
Už trejetos dienų turėsime 
didelį sąjūdį. Tai bus lapkričio 
3 diena, rinkimai valdininkų. 
Rinksime senatorius, kongres- 
manus, valstijų seimelių na
rius, gubernatorius ir kitokius 
didelius ir mažus pareigūnus.

Kandidatų gyva pekla. Ir 
visi jie dabar geručiai. Nekal
tais avinėliais pavirto tie, ku
rie taip dar neseniai buvo vil
kai, dantis ir iltis nuolatos ro
dė darbo žmonėms.

Washington, spal. 30. — 
Po to, kai amerikiečiai at- 

| mušė vjsas japonų atakas 
Guadalcanal saloje, Salia- 

yra didele piliečių atsakomybė tnono salyne, dabar nieko 
Rinkimuose daly- daugiau šiuo tarpu iš ten

Rinkimų - balsavimo teisė

ir pareiga, 
vauti reikia. Tos atsakomybės negirdėt, 
reikia nebijoti. Savo tą pare i-! 
gą reikia pilietiškai atlikti.

Bet nereikia balsuoti aklai, 
užagituotai. Reikia pagalvoti 
ir pasirinkti.

Reikia balsuoti už darbo 
žmonių draugus, už nuošir
džius šio karo rėmėjus. Reikia 
saugotis ir bijoti tų, kurie tik 
rinkimams atėjus pavirto 
aniuolais. Po rinkimų jie vėl 
bus tokiais pat velniais, ko-į 
kiais ir pirmiau buvo.

Bet tai atrodo tyla prieš 
audrą. Nes japonai telkia 
milžiniškas jėgas savo karo 
laivyno ties Fiji salomis ir 
kitur, matyt, naujoms, dar 
smarkesnėms atakoms prieš 
amerikiečių laivyną ir kitas 
Amerikos jėgas Guadalca
nal saloje.

NAUJAUSIOS
ŽINIOSDėdė Vincas rašo ape Lietu- i 

vių Literatūros Draugijos 6-tol 
Apskričio konferenciją. Sako, 
konferencija buvo labai entu- Janonaį Bangll BangO 
ziastiška ir jeigu tas entuziaz-j r °
mas bus gerai išlaikytas, tai 
kitoje konferencijoj delegatų ' 
bus dvigubai daugiau ir visos 
kuopos tame apskrityje stovės į 
ant tvirtų kojų.

Geriausio pasisekimo! Daugi 
priklausys nuo paties Dėdės 
Vinco pasidarbavimo. Jis su
pranta organizacijos interesus 
ir moka darbuotis.

WASHINGTON, spal. 30. 
Dvidešimt tūkstančių ja

ponų bangų bangomis, pa
vaduodami vieni kitus, ne- 
atlaidžiai atakuoja ameri- 

___ __  _______ kiečius Guadalcanal saloje, 
šeštame Apskrityje turime ’ypač ties didžiąja orlaivių 

du LLD Centralinio Komiteto 
narius: draugus. Smithą ir 
Jakštį (Dėdę Vincą). Pastebė
jau, kad į apskričio komitetą 
įėjo ir senas veikėjas Bendo- 
ravičius.

Vadinasi, apskričio vadovy
bė tvirta, tiktai reikia, kad ji 
būtų veikli.

“Tiesos” angliškam skyriuje 
karys Jonas Ormanas rašo 
apie dovanas kareiviams. Jis 
nurodo, kas reikia siųsti, o ko 
nereikia.

Geriausia, žinoma, pinigai. 
Su jais kareivis gali visko nu
sipirkti pats. O jis pats ge
riausia žino, ko jam reikia. Ir 
jis gauna pigiau, negu New 
Yorke galima gauti didžiuo
siuose storuose.

Bet, žinoma, galima siųsti 
cigaretų, saldainių. Ypatingai 
reikia nepamiršti kareiviams 
laiškų parašyti. Jiems ten nu
sibosta, nori jie išgirsti iš na
mų, nuo savųjų, nuo draugų, 
nuo pažįstamų.

Tai tokie Jono patarimai.

Daug kas pasikeičia Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Centre. Neseniai išėjo armijon 
jaunimo sekretorius Jonas Or
manas. Dabar, už dienos kitos, 
šaukiamas armijon patsai cen
tro sekretorius Jonas Siurba.

Centras, arba vadovybė, ne
tenka dviejų žymiausių žmo
nių. Pusėtinai didelė spraga. 
Kiti veikėjai turės užimti jų 
vietas.

Manoma, kad jau apie Šeši 
šimtai LDS narių yra Dėdės 
Šamo armijoje.

Darosi daug spragų ir “Lais
vės” darbininkų štabe. Beveik 
sykiu su Jonu Siurba išeina ar- 
mijon labai geras ir nuoširdus 
darbininkas Povilas Venta, bu
vęs Ispanijoje kovotojas. O su 
prasilavinusiais s p a u stuvės 
darbininkais darosi vis sun
kiau — sunku juos gauti.

Radijo kome ntatorius J. 
Steel spalių 28 dieną labai 

(Tąsa 5-tam puslapyje

KRISLAI
Visi jie aniuolai, dabar. 
Labai malonu girdėti. 
Dovanos mūsų kariams. 
Išleidome viena, dabar kitą. 
Galas ir karalių amžiui. 
Steel pranašystė.
Nusivylęs savo kamarotu.

Rašo A. BIMBA
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Japonai Sutelkė Didžiu- Amerikiečiai Atmušė ] Willkie Vėl Šaukia Dau- 
Ve Y • e “ e iv e

lį Laivyną prieš 
Amerikiečius

mis Atakuoja 
Amerikiečius

stovykla. Tuo būdu priešai 
stengiasi nuvargint ir, galų 
gale, įveikt amerikiečius ko
votojus, kurių ten yra žy
miai mažiau, negu japonų, 
Amerikiečiai negauna laiko 
net pamiegot.

Japonai buvo įvarę du ky
lius į amerikiečių linijas ties 
ta orlaivių stovykla, bet 
Amerikos marininkai ir ar
mijos kariai sunaikino tuos 
kylius ir vėl išlygino savo 
liniją, nukaudami daug 
priešų.

Raudonoji Armija At
kariavo 3 Kaimus Sta

lingrado Srityj
MASKVA, spal. 30. -So- 

vietų tankai, pėstininkai ir 
orlaiviai nubloškė vokiečius 
atgal toliau į pietus nuo 
Stalingrado, atgriebė nuo 
priešų tris kaimus ir pasie
kė ketvirto pakraščius.

Vien šiauriniame Stalin
grado sektoriuje sovietiniai 
kovotojai per dieną sunaiki
no 16 nacių tankų ir bent 
pusantro tūkstančio karei
vių ir oficierių.

Nauji Spiečiai Japonę 
Veržiasi į Guadalcanal

London, spal. 30. — Čia 
girdėta Paryžiaus nacių ra
dijo pranešimas, kad japo
nų laivai iškelia didžius 
daugius savo kariuomenės į 
Guadalcanal salą prieš aųie- 
rikiečius. Tas fašistų radi
jas pasakoja, kad japonai, 
girdi, grūmoja ten ameri
kiečiams iš trijų pusių.

_____________ s

Cairo, spal. 30. — Anglų 
pėstininkai pažygiavo dar 
pirmyn prieš vokiečius ir 
italus Elgipte. šluodami fa-* 
šistus atgal, anglai atėmė 
eilę apdrūtintų pozicijų iš 
priešų; vėl paėmė nelaisvėn 
daug vokiečių ir italų.

Dar 3 Japonų Atakas, 
Atgriebė Pozicijas

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, spal. 29.—Laivyno pranešimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Rytmetį musų orlaiviai iš Guadalcanal salos atakavo 

japonų įrengimus ir vanden-lėktuvus Rekata Įlankoje; 
sukėlė gaisrus ir sunaikino keturis priešų lėktuvus ant 
vandens.

Dienos laiku amerikiečiu orlaiviai iš Guadalcanal 
salos bombardavo japonų kanuolių pozicijas į vakarus 
nuo mūsų lėktuvų stovyklos; sunaikino bateriją japo
nų priešorlaivinių kanuolių ir amunicijos sandėlį.

Popiet japonai padarė smarkią ataką prieš mūsų po
zicijas ir buvo pavykę jiem prakirst mūsų linijas. Bet 
amerikiečių kariuomenė ir marininkai sėkmingai 
kontr-atakavo priešus ir atgriebė buvusias savo pozi
cijas. Paskui japonai dar du kartu atakavo, bet ir šios 
jų atakos tapo atremtos.

Negauta jokio pranešimo apie bet kokius veiksmus 
jūroje ar apie naujos japonų kariuomenės iškėlimus į 
Saliamono salas paskutinėmis dienomis.
,t ■■■■...... ... . ----------- n. ...........................       ■ ..............................

u

WILLKIE REIKALAUJA 
UŽTIKRINT VISOMS

TAUTOMS LAISVĘ
(Willkie’o Radijo Kalbos 

Tąsa)
“Geros mums vąlios re

zervuare mes taipgi pradu- 
riame skyles tuom, kad aiš
kiai nepasakome karinių sa
vo tikslų. Apart kovos pa
būklu davimo savo talkinin
kams Azijoj ir Rytinėj Eu
ropoj, mes turime tikrai pa
rodyt jiems, dėl ko mes ko
vojame. 200 milionų žmonių 
Rusijoj ir 450 milionų žmo
nių Chmijoj — žmonės to
kie, kaip jūs ir aš — suka 
sau galvas ir yra susirūpi
nę. Jie žino, dėl ko jie pa
tys kovoja. Bet jie neturi 
užtikrinimo kas liečia mus. 
Daugelis jų skaitė Atlanto 
Čarterį. Teisingai ar klai
dingai, bet jie yra nepaten
kinti. Jie klausia: O kur 
Pacifiko (Ramiojo Vande
nyno) Čarteris? Kur Pa
saulio Čarteris? Jų abejoji
mai buvo išreikšti man pa
prastais, labai aiškiais klau
simais. ‘Ar bus čarteris tik 
milionams žmonių Vakari
niame (žemės) Pusrutuly
je?’ klausė jie: ‘Ar laisvės 
čarterio nebus bilionui žmo
nių Rytuose? Ar manoma, 
kad laisvė yra brangiausias 
dalykas baltiesiem žmonėm 
arba vakariniam pasauliui, 
bet nieko nereiškia mums 
Rytuose?’

Daigelis jų statė man 
klausimą, kuris yra beveik 
simboias visoje' Azijoje: O 
kaip bus su Indija? Na, aš 
nesilankiau Indijoj. Ir aš 
nemanau tą painų klausimą 
šiąnakt gvildenti. Bet Ry
tuose jis turi vieną savybę, 
apie kurią aš privalau jums 
pranešti. Nuo Cairo (Egip
te) ir toliau aš kiekviena
me žingsnyje susidūriau su 

Reikia Zecerio
Reikalingas rankinis zeceris dirbt prie stalo “Lais

vės” spaustuvėje. Prašome kreiptis laišku į “Laisvės” 
Administraciją, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

tuo dalyku. Išmintingiau
sias žmogus Chinijoje sakė 
man:

‘Kada Indijos < troškimas 
laisvės buvo atidėtas neri
botam laikui ateityje, dėl to 
ne Didžiosios Britanijos 
garbė nukentėjo tarp žmo
nių Tolimuose Rytuose. Tai 
Jungtinių Valstijų garbė 
nukentėjo?

Tas išmintingas žmogus 
nekėlė kivirčų prieš Angli
jos imperializmą Indijoj, ta
tai sakydamas — palankų 
imperializmą, jeigu jūs no
rite taip jį pavadinti. Jis 
tuom netiki, bet jis apie tai 
net nekalbėjo. Jis man sa
kė, o per mane sako jums, 
jog mes, tylėdami apie In
diją, jau dikčiai nusėmėme 
iš geros mums, valios rezer
vuaro Rytuose. Rytų žmo
nės, kurie norėtų pasitikėti 
mūsų pagalba, jau abejoja. 
Iš visai paviršutiniško mū
sų valdžios žiūrėjimo į In
dijos klausimą jie negali pa
tirt, ką mes, karui pasibai
gus, jausime ir manysime 
apie visus kitus šimtus mi- 
lionų žmonių Rytiniuose 
kraštuose. Jie negali spręst 
iš mūsų neaiškių ir svyruo
jančių kalbų, ar mes iš tik
rųjų stojame už laisvę ar 
ne, arba net, kaip mes su
prantame laisvę.

Afrikoj, Viduriniuose Ry
tuose, ištisame Arabų pa
saulyj, taip pat Chinijoje ir
visuose Tolimuose Rytuose, 'le Viduržemio Jūros ,esą su- 
laisvė reiškia tvarkingą, 
bet planingą panaikinimą 
kolonijinės sistemos pa
skirtu laiku. Aš galiu už- 
tikrint jus, jog tai tiesa. Aš 
galiu užtikrint jus, kad sve
timų tautų viešpatavimas

(Tąsa 5-me puslapyje)

giaus Pagalbos Sovie
tam ir Chinam!

Wendell L. Willkie, vėl 
kalbėdamas per radiją, ket
virtadienio vakare iš naujo 
atsišaukė, kad Amerika 
duotų daugiau pagalbos Ru-1, 
sijai ir Chinijai.

GAMYBA PUIKI, BET 
JOS NEGANA

Sovietų fabrikai puikiai 
dirba, sakė jis, bet negali 
paspėt prigamint įvalias 
ginklų ir amunicijos. Will
kie, kuris aplankė eilę so
vietinių ' fabrikų, pareiškė 
dabar :

“Iš daugelio atžvilgių jie 
prilygsta kai kuriems go
riausiems Amerikos fabri
kams. Tai yra milžiniškas 
pasiekimas (Sovietų) šalies, 
kuri dar tik neseniai tapo 
supramoninta.”

Willkie sakė, jog ypač gi
lų įspūdį jam padarė vienas 
didelis ginklų fabrikas, kur 
dirba apie 20,000 darbinin
kų; tai vienas iš daugelio 
fabrikų, kurių mašineriją 
rusai perkraustė į rytus, 
kad naciai negalėtų pasi
naudoti.

“Aš NESIGINU, BET 
ATAKUOJU”

Willkie, tarp kitko, prisi
minė, jog, besilankydamas 
Rževo fronte, jis užklausė 
vieną raudonarmiečių leite
nantą, kokį plotą jis gina.

“Aš nieko neginu; aš ata
kuoju,” atsakė leitenantas. 
Taip yra nusiteikę ir visi 
Sovietu žmonės, pridūrė 
Willkie:

“Bet mes turime jiem pa-J 
dėt, siųst jiems vis daugiau 
ir daugiau reikmenų, kad 
jie galėtų atlaikyt tą sun
kių mūšių frontą, kuris yra 
lygiai mūsų frontas, kaip ir 
jų.”
PERMAŽAI ORLAIVIŲ IR 

BOMBŲ AMERIKIE
ČIAM CHINIJOJ

Lankydamasis Chinijoje, 
Willkie kalbėjosi su dauge
liu amerikiečių lakūnų te
nai; sako:

“Jie nekantrauja todėl, 
kad jie turi taip mažai or
laivių ir bombų, o tokia di
delė proga” būtų prieš ja-' 
ponus.

Anglijos Laivai Bu
riasi Gibraltare

Romos ir Vichy Francijos 
radijas pranešė, kad ties 
Gibraltaru, vakariniame ga- 

telkta 17 Anglijos transpor-' 
to laivų, keli žibaliniai lai
vai, taipgi eilė šarvuotlai
vių, naikintuvų ir submari
ne

Fašistai dar nežino, ar 
tos anglų jėgos bus vartoja
mos prieš vokiečius ir italus 
Egipte, Libijoj ar kur kitur.

Berryville,. Ark., spal. 30. 
—Nepaprastai smarkus vie
sulas čia užmušė 27 žmones 
ir sužeidė iki 200. Per 15 
minučių iš viso viesulas su
ardė daugiau kaip 100 na
mų.

Stalingrado Gynėjai 
Atkariavo 2 Punktu 

Nuo Hitlerininkų
Ties Nalčiku Naciai Biskį Laimį

Maskva, spal. 30. — Sta
lingrado gynėjai atmušė bei 
atmetė atgal visas nacių 
tankų ir pėstininkų atakas. 
Raudonarmiečiai tvirtai at
laiko visas savo pozicijas 
mieste, o į pietų vakarus 
”u0 , Stalingrado jie atėmė NACIAI PASIVARĖ TRU

PUTI PIRMYN NALČIKO 
SRITYJE KAUKAZE

Sovietų pranešimai'teigia, 
kad fašistai pasistūmė dar 
kiek pirmyn Kabardino ir 
Balkarija srityse, į šiaurius 
nuo Nalčiko, viduriniame 
Kaukaze. Bet dabar rau
donarmiečiai atlaiko vy
riausią apsigynimo liniją ir 
energingai kontratakuoja 
priešus.

iš vokiečių vieną punktą su 
amunicijos sandėliu.

Vienam sektoriuj į šiaur
vakarius nuo Stalingrado 
sovietiniai kovotojai taipgi 
pralaužė fašistų liniją.

Tik vienoje Stalingrado 
fronto dalyje priešai prasi
mušė 50 iki 100 jardų pir
myn į vieno fabriko paša
lius, užtat buvo užmušta 
pusantro tūkstančio vokie
čių ir sunaikinta 11 jų tan
kų.
SOVIETAI ATKARIAVO 

STAMBŲ MIESTELĮ
Sovietų kariuomenė, iš 

šiaurvakarių žygiuodama 
pagalbon stalingradiečiams, 
užėmė vieną stambų mieste
lį ir stipliekė 13-tą diviziją 
rumunų armijos. v 
RAUDONARMIEČIŲ PA
STIPRINIMAI ATMETĖ

NACIUS ATGAL

griūdamos nuo kalnų, su
naikino jau šimtus fašistų 
Kaukaze.
RAUDONARMIEČIAI AT

ĖMĖ Iš FAŠISTŲ TU
APSE RUOŽTĄ

Sovietų kariuomenė, per 
audringą ataką, išvijo vo
kiečius iš aptvirtinto ruožto 
į šiaurių rytus nuo Tuapše, 
Juodosios Jūros uosto.- Čią 
tapo^užmušta 600 hitlerinin- 

(Vichy Francijos radijas kų. 
pranešė, kad stambios so- i 
vietinės jėgos perėjo tiltais vietų fronte skaitykite 5-mė 
paslėptais po vandeniu iš puslapyje.) 

i • • 1 T 1 •• v • «rytinio Volgos upes šono į 
vakarinį, į pietus nuo Sta
lingrado, ir maršuoja pa
galbon miesto gynėjam. Sa
koma, jog siaučia didis tan
kų mūšis arti tos vietos ir 
jog Sovietų kariuomenė, 
kontr-atakuodama hitleri- 
ninkus, pasiekė Kuporosno- (Naujau šiom is žiniomis, 
je, pietinį Stalingrado prie-!Raudonoji Armija Nalčiko 
miestį prie Volgos, kaip kad srityje, Kaukaze, atgriebė 
pripažįsta ir vokiečių radi- kelias pozicijas, .kurias vo

kiečiai buvo pirmiau užėmę.jas.)
Kitame Stalingrado sek- i 

toriuje Sovietų artilerija ir! 
mortiros sumušė ir išblaš-J 
kė pulką nacių, apie tris 
tūkstančius karių. Šis pul
kas tapo dalinai sunaikin
tas. Čia taipgi buvo sudau
žyta 200 vokiečių trokų su 
kariais, ginklais ir amunici
ja.

Dar kitame 
stalingradiečiai sunaikino 
aštuonis priešų 
tūkstantį jų karių.
50,000 NACIŲ ATAKUO
JA VIENĄ STALINGRA

DO SEKTORIŲ
50 tūkstančių fašistų ka

riuomenės su dviem tankų 
divizijom šturmuoja vieną 
šiaurinę Stalingrado fabri
kų vietovę; tai, matyt, šia
me sektoriuje hitlerininkai 
dabar pasigrūmė 50 iki 100 
jardų pirmyn, paaukodami 
pusantro tūkstančio savo 
kariuomenės.

DIDŽIAUSIAS VOKIE
ČIAMS SUMUŠIMAS, 

SAKO PRAVDA
Pravda, Sovietų komunis-* 

tų laikraštis, rašo: “Kad 
vokiečiai negali užimt Sta
lingrado, tai yra didžiausias

jiem sumušimas po to, kai 
jie buvo sumušti ties Mask
va praeitą žiemą.”

Dar niekur Stalingrado 
srityje vokiečiai neįsiveržė 
į vyriausias rusų apsigyni
mo linijas.

(Plačiau apie mūšius So-

f

Sovietai Atgriebė 
Nalčiko Pozicijas
MASKVA, spalių 30

sektoriuje

tankus ir

Nacių Pasigarsinimai
Vokiečių komanda skelbė 

Į^er Berlyno radiją, būk jie 
ir rumunai, girdi, šturmu 
užėmę miestą Nalčiką, vi
duriniame Kaukaze. Naciai 
giriasi, būk per keturiąs 
dienas jie ties Nalčiku su
naikinę kelias Sovietų divi
zijas, paėmę nelaisvėn 7,000 
raudonarmiečių ir pagrobę 
bei sudaužę 06 kanuoles ir 
38 tankus.

Hitlerininkai blofina, būk 
Stalingrado srityje jie nu
šovę žemyn 44 sovietinius 
orlaivius, o savo netekę, gir
di, tiktai dviejų lėktuvų.

(Tai vis priešų pagyrai, 
kurių niekas nepatvirtina.)

Didelės Sovietų Jėgos Su
burtos ties Rževu

Berlyno radijas skelbia, 
jog pastebėta didžiulės su
mobilizuotų raudonarmiečių 
jėgos Rževo srityje, į vaka
rus nuo Maskvos. Naciai 
spėja, kad Sovietai stengsis 
išvyt juos iš Rževo apygar
dos.
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• , Act of March 3, 1879.

Pradedama Dalykai Ištaisyti
Kubos respublika, pagaliau, užmezgė 

diplomatinius ryšius su Tarybų Sąjunga. 
Tai pirmutinė Lotynų respublika Ame
rikos kontinente, padariusi tokį žygį.

Kubos ambasada Washingtone jau se
nokai vedė pasitarimus su Tarybų Są- 
iuiigos ambasadorium Litvinovu. Paga
liau, Kubos ambasadorius dr. Aurelio 
Concheso pranešė savo vyriausybei visus 
pasitarimų davinius ir pastaroji nutarė 
tuojau veikti su Tarybų Sąjunga diplo
matiškai. D r. Concheso vyks į Tarybų 
Sąjungą ir ten atstovaus Kubą, o Litvi
novas, laikinai, atstovaus Tarybų Sąjun
gą Kuboje, iki bus paskirtas kitas atsto
vas. Aišku, Litvinovas kaip buvo taip ir 
pasiliks SSSR ambasadoriumi Jungtinėse 
Valstijose.

Tai labai gerai, kad Kubos respublika 
susidėmėjo užmezgimu diplomatinių ry
šių su SSSR. Galimas daiktas, kad grei
toj ateityj ir kitos Lotynų respublikos 
paseks tuo pavyzdžiu. Iki šiol, reikia pa
sakyti, dalykai nėjo normaliai. Sakysime, 
visa eilė Lotynų respublikų priklauso 
Jungtinėms Tautoms, kurioms priklauso 
(ir kuriose didžiausį šiuo metu vaidmenį 
vaidina karo fronte) Tarybų Sąjunga. 
Betgi tarp tų respublikų ir Tarybų Są
jungos nebuvo jokių diplomatinių ryšių, 
— tos respublikos netgi nepripažino Ta
rybų Sąjungos! * .

-j Tai buvo daugiau, negu juokinga!
----------------

I Lietuvos Rašytojai Aplanko 
Lietuvius Rytą Fronte

Jonas Šimkus pranešė įdomią žinią: 
Jis ir eilė žymiųjų Lietuvos rašytojų ap
lankė Rytų Frontą ir kalbėjosi su lietu
viais, kurie sudaro savo dalinius Raudo
noje Armijoje. Šimkaus žodžiais:

| “Aną dieną aplankiau frontą ir pralei
dau nekurį laiką su mūsų broliais lietu
viais, kurie tarnauja Raudonosios Armi
jos lietuviškuose daliniuose. Dėl supran-* 
tarnų priežasčių aš negaliu paduoti var
dus vietų, kur tie daliniai randasi ir 
taipgi negaliu paduoti vadovaujančiu 
karių vardų, kas naudinga vien priešui.

“Su manimi vyko rašytojai: j Kostas 
Korsakas, Salomėja Nėris, Antanas Ven
clova, Juozas Baltušis, Eduardas Mieže
laitis. Ten buvo ir Lietuvos operos dai
nininkė Staškevičiūtė ir Lietuvos Meno 
Ansamblio orkestras su grupe žymių ar- 

| tistų.
“Mes radome karių dalinius puikios 

gamtos apsuptus, kur viskas labai pana
šu į Lietuvos gamtą. Pirmų rudens šal
čių paliesti lapai auksavo saulės spin
duliuose. Ta vieta neseniai buvo min
džiojama vokiškų fašistų, bet raudon
armiečiai juos ištrenkė. Laukuose, ne
toli kelių, dar matyti daug okupacijos 
žymių; sužaloti tankai, beračiai sunkve
žimių artilerijos pabūklai. Vienur ir ki
tur dar matyti fašistų lavonai.

“Bet labiausiai matomos žymės yra 
sudegintos sodybos’, mokyklos, fabrikai, 
nekaltų mirčiai užkankintų žmonių ka
pai. Mes matėme bažnyčios griuvėsius, 
kuriuose naciai sudegino penkius šimtus 
gyvų žmonių, kada jie atėjo į tą sritį.

“Gyvenimas čia grįžta į savo papras
tas vėžes. Aš mačiau Valkus pakeliui į 
mokyklą, kaip nuo laukų suima žiemi
nius rugius. Mūsų kariai padeda gyven
tojams pataisyti ar atstatyti savo su
griautus namus.

“Mūsų broliai uniformoje gali pasigir
ti ne viena pergale ir jie yra tikri, kad 
jiems pasiseks iššluoti vokiečius iš Lie
tuvos.”

Lietuviai kovotojai Rytų Fronte yra 
įsitikinę, kad jie karą laimės, kad jiem 
pavyks vokiečius iš Lietuvos išmušti. Jo
nas Šimkus šitaip apiplėšia savo įspū
džius:

“Tą vakara mūsų broliai puikiai į- 
rengtuose apkasuose klausėsi Salomėjos 
Nėries, Antano Venclovo ir kitų rašytojų 
skaitant savo darbus. Jų balsus lydėjo 
artilerijos kanonada...

“Aš kalbėjausi su eiliniais, karininkais, 
politiniais instruktoriais. Komandierius 
S. Petras, kuris pats karžygiškai dasiga- 
vo čia iš pat Rokiškio, pats automatiniu 
šautuvu yra nudėjęs 60 nacių ir yra ap
dovanotas Raudonosios žvaigždės ordi
nu. Jis man sakė:

“Mano neapykanta vokiečiams kaip 
peiliu širdin veria. Mano pirmas susi
pažinimas su jais buvo pirmos okupaci
jos metu, kada aš dar buvau jaunuolis. 
Vokiečiai mano tėvą išvežė į Vokietiją ir 
jis iš ten niekad negrįžo. Mano vyresnis 
brolis žuvo kovodamas prieš bermonti
ninkų gaujas netoli Radviliškio. Aš tu
riu ilgas sąskaitas suvesti su vokiečiais 
ir tikiu, kad suvesiu. Mes ištrenksime 
juos iš Lietuvos!”

“Generolas K., gerai žinomas visiems 
lietuviams, man sakė su šypsena:

“Pranešk Lietuvos žmonėms ir mūsų 
broliams užjūryje, kad mes jau sunai
kinome daug vokiečių, kad mes juos vi
sai sunaikinsime ir išlaisvinsime mūsų 
tėvynę.”

“Žinomas artilerijos ekspertas pulki
ninkas Z. sakė:

“Mes turime moderniškiausius gink
lus, su kuriais pagaliau suduosime prie
šui mirtiną smūgį.”

“Tie, apie kuriuos aš čia kalbėjau, 
kurių vardus padaviau, nėra komunis
tai. Jie betgi yra savo tėvynės patriotai, 
geri lietuviai. Po jų kariškom uniformom 
plaka karštos širdys, kurios yra pilnos 
meilės ir pasiaukojimo savo tėvynei.

“Mes grįžome atgal pailsę, bet paten
kinti. Mes matėme savo liaudies kovos 
jėgų rezervus, mes jautėme jų stiprią ko
vingą dvasią ir atnešėm jiems savo žo
džius. Mūsų visų širdys plaka vienu di
deliu ir šventu noru: pagreitinti mūsų 
krašto pavergėjų sunaikinimą ir laisvės 
atnešimą mūsų broliams Lietuvoje. Ta 
valanda artinasi. Ji netoli!”

Tai Jau Daugiau, Negu Juokinga, 
. Mr. Curran!

Vienas republikonų vadų New Yorke, 
Thomas J. Curran, aną dieną pareiškė, 
kad republikonai buvo manę'rengti ma
sinį mitingą (rinkiminiais klausimais) 
didžiausioje New Yorko miesto salėje— 
Madison Sq. Gardene. Bet, “apsisvars- 
tę,” jie nutarę nerengti. Kodėl? Todėl, 
girdi, kad republikonai esą “biedni,” ne
galį už tokią salę užsimokėti. Kas kita 
su komunistais: “šie turtingi,” šie galį 
užsimokėti už salę, todėl jie rengia ten 
mitingą. (Komunistai rengia Madison Sq. 
Gardene mitingą lapkričio 1 d.)

Tai, žinoma, nėra tiesa. Ir bešališkas 
žmogus tuojau matys, kad tai nėra tiesa, 
ką Mr. Curran sako. Republikonų parti
ją sudaro patys stambiausi kapitalistai, 
kuomet Komunistų Partiją — papras-* 
ti darbo žmonės, darbininkai, profesiona- 
lai-intelektualai, farmeriai, smulkūs biz
nieriai.

Į tokį Mr. Currano pareiškimą jam 
atsako Komunistų Partijos rinkimų kam
panijos direktorius Simonas W. Gerson. 
Mr. Gerson pareiškia, kad viskame, ką 
Curran sako, nėra tiesos. Republikonai 
buvo davę Madison Sq. Gardeno mana- 
džeriui $3,000 rankpinigių ir norėjo ten 
turėti savo masinį mitingą rinkiminiais 
klausimais. Bet, apsižiūrėję, pagalvoję, 
kad iš jų mitingo nieko neišeis, nes nebus 
žmonių, republikonai paliko ir tuos $3,- 
000 ir viską likvidavę, mitingo nerengia.

Mums atrodo, kad čia ir bus toji pa
slaptis, kodėl republikonai, kaip anglai 
sako, “gavo šaltas kojas.” Komunistai, 
mat, gali perpildyti Madison Sq. Garde- 
ną publika. Na, o susirinku
sioji publika, virš 20,000 žmo
nių, užsimoka įžangą ir dar ki
taip paremia rengėjų pastangas. Taip, 
kad komunistams visuomet apsimoka 
rengti masiniai mitingai, nes pas juos 
žmonės susirenka.

Madison Sq. Gardene negali pasekmin
go mitingo sušaukti nei republikonai, nei 
socijalistai; sunku ten ir demokratams.
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Kas Yra Tas Dewey, 
Republikonų Kandi
datas į Gubernatorius?

Bandomieji, “šiaudiniai” 
balsavimai New Yorko val
stijoje dabar rodo, jog dau
giau piliečių pasisako už re
publikonų kandidatą į gu
bernatorius Thomą E. De
wey, negu už demokratų 
kandidatą Bennettą. Taip 
yra dalinai todėl, kad Wa- 
shingtono valdžia vis dar 
neveda ofensyvės karo poli
tikos. Republikonų mašina, 
taikstyto j a su fašistų Ašim, 
todėl, mato sau progą ir 
visais garais darbuojas, kad 
pravesti savo politiką.

Antra priežastis, kodėl 
taip daug piliečių svyra į 
republikonų pusę, tai jų pa
sipiktinimas Džimio A. Far- 
ley’o prieš-^rooseveltine šai- 
ka, kuri pastatė J. J. Ben
nettą, Naujosios Dalybos 
priešą, kaipo demokratų 
kandidatą į New Yorko val
stijos gubernatorius.

Ta govėda su panieka at
metė prez. Roosevelto siū
lomą kandidatą senatorių 
Meadą, ir brooklyniškiame 
valstijos demokratų partijos 
suvažiavime chuliganiškai 
baubė ir keikė kiekvieną 
kartą, kada tik buvo mini
mas prez. Roosevelto ar 
dabartinio gubernatoriaus 
Lehmano vardas. Tai buvo 
sukilimas prieš prezidentą, 
kartu sukilimas prieš jo ka
rinį pasiryžimą — kovot iš
vien su visomis Jungtinė
mis Tautomil, kol bus su
triuškinta fašistų Ašis.

Iš to nešvankaus ermyde- 
rio taipgi pasirodė, kad po
litinis vijurkas Džimis Far
ley stengiasi suimt į savo 
saują N. Y. valstijos de
mokratų partiją ir suvai- 
dint didelį vaidmenį kituose 
prezidento rinkimuose.

Visu tuom pasibjaurėjo 
tūkstančiai švaresnių pilie
čių, Naujosios Dalybos 
draugų, ir sako, “verčiau 
balsuosime už Dewey; tai 
bus protestas” prieš Far- 
ley’o - Bennetto nešvarią 
kombinaciją.
APGAULINGA DEWEY’O 

POLITIKA
Bet daugelis taip pasipik

tinusių piliečių negana tė- 
mijo republikonų Dewey’o 
politiką. Šiame gi rinkimų 
vajuje jis ir jo sėbrai kaip 
įmanydami apgaudinėja 
balsuotojus. Viliūgingai- 
gudriose savo kalbose jis 
nuduoda, būk remiąs prez. 
Roosevelto politiką — poli
tiką, nuo kurios priklauso 
mūsų krašto saugumas ir 
net pati nepriklausomybė. 
Dewey’o kalbos, tiesa, keno 
kito parašytos. Nes, kaip 
vidaus reikalų sekretorius 
Harold Ickes pastebėjo: 
Thomas Dewey sako geriau
sias kalbas, kokias tik gali
ma už pinigų^ nupirkti.

Taip veidmainiaudamas, 
Dewey, stengiasi pasibalnot 
prezidento žirgą ir ant jo 
nu jot į gubernatoriaus rū
mą, o toliau gal nuvažiuoti 
ir į Baltąjį Rūmą Washing
tone.

Dewey’o pasakojimai, būk 
jis stojąs už karinę prezi
dento Roosevelto politiką, 
yra tiktai meklerystė. Pa
matinis prezidento Roose
velto politikos dėsnis yra 
sutartinas karas, drauge su 
visomis Jungtinėmis Tauto
mis, taigi išvien ir su So
vietų Sąjunga. Bet Dewey 
smerkė prez. Roosevelto *

DEWEY — KARTUS 
PRIEŠAS SOV. SĄJUN

GOS, AMERIKOS TAL
KININKĖS

Kalbėdamas Nacionaliam 
Moterų Republikonių Kliu- 
bui 1940 m. sausio 20 d., 
Dewey štai kaip nušnekėjo:

“Kiek dabartinė (Roose
velto) valdžia laikėsi, savo 
pirmtakūnų politikos (Her
berto Hooverio), tiek jai 
pritarė amerikiečiai abel- 
nai, bet kartais jinai iš
krypo iš to kelio, žymusis 
ir nelaimingiausias jos iš
krypimas buvo tas, kad 
Naujoji Dalyba pripažino 
Sovietų Rusiją.”

Tuo pačiu pradėjimu De
wey sakė:

“Neseniai paaiškėjo, jog 
praeitais metais (Roose
velto) valdžia rimtai svar
stė dar vieną susitarimą su 
Sovietų Sąjunga. Bergždžiai 
bemėgindama pastot kelią 
karui, ši valdžia iš tikrųjų 
tyrinėjo galimybes sueiti į 
keistą partnerystę su So
vietų Rusija... Tokių part
nerių mum nereikia.”

Dewey niekad nė vienu 
coliu nepasitraukė nuo to
kios savo politikos. Jis nie
kada nė vienu žodžiu neat
šaukė tokios savo nuotai
kos linkui Sovietų Sąjungos, 
kovingiausio Amerikos tal
kininko.
DEWEY EINA NACIŠKA 

LINIJA
Kiršindamas amerikiečius 

prieš Sovietus, Dewey el
gėsi panašiai, kaip naciai. 
Taip jię anąmet/ pakurstė 
Francijos Valdžią sudraskyt 
tarpsavinės pagalbos sutar
tį su Sovietų Sąjungą, o 
kiek lukterėję prarijo pačią 
Francijos respubliką. Taip 
hitlerininkai ir dabar sten
giasi per savo radiją ir a- 
gentus sukiršint Ameriką 
prieš Sovietų Sąjungą, So
vietus prieš Angliją ir pa- 
sėt kivirčius tarp visų Jung
tinių Tautų.
DEWEY’O PATRONAS 

IR JO DRAUGAI
Vyriausias Dewey’o pat

ronas yra ex-prezidentas 
Herbertas Hooveris, kuris 
pirmutinis iš žymesnių A- 
merikos politikų nuvažiavo 
į svečius pas Hitlerį Berly
ne, 1938 m. kovo 8 d., tik 
už pusmečio pirm naciams 
užpuolant Čechoslovakiją. 
Su Hitleriu jis kalbėjosi 40 
minučių ir štai apie ką, 
kaip kad pranešė berlyniš
kis New Yorko Times ko
respondentas :

“Pagal patikimus prane
šimus, p. Hooveris ir Fiu-
reris (Hitleris) daugiausiai

kalbėjosi ekoniminiais-ūki- 
niais klausimais. P-s Hoo
veris paprašė žinių apie tai, 
kaip veikia nacių ekonomi
nė santvarka, ir Hitleris, 
suprantama, r o ž a v o m i s 
spalvomis nupiešė Trečiojo 
Reicho (naciškos Vokieti
jos) ateitį.”
Naciai vardu Karlo Schur- 

tzo Draugijos suruošė Ber
lyne bankietą Hooveriui pa
gerbti, o jis, atsiliepdamas 
į jų sveikinimus, “gyrė šian
dieninės (nacių) Vokietijos 
technikinius ir mokslinius 
pasiekimus...”

Hooveris, beprezidentau- 
damas vartojo kariuomenę 
prieš bedarbius ir karo ve
teranus Washingtone, kur 
tokiu būdu liko nušautas ir 
lietuvis ex-kareivis Juška.

Tai tiek apie Dewey’o pa
troną Hooverį. O dabar žo
dis apie kitus Dewey’o 
draugus.

Dewey turi ryšius su ad
vokatu Edwinu Jaeckle, N. 
Y. valstijos republikonų 
partijos pirmininku. Edww 
no Jaeckle’o gi advokatų 
firma anąmet išėmė inkor
poravimo popierius hitleri
niam Vokiečių - Amerikie
čių Bundui ir bendrai jam 
advokatavo. Masiniame na
cių Bando susirinkime Buf- 
faloj 1937 m. rugp. 8 d. tas 
Dewey’o draugas Jaeckle 
sėdėjo ant vienos platfor
mos su tuometiniu Hitlerio 
ambasadorium Amerikai, 
Hansu Dieckoffu. Bundas 
buvo nacių penktosios kolo
nos agentūra Jungtinėse 
Valstijose, ir šios šalies val
džia, kilus karui su Vokie
tija, uždarė Bunda.

Dewey, būdamas Manhat- 
tano-New Yorko apskričio 
prokuroru, nuglostė Alleną 
Zollą, piniginį rėmėją fašis
tinės organizacijos, vadina
mo Krikščioniško Fronto. 
rZoll. buvo pradiniai įkaitin
tas už suktybes. Bet Dewey 
nepas stengė, kad tas fašis
tas būtų nuteistas ir nubau
stas.
DARBININKŲ PRIEŠAS

Kaipo apskričio prokuro
ras, Dewey visai skirtingai 
elgėsi su darbininkais. Jis 
bendradarbiavo su fabri
kantais, pasimojusiais su
daužyt Kailiasiuvių Uniją, 
ir per sąmokslą su jais įka
lino vieną tos unijos vadų, 
Jacką Schneiderį, kuris dar 
tebesėdi 'kalėjime.

Būdamas prokuroru, De
wey sudarė neteisingą į- 
kaltinimą prie§ visą eilę 
važiuotos Darbininkų Uni
jos vadų kaip tik tuo laiku, 
kai unija stengėsi išgaut tei
sę bendrai per savo atsto
vus derėtis su miesto val
džia dėlei darbo sąlygų.

Taigi, kas balsuotų už 
Dewey protestui prieš Ben- 
nett’o-Farley’o šaiką, tai sa
vo balsu paremtų taikstytų
jų su fašistais, priešą pre
zidento Roosevelto karinių 
pastangų. Kas už Dewey

balsuotų, tuomi duotų pa
spirties Jungtim Tautų vie
nybės ardytojui ir darbinin
kų persekiotojui, Dewey’ui.

Bennettas irgi nėra ge
resnis už Dewey. Tatai ma-i 
to akylesni Naujosios Daly
bos rėmėjai, kurie ketina 
balsuot už Amterį, Komu
nistų Partijos kandidatą į 
gubernatorius, ir už kitus 
komunistų kandidatus. Nes 
komunistai šimtaprocenti
niai remia karingą visų 
Jungtinių Tautų vienybę ir 
greitą antro fronto atidary
mą prieš Hitlerį, kaipo už
tikrinimą greitesnės mūsų 
pergalės prieš fašistų Ašį.

T. Newyorkietis.

Philadelphia, Pa.
Įvairios Pastabos

“Buvau žingeidumo suim
tas, kaip ženysis senis Antanas 
Kraujutis su suaugusia mer
gele,” išrėžė Juozas Rutkaus
kas per “Naująją Gadynę” 
(No. 41). Toliau jis rašo, kad 
jis buvo nuėjęs prie bažnyčios 
pasižiūrėti.

Aš Antaną Kraujutį seniai 
pažįstu, pažįstu ir jo sužiedo- 
tinę. Abudu dar jauni ir at
sakys į gyvenimo klausimus. 
Aš. nuo savęs vėlinu Antanui 
Kraujučiui ir jo sankeleivei 
daug laimės gyvenime.

Viena progresyvė šeima bu
vo prirašius savo vaikus prie 
LDS 5 kuopos. Tikslas buvo 
paremti progresyvišką Susivie
nijimą ir susitaupyti keletą 
dolerių, nes prie LDS reikia 
mažiau mokėti duoklių.

Minėta šeima mokėjo duok
les per tris metus, bet po tam 
pradėjo reikalauti, kad jai iš 
LDS išmokėtų polisus. Taip ir 
buvo padaryta. Kuopos finan
sų sekretorius paėmė polisus 
ir pasiuntė į centrą ir vėliau 
gavo čekį iš inšiurinco. Bet mi
nėta motina nebuvo užganė
dinta,' nes negavo visus pini
gus, kiek buvo įmokėjus. Už 
tai jinai buvo taip supykus, 
kad eidama pro duris iš susi
rinkimo, išvadino visus “kru- 
keriais.”

Aš manau, kad ta moteriškė 
gal pamanė, jog nevienodai 
išmokama už polisus. Gal ji 
manė, kad vieniems išmoka 
mažiau, o kitiems daugiau, pa
gal nuožiūrą ypatų. O tai ne
tiesa. LDS išmoka visiems vie
nodai pagal polisų senumą ir 
jų vertę, o ne pagal draugiš
kumą.

Spalių 18 dieną buvo su
šauktas darbininkų organiza
cijų susirinkimas. Buvo išduo
tas raportas iš “Laisvės” pik
niko ir kiti reikalai apsvarsty
ta. Iš raporto pasirodė, kad 
“Laisvės” piknikas davė gra
žaus pelno ir bus vardu Phi- 
ladelphijos darbininkiškų or
ganizacijų įteikta dienraščiui 
puiki dovana.

Noriu pastebėti, kad nežiū
rint kur rengsime ir kokiu lai
ku “Laisvei” piknikus, visuo
met turėsime daug svečių ne 
lik iš Philadelphijos, bet ir iš

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Amerikinių jėgų komandierius Chinijoje, leitenantas - pulkininkas Joseph Still
well, sako kalbą chiniečiams kariams, aiškindamas jų uždavinius ir pareigas 
sumušti japoniškuosius žvėris.

valdžią net už tai, kad ji
nai pripažino Sovietų Są-i 
jungą.
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JONO MIRTIS
VANDA VASILEVSKA 

(Tąsa iš pereito Meno Skyr. puslapio)
Vanduo liejosi per kaklą, plona srovele 
bėgo už marškinių, šlapino nukritusius 
plaukus. Iki valiai, iki numalšindamas 
troškulį gėrė Jonas vandenį, jausdamas 
neapsakomą m a 1 o n u-m ą, gyvulišką 
džiaugsmą.

Pagaliau pakėlė galvą ir ėmė žiūrinėti 
tai, kas buvo matyti pro augmenijos 
plyšius.

Siaura juostele tekėjo upokšnis. Kitas 
krantas buvo čia pat, rodėsi, galima jis 
pasiekti ranka. Ir kitoje pusėje augo 
siūbuojančios, skambančios nendrės. Po 
jas gūžinėjo antys, Jonas aiškiai matė 
jų mažas galvutes, rusvas plunksnas ir 
apvalias, žvelgiančias į vandenį akutes. 
Nerūpestingai, be baimės jieškojo antys 
peno, ir Jonas atsiduso laisviau. Tą mo
mentą jam viskas rodėsi paprasta ir 
lengva, Arti arti, kelis žingsnius žengus,

vandens, sutraškėjo šakelė, vėl suplas
nojo pažadintas iš miego paukštis. Bėgo 
kažkur šakomis žebenkštę, lengvais, šo
kinėjančiais plėšiko žingsniais slinko 
prie lizdo kiaunė

Jonas stengėsi nustatyti tamsioje miš
ko tankmėje reikalingą sau kryptį. Tie
siai — bet čia negalima susivokti, kur 
bus tiesiai. Upė vingiavosi, ir, kelis 
žingsnius nuėjęs į priekį, Jonas visiškai 
nebesiorientavo. Nekvėpuodamas, jis il
gai išstovėjo vietoje, prieš nusispręsda- 
mas eiti toliau. Veidą plakė nendrės, ko
jos pynėsi želmenyse. Norėdamas suras
ti kojomis taką, jis pajuto skystą purvą. 
Pasilenkė ir pirštais apgraibė gilias ka
nopų pėdas: čia, matyti, ateina gyvuliai 
vandens gerti. Jis nuėjo siauru šernų ir 
stirnų išmindžiotu taku.

Paviršius kilo ir po kiek ąlaiko vėl lei
dosi žemyn. Trekštelėjo šaka — Jonas 
bejėgiškai sustojo.

Ir tą momentą netoliese iš kairės pa 
sigirdo šūvis. Jis įsirėžė į naktį, kaip 
perkūno trenksmas. Aidas plito šimtą 
kartų, ėjo plačiu ratu, gaudė tarp me
džių, čia pakildavo, čia nusilpdavo ir, pa
galiau išsibarstė po mišką, nutarškė, nu
dardėjo.

Jonas pritūpė. Vieną akimirką jį iš
pylė prakaitas. Susigūžinęs ant tako, 
jis jautė po savo pirštais sukietėjusią, 
lyg atlietą iš alavo, žvėries kojos pėdą.

Sujudo, suplasnojo sparnais paukščiai. 
Viršum pačios galvos spiegiamai suriko 
paukštis, ir tamsoje nuo šakų pabiro 
plunksnos. Nendrėse pasigirdo skubūs 
žingsniai, Jonas šoko į šalį. Pro jį sun
kia risčia prabėgo kažkoks sutvėrimas: 
pajutęs žmogų, neramiai kriuksėdamas, 
nunėrė į tankmę didžiulis šernas. Išgąs
tingai trypė tamsoje šimtas kojų, skubė

damos, kad greičiau pabėgtų. Trenkė® 
antras šūvis, ir po jo pasigirdo kažkur 
netoliese skardus, laukinis riksmas. Jo
nas pašoko. Dabar jis nebekreipė į nie
ką dėmesio. Bėgo, kiek tik turi kvapo, i 
traškėjo po jo kojų šakos, plakė veidą, į
lindo į akis, nematomi dygliai griebė jį 
už drabužių. Jis dūmė į priekį, kaip pa
mišęs, o užpakalyje sproginėjo šūviai ir 
plito po mišką nežmoniškas, skardus
staugimas.

Krūmai praretėjo. Buvo miško pa-i 
kraštys. Akims prasivėrė mėlynavusi te-' 
kančio mėnulio šviesoje plati lyguma. Po 
ją išsimėtę juodi, trumpi šešėliai, drai
kėsi vėjo nešamas pilkas rūkas. Kaip be
kraštė jūra, lyguma miegojo naktiės 
miegu.

O miško tankmėje nesiliovė plaukęs, 
šūvių pertraukiamas, laukinis riksmas 
ir klaikus staugimas. Tamsios miško 
gelmės kaukė, žviegė,* aičiojo — šimtai 
garsų jungėsi į vieną'simfoniją.
(Pabaiga sekančiam Meno Skyr. puslapyj)

Bayonne, N. J., Apylinkė

VAKARIENE
IR ŠOKIAI

Rengia L.D.S. 8‘ Apskr.- 
ir L.D.S. 26 Kuopa.

Šeštadienį,

Spalių 31 October
LIBERTY HALL 

329 Broadway, 
Bayonne, N. J. 

• •
Šokiai prie geios 

orkestros

Prasidės 7:30 vai. vak.
Tlkietas $1.50.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

I

galima pasiekti jo ilgos, vargingos ke
lionės tikslas. Jis gundėsi nelaukti nak
ties. Kas gi čia gali įvykti, kas gali ty
koti neprieinamoje vietoje, kurią supa 
bekraščiai pelkynai? Bet jis susilaikė 
nuo pagundos. Tegu bus taip, kaip sakė 
vadovas. zJonas atsitraukė nuo vandens. 
Jis išsiėmė iš užančio gabalą duonos ir 
kando neskubėdamas, rūpestingai su- 
kramtydamas, kad ilgiau pakaktų.

Ėmė temti, ir Jonas, bendro vandens 
ir medžirj šlamėjimo liūliuojamas, už
snūdo.

Bet netrukus jį pažadino iš miego šal
tis. Buvo jau tamsu. Vanduo spindėjo 
nuo nematomų tankumyne žvaigždžių, 
kaip alavas. Miške dvelkė lengvas vėje
lis, vos vos jaučiamas, perimąs drebuliu. 
Aplinkui šlamėjo, čežėjo — dalijosi vie
na su kita joms vienoms težinomomis 
paslaptimis aukštos nendrės. Sutraškė
jo, subraškėjo staiga šakelė. Krūmuose 
atsiliepė šlamėjimas. Sujudo miško tank
mė, prabilo tūkstančiais balsų, ėmė al
suoti žemė. Jonas pakilo ir įsižiūrėda
mas į tamsą atsisėdo. Bet nieko nebuvo 
girdėti. Gyveno miškas ir gyveno van
duo — kažkas teleskavosi, įtūžęs purkštė 
prie pat kranto, kažkoks sutvėrimėlis nu
šliaužė nuo kranto ir pliaukštelėjo į van
denį, suplasnojo šakose pažadintas 
paukštis. Kažkur toli gailiu, skardžiu 
balsu aimanavo pelėda, jos balsas skli
do žeme ir padangėmis, skambėjo miške 
monotoniška rauda. Skrido paukštis vir
šum miško ir giedojo kasnaktinę savo 
giesmę, bet negalima buvo suvokti nei 
krypties, nei garso šaltinio. Rodėsi, ai
manavo raudojo miškas, aimanavo rau
dojo vanduo, aimanavo raudojo žeme. 
Klaikus, netikras rodėsi pelėdos balsas, 
jis kėlė baimę, ir Jonas pirmą kartą iš
sigando sienos. Tyliai praskėtęs nen
dres, jis prisiartino prie kranto. Švitėjo 
vanduo alavo spindesiu paviršiuje ir 
juodavo smala gilumoje. Jonas pamėgi
no koja: buvo negilu. Jis pasiraitę kel
nes ir, sukandęs tarškėjusius iš baimės 
dantis, įbrido.

Jam pasidarė šalta. Smarkiai bėgo 
sukdamasis aplink kojas vanduo. Stai
ga po kojų smėlis dingo, ir jis smukte
lėjo giliau. Nusigandęs Jonas sustojo ir 
ėmė klausytis. Bet niekur nieko nesigir
dėjo, kas galėtų kelti nerimą. Kaip ir 
pirma raudojo pejėda, kaip ir pirma če
žėjo nendrės. Jonas žengė toliau, koja 
tikrindamas patogias vietas. Dabar jis 
brido vandeniu iki juosmens, ir, paga
liau, dugnas pamažu ėmė kilti, sujuoda
vo kitame krante nendrės. Jonas nusi
tvėrė jų rankomis: jis buvo jau kitoje 
pusėje. Čia kažkur arti turėjo būti sie
na.

Staiga į nakties muziką įsirėžė naujas 
garsas — ir viskas apmirė. Traškėda
mas, braškėdamas virto tamsoje medis. 
Pro kitų medžių šakas prasiskynė jis ke
lią ir sunkiai žnektelėjo. Jonas nesuvokė, 
kurioje vietoje medis virto. Jis stovėjo 
ir drebėjo iš baimės.

Netrukus vėl pasidarė tylu, miško 
tankmė dainavo toliau savo dainą, 
šmėkštelėjo, šniokštelėjo kažkas viršum

“LAISVES” KONCERTAS

ALGIRDAS BRAZIS,
lyriškas baritonas, operų 
dainininkas iš Chicago, 111.

Dabar jis dainuoja ir vaidina su 
The Midwest Opera Co.

Pamatykite ir Išgirskite Šią Gražią Pro
gramą, Kurią Pildys Žymūs Talentai.

Paremkite Dienraštį, ^Laisvę Skaitlingu 
Atsilankymu į Šį Koncertą.

Pasimatykite Su Daugeliu Pažįstamų ir 
Įsigykite Naujų Pažinčių “L.” Koncerte.

................... ....................  —...............................................................................................................................................................      —............— ■■■■ ' .—■■■■ ■■ ■ ... I

Dienraščio ‘‘Laisves’ Koncertas Įvyl

BUY WAR 
STAMPS 

and 
BONDS

AIDO
CHORAS
direguojant 
Aldonai Anderson 
atidarys šio koncerto 
programą

ALDONA KLIMAITft

Prašome 
iš anksto 

įsigyti 
bilietus

DAVID TULCHINOFF 
Baritonas, operų dainininkas

Balso Trijetas
Šį trijetą sudaro puikiai iŠsi 

lavinusios dainininkės

ALDONA KLIMAITĖ
Koloratūra Sopranas

ALDONA ANDERSON 
Sopranas

SUSANA KAZOKYTĖ 
Mezzo-Sopranas

ALDONA ANDERSON

SUSANA KAZOKYTft

! B’klyn Labor Lyceum
949 Willoughby Ave., 

Brooklyn, N. Y.

BIRŪTA RAMOŠKAITĖ 
sopranas 

žymi operų Jr koncertų daininin
kė iš Hartford, Conn. Dabar ji 

gyvena New Yorke ir ruo
šiasi operai.

PIRKIME KARO 
ŠTAMPAS

Prašome 
nesivėlinti

paskirtu 
laiku

Po Programos Šokiai
Pavadis orkestrą

BONUS

RUSU
ŠOKIKAI

keturios poros puikiai 
išsilavinusių rusų šokikų

BRONE L. SALINAITft 
Šio koncerto akompanistS



Ketvirtas Fualaph liAISVfi . šeštadienis, Spalių 31, 1942

Chicagos Žinios Kelione į Californiją
PRO-NACINIAI LIETUVIAI 
Už BROOKS, HITLERIO U2- 

GERINIMO POLITIKĄ

“Draugas,” “Naujienos” ir 
“Sandara” Pradėjo Vajų Už 
Republikonų Kandidatus, Už 

Roosevelto Karo Pastangų 
Priešus

Pro-naciniai lietuviai pasiun
tė delegaciją pas Wayland 
Brooks — “Chicago Tribune” 
kandidatą, pas izoliacnnistą, 
kuris jau seniai buvo atmestas 
visų darbo unijų, kaipo Hitle
rio užgerintojas, ir Roosevelto 
karo pastangų priešas. “Nau
jienos” įsidėjo delegacijos at
vaizdą, kur ponas Olis, izolia- 
cionjstų kandidatas; A. La
pinskas, E. Kubaitis, A. Vana
gaitis, adv. Grisius, M. Vaidy- 
la ir A. Saldukas.

Šie pronacinės propagan
dos palaikytojai, Kubaitis, ne
seniai šaukė Three Cheers for 
Hitler. Jie sveikino Brooks ir 
pasižadėjo dirbti dėl jo išrin
kimo.

Visai neseniai “Draugas” 
parašė editorialą už poną 
Brooks. “Naujienos” įsidėjo 
brooksinės delegacijos atvaiz
dą, kad geriau paagituoti lie
tuvius ^balsuoti už Hitlerio už- 
gerinimo politikos kandidatus. 
“Sandara” jau seniai pasisakė 
už izoliacionistus kandidatus.
Lietuviai Balsuokite už 
McKeough ir Adamowskj

Chicagos lietuviai neturi 
duotis save suvedžioti gražiais 
prižadais, neva Lietuvos gero
vei. Izoliacionistai lemia Hit
leriui laimėjimą ir amžiną jun
gą Lietuvai. Visi stovėkime su 
prezidentu Rooseveltu, mūsų 
šalies karo jėgų aukščiausiu 
komandierium ir balsuokim už 
pilną karo laimėjimą, už kan
didatus, kurie palaiko prezi
dento karo pastangas, tai už 
McKeough ir Adamowskj!

Politikas.
____________________ • ■ -S. Jk’ 

v*

ZURIS IR KUMSKIS Už LIE
TUVIŲ VIENYBĘ KARO 

PASTANGOMS
Pritaria Konferenęijai Ben- 
drinimui Lietuvių Veikimo 

dėl Karo Laimėjimo
Nusitariau pasikalbėti su 

Aleksu Kumskiu, kuris yra 
parkų komisionierius pietinėj 
miesto daly. Užėjau pas jį į 
didelį ofisą, ant 5700 ir Cot
tage Grove gatvių.

Pastačiau jam keletą klau
simų, į kuriuos jis atsakė pa
eiliui.

Jis sakė, stoja už lietuvių 
vieningą veikimą karo pastan
gų rėmimui. Mums reikia dau
giau vienybės.

Paaiškinau, kad 42 Chica
gos lietuvių orgarfizacijos šau
kia Pergalės Konferenciją lap
kričio 22, Dariaus-Girėno sa
lėj, į kurią kviečiami visi lie
tuviai, visos organizacijos.

Konferencija šaukiama ko
operuojant Civilio Apsigynimo 
Moralą Departmental,
ją užgiria veik visi Chicagos 
darbo unijų žymesni vadai.

— Kaip jūs žiūrite į tai?
— Aš stoju už visas gali

mas karo pastangas, tai ir už 
lietuvių vieningą veikimą ka
ro laimėjimui. Aš sutikčiau ir 
dalyvauti sueigoj, kuri turi 
tikslą didinti pastangas karą 
laimėti, — atsakė jis.

— Kaip tuo klausimu teisė
jas Jonas Zuris nusiteikęs? — 
klausiau.

— Kaip kitaip jis gali būti 
nusiteikęs? Mes juk visi nori
me karą laimėti, visi turime 
stoti už karo pastangas.
. Parodžiau jam atsišaukimą 
tos konferencijos. Jis pridėjo:

— Čia viskas gerai. Viskas 
Amerikos labui. Niekas tam 
negali priešintis.

Paprašiau jį, kad pašauktų 
teisėją Zurį ir pasikalbėtų su 
juo. Jis tai padarė. Man buvo 
ypač svarbu žinoti, kaip teisė
jas į tai žiūri, nes daugelis 
žmonių žinodami tai balsuos v • • uz jį.

Teisėjas sako irgi tokios 
nuomonės. Lietuviams reikia 
daugiau vieningumo. Mes visi 
juk norime karą laimėti prieš 
Hitlerį. O vieningai veikdami 
daugiau galėsime prie to pri
sidėti.

— Jūs stojate už McKeough 
ir Adamowskj? —-klausė p. 
Kumskis.

— Taip.
— Well, tai jūs neturite 

skirti kitus demokratų kandi
datus, ypač savo tautietį tei
sėją Zurį, — pridėjo p. Kums
kis.

— Tuo reikalu irgi norėčiau 
pasikalbėti.

Kai kurie lietuviai jau pasi
sakė už republikonus ir reikia 
juo stropiau veikti, kad lietu
viuose paskleisti supratimą 
balsuoti už prezidento Roose
velto šalininkus, o ne už jo 
priešus.

Aš tikrinau jam, kad pa
žangiosios lietuvių organizaci
jos, kurios jau prisidėjo prie 
Chicagos Lietuvių Konferenci
jos, rems teisėją Zurį, jei jis 
pilnai su Rooseveltu ir stoja 
už pilnas pastangas juo grei
čiau karą laimėti.

Baigus pasikalbėjimą džiau
giausi, kad padariau šį vizitą. 
Pasikalbėjus dažnai galima 
prašalinti kai kurie menki ne
susipratimai ir prieiti prie 
bendros išvados pačiais svar
biausiais reikalais.
' šiuo gi tarpu prieš mus sto
vi šie du patys svarbiausi rei
kalai :

a) Karo pastangos, karo 
laimėjimas pTieš Ašį.

b) Rinkimai lapkričio 3.
Karo pastangoms reikia 

vienybės.Čia, rodos, negali bū
ti nesutikimų tarp tų, kurie 
stoja su prezidentu Roosevel
tu, kurie stoja už sumušimą 
fašizmo.

Išrinkimas į kongresą žmo
nių^ kurie pilnai rems prezi
dentą Rooseveltą, lygiai svar
bus reikalas, nes jei įeitų dau
giau jam priešingų, išvesti ka
rą j teisingą pergalę būtų sun
ku.

Šiais klausimais, man ro
dos, mes galime susitarti ir 
bendrai veikti.

Mano manymu, nežiūrint 
kai kurių nesusipratimų, mums 
reikia — sykiu su McKeough 
ir Adamowskiu ir kitais demo
kratais — stoti ir už teisėjo 
Jono Zurio išrinkimą.

Rep. 
________ i . ........... ..... ......

Naujosios Anglijos Balsuotojai Temykite • 
Balsuokime už Pergalę

Mūsų šalis įsivėlus į žūt-būt 
kovą su brutaliais - žiauriais 
priešais, ši kova turi būt ve
dama taip, kad mūsų šalis pa
siliktų laisva ir nepriklauso
ma. Viskas priklausys nuo to, 
kaip stipriai ir greitai mūs 
valdžia sumobilizuos visus 

taipgi| žmones, visus resursus, visas 
pramonės reikmenis per visą 
šąjį, kad kuo greičiausia būtų 
galima išvystyti ofensyvą prieš
fašistinę Ašį.

Į šių metų rinkimus turime 
žiūrėti ir juose dalyvauti aty- 
džiai, kaipo ir į karo frontą, 
kuris atsuktas prieš nuožmų 
priešą, šis reikalas yra taip 
svarbus, kad kiekvienas pilie
tis užsiregistruotų ir dalyvau
tų rinkimuose, kaip kad ir 
mūsų ginkluota armija perei
tų ant ofensyvo prieš priešą. 
Reikia, kad vyrai ir moterys, 
kuriuos mes išrinksime į vald- 
vietes, kad kooperuotų su ša
lies vyriausybe, nes jie yra jos 
dalimi. Ot kodėl turime žiūrė
ti, kad būtų išrinkti toki, kurie 
pasižadėjo. viską daryti, kad 
laimėjus šį karą ir sutinka su 
visa prezidento Roosevelto po
litika.

Mass, valstijos balsuotojas 
šį metą ima svarbią atsakomy
bę dėl savo šalies. Partijos 
šiuose rinkimuose neturi jokios 
svarbos, o tik asmenys. Demo

So. Boston, Mass.
Visiems Piliečiams Labai 

Svarbi Žinia
šiomis dienomis prieš pasku

tinius balsavimus, kurie įvyks 
antradienį, lapkričio 3 d., ža
lingas ir konservatingas ele
mentas labai siaučia prieš re
ferendumą bei pridėčką prie 
Massachusetts Konstitucijos, 
kuris leistų gydytojams apsau
goti motinas nuo daug gimdy
mo kūdikių be noro tėvų. Prieš 
šį įstatymą visi romiečiai ir 
konservatoriai dirba įšilę, kad 
jis nepereitų per balsuotojus. 
Ypatingai kardinolas O’Con- 
nellis labai šį įstatymą atakuo
ja. Visas Bostonas ir visi Mass
achusetts miesteliai yra apipil
ti plakatais ir įvairia literatū
ra, kad piliečiai nebalsuotų už 
achusetts mieseliai yra apipil- 
kuris turėtų būti nubalsuotas 
per visų piliečių balsus.

Dar ne taip būtų bloga su 
ta literatūra, kurią jie platina 
visur, bet blogiausia, kad Ro
mos Bažnyčios katalikai už
draudė Bostono laikraščiams 
bei radijams, kad Motinų 
Sveikatos Apsaugos Kotnįtetas 
negali su savo žodžiu niekur 
išeiti ir negali pasakyti jokios 
teisybės, nes jiems katalikų 
kontroliuojama jėga užgniau
žė burnas kalbėti viešai. Tie
siog yra nepakenčiama padė
tis Massachusetts valstijoje! 
Reikia žinoti, kad 43 valstijos, 
kaip tai: New York, Ohio', Il
linois ir kitos, turi tuos įstaty
mus jau per daugelį metų, ir 
tenai Romos Bažnyčios katali
kai dar nėra pragare. Jie vis 
gyvuoja taip gerai, kaip ib pas 
mus. Matomai, katalikams 
kunigams tas įstatymas nėra 
bizniškas, nes kuo daugiau ka
talikai turės vaikų, tuo bus di
desnis skurdas, ir tuo daugiau 
iš to skurdo bus biznio.

Gerbiamieji Massachusetts 
piliečiai, balsuokie už pirmą 
numerio pirmo referendumą, 
tį antradienį, lapkričio 3-čią; 
padėkite savo kryžiuką, kur 
pasakyta balsuoti už: Ques
tion No. 1 Law Proposed by 
Initiative Petition.

Mielas pilieti, apsaugok sa
vo žmoną nuo nereikalingų li
gų iš priežasties gimdymo, ir 
balsuok už šį garbingą ir 
progresyvišką įstatymą! Pra
šau labai gražiai ir kitiems pa
sakyti, kad ir jie balsuotų už 
šį įstatymą. Prašau visų pasi
darbuoti ! . .. •

B. F. Kubilius,
Mothers Aid Committee 
Member.

kratų ir republikonų partijų 
senatoriai, ponas Walsh ir po
nas Lodge, buvo aršiausi prie
šai prezidento Roosevelto už
sieninės politikos. Į juos žiūri
ma kaipo į šalies priešus ir jie 
turi būt paliuosuoti iš šių pa
reigų. Senato vietai geriausia 
tinka tokis, kaip prezidento 
Roosevelto leitenantas Joseph 
E. Casey. Jį indorsavo: Ame
rikos Darbo Federacija ir 
CIO. Jį remia visi pažangūs 
piliečiai.

Į gubernatoriaus ofisą išrin
kime Otis A. Hood, kuris stoja 
už pilną ofensyvą prieš Ašį.

Gal jums taikėsi būti komi
sijoj rengiant vakarienę, pik
niką, balių, koncertą ir pra
kalbas. Ir jums taikėsi tose 
komisijose turėti vieną-kitą 
netinkamą tam darbui asmenį. 
Kiek jūs su juo prisikamuoda
vote ir prisinervuodavote, o 
ant galo kiek jis padarydavo 
nuostolių tiem parengimam? 

Mūsų šalies ūkis maždaug to
kiais pat pamatais yra tvarko
mas, kaip ir paprasti organi
zacijų parehgimai, tiktai ant 
didesnės skalės. Jeigu mos iš
rinksime vieną netinkamą 
kongresmaną, jis galį padary
ti tiek žalos, kad galime pra
laimėti šį karą. Buvo atsitiki
mų, jog vienas senatorius iš
kalbėjo be pertraukos trisde-

Great Neck, N. Y.
Buvo Padaryta Klaida su 

Pranešimu

LEIT. CLARENCE LIPSKY
Prieš tūlą laiką “Laisvėje” 

buvo rašyta, kad kur nors ka
ro lauke krito labai nuošir
džios darbininkų judėjimo rė
mėjos Nellie Lipskienės sū
nus leits Clarence Lipsky. Pa
sirodo, jog tai buvo klaidingas 
pranešimas. Spalių 26 dieną 
draugė Lipskienė gavo prane
šimą iš Washingtono, Karo 
Departmento, jog Clarence 
yra gyvas, bet patekęs į vo
kiečių nelaisvę. Ta mūsų ge
ra draugė labai linksma, kad 
jos mylimas sūnus tebėra gy
vas ir po karo galės sugrįžti į 
namus, pas savuosius.

Leitenantas Clarence Lipsky 
šiame kare buvo gražiai atsi
žymėjęs. Vietinis laikraštis 
“The Great Neck News” pa
duoda ilgoką aprašymą apie 
šį jauną lietuvį didvyrį. Sako, 
kad mūsų valdžia leitenantą 
Lipsky apdovanojo Disting
uished Flying Cross, kurį gali 
gauti tiktai toks lakūnas, ku
ris yra labai atsižymėjęs. O 
Įeit. Lipsky atsižymėjo tuomi, 
kad jis vienu kartu buvo už
pultas priešo ir jo lėktuvas - 
bomberis buvo taip apšaudy
tas, jog jame buvo padaryta 
du tūkstančiai skylių. Tai bu
vo jam grįžtant iš Franci jos į 
Angliją. Tačiau gabus lakūnas 
iš priešo rankų tuo tarpu iš
trūko. Taip atsitiko pabaigo
je rugpjūčio mėnesio šių me
tų. Mat, lakūnas Lipsky, su ki
tais amerikiečiais didvyriais, 
lėkdavo į Franciją ir kitus 
okupuotus ir pavergtus kraš
tus ir bombarduodavo iš lėktu
vų nacių militarinius centrus. 
Matyt, vėliau buvo užpultas 
priešo didelių jėgų ir pateko 
nacių nelaisvėn. Tai buvo 
pradžioje rugsėjo mėnesio.

Rep.

Baltimore, Md.
šį kartą nedaug tenka kas 

pabrėžti iš mūsų veikimo. 
Priežastis ta — mažai tarta. 
Dėlko ? Dėlto, kad gana mažai 
narių lankėsi susirinkime spa
lių 12 d. Kadangi draugas F. 
Abekas važinės su maršrutu, 
nutarta turėti prakalbos, lap
kričio 22 d. sekmadienį, Lietu
vių svetainėje.

O sekantį, po prakalbų, sek
madienį, lapkričio 29 d., Lie
tuvių Svetainėje turėsime kar
tu su Lyros Choru gardžią va
karienę. Surengimui išrinkta 
komisija J. Stanys ir J. Piva- 
riūnienė.

Skaitytas laiškas nuo drg. 
J. Gasiūno, kaipo lietuvių sky
riaus atstovo Anti-Fašistinių 
Tremtiniu Komitete. Nutarta 
iš iždo paaukoti $5 tam .tiks
lui.

Išrinkti 5 delegatai į VI Ap
skričio konferenciją, kuri įvy
ko spalių 25 d., Philadelphia, 
Pa. Kuopos Koresp.

šimt šešias valandas. Tokiame 
atsitikime, priešas važiuoda
mas trisdešimts mylių per va
landą su tanku iš Bostono pa
siektų Chicagą!

Pirma negu balsuosi, pagal
vok už ką balsuoji.

Jaunutis.

Jeigu vien tik dienos laiku 
važiuotum traukiniu, daugiau 
būtų galima ką nors matyti. 
Bet važiuojant naktimis, kuo
met jos dabar gana ilgos, pra
važiuoji daug ko nepastebė
jęs. Todėl aš čia parašysiu tik 
apie tą, ką mačiau.

Iš Bostono išvažiavau spa
lių 6 d., 7 vai. vakare. Pra
švitus dienai jau buvome Buf
falo. Ten užkandę, pasilsėję 
porą valandų, traukėme link 
Chicagos per lygius Michiga- 
no ir Illinois laukus, didžiumo
je apsėtus k omais. Chicagą 
pasiekiau 6 vai. vakare. Ant 
stoties pasitiko’ mane mano 
pusbrolis J. Likas su savo duk
rele Aldute ir parsivežę namo 
širdingai pavaišino. Ten ra
dau dvi savo pusseseres — 
Aleną Alsejienienę ir Petronę 
Garadauskienę. Radau pažįs
tamų ir svečių,. Smagiai pralei
dom vakarą.

Chicago j e išbuvau keturias 
dienas. Mano pusbrolio duk
relė Aldutė ir J. Garadaus- 
kas išvežiojo mane po visą 
Chicagą. Parodė man daug 
gražių ir svarbių vietų. Buvo
me keliuose muziejuose, žve- 
rinčiuje ir ant lietuviškų lais
vų kapinių. Aplankiau ir “Vil
nies” spaustuvę. Labai man 
patiko lietuviškos kapinės ir 
laidojimo ceremonijos.

Kapinės gražios ir didelės, 
daug medžių ir graži koplyčia. 
Tik nuvažiavus mums ant ka
pinių atlydėjo lavoną tūlo ša
kio. Mašinoms artinantis prie 
kapų, pradėjo gaust varpai 
koplyčioje liūdną melodiją, 
vėliaus, leidžiant lavoną į duo
bę, pasigirdo daina per gar
siakalbį taip garsiai, kad visus 
žodžius buvo galima girdėt, 
tai buvo paskutinio atsisveiki
nimo daina tam tyčia pritai
kyta. Tokios ceremonijos daro 
gražų įspūdį. Ambrose pasa
kė gražią prakalbėlę ant mi
rusiojo kapo.

Po to aš, J. Gavadauskas ir

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET -
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7176

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius;—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINfi) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn 

mano dvi sesutės ėjome ap
lankyti kapus savo pažįstamų
jų. Matėme kapus Jukelio, Dė
dės šerno, Jomanto, Vargšo, 
Dr. Karaliaus, Dr. Bagočiaus 
ir kitus. Prie Dėdės šerno 
aukšto ir puikaus paminklo aš 
su Garadausku nusitraukėm 
atvaizdus.

Išeinant nuo kapinių dar 
kartą pažvelgiau atgal ir pa
maniau sau: dar daug daug 
kilnių darbų galėtų padaryti 
ir apšvietos paskleisti tarpe 
lietuvių tie garsūs vyrai, kurie 
čia guli, jeigu jie būtų gy^i . . .

Abelnai Chicagos miestas 
man patiko, gatvės plačios ir 
tiesios, ir gana švarus, žmo
nės taipgi labai malonūs ir 
draugiški.

Sekmadienio vakarą, spalių 
11 d., 9:20 vai. vak., apleidau 
Chicagą, atsisveikindamas su 
savo giminėmis ir pažįstamais, 
kurie palydėjo mane į stotį. 
Išaušus dienai jau važiavome 
per Iowa ir Nebraskos lygius 
laukus, didžiumoje apsėtus 
kernais, taipgi vienur -‘kitur 
buvo matyti grupės gyvulių, 
karvių, avių, kaip kur ir ark
lių.

Įvažiavus į Wyoming vals
tiją, pasirodė pradžia kalnų ir 
jau toliau vis kalnų buvo dau
giau matyti. Utah ir Nevada 
valstijos tai kalnų valstijos ir, 
matyt, mažai žmonėmis apgy
ventos.

Californijos valstijoj kalnai 
aukštesni, bet jie praretėję, 
matyt ir gražių lygumų. Tre
čiadienio rytą, spalių 14 d., 9 
vai., pasiekiau Oaklandą, kur 
dš ir turėjau išlipti.

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 7-845T

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Lietuviui Rakandų Krautuve

Lietuviu Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestas

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

Taigi, dabar jau penkta die
na, kaip Californijoj. Patinka 
man Califoraija. Aukšti kal
nai, gražios painios duoda 
gražų vaizdą. Pailsėjęs porą 
savaičių, bandysiu susisiekt su 
Californijos draugais ir padėt 
veikt progresyviškoje dirvoje.

A. Baronas.
P. S. Dėl geresnio susisieki

mo su Californijos draugais 
paduodu antrašą: A. Baronas, 
505 San Benito Avenue, Los 
Gatos, Calif.

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

toliau. Visi suranda būdus 
“Laisvės” piknikus pasiekti.

Mat, liaudis myli dienraštį 
“Laisvę,” nes ji atsako į visus 
šių dienų klausimus.

Ph i I a d c 1 p h i j os p rogresy v i š- 
kos organizacijos išrinko net 
tris korespondentus, kurie su
teiks “Laisvei” žinių iš Phila- 
delphijos. Taigi, katrie dar ne
prenumeruojate dienraščio, tai 
tuojau užsirašykite, nes bus 
žingeidu jį skaityti.

Teko pasikalbėti su drauge 
Šapranauskiene. Užklausiau, 
kaip yra su sveikata jos drau
go Vlado Šapranausko. Kaip 
žinoma, Vladas buvo traukinio 
sužeistas prieš tris mėnesius. 
Jis dabar guli Atlantic City li
goninėje. Draugė Šapranaus- 
kienė su šypsą ant veido pa
reiškė: “Mano Vladas sveiks
ta, jau sėdi krėsle, jau dak
tarai nebepjausto, kaip pir
miau per vieną savaitę pada
rė dvi operacijas. Tikiuosi, 
■kad jis sugrįš namo greitai.”

A.š nuo savęs linkiu drg. 
Šapranauskui geriausios svei
katos. Karštimas.



t
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SOVIETAI ATĖMĖ IŠ NACIU RUOŽTĄ įf“ J*-z nu Orlaiviy Stovyklas
London, spal. 30. — An

glijos orlaiviai pleškino dvi 
japonų lėktuvų stovyklas 
Burmoje; sukėlė gaisrus ir 
sprogimus, o po to visi sau
giai sugrįžo į savo stovyk
las.

HES TUAPSE; 1,500 FAŠISTŲ UŽ 
MUŠTA DEL 50 IKI 100 JARDU

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 30. — Vidunaktinis Sovietų Žinių Biu

ro pranešimas:
Sovietų kariuomenė ketvirtadienį kovės su priešais 

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

Sovietiniai laivai Baltijos Jūroje nuskandino vokie
čių transporto laivą 15,000 tonų.

Stalingrado srityje Sovietų kariuomenė vedė įverž
tus apsigynimo mūšius. Priešai metė savo pėstininkų 
diviziją ir kelis tuzinus tankų į ataką Stalingrado fa
brikų vietovėje. Jie puolė sovietines apsigynimo lini
jas iš kelių pusių tuo pačiu laiku. Miesto gynėjai ryž
tingai atmušė tas atakas ir atlaikė savo pozicijas.

Tiktai viename sektoriuje, kaštais didžiulių priešams 
nuostolių, hitlerininkai pasivarė pirmyn 50 iki 100 jar
dų, prasiverždami į pakraštinį vieno fabriko ruožtą. 
Pagal dar nepilnas skaitlines, daugiau kaip 1,500 vo
kiečių kareivių ir oficierių tapo nukauta ir 11 jų tan
kų išmušta iš veikimo. Trys iš tų tankų buvo Jabai 
sužaloti bei išdeginti. Sovietiniai kovotojai ugnim iš 
kanuolių ir mortirų išvaiko, dalinai sunaikindami, apie 
pulką priešų pėstininkų ir sudaužo 200 jų trokų su ka
riuomene. Mūsų priešlėktuvinės kanuolės nušovė že
myn 23 vokiečių orlaivius.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado, sovietinė kariuome
nė aptvirtino savo linijas ir darė žvalgų žygius. Per 
tris paskutines dienas viename sektoriuje čia Sovietų 
artilerija ir mortiros užmušė apie 400 vokiečių karei
vių ir oficierių ir sunaikino 16 jų kulkasvaidžių, 15 
mortirų, dvi kanuolės ir 30 trokų. Kitame sektoriuje 
hitlerininkai deda visas pastangas, kad atgriebt vieną 
gyvenamą vietą, neseniai užimtą sovietinės kariuome
nės. Sovietų kovotojai stipriai laiko savo pozicijas.

Mūsų baražas ir kontr-atakos šiame sektoriuje nu
šlavė apie batalioną priešų pėstininkų ir sunaikino aš
tuonis vokiečių tankus ir du šarvuotus automobilius.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinė kariuomenė da
rė veiklius žygius. Vienas raudonarmiečių dalinys iš
mušė priešus iš vieno aptvirtinto ruožto ir sunaikino 
apie tris kuopas vokiečių pėstininkų.

Nalčiko srityje tęsėsi žiaurūs mūšiai. Sovietų ka
riuomenė atkakliai priešines hitlerininkams, padary
dama jiems sunkių nuostolių. Sovietų gvardiečiai ir 
prieštankiniai šauliai sužalojo bei išdegino 18 vokiečių 
tankų. .

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rimtai kalbėjo apie Jungtinių 
Tautų padėtį. Jis numato di
delį pavojų. Jis tiesiog prana
šavo tragediją. Steel sakė Jei
gu bėgyje trijų ar šešių mėne
sių Anglija ir Amerika nepra
dės mušti Hitlerio Europoje, 
neatidarys antro fronto, tai 
įvyks katastrofa: pakriks vie
nybė tarpe Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų.

Tai ištiesų būtų baisi katas
trofa. Kiekvienas nuoširdus 
hitlerizmo’ priešas trokšta, kad 
tokia katas trofa neištiktų 
Jungtines Tautas.

Aš tvirtai tikiu, kad Angli
ja ir Amerika ruošiasi ofensy- 
vui prieš Hitlerį, kad antrasis 
frontas bus anksčiau ar vėliau 
atidarytas ir kad Jungtinės 
Tautos bendromis jėgomis su
naikins hitlerizma ant visados.

c.

Kai kalbame apie “papras
to žmogaus šimtmetį” po šio 
karo, tai nepamirškime karū
nuotų karalių. Jų dar yra. štai 
ponia Rooseveltienė nuvažiavo 
paviešėti Anglijon ir ten ją 
apspito karaliai, 
jos karaliaus, ji 
ceremonijas dar 
tais karaliais.

Monarchijos irgi atgyveno 
savo dienas. Tam naujam pa
prasto žmogaus šimtmetyje 
karūnuotoms galvoms vietos 
irgi negalės būti.

žmonės patys valdysis 
savo išrinktus atstovus.

Apart Angli- 
turėjo atlikti 
su trimis ki-

per

WHOLESALE AND RETAIL 
Deer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1395 Has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10"7 
of the Alcoholic Beverage Coritrol Law at 
208 Pearl St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

CHARLES & SAMUEL GOLD 
GOLD BROS.

208 Pearl St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6739 has bfeen issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEINPtASH 
613 Wilson Ave., . Brooklyn, N. Y

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcbholic Beverage Control Law at 
•1102 Blake Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUELE CAFISO & SALVATORE 
BOSCARINO

1102 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

■*

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Cohtroi Law at 
112 Harrison Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY L. BERNSTEIN 
112 Harrison Pl., Brooklyn, N. Y.

WILLK1E REIKALAUJA UŽTIKRINT 
VISOMS TAUTOMS LAISVE

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
kitai tautai nėra laisvė ir 
nėra dalykas, kuriam palai
kyt mes turėtume kariauti.

Prašau suprasti — aš ne
kalbu apie Laisvų Tautų 
Bendriją. Aš kalbu apie ko
lonijinę sistemą nepaisant, 
kuri ji būtų, nežiūrint ko
kios tautos valdžioje. Mes 
amerikiečiai vis dar per
daug mąstome ir kalbame 
apie Britanijos Imperiją. 
Bet turime pripažinti tiesą, 
jog milžiniškuose pasaulio 
plotuose jau nėra jokios 
Britų Imperijos, bet jos vie
toje yra išdidi Britiškoji 
Laisvų Tautų Bendrija. Bri
tų valdomos kolonijinės že-^ 
mės yra tik imperijos liku
čiai. Mes turime atsimint, 
jog visoj toj Laisvų Tautų 
Bendrijoj yra milionai vyrų 
ir moterų, kurie nesavanau
diškai ir labai gabiai dar
buojasi, kad sumažint tuos 
kolonijų likučius, o prapla- 
tint Laisvų Tautų Bendriją 
vietoj kolonijinės sistemos.1

Man rodosi, jog ir gene
rolas Smuts turėjo tatai 
mintyje, neseniai sakyda
mas savo dramatišką kalbą 
entuziastiškam Anglijos 
seimui.

Kaipo amerikiečiai, mes 
taipgi privalome pripažint, 
jog mes turime bendrą pa
reigą su tais Britiškosios 
Laisvų Tautų Bendrijos vy-» 
rais ir moterimis, pareigą 
padaryt visą pasaulį laisvų 
tautų bendrija. Begailestin- 
ga, neatiaidi šio karo eiga 
moko mus visus, jog pasau
lyje, priverstame pasirinkti 
tarp pergalės ir verguvės, 
tarp laisvės ir fašizmo, nė
ra tokio dalyko, kaip gry-

nai vietinės problemos.
Indija yra mūsų proble

ma. Jeigu Japonija užka
riautų tą milžinišką plotą, 
beveik ištisą žemyną, tai 
mes pralaimėtume. Filipi
nai tokia pat prasme yra 
anglų problema. Jeigu mes 
ginklų jėga neduosime Fili-i 
pinams nepriklausomybės, 
kurią mes jiems žadėjome, 
tai visas Ramiojo Vande
nyno pasaulis bus pralaimė
tojas. Mes turime tikėti šio
mis paprastomis tiesomis ir 
sakyti jas garsiai ir be bai
mės. Tik šitokiu būdu te
gali pasaulio tautos šiame 
kare suliet krūvon savo jė
gas ir pasitikėjimą vienos 
kitomis, o to mums reikės, 
kad galėtume laimėti taiką.

Bus daug sunkių uždavi
nių. Jie bus skirtingi skir
tinguose mandatuose (glo
bojamuose plotuose), skir
tingose kolonijose. Ne visos 
pasaulio tautos yra pasiruo
šusios laisvei, ne visos ga
lėtų ją apginti rytoj ar po
ryt. Bet šiandien jos visos 
nori, kad būtų nustatyta 
laikas, kurio laukdamos jos 
galėtų darbuotis, ir nori už
tikrinimo, kad tada jos bus 
išlaisvintos. Jos neprašo, 
kad mes už jas spręstume 
jų klausimus ateityje. Jos 
nėra tokios kvailos nei to
kios silpnadvasės. Jos rei
kalauja tik duoti joms pro
gą pačioms savo reikalus 
spręsti su ekonominiu ir po
litiniu sandarbininkavimu 
(iš mūsų pusės). Nes pa
saulio žmonės siekia laisvės 
ne tik politiniai pasiten- 
kint, bet ir ekonominiai 
pakilt.”

(Bus daugiau)

O dar taip neseniai trockis- 
tai iš “Naujosios Gadynės” 
galvą guldė už “Tėvynės” re
daktorių. Kėlė į padanges ir 
skelbė demokratu ant demo
kratų. SLA seimo visa menše
vikų - trockistų klika už poną 
Bajorą balsavo.

Bet kas nors atsitiko. Geri 
kamarotai, matyt, susipyko. Ir 
dabar, spalių 22 d., “N. G.” 
štabas jau šaukia:

“Gana tos citatos, kad įsiti
kinus, kokie ‘demokratai’ re
daguoja ‘Tėvynę’ ir kaip jie 
moka tyčiotis iš demokratiško 
nusistatymo SLA narių, kurie, 
regis, pereitame seime tarėsi 
išrinkę demokratiška vadovy
bę ...”

Tik dabar “N. G.” surado, 
kad Bajoras yra smetonlaižis, 
kraugerio Smetonos garbinto
jas.

O kodėl nepridėjo dar, kad 
jis taipgi yra pronacis?
jis tokis yra! Gal todėl, kad 
“N. G.” didvyriai irgi tokiais 
pat yra?

Juk

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks sekmadienį, lapkričio 1 
d., 5 vai. po pietų, 155 Hungerford 
St. Prašom visų draugiif dalyvauti. 
-i-Sekr. V. K. •

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

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

įvyks

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. I d., 1:30 vai. 
dieną. Labor Lyceum Salėje, 15-17 
Ann St., Harrisone. — F. Šimkienė, 
Sekr. (254-256) i

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

v., 321 Main St. (Washburn Hall) 
įvyks apvaikščiojimas Sovietų Są
jungos 25 m. sukaktis. Matysite pa
veikslą (movies) “Our Russian 
Front“ ir išgirsite kalbėtojus r— 
William Z. Foster, naclonalis pirmi
ninkas Kompartijos ir Otis A. 
Hood, nuo kompartijos, kandidates 
į Mass. Gubernatorius šiuose rinki
muose. įžanga (su taksais) 39c. Vi
sus kviečia Komunistų Partijos 
Skyrius. (254-256)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10831 has beeil issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Gates 
County of 
premises.

at retail under Section

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 6516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section t 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at -------
132 Buffalo Ave,. Borough of Brooklyn, i 487 Gates Ave., 
County of Kings, to be consumed off thė I

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
SIDNEY TlSHFIFLD

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
314 Marion St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
314 Marion

MORRIS TASHMAN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 500 has been issued ot the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
975 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SPINELLA
975 Flatbush Ave., Brooklyn; N. Y.

premises.
MAX’S 

132 Buffalo

NOTICE is

MAX PILLINGER
BUFFALO FOOD CENTER
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
GB 1776 lifts been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

• 91 Bainbridge St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARIE BLUNCK
491 Bainbridge St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

155 Buffalo
AGNĖS M. ANDOLENA

Ave., Brooklyn, N.

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 
Beverage Control Law

Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No.
GB 2393 ha been ’ - ■ -
to sell beer, at 
of the Alcoholic
‘1472 Broadwfiy, _C . . ~ .
premises.

KENNETH KAUFMAN 
1472 Broadway Brooklyn,

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Court St., 
County of Kings, 
premises.

ANTHONY 
240 Court St.

NOTICE is 1 
GB2053 has 1 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
407 Evergreen Avo.. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectipn 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1986 Ocean Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CONCORD DAIRY PRODUCTS. Inc. 
1986 Ocean Avenue Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Autumn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE POLCHOW
323 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
464 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN EISENMESSER 
464 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License _
’ ‘ .............................„ I

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MATES BELLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 10829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
468 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HALPERN
468 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
"•34 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. f

SAMUEL FICHNER
334 Leonard St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 — 67 Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
1201—67th

107 
at

107 
at 

Brooklyn, 
the

the

No.NOTICE
GB 10404 lias been issued to the undersigned 
to sell
of the Alcoholic
496 Marcy 
County of 
premises.

496 Marcy

NOTICE is

JOHN MORTILLARO
St. Brooklyn, N. Y.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

.35

.50

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

Gramatika, išmokt angliškai kal
bėt, apdaryta  ...................... $3.25
Geografija, Žemės Aprašymas,

puslapių 464, ........................ $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

tų .............................................. 25c
Raistas, knyga apie lietuvių gyve

nimą Chicagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes ...... 10
Savizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Galas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

rimai ...............................
Tūkstantis Naktų ir Viena 

Dalis I ..... ......................
Karvės Nauda ir Gerų Sūrių Pa

darymai .................................... 25
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas žiedas, graži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

kojimai .................................... 25
Graži Pasakų Knygelė, Vyskupo

Valančiaus .................................. 20
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai .35 
Sveikata Ligoniams, aprašo viso

kias žoles ................................. 25
Lietuvių Macochas ir jo darbai .15 
Žolės arbatos formoje, kurios pa

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ..................
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Užsisenėjusio kataro bei hay 

fever .......................................
Nesišlapink Lovoje Miegant .... 
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. 
Cukrinės Ligos — Diabetes .....
Nemalonaus Kvapo ...... ..............
Kad Galėtum Gerai Miegoti .....
Ramatų ir Sausgėlos .... ............
Vyriškumo Pataisymui ..............
Sour Stomach — Heart Burn 
Kosulio — Kokliušo .................. .
Dusulio bei Mainų Asma ....... ....
Mėnesinių reguliatorius moterim 
Permainų gyvenimo moterims .. 
Pailių Arbata ...............................
Mažina Svarumą Nutukėliams 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. 
Reguliatorius Kietų Vidurių .....
Palangos Trajanka (stambi) .......60

M* ŽUKAITIS
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

.85

.60

.85 

.60 

.85 

.85 

.60 

.60 

.60 

.85 

.85 

.60 

.60 

.60 

.85 

.85 

.85 

.60 

.60

Borough 
to be consumed off
j. LAMATTINA 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of thp Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Stagg St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KATHERINE NAHIRNY 
290 Stagg St., Brooklyn, N.

of Brooklyn, 
the

Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Macon St., Borough 
County of 
premises.

121 Macon

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Control Law at 
519 Franklin Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 

premised.
Isaac Kaminsky, Morris Kaminsky, Jack 

Kaminsky & Jessie Kaminsky Lcxier 
(BREVOORT WINE & LIQUOR STORE) 
519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7881, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 - 62 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to’be consumed 
on the premises.

LEONARD
1556-62 Broadway

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 E. New York Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LEONARD DAMATO
608 East New York Ave. Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned

DAUBLER
Brooklyn, N.

at

St., 
Kings, to
WILLIAM 
St.

of Brooklyn, 
be consumed off the
DONNER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10543 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
597 Clinton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ISADORE WOHLAND-SAMUEL BERGANG 

WOHL-BERG FOODMART
597 Clinton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10148 has been issued to the unedrsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Blake Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARIA CICIRELL 
1106 Blake Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ut 
581 Noštrand Avenue, Ik>rougH of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2565 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE JAVAS & 
NICK C. KRISIDIMAS

2565 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1943 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Avenue, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY
272 Tompkins Ave.,

ROSEN
Brooklyn, N. Y.

%
Green Star Bar & Grill

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Givials
Geriausias Alus Brooklyne

I

fitaf 
adresas

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

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

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12’ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberlal

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLeniriore 5-6191

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Brooklyn, N. Y.660 Grand Street

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me moderniškų patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 MČVernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

MATEVSAS S1MONAVIČ1US
O" Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai 
dieną iki vėlai.
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Šeštadienis; Špalių 31, 1942

New Yorko Žmonių 
Proga ir Pareiga
Už Ką Balsuoti, Ką Pasirinkti?

BROWDERIS BUS VYRIAUSIU KALBĖ
TOJU RINKIMU KAMPANIJOS UŽBAI

GOS MITINGE LAPKRIČIO 1-Mį

Kiekvieni valdininkų rin
kimai būna svarbi piliečių 
pareiga. Bet šie rinkimai, 
kurie įvyksta didžiojo karo 
metu, pasidaro dvigubai 
svarbesni. O tokioje valsti
joje, kaip New Yorkas, rin
kimai labai tampriai suriš
ti su visa karo eiga, su visa 
šalies politika. Kur New 
Yorkas eis, ten gali patrau
kti visa šalis. Štai kodėl ir 
mes, lietuviai, privalome 
rimtai susirūpinti šiais New 
Yorko valstijos rinkimais.

Kandidatai į New Yorko 
valstijos gubernatorius yra 
net keturi — Israel Amter 
(komunistų), Bennett (de
mokratų), Dewey (republi- 
konų) ir Alfange (Darbo 
Partijos). Kodėl keturi kan
didatai? Juk galėjo būti tik
tai du?

Už tai atsako Ji m Farley, 
kuris vadovauja reakcinei 
klikai Demokratų Partijoj, 
kuri pasigrobė partijos kon
trolę šioje valstijoje ir išė
jo prieš Rooseveltą. Roose- 
veltas ir visi darbo žmonės

gas tokioje situacijoje la
bai rimtai kalba žymus A- 
merikos darbininkų veikė
jas Robert Minor. Jis la-i 
bai nuosaikiai nurodo, už 
ką piliečiai turėtų balsuoti, 
ką pasirinkti, idant jų bal
sas daugiausia reikštų šiuo
se rinkimuose.

Pirmiausia jisai kalba a- 
pie demokratus ir Farley 
pasimojimą vairuoti Demo
kratų Partijos politiką, iš- 
kišant Bennett savo kandi
datu. Neišdegė taip, kaip 
Farley buvo pasimojęs. 
“Šiandien aišku,” sako Mi
nor, “kad visi Farley ma
nevrai pasibaigė niekais. Vi
sas pasaulis žino, kad di
džioji New Yorko valstija 
negali būti nukreipta prieš 
visos šalies politiką ‘viskas 
laimėjimui karo.’ Tasai de- 
fytistinis sukilimas prezi
dento partijoj pasibaigė vi
sišku pralaimėjimu.”

Viskas, ką Farley atsiekė, 
tai nutiesė kelią Hoover- 
Dewey republikonų laimėji
mui. Ir susidaro rimtas pa-

“Nekantriai laukiu sekma
dienio ir progos kalbėti i žmo
nes,” pareiškė Earl Browder, 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, ką tik sugrįžęs iš 
sėkmingo prakalbų maršruto 
vidurvakarįuose.

EARL BROWDER
Browderis kalbėjo antro 

fronto mitinguose Clevelande, 
Chicagoje. Newyorkiečių mi
tinge jis žadėjo nagrinėti 
reikšmę Wendell Willkie pra
kalbos ir naujausius požymius 
šioje rinkimų kampanijoje.

Mitinge taipgi kalbės visi 
trys kandidatai — Israel Am
ter į gubernatorius, Elizabeth 
Gurley Flynn ir Benjamin J. 
Davis, Jr., j kongresmanus at- 
large (nuo visos valstijos), ir 
Robert Minor. Pirmininkaus 
brook lynietis Miesto Tarybos 
Jnarys Peter V. Cacchione.

Amerikos Liaudies Choras 
dainuos Sovieti) Sąjungos ir 
amerikietiškas vėliausias liau
dies dainas.

Šis milžiniškas masinis mi
tingas įvyks lapkričio 1-mą, 
šio sekmadienio popietį, 4 vai., 
Madison Square Garden, 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke. 
Tikietai iš anksto gaunami 
.Darbininkų Knygyne, 50 E. 13 
St., New Yorke. Kainos 25, 50, 
75c. ir $1.10.

Sėkmingas komunistų mitin
gas bus galinga demonstracija 
už aptrąjį frontą, kadangi ko
munistai savo rinkiminėj plat
formoj ir kandidatai savo pra
kalbose reikalavimą antro 
fronto statė būtiniausia prie
mone laimėjimui karo. Komu
nistai tikisi, kad jie, reikalau
toji) antro fronto ir partijos 
simpatikų remiami, pripildys 
Gardeną. L. K. N.

• )

Išleiskime Draugus 
Kariuomenei!

šiuofrri norime priminti, kad 
Jono Siurbos, LDS Centro sek
retoriaus, ir Povilo Ventos, 
Laisvės spaustuvės darbininko 
išleistuvės kariuomenėn įvyks 
jau šio antradienio vakarą, 
lapkričio 3-čią, Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Įžanga nemokama.

Visi esate kviečiami atsilan
kyti. '

LDS ir Laisviečių Komisija.

Taip Sukelia Pinigu
Aną dieną artistų ir rašyto

jų suruoštame baliuje karinių 
įstaigų fondo naudai, tarpe ki
tų “pardavimų” ir “išrendavi- 
mų” bei “užstatų,” kad gauti 
pinigų, buvo paskelbta šokis 
gražuolės Veronica Lake su 
asmeniu, kuris sumokės aukš
čiausią kainą. Pasiūlęs $1,500 
Igor Pantuhoff laimėjo dvie
jų minutų šokį.

Vieša Padėka

norėjo, kad demokratų Par
tija nominuotų nuoširdų li
beralą, darbo žmonių užta
rėją, pasiryžusį prezidento 
Roosevelto politikos palai
kytoją ir karo laimėjimo ša
lininką. Tokiu kandidatu 
galėjo būti senatorius Mead. 
Deja, demokratų konvenci
joj Farley klika laimėjo ir 
kandidatu pastatė Bennett. 
Meado kandidatūrą būtų rė
mus Darbo Partija ir vei
kiausia Komunistų Partija 
būtų nestačius savo kandi-* 
dato. Tuomet būtų buvę pik
tai du vyriausi kandidatai 
— demokratų ir republiko
nų. Padėtis būtų buvus 
daug paprastesnė ir aiškes
nė.

Republikonų partija irgi 
nėra vienlypė. Dabar jau 
aišku, kad joje viešpatauja 
irgi griežtas pasidalinimas. 
Vienai pusei vadovauja re
akcinis Hooveris, o kitai 
pusei liberalas Willkie. New 
Yorko valstijoje tos parti
jos vadovybė yra rankose 
Hooverio pasekėjų. Tai kli
kai čia vadovauja Hamilton 
Fish ir Thomas Dewey. Tad 
Dewey ir tapo republikonų 
partijos kandidatu į guber
natorius. Jisai šiuose rinki
muose atstovauja pačią re- 

Į***-akcioniškiausią ideologiją ir 
politiką. Aplinkui jo kandi
datūrą spiečiasi taipgi pu
siau fašistinės ir tiesiog fa
šistinės spėkos.

Šitokiai situacijai esant, 
r kandidatus turėjo išstatyti 

Komunistų Partija ir Dar
bo Partija.

Šituo klausimu ir apie 
New Yorko piliečių parei- 
.................................................................. .....

JONO SIURBOS IR POV1L(]

VENTOS IŠLEISTUVES
I ARMIJA

Sekantį antradienį, 3 d 
lapkričio (Nov.), įvyks iš
leistuvės į Dėdės Šamo ar 
miją Jono Siurbos ir Povilo 
Ventos. Išleistuvės į v y k f 
“Laisvės” salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Jonas Siurba yra LDS 
Centro Sekretorius. Povilas
Venta yra “Laisvės” spaus
tuvės darbininkas ir Ispani- 

I jos karo, už demokratiją, 
veteranas.

Skaitlingai susirinkime iš
leisti šių dviejų žymių žmo
nių.- Išleistuvės prasidės 8 
v. v. Bus užkandžių ir gėri- 

. mV-
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vojus, kad republikonai gali 
šiuos rinkimus laimėti ir 
pasigrobti New Yorko val
stijos valdžią į savo ran-< 
kas.

Tuo tarpu prezidentas 
Rooseveltas, pasak Minor, 
padarė tam tikrus žygius 
atgriebimui vadovybės De
mokratų Partijoje.

“Mes negalime sutikti su 
Alfangės komitetu,” sako 
Minor, “kuris teigia, kad 
šių rinkimų tikslas esąs tik
tai sustiprinti Demokratų 
Partijos liberališką pobūdį 
1944 metų prezidentiniams 
rinkimams. Jeigu mes pri- 
imtumėme tokią politiką, 
tai 1944 metais nebūtų nei 
Demokratų Partijos, nei 
Republikonų Partijos, nei 
Darbo Partijos. Mes pralai
mėtume karą ir Amerika 
būtų sunaikinta.

“Klausimas yra karas da
bar, šiais, 1942 metais ir 
viskas turi prisidėti prie ka
ro laimėjimo dabar. Mes ne
galime sutikti su tais, ku
rie teigia, kad klausimas e- 
sąs tame, kokią taiką mes 
turėsime po karo.

“Vienintelis dalykas, kurį 
mes galim išspręsti, tai, kas 
bus laimėtoju? Pergalė nu
lems taiką. Mes esame pa
siryžę, kad pergalė būtų 
mūsų šalies ir josios talki
ninkų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos, Chinijos ir visų 28 
Jungtinių Tautų, besilaikan
čių išvien per katą ir po 
karo.

“Mes laimėsime karą, bet 
kad laimėjus karą, tai mes 
turime panaudoti visas jė
gas, kurias tiktai gali su
kaupti visoj Amerikoj.”

“Tai štai kodėl būtinai 
reikalinga visiems amerikie-' 
čiams paklausti tų, kurie 

■nori gauti balsus, kur jie 
stovi?”

Nori būti vėl išrinktais ir 
tie, kurie būdami Kongre
se visaip kenkė karo pa
stangoms, sabotažavo visą 
Roosevelto politiką. Vėl no
ri būti išrinktais Fish ir 
Coudert, kurie visai atvirai 
broliaujasi su fašistinėmis 
jėgomis.

“Aš esu giliai įsitikinęs,” 
sako Minor, “kad mes nu
galėsime šiuos elementus. 
Bet mes jų nenugalėsime 
balsuodami už juos, arba 
balsuodami už tuos, kurie 
nepasisako, kur jie stovi?’

Kada mes prieiname prie 
New Yorko rinkimų, toliau

REPUBLIKONAI DEJUOJA, KAD TIK 
KOMUNISTAI PRIPILDO GARDENĄ

Komunistams rengiant didį
jį rinkimi) kampanijos užbaig- 
tuviij masinį mitingą lapkričio 
1-mą, 4 vai., po pietų, Madi
son Square Garden, didžiau
sioj New Yorko mieste ii’ visoj 
Amerikoj esamoj salėj, repub
likonai pradėjo aimanuoti. Jie 
irgi iš anksto buvo planavę 
mitingauti toje salėje, bet aną 
dieną Thomas J. Curran, re
publikonų apskričio vadas, at
šaukė, sakydamas, kad jie irgi 
rengti) mitingą, “jeigu turėtų 
tiek pinigų, kaip komunistai.”

Į tų “biedniokų” dejonę 
pereitą trečiadienį atsakė ko
munistų kampanijos vedėjas 
Simon W. Gerson, sekamai:

“Tom Curran ir jo basiokai 
republikonai tik miglą pučia. 
Jis atšaukė buvusį pradėtą 
rengti republikonų Gardeno 
mitingą ir sumokėjo veltui 
$3,000 užstato Gardeno Kor
poracijai vien tik dėl tos pa
prasčiausios priežasties, kad 
jis bijojo klasiško ‘flop’. Jis 
žino, kad jis negali sutraukti 
gana žmonių pripildymui že
mojo salės aukšto klausytis 
Hooverio žmogaus Dewey.

“Curran’o atsiprašinėjimas 
dėl pinigų,” sako Gerson, “yra 
juokingas. Finansinis pareiški-

mas, sudėtas Albanėj per įvai
rius Dewey komitetus, rodo 
aukas nuo didžiųjų magnatų, 
F. W. DuPont iš Wilmington 
aukojo $500,;;<-.: Sol Guggen- 
heinr— $2,50Q.; Mrs. John T. 
Pratt — $1,000 ir kitos stam
bios aukos nuo kitų, prieš - 
Willkie republikonų, buvo 
gautos.”\

Doleriais negi pripildysi sa
lę, o pasirodyti su sauja pub
likos 20 tūkstančių su virš tal- 
pinančioj salėj pasirodytų la
bai pigu, ypač prieš komunis
tus, kurie, nors savo rinkimų 
kampanijai aukas gaudami tik 
centais, nikeliais ir retai dau
giau dolerio, o visgi pripildo 
salę ir kartais perpildo. Pas 
juos mažai dolerių, bet daug 
žmonių.

Šį sekmadienį įvyksiančiam 
masiniame mitinge, 4 vai. po 
pietų, Gardene, kalbės visi 3 
komunistų kandidatai — Am- 
teris, Flynn ir Davis.

Apart kandidatų, kalbės 
generalis K. P. sekretorius 
Ęarl Browderis, ką tik sugrį
žęs iš plataus prakalbų marš- 
rūto po tolimąsias kolonijas. 
Komunistai tikisi, kad darbi
ninkiškoji ir visa karo laimė
jimo trokštanti publika ir šį 
kartą, kaip visada, pripildys 
salę. L. K. N.

Literatūros Draugijos 13-tos 
kuopos, Maspethe, parengimų 
komisija dėkoja darbininkams 
ir darbininkėms, dirbusiems 
mūsų parengimuose pereitą 
sezoną, kurie atsibuvo Alley 
Pond giraitėj.

širdingas ačiū aukotojams 
Balčiūnams už pyragus, ši- 
manskui ir Vikrikui už mėsiš
kus valgius. Draugui Kauliniui 
už patarnavimą savo automo
biliu pavežant dalyvius lig 
busų stoties. Ir drg. Zajan- 
kauskas taipgi pagelbėjo savo 
automobiliu atveždamas val
gius. Taipgi širdingas ačiū vi
siems dalyviams, kurie remia 
mūsų parengimus. Pelnas su
naudotas geram tikslui — jau 
apie tai buvo Laisvėj minėta.

Tikimės jumis visus sutikti 
ateinančią vasarą toj pačioj 
giraitėj.

Rengimo Komisija.

Pasilinksminkite Kliubo 
35 Mėty Sukakties 

Baliuje
Šio šeštadienio vakarą, spa

lių 31-mą, visi brooklyniečiai 
kviečiami patraukti į Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo ba
lių, kuris sykiu bus ir paminė
jimu 35 metų sukakties nuo 
kliubo įsisteigimo.

Per tą ilgą eilę metų Pilie
čių Kliubas yra sušelpęs daug 
savo narių, parėmęs daugybę 
svarbių visuomeniškų reikalų, 
o pastaruoju laiku, kada turi 
savo namą, suteikęs pastogę; 
visų lietuvių sueigoms, šeimy
niškoms, visuomeniškoms ir 
politinėms, neklausiant pažiū
rų. Kliubo narių skaitlingoje 
šeimoje taipgi randa vietos vi
si padorūs lietuviai be skirtu
mo tikybos ar pažiūrų. Tad vi
siems lietuviams kliubas svar
bu paremti ir ypatingai jo 35 
metų sukaktyje atlankyti jį ir 
palinkėti dar ilgiausių metų.

Tad visi, kam galima, į Pi
liečių Kliubo balių paskutinę 
dieną šio mėnesio, spalių 31- 
mą, nuosavam name, 280 
Union Avė., Brooklyne! Įžan
ga tik 35c. šokiams gros Ta
mašausko orkestrą. Pradžia 
8 vai. vak.

Iki pasimatymo baliuje!

Darbiečių ir demokratų kan
didatas į gubernatoriaus pava
duotojus Charles Poletti ir 
Mrs. Ethel Epstein, žmona 
naujadalybininko demokratų 
kandidato į valstijos prokuro
rus, kalbės per radiją CIO 
unijų programoj iš stoties 
WQXR spalių 30-ta, 9:30 vai. 
vakaro. T-as

Laikraščiai Pasisakė 
Už Davis

Įtakingi savaitiniai Harlemo 
laikraščiai The New York Age 
ir Peoples Voice užgyrė komu
nistų kandidatą Benjamin J. 
Davis, Jr., ragindami savo 
skaitytojus peržengti savo 
partijų rubežius, jeigu tas rei
kalinga, ir balsuoti už Davis. 
Už Davis’o išrinkimą taipgi 
pasisakė Miesto Tarybos na
rys Adam Clayton Powell, J r.

Baigia Pasveikti
11. Laukaitienė, maspethielė 

mezgėja ir veikėja organiza-
• • L rcijose, buvusi per trejetą sa

vaičių suimta sunkaus gripo, 
baigia pasveikti ir tikisi ne
užilgo vėl būti su mumis.

4-ta Didžioji Savaitė! Artkino & Anglo-American Persfato! 
Giliai sujudinančią Dramą Sovietų “Sergeant York’’!

“In The Rear of The Enemy”
(Angliukai Kalba)

Taipgi: War Against Children,’’ “Accordion Serenade,’’ ir
“More About Me.”

EKSTRA: “A Nation Dances” — pirmieji tikri paveikslai 
Maskvos Šokių Festivalo.

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c iki 1 vai. po pietų,

STANLEY THEATRE 7'"Av- S,s-N-K
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Didžiausias Mūšio Judis!

“Alexander Nevsky”
su Nikolai Čerkassovu.

Vėlai Rodoma 
Kas SefitadlenJ

Audringa Meilės Istorija 
Buvusiojo Paryžiaus

“ORAGE” (Audra)
su Charles Boyer-Michele Morgan

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.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

nurodinėja Minor, “tai 
mums terūpi vienas daly
kas, būtent, kaip šios valsti
jos balsuotojai galėtų su
stiprinti karines mūsų pa
stangas ir šalies pasiryži
mą karą laimėti. Ir tai nėra 
klausimas taip vadinamo 
‘protesto balsavimo,” kad 
pasirodžius, kaip balsuoji. 
Rinkimų kampanijai einant 
prie pabaigos, situacija yra 
tokia, spėkos yra taip susi- 
dėjusios, jog New Yorko 
žmonės geriausia pasitar
naus karo laimėjimui, jeigu 
jie balsuos už tuos kandida-' 
tus į gubernatorius, kurie 
nėra kandidatai senųjų par- 
tijų.

“O tas reiškia,” baigia 
Minor, “kad reikia „visų pir
ma balsuoti už Israel Am- 
terį į New Yorko guberna
torius, už Benjamin J. Da
vis, Jr. ir Elizabeth Gurley 
Flynn į kongresmanus. Tie 
balsuotojai, kurie yra nusi- 
sprendę nebalsuoti už Ben
nett, jokiu būdu neprivalo 
balsuoti už Dewey, defytis- 
tų kandidatą.”

Švietimo Taryba duoda ne
mokamus vakarinius kursus 
vyrams ir moterims mokintis 
batsiuvystės anąatų. Kreiptis į 
225 W. 24th St., N. Y.

Nežinoma moteriškė krito 
ant šaligatvio po išsėdimo iš 
taksiko ant 4th Street, New 
Yorke, pereitą trečiadienį. Su 
ja buvęs palydovas prasišali
no, o ji nuvežta Bellevue li
goninėn.

Brooklynietis, karys, Louis 
Marchbein, buvęs sargybiniu 
prie orlaivių stoties netoli 
Bridgeport, Conn., rastas mir
tinai peršautas akin. Kaip, 
dėlko tas atsitiko, nesužinota 
ar militariškais sumetimais ne
skelbiama.

Lapkričio 1-mą įeina galion 
naujas patvarkymas, pagal 
kurį draftantai gaus tik 1 sa
vaitę atostogų nuo priėmimo 
iki išėjimo tarnybon.

Rinkimų dieną nebus draf- 
tantų priėmimo karinėn tarny
bon.

Irving Teatre rodoma fil- 
mos “Aleksandras Nevskis” ir 
francūziška filmą “Orage.”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja penki dideli, švie

sūs kambariai. Yra sekami įtaisy
mai, kaip tai: combination sink, gas 
range, oil burner. Taipgi gali, kas 
norės, paimti kambarius su džiani- 
toryste. Prašome kreiptis: 250 Lin
den St. (Ridgewood), kampas 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y. 
Telefonas Virginia 3-6545.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie saliūno- 

restauracijos biznio. Pageidaujama, 
kad įneštų $500 ar $600. Katras no
rėtų dirbt, atsišaukite greitai. Tra- 
wor Tavern, 77 Ravine Ave., Yonk
ers,'N. Y. (256-257)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tei. STagg 2-8842

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departments
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VIRI-THIN* MAMONA VUI-THIN’ R A PI IK-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg'2-217S
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