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Suvažiavimas.
D. Matusevičius Rašo.
Dvi Pramogos Šeštadieni.
Ambasadorius Gauss’as.
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suvažiavimas įvyks šeštadienį, 
spalių 31 d. Tūli nariai, toliau 
nuo Brooklyno gyveną, posė- 
din šaukiami telegramomis.

Kodėl ?
Toėdl, kad mūsų LDS sek

retorius, Jonas Siurba, šaukia
mas kariuomenėn. Už dienos- 
kitos jis vilkės kario uniformą. 
Centro Valdyba turės išspręs
ti, kam pavėsime sekretoriaus 
pareigas.

Antradienį, lapkr. 3 dieną, 
brooklyniečiai ruošia dubelta- 
vas išleistuves : Jonui Siurbai 
ir Povilui Ventai. Pirmasis 
LDS sekretorius; antrasis — 
“Laisvės” spaustuvės darbinin
kas, technikas. Todėl išleistu
ves ruošia LDS Centras ir 
“Laisvė” išvien.

Dė-!

AMERIKIEČIAI SUMUŠĖ JAPONŲ ATAKAS GUADALCANAL!■b

AMERIKIEČIAI PADARE 
DAUG DAUGIAU NUOS

TOLIU JAPONAMS

Amerika Pranešė apie Visus 
Svarbius Laivyno Nuostolius

1

Amer. Kariuomenė Atmušė Visas Japony Atakas
Oficialiai Amerikos Pranešimai

New York. ■— Karo Žinių 
Įstaigos direktorius Elmer 
Davis pareiškė, jog Ameri
kos laivyno , departmentas 
pranešė apie visus nuskan
dintus didesnius karinius 
šio krašto laivus.

Kalbėdamas N. Y. Times 
salėje, jis teigė, jog oficia
liai Amerikos pranešimai 
yra teisingesni ir pilnesnį, 
negu priešų pranešimai, ku
rie paprastai perdeda.

UŽMUŠTA 2,400 NACIŲ 
DEL 200 JARDŲ, PO 

12 ANT JARDO
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Naciai Veda Ofensyvą Linkui Nalčiko, Kaukaze

Dovydas Matusevičius, 
dės Šamo karys, rašo:

“Esu Lee stovykloje, Virgi
nijoj. Sveikinu visus laisvie- 
čius: dienraščio bendradar
bius ir skaitytojus.”

Matusevičius buvo vienas 
žydų dienraščio “Freiheito” 
redaktorių. Jis gimęs ir augęs 
Kaune. Jo brolis, Robertas, 
jau senai kariuomenėje ir da
bar nešioja korporalo laipsnį.

Abu broliai geri lietuvių pa-j 
žangiojo judėjimo draugai. 
Abu pasiruošę mušti fašizmą. 
Ir abu, nepaisant, kur jie bū
va, nepamiršta mūs.

šeštadienio vakarą Bayon- 
nėje (N. J.) įvyks LDS III-čio- 
jo Apskrities puikus bankie- 
tas. Į tą pažmonį turi sueiti vi- į 
si LDS patrijotai iš New Džer- • 
sės ir Iš šitos pusės Hudsono 
upės, t. y. New Yorko.

Tą patį vakarą, beje, ridge- 
vvoodiečiai,—ALDLD 55 kuo
pa—turės savo vakarienę Vai- 
ginio ir Šapalo salėje, Ridge- 
woode.

šitų žodžių rašytojui, dėl 
LDS CV. suvažiavimo, neteks 
dalyvauti nei vienoje tų pra
mogų. Bet esu tikras, kad abi 
bus pasekmingos.

Lapkričio 8 dieną Brookly- 
no ir apylinkės lietuviai teži
nos tik vieną pramogą: METI- 
NJ “LAISVĖS” KONCERTĄ.

Ten mes visi dalyvausime!

Amerikos ambasadorius Chi- 
*• nijoj, Clarence E. Gauss, iš

buvo tame krašte ambasado
riumi virš 20-ties metų. Ir per 
tą laiką, Mr. Willkie sako, 
ambasadorius nei nebandė iš
mokti chiniecių kalbos!

šiuo ambasadoriumi nėra 
pasitenkinę ir patys ęhinieciai.

Pereitą trečiadienį dienraš
tis “PM” išspausdino ambasa
doriaus Gauss’o atvaizdą šito
kioje pozoje: apsivilkęs jis 
fraku, užsimovęs cilinderiu, 
yra nešamas keturių išvargu
sių chiniečių į kažin kokį po
kylį !. ..

Ne stebuklai, kad chiniečiai 
jo nemėgsta, kad Čiang-kai- 
šekas norėtų jo vieton geres
nį žmogų gauti. Gal šis Will
kio “patėmyjimas” paskubins 
pakaitų valandą.

Bendrai, man atrodo, Will
kio kalba, sakyta pereitą pir
madienį, įneš šiek tiek naujo 
į mūsų santykius ypačiai su to
mis valstybėmis, kurios dar vis 
yra skaitomos “antraeilinėmis 
talkininkėmis.”
' Willkio kalba buvo labai tu
rininga ir taikanti į tašką!

Washington. — Teigiama, 
kad japonų laivvnas mobili- 
zuojasi ties Fiji salomis 
nauiai atakai prieš ameri
kiečius Guadalcanal salos 
srityje.

MmM

Washington, spal. 2$. — Laivyno departmento prane
šimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS.
Spalių 26-27 naktį mūsų kariuomenė Guadalcanal 

saloje atmušė kelias nedideles japonų atakas, darytas 
prieš mūsų pozicijas.

Priešų karių ir įrengimų nuostoliai, kariuomenės 
veiksmuose šioje saloje nuo spal. 23 d. buvo labai dide
li, palyginus su mūsų nuostoliais.

Šiuo tarpu negauta daugiau pranešimų apie jokius 
kitus veiksmus Saliamono salų srityje.

Amerikos Lakūny Žygiai Šiame. Afrikoj
Cairo, Egiptas, spal. 28.—Čionaitinis Jungt. Vals

tijų štabas išleido sekamą pranešimą:
Amerikiečių oro jėgos, skirtos veiksmams dykumo

se, vis neatlaidžiai atakavo priešus antradienį per išti
są dieną.

Vidutiniai mūsų bombanešiai išvien su lengvaisiais 
talkininkų bombanešiais bombardavo priešų krantan 
išsikėlimo vietas, eįlęs jų trokų su reikmenimis, tankų 
subūrimus ir Matruh prieplaukų sritį. Pastebėta, jog 
daugelis mūsų bombų smogė į taikomus punktus.

Mūsų žvalgybiniai lėktuvai, bombanešių palydovai 
ir bombanešiai-kovotojai susidūrė su gana didelėmis 
priešų jėgomis ore. Tapo nušauta žemyn trys vokiečių 
ir keturi italų lėktuvai kovotojai.

IiAISVSS" VAJUS
šiandien, lentelėje yra neblogų pasikeitimų. Nekurie 

vajininkai gana pošoko punktais.
Sekanti vajininkai prisiuntė nauju skaitvtojų ir at

naujinimų: J. Blažionis-R. Čiulada prisiuntė du naujus; 
J. J. Mockaitis vieną.; S. Penkauskas-P. Tamošauskas 
vieną; S. Puidokas, jam pagelbėjo drg. Padgalskas ir 
Kilienė, prisiųsdami po vieną naują prenumeratą; P. 
Žirgulis, vieną.

Geo. Šimaitis ir S. Kuzmickas prisiuntė atnaujinimų.
Nauji įstojo į vajų: J. Matačiūnas. Paterson, N. J., 

prisiuntė vieną naują prenum.; A. Sinušas, Brooklyn, 
N. Y.; M. Klimas, Richmond Hill, N. Y.; Geo. Urban, 
Braddock, Pa.; Grand Rapids vajininkai (per drg. J. 
Adams); P. Buknys, Brooklyn, N. Y.; A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y. ir M. Urba, Easton, Pa.

Šie pavieniai s kaitvtojai prisiuntė po viena naują 
prenumerata: B. Šidiškis. Dearborn, Mich.: K. Mili- 
nauskas, Baltimore, Md. ir Mrs. V. Birbilas, Delair, N. 
J, Širdingai tariame ačiū!

Vis dar laukiame kai kurių didesniųjų kolonijų pri- 
(Tąsa 5-me puslapyje)

Egipte Aptilo Mūšiai, 
Po Angly Laimėjimų

Dar Nebūsiąs įvedamas 
Privalomas Darbas

Vokiečiai Pradedą 
Sušali Kaukaze

Reikia Pastiprinimą 
Amerikiečiams

1. 29. —• So- 
enė, maršuo-1 
tūluose sek- 

KauĮkazo fronto, 
sušalusių vo- 
jų lindynėse,

Maskva, sps 
vietų kariuon 
dama pirmyn 
toriuose 
rado tuzinus 
kiečių pačiose 
kaip praneša United Press, 
amerikiečių žinių agentūra.

Viename punkte sovieti
nė kariuomenė atkirto vo
kiečius nuo rumunų, užėmė 
strateginę aukštumą, užmu
šė šimtus priešų, paėmė fąčtctit NITO
daug kitų Į nelaisvę ir pa- l AšlblU NLO-
grobė dikčiai karinių reik
menų.

Pearl Harbor. — Čionai- 
tiniai Amerikos karininkai 
tvirtina, kad jeigu Jungti
nių Valstijų marininkai ir 
kariuomenė gaus pastipri
nimų Guadalcanal saloje, tai 
jie atsilaikys prieš japonus. 
Šiuo gi tarpu japonai ten 
turi kur kas daugiau ka
riuomenės, negu amerikie- v • •ciai.

į pietus, tikėdamiesi pasiekt 
Grozny iš to šono.

Nalčiko srityje dabar 
siaučia mūšiai snieguose iki 
juosmens. Raudonarmiečių 
daliniai ant pačiūžų veikia 
per sniegus.

Į rytus nuo Novorossiis- 
ko, Kaukaze, sovietiniai 

! marininkai per įveržtus mū
šius vis pastumia fašistus 
po truputį atgal.

Sovietų kovotojai išvijo 
tu,‘"viso 2400? TaTdėl ktek- vokiečius iš vienos kalnų 
vieno jardo žuvo po tuziną P??™! užmušdami apie 
vokiečių. !tu^Ln ’ • ai

. v. . i Stalingrado gynėjai vėl 
Kaukazo fronte vokiečiai atmuša visas fašistų ata-

pradėjo ofensyvą linkui juos ir šiek tiek atgal.
Nalčiko, 60 mylių į šiauriui Apie 1,000 vokiečių*ir ru- 
vakarus nuo Ordžonikidzės niunų tapo užmušta, beban- 
žibalo centro, ir truputį pa-|dant jiems atgriebt vieną 
sivarė pirmyn. ■ ■ -
stovi už 110 mylių į vakarus 
nuo Grozny, didžiųjų žibalo 
versmių centro. ‘

Nepajėgdami prasimušt 
pirmyn pro Mozdoką linkui 
Grozny, hitlerininkai metėsi

Maskva, spal. 2i9. — Dide
lis skaičius nacių kariuome
nės, tankai ir orlaiviai kar
totinai šturmavo sovietinę 
poziciją viename punkte 
šiaurinėje Stalingrado fab
rikų dalyje ir, po sunkių 
priešams nuostolių, jie ten 
pasistūmė 200 jardų pir
myn. Kitame sektoriuje ta-, 
po hžmušti visi hitlerininkai 
iki paskutinio. Per dieną 
Stalingrado ribose buvo su-i 
naikinta 12-ka kuopų fašis-l

VIRŠ DVEJA TIEK DI- su stipriomis tankų jėgomis kas, o kai kur pastumia

STOLIAI ORE

Cairo, spal. 29. — Anglai
eya] 29. _  Nau- Per. dien^ Elgipto fronte nu-Cairo.

jausiąs pranešimas sako, 
kad anglų . if “ amerikiečių 
tankai Egipte vėl sumušė 
fašistų tankus ir atmetė 
juos atgal.

šovė> žemyn devynis fašistų 
orlaivius, o savo neteko ke
turių, įskaitant ir nuostolius 
oro kovoj virš anglų salos 
Maltos.

Nalčik t tvirtoviškai apdrūtintą kai* 
į vakarus kurį raudonarmiečiai

užėmė pirm keleto dienų.

Priešu Pagyrai

Willkie Sako, Permažai Ginklų 
Duodame Savo Talkininkams

(Jo Radijo Kalbos Tąsa)
Ne Hitleris pradūrė tas 

skyles šiame rezervuare. 
Mes patys jas pradūrėme; 
visos skylės tame rezervua
re yra pačių mūsų darbas. 
Nes pats šio rezervuaro bu
vimas yra paremtas pasiti
kėjimu mumis, mūsų tikslo 
tyrumu, mūsų teisingumu 
sutartyse, mūsų gabumu jas 
įvykdyti. Mes esame pada
rę didžių prižadų. O kaip 
mes tuos prižadus įvykdė
me?” \

“Pažiūrėkime į svarbųjį

kaip greitai mes ir mūsų 
vadai galėsime pradėt ofen- 
syviai mąstyt ir veikt, kada 
mes ir jie galėsime pradėt 
mobilizuotis ne apsigynimui,

ginklų gaminimo reikalą. įe manim. Jeigu aš jums 
Štai mes, kaip manome, esą- pasakyčiau Rusijos nuomo- 
yda c nvoYDAnno -i • i i • >

mažesniais ir mažesniais 
upeliais ir, galų gale, tiktai 
varvės į rankas tų, kuriem 
jie taip desperatiškai rei
kalingi — žmonėms, kurie 
kartais nežino, ar juoktis bet užpuolimui. Tai yra ma
ar verkti, kuomet jie gau- no apgalvota nuomonė, jog 
na tokių reikmenų dėžes bei mes negalėsime laimėt šio 
dėžutes. Aš tėmijau tuos ir 
kitus reikmenų upelius iki 
jų pristatymo į paskirtas 
vietas, ir tuomet aš nusto
jau kalbėjęs apie Amerikos 
gamybą. Jeigu aš jums pa
sakyčiau, kaip mažai Chini- 
ja tegavo bombanešių iš 
mūsų, jūs visai netikėtumė-

Nacių komanda per Ber
lyno radiją gyrėsi, būk jie 
prasiveržę pro vieną Stalin
grado fabriką, užėmę kelis 
blokus namų ir pasiekę Vol*- 
gos upę. Hitlerininkai pa* 
sakoj a, būk rumunai ir vo
kiečių Orlaiviai atmetę nu
sus atgal Dono upes fronte.

Vokiečiai pasakoja, būk j 
pietų rytus nuo Novorossi- 
isko, vakariniame Kaukaze, 
jie, po kelių dienų smarkių 
mūšių, užėmę vieną kalnų 
briauną. Naciai skelbia, būk 
jie užvaldę vieną kalnų po
ziciją į rytus nuo Tuapse, o 
į vakarus nuo Tereko upės, 
girdi, vokiečiai vis žygiuoją 
pirmyn ir apsupę kelias 
grupes Sovietų kariuome
nės.

Hitlerininkai taipgi pasa
koja, būk jų orlaiviai sudau
žę 11 sovietinių traukinių į 
rytus nuo Volgos upes.

(Niekas nepatvirtina šių 
priešų skelbimų.)

karo, jeigu būsime tik 40 
procentų mobilizuoti. Labai 
daugelis žmonių, šiąnakt 
klausančių mano kalbos, no
rėtų daugiau • veikti, jeigu 
jie žinotų, kas daugiau rei-< 
Ida veikti. Ir tai yra mūsų 
dalykas padaryt taip, kad 
mūsų vadai duotų mums 
daugiau darbo. >
DAUGIAU ESAME SKO
LINGI RUSAM IR CHI- 
NAM NEGU SULAUŽY

TUS PRIŽADUS
Nes, aš jums sakau, kad 

jeigu mes ir toliau nepri- 
statysime savo talkininkam 
to, ko jie turi teisę iš mūsų 
tikėtis arba ką mes jiem 
prižadėjome, tai geros va
lios rezervuaras linkui mū
sų pavirs į apmaudo rezer
vuarą. Mes negalime dėl to 
tik nusijuokti ar pečių pa
traukimu to nusikratyti ar 
po cenzūra tatai paslėpti, i vakarius ir pietus nuo mies- 
Penki milionai rusų ir pen- to. 
ki milionai chinų paaukojo! 

me didžiausias pramonės 
kraštas pasaulyje. Bet ka
rinių reikmenų plaukimas 
iš šio krašto į tūlas kitas 
mano aplankytas tautas 
yra menkas ne tik pats sa
vaime, bet palyginti su miL 
žinišku dydžiu šio karo, ku
rį mes vedame, yra tragiš
kai per mažas.

Pirmą kartą aš tatai ste
bėjau, kaip kokią dramą, ne 
savo kelionės pabaigoje, bet 
arti pradžios; aš mačiau 
sandėlį, tariamą svarbų 
centrą amerikinių karo me
džiagų išsiuntinėjimo orlai
viais. Tas sandėlis buvo 
maždaug tokio dydžio, kaip 
mano namas Rushville (In
dianoj), kuris turi 10 kam
barių. Bet kada aš per
žvelgiau sukrautus jame'

nę, kaip toli mes esame at
silikę nuo savo prižadų 
įvykdymo, tai jūs sutiktu
mėte su manim, jog mažai 
pagrindo mes teturime gir
tis savo nuveikimais.

Yra išimčių. Aš mačiau 
amerikinius lėktuvus ir tan
kus, dalyvavusius sunkiuose 
ir žiauriuose veiksmuose, ir 
jie puikiai atsilaikė. Aš ma
čiau pradžią padarytą laivų 
keliams, kuriais kada nors 
plauks kroviniai, kurių lau
kia pasaulis. Aš mačiau did- 
vyrybės ir gabumų, su ku
riais amerikiečiai—lakūnai, 

Stalingrado Gynėjai , 
Vėl Žygiuoja PirmynWashington. — Praneša

ma, kad prezidentas Rbose- 
veltas bent šiuo tarpu ne
reikalaus, kad kongresas iš
leistų įstatymą, pagal kurį 
valdžia galėtų privalomai 
statyt žmones į paskiriamus 
šalies gynimo darbus.

Prieš tokį sumanymą pro
testavo darbininkų ir far- 
merių vadai ir kai kurie fa
brikantai.

Cairo, Egiptas, spal. 29. 
—Per paskutines 24 valan
das nebuvo jokių žymesnių 
karo veiksmų EI Alamein 
fronte, Egipte.

Oficialis anglų praneši
mas vakar sakė, kad jie ir 
toliau žygiuoja prieš vokie
čius ir italus. Anglai atlai
ko visas 
pozicijas.

Anglų 
skandino 
je žibalinį fašistų laivą, be-j _
plaukiant jam linkui Egip- mgs*drebėjimas pakratė iZ

atimtas iš priešų

bombanešiai nu-
Viduržemio Jūro-

Ankara, Turkija. — že-
su gamybos dirbinių, kada į0 
mes būsime jų paruošę.

to. tanbulą, Smyrną ir kitus 
(Berlvna ir Romos radi- miestus vakarinėje Turki jo

jas skelbė, kad vokiečiai ir ję. Apie jo padarytus nūo- 
italai sulaikę anglus Eigip- stolius dar nepranešta 
te.) - „ (šiuos žodžius berašant).

MASKVA, spal. 29. — 
Nau jausi pranešimai iš 
fronto teigia, jog raudonar
miečiai atmušė atgal dešim
tį vokiečių atakų Stalingra
de ir pažygiavo pirmyn 
prieš hitlerininkus į šiaiir-

po tiek kariuomenės, i HŲ LektllVU Pa'ak 
kiek mes šiandieną turime --------

• • • • • ff ----- - -zvelgiau sukrautus . jame mTTot-jvmp pRAnsT' OFFN- v^S0Je savo armijoje. Mes Washington. — Amerikos 
daiktus, tai atradau jų tik^ %YVIAT MASTYTI tr iesame jiem skolingi dau- hknnai bombardai kari- 
tai tiek, kad sutilptų j vie- ° vRlfrl !giau, neSu savo Paarus ir nius japonų punktus I •’i-
nų tokio namo kambarį. I J sulaužytus pasižadėjimus.” hio, Burmoj. ir netaikė

Reikmenys iš to mažyčio Kada tai bus? Tatai pri- (Daugiau bus kitame nu- bombomis i dvi priešų or-
sandelio turės plaukti vis plaušo, aš manau, nuo to

, giau, jiegu savo pagyrus ir nius japonų punktus I ns- 
taikė 

bombomis į dvi priešų or
laivių pastoges.meryje)

—..........-—“—'j-—~ * '■m iiWfitiii
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JAISVE
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Brooklyn, N. ¥., six months ................. $3.50
Foreign countries, per year ................. $8.00
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the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the 
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Dėl Būsimąjų Rinkimų
Mūsų kongresiniai (kai kur rinks ir gu

bernatorius ir kitus valdininkus) rinki
mai beveik jau čia pat — antradienį. 
Kiekvienas pilietis, kuriam rūpi mūsų 
krašto reikalai, kuriam rūpi juo grei
čiau karą laimėti, privalo jais susirūpin
ti.

Šis “Laisvės” numeris pašvęstas dau
giausiai rinkiminiams reikalams, rinki
mų kampanijai. Jis pašvęstas daugiau
siai New Yorko valstijos rinkiminiams 
klausimams svarstyti, nes New Yorko 
valstija, kaip anksčiau rašėme, yra svar
biausia iš visų kitų valstijų ir čia šiemet 
susidarė ypatinga padėtis. Be to, 
New Yorko valstijoj išeidinėja mūsų 
dienraštis ir šios valstijos reikalai mums 
labiausiai “prie širdies” ir geriausiai ži
nomi.

Bet kas yra New Yorko valstijoj, tas 
yra ir kitur. Per šiuos rinkimus reakci
ja, apyseriai, visoki Hitlerio talkininkai, 
dės pastangų išrinkti savo žmones. Gi 
tie visi, kuriems rūpi greit karą laimėti, 
Hitlerį ir jo talkininkus sumušti, dės 
pastangas išrinkti tuos kandidatus, kurie 
stovi su prezidentu Rooseveltu, su Nau
jąja Dalyba, už greitą karo • laimėjimą, 
nepaisant, kuriai partijai jie priklauso.

Guadalcanal
Daug naujų, iki šio karo ; negirdėtų 

arba mažai tegirdėtų, -vietovardžių šian
dien tenka girdėti ir juos vartoti, juos iš
tarti.

Pearų Uostas (Pearl Harbor) viduti
niam lietuviui skaitytojui labai mažai te
buvo girdėtas ir jis mažai į tąjį uostą 
kadaise atkreipė dėmesio. Bet šiandien 

4 Perlų Uostas yra kiekvieno lūpose. Per
lų Uostas simbolizuoja pasalingo priešo 
užpuolimą ant mūsų krašto. “Atminkit 
Perlų Uostą!” mes sakome. Tai reiškia: 
Atsiminkit, kaip piktasis priešas, kalbė
jęs apie taiką, pasalingai smogė Perlų 
Uoste esantiems mūsų laivams ir lėktu
vams.

Kam galvoj buvo, kad kur tai pasaulyj 
yra tokia saliukė, kaip Corregidor? Kas 
prieš karą paisė, kur Corregidor stovi?

' Tačiau karo eigoje Corregidor saliukė, 
esanti Filipinų Salose, patapo simboliu 
Amerikos karių, Amerikos žmonių pasi- 
rįžimo kovoti su priešu, su užpuoliku, net 
sunkiausiomis valandomis. Corregidor. 
tvirtumoj Amerikos kariai daugeliui pa
rodė, kaip ginti savo teritoriją, savo že
mę, kaip kovoti su piktuoju priešu. Jei 
Singapore tvirtuma — Singapore, kuris 
taip buvo išgarbintas, taip išgarsintas, 
— būtų atsilaikiusi nors tiek, kiek žmo
nėms nežinomas Corregidorius, tai Ra- 
miąjame Vandenyne karinė padėtis vei
kiausiai šiandien kitokia būtų.

Kam prieš karą buvo svarbu kas nors 
žinoti, kur stovi Guadalcanal (lietuviui 
gan .nepopuliarus pavadinimas)? Besi
mokiną geografijos žmonės, tiesa, numa
nė, kad yra tokis dalykas, kaip Saliamo
no Salos, bet jų galvų niekad nekvarši
no Guadalcanal sala, Saliamono Salų 
“Šeimos” narė.

Šiandien nerasime amerikiečio, kuris 
nebūtų apie tą salą girdėjęs. Ne vienas 
jau yra susipažinęs ne tik su salos didu
mu, bet ir su augalais, augančiais joje 
ir su bendra salos geografine padėtimi.

/ ' Kodėl?
Todėl, kad Guadalcanal saloje šian

dien eina milžiniški mūšiai. Guadal
canal© saloj eina žūtbūtiniai mūšiai 
su tuo pačiu japonišku priešu, su ku
riuo mums teko muštis Corregidoriuje; 
Tiesa, Guadalcanale mūšiai yra mažesni, 

| palyginti juos su Stalingradu, Guadalca
nale, palyginus su Stalingrado frontu, 

■ tik maža dalelė žmonių ima dalyvumą 
, mūšiuose. Tačiau, esmėje yra tas pats. 

Guadalcanal© saloje eina nulemiantieji

mūšiai. Jeigu ten, pagaliau, pačiame 
sausžemyje žmonių mušasi nadaug, tai 
aplink tąją salą ir kitas Saliamono salas 
verda mūšiai ant vandens, o padangėse 
—lėktuvų mūšiai! Suėmus viską, Gua- 
dalcanalo sala šiandien patapo fokaliniu 
tašku, į kurį susikaupė pietinėje Ramio
jo Okeano dalyje esančios mūsų ir ja
ponų jėgos.

Tuojau, kai japoniški plėšikai užka
riavo Hollandų Indijas, jie mojosi siek- 
tis Australijos. Bet kad tą padaryti, jie 
Užėmė Saliamono salas ir, daug kitų sa-< 
lų. Iš čia, japonai gerai žinojo, manė už
duosiu smūgį amerikiniams laivams, ga
benantiems pagalbą Australijai ir Nau
jajai Zelandijai. Saliamono salyne yra 
dvi svarbios salos: Guadalcanal ir Tula- 
gi. Pirmojoj yra vieta geram aerodro
mui, o antrojoj — laivams prieplauka. 
Čia japonai pradėjo stiprintis.

Bet prieš virš du mėnesius Amerikos 
karinės jėgos jiems uždavė smūgį, išso- 
dindamos ten savo karinių jėgų. Guadal
canale amerikiečiai užkariavo Henderso- 
no aerodromą, nors visos salos užka
riauti nebepajėgė. Didesnė salos pusė pa
siliko japonų rankose. Amerikiečiai taip
gi užkariavo ir Tulagi prieplauką.

Tai buvo rugpjūčio mėnesį.
Nuo to laiko japonai pradėjo ten dar 

labiau dūkti. Jie pradėjo stiprintis. Jie 
siuntė savo laivus, jie bandė iškelti dau
giau savo žemiškųjų jėgų į Guadalcanal 
salą. Ir šis faktas parodė mums ir visam 
pasauliui, kaip svarbi yra Guadalcanal 
sala, kaip pagaliau, svarbios visos Salia
mono salos.

Japonai nepaisė paaukoti nei laivų nei 
žmonių. Nemažai jų karo laivų ten buvo 
nuskandinta ir sužalota. Žuvo gerokas 
skaičius ir mūsų laivų. Aišku, kol kas 
nežinome, kiek jų ten žuvo; kaip neži
nome nei žuvusių karių bei jūreivių skai
čiaus. Bet šiuo metu tas ir nėra svarbu.

Svarbu yra tas, kad Saliamono salo
se verda aštrūs mūšiai ir ant sausžemio, 
ir ant jūros ir ore. Vieną faktą mes ži
nome: ore mes turime neginčijamą vir
šenybę. Mūsų bomberiai ir kovoj ą lėk
tuvai jau yra sunaikinę daugybę japoniš
kų bomberių ir lėktuvų.

Šiuss žodžius rašant, niekas dar nega
li pasakyti, kuo baigsis šis didžiulis mū
sų jėgų susirėmimas su japoniškomis jė
gomis. Kol kas, mes atsilaikome visur; 
todėl vilties pamesti netenka. Net jeigu 
ir tektų mums (blogiausiame atsitiki
me) pasitraukti iš Guadalcanal© ir kitų 
Saliamono salų, tai nereikštų, kad japo
nai būtų laimėję ten mūšį ilgam laikui. 
Mūsų jėgos būtų pastiprintos ir jos vėl 
iš naujo kirstų smūgį aršiajam priešui.

Pagaliau, kiekvienam aišku, kad mes 
karą su japonais laimėsime ne Saliamono 
salose, bet kur kitur, — pačioje Japonių 
joje. .

“4r Mes Ištikro Esame 
Talkininkai?"

Diskusijos antro fronto klausimu išsi
plėtė visame demokratiniame pasaulyje. 
Ir anglų rašytojas Paul Winterton, ko
respondentas Londono dienraščio “News 
Chronicle” Maskvoje daro apžvalgą tik 
išleisto gražaus žurnalo.

Tas žurnalas vadinasi “Britanskij So- 
juznik” (Angliškas Talkininkas). Jį lei
džia Anglijos Informacijų Ministerija sa
vo pinigais Maskvoj, kad rusus informa
vus iš savo pusės apie Jungtinių Tautų 
karo reikalus.

Ant pirmo puslapio yra didelė antraš
te: „Atakuokim Priešą Visur.” Mr. Win
terton sako, niekas kitas gal nėra taip 
neišmintingas,, kaip šis antgalvis. Rau-< 
donoji Armija labai gerai žino, kad rei
kia priešą visur ir prie kiekvienos' pro
gos atakuoti, mušti, naikinti ir ji tą daro 
veik pati viena už visų Jungtinių Tautų 
reikalus jau septynioliktas mėnesis!

Paskui seka straipsniai, kurie pasako-1 
ja, kaip graži Anglija. Sovietų Sąjun
gos žmonės žino, kaip graži ir jų šalis, 
kurią jau antri metai degina ir plėšia 
pasaulio barbarai. Yra straipsniai pa
švęsti išgyrimui Anglijos karo laivyno ir 
orlaivyno. Mr. Winterton rašo, kad So
vietų Sąjungos liaudis didžiai gerbia An
glijos laivyną ir orlaivyną, bet vien kal
bų apie “galybę” ir “pasisekimus” neuž-> 
tenka; reikalingas anglų ir kitų Jung
tinių Tautų karo jėgų energingas veiki
mas. Ir jis sako, kad daug Raudonosios 
Armijos komandierių ir karių pavartę 
tą gražų žurnalą, paskaitę apie Anglijos 
galingas jėgas, stato klausimą: “Tai ka
da gi tos jėgos ateis mums į pagalbą? 
Kada gi tie mūsų talkininkai pasirodys 
ne ant žurnalo puslapių, bet darbais, sa*

Ar Jūs Norite Lengviau ir 
Greičiau Karą Laimėti?

—Keistas klausimas, — 
atsakysite. — Visi nori ka
rą laimėti, apart hitlerinin
kų.

Jei taip, tai nors kartą 
svarbiu momentu prisimin
kime praeities istoriją, iš 
kurios, jeigu esame tikri 
karo laimėjimo šalininkai, 
turėtume šio to pa^imokin-i 
ti .

Jūs dar atsimenate, kada 
Europoj pradėjusi siausti 
reakcija pagimdė hitleriz- 
mą. Komunistai tuomet 
perspėjo: “Fašizmas gręsia 
karu ir sunaikinimu. Viso 
pasaulio, žmonėms, visoms 
demokratihėms šalims rei
kia susiburti ir suvaldyti 
fašizmą. Bet, iš kitos pusės, 
Hitlerio penkta kolona au
sin, kaip šėtonas, šnabždė
jo: “Nedarykite nieko, fa
šizmas pavojingas tik ko
munistams ir žydams.” Ir 
mes paklausėme tos penktos 
kolonos, nieko nedarėme 
prieš fašizmą, o mažumą 
veikiančių pravardžiavome 
raudonaisiais. O ar dabar 
tik komunistai ir žydai ken
čia nuo Hitlerio suruoštos 
baisios skerdynės?

Jūs taip pat atsiminsit 
pradžią šio pasaulinio karo, 
kada Italijos ir Vokietijos 
fašizmas žvėriškai užpuolė 
liaudišką Ispaniją, o japo
niškasis imperializmas — 
Chiniją. Komunistai ir tada 
šaukė susivienyti visas de
mokratiškas šalis ir tuojau 
sumušti fašizmą, kol dau
giau neįsigždėjo. Bet fašis
tų penktoji kolona ir vėl 
laimėjo savo melu, kad ka
riaujama tik prieš komuniz
mą. O juk dabar matome, 
kad pražuvo keliolika Šalių, 
iš kurių tūlos tebebuvo net 
karūnuotos, „toliausia nuo 
komunistinių.

Dabar, kada gyvename 
šalių ir tauftįį milionų žmo
nių ir demokartijos gyvy
bės ar mirties krizį, kurį 
gali prašalinti tik greitas 
atidarymas antrojo fronto, 
penktakolonistai vėl šaukia, 
būk tik vieni komunistai te
reikalaują antro fronto. 
Tai, žinoma, yra didžiau
sias melas kas liečia mases 
Amerikos žmonių. Kožnas 
žino, kad tūkstančiai uųi-' 
jų ir kitų masinių organi
zacijų,, taipgi įtakingų as
menų yra pasisakę už antrą 
frontą.

Tačiau apgalėtina, kad 
kas liečia partijas ir jų 
kandidatus New Yorko 
valstijoj, tik Komunistų 
Partija aiškiausia ir griež
čiausia pašventė visą savo 
platformą karo laimėjimo 
programai skelbti. Jos kan
didatai, Israel Amter, Ben
jamin J. DaVis, Jr., ir Eli
zabeth Gurley Flynn ener
gingai kovoja už tą program 
mą ir pareiškia, kad balsas 
už Amterį, Daviš ir Flynn 
bus balsu už antrą frontą.

Kokia ta komunistų plat
forma? Štai kelios suglaus
tos ištraukos:
1. ANTRASIS FRONTAS

Išmušė valanda veikimui. 
Tolimesnis dvejojimas ir 
delsimas gali būti pražūtin
gu. Dabar yra laikas tv.oti 
mirtiną smūgį prieš vyriau
sią bazę Ašies galios — ati
darymu antro fronto ant 
shusžemio Europoje — ir 
plėsti jį iki Hitleris bus su- 
kriušintas tarp išmintingos 
dviejuose frontuose atakos.

Paliaukite delsę ir dvejoję! 
Atidarykite antrą sausže
mio frontą dabar!

2. UŽSIENINIAIS 
REIKALAIS

Politika militariško ofen- 
syvo reikalauja sykiu ir po
litiško ofensyvo. Mūsų vy
riausybės užrubežių politi- 

1 ka privalo ir toliau turėti 
savo siekiu sustiprinimą 
vieningumo tarp Vyriausy
bių ir žmonių Jungtinių 
Tautų, ypatingai stiprini
mą sąjungos tarp keturių 
didžiųjų valstybių — Jungt. 
Valstijų, Didžiosios Brita
nijos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos.

Paskelbkite karą Finlian- 
dijai! Nutraukite diplomati
nius ir prekybinius ryšius 
su Vichy Franci j a ir Fran
co Ispanija! Užimkite Mar- 
tiniką ir Azores! Išvalykite 
Valstybės Departmentą nuo 
Vichy’izmo draugų.

3. DAUGIAUSIAI PRO
DUKCIJOS

Militariškas ofensyvas da
bar reikalauja ir daugiau
sia produkcijos dabar. Tuo 
laiku, kada kiekvienas žmo
gus ir kožna mašina turi 
dirbti už pergalę, New Yor
ke randasi virš 400,000 be
darbių vyrų ir moterų, šian
dieniniu obalsiu turi būti: 
Nei vieno nedirbančio žmo
gaus — nei vienos veltui 
stovinčios mašinos! Toli
mesnis pakėlimas karui pro
dukcijos turi būti garan
tuotas sekamai:

a) Įsteigimu centralizuo
tos nacionalės ekonominės 
administracijos, vedam os 
per visuotiną • padalinimo 
sistemą produkcijai ir var
tojimui, einant nacionaliu 
ekonominiu planu.

b) Davimu didesnio nuo
šimčio karo kontraktų New 
Yorko miestui, Vaduojantis 
principu, kad New Yorkas 
turi gauti karo kontraktų ir 
darbo proporcionaliai tai
kos meto išdirbystei.

c) Padėti smulkiems biz
niams gauti kontraktų ar 
kreditų iki to laiko, kol 
gaus karo kontraktų ar su
grįš prie civilinės produkcL 
jos.

d) Išduoti sub-kontraktus 
mažoms šapoms.

e) Sustiprinti kolektyvių 
derybų procesą įsteigimu 
Srities Kariškų Darbo Ta
rybų.

f) Duoti darbininkams 
atstovybę Kariškos Produk
cijos Taryboje.

g) Įsteigti darbininkų ir 
savininkų bendrus komite
tus visose karui gamybos 
šapose.

h) Praplėst lavinimo pro
gramą, ypatingai negrams, 
moterims ir jaunimui, ir 
samdyti tuos darbininkus 
be diskriminacijos ir va
duojantis principu lygios 
algos už lygų darbą.

i) Praplėsti karo butų 
steigimą, visuomenes svei
katos ir pasilinksminimų 
programą, ypatingai karui 
produkcijos centruose.

j) Paskubinti statybą St. 
Lawrence Seaway ir pajė
gos projekto.

4. PRAŠALINTI DIS^ 
KRIMINAC1JĄ

Laimėjimui karo reikalin
ga yra pilniausis dalyvumas 
visų sekcijų Amerikos žmo
nių bendrose karo pastan
gose. Tas turi būti atsiekta

pravedant federalės ir New 
Yorko valstijos konstituci
nes garantijas ir prašali
nant kiekvienos rūšies dis
kriminaciją — negrų žmo
nių, žydų žmonių, ištikimų 
sveturgimių mūsų valstijos 
žmonių, naturalizuotų ir 
dar netapusių piliečiais. 
New Yorko valstija gali ir 
turi būti pirmutine valsti
ja iššlavusią lauk gėdingą, 
Hitleriui padedančią, Jimi 
Crow sistemą.

Praveskite ir sustiprin
kite civilių teisių įstatymus, 
esančius New Yorko statu
tų knygose.

Praveskite bilių prieš bal
savimo taksus. Greitą fede- 
ralį teismą ir mirties baus
mes visiems linčiuotojams. 
Sudarykite mišrius viene
tus mūsų kariuomenėj.

5. SUNAIKINTI PENK-
• TĄJĄ KOLONĄ!

Tas, kuris bando ardyt 
nacionalį vieningumą, at
skirti Amerikos žmones nuo 
jų talkininkų, kuris sklei
džia defytizmą ir paniką, 
yra tiek pat šalies priešu, 
kiek ir šnipas ir sabotaž- 
ninkas. Klasiška Hitlerio 
technika suskaldymui tau
tos yra raudonųjų kandžio
jimas. Jis turi būti parody
tas Amerikos žmonėms tuo- 
mi, kuomi yra: vyriausiu 
įrankiu Hitlerio arsenale 
skaldymui ir ardymui žmo
nių bendro fronto prieš fa
šizmą. Patraukite atskaito- 
myben visus penktakolonis- 
tus ir defytistus! Įkaitinki
te Charles Coughliną! Už
drauskite prieš negriškus, 
priešžydiškus ir prieškatali- 
kiškus veiksnius! Panaikin
kite Dies ir Riapp-Coudert 
Komitetus! Šust abdykite 
persekiojimą progresyvių 
valdžios tarnautojų! Paža- 
bokit defytistinę šlamštišką 
Pattersonų ir Hearstų spau-^

6. MAISTAS PERGALEI
Visi ištekliai turi būti su

mobilizuoti Maisto Už Per
galę programai, pilną pa
galbą teikiant iš Valdžios 
autoritetų. Speciali© atsidė
jimo reikia šeimyninio dy
džio farmoms. Lai nestovi 
veltui nei vienas plūgas — 
nei vienas tuščias akras! 
Farmų darbininkai yra 
valstijos numerio pirmo 
problema. Kur nepavaduo
jami farmų darbininkai yra 
laikinai atleidžiami nuo ka
rinės tarnybos per lokalines 
drafto tarybas, oficialis pri
pažinimas turi būti duoda
mas tiems darbininkams. 
Bedarbiai miestų darbinin
kai, turintieji patyrimo far
mų darbe, turi būti skiria
mi farmų darbui, ir duoda
mi valdžios bonus.

7. PROGRAMA PRIEŠ
INFLIACIJĄ

Nacionalis moralas reika
lauja tuojau perverti inflia
cijos baliūną. Kongresas 
turi paliauti žaidęs politiką 

ffcu prezidento Roosevelto 7-

vo jėgomis?’’
Ir anglų rašytojas sako,, užtektų Ang

lijai atsistoti į Sovietų Sąjungos pusę, o

bile kurioj algų stabilizaci
joj.

& MOTERYS
Pergalė šiame visuotina

me kare negalima be pla
čiausios mobilizacijos mūsų
moterų pajėgos. Mūsų na- 
cionalė ir valstijos vyriau
sybės privalo nuimti diskri-* 
minacines drausmes samdy
me moterų, ypatingai neg
rių, industrijoj, kaip kad ir 
visuose skyriuose ginkluotų 
jėgų. Lygi mokestis už lygų 
darbą turi būti pravesta vi
sose karui produkcijos in
dustrijose. Turi būti išvys
tytos visuomenės finansuo
jamos auklėtuvės dirbančių 
motinų vaikams.

9. JAUNIMAS
Pergalei reikalinga, ir 

jaunimas siekia, kiekvienos 
progos pilniausiai dalyvau
ti tarnyboj savo šaliai. To 
siekiant, drafto amžius p”rK 
valo būti tuojau numažintas 
iki 18 metų. Darbų lavini
mas turi būti praplėstas ir 
koordinuotas priėmimu vi
suotinos federalės ir valsti- 
jinės darbų lavinimo ir dar
bų davimo programos.
10. GINKLUOTOS JĖGOS

Gera nuotaika ir gerovė 
kario šeimos yra būtina da
limi kario moralo. Karių 
šeimos neturi kęsti ekono
minio pakrikimo. Grįžtanti 
kariai turi būt greit įtrauk
ti į ekonominį gyvenimą ir 
kur reikalinga, atsteigti. 
Paprastas, suvienodintas, 
karių pensijos įstatymas tu
ri būti pravestas iš anksto. 
Teise balsuoti kariams pri
valo būti užtikrinta.

11. NAMŲ FRONTE
Mes stojame už pilniausią 

mobilizaciją ‘ namų fronte 
rėmimui mūsų militariškų 
jėgų ir apsaugai mūsų mies
tų ir namų. Civilinių Apsi
gynimo'organizacijos gali ir 
turi panaudoti pilnai visus 
žmones įskaitant moteris ir 
vaikus.

Tai tiek iš komunistų plat
formos. Jeigu jūs manote, 
kad toji programa geriau 
atsako karo laimėjimo pro
gramai, negu programos ki
tų partijų, jūs galite padėti 
jos pravedimui atiduodamas 
balsą pirmiausiai už Israel 
Amter, komunistų ųandida- 
tą į gubernatorius, 
už kandidatus į kongresma- 
nus at-large (nuo visos vals-s 
tijos) Benjamin J. Davis, 
Jr., ir Elizabeth Gurley 
Flynn. Komunistų kandida
tus rasite eilėje E, Amterį 
pirmoj klėtkutėj, o Eliza
beth Gurley Flynn, penktoj 
ir Benjamin J. Davis, Jr., 
šeštoj klėtkutėj.

Tik tris kandidatus ko
munistai ir testato New 
Yorkė. Tuščių klėtkučių vie
toms pasirinksite kandida
tus ant American Labor 
Party tikieto, kuris randa
si eilėje C, ar kitus progre
syvius, karo laimėjimo kan
didatus, kaip kad Epstein 
iš Demokratų Partijos.

. Balsuotojas.

askiau

Šypsenos
Kur teisybe, tai ne melas.

Mūsiškio piliečių klįubo
nių punktų prieš infliaciją naujas bartenderis W. Mei 
programa.. Griežta kainų 
kontrolė privalo būti uždėta 
visiems pragyvenimo reik
menims, kurių numatoma 
trūkumą. Algų stabilizacija 
privalo būti pravesta lanks
čiai ir pritaikyta prie gy
venimo lėšų rodyklio* Spe
cialiai sunkumai mažai ap
mokamų uždarbiautojų pri
valo gauti specialės atydos

suprasti, kaip gali jaustis Soyietų Sąjun
gos piliečiai, kada antro fronto vis nė
ra. Ir jis nuo savęs stato klausimą:

- ----- - - -Sovietų Sąjungai į Anglijos pusę, kad “Ar iš tikrųjų mes esame talkininkai?

lūnas yra uolus “Laisvės” 
skaitytojas. Jis davė Keršu- 
liui ir židžiunui pipirų, kad 
jie žadėję, bet pamiršo pa
rašyti apie jį. Ir sako: Ne
sakykit, kad buvo parašyta, 
nes aš Laisvę skaitau ir ži
nau. '

Bosas brolis Zakarauskas 
patvirtino, kad Meilūnas 
teisybę sako.

Jeigu taip, tai Reporteris 
šiuomi turi garbės jūsų, at
siprašyti. Bet už tai turėsit 
ir reporterį tinkamai pa
matyti.
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the CIO and Trade '

Governor,

the wholesale slaughter of

PRO-NAZIS ATTEMPT TO WHITEWASH 
CRIMES OF LITHUANIAN QUISLINGS

— In an 
absolve 

of res
terror

culated “malicious and unjust 
accusations against the people 
of Lithuania.”

BROOKLYN, N. Y. 
' obvious attempt to 

Lithuanian Quislings 
ponsibility for 
against Lithuanian 
as well as against 
Jewish minorities ... _

statement signed by; 
Labanauskas and at-1 

tested by Edward J. Kubaitis 
in behalf of the Chicago Lith-Į 
uanian Independence Day Com- . 
mittee declares that the res-.the 
ponsibility for acts of brutality į groundless, was to the 
being committed in Lithuania that the Nazis themselves were 
rests completely upon the Nazi forced to intervene to prevent 
occupants. the wholesale slaughter of

The statement, which has : hundreds of „Poles and Jews by 
been submitted to the Polish j Lithuanians.
newspapers and Polish govern-, This correspondent agrees 
ment officials, charges that the; with the framers of the state- 
Polish newspaper agency PAT|ment> that charges against the 
and the Kurjer Godzienny and ; Lithuanian people as murder- 
Dzienik Chicagoski have eir-ierg are unjust. We also concur 

! that some of the reports ema
ciating from Polish sources is 
• Nazi propaganda.

But we charge that there are 
Lithuanians who are guilty of 
terror against and murder of 
the Polish and Jewish populace 

! of Lithuania. We charge that 
; there are Lithuanians who 
have participated in acts of 

' brutality against the Poles and 
Jews, and even against their 
own Lithuanian people.

Even the framers of 
statement cannot deny,

the
inhabitants
Polish and

in Lith-

freiias ^usiaįls

For an Early Victory Vote 
for W in - the - W ar Candidates

uania, a 
Lon L.

Noting the refusal of the 
Chicago Polish Zgoda to pub
lish the article mentioned in 
the other Polish papers, the 
statement cites that the editor 
of the Zgoda characterized the 
story as “nothing but Nazi pro
paganda.”

though they attempt, to conceal 
this fact, that Lithuanian trai
tors and lilliputian Quislings 
are willing catspaws of their 
Nazi overlords. We charge that 
Kubiliunas and Germans, Lith
uanian Quislings, are just as 
much responsible for the reign 
of terror against, Lithuanians, 
Poles and Jews as the Nazis 
themselves.

All conscientious voters who desire an early war victory 
should vote for candidates who are honestly committed to win
ning the war. A complete slate of local candidates committed 
to winning the war has been endorsed by 
and the Trade Union Committee to Elect 
dates.

New Deal war candidates endorsed by 
Union Committee are:

the New York CIO 
Win-the-War Candi

Lith Meet Raises
Over $400 for 
Russian Relief

So-
Lith-

The 25th anniversary of the 
viet Union celebrated by 
uanians at a large mass meeting, 
which was held last Friday evening, 
October 23rd, at Grand Paradise 
Hall. This meeting was arranged 
by the very active Lithuanian Medi
cal Ąid Committee, which was or
ganized to work in conjunction 
with the Russian War Relief, 
Up to 
lected

The 
Dr. J.
chairman of the Lithuanian Com
mittee. The speakers were D. M. 
Sholomskas, secretary of the 
ALDLD, Frank Serri, a representa
tive from the Russian War Relief, 
Inc., and Anthony Bimba, editor of

The meeting was bright- 
singing of soprano so- 
Klim and the Aido

date this committee has 
about $25.000.
chairman of the evening 
J. Kashkevich, who is

Inc. 
col

was 
also

was made for funds Io

"Laisve.” 
ened by the 
loist Aldona 
Chorus.

An appeal
aid the gallant Russians, and very 
generous donations were made. 
Over $400.00 was collected. The 
secretary of the Lithuanian Medical 
Aid Committee, Lillian Kavaliaus- 
kas-Belte distributed the new Scroll 
which has been issued to raise ad
ditional funds. These Scrolls 
been distributed all over the 
try. The aim of these Scrolls 

. collect 1,000,000 signatures at
a signature. The first two signers 
were our President F. D. Roosevelt 
and his wife Eleanor.

have 
coun
is to 
$1.00

Cassidy went to a dentist to have 
a tooth extracted, but after receiv
ing the anesthetic, he refused to 
open his mouth. So the dentist 
called in his small boy and gave 
him a hat pin, telling him that 
when he lowered his hand, the boy 
was to stick the hat pin through 
the seat of the chair. The dentist 
lowered his hand, the kid stuck 
hat pin, 
mouth to 
the tooth.

"Now,” 
wasn’t so

Replied
never thought the roots went so 
far!”

the Irishman opened 
yell and the dentist

the 
his 
got

said 
bad, 
Cassidy:

the 
was

dentist, 
it?” 

‘Oh, no,

"That

but I

According to the statement, 
3 report which it charges is 

effect

Furthermore, this correspon
dent accuses the framers of the 
statement for trying to absolve 
the betrayers of the Lithuanian 
people. We charge that the 
failure to name the perpetrat
ors of crimes against the 
people of Lithuania and against 
minorities in Lithuania is a de
liberate attempt to shield the 
Lithuanian Quislings. Failure 
of the committee to denounce
Kubiliunas, Germans et ol is 
tacit respect for these traitors.

the
al-

Yes, there is a basis for the 
charges, gentleman! The basis 
is the filthy nest of Kubiliunas 
and company! They are a dis
credit to the Lithuanian people. 
Why don’t you august gentle
man denounce these traitors? 
Why don’t you explain to your 
constituency that your cause 
has nothing in ^common with 
these Lithuanian Judases? Or 
do you support all that Kubi
liunas and his bloody cut- 
th roats represent ?

'We Promised It
--------------------H------------------------------------------------------------

harlie Chaplin’s Address at New
York Meeting of The Artists’

Front to Win-rhe-Wat

Ladies and Gentlemen, and I sup
pose to a few of you up in the gal
lery—Comrades: And I mean com
rades. Any people who can fight as 
the Russian people are fighting 
now, fighting and dying for our de
mocracy, then it is a pleasure and 
a privilege to refer to them as com
rades. And it is a great privilege 
to speak at this meeting 
Artists’ Front to Win the War.

We know we cannot win the war 
with paint brushes. Some of the 
columnists, trying to be witty, say 
that I want to run the war. There’s 

about 
they 
The

of the

been so much hysteria 
it that I have an idea 
wanted to run it themselves, 
trouble is that we don’t want a 
second front and I do, and so does 
every self-respecting citizen in this 
country, as well as Marshal Timo
shenko and Stalin.

I am no strategist. I come here 
as a common man, first, one of the 
public, and secondly as an artist. 
I come here because when I see the 
men and women of Russia fighting 
and dying to hold up our way of 
life, I feel it a duty and an honor 
to say I want a second front.

It is my idea alone. Many Amer
icans and British have it too. Stalin 
would not ask for it unless he 
thought it was posible, for a failure 
of that second front would be just 
as disastrous to his country as it 
would be to us. That is why I say 
let us have a second front — be-

A Study of Dmitri Shostakovich
His work room consists of a piano, table and one chair. . . Has no 

time for his children, boy and girl, aged 4 and 6 years respectively... 
Fidgets very much—drums five-finger exercises on cheek.

His appreciation 
is simply amazing. 
He can quote page 
after page, 
chapters 
times, by 
the classics,
Gogol and Tchek 
hov. 
hardly 
care for,
lights in 
absurd 
from librettos 
operas.

whole 
some- 
heart, 

like

Poetry 
seems 

but 
quoting 
pasages 

of

he 
to 

de

Col. Wi thington is the Military Expert for the Bethune 
Bugle. But he’s not quite himself, now, dear. He want
ed 2 more- for this side. It’s the metal shortage.

Old Compacts to Change the Face of Hirohito
Washington, D. C. Oct. 24 (U.P.). 

—American women were urged to
day to give all their compacts, ex
cept one, to the scrap frietal drive 
and check up on their cosmetic con
tainers for other salvage items. 
Mrs. Mary B. White of the War 
Production Board said most women 
"have half a dozen compacts, and 
at least a dozen lipstick holders” 
and "can’t possibly use all of them.”

the
fe-

Have heard the Exec of 
Builders (which incidentally is 
minine) discussing the above men
tioned appeal. . Decision made to 
set up a prettily decorated red, 
white and blue box for the collect
ion of compacts, lipstick cases, etc. 
in the hall where the Builders meet 
and to appeal to all the girls and 
also the boys to bring in such 
items . . .

V -F VW IFLet s Have It Now:
cause We promised it, and promised 
it soon. So let us have it now.

I think we recognize the voices 
that don’t want a second front. We 
recognize them in the Daily News, 
we recognize them throughout all 
of a certain press. I won’t mention 
all their names, but it is not be
cause I am afraid they will pan my 
future pictures. Many of them used 
to be referred to , as the America 
First Committee. Now they want 
to be America Last. But the Amer
ican people want to be first. They 
want to do their own fighting and 
they want to get this bloody job 
done, and 
now, and 
Russia.

they want to get it 
the logical way is to

a free country. This

done 
help

is a

I

need

As “The Great Dictator,” 
Charlie Chaplin loves babies.

spoken about 30 words a second, 
stood up there and said: "Don’t- 
forget-to-buy-your-Liberty-Bond 
every-mother’s-son-of-you — Presi
dent- Wilson-and-so-forth-and-so-on.”

In the excitement I fell off the 
platform, with Marie Dressier on 
top of me, and we both landed on 
the steely-eyed young man, and this 
wasn’t funny because he was the 
Assistant Secretary of the Navy, 
and that’s how I first met Franklin 
D. Roosevelt.

member

are not a wild people, they don’t 
eat their young. r.

CHARLES POI ETTI for Lieutenant
HENRY EPSTEIN for Attorney Genera),
JOSEPH V. O’LEARY, Comptroller.

Eor an early victory vote AG AIN ST Thomas E. Dewey, Re
publican candidate for Governor of New York. Dewey is sup
ported by the APPEASER Herbert Hoover, and Edward Jaeckle, 
State G. O. P. boss once worked for the Nazi Bund. Dewey's 
Democratic opponent. John J. Bennet, Jr. is a favorite of Charles 
Coughlin and. has the blessing of anti-labor Westbrook Pegler 
for being anti-New Deal.

All voters who desire the early opening of the second front 
have the choice of Communist Party Candidates:

ISRAEL AMTER for Governor,
ELIZABETH GURLEY FLYNN for Congressman at Large, 
BENJAMIN J. DAVIS,JR. for Congressman at Large.

In New York, voters should get a list of the American Party 
candidates for Congress and the State legislature and compare 
them with that endorsed by the New York CIO and Tradė 
Union Committee to' Elect Win-the-War Candidates before cast
ing their ballot.

Remember to vote and remember to vote for VICTORY CAN-' 
DI DATES.

Worcester, Mass.
WORCESTER, Mass. — Hello 

folks, here I am again. Hope I’m 
not boresomc with my little stories.

The chorus’s loss is Uncle Sam's 
gain. Alphonse Pachesa left us Oct. 
26. Good luck, Al!

What’s Going on 
In Great Neck

of literature is subtle and profound and his memory

He doesn’t like 
vague talk, and of
ten talks about 
music, rushes to 
piano to demon
strate meaning. In 
the same way dis
cussing books 
means quoting
great chunks out of them. Once he played almost the whole of “Boris 
Godunov” during a discussion of Mussorgsky, and another time almost 
right through Stravinsky’s "Petrushka.”

, During the time of rehearsals for the first performance of his 7th 
Symphony, he was the most nervous person in Leningrad. The audience 
insisted on seeing him before it began, and he stood in the platform 
rigid and unsmiling. And when, after it was over, there were enthu
siastic clamours for the composer, the grim young man once more 
climbed to the platform looking as if he were going to be hung.

Public performances are a terrible ordeal for him. His hatred of any 
public demonstration makes him prefer giving concerts over the radio.

This is 
democracy. And we are still enjoy
ing free speech. And I want to say 
that if we are to pay for this war 
with blood and tears, if our children 
are to have life and liberty, then 
I and every man and woman must 
speak from my heart and mind — 
whether the columnists, or the fifth 
columnists, take it or not.

I am not a citizen, I don’t
citizenship papers. I have never had 
patriotism in that sense for any 
country, for I am patriotic to hu
manity as a whole. I am a' citizen 
of the world. If the Four Freedoms 
mean anything after this war, we 
won’t bother about whether we are 

1 citizens of one country or another.
I am not a Communist. I am not 

a Democrat. Neither am I a Re
publican. I am just a
of an honored profession, that of 
a clown, living in your country un
der your hospitality. Oh yes, a pay
ing guest, to the tune of ten mil
lion dollars in taxes. Seventy per 
cent of that ten million dollars 
comes from foreign countries, but it 
has been a privilege and a pleasure 
to pay Uncle Sam.

And I don’t like making speeches. 
This is not by business. Sometimes 
I look at you, the audience, and 
I don’t know — you frighten me. 
You make heroes, and you destroy 
them. But I am not afraid tonight.

I remember my first speech was 
in Washington during the first
World War. There were Mary Pick
ford, Douglas Fairbanks, Marie
Dressier and myself. We were to 
speak on the Third Liberty Loan 
campaign. I was terribly nervous, 
but there was Doug with all his 
charm—one of the most charming 
men I have ever met in my life, 
with the exeption of Franklin D. 
Roosevelt — and there was Marie 
Dressier, who was a great enter
tainer and could talk very well, and 
little Mary Pickford with her little 

. curls, and she would say, "Don^ 

. forget your Liberty Bonds,” and she 
I threw popcorn and kisses to them. 
And there was I, standing on the 
steps of the Capitol, shivering in 
my shoes—I, a pantomimist, never 
having spoken before the public be
fore, withoutf having it in the script. 
I was terrified, and a steely-eyed 
young man came up to me and 
said, "Now, listen, when you get up 
there, don’t try to be funny.” I said, 
“I am so glad you asked me.”

He said: "No, don’t try to be 
funny, just give it to them from the 
shoulder, tell them to buy a Liberty 
Bond, and so forth and so on.” 
Well, I was so nervous. I must have

I noticed 
two comfortable 
that. But I am 
act of mercy, I

In my estimation, he is one of 
the greatest Presidents of the Unit
ed States, a man who will take his 
place with Washington, Jefferson, 
Lincoln — yes, a man who has 
achieved more progress, direct pro
gress, for the little people than any 
other President, barring Lincoln, 
who freed the slaves; yes, a man 
who released Browder, 
there were one or 
people shocked at 
not shocked at an 
am thankful for it.

I notice that the persona non 
grata has been lifted from the Ita
lians. I would like to say thąt I 
hope that it will be lifted soon from 
Harry Bridges. I spoke to Harry 
Bridges in California. He is for the 
war effort 100 per cent. Some 
people still have an idea that Harry 
Bridges used to lead his men into 
strikes. I want to tell you this — 
his men led him!

When they voted 100 per cent for 
that last strike a couple of years 
ago in San Francisco, he said, 
“They voted for it, I have to lead 
it, that’s all.” And all that is past 
history now. We are at war, strikes 
are persona non grata in a war, 
but not Harry Bridges, whose con
tribution 
of Pearl 
cent.

I want
some time Communism 
held up as a big bugaboo, and we 
were terrified of it. But who are 
these Communists? What are they? 
I think we are beginning to under
stand who and what they are by 
their deeds and their Red Army’s 
deeds. What are these Soviet people 
like? They are ordinary people like 
ourselves. They love beauty, they 
love life. They are mothers who 
take great pride in their son’s edu
cation. They want to see them as 
scientists, artists and educators who 
can help create a finer world. They

to the war from the day 
Harbor has been magnifi-

to clarify something. For 
has been

Valerie Petraška.

Last Thursday, October 22nd, 
1942. Great Neck celebrated Naomi 
Vezdunas’, Zene Bechis and Mr. 
Urban’s birthdays. Pirmyn Chorus 
members got together and had one 
good swell time that evening. Quite, 
a few from Brooklyn, were present, 
Mrs. Blass, Mrs. Kazakevich, and 
others. What the younger set does:

Third class petty oficer John 
Blass and Tony Navick had a pret
ty bottle with four roses in front 
of them. A very pretty bottle. What 
happened to the contents of it, 
boys? Who started juggling apples? 
Johnny tried juggling three of 
them, only to, find himself ąnd Ab
bie on the floor tlying to catch 
them. Abbie played housewife to 
J. B. when he got coffee on his 
nice white uniform. She made him 
take his pants off and washed/ 
them. Why was everybody yelling 

, ah .you. Third class petty officer, 
Tony Yakstis, was it that you were 
eating too much? Oh well, the Na
vy will eat. Rita, you were a naugh
ty girl, tickling girls legs with, a 
weed under the table. Olga Bukaus
kas had a taste of Rita’s special 
cocktail, her own mixture. Two 
jiggers whiskey-one-jigger, soda and 
a handful of mint candy, with a 
bit of ashes in it. How was it? Af
ter the dinner we had Alma Ka- 
mowskas play the piano and most 
of us danced. Everyone enjoyed 
themselves, including the older 
folks, and on behalf of myself and 
the chorus, I wish Naomi, Zene, 
and Mr. Urban “A HAPPY BIRTH
DAY” and many more of • them. 
Pvt. George Kazakevich, the miss
ing guest, was missed by all, rhe 
wasn’t there physically but he was 
with us spiritually.

PERSONAL: "WE were all think
ing of you, Georgie”—Pirmyn Cho
rus incidently here is a new way of 
keeping within blackout regula
tions — The Johnny Blass way — 
hold a flashlight out of your win
dow, and 
proaching 
see him.
Thursday, 
friends.

Last rehearsal, while we were 
going over our songs, we were at
tracted by singing next door. We 
thought it was a radio playing so 
loudly, so we sent one of our girls 
in to investigate. She found that it 
was not a radio, but instead there 
were two girls singing in fine har- 

; was "White 
Christmas.” One of the girls hap- 

i chorus member’s 
need altos, so 

say we invite her???

They are mothers mony and the song 
who send their sons to war, who Christmas. Or 
kiss them goodbye, perhaps never j pens to be a . ■> ...... ____ dan<rhtr>r nndto see them again, and who weep 
in silence and still carry on, just 
as our American

They say they 
people. Yet any 
fight and die as 
been. doing, must jiave felt some 
God in their hearts,they must have 
a sense of eternity in their souls. 
When the judgement day comes, 
the God of compassion will under
stand — because He 
nical.

daughter, and we 
what

mothers do.
arc a godless 

canpeople who 
the Russians have

And then they say, 
munism spreads out 
world ?

is not tech-

what if Com
all over the

So what? I can live on $25,000 a 
year. Nice work, if you can get it.

Who knows what is going to hap
pen after the war? We haven’t won 
it yet. We may lose it. But this I 
know: You can’t stop human pro
gress. No, Mr. Hitler, you can’t stop 
it, however you try. You can’t stop 
the human mind from working and 
improving. If you want to try to 
stop the little people from progres
sing, then you must tear down your 
telegraph poles, tear down your 
schools, blow them up, destroy the 
laboratories and libraries, and leave 
no trace of them. When I think of 
Robert Ingersoll, a grand old man, 
I remember that he said: "To teach 
the alphabet is to inaugurate revo
lution.” Think it over.

to ad-

thank
States

No, we don’t know what we are 
going to get after this war but I 
am not concerned, noi* is any other 
decent person who knows we must 
crush fascism before anything else 
good can happen, and who is not 
greedy or avaricious. But this I 
know: We are not going to go back 
to the rugged .days of individualism, 
rugged for the few, and ragged for 
the many. No, we are going 
vance.

In conclusion, I want to 
the President of the United
for the wonderful job he is doing. I 
want to say to you, Mr. President, 
that with the people, the common 
people, the artists 
and the great mass 
people, are with you

While I am here, 
tribute to our dead, who have sa
crificed their lives for the Four 
Freedoms. And I want to pay tri
bute to the three million Russian 
dead who have sacrificed their lives 
holding the fort of freedom while 
we, their allies, have been getting 
ready. I want to thank the millions 
who are still steadfastly fighting, 
while we their allies, are getting 
ready. I want to thank the stal
wart defenders of Stalingrad, that 
monument of human 
have fought and bled 
getting ready.

But we shall come 
bled white. We shall come 
arms and men, brave men 
yourselves. And we, together 
you will defeat and crush our 
my. We, together with you, 
win the peace. And at that j 
conference, our dead will be 
present than the living and their 
sacrifices and brave deeds 
shinflf like a shaft of light across a 
table, to plead for the making of a 
better and a decent world for all.

and scientists 
of middle class 
100 per cent.
I want to pay

courage, who 
while we are

before you 
with 
like 

with 
• ene- 

will 
peace 
more

will

have some good movies this 
at the Regent. We have "Red

We 
week, 
Tanks” and for only 2 days. If any 
of. you missed 
again. Wherever 
to be showing, go 
is at thd» Warner, 
ney’s “Fantasia,” 
hear good music,

watch for itit, 
it should happen 
see it! The other 
and is Walt Dis- 
if you want to 
don't miss it.

chorus to 
We have 

if wc all 
wheel, we 
and buy 

it?
person who

of chorus 
have any

his
re-

bad

1, at 7 P. M.

I was just thinking that it would 
be a good idea for the 
buy a few War Bonds, 
some spare money, and 
put our shoulder to the 
can make more money 
more bonds. How about

By the way, any
works all day, and gets irritated 
about something, should keep 
or her feelings out 
hearsals. Let’s don’t 
feelings amongst us.

Sunday, November
at Mechanic’s Hall, Worcester there 
will be a meeting to celebrate the 
25th anniversary of the Soviet Re
public. There will be well known 
speakers as: Foster and Hood. We 
shall also see the film “Our Rus
sian Front,” so don’t miss 
all go, it’s only 39c.

October 25 to 30 was 
Rule ■— War Fund week
cester — but let’s not leave it at 
that. Let’s make every week a 'War 
Fund week — let’s buy War Bonds 
and stamps every week. Mr. V.

it, let’s

Golden 
in Wor- pray that the car 

you sees you, before 
Naomi was a great 

she treated all

ap- 
you 
gal 
her

Musical Notes
O The first of six New York Philharmonic-Symphony Young People’s 
Concerts, with Rudolph Ganz conducting, is broadcast from Carnegie 
Hall, Saturday, October 31 (WABC—11:05 A. M.). The first program 
is to be devoted to music by composers of the United Nations; Pro- 
kofieff, Sowerby, Grieg, Scharwenka, Villa-Lobos and Elgar. An infor
mal atmosphere, as is customary at these concerts, prevails with the 
conductor pausing now and again to explain Compositions or. tell anec
dotes about the composers to his young audience. /

Benny Goodman has been signed as 
first clarinet player for the Arturo 
Toscanini performance of Gershwin’s 
"Rhapsody in Blue” by the NBC Sym
phony over WEAF, Sunday, Nov. 1 
at 5 P. M. Many great names in the 
world of Jazz, or swing as it is known 
today, have wired congratulations to 

the

Benny Goodman

Toscanini on his inclusion of 
Gershwin classic in his repertory.

• S. Hurok once again presents 
original Don Cossack Chorus

the 
and

Dancers led by Serge Jaroff, at Car
negie Hall, Friday evening, November 
6th, 1942, at 8:45 p. m.

O Al Brazis, well known lyric baritone 
of the Middle West, and one of the 
original “Grenadiers," is to make 
his first aapearance in the East, by 
singing at Laisve’s Concert, Novem
ber 8th, 1942.

• A medley of square dances, with Gfeorge Bedell, champion square 
dance caller of New England, is played by Andre Kostelanetz and his 
orchestra on “The Pause That Refreshes On the Air” program Sunday, 
Nov. ,1 (WABC at 4:30). Frank Parker, radio tenor is soloist on the 
same program, Albert Spaulding acts as violinist and master-of-cerė- 
monies.
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Rašo Jonas Danis
(Tąsa)

Stalinas savo atsišaukime 
į Sovietų liaudį, nurodyda
mas jos pareigas kovoj su 
mirtinu priešu, pažymėjo 
reikalingumą “paversti So
vietų šalį į karinį aparatą, 
priešo užgrobiamą žemę pa
versti į tyrus, formuotis į 
partizanų būrius, neduoti 
priešui nei vienos minutės 
poilsio naikinant jį visur ir 
visokiais būdais.” Šiuos di
džiojo vado žodžius, liaudis 
ir Raudon. Armija priėmė 
kaip savo devizą ir nuo pat 
pirmosios užpuolimo dienos 
kruvinas nacifašizmas kiek
vienam žingsnyj sutiko dar 
istorijoj negirdėtą atsparą. 
Raudonoji Armija pasi
traukdama nepalieka nei 
vienos pėdos savo žemės, 
kurią priešas galėtų pasi
naudoti: Ji naikina fabri
kus, tiltus, gelžkelius, sto
tis, aerodromus, ištisus mie
stus palieka nenaudingų 
griuvėsių krūvomis. Di- 
džiausis tam įrodymas, tai 
susprogdinimas galingojo 
“Dnieprostrojaus,” to pasi^ 
didžiavimo visos Sovietų Są
jungos liaudies, kuri su di
džiausiu pasišventimu h; e- 
nergija pastatė laike pir
mojo penkmetinio plano, ir 
kuris sulyg vado Stalino į- 
sakymo, užeinant priešo jė
goms, Budiono narsuolių ta
po susprogdintas. Nesudre
bėjo jų rankos, nei vienas 
veido muskulas nesuvirpo, 
kuomet degė minų knatą 
įvykdymui savo pareigos. 
Kiekvienas žinojo ir buvo 
įsitikinęs, kad Sovietų liau
dies darbo vaisiais neturi 
teisės naudotis įsiveržus 
priešas.

Ne vien tik Raudonosios 
Armijos reguliarės jėgos, 
bet visa Sovietų liaudis vir
to į vieną galingą priešą 
naikinanti aparatą, kuriame 
dalyvauja nuo mažo kūdi
kio iki sulinkusio senelio. 
Nacifašistai juose mato 
jiems baisų priešą. Ta liau
dis naikina maisto sande
lius, sprogdina tiltus, už
puola priešo transportus,žū- 
'do ir naikina be pasigailėji
mo visus ir viską, kuo tiktai 
galėtų pasinaudoti fašiz
mas, puikiausiai žinodami, 
kad tuom artina tą valan
dą, kurioje bus galutinai pa- 
liuosuota ne vien tik Sovie-* 
tų Sąjungos fašizmo 
grobtos žemės, bet ir 
pasaulio pavergtosios 
tos.

uz- 
viso 
tau-

Partizanai
Raudonosios Armijos, jos 

kare prieš fašistines govė- 
das, partizanai yra dideli 
nepavaduojami pagelbinin- 
kai. Jie priešo užfrontėj už
klumpa fašistines karo da
lis ir kerta joms-skaudžius 
didelius nuostolius daran
čius smūgius. Įsibrovę faši
stai nežino, iš kurios pusės 
saugotis ir negali apsigin
ti. Jie neturi minutės ramu
mo. Mažais būriais fašistai 
bijo ir rodytis, o į miškus 
visai negali įeiti, nes juose 
vyrauja partizanai.

Ištisi plotai su dideliais 
miestais ir daugybe kaimų 
yra partizanų rankose, juo
se tebevyrauja sovietų val
džia, įsibriovęs fašizmas į 
sovietų žemę dar nepajėgė 
į juos įeiti ir įnešti teroro, 
žūdynių ir plėšimų. Tai jie, 
tie napieji partizanai, ku
rie daužo vokiečių trans
portus ir trukdo fašistinei 
kariuomenei gauti maistą 
ir amuniciją. Tai jie, tie 
pasišventę didvyriai, kurie

Ant gubernatoriaus balsuo
kim už Otis A. Hood, Komu
nistų Partijos kandidatą. Bal
suodamas už Otis A. Hood, 
balsuosi už karo pergalę 
sutriuškinimą hitlerizmo 
Ašies. Todėl priskaityk 
balsą už pergalę.

Ant senatoriaus balsuokit 
už Mr. Joseph E. Casey, De
mokratų Partijos žmogų, kuris

Hartford, Conn

sa-

ir už 
ir jo 
savo

ALDLD 3 Apskričio Kuopoms

Sulig pereitos ALDLD 3-čio 
Apskričio konferencijos tari
mo, konferencija įvyks Hart
fordo mieste, lapkričio (Nov.) 
1, sekmadienį, 10:30 vai. iš 
ryto, Laisvės Svetainėje, 155 
Hungerford St. Siųskite kuo 
daugiausia delegatų ir naujų 
sumanymų, taipgi įduokite de
legatams iš kuopų stovio pil
nus raportus. Taipgi kviečia
me svečius dalyvauti konfe
rencijoj, kaip ALDLD narius, 
taip ir kitų organizacijų na
rius.

priešo užimtoj teritorijoj 
baigia naikinti tą, ko Rau
donoji Armija ir išsikraus- 
čiusieji gyventojai nespėjo 
sunaikinti.

Partizanai taipgi yra diJ 
džiulis pagelbininkas infor
macijomis Raudonai Armi
jai. Jie sužino teisingas ži
nias apie priešo jėgas ir 
planus ir pateikia jas Rau
donajai Armijai.

Jie taipgi daug padeda de
moralizavime priešo kariuo
menės ir agitavime vokiečių 
kareivių pereiti į sovietų 
pusę. Ištisus pulkus vokie
čių kareivių, pasidavusių į 
sovietų belaisvę, partizanai 
yra pervedę per fronto lini
jas ir įteikę Raudon. Armi
jai.

Propaganda Priešo 
Kariuomenėj e

audonoji Armija gina
vo šalį.ne vien ginklais. Mi
lijonai lapelių tapo paskleis
ti vokiečių kareivių tarpe ir 
jie dar yra skleidžiami. Juo
se išaiškinama grobuoniški 
fašizmo tikslai, juose nuro
doma,kaip fašizmas naikina kiama konferencija. Apskričio 
Vokietijos ir jos pagrobtų raštininkė išsiuntinėjo laiškus 
Šalių liaudį, juos išaiškina- (visom kuopom ir sykiu Water- 
ma, kad Sovietų šalis Rau- j būrio kuopai laiškas buvo iš- 
donoji Armija neturi neapy- į siųstas, 
kantos prieš vokiečius, ita
lus ar kitus ir nenori ka
riauti prieš juos, bet ji gina 
savo šalį nuo užpuolikų fa-) 
šistų ir fašizmą sunaikins 
neišvengiamai. Juose kvie
čia vokiečių kareivius perei
ti į sovietų armiją,į viso pa
saulio liaudį ginančios ar
mijos eiles ir atsukti gink
lus prieš bendrą žmonijos 
priešą — hitlerines govė- 
das.

Tie skleidžiamieji lapeliai 
turi stebėtinas pasekmes. 
Didelė dalis vokiečių karei
vių, pasitaikius progai, pa
siduoda sovietų belaisvėm 
Tik žiaurusis fašizmas ne 
visiems duoda tąją progą.

Mūšiuose užmuštų arba į 
nelaisvę paimtų vokiečių 
kareivių didelėj didžiumoj, 
jų drabužiuose randama 
paslėpti lapeliai, kurie tin
ka kaipo ženklas jų draugiš
kumo sovietų šaliai perei
nant į jos pusę. Tai Raudo
nosios Armijos arų darbas. 
Jų pasėtųjų' lapelių atradi
mas pas vokiečių kareivius 
paslėptus drabužiuose aiš
kiai įrodo, kad vokiečių ka
reivių didelė dalis nenori 
kariauti prieš sovietus. Tai 
įrodymas, kad sovietiniai 
teisybės žodžiai randa at
garsį vokiečių kareivių šir
dyse.

Nepaprastai baisūs ir kru
vini mūšiai, neapsakomas 
Raudonosios Armijos hero
jiškumas, partizanų kerta
mi skaudūs smūgiai ir so
vietų pasėjami lapeliuose 
pasakyti tiesos žodžiai, nu
muša nacių armijos ūpą, 
arba jos jėgas ir ruošia ke
lią jos galutinam pralaimė
jimui.

(Bus daugiau)

Pastaba

Waterburio korespondenci
joj, tilpusioj No. 250, Ten Da
lyvavęs rūgoja, kad nėra šau

Apskričio org. M. Cipiliaus- 
kas, 814 Bank St.

Jeigu kuopa neturi išrinkus 
delegatų, tai kuo greičiausia 
sukruskite.

M. Mulerankienė, Rašt.
30 Squire St.

pilnai remia Roosevelto prog
ramą.

Į kongresmanus iš 18 Ward 
visi lietuviai balsuokit už 
Frank Foy, kuris taipgi pilnai 
remia prezidento programą.

*
Kiti kandidatai, kuriuos lie

tuviai turi žinoti, kas jie yra:
Republikonų kandidatas ant 

gubernatoriaus, dabartinis gu
bernatorius Saltonstall karo 
klausime remia prez. Roose
velto programą, bet jo darbi
ninkų reikaluose rekordai yra 
prasti. Veik už visus darbinin
kam naudingus bilius balsavęs 
prieš.

Demokratų kandidatas ant 
gubernatoriaus yra Mr. Put
nam, Springfield miesto majo
ras. Jis yra labai artimai susi
rišęs su America First Komi
tetu, kaip Wheeler, Curran. 
Nors Putnam yra Demokratų 
Partijos žmogus, bet jis yra 
priešas Roosevelto politikos. 
Už tai visi lietuviški fašistukai 
agituoja už jį balsuoti. O tai 
yra pavojingiausias iš visų 
kandidatų. Nei vienas lietuvis 
vyras ar moteris, neduokite 
balso už Putnama, nes balsas 
eitų priešų naudai. Visi, kurie 
norime -pergalės ant hitleriz
mo, kurie stovim už antro 
fronto atidarymą tuojau, ku
rie norim matyti Lietuvą iš
laisvintą,—ant gubernatoriaus 
balsuokim už Otis A. 
ant senatoriaus už J. E. 
ir ant kongresmano 
Foy.

Mūsų Naujienos

Kiek tenka patirti, tai Low- 
ellio lietuviai puikiai remia 
Raudonąjį Kryžių, šiais metais 
Vytauto Kliubo pastangomis 
buvo sukelta 100 dolerių. Bir
želio mėnesį Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija sukėlė dėl 
kareivių 30 dol. su viršum. 
Aušros Vartų Draugystė sukė
lė 40 dol. Bendras parengimas 
davė 75 dol. su viršum. Pini
gai perduoti R a u d o najam 
Kryžiui nuo lietuvių. Tai pui
kus darbas, didelė parama Dė
dei Šamui. Taipgi lietuviai yra 
daug nupirkę karo bonų.

Būtų gerai, kad kliubas ir 
draugystės padarytų tarimą 
pasiteirauti, kiek Lowellio lie
tuviai yra pirkę bonų.

Gražiai pasirodė lietuviai 
rėmime Rusijos medikalės pa
gelbės. Kiek patyriau, tai Pi
liečių Kliubo ir LDS 110 kuo
pos pastangomis pasiųsta 
keturi šimtai dolerių.

Kuri kolonija gali taip 
kiai pasirodyti ?

žinoma, ne visi 
bingiems tikslams 
mes. Yra griežtų
tie nenaudėliai baigia susmuk
ti, vesdami melų kampaniją 
prieš bendrą darbą.

čionai randasi keli jauni 
lietuviai, kurie nori svietui 
įkalbėti, kad jie dirba Lietu
vos naudai vesdami purviną 
agitaciją prieš Sovietų Sąjun
gą, visuomet pataikaudami na
ciams. Jie kelia prag^istihgas 
suirutes, susirinkimuose puola 
tuos, kurie skelbia vienybę ir 
gausiai remia Jungtinių Vals
tijų valdžią. Tie tamsūnai nie
ko nenori permatyti. Jie sako,

mes remiame Ameriką, tik ne
kenčiame bolševikų. Tai kur 
čia sensas? Pasaulis žino ir 
mato, kad Jungtinės Valstijos 
remia Sovietus, sykiu kariau
na prieš nacius, o tie tamsūnai 
remia pronacius, rengia jiems 
prakalbas, renka aukas, palai
ko net apmokamą šmeižiką, 
kuris pilnai susirišęs su penk- 
takolonistais. Jie daro didelę 
gėdą mūsų kolonijai. Dar jie 
nori uždaryti burną korespon
dentams ir sako, niekam neva
lia jokių žinių paduoti į spau
dą apie juos. Sako, jeigu suži
nosime, kas iš mūsų kolonijos 
rašo, tai bus išbrauktas iš or
ganizacijų. žinoma, niekas jų 
nebijo ir nepaiso.

Mūsų klebonas pasisakė, 
kad jis į politiką nesikiša, sa
kė, kad kardinolas uždraudė 
jam lysti į politiką. Atsisakė 
prisidėti prie rėmimo Raudo
nojo Kryžiaus parengimo.

virš

pui-

gar-tiems 
darbuoja- 

priešų. Bet

Detroito Kalendorius

Norwood, Mass
Prakalbos sveikinimui So

vietų Sąjungos kaip stipriau
sios mūsų sąjungininkės kovo
je prieš fašizmą. Minėsim So
vietų Sąjungos 25 metų gyva
vimą, nedėliftj, lapkričio 1 d., 
Finų Svetainėje, Chapel Court. 
Pradžia 3 valandą po pietų. 
Kalbėtojais bus: Komunistų 
Partijos kandidatas ant guber
natoriaus Massachusetts vals
tijoj Otis A. Hood ir Anna 
Burlak, pagarsėjusi veikėja ir 
prakalbininkė. Rengia Nor-

lį ood, 
Casey 
Frank

John Grybas, 
Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Pirmininkas.

Na, o pažiūrėkime, ar jis 
ištiesų nekiša savo nosies į po
litiką? Mass, valstijoje ateina 
rinkimai. Ant baloto yra pa
dėtas klausimas gimdymo kon
trolės. čia, rodos, tas klausi
mas klebono neliečia, nes jis 
jokios šeimynos neveisia, yra 
senbernis ir niekados šeimynos 
neturės. Betgi jis paleido savo 
kakarinę prieš šitą sumanymą. 
Agituoja savo tamsius parapi- 
jonus balsuoti “No.” Reiškia, 
jis nori palikti po senovei.

Aš gi patarčiau visiems^bal
suoti “Yes.” Taipgi patarčiau 
kunigėliui nekišti savo nosies į 
politiką ir neklaidinti žmonių.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

Iš mūsų kolonijos daug lie
tuvių išėjo į kariuomenę. Taip, 
kad vos keli jaunuoliai besi
mato. Vieni patys pasidavė sa
vanoriai, o kitus paėmė. Šio
mis dienomis išeina kariuome
nėn St. P. Paulenka, progresy
vių tėvų vienintelis sūnus, na
rys LDS kuopos. Linkiu jam 
laimingai pargrįžti ir vėl sykiu 
veikti mūsų kuopoje.

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/ 
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M WAR SAVINGS BONDS S STAMPS

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, 
Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Negrų Jaunuolių Konferencija
Spalių 25 d. Detroite Book 

Cadillac Motelio balruimyj 
įvyko Negrų Jaunuolių konfe
rencija. Į konferenciją buvo 
šaukta visų tautų ir unijų deT 
legatai sykiu dalyvauti ir pa
dėti daryti spaudimą ant fab
rikantų, kad nebūtų negrai' 
diskriminuojami karinėse dirb
tuvėse ir darbuose. Konferen
cijoj dalyvavo apie 100 baltų 
žmonių delegatų ir 255 negrų 
delegatų, jaunųjų ir suaugu
sių. Konferencija buvo nepa
prastai entuziastiška ir gyva. 
Priimta keletas rezoliucijų su 
reikalavimais, kad būtų pri
imta 10,000 negrių moterų į 
darbus ir negrai nebūtų taip 
paniekinti nuo s a m d ytojų 
dirbtuvėse. Nutarta įsteigti 
centrus dėl lavinimosi amatų 
ir tie centrai suteiks informa
cijas, kur ir kaip eina negrų 
samdymo reikalai.

Buvo pranešta,, kad jau 200 
negrų buvo paimta į darbus 
per samdymo raštines, bet 
kaip nueina į dirbtuvę dirbti, 
tai bosas pravaro namo, to
dėl, kad negrai. Fordo dirbtu
vėj jau 7 mėnesiai, kai kompa
nija priėmė unijos reikalavi
mą, kad negrės moterys turi 
būt imamos į darbą, bet kom
panija dar iki dabar nepildo 
sutarties. Nutarė, kad dar sy
kį bus reikalauta prižadą iš
pildyti per Fordo kompaniją, 
o jeigu nepildys, tai bus pa
statytas masinis pikietas prie 
visų Fordo kompanijos dirbtu
vių Dearborne ir Highland 
Parke.

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: ŽVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7170

| * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYR1US
S (VALGYKLA IR ALINft)

Rheingoid Extra Dry-Alus S 
S Didelis pasirinkimas visokių g 
« Vynų ir Degtinės g 
8 Importuotų ir Vietinių c 
g Kasdien Turime 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ § 

I JUOZAS ZEIDAT
8 Savininkas S
§ 411 Grand St. Brooklyn s

Lietuviui Rakandų Krautuvė

COR*

Alvinas.

Egiptas. — Amerikiečiai 
lakūnai nušovė žemyn ke
turis italų orlaivius, o savo 
neprarado nė vieno.

woodo suvienyti darbininkų 
kliubai. Taipgi rengėjai dar
buojasi, kad turėjus dainų bei 
muzikalę programą. Po prog
ramai bus kavos pare. Įžangos 
nebus. Kviečiam lietuvių vi
suomenę skaitlingai atsilanky
ti. „ ]

atsiianKy-1
Kliubietis. I •

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VERI-THIN* BAMONA VERl-THIN* RAPIER.- *

701 GRAND STREET ? 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tol. STagg 2-2178 •

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

Lietuvių Kiiro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes j rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

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

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



»'.W» mi iwobi,

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Bagdoną,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

PATAIKĖ Į TAŠKĄ

įvyks

nau-

ro-

n»MN

171
160
140
131

26
24

vietinius ir iš 
smagiai laiką

192
180

S.
D.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

120
108
106
102
98
96
94
92

Štai 
adfosas-

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas

Pa. 80
N.Y. 36

i

Karkus, Natalija 
M. Chenienė, Rože 
Sofija Ormanienė

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

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

Kuzmickas, Shenandoah, 
M. šolomskas, Brooklyn, 
Matačiūnas, Paterson, N. J. 55 
Buknys, B’klyn, N. Y..........
Kelmelis, Torrington, Conn. 
Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 24 
Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24

(movies) “Our Russian 
ir išgirsite kalbėtojus — 
Z. Foster, nacionalis pirmi- 
Kompartijos ir Otis A.

Beršėnas, Mi- 
$2. Viso —

p.
E.
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y....... 20 

“Laisvės” Administracija.

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

kad visados bus patenkinti. f

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

I&S.- TIK VIENĄ DIENĄ—Nedėlioj, Lapkričio 1 

“Battle For Siberia”
(su angliškais paaiškinimais)

Nuolatinis rodymas nuo 1 iki 10:30 vai. vak.
Ateikite pamatyti šią puikią filmą.
Taipgi bus rodomi kitos trumpos filmos.
Dieną, nuo 12:30 iki 1 vai. 25c —

užsidarymo 40c. (su taksais).

APOLLO THEATRE

Penktadienis, Spalių 30, 1942 Penktas Puslapis

PAKLODAMI TOKSTANCIUS SAVO KARIŲ, 
FAŠISTAI PASIVARĖ TRUPUTĮ PIRMYN 

STALINGRADO IR NALC1K0 SRITYSE

Maskva, spal. 29.—Sovietų Žinių Biuro pranešimas: 
Mūsų kariuomenė spal. 28 d. vedė mūšius su priešais 

Stalingrado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse ir Nal- 
čiko apygardoje (Kaukaze).

Stalingrado srityje sovietinė kariuomenė atkakliai 
kovojo su priešų tankais ir pėstininkais. Vienoje fa
brikų vietovėje vokiečių pėstininkai ir tankai su orlai
vių parama kartotinai atakavo stiprius mūsų punktus.

Mūsų kariuomenė atrėmė priešus. Viename sekto
riuje priešam pavyko pasivaryt porą šimtų jardų pir
myn.

Vokiečių motorizuotų pėstininkų kuopa prasiveržė 
į pietiniai-vakarinius pakraščius vieno fabriko, bet bu
vo visiškai sunaikinta. Per kautynes priešai nukentėjo 
didelių nuostolių. Sovietinė artilerija, mortiros ir ata
kos iš oro nušlavė 12 kuopų vokiečių pėstininkų ir su
naikino 30 tankų ir 90 auto-sunkvežimių.

Buvo nutildyta 17 baterijų vokiečių mortirų ir 18 
baterijų kanuolių. Mūsų lakūnai ii’ priešlėktuviniai 
šauliai nukirto žemyn 15 vokiečių orlaivių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado priešai darė astuo
nias atakas srityje vienos gyvenamos vietos, kurią so
vietinė kariuomenė užėmė pirm kelių dienų. Mūsų ka
riai sutriuškino tas atakas ir sunaikino apie 500 rumu
nų kareivių ir oficierių.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse priešai, atsigabenę atsar
ginių, darė ataką prieš vieną aukštumą. Mūsų kariuo
menė per dieną atmušė smarkią vokiečių ataką, išsėmė 
priešų jėgas ir kontr-atakavo. Buvo užmušta virš 200 
hitlerininkų.

Nalčiko srityje sovietinė kariuomenė kovėsi su prie
šais, kurie perėjo į ofensyvą. Viename sektoriuje vo
kiečiams pavyko truputį pastumt mūsų kariuomenę 
atgal. Vienas sovietinių kovotojų dalinys užmušė bei 
sužeidė daug vokiečių. Sovietiniai lėktuvai sunaikino 
šešis vokiečių tankus. Du vokiečių orlaiviai buvo nu
šauti žeftiyn per kautynes ore ir septyni sunaikinti 
ant žemės.

Partizanų kovotojų būrys, veikiąs Minsko srityje, 
nuvertė nuo bėgių vokiečių kariuomenės traukinį, tu
rėjusį 30 vagobų. Oriolo partizanai nuvertė nuo bėgių 
kelis priešų traukinius. Būrys ukrainų partizanų su
sprogdino du vokiečių traukinius, sunaikindamas 26 
vagonus.

Maskva, spal. 28. — Šipndieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado priešai darė ne
sėkmingas atakas, stengdamiesi atgriebt vieną gyve
namą vietą, kurią sovietinė kariuomenė užėmė kelios 
dienos pirmiau.

Mūsų šautuvų ir artilerijos ugnis atmušė tas ata
kas ir nušlavė apie 850 rumunų kareivių ir oficierių. 
Priešlėktuvinė mūsų ugnis nušovė žemyn šešis priešų 
orlaivius.

Į rytus nuo Novorossiisko sovietiniai marininkai įsi
veržė į vieną vokiečių užimtą gyvenamą vietą, užmu
šė 500 vokiečių, suhaikino du kulkasvaidžius ir pagro
bė kai kuriuos priedų dokumentus.

“LAISVES” VAJUS
(Tąsa nuo pirmo, puslapio) 

sidėti prie vajaus. Taipgi laukiame dar daugiau 
jų skaitytojų. 

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskiene, Newark, N. J.................. ..........
Svinkūnienė ir Meisoniene, Waterbury, Conn. ... 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. ................................
J. Bakšys, Worcester, Mass...................................
Philadelphijos Vajininkai .....................................
J. Blažionis-R. čiulada, Lowell, Mass.....................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.............................
S. Penkauskas-P. Tamošauskas, Lawrence, Mass. 
S. Puidokas, Rumford, Me......................................
V. J. Stankus, Easton, Pa....................... . ..............

1320
1016

732
712
633
624
530
510
499
336

Per Karinio Lakūno Iš 
dykavimą Žuvo 12

Los Angeles, Calif.—Ame
rikos armijos bombanešio 
lakūnas leitenantas W. N. 
Wilson tapo įkaitintas už 
žmogžudystę.

Tyrinėjimai parodė, kad 
jis naktį vienoje užeigoje 
susidraugavo su keleivinio 
orlaivio lakūnu L. F. Rep- 
portu; susitarė, kad abiejų 
orlaiviai pakils tuo pačiu 
laiku ir susitiks ore ties 
San Gregorio tarpkalne.

Atskridus leitenanto Wil- 
šono bombanešiui į tą vietą, 
dar nebuvo Repporto vai
ruojamo pasažyrinio orlai
vio. Wilsonas, todėl, skrai
dė aplinkui, belaukdamas 
Repporto.

Bemanevruojant Wilsonui, 
Repporto orlaivis ūmai pa
sirodė taip arti, kad Wilso
nas staiga pasuko bombane- 
šį šonan, norėdamas išvengt 
susidūrimo. Bet jau buvo 
pervėlu, ir bombanešis dro
žė į keleivinį orlaivį. Pa
starasis nukrito ir sudužo. 
Su juom žuvo 12 žmonių.

Repportas taip pat areš
tuotas.

DAUGIAU AMERIKOS MARI- 
NINKŲ ATVYKO ANGLIJON

London. — Anglijon at
plaukė daugiau marininkų 
iš Jungtinių Valstijų, bet 
kiek, tai viešai neskelbiama.

Neoficialiai p r anešimai 
sako, kad Amerikos mari- 
ninkai Anglijoj yra uoliai 
lavinami įsiveržimui į Eu
ropos žemyną prieš nacius.

Boston, Mass. — Ameri- 
kos admirolas C. H. Wood
ward . įspėjo amerikiečius 
nemanyt, kad japonai esą 
žiopli ar prasti kovotojai.

Kada dabar toks įvairių su
krėtimų ’laikas, kai žmonių 
moralė labai opi, vargiai ra
si kelintą šeimyną, kad netu
rėtų atsiskyrimų su saviškiais 
ir kartais pasiekia žinios apie 
dingusius šio baisaus karo sū
kuryje, diena iš dienos laik
raščiai užpildyti šiurpu kre- 
čiančiomis žiniomis, tai Dėdė 
Vincas *su savo apysakaite, ku
rią “Laisve” pradėjo spausdin
ti spalių 19 d., tikrai į tašką 
pataikyta dėl žmonių moralės 
palaikymo/ Ir taip vykusiai 
parašyta, taip godžiai skaitosi, 
kad jau seniai taip noriai be
buvau skaitęs apysakas. Neži
nau, ar visiem taip patinka ir 
ar visi “Laisvės” skaitytojai ją 
skaito? Kadangi “L.” ketvir
tam puslapyje veik visada 
apysakos eina, todėl nepraleis
kite nepabandę skaityt “Pet
ras Dramblys.” Tai tikra kai-1 
mietiška, prasčiokiškai humo- 
riška, supinta su romansu. Ją 
beskaitydamas nors laikinai 
užmiršti tos karo žudynės įvy
kius.

Aukos Sovietų Sąjungai 
Gelbėti

Iš “Vilnies” ofiso gavome 
sekamai : M. Plečkaitis prida
vė nuo pares, $15; Mrs. Janu
lis, Chicago, 111., $3; N. Mel
lon, Chicago, $5 ; V. Damb
rauskienė, Springfield, $1; 
M. Prizgint, Detroit, Mich. $2^ 
A. Lemesh, Harvey, $2; F. Ja
nušauskas, Racine, Wis., $5; 
Pralgauskas, Cicero, $2; G. 
Towjanki, Chicago, $3; F. 
Vėbra, Chicago, $15; J. Coop
er, Geneva, $2; J. Augaitis, 
Chicago, $2; Skučas, Chicago, 
$1. J. Mockaitis, Spring Val
ley, $25; V. Bložienė, Hart, 
Mich., $20; A. Vyšniauskas, 
Hart, $5; S. Klastow, Scott
ville, Mich., $1; J. Poškienė, 
Chicago, $3; C. Kiselis, Ra
cine, surinko $6.50; J. Dočkus, 
Cicero, $5; B. Butkus, Duluth, 
Minn., $1 ir J. 
shawaka, Ind., 
$126.50.

Surinkta per
S. Bend, Ind., $28. Bill & Mo
nica Cook, Chicago, Ill., $10; 
P. Grybo šeima, Aberdeen, 
Wash., $9. Po $5: Tom Gry
bas, Brooklyn, Wash.; J. Di- 
linskas, Aberdeen, Wash.; M. 
Grybas, Aberdeen, Wash.; 
Frank Dagilis, Chicago; Geo. 
Sanders, Chicago; J. Kaupas, 
Aberdeen, Wash. Po $2: P. 
Kugen, Montesano, Wash.; J. 
Kučinskas, Butte, Mont, ir P. 
& P. Burtauskai, Butte. Po 
$1: Mrs. J. Girshtaut, Aber
deen, Wash.; J. Starkus, 
Butte, Mont. Viso $85. Tai iš 
“Vilnies” viso gauta $211.50.

Per A. Valinčius, Pittston, 
Pa.: Zinkevičių šeima, $5. 
Petriokas, $1. Po 50c: Kalaus- 
kas, Mašiotas ir Valinčius. Vi
so $7.50.

Per D. P. Lekavičius, Pitts
burgh, Pa.: Lekavičius, $1.25. 
Po $1: S. Peksoų, S. Orda, J. 
Kazmer. E. Kairienė 75c. Po

50c.: K. 
M artink u s, 
Dovidienė. 
30c. Po 25c.: J. Adomonienė,
Barbutė Armalienė, Ona Dar- 
butienė, Joseph Norkus, P. 
■Machenas, J. Urbonas, P. D. 
Lekavičius, M. Urbin. A. Nor
kienė, 15c. W. A., 10c. (At
leiskite jeigu pavardės netei
singos, nes ne visas buvo gali
ma išskaityti.)

Per J. Žilinską, Lewiston, 
Me. Po $5: J. ir A. Laučiai, 
L. ir P. 'Zarkauskai, M. ir P. 
Wildneriai, J. ir E. Kropovic- 
kai, F. ir A. Apšegai, A. Kau- 
lakis ir šeima, J. ir II. Žilins
kai. Po $2: R. ir J. šilaikiai, 
J. Liaudanskas, J. Plondunis. 
Po $1: W. ir H. Meinoriai, A. 
Drayeckis, J. Miškinis, S. Gai- 
na (kareivis), D. Vitonis, A. 
žilinskaitė-Urbaitis. Po 50c.: 
B. Mainoris, M. Miškiniūtė. 
Viso $48.

Per M. S t r i ž aus kienę, 
Waterbury, Conn.: nuo Svei
katos Kultūros Draugijos pik
niko įvykusio rugsėjo 13 d., 
dalis pelno, $32.

Per F. Buslevičius, Nashua,
N. JI.: nuo M. Bartis pares, 
65 m. sukakties, $6.25.

Per Oną Mikolajūnienę, 
Binghamton, N. Y.: nuo ALD 
LD Moterų Skyriaus (koresp. 
tilpo), $9.27.

Jaunuolis R. Karšo,n (per
O. Kučiauskaitę) iš Baltimore, 
Md., $5.90.

K. Depsas, Brooklyn, N. Y., 
$10.

Po $5:
Webster, N. Y. (per W. Čer
niauską, 
Wm.
Conn.

Po $2: K. Tamošiūnas, New 
York City, N. Y.; Paul Joni-

kis, Easton, Pa.; Win. Sauka, 
Brooklyn, N. Y.

širdingai tariame ačiū vi
siems virš minėtiems aukoto
jams. čia norime pranešti, kad 
jau gavome “Scrolls” — Pa
sveikinimus, lietuvių kalboj ir 
angliškai. Ant šių Scrolls ren
kama parašai asmenų, kurie 
sveikins Sovietų žmones su 
nemažiau kaip $1. Vėliaus tie 
parašai (eina kampanija su
rinkti milijoną parašų) bus 
nusiųsti į Sovietų Sąjungą. Ku
rie norėsite šių “Scrolls,” pra
šome kreiptis į Lietuvių Komi-

tetą, žemiau paduotu antrašu.
Yra dar vis keletas asmenų 

kurie, nepildo mūsų prašymo. 
Mes prašome visų — siunčiant 
čekius ar money orderius iš
rašykite iždininkes vardu, O 
ne “Laisvės” ar kitų asmenų. 
Tas padaro daug keblumų. Iš
rašykite kaip reikia, sumažin
site keblumus ir už tai būsime 
labai dėkingi.

L. Kavaliauskaitė, ižd.
Lietuvių Komitetas Sovie
tų Sąjungai Gelbėti, 
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Australija. — Generolas 
Douglas MacArthur užgin
čijo pa skalus, kad jis pla
nuojąs kada nors kandida- 
tuot į Jungtinių Valstijų 
prezidentus..

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

LDS 
sekmadienį, lapkr. 1 d., 1 vai. dieną. 
YMHA salėje, Ferry & Walnut gat
vėse. Visi nariai malonėkite daly
vauti. — E. Farion, Sekr. (254-256)

HARRISON-KEARNY, N. J. 
. LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 1 d., 1:30 vai. 
dieną. Labor Lyceum Salėje, 15-17 
Anh St., Harrisone. — F. Šimkienė, 
Sekr. (254-256)

P. Žirgulis, Rochester, N. Y........ 366
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 283 
P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 253

Yaskevičius, Hudson, Mass. 220 
Rudmanas, New Haven, Conn. 196 

Margaitis, Windsor, Conn......
Burba, So. Boston, Mass.

ALDLD 136 kp., Harrison-
Kearny, N. J........... ......... z......

Baltimorės Vajininkai ..............
M. Urba, Easton, Pa...................
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 123 
J. Grybas, Norwood, Mass........
A. Tdtorėlis, Hartford, Conn....
A. Marshall, Torrington, Conn. 
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 
A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y........
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..........
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y..........................
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Zvingilas, So. Boston, Mass. 
A. Valinčius, Pittston, Pa..........
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
J. Bimba, Paterson, N. J............
Adelė Bakūnienė, Clifside, N. J. 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Sekys, Hartford, Conn...........
Grand Rapids, Vajininkai .........
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 
M. Slekienė, Gardner, Mass......
Geo. Urban, Braddock, Pa..........

90
84
84
84
72
71
60
60
58
56
48
48
48

MuSŲ SUBMARINAI NU
SKANDINĘ 750,000 TONŲ 

JAPONŲ LAIVŲ 
Skaičiuojama, kad Ameri

kos submarinai Chinijos Jū
roje, Japonijos’vandenyse ir 
Ramiajame Vandenyne per 
10 menesių iki šiol nuskan
dino daugiau kaip 750 tūks
tančių tonų japonų laivų.

Washington. — Vokiečių 
submarnas nuskandino vie
ną prekinį Amerikos laivą 
ties Norvegija rugs, mėne
sį. Visi 49 jo įgulos nariai 
buvo išgelbėti.

Dar vienas worcesterietis 
jaunuolis Edwardas Jusius, 
tik praleidęs gimtadienio 20 
metų sukaktį praeitą rugpjū
čio 13 d., pasiviešėjo atvykęs 
iš Calif orni jos pas tėvus, po 
su virš dviejų metų laiko ten 
būvimo. Sugrįžęs nebeilgai be
dirbo lėktuvų dirbtuvėj, nes 
spalių 6 d. jau apsivilko Dė
dės Šamo uniforma. Tai viena
tinis D. ir V. Juliaus sūnus. 
Jaunuolis tarnauja orlaivyno 
skvadrone Alabamoje. Mais
tas, sako, esąs geras ir pakan
kamai. D. J.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., 7 v. 

v., 321 Main St. (Washburn Hall) 
įvyks apvaikščiojimas Sovietų Są
jungos 25 m. sukaktis. Matysite pa
veikslą 
Front” 
William 
ninkas 
Hood, nuo kompartijos, kandidatas 
į Mass. Gubernatorius šiuose rinki
muose. Įžanga (su taksais) 39c. Vi
sus kviečia Komunistų Partijos 
Skyrius. (254-256)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia pasilinksmini
mo balių. Įvyks šeštadienį, spalių 
31 d., Kliubo kambariuose, 408 
Court St. Pradžia 8 v. v. Kliubie- 
čiai kviečia visus 
apylinkės dalyvauti, 
praleisti ir pasišokti prie geros or
kestras. Naudą šio parengimo suži
nosite ant vietos. — J. Wizbor.

(253-255)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, spalių 31 d., bus 

doma paveikslas “This is the Ene
my.” Taipgi kalbės militarinis ana
listas Kap. Sergey N. Kourhakoff, 
autorius — “Russia’s Fighting For
ces” ir kiti žymūs kalbėtojai daly
vaus. Pelnas bus skiriamas Sovietų 
Sąjungai • Gelbėti. Įvyks Bushnell 
Memorial Hall. Pradžia 8:15 v. vak. 
Įžanga 55c. Kviečiame dalyvauti.

(253-255)

ROCHESTER, N. Y.
Specialė vakarienė bus duodama 

spalių 31 d., Gedemino Salėje, 575 
Joseph Ave., 6:30 v. v. Bilietas 75c. 
Gedemino Draugija kviečia visus 
dalyvauti. (253-255)

i

Nuo A. Arlausko,

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

1 iki 5 vai. 35c — 5 vai. iki 
Vaikams 15c visą dieną.

1050 Washington St, 
Boston, Mass.

Telefonas: HUmboldt 2-7964

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

Rochester, N. Y.), 
Deksnys, S t a m f ord,

Suteikiam garbingas laidotuves

, $150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

43

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

MATTHEJF P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokį grupių ir pavienių, 

fš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. • Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
itAT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsit Brook- 
lyne, užeikite su
sipažinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- J 
rimis. Nedėliomis > 

’ atdaras nuo 1 vai 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N
Blokas nuo Hewes St eleveiterio stoties. Tei. EVergreen 4-9508 •



Šeštas Puslapis Penktadienis, Spalių 30,' 1$42

Apie Busimuosius New Yorko Valstijoj Rinkimus, 
Būsimus Lapkr. 3 d. Už Kokius Kandidatus Balsuoti?
Už Ką Aš Balsuosiu?

pastatė prieš norą preziden
to Roosevelto ir prieš norą 
visų organizuotų New Yor- 
ko valstijos darbininkų. 
Bennettas, tiesa, yra tos pa
čios partijos, kaip preziden
tas Rooseveltas, bet suva
žiavime, kur Bennettas bu
vo nominuotas,- Roosevelto 
vardą suminėjus, kildavo 
švilpimai ir baubimai. Ben- 
nettą, mat, pastatė Farley’- 
jus, New Yorko demokratų 
bosas. Todėl aš ir už Ben- 
nettą nebalsuosiu, nors, ma
no nuomone, Bennettas yra 
visvien geresnis kandidatas, 
kaip Dewey.

Darbo Partija pastatė sa
vo kandidatu Mr. Alfange. 
Šis yra gan pažangus vy
ras, džentelmanas ir remiąs 
Naująją Dalybą. Bet Alfan
ge nėra užtenkamai agresy
vus. Jis, be to, savo prakal
bose, sakytose rinkiminėje 
kampanijoje, neužtenkamai 
pabrėžė savo nusistatymą

Esu pasirengęs dalyvau
ti balsavimuose (lapkričio 3 
dieną). Esu pasirengęs, kaip 
ir kiti šimtai tūkstančių 
New Yorko valstijos pilie
čių, paduoti savo balsą už 
^geriausius žmones, kandida
tuojančius į atsakomingas 
valdiškas vietas.

Ilgai svarsčiau ir galvo- | 
jau, kaip balsuoti, už ką bal
suot ? Susipažįstu su plat
formomis ir darbais ketu
rių stambesniųjų kandidatų 
į gubernatorius? Tai yra su 
republikonų Dewey, su de
mokratų Bennettu, su dar- 

. biečių Alfange ir su komu
nistų Amteriu.

Už Mr. Dewey griežtai 
atsisakau balsuoti. Nes De
way yra Hooverio pakali
kas. Dewey yra reakcinin- 
kiškos republikonų partijos 
dalies žmogus. Dewey yra 
priešas ne tik prezidento 
Roosevelto, bet ir republi- 
kono Willkio, pažangaus vy- Į 
ro. Jei Dewey būtų išrink- j karo klausimu. Jis nėra ag- 
tas — jis kenktų preziden- resyvus kovotojas už atida- 
tui Rooseveltui, jis kenktų rymą antro fronto Europo-* 
karo eigai, jis, su Hooveriu je. Todėl aš ir už Mr. Al- 
ir kitais, stotų už “derybi-i fange nebalsuosiu, 
nę taiką” su Hitleriu. O tai

n is josios dėsnys, reikalau
jąs atidaryti antrąjį fron
tą. O antrojo fronto atida
rymas reiškia tai, kad mes 
stojame už greitesniu laiku 
priešo sumušimą, už jo su
mušimą su mažiau aukų, 
mažiaus iškaščių.. Ir kiti 
komunistų platformos pun
ktai man patinka, 
nes -jie aiškūs, naudin
gi darbo žmonėms ir visam 
mūsų kraštui. Todėl aš bal-

Roosevelto Naująją Dalybą, 
jis remia progresą. Jis re
mia karo reikalus, karines 
pastangas. Charles Poletti 
tai vietai labai tinka ir aš 
dėl to už jį balsuosiu ir ra
ginu kitus piliečius balsuo
tojus tą patį padaryti. Ge
riausia už Charles Poletti 
balsuoti Darbo Partijos są
raše.

Pažangus vyras yra Jo
seph V. O’Leai’y, kandida
tuojąs į valstijos kontrolie
rių. Aš ir už jį balsuosiu, 
nors jis . yra demokratas. 
Aš taipgi balsuosiu už Hen
ry Epstein į valstijos pro
kurorą (attorney - gene
ral). Epstein yra įdėtas de
mokratų partijos sąraše. A- 
bu ši tiedu vyrai yra pažan
gūs, stovį su Naująja Daly
ba, su prezidento Roose
velto politika. Dėlto aš bal
suosiu už juos.

Pasilieka kongresmanai.

Šituos aš raginu pasirink
ti pagal jūsų geriausią su
pratimą: juos geriausia pa
sirinkti iš Darbo Partijos 
sąrašo, nors ir ten ne visi 
kandidatai jau yra geriausi.

Aš žinau, kad mano siū
lomas kandidatų sąrašas y- 
ra “painus,” reikalaująs 
pasvarstymo pirm balsuo
siant. Bet mes, piliečiai, ku
rie eisime balsuoti, turime, 
iš tikrųjų, labai gerai pa
svarstyti, susipažinti su vi
sais kandidatais, su jų pro
gramomis ir tik tuomet sa
vo balsus paduoti. Mes ne
privalome savo balsų sueik- 
voti: privalom juos paduo
ti taip, kad išeitų didžiau- 
sion mūsų krašto žmonių 
naudo n.

Šitokios yra mano, eilinio 
piliečio, pažiūros į busi
muosius New Yorko valsti
joje balsavimus, įvyksian
čius lapkričio 3 dieną..

Pilietis R.

Kodėl Negalima Bal 
suoti už Dragūną?

nę taiką” su Hitleriu. O tai Liekasi komunistų išsta- 
būtų nelaimė ne tik Jung- tytas kandidatas, Mr. Am- 
tinėms Valstijoms, bet ir vi- teris. Skaičiau jo partijos 
soms Jungtinėms Tautoms.Į rinkiminę platformą, skaL 
Todėl aš už Dewey nebal- j čiau jo kai kurias kalbas.. 
suosiu. Man patinka komunistų

Mr. Bennettą demokratai i platforma, ypačiai pirmuti-

Devintame kongresiniame I liaviene dirba už Mr. De- 
distrikte, Queens, Republi- |wey, Republikonų Partijos 
konų Partija išstatė kan- į kandidato išrinkimą? Kaip

“Laisves” Koncertas
t < * .t < r «.

Įvyks už dviejų savaičių

Lapkričio 8 November

ALGIRDAS BRAZIS, 
Lyriškas baritonas. 

Dainavęs Anglijoje ir Lietuvoje. 
Dabar Jis dainuoja ir vaidina su 
Midwest Opera Co., Chicago, III.

BIRCTA RAMOŠKAITE, sopranas 
Pasižymėjusi Operų ir Koncertų 
dainininkė plačioje Amerikoje. Ji 
dabar gyvena ir mokinasi New 
Yorke, ruošiasi vaidinimui operos.

Abu šie scenos pažibos dalyvaus dienraščio “Laisvės” 
koncerte. Kiekvienas dainą ir bendrai meną branginantis 
žmogus džiaugsmingai laukia dienos išgirsti ir pamatyti.

David Tulchinoff, baritonas, žymus operų dainininkas 
dalyvaus “Laisvės” koncerto programoje.
Balso Trijetas, tai naujas numeris musų scenoje. Jį 
sudaro Aldona Klimaitė, koloratūra supranas, Aldona 
Anderson, supranas ir Suzana Kazokytė, mezzo sop
ranas. Jas sumokino kompozitorė Bronė šalinaitė. Vi
sos trys puikiai išsilavinusios dainininkės.

Taipgi bus keturios poros rūsy šokikų,
kurie visuomet sukelia audringų ovacijų koncertuose.
Brooklyno Aido Choras “Laisvės” koncertui yra pasi
ruošęs gražiomis dainomis.

Koncertas bus toje pat vietoje kur pernai buvo

LABOR LYCEUM
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus 
Rezervuotos sėdynės $1.10 

Nerezervuotl bilietai po 88c, įskaitant taksus.
Pradžia 3:30 vai. dieną

ISRAEL AMTERIS, 
Komunistų Partijos kandida
tas i gubernatorius, karštai 
stojas už antrojo fronto atida
rymą, už greitą karo laimėji
mą; už j j piliečiai privalo pa
duoti savo balsus. (Apie ko
munistų platformą — skaity
kite antrame šio “L.” nume
rio puslapy.)

suosiu ir raginu kitus pi
liečius taip daryti už Mr. 
Amterį į gubernatorius. Ne
manau, kad Amteris bus iš
rinktas gubernatorium, bet 
vieną žinau: balsuodamas 
už jį, aš balsuosiu už antrą
jį frontą. Juo daugiau balsų 
bus paduota už antrąjį fron
tą, tuo tas labiau paakstins 
mūsų valdytojus greičiau jį 
atidaryti.

Man patinka dar du ko- 
, munistų kandidatai: Eliza
beth Gurley Flynn, kandi
datė į kongresą, ir Benja
min J. Davis, Jr., kandida
tas į kongresą.

Kaip gi su kitais, 
kandidatais?

Labai svarbią vietą
ma leitenantas - gubernato
rius. Už kurį kandidatą į 
leitenantus gubernatorius 
balsuoti? Komunistai į tą 
vietą kadidato neturi, o dar- 
biečiai indorsavo - užgyrė 
demokratų kandidatą.

didatu Mr. William J. Drake 
ir tada tik sužinojome, kad 
jis yra lietuvis Dragūnas. 
Labai būtų lietuviams sma
gu, kad į kongresą kandi
datuotų geras Roosevelto 
šalininkas, antro fronto ša
lininkas, mūsų karo laimė
jimo 'šalininkas, sakysime, 
panašus žmogus, kaip Wen
dell Willkiė. Bet Mr. Drake- 
Dragunas tokiu nėra.

Mr. W. J. Drake susidėjo 
su tokiais fašistais, kaip pp. 
Jurgėla ir Tysliavienė. Jie 
ir sudarė lietuvių tarpe ko
mitetą, kurisJ rūpinasi Dra-

kongresmaną, tai jie ir jiem 
panašūs sudarytų bendrą 
veikimą prieš Roosevelto 
Administraciją, kuris vestų 
mūsų šalį į karo pralaimėji
mą, į pražūtį! Ir štai ko
dėl nei vienas demokrati
niai., anti-hitleriškai nusi
statęs žmogus negali baL 
suoti nei nž Mr. Drake, nei 
už Mr. Dewey!

Devintame kongresiniame 
distrikte Demokratų Parti
ja išstatė kandidatu Mr. 
Eugene J. Keogh, kuris 
taip pat nėra Roosevelto 
politikos rėmėjas, nors jis 
ir yra Demokratų Partijos, 
reakcinio sparno, kandida
tas. Šis ponas yra kongrese 
ir jis ten rėmė bilių, kuris 
suteikė Martin Dies Komi
tetui pinigų neva “tyrimui 
neamerikinio veikimo,” o 
tikrumoj paslėpimui nacių 
veikimo ir puolimui darbo 
unijų ir komunistų.

Mr. E. J. Keogh jau ne-f. 
kartą parodė, kad jis eina j 

•prieš Roosevelto politiką. 
Kada prezidentas prašė 
kongreso nuimti draudimą 
Amerikos laivams plaukti į 
kariaujančių demokratinių 
šalių prieplaukas, tai Mr. 
Keogh griežtai išstojo prieš 
prezidento prašymą. Jis ir 
daugelyje kitų atsitikimų 
buvo prieš Roosevelto poli-

i tiką. Todėl ir Mr. E'. J. Ke- 
I ogh neužsitarnauja piliečių 
balsų!

Devintame kongresiniame 
distrikte trečiu kandidatu j 
kongresą yra Amerikos 

t Darbo Partijos (American 
Labor Party) kandidatas, 
tai Mr. Albert Slade; žmo-

gi galėtų Mr. Drake remti
prezidentą Rooseveltą kon
grese, kad jis jau dabar ei-
na prieš Roosevelto pozici- įjūris 'Book"and

ūži-

CHARLES POLETTI, 
kandidatas į leitenantą - gu
bernatorių, pažangus vyras, 
užsitarnavęs, kad už jį pilie
čiai balsuotų; jis yra ir Ame
rikos Darbo Partijos kandida
tų sąraše. Už jį reikia balsuoti.

Aš todėl balsuosiu už tą 
kandidatą į leitenantą -gu
bernatorių, kurį užgyrė 
Darbo Partija. Aš balsuosiu 
už Charles Poletti.. Tai tau
rūs vyras, pažangus, veik- 
1Ū8> ir geras politikas.

Charles Poletti jau ištar
navo keturis metus leitenan
tu - gubernatoriumi ir jis 
parodė, kad jam rūpi savo 
valstijos ir savo šalies rei
kalai. Jis remia prezidento

bais įrodė, kad jie tinkami 
kovoti prieš barbarišką hit- 
lerizmą ir jo šalininkus! Ir 
balsuojant mes turime at
minti, kad karo laimėjimas 
ir mūsų gyvenimas ateityje 
lygiai prigulės, kaip fronte 
nuo kulkų ir pasekmingos 
kovos, taip ir nuo to, už ką 
mes savo balsus atiduosime. 
Todėl nei vieno balso antro
jo fronto priešams! Nei vie
no balso tiems, kurie susi
jungė su Jurgėlomis ir Tys- 
liavomis, tais mūsų šalies 
karo laimėjimo priešais!

Pilietis.

Kas Bus Rinkimu 
Fronte?

Komunistai rengia milžiniš
ką masinį mitingą didžiojoj 
Madison Square salėj, kurios 
republikonai negali pripildyti. 
Tiesa, jie nesisako negalį pri
pildyti, tik sakosi neturį pini
gų, iš ko svietas turi juoko.

Komunistai Gardeną tikisi 
pripildyti ir perpildyti šio sek
madienio popietį, lapkričio 1- 
mą, 4 vai. po piet. Tikietai 
nuo 25c. iki $1.10.

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatas į gubernatorius 
Dean Alfange kalbės Kailia- 
siuvių Unijos suruoštam 
ge tarp 12 ir 1-mos 
dos spalių 30-tą, 29th 
7th Avė.

mitin- 
valan- 
St. ir

Piliečių Kliuba 35 m 
Sukakties Balius

guno ir Mr? Dewey išrinki- na 
mu. Mr. Drake, ar tai pat
sai, ar patariamas lietuviš
kų pronacių tuojau pradėjo 
garsintis fašistinėj spaudoj, 
“Vienybėj” ir net Clevelan- 
do “Dirvoj”. Žinoma, jam 
susidėjimas su “Vienybe” ir 
ypatingai “Dirva,” kuri de
vintame kongresiniame dis
trikte, Queens, gal neturi 
nei saujos skaitytojų, jokios 
garbės nedaro. Pirmieji 
Draguno-Drake pasigarsi- 
nimai buvo neleistini iš a- 
merikinių rinkimų atžvilgio. 
Jie buvo ir fašistinėj dva
sioj parašyti, šaukianti į 
lietuvių jausmus, nustatan
ti piliečius prieš kitas tau
tas. Ir tik kada dienraštis 
“Laisvė” juos iškritikavo, 
tai tik tada Mr. Drake pa
teikė kiek savo platformos, 
bet ir ten nesako nei žo
delio už Hitlerio sumušimą, 
už tuojautinį antrą frontą, 
be kurio mes negalime karą 
išlaimėti.

ją? O ką gi reikštų, jeigu 
New Yorko valstijoj, vienoj 
iš svarbiausių, vienoj iš tir
ščiausiai apgyventų valstijų 
gubernatorium būtų išrink
tas Mr. Dewey, kuris visais 
klausimais yra priešingas 
Roosevelto užsienio ir na
mų politikai? • Kaip Mr„ 
Drake gali suderinti savo 
žodžiais pareiškimą 
“R o o se v e Ito platformą, 
kada darbais jau dabar ei- 

prieš Rooseveltą?
Mes manome, kad jeigu 

Mr. Dewey būtų išrinktas 
New Yorko gubernatorium, 
tai daug pasunkėtų Roose
velto Administracijos veik
la, tai daug būtų apsunkin
tas Jungtinių Valstijų karo 
laimėjimas, atidarymas an
tro fronto prieš Hitlerį Eu
ropoj, tai daug laimėtų pro- 
naciniai elementai, kurie 
nori mūsų šalies karo pra
laimėjimo, tai daug jis ir jo 
šalininkai galėtų pabloginti 
Jungtinių Tautų reikalus, o 
ypatingai santikius su ga
linga mūsų talkininke So
vietų Sąjunga.

Gi Mr. Drake dirba De
wey išrinkimui. Ir jeigu Mr. 
Dewey , būtų išrinktas į gu
bernatorių, o Mr. Drake į

šį šeštadienį, spalių 31-mą, 
Lietuvių Piliečių Kliubas ren
gia balių minėjimui 35 metų 
sukakties nuo kliubo įsisteigi- 
mo. Balius įvyks kliubo patal
poj, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Prasidės 8 valandą 

Hitlerį Europoj.tl'akare- Gros Tamašausko or-

Magazine Darbininkų Uni
joj, žmogus, kuris turi pla
čių darbo masių pasitikėji
mą. Žmogus jaunas, apie 
30 metų ir stoja už tuoj au
tinį atidarymą antro fron
to prieš 
žmogus, kuris pasirengęs 
remti visomis jėgomis Jung
tinių Tautų karo laimėjimą 
ir prezidento Roosevelto po
litiką!

Štai kodėl Mr. Albert 
Slade devintame kogresi- 
niame distrikte užsitarnau
ja būti išrinktu į kongresą. 
Štai, kodėl kartu , su kitų 
tautų piliečiais ir lietuviai 
piliečiai, tame distrikte, pri
valo lapkričio 3 dieną bal
suoti už Albert Slade į kon- 
gresmanus.

Kur nėra Kom. Partijos 
bei Amerikos Darbo Parti
jos kandidatų, mums prisi
eina pasirinkti demokratų 
ir republikonų kandida
tai, bet tik toki kandi
datai, kurie stoja už tuo- 
jautini antro fronto atida
rymą, už nuoširdų bendra-

kestra. Įžanga tik 35c.
Kliubiečiai kviečia visus at

silankyti į šį balių ir sykiu su 
jais pasilinksminti šia 35 metų 
sukakties proga.

Komisija.

MIRĖ
Ona Schmidt (Schmitienė), 

53 m. amž., 361 Sumpter St., 
Brooklyne, mirė spalių 27 d., 
Kings County ligoninėj. Kū
nas pašarvotas namuose. Bus 
palaidota spalių 31 d., Šv. Jo
no kapinėse.

Paliko nuliūdime 2 dukteris 
ir 2 sūnus.

Cath erine Milinec (Milin- 
ciūtė), 30 m. amž., 57-38 
83rd Rd., Maspeth, mirė spa
lių 28 d., Rockland County li
goninėj. Kūnas parvežtas ir 

darbiavimą Jungtinių Tau- pašarvotas graboriaus Bie- 
tų, už nuoširdžią pagalbą liausko koplyčioj, 660 Grand 
Sovietų Sąjungai, už mūsų St., Brooklyne. Bus palaidota 
šalies ir jos talkininkų ka-j spalių 31 d., šv. Jono kapinė- 
ro laimėjimą, kurie jau dar-.se.

Paliko nuliūdusius tėvelius, 
vienų sesutę ir 3 brolius.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas.

Mr. Drake susidėjimas 
su “Vienybės” ir “Dirvos” 
smetonininkais, kurie svei
kino Hitlerio užpuolimą ant 
Lietuvos, kurie džiaugėsi, 
kad Hitleris duos jiems 
“laisvą Lietuvą”, kurie ir 
dabar bjauriai niekina So
vietų Sąjungą, Amerikos 
talkininkę, jau parodo, kad 
devinto kongresinio distrik- 
to, Queens, piliečiai negali 
už jį atiduoti savo balso.

Iš kitos pusės, Mr. Drake 
sakosi, kad jis rems “Roose
velto platformą 100%.” Bet 
kaip gi suderinti, kada 
Rooseveltas Nėw Yorko val
stijoj remia Demokratų 
Partijos kandidatą į guber
natorius, o Mr. Drake iš
vien su Jurgėla ir Mrs. Tys-

■ '"'NJOHN J. BENNETT, Jr.

Demokratų Partijos kandidatas į gubernatorius.

JONO SIURBOS IR POVILO 
VENTOS IŠLEISTUVŽS

| ARMIJA
Sekantį antradienį, 3 d. 

lapkričio (Nov.), įvyks iš
leistuvės į Dėdės Šamo ar
miją Jono Siurbos ir Povilo 
Ventos. Išleistuvės įvyks 
‘Laisvės*’ salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Jonas Siurba yra LDS 
Centro Sekretorius. Povilas 
Venta yra “Laisvės’* spaus 
tuvės darbininkas ir Ispani
jos karo, už ‘demokratiją, 
veteranas.

Skaitlingai susirinkimą iš
leisti šių dviejų žymių žmo
nių. Išleistuvės prasidės 8 
v. v. Bus užkandžių ii* gėri
mų.
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