 
kietas-balius pereitą šeštadienį 
buvo labai sėkmingas. Publi
kos buvo daug. O atsilankiu
sieji, jeigu spręsti iš Juozų ir 
Juozienių dainų iki geroko pa
ryčio, irgi jautėsi pilnai pa
tenkinti juozinių proga turėtu 
pažmonėliu.

Kliubo gaspadoriaus Zaka
rausko linksma šypsena taipgi 
rodė, jog ir kliubiečiai džiau
giasi savo pramoga, kuri bus 
davus kliubui nemažai para
mos. Rep.

Penki Vyrai Įkaitinti
Plėšikavime

Teisėja Lehrich sulaikė An
thony Trangucci, 25 m., be 
kaucijos, kaipo buvusį pirmiau 
nuteistą už bandymą vogti. Jis 
ir kiti du kaltinami grasinant 
šautuvu atėmus $50 iš restau- 
rančiko, 469 New Lots Ave. 
Jo bendrai, Sam Licari, 21 m., 
393 Jerome Avė., Ph. Finiz- 
zia, 309 Herriman St. ir Paul 
Carter, 2267 Pitkin Avo., su
laikyti po $15,000 kaucijos 
kiekvienas. Penktasis, Albert 
D’Eridito, 581 Glenmore Avė., 
sulaikytas po $25,000 kauci
jos.

J. GARŠVA
G raborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

i it’s just rnce .
FINDING MONEY! ’

S. J. Soubardi, Bronx, kaip 
sako detektyvai, buvo nuva
žiavęs inžinierijos studento 
Rocco prastą automobilių, su 
gerais “tajeriais“ ir ragučiu, 
bet atsakyti jis turės tik už 
ragutį. Dalykas ve koks:

Soubardi turėjęs už to stu
dento geresnę mašiną, bet 
prastas šynas-batus mašinai, 
tad jis studento mašinos ba
tus buvęs nuavęs, o mašiną 
padžiovęs toli nuo namų, kur 
apleistame užkaboryje. Būtų 
buvę viskas užbaigta. Tačiau 
jį sužavėjo studento mašinoj^ 
buvęs įdomiai trimituojantis 
ragutis. Tą jis irgi pasiėmęs ir 
įsidėjęs savon. Tačiau studen
tas j ieškojimą mašinos buvęs 
pavedęs detektyvams ir gerai

Clement Vokietaiti}
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET ;
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622
/■ .—r 11

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE.
Irti Chester Avenin

NEWARK, N. J

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

5

i “Laisvės” Administracija vėl gavo VILNIES ; 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus i

]■ metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, luojaus 
! prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime , 

jums VILNIES KALENDORIŲ.

! Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL- 
NIES KALENDORIAUS, Luojaus užsisakykite ir J 
platinkite ji. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny-

!' gas, duodame nuolaidą.

! Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa-
! kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad- ( 

resuodami sekamai:

; LAISVĖS ADMINISTRACIJA ;
; 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. ;

į--------------------------------------------------------------------------„į
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NOTARY
PUBLIC

Telephone 
agg 2-5043

MATTHEW P. PALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

sooooooooooę

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4 4* 4*
t

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

4* 4* 4-
1113 Mt. Vernon St

Philadelphia, Pa. 
telefonas Poplar 4110
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f GREEN STAR BAR & GRILL
I LIETUVIŠKAS KABARETAS
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
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TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

b* • W &tHĮ Gerinusias Alus BrooklyneQ J n(lresn9-

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

(k- e-$-ž a g

MATEVŠAS SIMONAVICRJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterio stoties

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

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




