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Melbourne, Australija. — 
A u s t r alai entuziastiškai 
sveikino, atvykusius būrius 
negrų kariuomenės iš Jung
tinių Valstijų.

New Delhi, Indija, kovo 
30. — Anglai išvien su chi-

Pirma naciai nušlavė Lietu
vos vardą nuo savo žemla- 
pio, o dabar ; 
lietuvių kalba, 
koše įstaigose 
bus tik vokiečių

Trečias naciu 
jei jie ilgiau pasiliks Baltijoje, 
lietuviams uždraust lietuviškai 
kalbėti tarpe savęs.

Lenkams nevalia lenkiškai 
Varšuvoje poterius kalbėti.

Tokia naciškų barbarų poli
tika naikinimui tautų.

Smetona su savo politine 
pakaleni.ia susimetė į “Lietu
vos Piliečių Sąjungą.”

Tos Sąjungos tikslas yra 
virti smalą tarpe Amerikos 
lietuvių ir skleisti hitlerinę 
propagandą prieš Sovietų Są
jungą Amerikoje.

Dabar šitie smetonininkai 
šaukia savo suvažiavimą. Vie
no dalyko iš šio suvažiavimo 
reikia tikėtiš: daugiau hitleri
nės smalos.

KRISLAI
Nebebus ir lietuviu kalbos. 
Smetonininkų sąskridis. 
Rooseveltas ir Sovietai. 
1942 m., o ne 1943 m. 
Murray ir Green.

Rašo A. BIMBA
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Ką dabar pasakys “Kelei
vio“ redaktorius Michelsonas, 
kurio gazieta 1941 m. liepos 
9 d. sakė:

“Todėl Lietuvos, Latvijos ir 
• Estijos žmonės gerai ir daro, 
kad eina su vokiečiais prieš 
bolševikus.”

Ką dabar mano LauČka, 
“Amerikos” redaktorius, kurio 
laikraštyje 19 11 m. lapkričio 
21 d. skaitėme:

“Tu neturi supratimo, kaip 
mes (tai yra, Lietuvos žmo
nės.—A. B.) laukėme atmai
nos, o kada sulaukėme, tai 
manėme sulaukę didžiausios 
šventės.“

Ką dabar galvoja “Tėvy
nės” redaktorius Bajoras, ku
ris 1941 m. gruodžio 12 d. sa
kė :

“Lietuviai melste meldė, 
prašyte prašė karo . . . Jie pil
nai pasitikėjo vokiečiu gink
lu . . .“

Ką dabar pagiedos lietuviš
kų Hitlerio čebatlaižių kara
lius Grigaitis, “Naujienų“ ’re
daktorius, kurio-gazietos 1$4 1 
m. No. 229 buvo, sakoma :

“Naciai nenori nustelbti ki
tu tautų. Vokiečiai nenori ki
toms tautoms primesti savo 
kultūrą ir nustelbti jų indivi
dualumą . . .“

Maskva. —Raudonoji Ar
mija per žiaurias penkių 
dienų kautynes vienoje da
lyje Kalinino, fronto sumušė 
50 tūkstančiu mechanizuotos 
vokiečiu kariuomenės. Na
ciai ten buvo pradėję smar
kiausią ataką nuo to laiko, 
kai jie šturmavo linkui 
Maskvos, 
atimt 
ziciją 
upės 
mesti 

j kuris
l kruviniausiu 
kare. Nugalėti vokiečiai pa
liko kovos lauke 2,450 už-

[muštų saviškių kareivių 
loficierių ir milžinišką, skai
čių sužeistų nacių. Be to, 
jie prarado 25 tankus ir 22 
orlaivius. Mūšiai buvo to
kie atkaklūs, jog kai kurie 

i kaimai kelis kartus perėjo 
I iš vienų rankų į kitas ir vėl

Dies su Savo Išmis
tais Padeda Naciam, 
Sako Jungi Valstijų 

Vice-Prezidentas

1,458 DELEGATAI SAKO PREZ1D. ROOSEVELTUI: 
BR0WDER10 IŠLAISVINIMAS TARNAUTU ŠALIES 

GYNIMUI IR AMERIKINIAM TEISINGUMUI

šturmavo
Dabar jie bandė 

iš Sovietų vieną po- 
ir pasiekt strateginį 
kranta; bet liko at- 
atgal tame mūšyje, 
buvo vienas iš pačių 

visame šiame

Toje vokiečių atakoje da
lyvavo viena divizija rink
tinės jų gvardijos, 14-ta mo
torizuota divizija, 110 pės-' 
tininkų divizija, 312-tas pės
tininkų pulkas, U-tas moto
rizuotas pulkas, 50 tankų, 
daugybė kanuolių ir dideli 
būriai orlaiviu, v

AMERIKIEČIAI ATMETE 
JAPONUS ATGAL BATAAN 

PUSIAUSALYJ

Prezidentas Rooseveltas 
nagan tuos, kurie trukdo 
statymą Amerikos karinių 
buklų Sovietij Sąjungai.

Pasirodo, kad tokių trukdy
tojų buvo karo ir laivyno de- 
partmentuose. Prezidentas įsa
kė visiems departmentams 
tuojau išpildyti Amerikos — 
Sovietų Sąjungos pasirašytą 
sutartį.

Kai Hitleris ruošiasi naujam!
ofensyvui prieš Sovietus, Ame-, . .v r _v. . v .
rikos ginklai Sovietams labai Bais išstojo mūsin pries ja- 
reikalingi. ponus 30 mylių į pietus nuo

Prezidentas Rooseveltas už-

Washington, kovo 29. — Jungtinių Valstijų karo de
partment pranešimas sako:

Filipinų Sritis:
Japonai pradėjo didelę ataką prieš dešiniai-viduri- 

nę. dalį mūsii linijos Bataan pusiausalyje vėlai vakare 
kovo 28 d. Mūsų kariuomenė taip greit atrėmė ataką, 
kad pryšakiniai mūsų daliniai tik laikinai buvo išstum
ti iš savo pozicijų.

Mūsų kariuomenė — pėstininkai ir artilerija — tuo- 
jaus kontr-aiakavo priešus ir atgriebė visas pozicijas 
mūsiškėje linijoje. Japonai buvo atmesti atgal su sun
kiais jiems nuostoliais. Palyginti mažai kas iš mūsiš
kių tapo sužeista ar užmušta. Japonai, darydami savo 
ataką ant žemės, kartu bombardavo ir iš oro, daugiau
siai punktus mūsų užnugaryje, bet menkai nuostolių 
tepadarė.

Priešų bombanešiai dažnai atakavo Corregidorą per 
visą kovo 28 d. Mūsų priešlėktuvinių kanuolių ugnis 
privertė japonų orlaivius laikytis labai aukštai, ir to
dėl priešų bombardavimas iš aukštai buvo neakuratnas 
ir nepadarė beveik jokių nuostolių.

Kanuolės iš mūsų fortu laiks nuo laiko bombardavo 
priešų pozicijas pietiniame krante Manilos Įlankos. 
Mūsų kanuolių šoviniais liko sunaikinta daug japonų 
mažų laivukų, suburtų Patungan pakrantėje.

Anglai-Chinai Kertasi Japonai Priversti Pasi- 
Su Japonais Burmoje traukt Saloj N. Guinea

ponus 30 mylių į pietus nuo 
ž- Prome miesto, Burmoj. Tas 

sitamauja nuoširdžiausios pa- miestas yra vadinamas var- 
dėkos nuo visų Hitlerio priešij tais į Burmos žibalo šalti- 
už šitą paskubinimą Amerikos 
ginklų pristatymo.

nius.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry A. Wallace, pirmi
ninkas Ekonominės Karo 
Tarybos, pareiškė, kad kon- 
gresmanas Martin Dies su 
savo priekabėmis tarnauja 
naciams. Tuomi vice-prezi- 
dentas Wallace atsakė į 
Dieso išmislą, būk toje Ka
rinėje Taryboje esą bent 3.5 
aukšti valdininkai susiję su 
komunistų fronto organiza
cijomis. Savo laiške Wal- 
lace’ui Dies reikalavo paša
lint jo įtariamus žmones iš 
tos įstaigos. Dies tarp kit
ko pasakojo, kad vienas tų 
asmenų noris; kad žmonės

ptrsjąpyje)
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Žymių Piliečių Delega
cija pas Prezidentą 
Browderiui Laisvini

Žuvo Nacių Naikintuvas, 
Bet Jie Nuskandinę Du 

Talkininku Laivus
London, kovo 30. — Vo

kiečių radijas skelbė, kad 
šiauriniame Lediniuotame 
Vandenyne žuvo vienas iš 
vokiečių naikintuvų per su
sikirtimą su talkininkų lai
vais, kuriuos lydėjo savi ka
riniai laivai.

Bet nacių radijas teigė, 
kad jie tuo žygiu nuskandi
nę vieną talkininkų laivą, 
10,000 tonų, vežusį Sovie
tam šarvuotus automobilius 
ir amuniciją. Pasak nacių, 
tai jų orlaiviai nuskandinę 
dar kitą talkininkų laivą.

New Y'ork. — Nacionalis 
Kongresas Browderiui Iš
laisvinti išrinko žymių pilie
čių delegaciją vykti pas pre
zidentą Rooseveltą su pra
šymu paliuosuot Brodwerį, 
Amerikos Komunistų Parti
jos generalį sekretorių.

Delegacijos skaičiuje yra 
advokatas Osmond K. Fra
enkel, konstitucinių teisių 
žinovas; teisėjas Edward P. 
To ten' iš Minnesota; Paul 
Robeson, garsus negras dai
nininkas, baritonas; Ferdi
nandas Smith, negrų vadas 
ir vice-pirmminkas Nacio- 
nalės Marininkų Unijos; 
New Yorko Universiteto 
profesorius Henry Pratt 
Fairchild; Elizabeth Gurley 
Flynn, /sekretorė Piliečių 
Komiteto Earlui Browde
riui Laisvinti, ir kiti žymūs 
amerikiečiai.
KONGRESMANAS MAR- 
CANTONIO IR DAINI
NINKAS P. ROBESON
Užbaigiant paskutinį po

sėdį Kongreso Browderiui 
Išlaisvinti, darbietis Jungti
nių Valstijų kongresmanas 
Vito Marcantonio savo kal
boje pasižadėjo reikalaut 
pačiame Jungtinių Valstijų 
kongrese “Earlui Browde
riui laisves, ne kaipo miela- 
širdystės, bet kaipo teisy
bės.” Jis sakė, jog Browde
rio įtaka, kaipo kovotojo 
prieš fašizmą, siekia toli ir 
už Amerikos sienų.

Didis dainininkas Paul 
Robeson, negras baritonas, 
Browderiui pagerbti sudai
navo “Švariausios Rūšies 
Vyras,” “Mes Tave, Earl, 
Paliuosuosim,” ir kt.

Nacionalis Kongresas Browderiui Išlaisvinti — su 
1,458 delegatais, atstovaujančiais 3,264,863 amerikie
čius — priėmė sekamą atsišaukimą į prez. Rooseveltą, 
praeitą sekmadienį New Yorke:
Franklinui Delano Rooseveltui, 
Jungtinių Valstijų Prezidentui.
Gerb. p. Prezidente!

Kaipo ištikimi Amerikos piliečiai, blaiviai ir išsamiai 
apsvarstę visus paliečiamus klausimus, mes kreipiamės* 
šiuo laišku į tamstą, ragindami tamstą parodyt vyk
domosios savo galios malonę Earlui Browderiui.

Tai yra mūsų apsvarstytas supratimas, paremtas tei
sių žinovų nuomone, kad p. Browderio nuteisimas ket
verius metus kalėti ir $2,000 piniginės baudos užsimo
kėti už pasportų taisyklių peržengimą, kur, pripažinta, 
nebuvo jokio dorinio sugedimo iš jo pusės,—kad tokia 
bausmė yra perdidelė ir neteisinga. Tatai paliudija re
kordai, kurie parodo, jog asmenys, kaltinami tuo pačiu 
prasižengimu, paprastai buvo nuteisiami trisdešimt iki 
devyniasdešimt dienų kalėti ir užsimokėjo kur kas ma
žesnes pabaudas, negu ta, kuri buvo uždėta p. Brow- 
deriui.

Todėl aišku, jog p. Browderiui skirta kalėjimo baus
mė ir piniginė'Bauda nesutinka su dvasia (konstituci
nio) Teisių Sąrašo, kuris užtikrina mūsų žmonėms, kad 
jie nebus ^žiauriai ar nepaprastai baudžiami.”
• Kartu su milionais kitų piliečių, pareiškusių savo 
mintį per rezoliucijas ir prąšymūs-peticijas, mes esame 
nuoširdžiai įsitikinę, jog tolesnis jo laikymas kalėjime 
netarnauja nei teisingumui nei šalies reikalams.

šiandien, p. Prezidente, vien tik tamsta tegali ati
taisyt šią neteisybę, patarnaut šalies reikalams per

(Tąsa 5-me puslapyje)

Milžiniškas Anglu 
Mitingas Reikalauja 
Antro Karinio Fronto

Anglija Siūlo Indijai 
Tautinę Laisvę Tuoj 
Po Karo Užbaigos

J1

Hitlerį reikia mušt šiemet, 
1942 m., o ne laukti 1943 me
tų. Gali ateiti ir 1943 m., kol 
jis bus sunaikintas, bet lauk
ti 1943 metų ir tik ruoštis prie 
jų būtų didžiausia kriminalys-

Prieš fašistinį Smitho bilių 
bendromis spėkomis išstojo 
Philip Murray ir William 
Green, prezidentai abiejų di-

Tą jau permato amerikinė 
spauda, štai New Yorko ‘‘Tri
bune” pilnai užgyrė Ivan 
Maiskio reikalavimą Londdpe, 
kad Suvienytos Tautos tuojau 
pradėtų priešą visais frontais 
pulti ir mušti.

LONDON. — Londone 
anglai teigia, kad nuo japo
nų užpuolimo ant Perlų 
uosto iki šiol tapo sunaikin
ta jau 1,025 Japonijos or
laiviai.

Australija, kovo 30. —Po- 
tviniai ir Jungtinių Tautų 
pasipriešinimai privertė ja
ponus pasitraukt 27 mylias 
atgal nuo prieplaukos mies
to La e, saloje New Guinea.

Generolas MacArthur su 
australų komandieriaib nu
tarė pradėt ofensyvą atva- 
duot nuo japonų Javą ir ki
tas salas ir iššhiot priešus iš 
Filipinų. •

Kongreso Browderiui Laisvinti Rezoliuci
ja Pareiškė Ištikimą Paramą Prezidentui 

Rooseveltui Kovoje prieš Fašistų Ašį

BERLIN. — Naciai pri
pažįsta, kad anglų orlaiviai 
padarė didžiulių nuostolių 
Vokietijos uostui LubeckTii, 
vakariniame gale Baltijos 
Jūros.
džiųjtj darbo unijų judėjimu.

Šitie du vyrai kalba už 11 
milijonų organizuotų darbinin
kų. Kongresas turės su jų bal
su rokuotis.

Chinai Apleido Toungoo 
Ir Smogė Japonams
Chungking, Chinija, kovo 

30. — Japonai su daug di
desnėmis jėgomis bandė ap
supti chinus Toungoo mies-. 
te, Burmoje, bet chinam pa
vyko pramušt japonų liniją 
ir pasitraukt pro rytinę 
miesto dalį. Sekamuose susi
kirtimuose chinai atėmė ke
lis kaimus iš japonų.

New York. — Nacionalis Kongresas Browderiui Iš
laisvinti priėmė sekamą rezoliuciją praeitą šeštadienį 
New Yorke, remdamas Jungtinių Valstijų karo pastan
gas :

Jungtinių’ Valstijų Prezidentui, F. D. Rooseveltui.
Mes, Jungtinių Valstijų piliečiai, 48-nių valstijų gy

ventojai, vyrai ir moterys, negrai ir baltieji, būdami 
įvairių religinių įsitikinimų; demokratai, republikonai, 
komunistai ir nepriklausomi jokiai politinei partijai— 
visi išvien eidami tuo klausimu, kuriam spręsti mes 
esame čia suvažiavę, pripažįstame, jog pirmučiausia 
pareiga kiekvieno patriotinių piliečių susirinkimo tai 
yra pareikšt vieningą, besąlyginę paramą savo šaliai 
—kovojančiai už savo gyvybės išlaikymą, susidėjusiai 
su Anglija, Chinija. Sovietų Rusija ir visomis laisvę 
mylinčiomis tautomis, kad suvienytomis jėgomis sunai
kintų Hitlerį ir jo Ašies sėbrus, kurie šiandien grūmo
ja gyvybei kiekvienas tautos ir visų laisvę mylinčių 
žmonių.

Mes, todėl, pareiškiame tamstai, Jungtinių Valstijų 
Prezidente ir Vyriausias Komandieriau ginkluotų ša- 

(Tąsa 5 puslapyje)

= ........ ...... ....
1,11 ""*................................ ■■■ . ........................................ -i *«■ ---- :--- -—r . , " /• ,

New Delhi, Indija. — An
glijos ministerių kabineto 
nąrys, Sir Stafford Cripps 
antrame pasitarime su tau
tiniais Indijos vadais Mo- 
handu K. Gandhi’u ir Jawa- 
harlal’iu siūlė greitu laiku 
po karo suteikti Indijai to
kią. laisvę, kokią turi Kana
da, Australija ir kitos anglų 
dominijos.

Tas Anglijos valdžios pa
siūlymas sako, jog Indijos 
provincijų seimeliai galės 
išrinkt savo atstovus į vi
sos Indijos steigiamąjį sei
mą ir ten išdirbt konstitu
ciją Indijos valstybei — są
jungai indų provincijų. In
dija tada būsianti lygiateisė 
Anglų imperijos dominija ir 
taipgi turėsianti teisę visai 
pasitraukt iš Anglijos impe^ 
rijos. Bet jeigu kurios indų 
provincijos nesutiks įeiti į 
bendrą visų Indijos provin
cijų sąjungą, tai galės pri
klausyt atskirai provincijų CVX J11X I V7 A 4 • 7 • • y ♦ «

mitingo plevėsavo'^J.unSal- Šn.om anglų vai- 
idzia daro nuolaidą maho- 
:metonų mažumai, kuri ki
vi rči josi su didžia dauguma 
kitu indu. 

I v v

Anglija taipgi siūlė sutar- 
užtikrinančią mažumų

London. — 30 tūkstančių 
žmonių masiniame susirin
kime Trafalgar aikštėje, 
Londone, sekmadienį, reika
lavo, kad Anglija atidarytų 
antrą karo frontą Europoj 
prieš Hitlerį, ir teigė, jog 
taip jinai išvien su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis galė
tų karą laimėti jau šiemet.

Tas didžiausias iš visų 
mitingų, kurie bet kada įvy- 
!ko Trafalgar aikštėje, buvo 
sušauktas Anglų Komunis
tų Partijos, bet jame sakė 
kalbas ir konservatai ii* li
beralai Anglijos seimo at
stovai kartu su karinių pra
monių darbininkais ir jūri
ninkais.

Mitingo pirmininkas buvo 
liberalas seimo atstovas 
Thomas L. Horabin vietoj 
kovingo redaktoriaus “Eve
ning Standardo,” lordo Bea- 
verbrooko laikraščio. Tas 
redaktorius jau buvo pa
šauktas armijom i

Virš i
Jungtinių Tautų vėliavos L 
Amerikos, Anglijos, Chini-i 
jos, Sovietų Sąjungos ir In-i 
dijos; taip pat buvo iškelti j 
dideli paveikslai Anglijos: 
ministerio pirmininko Win- tį 
ston Churchillio, prezidento teises Indijoje. 
Roosevelto, vyriausio kari- ----------------
nio Chinijos vado Chiang London. — Sovietai atka- 
Kai-sheko, Juozo Stalino ir riavo dar 80 vokiečių ap- 
Jaw. Nehru, tautinio Indi-‘tvirtintų pozicijų Leningra- 
jos vado. Buvo ir vėliavų do Fronte per dviejų dienų 
su obalsiais reikalaujančiais kautynes, kaip teigia rusų 
Indijai nepriklausomybės, pranešimai.
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Užjūrio Lietuviai! Broliai ir 
Seserys! Draugai ir Draugės!

(Lietuvos intelektualų atsišaukimas)
Fašistinė Vokietija, į nuožmią vergi

ją ir begalines kančias įstūmusi daugelį 
Europos kraštų, klastingai ir netikėtai 
milžiniškomis jėgomis užpuolė Tarybų 
Sąjungą. Jau nuo pirmųjų karo dienų 
amžinas lietuvių tautos priešas vėl trypia 
mūsų gimtąjį kraštą..

Ne pirmą kartą lietuvių tautai ten
ka kovoti prieš gruobuonišką vokiečių 
invaziją. Ištisos mūsų gentys, kaip sen- 
prūsiai, žuvo ilgaamžėje kovoje su vo
kiečių kryžiuočiais, pasirinkdamos ver
čiau mirtį, negu vergiją, šimtai tūkstan
čių Lietuvos sūnų ilgaamžės istorijos bū
vyje paaukojo savo gyvybę, didvyriškai 
atremdami gruobuonių kryžiuočių puoli
mus. Lietuvos laukai, milžinkapiai ir pi
liakalniai, lietuvių liaudies dainos ir le
gendos, visa Lietuvos istorija yra liudi
ninkai tos ilgaamžės lietuvių liaudies ko
vos su germaniškuoju slibinu. Ištisais 
amžiais lietuviai, sulaikydami šunų-rite- 
rių slinkimą į rytus, suduodavo jiems ne 
vieną triuškinantį smūgį. Tą smūgį vo
kiečių grobikai ypač skaudžiai pajuto 
mūšiuose ties Saule 1236 m. ir ties Dur
be 1260 m. Šviesiausi Lietuvos istorijos 
puslapiai pasakoja apie didvyrišką kimi-- 
gaikštį Kęstutį, visą amžių kovojusį su 
teutonų ordinu ir ne sykį jį nugalėjusį. 
Visos Europos likimui didžiulęs reikš- 

w mes turėjo tas galingas smūgis, kurį lie
tuviai, vedami savo kunigaikščio Vytau
to, drauge su lenkų, rusų ir čekų pulkais 
sudavė kryžiuočių ordinui Žalgirio 
(Griunvaldo) laukuose 1410 metais, il
giems laikams visiškai sunaikindami vo
kiečių plėšikų riterių ordino galybę. Ar 
gi lietuvių tauta gali užmiršti legenda 
virtusį šviesųjį Pilėnų karžygį Margį, 
kuris, kryžiuočių apsuptas iš visų pusių, 
matydamas, kad priešintis nebegali, ver
čiau pats susidegino ant laužo su savo 
šeima ir kariais, užuot pasidavęs vokie
čių nelaisvėn. Lietuvių narsumą ginant 
tėvynę nemirštamuose kūriniuose-“Kon- 
rade Valenrode” ir “Gražinoje”—įamži
no Adomo Mickevičiaus genijus. Jį ap
dainavo ir mūsų geriausieji poetai ir ra
šytojai.

Šioje sunkioje ir dramatiškoje kovojeIoiuje sumuoju n uraiiiausKUje kovoju 
‘ su Europos valkatomis ir padugnėmis— 
tnn 11 nvrlmn__ lintiimn ninlrorl
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teutonų ordinu—lietuvių tauta niekad 
nebuvo nugalėta. Nepaisant nesuskaito
mų kančių ir nuostolių, ji apgynė savo 
krašto laisvę nuo kruvinųjų plėšikų kry
žiuočių.

Imperialistinio svaigulio pagauti, su
kūrę beprotišką planą užkariauti visą 
pasaulį, vokiečiai pirmojo pasaulinio ka
ro metu vėl užgriuvo Lietuvą. Ar gi lie
tuvių tauta kada nors gali pamiršti bai
siąją 1915—1918 metų okupaciją? Lieps
noją miestai, miesteliai ir kaimai, griu
vėsiai, pelenai, ašaros ir kraujas—štai 
kuo buvo paženklintas kelias, kuriuo ėjo 

^per Lietuvą vokiečių imperialistų gau- 
/ jos, skindamos sau kelią į Rusijos plotus. 

Tūkstančiai išvarytų prie katorginio dar
bo ir badu numarintų vyrų, plėšikiškos 
rekvizicijos, begaliniai mokesčiai, kon
tribucijos, žandarų bizūnas, masinės mir
ties bausmės — tai buvo viskas, kuo vo
kiškasis banditas “kultūrino” Lietuvos 
gyventojus. Lietuvos žemės geriausią 
turtą—-galvijus, javus, miškus—vokiečiai 
grobė ir gabeno į Vokietiją.

Jau tuo metu vokiečiai buvo skubiai 
pradėję vykdyti senąjį savo planą—ko
lonizuoti Lietuvą. Daugelyje dvarų ir 
ūkių jau sėdėjo ir Lietuvos darbininkus 
engė vokiški “kultūrtregeriai”. Į negau
sias mokyklas buvo susodinti vokiečių 
vachmistrai, kurie bizūnu ėmė “šviesti” 
jįetuvių yaikus. Tačiau kaip senovėje, 
taip ir pirmosios okupacijos metu lie
tuviai atkakliai priešinosi savo pavergė- 
ams. Ginkluoti pasipriešinimai rekvizi-
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United States, per year ..................... $6.00
United States, six months ...............   $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ............   $6.50
Brooklyn, N. Y., six months .... $3.50
Foreign countries, per year ........... $8.00
Foreign countries, six months ............ $4.00
Canada and Brazil, per year ............. $6.00
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.. under the 

Act of March 3, 1879

cijų ir mokesčių rinkėjams, ano meto 
partizanai—“miško broliai”, visokio savo 
gero slėpimas nuo vokiečių, sabotažas— 
štai kuo mūsų tauta atsakė vokiečių im
perialistų gaujoms. O kada kaizerio ga
lybė pašlijo, mūsų žmonės su ginklu ran
koje nušlavė nuo lietuviškos žemės vo
kiečių gaujų pasturlakus.

Broliai lietuviai! Ar galime mes už
miršti vokiečių klastas Mažojoje Lietu
voje? Tilžės, Gumbines, Įsrūtės, mūsų 
brangaus Duonelaičio tėviškės—Tolmin
kiemio lietuviai ištisais šimtmečiais bu
vo žiauriai persekiojami ir vokietinami. 
Jų vardas tapo apjuodintas ir iš istorinių 
paminklų iškirstas, vietovardžiai begė
diškai pakeisti, pavardės šlykščiai iš
kreiptos. Ar galima pamiršti, kad Klai
pėdos krašte iš lietuviškai šnekančių vi
saip tyčiodavosi, kol pagaliau Hitleris 
nuo Lietuvos atplėšė ir patį lietuviškąjį 
Klaipėdos kraštą, jau pirmosiomis die
nomis iš lietuvių motinų įsakęs atimti 
vaikus, išsiuntė juos į Vokietijos gilumą. 
Ne! Šito lietuviai niekuomet neužmirš, 
kaip lygiai atsimins ir iš lietuvių tarpo 
išdavikus, kurie iš seniau stengėsi padėti 
vokiečių gruobonims įvykdyti savo pla
nus ir bandymus paversti Lietuvą Vokie
tijos provincija su “karalium” Urachu 
priešakyje.

Tik Tarybų Rusija, atnešusi tautoms 
išsivadavimą iš despotizmo jungo, lietu
vių tautai padėjo nusikratyti imperia
listinės vokiečių vergijos.

Broliai lietuviai! Dabar kruvinojo vo
kiškojo fašizmo pabaisa, visos pažangio
sios žmonijos priešas, vėl smaugia mūsų 
tautą. Rudieji barbarai kruvina banga už
liejo Tarybų Lietuvą. Jie griauna mūsų 
miestus, degina mūsų kaimus. Mylimojoj 
Lietuvoj aidi šiurpus žudomų vaikų, mo
terų ir senelių šauksmas. Mūsų žemę nu
klojo kapai tūkstančių nekaltų aukų. Fa
šistinių grobikų gaujos, lyg alkani skė
riai, užpuolė turtą darbščiosios lietuvių 
tautos, kuri tarybinėj santvarkoj įgijo 
plačiausius ūkinio kilimo galimumus, ne
matytais ligi tol tempais kūrė naują gy
venimą. Dabar vokiečių grobikai atimi
nėja žemę iš valstiečių, gavusių ją iš ta
rybinės valdžios. Vėl įsikuria dvarinin
kai, amžiais engę lietuviiį liaudį. Plėši
kiškomis rekvizicijomis iš Lietuvos gy
ventojų atimami maisto produktai, šilti 
drabužiai, o Lietuvos liaudis pasmerkia
ma badui ir šalčiui. Okupacinių “ostmar
kių” įvedimu vokiečiai apiplėšia darbi
ninkus, valstiečius ir darbo inteligentiją. 
Visuotinė darbo prievolė, kurią vokiečiai 
įvedė, paverčia Lietuvą ištisa koncen
tracijos stovykla. Tūkstančiai uždarytų 
kalėjimuose, žudymai, mirties bausmės, 
pasityčiojimas, ištvirkimas, prievartavi
mas ir žiauri tautinė neapykanta—štai 
ką atnešė vokiečių fašistai į Lietuvą.

Lietuvių tauta, ypatingai tarybinėj 
santvarkoj, plačiu užsimojimu ugdė savo 
tautinę kultūrą, kuri Tarybų Lietuvoj 
pasidarė plačiausioms liaudies masėms 
prieinama. Lietuva gyveno gaju ir lais
vu tautiniu gyvenimu, ji įgijo tokius kul
tūrinės plėtotės galimumus, apie kuriuos 
ilgai svajojo geriausieji lietuvių tautos 
sūnūs. Tarybų Lietuvos metais buvo pla
čiai vykdomas neraštingumo likvidavi
mas, buvo įkurtas tinklas liaudies uni
versitetų, vakarinių mokyklų, kuriose 
dešimtys tūkstančių suaugusių pirmą 
kartą galėjo įgyti mokslą ar jį papildyti. 
Buvo įkurta visa eilė naujų mokslo ir 
meno židinių—pirmoji Lietuvos Mokslo 
Akademija, pirmoji Lietuvos Filharmo
nija, dešimts naujų teatrų, Šimtai liau
dies namų, bibliotekų, skaityklų ir kitų 
kultūros įstaigų. Tautos, kultūrinės jė
gos suklestėjo nematytu spartumu.

Vokiečių fašizmas, kitas tautas laikąs 
mažavertėmis, negalinčiomis prilygti vo-

Nacių budelių aukos — civiliniai gyventojai nukankinti tose vietose SSSR, kurios pavyko 
Hitlerio govėdoms užimti.

kiečių rasei, dabar naikina tuos lietu
vių tautos kultūrinius laimėjimus, užda
rinėja ir įžūliai vokietina švietimo ir me
no židinius. Lietuvių kalba išstumiama iš 
viešųjų įstaigų. O tai tiktai pradžia. Ne
tenka abejoti, kad bet kokios tautinės 
kultūros įsiutęs priešas—vokiečių fašiz
mas—visu įžulumu vykdys savo planą iš
naikinti visa kas lietuviška, kaip tai jis 
padarė trumpiausiu laiku Klaipėdos kra
šte.

Ištikimi savo piktos apgaules ir klas
tos politikai, vokiečių agentai provoka
toriai, norėdami prigauti gyventojus ir 
patraukti į savo pusę tarybinės santvar
kos priešininkus, pirmomis karo dieno
mis buvo paskelbę apie “nepriklausomos” 
Lietuvos įkūrimą. Tai buvo šlykšti pro
vokacija, kuriai vis dėlto laikinai pati- 

. kėjo kai kurie politiškai naivūs žmonės, 
dabar matą, kaip žiauriai jie buvo ap
vilti valandėlei patikėję vokiečiams. Jo
kio lietuviško valstybiškumo Lietuvoj nė
ra ir negali būti. Vokiečiai jau seniau ne 
kartą įžūliai tyčiojosi iš lietuvių tautos, 
vadindami ją nekultūringa, nesugeban
čia ir neverta savo valstybiškumo. Lietu
vą dabar valdo vokiečių fašistiniai val
dininkai, atmetą šalin visas, net ir de
magogiškas {razes apie Lietuvos “nepri
klausomybę”., Vokiečiai panaikino ir patį 
Lietuvos vardą, kuri įjungta į vokišką 
provinciją “Ostland”. Jei jiems dar pa
siseka pritraukti savo talkininkais ir pa
tarėjais agentus iš lietuvių tarpo, tai vi
sas tų šlykštų išgamų ir tautos išda
vikų uždavinys tėra padėti vokiečiams 
apgaudinėti ir piešti lietuvių tautą.

Broliai lietuviai! Gerai supraskite, ką 
vokiečių fašizmas neša pavergtosioms 
tautoms. Hitlerinėms gaujoms reikia er
dvės ir turtų, jiems reikalinga derlingo
ji Lietuvos žemelė, ant kurios galėtų 
įsikurti vokiečių baronai ir dvarininkai 
ir kruvinieji vokiečių fašistai galvažu
džiai. Darbininkų, valstiečių, darbo inte
ligentų likimas vokiečių vergovėj vieno
das—visiems jiems lemta arba būti iš
naikintiems, arba virsti nelaimingais, be
teisiais, užuitais, badu marinamais ver
gais. Visiškas fizinis išgaišinimas ir tau
tinis išnaikinimas—štai ką ruoša lietu
vių tautai vokiečių fašizmas.

Bet to niekuomet nebus! Neteks džifu 
gauti pasaulio nugalėjimu laukiniam fa- 

> šistų barbarui! Į vokiečių fašistinių gau
jų puolimą didžioji laisvųjų tautų tėvy
nė—Tarybų Sąjunga—atsajkė nematytai 
atkakliu savo šauniosios Raudonosios 
Armijos pasipriešinimu. Visos Tarybų 
Sąjungos tautos, didžiojo Stalino vado
vaujamos, tame šventajame kare didvy
riškai kovoja ne tik už savo tėvynę, bet 
ir dėl galutino vokiečių fašizmo sutriuš
kinimo, o kartu ir dėl visų fašizmo pa
vergtųjų tautų išvadavimo iš fašistų 
jungo. Toj milžiniškoj kovoj visa už
uojauta, visos* simpatijos, visos kultūrin
gojo pasaulio viltys yra nukreiptos į Ta
rybų Sąjungą. Greta Tarybų Sąjungos 
prieš hitlerinį barbarizmą kovoja Did
žioji Britanija. Galingoji Amerikos 
Jungtinių Valstybių demokratija ir mo
raliai ir savo milžiniškais medžiaginiais 
resursais aktyviai remia Tarybų Sąjun
gą ir Didžiąją Britaniją tame išvadavi
mo kare. Hitlerinės vergijos pančius su
traukyti vis ryžtingiau kyla francūzai, 
lenkai, čekai, slovakai, danai, norvegai, 
serbai, graikai ir kitos fašistų pavergtos 
Europos, tautos. Diena iš dienos stiprė
ja atkaklus partizanų karas laikinai fa
šistų užimtose Tarybų Sąjungos respub
likose ir srityse.

Tarybų Sąjungos, Didižiosios Britani
jos, jų sąjungininkų ir visų fašizmo pa
vergtųjų Europos tautų pasipriešinimo 
jėga ir jų karinė galia diena iš dienos 
didėja. Antihitlerinės koalicijos resursai 
ir žmonių rezervai neišsemiami. Jokie 
laikini pasiąekimai neišgelbės fašistinių 
plėšrūnų nuo neišvengiamos pražūties. 
Negali būti abejojimo, kad laimėjimas

bus mūsų. į
Broliai lietuviai! Taurūs Lietuvos pa- 

trijotai! Kur jūs bebūtumėte, nei valan
dėlei nepamirškite, kad lietuvių tautos 
vieta šioje didžiojoje kovoje yra toje ba
rikadų pusėje, kuri kovoja visos kultū
ringosios ir laisvosios žmonijos vardu 
prieš pikčiausiąjį jos priešą — fašizmą, 
kuri kovoja , dėl progreso, demokratijos, 
kultūros ir civilizacijos. Žinokite, kad lie
tuvių tauta veda mirtiną kovą prieš savo 
amžinąjį priešą. Narsūs lietuvių partiza
nai, kartu su visų fašizmo pavergtųjų 
tautų partizanais, aktyviai kovoja prieš 
okupantus, plėšiančius mūsų gimtąjį 
kraštą. Jau po visą pasaulį pagarsėjo 
Šimėno vadovaujamas lietuvių partizanų 
būrys. Mes didžiuojamės lietuvių rinkti
ne, kuri ties Utena sutriuškino 8 fašistų 
tankus.

Taurieji Lietuvos sūnūs ir dukros! Mū
sų brangioji Lietuva vaitoja šlykščiųjų 
vokiškųjų fašistinių okupantų priespau
doj ir nekantriai laukia savo išvadavi
mo valandos. Mes įsitikinę, kad ta va
landa greit ateis ir išvaduotoji iš fašistų 
Lietuva galės laisvai ugdyti savo tautinę 
kultūrą. Jūsų. patrijotinė pareiga — pa
daryti visa galima tai didžiajai valandai 
priartinti. Tuo tikslu visomis jėgomis ir 
priemonėmis paremkite Tarybų Sąjun
gos tautų kovą prieš rudąjį fašizmą, pri
sidėkite prie kampanijų moralinei ir me
džiaginei Tarybų Sąjungos paramai. Pa
remkite lietuvių tautos kovą prieš vo
kiškuosius žudikus, skatinkite partizanų 
judėjimą Lietuvoj, suteikite jam visoke
riopą paramą ir pagalbą. Dekite šventa' 
neapykanta įvairaus pobūdžio fašistams 

, ir nacistams, nes tai aršūs lietuvių tau
tos priešai. Varykite lauk iš savo tarpo 
fašizmo tarnus! Prie gėdos stulpo visus 
lietuvių tautos išdavikus, padedančius 
vokiečių fašistiniams okupantams engti 
mūsų tėvynę! Boikotuokite ir paneikite 
melagingus fašistų šmeižtus, netikėkite 
tai įžūliai propagandai, aktyviai kovoki- 
te su ja!

Visų mūsų fizinių ir dvasinių pastangų 
įtempimu, kasdieniniu savo darbu prisi
dėkime prie hitlerinės priespaudos su
naikinimo! Tegul kiekvienas lietuvis pa
sidaro aktyviausiu antifašistinio fronto 
dalyviu ir kovotoju! Juo greičiau bus 
likviduotas hitlerinis karas, juo mažiau 
bus nekaltų aukų, juo trumpesnės bus 
lietuvių tautos kančios, juo greičiau ga- 
lėsim grįžti prie taikaus gyvenimo ir 
prie nutrauktojo ramaus ir kultūrinio 
statybos darbo.

Šalin fašizmas!
Tegyvuoja ir stiprėja viso pasaulio 

priešfašistinių jėgų bendradarbiavimas 
su Tarybų Sąjunga pažangiesiems kultū
ros laimėjimams ginti ir gelbėti!

Tegyvuoja karžygiškoji Raudonoji Ar
mija!

Tegyvuoja laisvoji Lietuva!
Tegyvuoja Tarybų Sąjunga—visų fa

šizmo pavergtųjų tautų ir visos kultū
ringosios žmonijos galingoji tvirtovė ir 
viltis! ~
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Antradienis, Kovo 31, 1942

MAISTAS LAISVEI

Wilkes-Barre, Pa.

Pavasaris šiame plačiame 
derlingame krašte^ kada vis
ko bus daugiau sodinama, ne
gu kada nors pirmiau Ameri
kos istorijoj, primena, kad 
Amerika irgi kovoja su mais
tu. Amerika ne tik demokra
tijos tvirtove, bet ir pasaulio 
javų svirnas.

Kada šis karas baigsis su 
pergale, Amerika galės siųsti 
visiems badaujantiems tą mė
są, grūdus ir vaisius, kurie tei
singai jiems priklauso, bet ku
riuos Ašies tironai nuo jų su
laiko.

Ponas Claude ' Wickard, 
Suv. Valstijų žemdirbystės 
sekretorius sako:

“Maistas laimės šį karą ir 
parašys taiką. Kada laikas 
ateis dalyvauti prie taikos sta
lo, mūsų didelė atsarga maisto 
pastiprins mūsų nusistatymą, 
kokia taika turi būti.”

Kaip Amerika tą daro ? A- 
merika pasako ūkininkui, “ne
paisant kiek jūs auginsite, jūs 
negalite pralošti. Jūsų kainos 
yra garantuojamos. Nebus 
gausių turgų.” .

1942 m. ūkininkams užtik
rinta kainos visų svarbių javų 
— komų, kviečių, vatos, ryžių 
ir tabako, pieninių produktų, 
kiaulienos, kiaušinių ir vištų, 
žemės riešutų, “soybeans” ir 
sėmenų, tomačių ir žirnių kon
servavimui.

Kaip Amerika tą daro? Vie
noje apylinkėj, Alabama vals
tijoj, kiekviena šeima augina 
50 ar daugiau vištų, negu ka
da nors augino.

šios vištos reiškia maistą 
Amerikos pulkams prie dvyli
ka kovos frontų. Jos reiškia 
kiaušinių kūdikiams Anglijoj. 
Jos reiškia peną Jugoslavijai 
ir Graikijai ir Lenkijai — ir 
kitoms vietoms, kur tik vištos 
jau seniai dingo.

šiuo būdu Amerikos mais
tas padeda laimėti karą Suv. 
Tautoms. Ir t.uo būdu, taikoje, 
kttrt $seE^‘ pergalėj imą1* Ašies 
jėgų, Amerikos maisto atsar
ga- (supply) valgydins badau
jančias Žiūkas nacių tironijos.

F.L.I.S.—Common Council.

Kalbėjo V. Andrulis
Kovo 22 dieną LLD 43 kp. 

buvo'surengusi prakalbas. Kal
bėjo drg. V. Andrulis, “Vil
nies” redaktorius iš Chicagos.

Apie kalbėtoją čia daug ne
rašysiu, nes daugumas lietuvių 
žino, kad jis yra vienas iš ge
rų kalbėtojų.

Drg. V. Andrulis savo kal
boje plačiai mums išdėstė apie 
dabartinį karą; nurodė, kaip 
mes turim veikti, kad šis ka
ras būtų laimėtas. Jis ragino 
pirkt Apsigynimo Bonus ir 
prisidėt su kuom tik galima 
prie šalies gynimo, kad laimėt 
šį karą. Taipgi plačiai aiškino 
apie smetoninių fašistų veiklą 
lietuvių tarpe šioje šalyje, ku
rie prisidengę šios šalies de
mokratija, o dirba fašistinį 
darbą.

Draugas Andrulis kalbėjo 
ir kitais klausimais, kurie bu
vo labai svarbūs susirinku
siems.

Žmonių buvo nemažas skai
čius ir labai tvarkiai užsilaikė.

Prakalbai pasibaigus, buvo 
nemažai klausimų, i kuriuos 
visiems tinkamai buvo atsaky
ta.

Buvo atsikreipta į susirinku
sius aukų padengimui lėšų, ko
kių kuopai susidarė šias pra
kalbas surengiant. Draugėms 
J. Valukienei ir O. Radzevi
čienei perėjus per susirinku
sius likosi surinkta $11. Su 
didesnėmis aukomis prisidėjo 
šie asmenys:

Po $1 : A. Stravinskas ir J. 
Valaitis; po 50c.: M. Burnett, 
V. Globičius; J. 'Zdanys 35c.; 
J. Grušelionis 30c.; po' 25c.: 
D. Darkintis, R. Rudenis, M. 
Roman, P. Yuozokas, V. 
Grumblis, S. Šlekaitis, B. Ra
dzevičius, R. Jervis, M, De- 
busienė, J. Bosas, D. Jonys, 

(Tąsa 5-tam puslapyj)
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The Attack on NY A and CCC is Part of the Brunettes Can Take
Drive to Slow Down the War Effort Gas Better than 

The Blondes
Using all the resources of sarcasm and 

irony, several newspapers and columnists 
are going “all out” in an effort to discredit 
and abolish the NYA and CCC.

Their attack attempts to minimize the ac
complishments of the National Youth Ad
ministration and the Civilian Conservation 
Corps by covering them with mockery and 
ridicule. Using the war program as a 
cloak, they attack the war program.

President 
days ago in 
the projects 
such baiting.
Nutt, Federal Security Administration, the 
President made it clear that these youth 
agencies have a definite and important part 
in the war program.

The NYA’s program for 1943 has ar
ranged for the training of 600,000 young 
people for war industries and other work

Roosevelt’s statement a few 
favor of the continuation of 
should go far to discourage 
In his letter to Paul V. Me-

allied with the war. The work of the CCC 
is also needed on army reservations to pre
pare them for full utilization.

Every young man who has searched for 
work has at one time or another come face 
to face with,the difficulty of getting a job 
because of -lack of experience. Yet one ėah- 
pot get experience without a job. It is a 
vicious circle that can be broken only by 
continuing the work of Such organizations 
as the NYA and CCC.

Youth of America need federal agencies 
which can be responsible for coordinating 
the training and placement of 
industry. The efforts to break 
and CCC are also efforts to do 
youth civilian defense work.

Those who are determined not to leave 
any stone unturned in the fight against 
Hitlerism, must also fight against this new 
subtle attack.

youth into 
the NYA 

away with

—Gentlemen may prefer blondes, 
but the Army prefers brunettes — 
at least in chemical warfare. This 
was illustrated when seventy-five 
women volunteers of the Nassau 
County chapter of the American 
Red Cross underwent tear-gas tests 
here as part of their instructions 
in the use of gas masks.

The results proved again that 
brunettes can withstand chemical 
agents better than blondes. While 
the eyes of the dark-complexioned 
ones merely became glazed wjth a 
tear 
ones watered profusely.

It
a blonde (real or artificial) from a 
brunette as the women made their 
exit from the gas chamber. Those 
with rivulets 
blondes; that was the acid test, li
terally, and “■
nothing.

The Army

or two, those of the fairer

was no feat to be able to tell

of tears mixed were

color of hair meant

Announce Rules for the LDS Drama HERE AND THERE
Festival in Chicago, July 21
should be presented to National Youth Committee by 
for technical approval three months previous to the

1. Play 
branches 
Festival.

2. Entry fee is $2.50 per play.
3. Only one-act, non-musical plays will be accepted.
4. Time limit of play is from 30 to 40 minutes.
5. Performers must be LDS members. Insurance or associate 

members admitted.
6. If a professional actor is found among competitors, the 

branch will automatically be disqualified.
7. Director may be professional.
8. Two settings only will be used—one indoor scene, and one 

outdoor scene.
settings used.
settings.

9. Branches 
costumes.

10. Plays may be presented either in English 
as branch sees fit.

11. Number of characters will not be limited.
use as many or as few characters as they wish. (Monologues 
will not be considered one-act plays).

12. Adult branches will be allowed to compete with no restric
tion that only youth participate.

Therefore, all plays presented will be limited to 
Branches will not be permitted to use their own

may use their own miscellaneous properties and

The American Society for the 
Prevention of Cruelty to Famous 
Playwrights, if such a thing there 
be, must be having its hands full 
this season. Plays by such famous 
“plot perpetrators” as Chas, Mac- 
Arthur, Ben Hecht, Marc Connely 
and others have been in colder re
ception by the N.Y. Critics than the 
Germans got from the Russians. 
The only way to explain this sud
den outbreak of derogatory notices 
is to point out that they had all 
had one thing in common. Basic
ally they were serious, preachy 
pieces. This fact is spotlighted even 
more by the tremendous business 
being done by the musicals, even 
though some of them didn’t cause 
the critics to go out in search of 
new adjectives. The public right 
now wants to laugh and the lighter 
stuff on the stem is getting the 
rush.

The Army classifies blondes and 
brunettes for the purpose of re
action to chemical agents on the 
basis of eye coloring. It has been 
proved that dark-eyed persons have 
a pigment that enables them . to 
withstand all the chemical agents 
used in war far better than persons 
with light eyes. Red heads are 
grouped with the light-eyed. There 
were no red heads noticeable for 
they, in the words of a chemical 
officer, “take an awful shellacking.”

These results did not reveal 
anything new to the Army since it 
had been known for some time that 
brunettes withstand chemical agents 
better than blondes.

or Lithuanian,

Branches may

A Literature for Our Children; The 
English Sections Should Supply

However, this situation presents 
a rathei’ difficult obstacle to the 
average playgoer. Almost inevitably, 
he will find that if he wants to 
see one of the acclaimed shows, he 
will either have to dig way down 
in his jeans or wait a long time for 
the cheaper seats. It is on behalf 
of this clique that I would like to 
say something about “Cafe Crown.” 
Here is a comedy, that for some 
reason or another, received rather 
mild notices. Yet, the two <and half 
hours I spent at the 
the other night were 
laughter—continuously 
degrees. It was just
required after a day of discouraging 
news from Singapore. The unusual 
aspect of this show is that, because 
the critics didn’t do nip-ups over it, 
you can probably get tickets for it 
on short notice. Many people have 
probably started out to see “Let’s 
Face It” and have ended up at 
“Cafe Crown.” If so, they got what 
they were looking for in the first 
place. A couple of hours of fun.

Cort Theatre 
filled with 
at varying 

the antidote

What Others Do Not

colored, 
individual

| union; of yarns about American 
volutionary fighters; or heroes 
other countries, of men like Garri- 
baldi, Bolivar, Rakoczy; stories of 
vyorkers’ holidays: tales of our folk 
culture, music, dance, of myths like 
John Henry, Paul Bunyan, of sports 
heroes like Satchel Pąjge, DiMaggio; 
and current events can furnish ex
citing leads for stories, playlets, 
pictures, songs, poems.

Our audience of TJbildren is wait
ing for low-priced progressive comic 
and story magazines and English 
Sections of our Lithuanian news
papers.

A project of publishing and 
tributing progressive comics 
stories in our English Sections 
our Children could actually 
back dividends in education.

Not to avail ourselves of 
vital opportunity would be to
gleet criminally the education of 
our coming generation. With our 
country attacked by fascism from, 
within and without, a publication 
committee for workers’ children can 
take its rightful place among the 
other progressive forces forming the 
vanguard in our drive for national 
unity.

Our adults should take more of 
an interest in the contents and na
ture of an English Section, such 
this one, for their children.

ro
of

Just to keep the column varied' 
and prevent it from turning entirely 
into a collection of war items we 
are offering you a study of those 
two radio perennnials Amos ‘N 
Andy.

For
been 
with
humor. As has been the case with 
so many others, Amos *n Andy

fourteen years now they have 
entertaining radio listeners 
their distinctive, soft-spoken

action is

By ERIC LUCAS
Let’s see what literary diet our 

children are being fed today. The 
bulk of their brain-food stems from 
the poisonous "comics” and pulp 
story magazines. The comics are 
the bigger menace of the two. There 
are over 100 titles on the news
stands. , Over a hundred million 
comics are sold each year, creating 
a ten million dollar business yearly.

What ingredients! go into the poi
sonous comics ? Luridly
full-throated violence;
terrorism; gory, ghastly, ungodly 
beasts that scare the living day
lights out of even ironnerved young
sters!

Chauvinism runs riot. Negroes 
are patterned after the Stepin Fet- 
chit fiction. The Chinese are all 
sneaking, sniveling cutthroats. For
eigners are inevitably spies. Magic 
and thę supernatural substitute for 
reason and intelligence. Strikes are 
"sabotage.” Collective
"mob-violence.” Heroes and police 
are created to save 
millions.

Is this a literature for our child
ren?
We Wave Much to Learn

Let’s look to the positive aspects 
of our problem. We have much to 
learn from the methods of the com
mercial publishers. They give our 
children excitement, adventure, 
quick action, color. Let us borrow 
from their methods without, mind 
you, surrendering our own progres
sive views! The comic and pulp sto
ry magazines aren’t bad in them
selves. Their current unfortunate 
use is bad! As long as we can’t 
prevent our children from reading 
this literature let us compete with 
it.

millionaires’

Famous Lithuanians Escaped from the Nazi 
War Machine; Now at Work in the Soviet 
Union, Continuing Battle
ALL YOUNG MEN 
WILL EVENTUALLY 
ENTER THE WAR

ra

GonBALTIMORE. — Brigadier 
erai Lewis B. Hershey, national dir
ector of selective service, said today 
every able-bodied young man "even
tually will enter the war.” He told 
the luncheon meeting of the Federal 
Business Association that because of 
limited man power war industries 
will eventually have to get along 
without mon ideally fitted for armed 
service, adding that the United 
States "never permitted dependency 
as a reason for not having enough 
men in the armed forces.”

The association, a group of state 
heads of United States departments 
and agencies in Maryland, was told 
by the draft chief that government 
should set the pace for the nation 
by asking deferment only of truly 
essential men and by making brains 
and 
the

“abolishment of red tape” 
place of man power.

ainst Fascism
Lithuanian Writers are Devoted to Helping Drive 

Out the German Invaders From Their Land

and arts were 
of the Soviet 

frightful early 
cities, cultural

take

Making It Clear
“Are you unmarried?” inquired 

the census taker.
“Oh, dear no,” answered the lady, 

blushing to the roots of her hair. 
“I’ve never even been married!”

By A. LAISVIDAS
HEN THE GERM AN FASCISTS invaded Lithuania many 
of our workers in the field of literature 

obliged to evacuate to the Eastern Regions 
Union. Our writers were eyewitnesses of the 
days of the war in Lithuania and when our
institutions, schools, libraries, and museums were reduced to 
ashes and ruins as a result of the nefarious invasion of the 
Hitlerites. Unfortunately not all of our writers and artists 
were able to leave Lithuania and many of them fell victims 
to Hitlerites.

Living in the Soviet Union®------------------------------------- ~
today are: Jonas Marcinkevi- prize and Italian writer Giovanni 
čius, well known in Lithuania’ Hiic'c artir'l
for his “Benjaminas Kordu- 
šas,” “N e m u n a s Overflows” 
and othčr novels; poet Liudas Gira; 
famous poetess Salomėja Neris; 
author Antanas Venclova, peoples’ 
Commissar of Education; critic Kos
tas Korsakas, Rebzvilas, writer Pet
ras Cvirka, who is well known 
among American Lithuanians; work
er writer Juozas Baltūsis, author of 
the talented book “The Week Be
gins Well;” poet Jonas Šimkus and

1 many others.
Also living in the Soviet 

are caricaturist Steponas 
artist Irena Trečiokaitė; .well 
singer of the Kaunas Opera 
Aleksandra Staskevičiūtė; and com
poser Juozas Banaitis, chairman 
of the Lithuanian Radio Committee.

i — third. Marcinkevi- 
čius’s articles have been printed in 
Izvestia, Pionerskaya Pravda and 
other Russian newspapers and mag
azines.

Union 
Žukas; 
known 
House

All the Lithuanians in 
Anti-Nazi Work

I think it will not be uninteresting 
to American Lithuanians to know 
what these people are doing in the 
Soviet Union. All of them from the 
very outbreak of‘the war took to 
active anti-fascist work. Jonas Mar
cinkevičius has written a number of 
new short stories, 
work "The Last 
awarded first prize 
Dramatic Contest; * 
Jean Richard Bloch received second

Lithuanian Works Popular 
Among Russians

Liudas Gira, while living in the 
Soviet Union has written a number 
of new poems, many of which have 
been broadcasted over the radio 
from Moscow. Anti-fascist songs 
written or translated by him are 
very popular among evacuated Lith
uanians. His major recent produc
tion is “Lithuania of Grunwald.”

Salomėja Neris has also written a 
number of new poems on themes 
of patriotic war, on Lithuania and 
on partizans who are fighting for 
her liberation. Antanas Venclova, 
known in Lithuania in recent years 
as novelist (for his novel "Friend
ship” and volume of short stories 
"Night”) has returned to poetry and 
has written about fifty new lyrics 
many of which have been radio 
broadcasted on several occasions 
from Moscow.

Kostas Korsakas, after having 
worked for many years as a literary 
critic has now blossomed out as a 
poet having written many earnest

His dramatic
Evening” was - 

at All-Union and deep-felt verses about occupied
French writer '

YOUTH AND THE SIMPLE LIFE
By Dr. J. S. Efremoff

When Dr. Gallup asked the Brit
ish people through his organization 
"from your own experience what 
Would you say are the best prepar
ations an American, living in the 
United States, can make in case! 
there is a long war?”, the follow-j 
ing reply was given to him on his 
inquiry: "Get used to doing without 
things now. Live simply. Cut out 
luxuries. Conserve your money; lend 
as much as possible in war savings.! 
Volunteer for war work immediately 
and be prepared to make all neces-' 
sary sacrifices for the war effort.” j

Why must we make the above 
sacrifices and the

erly folk in breaking down ac
customed habits of an easy life.

I

According to the best authorities 
in the domain of Medicine, luxuries 
rather shorten one’s life than pro
long it. Overabundance is a liabili
ty in many wajks and in order to be 
hardened against the very thought 
of what a victory by the United 
Nations is going to cost every Am
erican, we must cease being pamp
ered and overfed.

many to come ? 
Because the changes that the 
will bring to American life will 
force us into new patterns of liv
ing. With our war effort in
fields of munitions of all kinds, the

war

the

this
ne-

Lithuania. His poem “Map of Lith
uania” is of outstanding merit.

Petras Cvirka has written several 
new short stories on present day 
themes and is planning larger works.

Among the Lithuanian works be
ing printed in Moscow today are a 
battle songs anthology by Liudas 
Gira, S. Neris, I. Venclova, K. Kor
sakas, E. Mieželaitis, J. Šimkus en-- 
titled “Living Lithuania”, and short 
stories on German occupation by 

training centers for keeping ma- j Šimkus and Baltušis. In Lithuanian

NYA Has Important 
Function in War

Persons who assail the National 
Youth Administration machine-shop

chine tools out of war production 
do so, apparently, out of sheer ig
norance of the vital training of war 
workers done by the NYA, accord
ing to Miss Helen M. Harris, NYA 
administrator for New York City! 
and Long Island.

Last year, she reported, well over 
17,000 qualified youths left the 
NYA, in New York for war produc- į 
tion work, and between 800 and 1,-; 
000 a month are getting jobs. Now, 
she said, every machine tool used in 
training is producing articles for 
the arniel forces.

The Army, Navy and WPB re
alize that this output, and the train
ing of new mechanics to mąn war 
plants, is vital to winning the war,1 
Miss Harris said. She added that 
the production in New York is go-

and Russian are being published 
“The Struggle of Lithuanian People 
Against the Germans” a book by J. 
Marcinkevičius. Also being published 
a “German Robbers—Mortal Enemy, 
of Lithuanian Culture” by K. Kor
sakas, "The Battle of Grunwald” by 
J. žugžda ('well known writer As
sistant Commissar of Edudation and 
lecturer at Vilnius University), and 
“Lithuania of Grunwald,” poem 
L. Gira.

by

Notice the Cents?
as

What Message Shall We Present?
What message should our low- 

cost children’s literature contain? 
How about stories of labor heroes 
—heroes like Debs, Mother Jones, 
Phil. Murray, Bridges? The worker 
can take his rightful place as he- 
roe; the labor-hating boss as vil- 
/lain. Intelligently 
action can serve 
ultimate victory.

Or how about
importance of national groups 
the building of America; courage
ous, exciting stories of the Negro, 
the Jew, and other immigrants ? 
Properly told they can match the 
most thrilling bit of current pulp 
literature.

Stories of industries, of the rank 
and file worker, of the role of the

directed collective 
as the means for

“fictionizing the 
in

WASHINGTON. — New one-cent 
pieces, with the tin content reduced 
because of the war, have been dis
tributed to the public but they 
looked so much like the old kind 
that the mint said apparently no 
one noticed the difference.

The new “penny” has an infini
tesimal amount of tin—being about 
95 per cent copper and 5 per cent 
zinc—instead of 1 per cent tin. The 
coins have been sent out from the 
Denver and Philadelphia mints.

A new nickel-less nickel, made 
half of silver and half of copper, 
will be made soon under a new law 
requiring a sixty-day wait before 
the change could be made. The nic
kel metal—25 per cent—which form
erly went into the nickel will go 
for war purposes.

failed to please the critics with their 
and fjpst program and they were lamb- 
forlasted mercilessly. But the less so- 

Pay phisticated public sensed something 
worth while coming over their loud
speakers and the letters started to, civilians will be called upon to fore
pour in — by the ton. Amos ‘ni go many home, consuming necessi- 
Andy had caught on. ' .................

They moved the site of their act
ivities to Harlem‘ and picked ac
tual spots there for the locations 
of Madame Queen’s Beauty Parlor 
and the office of 
Taxicab Co.

When explaining 
popularity the boys 
have always tried to avoid 
and "wisecracks 
human incidents that happen to 
everyone. Also they never insult or 
humiliate the Negro. They still write 
all their own episodes, having found 
that professional writers could not 
capture 
They get 
write the 
anywhere 
They are 
hours ahead in scripts. They have 
shunned studio audiences since it 
tends to make them play to those 
present rather than to those listen
ing in. And they still speak of 
themselves — and mean it — as 
“Just a couple of boys trying to get 
along.” As one Harlem listener 
once put it, "There’s 
about Amos ‘n Andy that just 
ya. They don’t belittle ya and 
always have new stuff, the 
that thrills and enthuses ya.” 
said and right to the point.

M. Weintraub.

the Fresh Air

their universal 
say that they 

gags” 
but prefer to use

the flavor they wanted, 
together every day and 

script for that evening in 
from one to four hours, 
seldom more than a few

| ties. Little by little, our population 
will be less well clothed than form
erly, will enjoy a lesser variety in. 
canned goods, less and less of ourj 
accustomed services in hotels, res-| 
taurants, 'railways, will do with less 
riding and more walking, honey in
stead of sugar and every day re
minders of collecting papers and 
metals 
away.

The 
many 
will take in their stride, bėcause 
the Gallup poll had found that “of 
the 45 per cent of automobile. own
ers who customarily drive to work 
an astonishing 75 per cent unhesit-

and 
that we have always thrown

Our boys at the front need a 
steady flow of supplies. You can 
assure this by systematic purchase 
of U. S. Defense Bonds and Stamps.

—ON PAY DAY, BUY BONDS—

somethin’ 
gets 
they 
kind 
Well

Donovan’s wife awoke in the 
small hours to hear him stealthily 
moving things about in the kitchen.

Mrs. Donovan — What 
be lookin’ for, darlin’?

Donovan—Nothing. Just
Mrs. Donovan—Oh, then 

it in the bottle where the whisky 
used to be.

might ye

nothing, 
ye’ll find

Youth will help us in doing 
away with the lulling fashion of 
wooing civilians: that one can be 
brave and self-sacrificing on the bat- ing on twenty-four hours a day, and 
tie fronts, but it is such an effort that not a single .machine tool is 
to do away with abundance at home idle,"unless one broke down five 
and live on rations. I minutes ago. and I haven’t heard

Our bravery and self-sacrifice for about it yet.” 
an all-out war effort should begin' 
at our own doorstep—cease hoard
ing, cease complaining, stop being 
a glutton, save all your wasted en
ergy and material goods for one 
puropse—to beat and beat quickly 
the hordes of Nazism and Fascism.

Camera Angles
by EDWARD YARUS

All told, approximately 3,000 stu
dent are constantly learning war 
production skills. The rest of the 
NYA training courses, such as for 
nurses’ aids, woodworkers and 
others, have about 3,500 students. 
Miss Harris said thąt she expected 
the non-war classes to be dropped 

' soon, with complete emphasis put on j 
, war work. The machine-shop stu
dents get $25.20 a month while 
training, and their monthly work 
time is 160 hours.

SOME POINTERS in portrait 
lighting and posing were de- 

I monstrated by Carl Dial on March, 
18 at Haber & Fink, Inc., a photo
graphic supply store. He listed some 
of the common’ mistakes amateurs 
make and how to correct them. One 
mistake is the use) of too many 
conflicting lights. Mr. Dial sug
gests that only one light be used as 

atingly stated that they could reach the light source. The background 
their work by other means.” | should be white and out of the field 

Of course, a good many among of focus. "It should be six feet away 
us may not be yet ready for an 
all-out war effort in that direction, 
and we may have to awaken them 
by such cartoons as served on the 
English people by the famous cart
oonist Low which showed a young 
woman being unresponsive and 
Completely uninterested in living a 
simple life or helping the country 
to fight the foes by going to work 
and work, work... It is unbeliev
able that our people will wait as the 
woman in the cartoon who was 
finally taken by the hair and 
dragged to work.

The things that we will have to 
do without will in time be consid
ered with less and less horror and 
the tempo of simple living will re
gain its charm. The youth of the 
land will surely help in this forced 
way of lowering our standard of 
living.- Its stamina, its pliability, its 
readiness to fall id line witty th£ 
needs of the day will help our Cld-

above inconveniences and 
more the American people

from the model,” he said.
Another common mistake is to 

have the model’s shoulders on the 
same level. One shoulder should 
be turned towards the camera and 
the other away from the camera, 
to avoid any "convict” photo ef
fect, he said.

There are certain planes of the 
face that must be lighted. These 
arę the forehead, the nose, the tip 
of the nose, the upper lip, the lower 
lip, the highest point of the chin 
and the cheeks.

President Roosevelt has announced 
that motion picture film will not be 
censored, or restricted except that 
"which the dictates of safety make 
imperative.”

The* Brooklyn Civilian Defense 
Volunteer Service is appealing for 
photographs of air raid wardens 
in their line of duty. 8x10 glossy 
prints arę needed showing the air 
raid warden in dramatic settings.

Point to a Vital Product
Under the training set-up in this 

qrea, which is typical of that 
throughout the country, a boy or 
girl can learn in three or four 
months the basic skill of operating 
one particular machine, such as a 
lathe, she reported.

She pointed to a box filled with 
big and little metal articles made 
in NYA workshops, all of which go 
into warships and other weapons. 
One of the items, she said, was 
made “by the thousands” for the 
Portsmouth Navy Yard. “The Navy 
Yard tried unsuccessfully for three 
months to find a commercial maker 
for this,” she said.

The young man walking down the 
street one morning seemed to have 
had an encounter with a steam
roller. "Who beat you up?” asked 
the first man he met.

“You see, it’s this way,” he an
swered. "I took my girl to a restau-- 
rant last night, and she found a 
fly in her soup. She called the wai
ter and said, "Take this insect out 
of here’.”

"So what?”
"So he threw me down a flight of 

stairs.”
Prints should be sent to Irving J. 
Pastemac, Art Director of the 
Civilian Defense Headquarters, 123 
Livingston Street, Brooklyn.

Writers Most Active in War 
Against Fascists

K. Korsakas is preparing for the 
press “Lithuanian Writers Against 
German Invaders" an interesting 
collection of writings by Lithuanian 
authors illustrating the struggle of 
Lithuanians against German Crus
aders and against their modern 
descendants, the Hitlerites. It will 
include excerpts from writings of 
Duonelaitis, Maironis, Vaičaitis, V. 
Krėvė-Mickevičius, I. Simonaitytė 
and others. Besides their literatry 
work our writers arranged five li
terary recitals for evacuated Lith
uanians and for men of Lithuanian 
units of Red Army. Some of these 
recitals 
as five 
marked 
iasm.

i Words 
about the invaded Motherland and 
the fight for its emancipation, the 
fight in which our brother Lith
uanians are taking part on the 
field of battle together with other 
nations were uttered by our writ
ers, firmly, confidently and proph
etically: “The German fascist in- 

; vaders will be. driven from Lith
uanian soil and our brothers will re
turn to their native land to build 
a new and free life.”

Our opera singer has sung at 
many concerts for 
and in addition has 
Soviet Central Asia 
inabad, Tashkent, 
arkand and other places. At one 
time she sang in Tashkent Opera 
and is now singing over the radio 
from Moscow. Gramaphone records 
have been made of several of her 
songs.

As we see, Lithuanian printers, 
artists and singers residing in So
viet Union are alive and well. They 
are given every facility for their 
creative work. Rumors which are 
floating around America about some 
of them, are sheer fabrications. 
They are carrying on their work 
and we have no doubt that Amer
ican Lithuanians will have opportun
ity to acquaint themselves with 
some of their works in their own 
press. All their activities in the 
field of literature and art ara at 
present devoted to helping the fight 
to drive out the German invaders 
from Lithuania and the whole So
viet Country as early as possible.

were attended by as many 
hundred persons and were 
by great patriotic enthus-

pronounced in Lithuanian

Red Armymen 
made a tour of 
singing in Stal- 
Bukhara, Sam-
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DISKRIMINACIJA DARBUOSE GAU 
SUARDYTI KARO EIGA

X3KIBVS

Pirmininkas Prezidento 
Komiteto “Fair Labor 
Practice’’ pareiškia, kad 
nėr vietos prietaringumui 
darbuose, dėlei rasės, ti
kybos, spalvos arba tauti
nės paeities.

Po antgalviu “Darbai Vi
siems,“ užklausta tikslių klau
simų apie diskriminaciją dar
buose. — Juos atsako p. Mark 
F. Ethridge, pirmininkas pre
zidento Komiteto “Fair Labor 
Practice,” vasario mėnesio lei
dinyje “American Federation- 
ist,” — Amerikos Darbo Fede
racijos mėnesinis organas.

Daleiskime, sako Ethridge, 
kad Amerikos penki milijonai 
darbininkų būtų pašalinama iš 
ekonominės scenos, ir kad 
darbas būtų atsakytas dešimt 
tūkstančiams meksikiečių piet
vakariuose, ir kad visi darbi
ninkai su svetimai skamban
čiomis pavardėmis negalėtų 
užsidirbti pramitimui.

“Daleiskime,” jis klausia, 
“kad mes galėtume užtemdin- 
ti šią visą fizinę jėgą ir protą 
plantacijos darbininkų, fabri
kų darbininkų, jūreivių, balto 
kalnieriaus darbininkų, prity
rusių mechanikų ? Kur mes bū
tume ?”

Jo atsakymas parodo, kad 
javų derlius būtų prastas, be
veik visiškai nebūtų mėsos ir 
žuvų; rūbus rastume tiktai 
muziejuose; kad cukraus in
dustrija suirtų, ir šviežios dar
žovės dingtų iš krautuvių.

“Kai kuriose vietose,” jis 
sako, “nebūtų gana pieno ir 
pieninių produktų. Neturėtu
me nei anglies, nei geležies, 
net savo normaliams reikalavi
mams. Ne tik skalbyklos, bet 
ir tūkstančiai restoranų rastų
si be tinkamų darbininkų.

“Nors toks paveikslas yra 
fantastiškas, bet nemažinkime 
pavojingas pasekmes diskrimi
nacijos darbuose ne tik mūsų 
šaliai, bet ir patiems asme
nims, prieš kuriuos diskrimi
nacija pakreipta.

“Jeigu viena mažumos gru
pė netektų teisės dirbti,“ sako 
Ethridge, “greitu laiku kitos 
grupės netektų tų pačių tei
sių, ir pagalios, kada taip 
įvyktų—jau būtų geras skait
lius tų grupių, ir tame skąi- 
tliuje būfų gerokas nuošimtis 
visų darbo jėgų.

“Jeigu šita darbo jėga bus 
pašalinama, reiškia, kad nuo 
mūsų karo gamybos pastan
gos, dėl kurios praleidžiame 
bilijonus, — būtų atimta daug 
žmoniškų resursų, be kurių 
negalima gaminti mašinas mū
šiams, negalima maitinti ka
reivius ir negalima prirengti 
karo laivus ir lėktuvus. Ir, jei
gu šie daiktai nepadaryti, mes 
negalime tikėtis laimėti karą 
ir išgelbėti demokratiją.”

Mark F. Ethridge nurodė, 
kad prezidento Roosevelto 
pereito birželio mėnesio egze- 
kutyvis įsakymas, reikalaujant 
“pilną dalyvavimą apsaugos 
programe visų žmonių, nepai
sant rasės, tikybos, spalvos ir 
tautinės paeities,” įvedė aiškų 
valdžios nusistatymą kaslink 
diskriminacijos darbuose, ir 
kad komitetas, po Ethridge 
vadovybe, yra įsteigtas pildyti 
tą įsakymą.

“Norėčiau sakyti,” jis pa
reiškė, “kad su išleidimu pre
zidento pranešimo apie tą nu
sistatymą, jis visur buvo pri
imtas; bet pilnoj teisybėje ne
galiu taip daryti. Vis atsiran
da apylinkių ir vietinių atsi
tikimų, kur rimta ir nelemta 
diskriminacija praktikuojama. 
Atsiliepimas geras, ir kai kur 
barjerai pašalinti; bet vis ran
dasi darbdavių, kurie nesu
pranta tuos principus, kuriuos 
mūsų tauta remia. Gaila, *kad 
randasi unijų, kurios sulaiko 
brolius-darbininkus tiktai dėl 
Spalvos.”

Paaiškindamas tautinį nusi
statymą pašalinti diskrimina
ciją darbuose karo pastangoj, 
Ethridge pareiškė, “kad tą 
nusistatymą galima vadinti su

naudojimu Amerikos darbinin
kų kuoaukščiausių, produkty- 
viškų jėgų, kad mūsų tauta 
turėtų kuodidžiausią daugį 
medžiagų, kurios būtinai rei
kalingos pergalei, ir tuo pačiu 
laiku sustiprinti tautinę vieny
bę ir moralą laikant progos 
duris atdaras visiems mūsų 
gyventojams.”

“Mes turime sunaudoti,“ jis 
sakė, “kiekvieną ranką, kuri 
tik galj dirbti mašiną, šioje 
pastangoje kiekvienas prityręs 
ir lojalus darbininkas privalo 
turėti progos dalyvauti. Apri
boti samdymą darbininkų bi 
kokiu pagrindu, yra atsižadė
jimas mūsų darbo jėgų; tas 
paveikia tautinį moralą.

“Šis karas yra visuotinas, ir 
visapasaulinis. Ir mes negali
me šokti Hitlerio ir Japonijos 
pavyzdį — ugdyti rasizmą ir 
prietaringumą, kada mes ban
dome sunaikinti šiuos nedemo
kratinius idealus.

“Mūsų siekis ir pareiga yra 
vaitoti visas mūsų, darbo jėgas 
kaip karo industrijoj, taip ir 
valdžioj, pagal tvirto prisilai
kymo Amerikos principo, įver
tinti tikrą vertę ir tinkamumą, 
ir netikrus barjerus rasės, ti
kybos, spalvos ar tautinės pa
eities.

“Mūsų komiteto tikslas yra 
stipriai vykdyti šį egzekutyvį 
įstakymą su pilnu pasitikėji
mu, kad jis stovi už pamatinį 
teisingumą ir pamatinę dorovę 
tautoje, kuri save vadina 
krikščioniška ir demokratiš
ka.”

F.L.I.S.—Common Council.

CLEVELAND, OHIO
Ona Petrauskienė

Kovo 11 d. tapo palaidota 
visiems clevelandiečiams ir 
apylinkei gerai žinoma drg. 
Ona Petrauskienė, žmona drg. 
Dominiko Petrausko, kuris 
taipgi yra vienas iš ilgamečių 
Clevelando veikėjų.

Ona Petrauskienė, po tėvais 
šmulkščiūtė, iš Lietuvos paė
jo: Geistariškių kaimo, Kark
linių Vaičiaus, Vilkaviškio ap
skričio.

į Suvienytas Valstijas Ona 
atvažiavo 1908 metais. Pir
mausią apsistojo Pittsburghe, 
Pa. Pagyvenusi keletą mėne
sių, atvažiavo į Clevelandą ir 
čionai išgyveno iki pat mirties. 
1915 metais apsivedė su D. 
Petrausku. Juodu abu, kaip 
susipratę darbo žmonės, mokė
jo ric tik tinkamai ir pavyz
dingai vesti šeimos reikalus, 
bet ir visais gyvenime trūku
mais bei nelaimėmis mokėjo 
tinkamai pasidalinti.

1920 metais draugai Pet
rauskai susilaukė dar vieną 
šeimos narį—sūnų, bet jis ant 
nelaimės, pagyvenęs keletą sa
vaičių, mirė,- Daugiau draugai 
Petrauskai šeimynos neturėjo.

Organizacijose drg. Pet
rauskienė buvo labai nuosaiki 
ir labai rūpestingai atlikdavo 
sau užsidėtus darbus; gali bū
ti, jinai daugiausia veikė LM 
PS 24 kp. Tais laikais moterų 
kuopos parengimai visuomet 
būdavo pasekmingesni už kitų 
organizacijų parengimus, o tų 
parengimų komisijose bemaž 
visuomet darbavosi drg. Ona 
Pętrauskienė. Be to, Onute, 
kaip patyrusi siuvėja, gana 
tankiai pagamindavo įvairių 
savo rankų darbo dalykėlių ir 
paaukodavo dėl tarptautinių 
bazarų, arba mūsų didesnių 
parengimų.

Jinai taipgi visą laiką pri
klausė ALDLD 22 kuopai, Lie
tuvių Darb. Pašelpinei Draugi
jai ir Laisvės Pašelpinei Drau
gijai. Susitvėrus dabartiniam 
moterų kliubui, drg. Petraus
kienė irgi nepasiliko nuošaliai 
— ji darbavosi kartu su viso
mis kliubietėmis, už ką, gal 
būt, kliubietės taip skaitlingai 
ir dalyvavo jos laidotuvėse.

Pirmą kartą teko matyti, 
kad taip organizuotai, taip 

1 nuoširdžiai ir skaitlingai bet

Antradienis, Kovo 31, 1942

sesutes — Lietuvo-

ir

jos

Hartford, Conn

Kaip užtemdyt langus
naudotis normaliu apšvietimuo vis

nwiyj.ujj,

20 INCHES 
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neseniai
kokį ten

Vardo-,

tik 
ke- 
gy-

Užkabinama per akimirką... Jūs naudo
jatės reguliare šviesa viduj ir ji visai 

neišeina laukan.

Fašizmo Tarnai
Visi mes lietuviai jau žino-

(Padėt sumušt priešus, vykdykite užtemdymo įsakymus. Atsiliepdami į kartotinus prašymus, 
mes perspausdiname sekamus nurodymus kaipo patarnavimą savo kostūmeriams.)

6. Įverk galus šniūrelio j skylutes paga
liuke ir užmegsk po mazgą abiejuose ga
luose taip, kad bus apie 3 coliai tarp pa
galiuko ir šniūrelio, kada šniūrelis per 
vidurį ištemptas. Įverk ir užmegsk antrą 
šniūrelį kitame pagaliuke tokiu pat būdu.

3. Iškirpk gabalą užtemdančios materi
jos, bent 16 colių platesnį ir 24 coliais 
ilgesnį už apdengtiną langą.

tos medžiagos 
prikalk vinutė- 
tos medžiagos

Apvyniok vieną galą 
, apie vieną iš pagaliukų ir 

mis; apvyniok kitą galą 
apie kitą pagaliuką ir prikalk vinutėmis.

5. Atpjauk du gabalus šniūrelio, kad kiek
vienas būtų 18 colių ilgesnis už pagaliukus.

kokios organizacijos nariai su
teiktų paskutinį patarnavimą 
mirusiam savo nariui: kelios 
dešimtys kliubiečių, pasipuo
šusios raudonomis rožėmis, 
vienos nešė karstą, kitos šali
mis ėjo. O nulydėjus į kapus, 
papuošė tomis raudonomis ro
žėmis Onutės kapa.

šis įvykis dar kartą paro
dė, kaip svarbu yra prigulėti 
prie darbininkiškų organizaci
jų ir jose darbuotis, o nelai
mės momente turėti širdingą 
simpatiją.

IŠ namų, išlydint pasakė po 
atsisveikinimo prakalbėlę drg. 
K. Romandienė, J. Žebraus
kas ir L. Prūseika. Nors nepa
togu buvo visiems namuose 
kalbėti, nes tik dalis palydo
vų tegalėjo sutilpti į kamba
rius, bet dėlei lietaus buvo ne
įmanoma tęsti prakalbas ant 
kapų. Tačiaus, nors ir lyno
jant, drg. Prūseika pasakė la
bai reikšmingą prakalbą ir 
ant kapų.

Tuomi ir užbaigėme pasku
tines Onutei patarnavimo pa
reigas, ir visi palydovai (ku
rių buvo virš 50 automobilių)

su liūdnomis veidų išraiško
mis, su giliausiais skausmais 
širdyse, jausdamiesi bejėgiais 
ką nors tokio jai pagelbėti — 
išsiskirstėme.

Tokia staigi ir netikėta 
Onutės mirtis paliko didžiau
siame nuliūdime jos mylimą 
gyvenimo draugą Dominiką, 
sesutę Marytę, brolį Antaną 
Smitą iš Philadelphia'os, kuris 
su savo drauge dalyvavo lai
dotuvėse ; brolį Joną, kuris gy
vena Californijoj ir vieną brolį 
ir keturias
je; paliko labai daug ypatiš- 
kų draugų bei draugių čionai, 
Clevelande.

Rodos dar taip neseniai, tik 
pora metų atgal, drg. Petraus
kam buvo surengta sidabrinės 
vestuvės; visi linksminomės ir 
sveikinome juos to momento 
proga. Be to, jiems buvo su
teikta 25 sidabriniai, kuriuos 
drg. Petrauskai toj pačioj su
eigoj išaukavo mūsų spaudai 
ir kitiems darbininkų, reika
lams.

Pas visus darbo žmones ta 
pati istorija pasikartoja: jie 
dirba visą savo gyvenimą su

minčia, kad atėjus taip vadi
namai juodai dienai būtų kiek 
lengviau praleisti gyvenimo 
dienas. Bet, kuomet nustoja 
dirbę, tai tų lengvesniam gy
venimui dienų labai mažai te7 
lieka; tas pasikartojo ir su 
Onute — jinai tik porą savai
čių atgal nustojo dirbusi, ma
nė kiek lengviau pagyventi, 
pataisyti savo pradėjusią silp
nėti sveikatą, ir štai, kovo 7 
d., apdirbus visus namų dar
bus, jautėsi lyg pavargus, pa
sivadino sesutę eiti pasivaikš
čioti .. . Bet, deja, netoli joms 
teko nueiti, — išėjus tuoj pra
dėjo jaustis blogyn ir vos 
spėjo sugrįžti į namus, už 
lių minučių, užgęso Onutės 
vybė.

Onutė apleido mus, bet
gražus gyvenimas, jos geri vi
suomeniniai darbai pasiliks 
mūsų atmintyje ant visados.

J. Žebrauskas.

me, kad Amerikoje buvo ir 
dar tebėra lietuvių tarpe fa
šizmo sekėjų, kurie dar drįsta 
skleisti savo nedorą mūsų ša
lyje propagandą. Jie viską da
ro, kad tik kaip nors sukurs
tyti, suvedžioti mūsų žmones, 
kad jie nedirbtų vieningą dar
bą apgynimui mūsų šalies, ir 
sumušimui fašizmo, kuris jau 
treti metai kai skandina krau
juose milijonus žmonių Euro
poje ir kitur.

Šie nedori sutvėrimai tą 
bjaurią fašizmo propagandą 
bando skleisti 
per fašizmui 
laikraščius —

ir Hartforde 
pritariančius 

“Keleivį 
“Amerikos Lietuvį.“ 

Ponas J. Medonis 
rašė “Keleivy” apie 
“komunistų chorą.” 
matyt, bijo suminėti; tur būt 
bijo, kad nesugriešyti. Jis 

verkšlena dėlto, L_.„ -----
Choras nedainavo Lietuvos ir 
Amerikos himnų atidarant 
kliubo svetainę. Ponas J. M. 
turėtų pasiklausti tų, kurie už
kvietė chorus dainuoti: ar jie 
nepaaiškino, kaip bus pradėta 
programa? Mūsų choras buvo!

1. Atpjauk du pagaliukus (apie 
storio ir tiek pat pločio), kad kiekvienas 
būtų 20 colių ilgesnis už plotį lango, kurį 
reikia apdengti.

1 colio

tam nepasiruošęs, tai ir nedai
navo. Ponas J. M. bjauriai 
meluoja, sakydamas, kad mū
sų choras “atsisakė” dainuoti 
himnus “dėl to, kad jiems ne
buvo leista dainuoti Internaci- 
jonalą.” Tenais jokių “nedavi
mų” nebuvo. J. M., matyt, 
pats tą viską sugalvojo, ir 
pliauškia. Toliaus, J. M. me
luoja Sakydamas, būk mūsų 
choristai stovėjo kampuose 
nuleidę nosis, kai kiti dainavo 
himnus. Ponas J. M. tur būt 
jau pradeda prarasti regėji
mą, nors dar ir jaunas amžiu
mi. Kada himnas buvo dainuo
jamas, ir pirm to, mūsų cho- • 
ras (taip pat ir kiti chorai) 
turėjo paskirtas sėdynes pa
čiam priešakyj svetainės, ir 
ten buvo visą laiką, kai nedai
navo.

Toliaus, J. M. dejuoja, “kad 
kad' Laisvės’ kiekvienoje tautoje randasi iš

gamų, todėl nenuostabu, kad 
ir lietuvių tarpe tokių netrūks
ta.”

Tai teisybė pasakyta! Tik 
aš patarčiau J. M. pasižiūrėti 
į veidrodį, tai pamatysi dar 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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2. Išgręžk po mažą skylutę už 1 colio 
nuo abiejų galų kiekvieno pagaliuko.I

3 INCHES

•isattssa

7. Užtemdantis uždangalas jau gatavas. 
Užkabink uždangalą ųž viršutinio šniūre
lio ant vinies, šriubo ar kabliuko, kad už
dangalo vidurys būtų lygiai prieš langą ir 
apie 8 colius virš lango, standžiai pritvir
tink jį apačioj, užkabink apatinį šniūrelį 
ant vinies, ar šriubo. ’

Išrodinėtojai bet kuriame iš mūsų paro
dų kambarių mielu noru parodys jums, kaip 
uždangalas yra padaromas ir atsakys į jūsų 
klausimus.

Svarbu moralui, kad jūs palaikytumėte savo 
namus smagiai apšviestus taip pat užde
damuose suvaržymuose laike užtemdymų. 
Patogios sąlygos namie padės gamybos ei
gai fabrikuose ir dirbtuvėse.

Tatai galima padaryti tiktai, jeigu yra ga
tavi reikiami prisiriuošiYnai tinkamai už
temdyt langus taip, kad jokia šviesa nei 
jos atspindis nebūtų matoma iš lauko pusės. 
Čia nurodomas būdas tam padaryti—vie
nas iš kelių šiam tikslui patariamų—yra 
paprastas, nebrangus ir pilnai sėkmingas, 
jeigu bus prisilaikoma nurodymų. Kada pa
darysite uždangalą, patys jį ištirkite, užži
bindami visas šviesas ir tčmydami jį išlauko.

Majoras LaGuardia, Pirmininkas 
New Yorko Miesto Apsigynimo Ta

rybos, sakė...
PRISIDĖKITE... ATLIKITE 

SAVO PAREIGA
Laike užtemdymo viskas turi eiti savu ke
liu—namie—darbe—pasilinksminimo vietose... 
Padarykite reikalingus prisirengimus tgjp, 
kad jokios jūsų šviesos fiebūty matomos iš 
lauko, jeigu užtemdymai reikalingi. .. Nie
kas nenori, kad jūs Jiktuniėtės tamsoje — 
tatai puldo ūpą—ir tatai negera vaikams. 
Taigi palaikykite savo namus smagius—tegul 
šviesos spindi viduj.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
1113 Ml. Vernon St

BRIDGEPORT, CONN

Leningrado Užfrontėj Šaunūs Partizanę Žygiai

—

yra pavojin- 
šalies saugu-

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

CREDIT
TERMS!

IT’S JUSTITKE . 
FINDING MONEY!

FEDERAL LIQUOR STORE
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN. 

Telefonas 4-3779

Mūsų inžinieriai iSmieruos Jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner* 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavlmus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

Rheingoid Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokią
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

F. W. Shalins 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
. 196 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PARĖMS
Tokiems pokilianis mes parduodam viską už labai žemas kainas

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

1

<z.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d., 8 v. v., 29 Endicott 
St. Visi draugai dalyvaukite. — J. 
M. Lukas, Sckr. (75-77)

NEW HAVEN, CONN.
Matykite Sovietų paveikslus (mo

vies), Lincoln Teatre, Balandžio 1 
ir 2 dd. bus rodoma “General Suvo
rov.” Balandžio 2 ir 4 dd., “Music
al Story.” The Dixwell Playhouse 
rodys filmą “Our Russian Front” ir 
“Tanya,” bal. 8 d., 3 kartus, 2 vai., 
7 vai. ir 9 vai. Pelnas skiriamas So
vietų Karo Pagelbai. Kviečiame vi
sus

*

i
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Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudarytą 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 Mo sties Kuiną:
. . . 1-oz Dekens Ointment. . .75c.
. . . 4-oz Dekens Ointment. . $2.Q0
. . . 16-oz Dekens Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, ale tuojaus įsigyk bEKENS OINTMENT.

DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.
... .. ,,, .1 Į..... ..I., i. b. .... , .... U, ,, .iJ1L ............ J
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1,458 Delegatai Sako: Browderio Išlaisvi 
nimas Tarnautą Šalies Gynimui ir 

Amerikiniam Teisingumui
(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

veiksmą savo vykdomosios galios malonės, dvasioje 
Teisių Sąrašo ir Jeffersono ir Lincolno padavimų.

Didieji amerikiečių milionai nesutinka su p, Brow- 
derio politine filosofija. Bet mes nemanome, kad po
puliarumas ar nepopuliarumas tos filosofijos turėtų 
bent kokio ryšio su šia byla, ypatingai, kuomet visos 
turimos žinios priveda mus prie įsitikinimo, jog p. 
Browderis pilnai sutinka su karine šios šalies politika 
ir yra besąlyginiai pasiryžęs atlikti visas pareigas, ku
rių ši šalis turi teisės tikėtis iš jo ar bet kurio kito pi
liečio. Kur yra prietarų, tai juo labiau reikia šiame mū
sų tautos krizyje parodyt, jog nesutikimai ir praeities 
skirtumai neturi stovėti aukščiau amerikinio principo, 
kuris reikalauja lygios teisybės visiems.

DĖL TŲ" PRIEŽASČIŲ.. .
Mes įsitikinę, p. Prezidente, jog išlaisvinimas p. 

Browderio tarnaus šios šalies reikalams ir sėkmingam 
jos karo vedimui, atsižvelgiant į šias dvi priežastis: 
Pirma, tatai sustiprintų pasitikėjimą milionų žmonių 
Amerikoje, Lotynų Amerikoje ir Ašies užimtuose kraš
tuose, kad demokratija yra tokia valdžios sistema, ku
rią veda žmonės ir žmonių naudai; ir antra, tatai kirs
tų smūgį toms jėgoms, kurios tarnauja p. Goebbelsui, 
varydamos savo kampaniją kandžiojimų prieš komu
nistus, prieš darbininkus ir sėdamos nuožiūrą ir nesu
tikimus tarp tautų, tarp rasių, tarp klasių ir politinių 
ir religinių grupių.

Visais tais sumetimais mes raginame tamstą pavar
tot savo vykdančios galios malonę ir tuoj aus išlaisvint 
p. Earlą Browder į.

Su pagarba ir ištikimvbe tamstai, 
NACIONALIS KOMITETAS 
BROWDERIUI IŠLAISVINTI.

Kongreso Browderiui Laisvinti Rezoliuci
ja Pareiškė Ištikimą Paramą Prezidentui 

Roose veltui Kovoje prieš Fašistų Ašį
(Tąsa nuo 1 puslapio)

lies jėgų, kad mes ir toliau veiksime išvien su visais 
kitais piliečiais, ištikimai atlikdami visas patriotines 
pareigas; kad mes ir toliau visais reikalingais būdais 
pasiaukosime apsaugai savo šalies, ir padėsime išlaikyt 
visų jos žmonių vienybę, nežiūrint jų skirtumų kitais 
klausimais, kol tik jie ištikimai remia šios šalies kari
nes pastangas. Visus tokius darbus mes ir toliau pir
myn varysime, kad padėtume savo šaliai pereiti į ofen- 
syvą, laimėti karų, užtikrinti teisingų taikų, apsaugoti 
mūsų Konstituciją ir Teisių Sąrašą ir užtikrinti, kad 
žemė Washingtono ir Lincolno niekuomet nežus ir kad 
visos kitos tautos bus laisvos ir nepriklausomos.

Kaipo piliečiai, p. Prezidente mes iš naujo patvirtina
me šiuos dalykus ir prižadame tamstai, turinčiam sun
kią atsakomybę privest šią šalį prie pergalės prieš jos 
priešus, kad tamsta gausi iš mūsų nedvejojančių išti
kimybę ir bendradarbiavimą, kurio Karinis Jungtinių 
Valstijų Prezidentas turi teisę tikėtis iš visų piliečių 
iki vienam.

Maskva, kovo 29. — Sovietų Žinių Biuras paskelbė 
šitokį pranešimą:

Naktį kovo 28 į 29 d. nebuvo jokių svarbių atmainų 
fronte.

Sovietinė kariuomenė, veidama vienoje pietvakarinio 
fronto dalyje, išvijo vokiečius iš vieno stipriai aptvir- 
tinto punkto.

Priešai paliko mūšių lauke keturias kanuoles, dvi ap
kasų bombardavimo patrankas, 12 kulkasvaidžių, amu
nicijos sandėlį ir kiekį kitų karinių įrengimų.

Vokiečiai darė įnirtusių pastangų atgriebt šį apgy
ventą punktą, bet visi jų bandymai buvo atmušti at
gal su dideliais priešams nuostoliais. Daugiau kaip 300 
vokiečių tapo užmušta ir jie paliko du sužeistus savo 
tankus kautynių lauke.

Sovietinė kariuomenė vienoje dalyje Kalinino fronto 
per nuožmius mūšius sunaikino tris vokiečių tankus ir 
16 kulkasvaidžių, padegė jų amunicijos sandėlį ir iš
vaikė tris kuopas priešų pėstininkų.

Naktinis Sovietų žinių Biuro Pranešimas
Kovo 29 d. Sovietų kariuomenė vedė ofensyvos mū

šius prieš vokiečių fašistų kariuomenę ir kai kuriose 
fronto dalyse atėmė iš jų kelias apgyventas vietas.

Kovo 28 d. buvo sunaikinta 37 vokiečių orlaiviai. So
vietai prarado 18 orlaivių.

Maskva. — “Pravda,” ko
munistų dienraštis, rašo, 
kad partizanai kovotojai 
užnugarėj Leningrado fron
to iki šiol užmušė daugiau 
kaip 17,000 vokiečių, o per 
22 paskutines dienas sunai-

lais Padeda Naciam, 
Sako Jungi. Valstiją 

Vice-Prezidentas
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

nuogi vaikščiotų ...
Jungtinių Valstijų vice

prezidentas Wallace užreiš- 
kė, kad Dies tokiomis savo 
šnekomis bando sukelt žmo
nių “abejones ir rūstybę” 
prieš valdžią, ir “pats Go
ebbels (Hitlerio propagan
dos ministeris) galėtų sklei
sti lygiai tokius pasakoji
mus.”

“Tikrenybėje tai p. Dies 
mažiau kenktų mūsų mora
lui, jeigu jis būtų paties 
Hitlerio apmokamas,” sakė 
Wallace: 4

“Dies stengiasi sukursty
ti visuomenės mintį, piktai 
iškraipydamas faktus, ku
rių jis net nenorėjo patik
rinti išvien su manim.

“Dabar yra kritiškiausias 
laikas mūsų šalies istorijoj. 
Ir tai iškilminga pareiga vi
sų patriotinių piliečių kovot 
priešus čia jau namie, kurie 
yra prisidengę daugeriopo
mis skraistėmis, o pavojin
giausia jų skraistė tai yra 
falšyvas jų apsimetimas pa
triotizmu.

“Bile asmuo, kuris stengia
si pakirst pasitikėjimą mū
sų valdžia, nedorai ir piktai 
pavartodamas savo iškrai
pytus faktus, 
gesnis mūsų
mui negu būtų tūkstančiai 
Ašies kareivių viduj mūsų 
rubežių. Hitleris ir japonai 
tatai žino geriau, negu bet 
kas kitas.

“Aš norėčiau, kad p. Dies 
ir kiti jo plauko žmonės, 
sergantieji tokiais smar
kiais pasigarsinimo niežais, 
pavartotų savo gabumus pa
dėt Jungtinėms Tautoms 
laimėt šį karą, o ne kurstyt 
vaidus tarp patriotinių ame
rikiečių.”

kino 89 priešų orlaivius ir 
98 tankus, suardė 114 vo
kiečių traukinių, susprogdi
no 388 tiltus ir 125 reikme
nų sandėlius ir užmušė 2,- 
236 priešų kareivius ir ofi- 
cierius.

Maskva. — D a u g e 1 yje 
fronto dalių Sovietai atlai
ko savo viršenybę ore prieš 
vokiečius, o kitur išlaiko 
ore lygybę su vokiečiais.

Sovietų vyriausybės laik
raštis “Izviestija” pranešė, 
kad pietiniame fronte rau
donarmiečiai atėmė iš prie
šų dar 10 apgyventų vietų.

darbininkų vadas Earl Brow- 
deris yra laikomas kalėjime 
jau ilgas laikas už visai men
ką netikslumą. Jo išlaisvinimo 
reikale buvo priimta rezoliuci
ja, kurioje prašoma prez. F. 
D. Roosevelto, kad Earl Bro.w- 
deris būtų paleistas laisvėn, 
nes jis yra drąsus kovotojas 
prieš fašizmą.

Prakalbose Buvęs.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

vadindamas juos “Rusijai par
sidavusius,” “išgamomis,” 
“banditais.” Ir taip išsikolio- 
jęs paskui tas naciukas šaukia 
neva į “vieningą darbą.” Sa
ko: “jūs negalite nuo Stalino 
atsikratyti.” Tas teisybė, kad 
negalime nuo Stalino atsikra
tyti, nes tai būtume priešingi 
mūsų valdžos nusistatymui.

Tolfaus verkšlena tas na
ciukas, kad “vargas motinai, 
kuri išaugina sūnų banditą: 
jos širdis nuolat turi verkti 
nuo žmonių kalbų.”

Norėčiau žinoti, apie kokius 
banditus J. M. dūsauji?

Gal apie tuos, kurie pabėgo 
sykiu su Smetona į Berlyną? 
Juk sveikutis esi jų plauko ...

Choristas.

tam kelią! Nebūtų nuostabu, 
jeigu, sakytum, taip rašytų 
koks kapitalistas reakcijonie-, 
rius; bet dabar, tarp rašo dar
bo žmogus, rašo prieš mūsų 
šalies valdžios reikalus ir įsta
tymus. Kada tūkstančai ir 
šimtai tūkstančių Raudonosios 
Armijos kareivių sužeistų ko
vose, laukia kad kuogreičiaų- 
siai juos kas aprūpintų, apriš
tų jų žaizdas, tai penktos ko
lonos žmonės daro viską, kad 
tik tam vieningam darbui pa
kenkti. Bet Amerikos žmonės 
pažįsta tuos fašizmo tarnus ir 
jų skleidžiamų melų nepaiso. 
Pavyzdžiui, paimkime kad ir 
atsibuvusius Sovietų Sąjungos 
judžius, kuriuos rodė Hartfor
de dėl Rusijos pagelbos. Du 
vakarus buvo užsikimšusi di
džiulė Bushnell Memorial sve
tainė. Šimtai turėjo grįžti na
mo, nes nebuvo daugiau sėdy
nių. Ir tie du vakarai atnešė 
$4,300 pagelbai Raudonosios 
Armijos.

Kitas Sovietinis judis bus ro
domas tam pačiam tikslui ba
landžio 23 dieną.

J. Medonis bando atgrąsin- 
ti jaunuolius nuo mūsų choro,

Hartford, Conn
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

vieną tokių išgamų.
Hartforde randasi jau

siems gerai žinomi keli tokie 
peckeliai, kurie visaip šmeižia 
tuos žmones, kurie pritaria 
Sovietų Sąjungai jos kovose 
prieš fašizmą. A Sabeika per
eitą mėnesį rašė “Amerikos 
Lietuvy” ir šmeižė Hartfordo 
lietuvių organizacijas, kurios 
teikia medikalę Sovietų Sąjun
gai pagelbą. Kada mūsų šalis 
deda visas pastangas pristaty
ti medikamentų ir ginklų Rau
donajai Armijai; kada mūsų 
šalies piliečiai žūsta ant laivų, 
gabendami tą pagelbą dėl So
vietų Sąjungos, kuri taip nar
siai ginasi ir muša mūsų visų 
kruviną priešą fašizmą ir jo 
gaujas, — tai tuom pačiu sy
kiu mūsų tarpe atsiranda 
penktos kolonos žmonių, kurie 
nors šmeižtais bando pastoti

pamatyti. — J. Didjun. (75-78)

* LIETUVIŠKA >

Clement Vokietaiti
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel.’ TRiangle 5-8622

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
iJ. LeVanda—E. LeVanda

Tėvas ir Sūnus Levandauskai
UNDERTAKER

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

ROBERT UPTON

I

e

CREDIT 
TERMS

Religijmių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Wilkes Barre, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

A. Bartulienė, J. Daugirdas, 
F. Kuklis, A. Globičius, A. 
Šarkus, M. šaka ir J. Pečkis.

Jei kurių vardai ar pavar
dės nėra teisingai užrašytos, 
tai malonėsite atleisti, nes už
rašant galėjo įvykti paklaidų.

Kuopos vardu tariama vi
siems ir visoms širdingą ačiū 
už aukas.

Beje, šiose prakalbose nebu
vo ’ pamiršti ir kovotojai už 
darbininku reikalus. Amerikos 4.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygele, 

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

Vainikėlis, jaunuomenes knygelė 50c
Ta pati, juodos skūrelčs minkš- I < 
tais viršais '..............\........... $1.25 *

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

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

Saulę, Mėnes|, žvaigždes ..... 10c (
Pontsko Piloto galas, kuris ' nu-

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

to su 25 paveikslais ...........  25c i
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. .15c 1 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

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

lančiaus ..................................... 15c i
Karvės ir Nauda iš Jų ii' kaip pa- !

daryt gardžius sūrius ............. 25c

žolės Arbatos Formoj
Nuo dusulio beį astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrines 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 
užslsenėjusio 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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NewYorko^/^^Zlnloi Pirmoji Pagalba Pas 
Gaisragesius

Browderiui Laisvinti Kongreso Delegatai Ir 
Svečiai Pasižadėjo Veikti Už Browderio 

Sugrąžinimą j Priešfašistinę Kovą

Jieškojo Šnipų Po 
Priemiesčius

Pirmosios Pagalbos 
Kursai Prasidėjo

New

masiniame mitin- 
sekmadionį, New

užbaigtuvėms bu-
trys didžiuliai

Šimtas Ofisų Unijos 
Nariy Dave Kraujo

šimtas merginų-moterų, na
rių Ofisų ir Profesijonalų 
Darb. Unijos, Lokalo 16, CIO, 
susimobilizavo ir nuėjo duoti 
kraujo Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kraujo bankui. Krau
jas bus vartojamas karo su
žeistiems gelbėti.

Kraujo davė ir unijos vadai, 
taipgi dramatiškos grupės na
rės.

šis buvo unijos pirmas iš 
daugelio planuojamų sumobi
lizuoti tokių masinių .kraujo 
davimo sutarčių su Raudonuo
ju Kryžiumi.

Baltos Verbos
Preitą sekmadienį turėjom 

antrą savaitę pavasario ir pri
puolė verbų sekmadienis, ka
da visi pradeda puoštis pava
sariškai, na ir žaliomis ar 
gelsvomis verbomis. Deja, šie
met verbos pabaltinta, nes po
piečiu pradėjo snigti. Sniegas 
užsiliko ir sekama diena. * *

Brooklyne Veikia Prieš 
Diskriminaciją

žydų Liaudies Komitetas 
rengia eilę masinių mitingų 
Brooklyne, kuriuose bus mo
bilizuojama parama assembly- 
mano Mintz ir Miesto Tarybos 
nario Cacchiones įneštiem 
valstijos seimeliu ir Miesto 
Tarybon biliam. Tie biliai už
draustų duoti valdžios skelbi
mus tiem laikraščiam, kurie 
talpina diskriminacinius dar
bininkų pajieškojimus. Vienas 
tokių mitingų bus bal. 6-tą, 
505 Sutter Ave.

Raudonojo Kryžiaus
Yorko skyrius įteikė New Yor
ko ir Bronxo gaisragesių sto
tims 149 pirmajai pagalbai 
teikti dėžes su pilnu įrengimu. 
Neužilgo jomis aprūpins visas 
gaisragesių. stotis.Praeitą antradienį, vakaro, 

Williamsburg Health Center 
patalpoje, įvyko pirmoji pa
moka. Susirinko gražus būrys 
dalyvių ir visos labai įdoma
vęs kursu. Norinčios imti kur
są, šį antradienį, 31 d. š. m., 
dar gali ateit į pamokas. Po 
tam naujos dalyvės jau nebus 
priimamos. Pamokos įvyksta 
Williamsburg Health Center, 
Maujer St., 
Ave 
gi a i

Pereitą šeštadienį fed erai ių 
agentų padaryta abi a vos po 
Westchester apskritį, taipgi 
užupyje, New Jersey krašte— 
Hoboken, Weehawken, šiose 
ablavose sulaikyta daug asme
nų ir kontrabandos.

Ablavoje ant vokiečių įstai
gos, 64 Hudson St., Hoboken, 
N. J., suimta 50 vyrų. Pas juos 
rado trumpųjų bangų radijo 
siuntimo stotį, kelis trumpųjų 
bangų radijo priimtuvus ir na
cių literatūros.

Kitoj vietoj, netoli Croton 
vandentiekio, Westchester ap
skrityje, sulaikyta 8 italai ir 
vienas vokietis, kur taipgi ras
ta radijai, šautuvai, amunici
jos ir kitų uždraustų dalykėlių 
skaičiuje virš trijų šimtų. Po 
kelis suimta kitose vietose.

Crotone yra viena iš svar
biausių miestui vandens tieki
mo sistemų.

Vadovavęs ablavoj ant vo
kiečių Hobokene E. Conroy, 
Newark© slaptosios policijos 
viršininkas, sako, kad šie su
ėmimai esą iš svarbiausių. 
Menama, kad juose susekta 
šnipų lizdas.

Scott, negras New Orleans lai- 
vakrovių atstovas, pareiškęs 
susirinkimui, kad jo unija ne 
vien tik užgyrė kongresą ir at
siuntė delegatą, bet taip pat 
nuo vyriausio iki paskutinio 
eilinio pasirašė po peticijomis, 
kurias jis čia pat pridavė Pi
liečių Komiteto sekr. Flynn. 
Jis sakė, kad visi jo gyvena
mos srities negrai taipgi stoja 
už išlaisvinimą Browderio kai
po vadovaujančio priešfašisto 
ir negrų liaudies draugo.

Jausmingą ir gražią kalbą 
pasakė poetas Alfred Kreym- 
borg, vaizdžiai perstatydamas 
supuolimą Browderio įkalini
mo sukakties su Walt Whit- 
mano mirties sukaktimi.

Pas Areštuotus Rado 
Kontrabandos

siekė

“Jeigu Walt šiandien būtų 
gyvas,’’ sakė poetas, “kaip 
kad jis yra gyvu savo raštuo
se, jis pirmas pakeltų balsą už 
Browderj, savo brolį šiandie
ninėse eilėse kovotojų už žmo
niškumą, eilėse Amerikos liau
dies, eilėse bendro fronto.”

Nepaprastai reikšminga bu
vo trumpa kalba Robert Ra-

— Parodykime pasauliui, 
jog mes tikrai kovojame prieš 
fašizmą! Išlaisvinkime Ameri
kos priešfašistų vadą Earl 
Browderj!—šaukė kalbėtojai 
Browderiui Laisvinti Kongreso 
užbaigtuvių 
ge pereitą 
Yorke.

Kongreso 
vo suruošta
masiniai mitingai, kurių bend
ras skaičius publikos 
virš dvylikos tūkstančių.

Vienas iš tų didžiųjų mitin
gų buvo kongreso salėj — 
Manhattan Center —, kitas 
Cosmopolitan Opera patalpo
se, o trečias Royal Windsor. 
Pastarojoj publika netilpo, 
daug grąžinta nuo durų.

Entuziastiškas buvo mitin
gas kongreso salėj, nors dele
gatai buvo pavargę jau antra 
diena besitęsiančiuose posė
džiuose, į kuriuos daugelis pri
buvo ne vieną naktį nemigę. 
Gyvai sekta kalbėtojų kiek
vienas pareiškimas ir į juos re
aguota griausmingomis ovaci
jomis.

Vito Marcantonio, kovinga- ven’o, kuris, kaip pirmininkas 
sis priešfašistinis kongresma- sakė, atidavė savo sveikatą, 
nas, taipgi Paul Robeson, žy- savo akių šviesą Ispanijos, ko- 
musis negras baritonas, sutikti vose prieš fašizmą, kad viso 
ir palydėti atsistojimu.

Marcantonio, kuris buvo pa
skutiniu iš daugelio kalbėto
jų programoj, sukėlė audrą 
aplodismentų pareiškimu, kad, 
kuomet J. V. Kongresas susi
rinks, jisai kongrese prašys 
Browderio išlaisvinimo. Prašys kitoje srityje, kad daugelis jų 
ne kaipo “pasigailėjimo,” bet jau padėjo gyvastis, bet briga- 
“teisėtumo.” dos vadovaujantis narys —

Įspūdingai pasirodė Paul garbės narys — Browderis už- 
Robeson, pasaulinio masto Mb- 
tistas dainininkas, kaipo kal
bėtojas ir dainose. Jisai sakė: 
“Browderio išlaisvinimas yra 
man asmeniška užduotimi. 
Tiesą sakant, aš negaliu ilsė
tis taip ilgai, kaip ilgai jisai 
bus kalėjime, kuomet aš ži
nau, kaip labai jisai reikalin
gas mūsų kovoje už pačią mū
sų šalies gyvastį.” Po trumpos 
prakalbos jisai dainavo pritai
kytas programai dainas. Didis 1 
artistas klausovo akyse auga 
dar didesniu kada jo daina, jo 
kalba, greta retenybiškos ar
tistiškos grožės, išreiškia liau
dies sielos troškimus, dainuoja 
apie jos didvyrius, brangina
mą laisvę, jos gynimą.

Įspūdingai kalbėjo Edward

pasaulio žmonės galėtų 
džiaugtis laisve. Jis varde Lin- 
colno Brigados pareiškė, kad 
iš arti pusės išlikusių gyvais 
Lincolno Brigados narių virs 
400 jau vėl randasi mūsų ša
lies karo tarnybos vienoje ar

netoli Graham 
Brooklyne. Prasideda ly- 

aštuoniose.

Buliai Pavandravojo 
Po Miestą

pa-

Tūlose Šapose Pakeis 
Darbo Laika

Miesto komercijos komisio- 
nierius George A. Sloan su- 
gestavo įvairioms firmoms, 
kad jos liuosnoriai pakeistų 
savo įstaigose darbo pradžios 
ir baigimo laiką. Tas daroma 
tikslu išvengti sus ikimšimo 
važiuotės linijomis, praple- 

. čiant važiavimo laiką.

Gal šiaip sau panorėję 
vandravoti mieste, o gal neno
rėdami patekti į dešras, nuo 
ko jie vistiek neišsisuko, aną 
dieną 10 bulių prasilaužė iš 
troko vežant skerdyklon ir pa
sileido į keturis vėjus.

Penki, iš jų nuo Roebling ir 
So. 9th St. patraukė Roeblin- 
gu ir nukeliavo net iki Rodney 
ir Bedford iki apsiginklavę 
virvėmis radijo karų policistai 
juos sugaudė. Pagavęs vadą, 
policistas su juo nuvedė ir ki
tus keturis į tvartus ant Rut
ledge St. Kiti penki sugaudy
ti ant So. 9th St.

Buliai ganykloje, regis, bū
davo nieko naujo, bet pamaty
mas bulių mieste daugelį iš- 
gązdino. Veik kiekvienas sku
bino į užtvorį- ar namų prie
angį. Tik būrys berniukų tu
rėjo smagų cirką.

Per federalius agentus ta
po areštuota 17 asmenų Fort 
Tilden ir Floyd Bennett Field 
apylinkėse pereitą savaitę. Iš 
jų buvo 6 vokiečiai ir 11 ita
lų. Nuvežti į Ellis Island iki 
kvotimo.

Medžioklėj ant jų rastą pen
ki šautuvai, 100 “roundų” 
amunicijos, 18 trumpųjų ban
gų radijų, vienas trumpųjų 
bangų radijo siuntimo setas, 
18 kamerų, dikčiai medžiagų 
fotografijoms ir kitų uždraus
tų, dalykėlių. Toki radijai, ka
meros ir 1.1, buvo įsakyta su
dėti valdžios žinion visam ka
ro laikui. Neturintieji blogų 
siekių ateiviai iš priešų šalių 
tą ir išpildė.

St. John Kolegijos viršinin
kai sako, kad apie 70 nuošim
tis visų tos mokyklos studentų 
dalyvauja liuosnoriame milita- 
riškame muštre. Iki rudens ti
kisi įtraukti visus studentus.

i

Kari Engblom, karpenteris 
iš Baldwin, L. L, nusišovė kie
me prie dukters namų, Brori- 
xe, detektyvui j ieškant jo, kad 
atimti iš jo šautuvą.

Queens Raudonasis Kryžius 
tikisi pradžioj balandžio baig
ti sukelti savo $250,000 kvotą.

Teisėjas Aboles viešai pa
reiškė mintį, kad Bronxe rei
kalinga ablava sugaudymui rgrupės gengsterių, kuri užpul
dinėja žydus berniukus.

i Po buvusio aptemdymo New 
Yorke prie A Prieplaukos ant 

: akmenų rasta kaukolė ir pora 
kaulų. Jie paimta ištyrimui.

“Laisvės” Administracija vėl gavo, VILNIES 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, luojaus 
prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite jj. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 1 d., 7:30 v. v. Liet. Am. 
Piliečių Kliubo Salėje, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti. — 
Ch. Nečiunskas, Sekr. (75-76)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai 

po 264 So. 1st Street, Brooklyne, 
arti didęlio miesto marketo. šiluma 
ir “combination sink.’’ Renda $25.00. 
Kreipkitės pas namo prižiūrėtoją. 
(Supt.) (72-77)

Pasirandavoja keturi dideli prie
šakiniai kambariai su šiluma, nauju 
gasiniu pačiu ir “combination 
Bink. Po 27 Jefferson St., Brook
lyne. Renda $35.00. Broadway- 
Myrtle Ave. stotys tiktai pusė bloko 
nuo namo. Kreipkitės pas namo pri
žiūrėtoją. (Supt.) (72-77)

PARDAVIMAI
REAL ESTATE.

Parsiduoda puikus 6 šeimynų 
meninis namas, arti Bushwick Ave. 
Senatvė priverčia parduoti už pri
einamą kainą. leigos $1632.00. Pa
geidaujama $3000 pinigais. Namas 
geram stovyje. Keturi dideli kam
bariai ir maudynės. Kreipkitės pas 
Mr. Ford, 20 Palmetto St., Brook
lyne arba telefonuokite: Foxcroft 
9-6958. 72-77)

ak-

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda 

automobilius, 
se sąlygose, 
sūnus išėjo į 
Gicve 3t.,
greit parduoti. 

. kreipkitės: Mrs.
Ž53 Grove St., Brooklyn, N. Y.

V \ . (70-76)

6 cilinderių Chrysler 
1937 metų, visai gero- 
Pardavimo priežastis, 

Armiją. Kreipkitės 253 
.lidgewoode. Norime 

Prašome tuojau 
E. Kuchynskas,

rakintas kalėjime, neprilei-, 
džiamas pilnai dalyvauti de-1 
mokratijos gynimo darbe.

Morris Mintz, demokratas 
assemblymanas iš 6 Assembly 
Distrikto, New Yorke, pareiš
kė, kad “Browderio byla er
zina mane kaipo Demokratų 
Partijos narį, kaipo advokatą, 
kaipo pilietį, ir kaipo antifa
šistą.” Jis sakė, kad antifašis
to Browderio laikymas kalėji
me kenkia šalies apvienijimui 
kovai prieš fašizmą.

Ferdinand Smith, vice-pre- 
zidentas Jūrininkų Unijos, 
varde virš 400 unijistų, jūrinin
kų, jau padėjusių, gyvastis ve
žant karo reikmenis kovai 
prieš fašizmą ir varde unijos 
atsišaukė paliuosuoti priešfa- 
šistų vadą Browderj.

Taip pat sveikino kongresą 
Michael J. Quill, Transporti
ninkų Unijos vadas; 'Frank 
Cryderman, p r e s byterijonų 
bažnyčios kunigas; G. G. Ede
len, Automobilių Darb. Unijos 
Plymouth Lokalo prezidentas 
iš Detroit.

Prakalbą pasakė ir rinklia
vą pravedė John P. Davis, Jr. 
Vienoj tik kongreso salėj rink
liavoj pinigais sudėta virš 
$3,000 ir arti kita tiek pasiža
dėta sukelti vėliau informavi
mui Amerikoj žmonių apie 
kongreso darbus ir kampani
jai už Browderio išlaisvinimą.

Elizabeth Gurley Flynn per
skaitė komisijos paruoštą re
zoliuciją, kuria prašoma, kad 
prezidentas Rooseveltas išlais
vintų Browderj. Taipgi pasiūlė 
pasiųsti delegaciją. Rezoliuci
ja, taipgi apie delegaciją dau
giau rasite pirmo puslapio ži
niose.

Kongreso paskutinei sesijai 
— masiniam mitingui — pir
mininkavo Daniel Howard, 
buvęs Socialių ir Darbo Įstaty
mų Connecticut Konferencijos 
pirmininkas ir žinomas savo

• valstijos istorikas, dar ir da-
• bar žymus veikėjas nežiūrint 
; savo 84 metų amžiaus.

Royal Windsor tuo pat lai- 
i ku įvykusiame mitinge kalbė- 
’ jo paskilbęs teisininkas Os

mond K. Fraenkel, Ferdinand

Smith, Warren K. Billings ir 
■ William Z. Foster ir kiti. Nuo 
t šios salės daug publikos grą
žinta atgal, netilpo. Papildy
toj salėj dalyvavo apie 6,000.

Cosmopolitan Opera House 
mitinge virš 4,000 publikos 
perpildė salę. Vyriausiais šio 
mitingo kalbėtojais buvo Saul 
Mills, sekretorius New Yorko 
Industrinių Unijų Tarybos; 
Edelen iš Auto Unijos Lokalo 
51, Detroite; Dr. Maxwell 
Ross, Demokratų Partijos va
das 23 Assemblio Distrikte, 
Brooklyne; Robert Minor, Ko
munistų Partijos veikiantysis 
sekretorius; Herbert Benja
min, 1WO prezidentas; Lewis 
Merrill, Ofisų ir Profesijonalų 
Darb. Unijos internacijonalis 
prezidentas; A. R. McNama
ra, brolis velionio McNamara, 
garsaus AFL unijisto ir kali
nio; Donald Creighson iš Har
lemo Advokatų Sąjungos ir 
Warren K. Billings, šykiu su 
Mooney buvęs sufrėmuotas ir 
įkalintas už unijinę veiklą.

Rep.

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

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

“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.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

9

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

TeL GJLenmoro 5-6191

fį
C;

109 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-845) 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDU
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus- 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSIME PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse /

M. PETRAITIENE IR SCNAI.
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

myihiw wiwir-i

¥

K

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

427 Lorimer St.

vakarienė, 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u b atą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

oooocxxxxxx

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043*

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNILTOTAS 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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

8dresas-
459 Grand St

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N, 
Tcl. EV. 4-8698




