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Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio-Nov. 2, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIVTai jau įžengėme į lapkri
čio mėnesį. Pernai šituo laiku 
grūmojo didžiausias pavojus 
Maskvai. Nemažai tuomet bu
vo žmonių, kurie manė, kad 
vokiečiams šis didmiestis pa
vyks pasiimti.

Naciai, savo ruožtu, Mas-’ 
k vos frontan siuntė ne tik šim
tus tūkstančių kareivių, tūks
tančius tankų, tūkstančius 
bomberių, bet ir milžiniškus 
sunkvežimius medalių, kurie j 
buvo paskirti tiems vokie- d. bus leista puse cento pa- 
Čiams, kurie įeisią į Maskvą ir kelt kaina pakeliui cigare- 
ją paimsią. I tų ir kad neužilgo bus duo-

Bet iš to nieko neišėjo. Bes- ta leidimas apie penktadaliu 
tijiškieji užpuolikai buvo su-' brangiau pardavinėt ciga- 
naikinti arba turėjo atgal bėg- Į rus. Tie pabranginimai to- 

kaI-idėl bus leidžiami, kad kon
gresas nutarė pakelt taksus 

į cigaretams ir cigarams nuo

t i. Tarp vokiečių lavonų 
nų, pasiliko ir medaliai.

I A KANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
IuZYIO V r.O > Telephone: STjwb 2-3878

Puse Cento Pabrangs 
Pakelis Cigaretą nuo 

Lapkričio 1 d.
Washington. — Valdiška 

kainų administracija pa- 
I skelbė, kad nuo lapkričio 1 1-11 1 • 1 1

šiandien ne mažesnis pavo- jap|ęrįčio 1 d 
jus dar vis grūmoja Stalingra- ‘ 1 
dui, kur jau trečias mėnuo ei
na kruvini mūšiai už kiekvie-1 
ną žemės colį.

Kaip bus su Stalingradu, i 
niekas negali pasakyti. Bet vi
sos laisvę mylinčiosios žmoni-' 
jos viltys ir troškimai yra, kad , 
jis atsilaikytų, kad piktasis i 
priešas būtų sumuštas labiau 
negu ties Maskva.

Nuo tos dienos taipgi pa
keliama taksai alui, vynui, 

i degtinei ir kamerų filmom.

ŽUVO AMERIKOS 
LĖKTUVLAIVIS

Washington. — Nusken- 
; do Amerikos lėktuvlaivis 

LDS sekretorius Jonas Siur- (orlaivių išvežiotojas), kurį 
ba į Dėdės Šamo kariuomenę japonai buvo sunkiai sužei- 
išeis lapkričio 9 dieną. . dę spalių 25 d., kaip prane- 

“Laisvės” spaustuvės dar- ša Jungtinių Valstijų laivy- 
bininkas (“laužytojas”) Povi-|n0 departmentas. 
las Venta į kariuomenę išeis' 
lapkričio 7 dieną. Negalės Po
vilas būti nei metiniame “Lais
vės” koncerte.

Abiem draugam išleistuvių 
vakarėlis įvyks lapkričio 3 die-

ir

Milionai Akrų Daugiau 
Žemes Užsėta So

vietų Sąjungoj
Susirinkusieji draugai 

draugės pasakys jiems: “Ge
riausio pasisekimo, draugai, 
mušti mūsų bendrąjį priešą, 
fašizmą!”

Rytoj, lapkričio 3 dieną, 
įvyksta kongresiniai rinkimai. 
Tūkstančiai ir lietuviškai kal
bančių amerikiečių juose daly
vaus.

Šitie rinkimai įvyksta di
džiausio mūsų krašto krizio 
istorijoje. Mūsų kraštas yra 
kare. Svarbu, kad būtų stiprus 
militarinis frontas, bet tiek 
pat svarbu, kad būtų stiprus 
ir naminis frontas.

Todėl reikia balsuoti 
kongresmanus, senatorius, 
bernatorius, etc., kur jie
renkami) tik už tokius kandi
datus, kurie stovi griežtai su 
prezidentu Rooseveltų, 
stovi už greitą karo 
mą, kurie stovi už 
frontą Europoje!

Reikia balsuoti už
anti-fašistus, nepaisant jų par- 
tijinių nusistatymų. Tik už to
kius kandidatus balsuodami, 
mes jausimės padoriai atlikę 
savo pilietines pareigas!

Beje, ir prezidentas Roose
veltas ragina visus piliečius 
panaudoti savo pilietinę teisę 
— balsuoti!

(už 
ga
bus

kurie 
laimėji- 
antrąjį

griežtus

KolektyviaiMaskva.
ūkiai Sibire šiemet užsėjo 
kviečiais 2,125,000 akrų že
mės daugiau, negu pernai, 
o Kazachstano kolektyviai 
ūkininkai užsėjo žiemken
čiais javais 1,750,000 akrų 
daugiau, negu 1941 metais.

4,000 VOKIEČIU KRI
TO PER DIENA

Maskva. — Pravda rašo, 
jog Stalingrado fronte buvo 
tokių dienų, kad per 24 va
landas raudonarmiečiai už
mušė 4,000 iki 5,000 vokie
čių ir sužeidė dar desėtka 
tūkstančių.
Tūkstančiai Priešų Kanuo- 

lių ir Orlaivių
Stalingradu kai kuriomis 

dienomis bombardavo pus
antro iki dviejų tūkstančių 
nacių kanuolių, o vokiečių 
orlaiviai darė po 2,000 ata
kų prieš miestų per dienų.

“Bet ankstyvieji vokiečių 
planai dėl Stalingrado užė
mimo tapo suardyti,” sako 
Gr. Aleksandrovo straipsnis 
Pravdoje.

Stalingradieęiai
Veda Ofensyvą

Prieš Nacius
Sovietai Atkariavo Tuapse Pozicijas, o Naciai 

Pasivarė Pirmyn Nalčiko Srityje
Maskva, lapkr. 1. — Rau

donarmiečiai atėmė iš hitle
rininkų kai kurias pozicijas 
į šiaurius ir šiaurvakarius 
nuo Stalingrado, atmušė vi
sas priešų atakas mieste, ir 
tik viename šiauriniame 
Stalingrado sektoriuje su
naikino 1,000 nacių ir 110 jų 
tankų, o priemiesčiuose nu
šovė žemyn 15-kų vokiečių 
orlaivių. Dabar sovietiniai 
kovotojai veda ofensyvą 
miesto ribose prieš hitleri
ninkus.

•Tuapse srityje, Kaukaze, cių.

raudonarmiečiai atėmė iš 
fašistų dar kelias pozicijas 
ir stumia priešus tolyn at
gal.

Nalčiko apygardoje, vidu
riniame Kaukaze, sovietinė 
kariuomenė, atakuojama 
skaitlingesnių priešų, buvo 
priversta pasitraukt kiek 
atgal per vienų upę; bet čia 
raudonarmiečiai sudaužė 
18-kų priešų tankų, keturis 
šarvuotus automobilius, 20 
trokų prikrautų amunicijos 
ir sunaikino dvi kuopas na-

Kiekvienas: Pilietis Privalo 
Balsuot Šį Antradienį — 
Ragina Prez. Rooseveltas

Amerika Nupirko Sovie
tam Didžiulį Fordo 

Tajerią Fabriką
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valdžia nupirko iš 
Fordo automobilių kompa
nijos visus jos ta j erių (pa
dangų) fabriko įrengimus ir 
persiųs juos į Sovietų Sų- 
jųnga. Tai vienas iš didžiau
sių ir naujoviškiausių fabri
kų tajeriams dirbti šioje ša- 
lyje.

Tas Fordo tajerių fabri
kas, kurį gaus Sovietų Są
junga, gali pagaminti po 
milionų tajerių per metus.

NUSKANDINTAS JAPO
NU ŠARVUOTLAIVIS
Australija, lapkr. 1. - Ge

nerolo MacArthuro bomba- 
nešiai nuskandino viena di
delį japonų šarvuotlaivį, pa-> 
vo j ingai sužalojo mažesnį 
jų šarvuotį ir apdaužė bent 
vienų prekinį priešų laivų.

Japonų Laivynas 
Pasitraukė nuo Sa 

liamono Salų
Amerikos Lakūnai Sužalojo bent 4 Priešų Laivus; 

Amerikiečiai Atlaikė Kiekvieną Colį Žemės
Amerikos laivyno sekre

torius Knox pabrėžė, jog
WASHINGTON. — Japo 

nų karo laivai ir transpor 
tai pasitraukė iš Saliamono mūsų laivynas ir armija 
salų srities; kai kurie jų su
grįžo į tolesnes savo stovy
klas, kaip pranešė Jungti
nių Valstijų laivyno sekre
torius Frank Knox. Jis pa
reiškė, jog amerikiečiai at
laiko “kiekvienų coli že
mės,” kiek tik jie buvo pir 
miaus užėmę Guadalcanal stiprinimų centrus, 
saloje.

Japonams niekada nepa
vyko perkirst Amerikos su
sisiekimus su ’ 
sala, ir vis y r 
reikmenų amerikiečiams to
je saloje, sakė sekretorius 
Knox:

“Aš nežinau, kų japonai 
toliaus darys. Mūsų orlai
viai labai smarkiai veikė. 
Buvo įveržtų mūšių ir ant 
žemės. < 
jog ‘pirmas raundas’ . 
praėjo. O dabar mūšiai ant 
žemės aptilę. Mes kontro
liuojame padėtį; laukiame 
kito raundo.

“Aš nenoriu pasakyt, kad 
viskas kuo geriausiai ten 
mums išeis. Bet aš labai di
džiuojuosi tuom, kaip mūsų 
kovotojai Tulagi ir Guadal- 
canale veikė.”

bendradarbiauja visais ga-* 
i limais būdais prieš japonus.
Jis ypatingai gyrė armijos 
1 a k ū n us, komanduojamus 

' generolų Harmono ir Mac
Arthuro : tie lakūnai neat- 
laidžiai pleškino japonų lai
vų linijas ir sandėlių bei pa-

WASHINGTON. — Pra
eitą savaitę amerikiečiai 

u Guadalcanal sunaikino dvyliką japonu 
via nristainma tank1 Guadalcanal saloje. }ia pi įstatoma. Nakt. spa) 29 3Q Ameri_ 

1 kos torpedlaiviai taip suža
lojo vieną japonų karinį lai* 
vą-naikintuvą, kad jis su
stojo ir negalėjo toliau 
plaukti.

Generolo MacArthuro a- 
merikiniai bombanešiai su- 

Galėčiau pasakyt, I žalojo vieną priešų lėktuv- 
i raundas’ jau ĮaĮvį (orlaivių išvežiotoją) 

ir vieną karo didlaivį arba 
stambų šarvuotlaivį ties 
Buoęainville sala, šiaurinėje 
dMyje Saliamono salyno. 
Dar vienas japonų laivai 
smarkiai užsidegė. Buvo nu
mesta 27 tonai bombų į 
priešus.

Manoma, kad ir daugiau 
japonų laivų tapo sužalota.

Francūzy Streikai ir 
Demonstracijos prieš 
Gabenimu Vokietijon

Washington. — Preziden-, nomas fašistų pataikūnas 
tas Rooseveltas atsišaukė į'Hamilton Fish būtų pirmi- 
visus Amerikos piliečius I ninkas svarbiosios kongreso 
balsuot šį antradienį ;rinki->11—---- ------------ --i._i_.-_
muose. Prezidentas, | tarp 
kitko, sakė:

“Demokratija pasilaiko 
gyva... ne tik kulkomis, 
bet ir balsais.”

Prezidentas Rooseveltas 
ypač kreipėsi į darbininkus 
ir prašė samdytojų taip su
tvarkyt darbus, kad darbi
ninkai ir darbininkės gautų 
proga balsuoti.

Prezidento atsišaukimas 
yra svarbus, nors jis nesigi
lina į politinius klausimus, 
kurie paliečiami šiuose rin
kimuose.

PAVOJUS Iš REPUBLI
KONŲ PUSĖS

Jeigu permažai piliečių 
balsuotų, tai republikonų 
partijos mašina, įkaitusiai 
dirbdama, galėtų pravaryti 
20 iki 30 daugiau savo žmo
nių į kongreso atstovų rū
mų. Jei taip atsitiktų, tai 
republikonai—fašistų Ašies 
glostytojai galėtų juo la
biau trukdyt karines, Jung
tinių Valstijų pastangas.

Republikonų viltis yra ta
me, kad kuo mažiausiai pi
liečių abelnai balsuotų, o jie 
patys tikisi sumobilizuot be
veik visus savo šalininkus 
balsavimams.

Žymėtina, kad Jungtinėse 
Valstijose yra 42 milionai 
balsuotojų, o nominaciniuo- 
se (primaries) balsavimuo-* 
se tedalyvavo tiktai 15 mi
lionų.

REMKIME KARINIUS 
KANDIDATUS!

Darbininkai ir visi rėmė
jai kovos prieš fašistų Ašį, 
balsuodami už kandidatus, 
remiančius karinę valdžios 
politikų, gali labai daug pri-

I sidėt prie šio karo laimėj i-

Prieš Wendell Willkio kal
bą, sakytą prieš savaitę, jau 
pasipylė protestų ir kritikos. 
Nereikia nei aiškinti, kas jo 
kritikai: pro-naciai!

Prezidentas Rooseveltas gi, 
iš savo pusės, nepaisydamas, 
kad Mr. Willkie netiesioginiai 
jį kritikavo, pareiškė, kad la
bai mažai yra skirtumo tarp 
jo, t. y. Roosevelto, ir Mr. 
Willkio.

Kitais žodžiais, prezidentas 
sutinka su Wendell Willkio 
kalba. Gi savo kalboje Mr. 
Willkie reikalavo atidaryti 
antrąjį frontą Europoje!

Bombay, Indija. — Barai-1 būrio apskritį Anglijoj ir iš gu republikonai pravestų 
ya kaime sprogo nežinia ke- kulkasvaidžių apšaudė žmo- tik 50 daugiau savų kon- 
no užtaisyta bomba, užmuš- nes gatvėse; užmušė keletu gresmanų, tai jie galėtų 
dama du asmenis ir sužeis- asmenų. Anglai sunaikino kontroliuot kongreso atsto
dama kitus du. .........................

Ims Armijon Vedusius 
Bevaikius

Washington. — Drafto 
viršininkai pareiškė, jog po 
kokio mėnesio bus plačiai 
pradėta imt kariuomenėn 
vedę bevaikiai, kurie nedir
ba svarbiose šalies gynimui 
pramonėse.

komisijos užsienių reikalais.
Prezidentas’sakė, kad ir 

jis pats balsuos.
PREZ. ATSIŠAUKIMAS
Savo atsišaukime prezid. 

Rooseveltas sako:
“Aš labai norėčiau, kad 

spauda ir radijas praneštų 
visiems Jungtinių Valstijų 
piliečiams, jog prezidentas 
tikisi, kad jie balsuos atei
nantį antradienį.

“Mes vedame visuotinį 
karų, kad išlaikytume demo
kratijos gyvybę. Demokra
tija išsilaiko tvirtumu, nar* 
sa ir išminčia daugelio ko
vingų amerikiečių gentkar- 
čių, o tatai reiškia ne tik
tai kulkomis, bet ir balsais.

“Aš prašau samdytojų vi
soje šalyje taip sutvarkyti 
dienos darbus, kad jie patys 
ir visi jų darbininkai gale-* 
tų nueiti į balsavimo vietas 
ir kad samdytojai nieko ne
atitrauktų nuo darbininkų 
algos už sugaišta laikų, vi
dutiniai reikalingų balsavi
mui.

“Aš patvarkiau, kad as
menys, vadovaujantieji val
diškoms darbavietėms —lai- 
vastatyklbms, darbams lai
vyno kiemuose, arsenaluose, 
amunicijos sandėliuose, taip 
pat ir kitose įstaigose—turi 
duot darbininkams progų 
balsuot be jokio algos nu- 
muširno už sugaištų balsa
vimui laikų.”

Berne. — Vokietija liepė 
Francijos “nepriklausomos” 
dalies valdžiai po dviejų sa
vaičių tikrai pradėt varu 
imt lavintus francūzus dar
bininkus persiuntimui į ka
rinius Vokietijos fabrikus.

Eilėje miestų Haute-Sa
voie provincijoj, neužimtoj 
Francijos daly j, sustreikavo 
darbininkai prieš valdžios 
šaukimų registruotis gabe
nimui Vokietijon dirbt gin
klus ir amunicijų. Prancū
zės su panieka demonstravo 
prieš gydytojus, kurie ban
dė tyrinėt sveikata darbi
ninku, skiriamu išvežimui v z v
Vokietijon.

Vokiečiai Sušaudė 55 
Nekaltus Lenkus

London.. — Čia gauta ži
nia, kad naciai per dienų 
sušaudė 55 nekaltus lenkus 
Varšavos srityj už tai, jog 
kokie tai kiti, nesugaunami, 
lenkai sprogdino karinius 
vokiečių traukinius, geležin
kelius ir jų stotis. Hitlerin 
ninkai grūmoja nužudyt 
dar 50 nekaltų lenkų, jeigu 
kiti lenkai nesiliaus bombo
mis ardę nacių oficierių 
vartojamas užeigas.

- - -- - *... .. -........ , ■
Washington. — Užjūriuo

se dabar yra 800,000 Ameri
kos kariuomenės.

Naciai giriasi, būk jų sub- 
marinai sunaikinę 8-nis tal
kininkų laivus Indijos Van
denyne.

Amerikos bombanešiai 
pleškino vokiečių stovyklas 
Kretoje, Graikijos saloje.

Nužudytas Nacių Šnipas Bu 
vo Amerikos Bombanešių 

laikiklių I larbininkas

11 NACIŲ ORLAIVIŲ NU
ŠAUTA ANGLIJOJ

London. — 50 vokiečių or-' mo. 
laivių bombardavo Canter- Turime atsiminti, kad jei-

nes gatvėse; užmušė keletu gresmanų, tai jie galėtų

11 nacių orlaivių. vų rūmų. Tuomet plačiai ži-

INDĖNAI PRAŠO ROOSEVELTĄ, STALINĄ 
IR CHIANG KAI-SHEKĄ Į TARPININKUS
London. —• Indijos Lyga 

(sąjunga) nutarė kreiptis į 
prezidentų Rooseveltų, pre
mjerų Stalinų ir į vyriausių 
Chinijos karo vadų Chiang 
Kai-shekų, prašant, kad jie 
patarpininkautų reikale iš-

Chicago. — Nacis sabo- 
tažninkas Herbertas Haupt, 
porų metų dirbo Simpson 
optiškų stiklų fabrike, ku
ris pagamina Amerikai apie 
pusę Norden taikiklių, var
tojamų orlaiviuose bombom 
nutaikyti. Šis fabrikas ga
mina ir taikiklius šios ša
lies tankams ir kanuolėms.

Tas Hitlerio šnipas pas
kui slaptai išvažiavo į Vo
kietija, išgabendamas na
ciams bent tūlus tų taikik
lių sekretus; o praeitų vasa
rų jis su kitais naciais sa- 
botažninkais atplaukė sub- 
marinu į Floridų, su bom
bomis ir kitais sprogimais 
ardyt karinius Amerikos fa
brikus, geležinkelių tiltus, 
stotis ir t.t.

Taip sugrįžęs į Jungtines: 
Valstijas, Herbertas Haupt 
vėl stengėsi gaut darbo ta
me karinių stiklų fabrike, 
bet iš jo buvo pareikalauta, 
kad pirma pristatytų kari
nės registracijos kortelę. 
Tuo tarpu jis ir kiti nacių 
submarinais atvykę sabo- 
tažninkai liko suimti ir pus
tuzinis jų nusmerkta ir nu
marinta elektros 
Tarp numarintų 
Herbertas Haupt.

Apie Kaupto

gavimo Indijai savivaldy
bės.

Tarp anglų, remiančių tų 
prašymų yra vienas ar du 
kunigai, socialistai seimo at
stovai Reginald Sorensen ir Simpson karinių stiklų fa- 
D. N. Pritt ir kt.

kedėje. 
buvo ir

dirbimą

brike ir apie jo prašymųsi

vėl darban liudijo federa- 
liame teisme Andreas C. 
Grunau, buvęs Vokietijos 
lakūnas praeitame pasauli
niame kare. Grunau sakėsi 
esųs generaliu manadžeriu- 
mi tos stiklų kompanijos.

Tie dalykai paaiškėjo teis
me prieš nužudyto šnipo tė
vų, motinų ir prieš keturis 
kitus asmenis, kurie slėpė ir 
rėmė atplaukusius submari- 
nais nacius sabotažninkus.

Pats liudytojas Grunau 
buvo atgabentas iš koncen
tracijos stovyklos, kur jis 
įkalintas, kaip hitleriškas 
gaivalas.

Kada šnipas Haupt norė
jo sugrįžt į Simpson kom
panijų dirbti, Grunau žadė
jo išgaut jam atidėjimų ka- 

i riuomenėn šaukimo, nes, 
girdi, aš parodysiu, kad tu, 
esi svarbus mechanikas ka
riniam Amerikos darbui.

Sovietai Nuskandino 
Dar 3 Nacių Laivus

Maskva.— Sovietiniai lai
vai Baltijos Jūroje nuskan
dino du vokiečių transporto 
laivus, viso 20,000 tonų, o 
Sovietų orlaiviai sunaikino 
dar vienų priešų torpedlai- 
vį Finliandijos Įlankoje.
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Gen. Mac Ar th aras Prezidentu
Nebūsiąs

Per ilgą laiką toki laikraščiai, kaip 
“Daily News” ir jiems panašūs, norėda
mi drumsti mūsų gyvenimą, kartojo: 
gen. MacArthuras norįs būti kandidatu 
į krašto prezidentus 1944 metais, dėlto 
prezidentas Roose veltas nenorįs jį išpo
puliarinti, nenorįs padaryti vyriausiuoju 
komandieriumi visų Ramiajame Vande
nyne amerikinių jėgų.

Bet štai pasisakė tuo reikalu ir pats 
generolas. Jis pareiškė, jog krašto pre
zidentu jis niekad nemanąs būti, jog jis 
visą savo amžių buvo kariškiu ir juo 
pasiliks iki mirties.

Be abejo, tokis generolo MacArthuro 
pasisakymas bus didelis smūgis tiems, 
kurie tuo reikalo daug rašalo išeikvojo, 
pliaukšdami niekus ir keldami suirutę.
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Kuomi Mums Galėtų Padėti Moteris
Kongresmanas? Ar Yra Tinkama 

Kandidatė? Kas Ji Tokia?

Rytoj Balsavimų Diena
Rytoj, lapkričio 3 dieną, visoje šalyj į- 

vyksta balsavimai. Bus išrinkta dalis že
mesniojo buto atstovų, dalis senatorių ir 
kai kuriose valstijose bus renkami gu
bernatoriai, o taipgi valstijų seimelių at
stovų dalis.

Taigi rytojus bus svarbi diena mūsų 
kraštui.

Nereikia nei aiškinti, kad gyvename 
labai gilų krizį. Ęsame kare jau beveik 
vienuoliką mėnesių, tačiau per tąjį lai
kotarpį mes dar nieko didelio nelaimėjo
me; fąktinai, per tąjį laikotarpį mes dar 
vis buvo defensyve. Labai daug mūsų 
kraštui apsiginkluoti ir susimobilizuoti 
kliudė ir tas faktas, kad mūsų šalies kon
grese sėdėjo nemažai t. v. apyserių, pre
zidento Roosevelto priešų, kurie kliudė 
ir kliudo pravedimą tam tikrų nutarimų, 
susijusių su apsiginklavimu.

Jeigu prezidento Roosevelto priešams 
pavyktų šiuose rinkimuose laimėti dau
giau atstovų į abu kongreso butus, tuo
met padėtis dar labiau pasunkėtų, mūsų 
padangė paniūrėtų.

Štai, kodėl labai svarbu išrinkti į kon
gresą tokius žmones, kurie šimtu nuo* 
šimčių stovi su mūsų krašto prezidentu, 
su mūsų krašto vyriausiuoju karinių jė
gų komandieriumi!

Štai, kodėl labai svarbu išrinkti į kon
gresą žmones, griežtai nusistačiusius 
prieš fašistinę Ašį, stovinčius už antrąjį 
frontą, stovinčius už progresą, prieš re
akciją!

Mūsų dienraštis yra skaitomas po vi
są plačiąją šalį: mūsų dienraščio skaity
tojų randasi daugelyje valstijų, — nuo 
New Yorko iki Ramiojo vandenyno, nuo 
Maine valstijos —iki Floridos. Todėl mes 
negalime čia smulkmeniškai savo pažiū
ras išdėstyti dėl kiekvienos valstijos, dėl 
kiekvieno kandidato. Tą paliekame skai
tytojo nuožiūrai ir geriausiam jo supra
timui.

Tiek sakome: Balsuokit už tokius kan
didatus, kurie visų pirmiausiai stovi už 
antrojo fronto atidarymą Europoje, už 
greitą ir su mažesniais nuostoliais fašis
tinės Ašies sumušimą, už laimėjimą žmo
nių karo ir žmonių taikos.

Tai Bent “Tėvai”!
“Vilnis” rašo:
“Marinų Tėvų Kliubas” Milwaukee, 

Wis., pasiuntė reikalavimą prezidentui 
Rooseveltui, kad būtų sulaikyta “gyvas
čių eikvojimas” Pacifike.

“Ko tie Tėvai’ nori? Ar, kad Roose- 
veltas įsakytų mūsų laivynui nekariauti 
ir pasiduotų Japonijai? Kaip -preziden
tas gali karui einant sulaikyti ‘gyvasčių 
eikvojimą?’

“Iš to reikalavimo reikia spręsti, kad 
tie tėvai nori ko kito. Atrodo, kad jie 
nori pasitarnauti kam kitam, o ne Ame
rikai. Tokis reikalavimas, aišku, turi už
kulisinius motyvus.

“Kaip džiaugsis Japonijos valdonai, 
pamatę tokį reikalavimą iš Milwaukee. 
Hitleris irgi džiaugsis.

“O kas suteikia jiems džiaugsmą, tas 
nepasitarnauja Amerikai, kaip tik prie
šingai.”

Patys pasirinkite kandidatus. Kai kur , 
teks balsuoti už komunistus, kai kur už 
darbiečius, kai kur už demokratus, kai 
kur už republikonus!

New Yorko valstijoj, pavyzdžiui, di
delis antrojo fronto šalininkas yra ko
munistų kandidatas į gubernatorius Mr. 
Amteris; daugelis piliečių, be abejo, bal
suos už jį.

Tuo pačiu sykiu, kandidatu į vice-gu- 
bernatorius yra demokratas Charles Po- 
letti (dabartinis leitenantas - guberna
torius), pažangus vyras, uolus preziden
to Roosevelto politikos rėmėjas. Be abe
jo, labai daug piliečių balsuos už jį ir iš
rinks jį tai pačiai vietai. Charles Poletti 
vardo nėra komunistų sąraše, bet jis yra 
demokratų ir darbiečių sąrašuose.

Du demokratai — Joseph V. O’Leary 
(į valstijos kontrolierius) ir Henry Eps
tein į valstijos prokuroro vietą) — ver
ti išrinkimo, nes abu pažangūs vyrai.

Čia yra tik vienas pavyzdys, kaip bal
suos daugelis piliečių, kuriems rūpi lai
mėti karas ir laimėti taika, — laimėti su 
mažiausia lėšų mūsų kraštui.

Todėl pataria’me visiems lietuviškai 
kalbantiems amerikiečiams: nesueikvoki- 
te savo balsų, balsuojant už netikusius 
kandidatus, už tokius, kurie po išrinkimo 
kovotų prieš prezidentą Rooseveltą, ku
rie padėtų mūsų krašto priešams!

Balsuokite už pažangius žmones, sto
vinčius su prezidentu Rooseveltu!

Ožiškas “Naujienų” Užsispyrimas
“Naujienos” šmeižė Sovietų Sąjungos 

vyriausybę, rašydamos, būk Stalinas įsa
kęs sudeginti tiltus ties Stalingradu, 
kad Raudonoji Armija išgalėtų pasi
traukti. Pas mus jau kelis)'kartus buvo 
įrodyta, kad tai “Naujienų” blofas. Pa
sakos, būk “Krasnaja Zvezda” taip ra
šė, yra melas! “Krasnaja Zvezda” rašė 
figuratyvėj formoj, kad pasitraukimui 
kelio nėra, tai reiškia, kad Raudonoji 
Armija turi muštis ir priešą atmesti ar
ba žūti, nes traukiantis atgal, pastatys 
šalį į pavojų.

Vėlesnės žinios parodė, kad ties Sta
lingradu Raudonoji Armija turi ponto- 
ninius tiltus. Naęiai juos nori sunaikin
ti, Raudonoji Armija* didvyriškai juos 
gina ir priešą atremia. To fakto negali 
nutylėti ir “Naujienų” pro-naciai; Bet 
“N” (No. 253) vėl, vietoj prisipažinti, 
kad melavo, kitus “durniais” vadina.

Pagal “Naujienų” ‘protingus” redakto
rius, tai išeina taip: Patsai Stalinas ir 
Raudonoji Armija sudegino tiltus ir net 
laivus, o paskui pasistatė pontoninius ir 
dabar juos gina. Taip beprotiškai gali 
argumentuoti tik “Naujienų” ablavukai! 
Juk jeigu buvo tiltai Stalingrade, tai 
kam juos deginti? Jeigu juos sudegino 
ar sugriovė, tai ne patys Sovietai, bet 
naciai ir Sovietai pasistatė pontoninius 
ir šiuos gina ir taiso.

Vienok “Naujienų” pro-naciai užsispy
rę pasakoja: “Kiekvienas gali numatyti, 
kad Stalingradas turėjo turėti pastovios 
konstrukcijos tiltus skersai. Volgą, nes 
būtų be galo keista, jeigu sovietų valdžia, 
pastačiusi milžinišką pramonės miestą 
prie upės, nebūtų nu tiesusi per upę gerų 
tiltų, tvirtų tiltų susisiekti su kitu kran* 
tu. Jie, žinoma, buvo pastatyti ant stul
pų...” i

Taip klajoja “Naujienos.” Pasaulyje 
yra daug didelių ir galingų industrinių 
miestų, didesnių, kaip Stalingradas, ku
rie skersai upę neturi tiltų. Amerikoj jų 
surastume tiek ir tiek. Philadelphija yra 
bent keturis kartus didesnis miestas už. 
Stalingradą, kitoj pusėj upės Stalingrado 
didumo yra Camden miestas, bet per il
gą laiką neturėję industriniams reika
lams tiltų; tik prieš kelis metus ten bu
vo nutiestas automobiliams tiltas. Tai 
kodėl būtinai Stalingradas juos turėjo 
turėti ?

Niekas šiandieną nedrįs
tų klausti, ar verta, ar rei
kia rinkti moterį įstatymų 
leidimo aukščiausion įstai
gon—šalies kongresai!. Tas 
klausimas išsirišo rugpjū
čio 18 tą, 1920 metais, ka
da galutinai priimta prie 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos devynioliktoji patai
sa, įstatymais nusakanti 
teisę moterims rinkti ir bū
ti išrinktomis.

Šiandieną akyvas pilietis 
klaustų tik to, kodėl mes 
neturime kongrese daugiau 
moterų.

Anglijoj, už kurią mes di
džiuojamės esą pirmeiviš- 
kesni, turi 13-ką moterų 
parlamente. Sovietų Sąjun
goj, kurią mes tik dabar 
pripažinom didvyrių šalimi, 
arti pusė visų aukščiausios 
įstatymdavystės narių yra 
moterys. Net mažytėj Lie
tuvoj, kada ji patapo tary
bine, buvo išrinkta 8 mote
rys į Liaudies Seimą ir 9 į 
Tarybinių Socialistinių Res
publikų Sąjungos Aukščiau
siąją Tarybą (smetoniškoj 
Lietuvoj, kaip sako dzūkai, 
moterų nebebuvo likę Sei
me nei dūko). O mes, Ame
rikoj, iš 531 nario per abu 
butus — kongresą ir sena
tą — teturime tik 6 mote
ris nares.

Kaip tą išaiškinti? Pas 
mus moterų ^netrūksta, — 
apie pusė yisų šalies gyven
tojų yra moterys. Ir valsty
bingumo, .sumanumo ne
trūksta. Pastaruoju laiku 
industrijoj dirba per 13 mi- 
lionų motąrų. Dabar tas 
skaičius smarkiai auga. 
Paul McNutt, Karui Žmo
gaus Pajėgos mobilizacijos 
vedėjas, sako, kad per 1943 
metus bus įtraukta indus- 
trijon mažiausia virš 8 mi- 
lionai moterų. Šimtai tūks
tančių, gal milionai, po vi
są šalį yra įtraukta į Civi
linių Apsigynimo įvairias 
sritis, kur dalyvauja ne vien 
tik darbininkes, bet ir vi
durinės klasės, o tūlais at
vejais ir turčių klasės mo
terys.

Priežastis mažai turėjimo 
konkrese moterų yra tame, 
kad senosios partijos visai 
nebandė išstatyti ir išrinkti 
moteris.
Ar Išrinkimas Moters Tik 

Moterų Reikalas?
Nėra abejonės, kad išrin

kimu moters geros kongres- 
manės moterys laimėtų dau
giau prestižo, inspiracijos ir 
artimiausią atstovybę. Ta
čiau tai nebūtų vien mote
rų, bet visos demokratijos 
laimėjimu, atidavimu mo
terims piliečiams joms pri
klausomos vietos. Tai būtų 
abelnu visuomenės laimėji
mu, kadangi nėra tpkios 
problemos, kuri' tiesioginiai 
ar netiesioginiai nepaliestų 
visus — moteris ir vyrus. 
Lieka klausimas moters ge
ros kandidatės. Bloga mo
teris kandidatė nebūtų ma
žesniu blogu už blogą vyrą 
kandidatą.

Ar mes turime moterį ge
rą kandidatę?

Kas Toji Moteris 
Kandidatė ?

Vienu iš tinkamiausių vy
rų ir moterų kandidatų į 
Jungtinių Valstijų Kongre
są yra Elizabeth Gurley 
Flynn, Komunistų Partijos 
kandidatė nuo visos New 
Yorko valstijos (at-large). 
Dėl ko ji tinkamiausia?

Elizabeth Gurley Flynn 
yra iš airių kilmės šeimos 
amerikietė, kuri žino, kas

yra diskriminacija prieš 
mažumą. Ji su gilia sim
patija atsimena pergyveni
mus savo tėvo, kuriuos jis 
pasakodavo vaikams, kaip 
jis, trempdamas skersai iš
ilgai valstijas j ieškant dar
bą rasdavo prie fabrikų iš
kabas: “Airiai lai nesikrei-

Elizabeth Gurley Flynn
pia.” Ir ji per visą savo gy
venimą kovoja prieš mažu
mų, tame skaičiuje ir sve- 
turgimių diskriminaciją. Ją 
išrinkus turėtų užtarėją 
taip vyrai, taip moterys.

Darbininkų Vaikų 
Auklėjimas

Komunistų kandidatės E. 
G. Flynn platformoj vienu 
iš vyriausių obalsių yra au- 
klėtuvės dirbančių motinų 
vaikams.

sūnų išauklėjo Bronxe, sa
vo širdies jausmus paskirs- 
tydamą tarp pareigų kas
dieniniam darbui, šeimai ir 
visuomenei, kuriai ji pasi
šventusiai ir be pertraukos 
dirba per 36 iš 52 savo am
žiaus metų.

Elizabeth Gurley Flynn 
savo darbais užsipelno visų 
pažiūrų žmonių paramos, o 
ypatingai darbo žmonių.

Audėjų, .mainierių ir kitų 
d a r b i n inkų streikais ir 
ankstybųjų industrinių uni
jų persekiojimo laikais, die
na ar nakčia, Flynn bėgo 
mobilizuoti jiems pagalbą— 
savo ugningomis prakalbo
mis stiprinti jų dvasią ir su
renkamomis aukomis ginti 
juos nuo bado, jieškoti ka
liniams kaucijų, gynėjams 
pasamdyti lėšų. Ir niekad 
nesirinko gelbstimųjų — ne
klausė, kokios tikybos ar 
tautos. Jai buvo gana, kad 
žmogus kovojo už teisę gy
venti, už laisvę.

Ne veltui dėlto visokiu 
pažiūrų žmonės aukštai į- 
vertina ją kaipo kovotoją ir

kaipo kilnios sielos žmogų.
Šiomis dienomis susidarė 

jos išrinkimui Nepartinių 
Moterų Komitetas, kurio 
pirmininke yra turtinga po
nia J. C. Gugenheimer, o 
sekretore autorė Isabel 
Walker Soule. Narėmis yra 
autorės Grace Hutchins, 
Anna Rochester, visuomeni- 
ninkės Julia Church Kolar, 
Minna Harkawy, unijų vei
kėjos Greta Spiro, Adele 
Redden, Charlotte Ferris, ir 
daugelis kitų žymių moterų, 
visokių pažiūrų iš įvairių 
sluoksniu mūsų visuomenės.

Balsas už Elizabeth Gur
ley Flynn ir jos partijos ki
tus du kandidatus, Israel 
Amter į gubernatorius, ir 
Benjamin J. Davis, Jr., į 
kongresmanus at-large (nuo 
visos valstijos, kaip ir E. G. 
Flynn), bus balsu už greitą 
pergalę ant fašizmo karo 
fronte (jie reikalauja antro 
fronto dabar) ir už išlaiky
mą ir praplėtimą demokra
tijos namie.

Lapkričio 3-čią, šį antra
dienį, balsuokite visi ir pir
miausia atiduokite savo bal* 
sus už I. Amter, Flynn ir 
Davis. Juos rasite eilėj E. 
0 kitoms vietoms pasirinki
te iš Amerikos Darbo Par
tijos ir iš kitų partijų tik
rus karo laimėjimo šalinin
kus. Balsuotoja.

Del Politinių Rinkinių 
Newarke ir Essex Co.

Niūvarko mieste neseniai

Karo vaikai nėra vienų] . 
tik moterų problema. Nors'
palikti užrakinti be priežiū
ros, ar priežiūroj kokios pa- 
liegusios senelės, ar prieta-
ringos kūmos, ar palaidais 
gatvėse vaįkai pirmiausia ir 
daugiausia rūpi motinai, 
vienok to pasekmės vėliau 
atsiliepia į pačius vaikus, į 
tėvą, į visą šeimą ir susie- 
diją.

Kuris amerikietis, karia- 
j vęs už savo šalį ir šeimą, su
grįžęs pergalingu, galėtų 
ramiai pergyventi neradimą 
savo kūdikio, arba atrasti 
savo Vytuką ar Aldutę pa
liegusį dėl nedamitimo, ar 
pavirtusį į laukinį dėl ne
buvimo priežiūros?

Vaikų auklėtuvės yra de
ganti visų problema; Štai, 
ką siūlo komunistų kandis 
date Eliz. Gurley Flynn, 
kaip ji pareiškė aną dieną 
pas ją atsilankiusioms did
žiosios darbininkų pašalpi- 
nės IWO ir moterų kliubų 
atstovėms, d a r b i n inkėms 
motinoms:

“Ar aš būsiu, ar nebūsiu 
išrinkta, aš toliau tęsiu dar
bą už vaikų priežiūrą, kaip 
kad dariau praeityje. Jeigu 
būsiu išrinkta,” sakė ji, 
“laikysiu save spokesmanu 
už tą reikalavimą.” Tos 
auklėtuvės, sake ji, turėtų 
būti:

Įsteigtos visur, kur tik 
moterys dirba industrijoj.

Būti f ederalės valdžios 
priežiūroj ir iš jos gauti 
fondus.

Darbininkių vaikai jose 
turi gauti priežiūrą veltui.

Lavinti ekspertai turi bū
ti pastatyti vedėjais, liuos- 
norius statant tik pagclbi- 
ninkais.

Įsteigt programą iš mo
kyklos parėj tįsiem vaikam.

Auklėtuvės turi būti įstei
gtos po visą šalį ir tuojau.

Vaikų priežiūra, sakė E. 
G. Flynn, svarbu ne vien 
tik motinoms, bet ir karo 
laimėjimui. Motinos galės 
daug sėkmingiau dirbti, ka
da nuo jų bus nuimta rū
pestis apie paliktus vaikus. 
O ji žino, ką kalba, kadan
gi jinai pati augo ir savo

susitvėrė Pažangiųjų Piliečių 
Komitetas, kad padėjus išrink- 

kar’iškai nusiteikusius kan
didatus, lapkričio 3 d.

Niūvarko ir Eseks apskri
ties piliečiai visi gerai supran
ta, kad karo klausimą deda 
pamatan visi kandidatai. Ta
čiau čia’ turime budėti ir ap
skirti grūdus nuo pelų. Mes 
privalome išrinkti tik tuos 
kandidatus, kurie pilnai užgi- 
ria Ruzvelto politiką karo da
lykuose.

žinoma, visi kandidatai būk 
tai stoja už karines pastangas. 
Bet kiekvienam aišku, jog tūli 
stoja atvirai ir širdingai, o kiti 
tik tam, kad pasigavus sau 
daugiau balsų. Būkime akylus 
ir balsuokime tik už tokius 
kandidatus, kurių ne tik žo
džiai, bet ir darbai mušte mu
ša už pilną pravedimą karinių 
pastangų fašizmui sutrėkšti.

Pažangiųjų Piliečių Komite
tas pataria balsuoti šitaip. į 
J. V. senatorius — Wm. H. 
Smathers (B linijoj). Į J. V. 
kongresą už 10 kongresinės 
apygardos — Frederick Bige
low (toj pačioj B linijoj). Į 
Valstijos Seimelį (General 
Assembly) — Mack Scott ir 
Martha Stone (E linijoj), 
James B. McLeish ir John J. 
Walsack (B eilėj) ir galima 
balsuoti dar už 8 kandidatus 
toj pačioj B eilėj, pradėjus 
nuo McLeish iki pat Walsack. 
Šie visi 8 yra demokratai, sto
ją už Ruzvelto planą: Blewitt,

Handler, Alercio, Tansey, 
Agnieszko, Lee, Matthews 
ir Halle.

į apskrities užveizdą (Coun
ty Supervisor) — Augustine J. 
Kelly. J rinktinių liuosininkų 
tarybą (board of chosen free 
holders) — Albert Hutloff, 
Alex B. Cecere, Mary C. O’
Malley Bechtold.

Labai svarbus dalykas: jo
kiu būdu nebalsuokite ir ki
tus atkalbėkite, kad nebalsuo
tų už Hartley. Tai atviras fa
šistų pakalikas, Ruzvelto pla
no trukdytojas ir užsiskleidė- 
lis (isolationist). Vašingtone 
daug yra privisę Hitlerio prie- 
telių, kurie visokias daro 
Balsuotojai čia ir gali padėti 
apvalyt sostamiestį nuo tokių 
netikusių paukščių.

Nebūkite apsileidėliai, ne
tingėkite nueiti į paskirtą vie
tą ir atlikti savo pilietišką 
prievolę. Balsuokite už tinka
mus kandidatus, kaip nurodo 
Pažangiųjų Piliečių Komite
tas.

J. K—aitis.

Australija. — Talkininkų 
orlaiviai iš čia bombarduoja 
japonų laivus, besitelkian
čius prieš Guadalcanal sa
lą.

Philadelphia. — Bežai
džiant dėžute degtukų, su
degė 16 mėnesių kūdikis 
David Struse, užsidegus jo 
drabužiams.

Teikiama pirmoji pagalba J. V. kariui, išsigelbėjusiam 
jūroje, Saliamono salų srityje.
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Willkie Ragina Atidaryt Antrą 
Frontą; Lygiai Remt ir Gerbt 

Visus Talkininkus
(Pabaiga)

Geros mums valios re
zervuare mes aklai pradu- 
riame ir daugiau skylių, ku
rias galima lengviau užtai
syti. Viena iš tų skylių tai 
yra mūsų paprotys pusiau- 
ignorantiškai, pusiau pat- 
ronizuojančiai elgtis su dau
geliu tautų Rytinėje Euro
poje ir Azijoje.

Valdovai mūsų talkininkų 
ir kraštų galinčių tapti mū
sų talkininkais yra savigar- 
būs ir inteligentingi žmo
nės. Irano karalius, Iraqo 
ministeris pirmininkas, Tur
kijos premjeras ar užsienių 
reikalų ministeris, vyriau
sias Chinijos karo vadas — 
primenent tik keletą — yra 
žmonės, kurie supranta pa
saulį ir kurie turi svarbių 
nuomonių apie ateitį. Pa
vyzdžiui, jie visi pamatiniai 
sutinka, kad reikia panai
kint imperializmą, išlais
vint pasaulio tautas, pada
lyt laisvę tikrove, o ne tik 
šiaip dailiu žodžiu.

Jie visi jaučia, aš manau, 
kad Jungtinės Valstijos ga 
Ii ir turi didžiai prisidėti 
prie naujųjų problemų 
sprendimo. Jie gali ir pagei
dauja darbuotis drauge su 
Jungtinių Valstijų atsto
vais, ir tuojau, dabar pra
dėti.

Bet pažvelkime į mūsų 
politiką. Mes nesiuntėme ir 
vis dar nesiunčiame pas 
tuos žmones tokių savo at
stovų, kurie turėtų įtaką ir 
galią tuos klausimus supra
tingai svarstyti ir tikroviš
kus žingsnius daryti linkui 
jų išsprendimo.

Vienas iš mūsų atstovų 
vienoje didžioje valstybėje, 
pavyzdžiui, ištarnavo ten 
jau daugiau kaip 20 metų, 
bet jis nepasirūpino išmokt 
kalbos tos išdidžios ir jaut
rios tautos, kuriai jis pa
skirtas kaip mūsų atstovas. 
Specialėse mūsų pasiuntiny
bėse Rusijon dar nebuvo iš 
Amerikos pasiųstas nė vie
nas turįs ministerio laipsnį 
asmuo pasikalbėt su p. Sta
linu. Tai Anglijos ministeris 
pirmininkas pirmoje vieto
je kalbėjo už mus paskuti
nėje tokioje pasiuntinybėje. 
Tarp Cairo (Egipte) ir Te
herano (Irane - Persijoj) 
gyvena arabiškai kalbančios 
tautos pustuzinyje kraštų, 
su didžiais padavimais ir 
didžiomis ateitimis. Tačiau; 
kuomet aš ten buvau, mes 
visame tame plote neturėjo
me jokio ten gyvenančio sa
vo atstovo - ministerio ar 
ambasadoriaus.

Mes turime panaikint sa
vo galvose skirtumą tarp 
“pirmos rūšies” ir “antros 
rūšies” talkininkų. Pas ‘ vi
sus savo talkininkus mes tu
rime siųsti tikrai žymius 
žmones kaipo savo atstovus, 
kurie savaime būtų tiek 
svarbūs, kad drįstų pasa
kyt tiesą mūsų prezidentui.

Rezervuare geros mums 
valios yra dar viena skylė, 
apie kurią aš turiu jums 
pranešti. Ryžtingai ir agre
syviai veikdami, demokra
tinių kraštų žmonės, ypač 
Jungtinių Valstijų žmonės, 
aš manau, galėtų tą skylę 
užkišti. Ši skylė tai yra są
moningo protavimo apmari- 
nimas, o tatai daro kvaila, 
sauvališka ar nedemokrati
nė cenzūra..

Paskutiniu laiku buvo 
daroma daug pastabų, pa

vyzdžiui, kad privačiai pi
liečiai, ypač tie, kurie nėra 
karinių dalykų ekspertai, 
ar tie, kurie nėra 
susirišę su valdžia, tai tu
rėtų susilaikyt nuo davimo 
bet kokių nurodymų apie 
vedimą karo — militarinio, 
pramoninio, ūkinio ar poli
tinio. Sakoma, kad mes tu
rime tylėti ir leisti savo va
dams ir žinovams spręsti 
tuos klausimus, visai nekliu
dant tų vadų ir žinovų.

Tokia nuotaika, aš ma
nau, gręsia tapti kieta sie
na, kuri neįsileis tiesos į 
vidų, o aklinai aptvers ne
teisingus dalykų perstaty
mus ir klaidingą saugumo 
įsivaizdavimą . viduje. Aš 
jums jau pranešiau šiąnakt, 
kad iš daugelio svarbių at
žvilgių mes negerai dirba
me; jog mes esame kelyje 
į karo laimėjimą, bet kad 
mes labai rizikuojame suei- 
kvoti kur kas daugiau žmo
nių ir medžiagų, negu 
mums reikėtų sueikvoti. Šis 
mano raportas yra parem
tas faktais. Tokie faktai ne
turėtų būti cenzūruojami. 
Jie turėtų būt parodyti 
mums visiems. Nes, jeigu 
mes jų nepripažinsime ir 
neatitaisysime, tai galėsime 
prarast pusės mūsų talki
ninkų draugingumą pirm 
karui pasibaigiant, o tada 
pralaimėt taiką.

Aišku, jog norint šį ka
rą laimėt, mes turime pa
daryt jį savu karu, visų mū
sų karu. O kad galima būtų 
tą padaryt, visi'mes turime 
apie jį žinot taip daug, kaip 
tik galima, atsižvelgiant 
tiktai į karinio saugumo 
reikalus. Klaidingai veda
ma cenzūra to nepadarys.

Jūs visi atsimenate, jog 
Francija turėjo vieną kari
nį vadą vardu Maginot. 
Kuomet koks toliau numa- 
tąs Franci jos pilietis kar
tais pastebėdavo, jog nau
joviško karo sąlygos gali 
būti tokios, kad požemiuo
se pastatytos tvirtovės ne
tiktų kovai prieš orlaivius 
ir tankus, tam piliečiui bu
vo primenama, kad tokius 
dalykus jis privalo palikti 
žinovams.

Dabartinio karo rekordas 
iki šiol nėra toks, kad jis 
galėtų bet kuriam iš mūsų 
įkvėpti šventą tikėjimą ne
klaidingumu mūsų armijų 
ir laivynų ekspertų. Meski
me šalin tą nesąmonę. Karo 
ekspertai, kaip ir mūsų va
dai, turi būti visuomet iš
statyti taip, kad juos pa
siektų didžiausia demokra
tijos varomoji jėga — bota
gas viešosios nuomonės, iš
vystytos per teisingas, lais
vas diskusijas. Žmonės tu
rintieji didžią galią papra
stai mėgsta gyventi laisvai 
nuo kritikos. O kada jie 
taip nusiteikia, tuomet lai
kas labiau juos kritikuoti. 

, Vieša kritika (anglų) 
nuolatinių prakišimų Šiau
rinėje Afrikoje, pavyzdžiui, 
privertė pakeisti tenaitinę 
komandą. Kada aš buvau 
Egipte, naujoji komanda 
sustabdė Rommelį (fašistų 
komandierių). Dabar jinai 
pradėjo agresyvę (užpuoli
mo) kovą. Aš tikiuosi, kad 
mūsų pagalba tam žygiui 
bus gana didelė ir greita 
taip, kad Anglija ir Ameri
ka galėtų visai nušluot 
Rommelį, išlaisvint Šiauri
nę Afriką nuo Ašies vieš
patavimo ir pradėt štur- 
muot silpnąsias (fašistų) 

vietas Pietinėje Europoje.
Aš pakartoju: Mes ir mū

sų talkininkai turi atidaryt 
antrą karo frontą Europoje. 
Aš taip pat tikiuosi, kad 
mes neužilgo galėsime pa
naudot gana dideles jėgas 
Indijoj visuotinam užpuoli
mui prieš japonus Burmoje, 
kaip kad generolas Wavell 
ragino. Tokiu būdu mes at- 
liuosuosime spaudimą, kurį 
mūsų priešai daro prieš 
Chiniją ir Rusiją, tuos pui
kius, kovojančius mūsų tal
kininkus.

Aš stengiausi jums atžy- 
mėt stambiąsias išvadas sa
vo aplin-pasaulinės kelio
nės, karo viduryje. Aš pra
nešiau jums apie didžiausią 
mūsų turtą, geros mums 
valios rezervuarą, ir aš 
jums pasakiau apie skyles, 
kurias mes pradūrėme ta
me rezervuare. Aš nuro
džiau jums kai kuriuos ti
kruosius mūsų pasiekimus 
ir aš jums taipgi pasakiau, 
jog daugeliu atžvilgių mes 
negerai dirbame. Jūs labai 
galėtumėte paklaust — Ką 
visa tai reiškia, bendroje 
išvadoje? Aš stengsiuos ta
tai trumpai atsakytu

Aš tikiu, jog karine pra
sme mes galime laimėti šį 
karą. Aš esu įsitikinęs, kad 
mes turime gana medžiagi
nių priemonių, žmonių jė
gos ir drąsos tatai padary
ti. Bet vien karinės perga
lės, kaipo tokios, neužteks.

Na, dabar mano sūnus 
yra karinėje tarnyboje, 
kaip ir daugelio jūsų sū
nūs. O stebėdamas tą savo 
berniuką, iš vienos pusės, 
ir dalykus, kuriuos aš ma
čiau visame pasaulyje, iš 
antros pusės, tai aš esu kuo 
giliausiai įsitikinęs, jog ne
užteks vien karinės perga
lės. Visiškas sumušimas ja
ponų karo viešpačių, visiš
kas sutriuškinimas vokiečių 
armijos galybės patys sa
vaime neišspręstų šios di
džios, audringos žemės pro
blemų. Mes turime kovot 
ne tik tol, kol bus sunaikin
ti mūsų priešai, bet kol da- 
kovosime iki naujo pasaulio 
idėjos. Mes turime taiką 
laimėti.

Tokiai taikai laimėti, man 
atrodo, reikia trijų dalykų. 
Pirma, mes jau dabar turi
me planuot taiką visa-pa- 
sauliniais pamatais; antra, 
pasaulis turi būti laisvas 
ekonominiai ii’ politiniai, 
tautoms ir žmonėms, kad 
taika galėtų jame gyvuoti; 
trečia, Amerika turi vai
dinti veiklų, kūrybinį vaid
menį pasaulio laisvinime ir 
jo taikos palaikyme.

Kuomet aš sakau, jog 
taika turi būti planuojama 
visa-pasauliniais pamatais, 
aš noriu tatai raidė raidėn 
pasakyti, kad jinai turi ap
imti visą žemės rutulį. Že
mynai ir vandenynai, aiš
kiai yra vienos visumos da
lys, matomos taip, kaip aš 
jas mačiau iš oro. Rusija 
ir Chinija, Egiptas, Syrija 
ir Turkija, Iraqas ir Iranas 
taip pat yra dalys. Ir tai 
yra neapeinama tiesa, jog 
negali būti taikos jokiai pa
saulio daliai, jeigu nebus 
padėti saugūs taikos pama
tai visose pasaulio dalyse.

Kada aš sakau, jog no
rint taikoje gyventi, tai šis 
pasaulis turi būti laisvas, 
aš tiktai pranešu, jog pra
sidėjo didis procesas (vyks
mas), kurio nė vienas žmo-Į

gus — tikrai ne Hitleris — 
negali sustabdyti. Visame 
pasaulyje vyrai, ir moterys 
maršuoja fiziniai, protiniai 
ir dvasiniai. Po šimtmečių 
tamsaus ir neprotaujančio 
pasidavimo, šimtai milionų 
žmonių Rytinėje Europoje 
ir Azijoje atvertė knygas. 
Senosios baimės jau negąs
dina jų. Jie daugiau nebe
nori būti rytiniais vergais
Vakarinių kraštų pelnų, i 
Jie pradeda sužinoti, jog j 
visame pasaulyje vienų 
žmonių gerovė tarpsaviniai į 
priklauso nuo kitų. Jie yrailauia pilno savim-pasiti-
pasiryžę, kaip ii* mes turi-; kinčios Amerikos dalyvavi
me būti pasiryžę, padaryt; mo, aš tik perduodu pa

kvietimą, kurį tos Rytų 
tautos yra mums įteikusios. 
Jos norėtu, kad Jungtinės

taip, kad jau nebūtų impe
rializmui vietos nei savojoj | 
visuomenėj nei Įvairių tau-j 
tų visuomenėj. Didysis rū
mas ant kalnelio, apsuptas 
pastatytomis iš purvo lin
dynėmis, jau neįkvepia 
jiem šventos baimės ir ne-į 
žavi jų. |

Musų Vakarinis pasaulis 
ir tariamoji mūsų viršeny
bė dabar yra tardoma. Azi
ja šaltai žiūri į mūsų pagy
rus ir į mūsų išdidžias kal-! 

Balsuokite už Antrą Frontą Dabar!

Viskas 
Karui 
Laimėti!

Elizabeth Gurley Flynn
1 Kongresą At-Large

Balsas už Amterį yra balsas prieš 
Hooverio-Farhy sąmokslą suda
rytą prieš prezidentą Rjoseveltą.

Tai halsas už antrą frontą dabar 
- balsuok, kad

Įkalini Coughliną,Christian Fron- 
tiečiy vadą

Balsuokit eilėje E už komunistą 
kandidatus, paskui už visus Nau
josios Dalybos kandidatus į vals
tijos valdvietes ir kongresą.

ISRAEL AMTER 
Į Gubernatorius

Balsas už Amterį yra kaip 
Stalingrado kulka 
prieš nacius.

bas. Vyrai ir moterys Rusi
joj ir Chinijoj ir Viduri
niuose Rytuose dabar jau
čia savyje esminę stiprybę. 
Jie pradeda suprasti, jog 
daugelis sprendimu apie 
pasaulio ateitį yra jų ran
kose. Ir jie yra taip nusi
statę, kad tie sprendimai 
turi palikt kiekvienos tau
tos žmones laisvus nuo sve
timųjų viešpatavimo, lais
vus ekonominiam, socia
liam ir dvasiniam augimui.

Pagal lauš, kuomet aš sa
kau, jog šis pasaulis reika-

Valstijos būtų vienas iš jų 
partnerių tame didingame 
pasiryžime. Jos nori, kad 
mes prie jų prisidėtume kū
rime naujos pasauliniai- 
plačios visuomenės, laisvos 
nuo Vakarų ekonominių 
skriaudų ir nuo Rytų poli
tinių priespaudų. Bet jos 
nori, kad mes, kaipo daly
vis toje didžioje naujoje 

tautų kombinacijoje, ne
dvejotume, kad tiktume sa
vo pareigoms ir kad nebū
tume bailūs. Jos nori tokio 
partnerio, kuris nesidrovė
tų kalbėti už skriaudos ati
taisymą bet kur pasaulyje.

Mūsų talkininkai Rytuo
se žino, jog mes esame pasi
ruošę panaudot visus savo 
išteklius ir priemones šiam 
karui. Bet jie laukia, kad 
mes dabai* — ne po karo— 
pavartotume savo milžiniš
ką davinio galybę paramai 
laisvės ir teisybės. Kitos, 
dar nekariaujančios tautos, 
lygiai nekantriai laukia, 
kad mes priimtume pašau
kimą prie didžiausios visoj 
istorijoj progos — progos, 
kur mes galėtume padėt su
kurt naują visuomenę, ku
rioje viso pasaulio vyrai ir 
moterys, laisvės sustiprinti, 
galėtų gyventi ir pakilti.”

London. — Belgijos ^val
džia pasiuntė visoms Jung
tinėms Tautoms protestą 
dėl to, kad naciai varu ga
bena belgus Vokietijon dirb
ti kariniuose fabrikuose.

SCRANTON, PA.
Po vasarinių vakacijų LLD 

39 kp turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą spalių 18 d. Tačiau, 
nors ir po vakacijų, narių atsi
lankė neperdaugiausia. Vie
nok, kad ir nedaug narių daly
vavo susirinkime, bet šį-tą ge
ro atliko. Gero, tai, kad sudė
jo aukų Ispanijos kovotojams 
gelbėti virš dešimties dolerių, 
o drg. P. Šlekaitis jau turėjo 
ant blankos 5 dol. Tai, reiškia, 
viso pasidarė 15 dol.

Antras geras darbas, tai nu
tarta surengti bankietą ir su 
puikia programa, laike ALD 
LD 12 Apskričio konferenci
jos, kuri įvyks lapkričio 15 d., 
šių metų. Programai pildjdi 
artistai jau pasižadėjo. Pasi
žadėjo di% V. Valukas, buvęs 
scrantonietis ii’ Wilkes Barre 
Lyros Choro kvartetas, vado
vystėj drg. V. Radišauskaitės 
iš Wyoming, Pa. Iš kalno ga
lima pasakyti, kad programa 
bus puiki ir įvairi. O apie va
karienės gerumą, tai komen
tarai irgi nereikalingi, nes mū
sų gaspadinės visados svečius 
užganėdina valgių skanumu ir

(Tąsa 5mne puslapyje)

Nė Vieno Žmogaus 
Be Darbo!

Ne Vienos Mašinos 
Be Darbo!

Nė Vieno Bergždžio 
Žemės Akro!

Benjamin J. Davis, Jr.
Į Kongresą At-Large
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Už Demokratijų 
Pergalę

Laisvoji Sakykla Detroito Žinios

Rašo Jonas Danis
(Tąsa)

SSRS. Sąjungininkės
•- Pirmomis karo dienomis 

Stalinas savo kalboje pasa
kė: “Mūsų karas už laisvę 
susijungs su kovomis viso 
pasaulio darbo liaudies, ku
ri tęsia savo neatlaidžią ko
vą už, pasiliuosavimą.” Šie 
jo žodžiai rodo, kad kova 
už laisvę yra neišskiriama 
ir surišta bendrais ir tam
priais ryšiais su viso pa
saulio liaudimi. Todėl šiame 
kare Sovietų Sąjunga ne 
viena, su ja eina viso pa
saulio demokratinė visuo
menė su jos valdžiomis. Su 
ja eina laisvųjų ir paverg
tųjų tautų liaudis, nes ma
to, kad šiandieną jau netu
ri būti bešališkumų, todėl, 
kad bešališkumas tai aiški 
parama kruvinajam fašiz
mui, nuo kurio pasiliuosuo- 
ti yra tik viena išeitis — 
sunaikinti jį iš pamatų.

Hitleris tikėjosi, kad jam 
pradėjus karą prieš Sovie
tų Sąjungą, Anglija kaipo 
kapitalistinė šalis, jeigu ir 
nepadės jam jo vadinamam 
“prieskomunistiniam” kare, 
tai nors paliaus kariavusi 
prieš fašistinę Vokietiją. 
Bet jis apsiriko. Anglija ne
sustojo kariavusi, ji daužė 
vokiečių laivyną, bombarda
vo Vokietijos fabrikus, nai
kino visą vokiečių industri
ją. Vos prasidėjus priešso- 
vietiniam karui, Anglija at
virai stojo Sovietų Sąjun
gos pusėn, sudarė 
su ja ir siuntė jai 
ginklais ir kitkuo.

Ypatingai didelę 
Sovietų Sąjungai 
neperstojamais bombardą^ 
vimais Vokietijos karinės 
pramonės centrų, gelžkelių 
ir kitų susisiekimo punktų, 
nes fašistinis karo štabas 
buvo priverstas didelius kie
kius savo oro laivyno ati
traukti nuo Rusų fronto, 
kad gynus savo fabrikus, 
miestus ir kelius nuo galin
gos Anglijos orinės jėgos.

Sudarymas Anglų - Sovie
tų sutarties irgi davė dide
lę naudą abiem priešfašisti- 
nėm sąjungininkėm, ne‘s iš
sklaidė tą nepasitikėjimą ir 
klaidingą supratimą vie
niems kitų. Po tos sutarties 
— alijantuos, Anglijoj ir vi
same pasaulyje jau nebuvo 
žiūrima į Sovietų Sąjungą 
kajpo į komunizmą sklei
džiančią šalį, bet joje buvo 
matoma nuoširdi Anglijos 
sąjungininkė ir pasiryžusi 
kovotoja prieš viso kultū
ringojo pasaulio priešą fa
šizmą. Taipgi, minėtoji An
glų - Sovietų sutartis iš
sklaidė tas kliūtis, kurios 
trūkdė ir neleido prieiti 
prie antifašistinės vieny

bės. Ji davė didelį impulsą 
beridro priešfašistinio liau
dies fronto link, gynimui 
demokratijos ir veikimui už 
pavei-gtų šalių paliuosavi- 
mą.

Daug paveikė į Anglijos 
valdžios paaštrinimą karo 
prieš fašizmą didelis ir ‘stip
rus Anglijos liaudies prieš- 
fašistinis nusistatymas ir 
jos draugiškumas Sovietų 
šaliai. Milžiniški Anglijos 
liaudies judėjimai, raginanti 
valdžią imtis griežtesnių 
priemonių kovoj prieš fašis
tinę Vokietiją ir virš visko 
Anglijos darbininkų pašvęs
toji savaitė gaminimui tan
kų vien tik SSRS yra aiš
kus to Įrodymas.

Šiaurės Amerikos parama 
Sovietų Sąjungai irgi nuo 
pat pirmųjų karo dienų rein 
škėsi atvirai ir daug pagel-

sutartį 
paramą

paramą 
suteikė

bėjo. Siuntimas ginklų, ypa
tingai orlaivių ir kitokios 
S. Sąjungai reikalingos ka
ro medžiagos daug padėjo 
sutvirtinti Raudonosios Ar
mijos jėgas ir sutvirtinti 
jos pozicijas. Be to, siun
čiamoji parama daug padė
jo pakelti pasaulio liaudies 
moralę ir priešfašistinį nu
sistatymą, nes aiškiai rodė, 
jog fašistinės šalys prieš de
mokratinių šalių vienybę 
negalės atsilaikyti ir taps 
sumuštos.

Laisvosios Francūzijos 
generolo De Gaulle kariuo
menė ir laivynas, čekų, len
kų ir kitų tautų sudaromos 
atskiros priešfašistinės ka
riuomenės dalys, o taipgi 
neįkainuojamos vertės pa
saulio- priešfašistinis ir SS 
RS rėmimo darbas sudarė 
tuos didelius ir labai vertin
gus Sovietų Sąjungos tal
kininkus, kurie paralyžiavo 
nacių penktosios kolonos 
veiksmus, gelbėjo Sovietų 
karinėms jėgoms ir padėjo 
artinti fašizmo sumušimą.

Dabar, sudarymas Angli
jos - Rusijos sutarties 20 
metų ir Š. Amerikos-^Rusi- 
jos sutarties parodo visišką 
suartėjimą priešfašistinių 
sąjungininkių ir duoda dar 
didesnį impulsą visam pa
sauliui paaštrinti antifašis-1 
tinius veiksmus. Taipgi pa
rodo, kad netolimoj ateityj 
bus atidarytas antrasis 
priešhitlerinis sausžemio 
frontas.

Okupuotose šalyse
Nuo pat pradžių fašizmo 

įsibrovimo jo okupuotose 
ęalyse, jis sutiko didelį liau-; 
dies pasipriešinimą ir ne
žiūrint žiauraus teroro ir 
žudynių, ta kova diena iš 
dienos aštrėja.

Čebhoslovakijoj, už nužu
dymą budelio Heydrich, su
šaudoma ne vien šimtai ne
kaltų vyrų, bet net ištisi 
kaimai sunaikinami. Bet ne
žiūrint tų visų baisenybių 
kova prieš okupantus aštrė
ja ir tūkstančių sušaudytų
jų vienton stoja naujos ko
votojų eilės.

Naciai neriasi iš kailio. 
Žudo, naikina, kankina, kas 
kart vis daugiau ir dau
giau, bet to kas įvyks neto
limoj ateityj jie jau negali 
sulaikyti.Nesulaikyš tos ky
lančios kovos, kuri pavir
tus į galingą priešfašistinę 
bangą nušluos nuo žemės 
paviršiaus visus tuos bude
lius žudikus. Jau arti ta 
valanda, kurioje kiekvienos 
pavergtos tautos liaudis ga
lės pilnai suvesti sąskaitas 
su kruvinuoju fašizmu.

Francūzijoj, Hitlerio pri-< 
siųstieji gestapo agentai ir 
fašistų šulai, krinta kaip la
pai, nors šimtus francūzų 
šaudo už kiekvieno hitleris- 
to mirtį, bet liaudies kerš
tas nesiliauja ir kova prieš 
fašizmą, sabotažai karinei 
industrijai ir visoks kėnkL 
rno darbas auga. Francūzų 
liaudis nekenčia žiąuraus 
pavergėjo ir pasiryžusiai 
dirba, kad jį išvijus iš savo 
šalies.

(Bus daugiau)
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KUR DINGO $29,000?
Kas negirdėjo, kas neskaitė 

apie Jono Dumčiaus užvestą 
prieš Lietuvos Atstatymo Ben
droves direktorius bylą? Ad_- 
vokatas Kostas Jurgela, atsto
vaudamas Joną Dumčių, pasi
kvietė talkon savo draugą, 
adv William J. Drake-Dragūt 
ną,. ir nuo pradžios 1939 m, 
iki šios vasaros abudu kaman
tinėjo direktorius, tikslu “iš
gelbėjimo” nuo “vagių” ir 
“uzurpatorių” pinigus atvež
tus iš Lietuvos už tenai par-! 
duotus bendrovės Šerus. Tuos 
pinigus iš tenai atgabeno Lie
tuvos konsulas Jonas Budrys' 

I 
ir visą sumą pavedė bendro-į 
vės iždininkui A. S. Trečiokui.

Bylą užvedant adv. Kostas 
Jurgela tvirtino, kad jo kli- 
jentas, Jonas Dumčius, yrą sa
vininkas 10 Atstatymo Ben
drovės šėrų. Bet tikrenybėj 
Jonas Dumčius niekada nėra 
tūrėjęs Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrų: savininku 10 
šėrų buvo jo tėvas, velionis 
Jonas Dumčius. Kuomet adv. 
Jurgėlai parūpo Lietuvos At
statymo Bendrovės turto išva
davimas, tai Jonas Dumčius 
nei nežinojo ar jo tėvas turėjo 
kokius Šerus, ar ne, nes savo 
laiku jisai kreipėsi į bendro
vės sekretorių, A. B. Strimaitį, 
kad jam suteiktų žinią apie 
tai. Ir tiktai gavęs iš Strimai
čio laišką Dumčius nusiskubi
no pas adv. Jurgėlą su naujie
na, kad jo tėvas, Jonas Dum
čius, ištikro buvo 10 LAB šėrų 
savininkas. Gavęs iš adv. F. 
J. Bagočiaus apie 1,400 šėri- 
ninkų įgaliojimų ir padengi
mui lėšų kiek pinigų jisai ir 
užvedė prieš LAB direktorius 
bylą.

Įteikus direktoriams teismo 
pakvietimus advokatai Jurge
la ir Drake pradėjo direkto
rius po teismus tąsyti ir kvosti. 
Kvotimams dar neatšąlus, tau
tininkų laikraščiuose buvo tal
pinama visi tie prieš-teismi- 
niai kvotimai, žodžiu, byla bu
vo tyrinėjama per laikraščius 
— be teismo.

Bet kas iš pasalų buvo da
roma, tai iki šiolei tiktai Dum- 
čiaus advokatai, direktoriai ir 
jų advokatai težino. LAB pro
tokolai liudija, kad direkto
riai buyo tiesiog bauginami 
kalėjimu i Ė — jiems buvo prie 
širdies pridėta — kad jie ga
lėtų iš to nesmagumo išsisuk
ti tiktai tuosyk, kuomet jie su
mokės nekuriam B. $2,500. ši
tas reikalavimas buvo stato
mas tūlam “X.” Taip bent 
protokolų knygoj užrašyta, 
kas rašančiam šiuos žodžius 
teko skaityti.

Ir tiktai pradžioj šių metų 
Dumčiaus byla prieš LAB di
rektorius buvo išspręsta. LAW 
JOURNAL iš kovo 13 d., 1942 
m., šitaip New Yorko Aukš
čiausiojo Teismo nuosprendį 
paskelbė: _ •
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SUPREME COURT — SPE
CIAL TĘRM — PART VI 
Before Mr. Justice Carew.
Dumčius y. Lithuanian Dev. 

Corp’n — T. A. Sully (adv; 
Sully, matyt, pavadavo advo
katus Jurgėlą ir Dpake) for 
plf.; j. W. Anseli (A. Cass of 
Counsell) for dęf. Qomplaint 
dismissed • oh merits, with 
costs.

Vadinasi, byla, tęisybė, bu
vo užvesta, bet neturinti pa
grindo ir todėl .buyo teisėjo 
Carew išmesta; jięškovai turi 
apmokėti lėšas. Sprendžiant 
iš to kas buvo rašytą lietuviš
kuose laikrašbiiioš^,^nka ma
nyti, kad tie nevykusi bendro
vės direktoriai jau seniai ilsi
si kur nors šaltojoj už grotų, 
bet, kaip paaiškėjo, reikalas 
buvo lietuviams perstatytas vi
sai netikroj šviesoj. Kokiuo 
tikslu ?

Teisme, anot adv. Drake, 
jieškovas visai nepasirodė, 
“got cold feet,” o jo vietą, liu
dininkų kėdėj, užėmė adv. 
William J, Drake dėdė — 
Dragūnas. Nuosprendį išgirdę, 
direktorių advokatai pasisku-

bino sulaikyti banke esančius 
Dragūno pinigus už padarytas 
per bylą lėšas. Negana to — 
advokatai neužmiršo ir4 savo 
honoraru pasirūpinti: adv. 
Alvin Cass reikalavo $7,000, 
adv. J. W. Anseli $3,500. Ir, 
ar žinote bratuliai ir seselės, 
kad teismas advokatams pri
pažino reikalaujamą pilną su
mą kaipo priderantį užmokes
tį. Paklauskit, kiek Dumčiaus 
advokatai gavo už savo triūsą 
bandant išgelbėti velionio Jo
no Dumčiaus $100 vertės Še
rus ?
Trumpai kalbant, štai kuomi 

byla užsibaigė, kad iš konsulo 
atvežtų iš Lietuvos $29,000 
nieko neliko, bet dar trūksta 
$130 išlaįdų padengimui.

Tai ką mūsų gerieji Lietu
vos “gynėjai” ir “patrijotai” 
lietuviams čia Amerikoj pa
ruošė. Dar nekurie iš tų ga
biųjų ir “ištikimų” Amerikos 
piliečių drįsta siųsti preziden
tui ištikimybės pareiškimo re
zoliuciją.

į Nemanau, kad ši istorija 
praeis pro ausis New Yorko 
iAdvokatų Sąjungos Narių. Ne
įmanau, kad advokatai duosis 
save išjuokti ir tą pašaipą vie
šumon iškelti. Užtenka to, kad 
jie mikliai Atstatymo Bendro
vę likvidavo ir jos turtą iki 
paskutinio skatiko sudildė!

Kazys Pilėnas.

iš TARPTAUTINIO 
VEIKIMO

Pa

gausite tą

4 dienas, 
darbo. Ką

pačią

pasau- 
naujo

Stewart Silk Corp, ir Unijos 
ši dirbtuvė vėliausiu laiku 

dirbo 3-mis pakaitomis. Pirm 
to, ji dirbo tik 2-jomis, bet 
perkeltus darbą daug staklių 
sustabdė. Ir silpnesnius audė
jus atleido. Spalių 19 d. nu
ėję į darbą nustebome visi, 
kai sulaikė mus prie durų. Vi
si nekantriai laukėme, kas čia 
bus naujo ? štai ir suprinten- 
dėntas— jis'sako: “Gavome 
iš valdžios įsakymą sustabdyti 
darbą, iki gausime pranešimą. 
Jūs eikite namo, o už sugaiš
tas dienas 
užmokestį.”

, Pasilsėjus 
kę vėl prie
rasime, nežinau. Jei bus kas 
naujo, parašysiu vėliau.

CIO Audėjų Lokalas yra 
pusėtinai įmigęs. Jau antri 
metai, kaip nėra šaukęs nei 
vieno šapos mitingo. O apie 
generalį mitingą, tai nėra ko 
nė svajoti. O toksai mitingas 
yra labai reikalingas. Juk mū
sų šalis yra kare. Jie turėtų 
paaiškinti, kodėl taip yra, kas 
yra kaltininkas tų, visų trūku
mų. Tas užkirstų kelią, tiems, 
kurie bando uniją sugriauti iš 
vidaus.

Kai kurie darbininkai smęr-
4 ' .'4 « I » *

kia visą CIO uniją, vietoj sa
vo lokalo valdybos. Pavyz
džiui, pas Onondago Silk Co. 
atsirado smarkuolių, kurie 
ėmė rinkti parašus, kad atsi
mesti nuo unijos.

Bet štai kita CIO unija, čia 
pat šalia mūsų lokalo, Kailia- 
siuvių Lokalas. šis ne tik kad 
nestovi ant vietos, bet auga. 
Jis organizuoja pąketbukų 
darbininkus. Taipgi Ingersoll 
Rapd Co. turi jau surašęs 
daugiau, kaip pusę darbinin
kų. Jie parodo, kiek kompani
jų pelnas pakilo ir kiek darbi
ninkams pakėlė algos. Jie nu
rodo, kad ne kompanijų dideli 
pelnai karą laimės, bet darbi
ninkai.

Man teko sužinoti, kad vie
nas! vietinis bankierius organi
zuoja komitetą teikimui So
vietų Sąjungai medikalės pa- 
gelbos. Ukrąinai irgi turi iš
rinkę 2 atstovus ir jie nori, 
kąd LLD 13 kuopa išrinktų 2 
atstovus. O tada sueitų ir iš
dirbtų, planą tolimesniam vei
kimui. Kalbėjau su vienu uni
jos organizatoriumi. Jis man 
užtikrino, kad jo lokalas šim
tu nuošimčių prisidės prie virš 
minėto komiteto. Atrodo, kad 
medžiagos yra, tik reikia pra
dėti dirbti. Visur Buvęs.

Nematėme Liudmilos
Spalių 17 ir 18 dienomis, 

Liudmila Pavličenko su kitais 
svečiais čion buvo, atvykus ap
lankyti karinių, įstaigų ir kitų 
įvairių vietų, kaip matosi iš 
spaudos, ji čion lankėsi gana 
plačiai ne tik po Detroitą, bet 
ir Ann Arbor Universitete ir 
l^psilenti Fordo orlaivių išdir- 
bystėje buvo. Liudmila Pavli
čenko ir kiti svetimų šalių sve
čiai atvyko į Detroitą penkta
dienį prieš pietus ant Michi
gan Central stoties, ir čion 
juos patiko Detroito miesto 
prakalbų arba maršruto ren
gėjai ir didelis būrys policijos. 
Liudmilai buvo pranešta, kad 
Hamtramcko (priemiestis Det
roito) mieste tūkstančiai žmo
nių laukia apt gatvių ir ne
žiūrint lietaus, Liudmila už- 
kvietimą priėmė ir pirmiausia 
ji ten nuvyko. Vėliau turėjo 
pakvietimą, kad , šimtai moki
nių laukia pamatyti Liudmilą 
Detroito Universitete, o iš ten 
turėjo vykti į Ann Arbor Uni
versitetą, ten taipgi jos laukė 
6,000 njokinių (taip buvo pra
nešta vietiniuose laikraščiuo
se). Vakare dalyvavo radijo 
programoj.

Sekmadienį buvo surengtos 
masinės prakalbos Cass Tech
nical mokykloj, dėl svečių pa
tikimo ir išgirsti jų mintis. Dar 
buvo anksti prieš laiką, jau 
buvo svetainė taip užpildyta, 
kad tūkstančiai žmonių turė
jo stovėti lauke, o dauguma 
net grįžo į namus. Einant 
programai, žmonės vis nekan
travo, kada gaus progą išgirs
ti ir pamatyti tą garsią karžy
gę Liudmilą. Vieton jos, buvo 
perstatytas raudonarmietis Ni
kolai Krasavchenko, pabėgęs 
iš vokiečių nelaisvės. Pasakė 
daug įdomių dalykų apie karo 
padėtį ir išreiškė pilną viltį, 
kad fašizmas bus sumuštas.

Vėliaus po visų įžymesnių 
kalbėtojų, vienas iš rengėjų 
perstatė dalyką, kaip atsitiko 
su Liudmila. Pasakė: ji ke
liaudama miestas nuo miesto 
ant traukinių ir busų, dikčiai 
nuvargo, ir kada atvyko į Det
roitą, 16 valandų bę sustojimo 
važinėdama per lietų ir vieta 
nuo vietos, labai nuvargo. 
Taipgi ji yra praleidus daug 
laiko karo fronte be valgio ir 
poilsio, ir Jar keturius sykius 
buvo sužeista, žinoma, kad tas 
viskas atsiliepė ant jos sveika
tos, ir Liudmila negalėjo nė 
bankiete dalyvauti šeštadienio 
vakare. Ji išvyko į New Yorką 
pasilsėti per keletą dienų.

žmonės išgirdę tokį praneši
mą, taip jautėsi neužganėdin
ti įr tuojau; net daugelis ne
laukė nė pabaigos, pradėjo ei
ti namo..

Prie programos prisidėjo 
Fordo CIO Lokalo 600 dide- ‘ 
lis- muzikantų benas ir grojo ' 
Veltui, pas žmones matėsi di
delis entuziazmas ir simpatija 
del Sovietų karžygių ir jų pa
ramai.

% Alvinas.

Browderio Prakalbos
Browderis bus Detroite 

masines prakalbas

Earl
Earl 

ir turės 
puošnioj svetainėj Graystone
Ballroom, ,4237 Woodward 
Aye. Prakalbos įvyks lapkričio 
12 dieną, 8 vai. vakare. Įžan
ga ,30c., rezervuotos sėdynės 
$1.10. Rengia Amerikos Ko
munistų Partija. Browderis 
yra vienas iš geriausių rašė- 
■??'.v’.'t 1 'r1!"'../r •: rr—’

į LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingoid Extra pry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vyny ir Degtinės 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime 
KAISTŲ UŽKANDŽIŲ
MzASZEitiAT

„. •, Savininkas
ill Giiind Št. Brooklyn

jų ir kalbėtojų politinės eko
nomijos klausime ir mes Det
roito lietuviai privalome skait
lingai dalyvauti.

M. Alviniene.

mums visa bėda, kad iŠ mūsų 
miesto neparašo į dienraštį 
apie mūsų vargus - bėdas bei 
darbus ir veikimą, o man at
rodo, kad mes veikime neatsi- 
likę. Nėra kam parašyt.

New Haven, Conn
Nuo Red. Ogi jūs, drauge, 

rašote labai gražiai. Nepatin
gėkite ir dažniau parašykite. 
Mes labai prašome.

Iš LLD 32 Kuopos Veikimo
Spalių 20 d. 32 kuopa laikė 

savo narių susirinkimą. Nors 
narių į susirinkimą atsilankė 
neperdaugiausia, bet buvo pa
daryti keli geri tarimai.

Nutarta, kad 32 kuopa su
rengtų vakarienę su prakal
bom. Tai bus paminėti Sovie
tų Sąjungos 25 pi- sukaktį, pa
reikšti jai pagarbos ir dar kar
tą parepiti pasaulio gynėjus 
nuo įdūkusių fašistų, žmogžu
džių. Tam reikalui išrinkta ir 
komisija. Komisijai patarta 
susižinot su “Laisvės” redak
toriais, kuris iš jų apsiims at
važiuoti į New Haveną pasa
kyt prakalbą. Taip pat komisi
ja pasižadėjo stropiai darbuo
tis, kad surengt gerą vakarie
nę ir publikos sutraukt ne tik 
prie vakarienės, bet išgirst ir 
prakalbininko kalbą.

Vakarienė ir prakalbos įvyks 
lapkričio 29 d., 243 Front St. 
Tikimės, kad ne tik New 
Haveno lietuviai dalyvaus mi- 
nėtoj
išgirst prakalbą, 
Conn.
miestelių.

Taip pat išrinkta delegatai 
nuo mūsų LLD 32 kuopos į 
LLD IlI-čio Apskričio konfe
renciją, kuri įvyks lapkričio 1 
d., Hartford, Conn.

Shenandoah, Pa.

vakarienėj ir susirinks 
bet ir iš 

apylinkės miestų bei

Žinelės
Šiam karui laimėti, reikia 

baisios sumos pinigų, tad val
džia ragina pirkti Valstybės 
Apsigynimo Bonus ir taupymo 
štampas.’ Tą gerai supranta 
laisvę mylinčios šeimos, perka 
bonus ir taupo viską, kas pa
deda karą išlaimėti.

Vienu iš pavyzdžių gali bū
ti A. A. Dambauskų šeima iš 
Girardville, Pa. Jie turi nusi
pirkę apsigynimo bonų net už 
28 šimtus dolerių. Be to, 
Adolfas Dambauskas yra pa
sirašęs dėl 10% ištraukimo 
nuo jo pėdės visu karo metu. 
Jis dirba anglies kasykloj, tai 
žino, kur yra geriausia padėti 
sunkiai uždirbtus skatikus ir 
gerą naudą gauti ateityje. O 
be to, kiekvienas investuotas 
doleris karo bonams padeda 
greitesniam Ašies sumušimui.

A. ir A. Dambauskai yra 
progresyviai žmonės, priguli 
prie LDS 152 kuopos, taip pat 
prie LLD, yra seni dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai ir geri 
rėmėjai viso darbininkiško 
veikimo.

Išvažiavimas Davė Pelno Del 
Viln(j Fondo

Spalių 11 d. buvo išvažiavi
mas, kurį surengė LLD 32 kp. 
Publikos atsilankė neperdaug, 
nes tam buvo ir daug priežas
čių : daug mūsų parengimų - 
išvažiavimų lankytojų ir taip 
gerų draugų negalėjo būt 
išvažiavime ir paremti tą pra
kilnų darbą, nes daug dirba 
prie apsigynimo darbų, tai tu
ri dirbt ir sekmadieniais. Bet 
nors mažai buvo draugų ir 
draugių, daugiausia 32 kp. 
nariai, vienok išvažiavime pa
darėme pelno $12 ir nutarta 
pasiųst tuos pinigus į Lietuvių 
Vilnų Fondą, kuris randasi 
Brooklyn, N. Y.

Kuopos nariai labai yra dė
kingi draugam J. Miliauskui 
ir B. Medeliui, kad neėmė nie
ko ir jokio atlyginimo už 
parką, kuriame atsibuvo išva
žiavimas. Tai tik per tai ir 
mes New Haveno lietuviai 
nors kįek galėjom prisidėt prie 
Vilnų Fondo.

Tai kaip mūsų mieste lie
tuvių kolonija nedidelė, tai ir 
darbuotė nelabai didelė, bet 
neatsiliekam su veikimu ir 
nuo didelių kolonijų, tik, ot,

Svečiavos Pas Sūnų
Drg. M. Motuzienė ir sūnaus 

žmoną Elenora Motuzienė sve
čiavosi Chicagoj apie 10 dienų 
pas sūnų Albertą, kuris šiuo 
tąrpu gyvena Chicagoj. Mat, 
Albertas Motuzą iš profesijos 
yra profesionalis futbolo lo
šėjas ir jau antri metai lošia 
futbolą su “Chicago Bears” 
profesiniu tymu. Su Albertu 
viertame tyme lošia ir kitas lie
tuvis, Albertas Drulis iš Gi
rardville, Pa. Tai jie sykiu ir 
gyvena viename apartmente. 
Albertas buvo labai patenkin
tas savo žmonos ir mamytės 
atsilankymu, liepė parvežti 
gerų dienų visiems jo pažįsta
miems. Draugė Motuzienė sa
ko, jog Chicaga yra gražus 
miestas, o šiuo tarpu ir dar
bų ten yra daug, tai, sako, 
gera proga jaunėsniems žmo
nėms važiuoti ir gavus darbą 
pradėti gyvenimą, negu mai- 
nose sunkiai ir pavojingai 
dirbti, be jokios ateities. M. ir 
E. Motuzienės turėjusios gerą 
kelionę ir linksmą laiką Chi
cagoj.

Washington
jama, jog per paskutines 50 
dienų japonai prarado 184- 
rių milionų dolerių vertės 
laivų ir orlaivių ties Salia
mono salomis.

Skaičiuo-

J. CAkSVA
• «* 

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkąm
2Š1 Bedford avL 

BROOKLYN 
Telephone:. EVergreen 8-9770 

M**—i

Lt VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated «

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

šankus anglių pristatymas į miestus

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAN’b STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661



Pirmadienis, Lapkričio 2, 1942 e ® i s v a '

Stalingrado Srityj Sovietai Pralaužė Vieną Nacių 
Liniją; ties Tuapse Pažygiavo Pirmyn Rau

donarmiečiai, o ties Nalčiku - Naciai
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 31.—Vidunaktinis Sovietų pranešimas 

sako:

Scranton, Pa.
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

patarnavimu. Todėl kiekvie
nas lietuvis progresyvio judė
jimo rėmėjas turėtų tą dieną 
pasižymėti ir kaip 6 vai. va
karo pribūti į Meškūno svetai
nę, 134 W. Market St., Scran
ton, Pa., o rengėjai užtikrina, 
kad atsilankę į parengimą ne-

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
208 Pearl St., .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CHARLES & SAMUEL GOLD 
GOLI) BROS.

208 Pearl St. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that Licence No, 
GB 6739 has been’ issued to the undersigned 
to aell beer, at retgil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SOLOMON W EINFLASH,
613 Wilson Ave., . Brooklyn, N. Y

' Penktas PuslSDls

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 Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Blake Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUELE CAFISO & SALVATORE 
BOSCAR1NO

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 Control Law at 
112 Harrison PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Stalingrado srityje sovietinė kariuomenė atremia 
priešų atakas. Per dieną buvo užmušta suvirš 1,100 vo
kiečių kareivių ir oficierių. Sovietų kovotojai sužalojo 
bei išdegino aštuonis priešų tankus ir nutildė šešias ap
kasų mortiras ir aštuonias baterijas kanuolių. Per 
kautynes ore ir ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių ta
po nušauta žemyn 18 vokiečių orlaivių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado vienas būrys sovie
tinės kariuomenės atmušė rumunų ataką ir nukovė 180 
jų kareivių ir oficierių. Kitame sektoriuje Sovietų ka
riai užklupo priešų pozicijas ir per kautynes šalto plie
no ginklais užmušė kuopą priešų ir pagrobė vieną ka- 
nuolę, dvi mortiras, penkis kulkasvaidžius, vieną ra
dijo perduotuvą ir du trokus su amunicija.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinė kariuomenė, nu
galėdama atkaklius fašistų pasipriešinimus, pažygiavo 
pirmyn, nors ir ne po daug. Vienos aukštumos srityje 
hitlerininkai perėjo į apsigynimą.

Maskva, spal. 29.—Šiandieninis Sovietų pranešimas 
sakė:

Stalingrado srityje tęsėsi įnirtę mūšiai. Batalionas 
vokiečių pėstininkų ir tankai darė atakas. Visos ata
kos tapo atmuštos, ir sovietinė kariuomenė tvirtai at
laiko savo pozicijas.

Vienoje fabrikų vietovėje vokiečių tankai mėgino 
briautis pirmyn. Sovietiniai tankistai užkirto kelią vo
kiečių mašinoms. Vokiečiai nepajėgė atsilaikyt prieš 
sovietinę ugnį ir pasitraukė atgal, nežiūrint didesnio 
savo skaičiaus. Liko sunaikinta 16 vokiečių tankų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado vienas sovietų ka
riuomenės dalinys prasilaužė per priešų apsigynimo li
niją. Raudonarmiečiai rankinėmis granatomis ir dur
tuvais užmušė 130 priešų, pagrobė amunicijos sandėlį 
ir kiekį kitų karinių reikmenų.

Kitame sektoriuje Sovietų artilerija išblaškė priešų 
susibūrimus.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse mūsų kariuomenė vedė 
įnirtusius mūšius. Priešai nukentėjo dikčiai nuostolių. 
Vienas raudonarmiečių dalinys atėmė iš fašistų vieną 
aukštumą.

Nalčiko srityje mūsų kariuomenė apgynė savo pozi
cijas nuo didelio skaičiaus priešų tankų. Priešai nu
kentėjo sunkių nuostolių.

Viename Nalčiko srities sektoriuje priešams pavyko 
pastumt atgal mūsų kariuomenės dalinius.

Kalinino fronte sovietiniai daliniai įsiveržė į vieną 
gyvenamą vietą ir užmušė kelis šimtus priešų.

Vieno Sovietų dalinio šauliai praeitą mėnesį užmušė 
daugiau kaip 1,000 vokiečių.

Atslūgo Mūšiai Guadalcanal Saloje; Amerikos 
Lakūnai Sunkiai Sužalojo Japoną Naikintuvą

sigailės, nes visukuo bus pil
niausiai patenkinti.

Dar vienas draugijos geras 
darbas, tai rengimas prakal
bų lapkričio 29 d., šių metų, 
2 vai. po pietų, virš minėtoj 
svetainėj. Kas kalbės — maty
site iš garsinimų.

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

MAX PILLINGER 
MAX’S BUFFALO FOOD CENTER

132 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ijicease No. 
GB 10831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY TISHFTELD
i 487 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1730 has been Issued to Uie 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.

MORRIS TASHMAN
314 Marlon 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 Lsw at 
975 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, spal. 30.—Amerikos laivyno praneši

mas:
Dieną spalių 28 Guadalcanal saloje ant žemės buvo 

tik nedidelių susikirtimų tarp Jungtinių Valstijų ir ja
ponų žvalgų. Amerikos orlaiviai iš Guadalcanal salos 
ir toliau bombardavo ir apšaudė priešų pozicijas į va
karus nuo mūsų orlaivių stovyklos. Pavakarėn Jung
tinių Valstijų lėktuvai kovotojai sunaikino du jūrinius 
japonų orlaivius Rekata Įlankoje. Per mūšius praeitą 
savaitę buvo sunaikinta dvylika japonų lengvųjų tankų.

Spalių 29 d. anksti iš ryto japonų bombanešiai ataka
vo mūsų pozicijas Guadalcanal saloje. Visos jų bom
bos nukrito vandenin, ir mes neturėjome jokių nuosto
lių.

Naktį spal. 29-30 Jungtinių Valstijų motoriniai tor- 
pedlaiviai atakavo japonų naikintuvą, kuris, manoma, 
stengėsi pastiprint priešų kariuomenę ar įgabent jai 
reikmenų. Viena mūsų torpeda pataikė į tą naikintuvą, 
kuris ir sustojo, kaip kad vėliausiai matyta.

Cairo, Egiptas, spal. 30.—Jungtinių Valstijų armijos 
štabo pranešimas:

Vidutiniai mūsų bombanešiai vis atakavo priešų po
zicijas, jų tankus, trokų eiles su kariais ir reikmenimis 
ir kitus punktus ir tiesiog pataikė bombomis. Mūsų 
bombanešiai nesusidūrė su jokiais priešų kovos lėktu
vais; priešorlaivinės priešų kanuolės tik retai tešaudė.

Žavėjanti Akis
Kad gyvuliai nėra visai 

bejausmiai kas liečia asme
ninį magnetizmą, tai parodo 
tas faktas, kad nei joks gy
vulys neišlaiko žmogaus a- 
kių į jį įbedimą. Net ir pats 
liūtas nusuka savo akis nuo 
į jį žėrinčių žmogaus akių. 
Jei žmogus turi savimi pa
sitikėjimą ir neparodo jo
kios baimės žiūrėdamas, 
kad ir į pikčiausį gyvulį, tai 
savo žvilgsniu jis tą gyvulį 
hipnotizuoja. Pavyzdžiui, 
kad ir labai piktas šuo, jei

į jo akis mesi tam tikrą 
žvilgsnį, labai galimas daik
tas, trauksis tolyn ir mėgins 
vengti to žvilgsnio; žvėrių 
treniruotojai (Javintojai) 
vien tik savo žvilgsniu pri
verčia juos būti paklusniais.

Anonimas.

Ko Laukiama?
ALDLD 12 Apskričio valdy

bos buvo pranešta, kad apskri
čio metinė konferencija yra 
šaukiama ant lapkričio 22 die
nos, Scrantone ir buvo kuopos 
raginamos rinkti delegatus į 
šaukiamą konferenciją. Bet 
kadangi, per nesusikalbėjimą, 
būt įvykę net du parengimai 
tą pačią dieną, ALDLD 12 Ap
skričio konferencija Scrantone 
ir LDS 10 Apskričio bankie- 
tas Wilkes Barre’iuose, todėl 
visgi buvo susitarta, laike kon
certo, su ALDLD 12 Apskričio 
valdyba, idant atkelti apskri
čio konferenciją savaitę anks
čiau, tai yra, ant lapkričio 15 
dienos ir apskričio sekretorius 
apsiėmė greitai pranešti per 
spaudą apie perkeitimą konfe
rencijos dienos visoms kuo
poms. Bet jau antra savaitė 
bėga, o pranešimo kaip nesi
mato, taip nesimato. Kodėl 
taip vilkinama? Juk veikiau
sia kuopos renka delegatus ir 
rengiasi prie konferencijos, 
bet apie vietą ir laiką nieko 
nesimato spaudoj. Konferenci
ja įvyks Meškūno svetainėj, 
134 W. Market St., Scranton,, 
Pa., bet laiką, tai turėtų val
dyba nustatyti ir pranešti ir 
greitai!

Ridikas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bcverapc Control Law at 
191 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 the 
premises.

AGNES M. ANDOLENA
155 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2393 ha been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1472 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KENNETH KAUFMAN 
1472 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence 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., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY J. LAMATTINA 
240 Court St. Brooklyn, N. Y.

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 

premises.
Isaac Kaminsky, Morris Kaminsky, Jack 

Kaminsky & Jessie Katoinsky Ix'xicr 
(BRĖVOORT WINE & LIQUOR STORE) 
519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
581 Nostrand Avenue, Borough Of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Binghamton, N. Y.
Pagerbimui drg. E. G. Flynn 

bankietas pasisekė neblogiau
siai, nors buvo surengtas į 
trumpą laiką per Tarptautinių 
Moterų Komitetą puošniame 
Arlington Kotelyje. žmonių
buvo visokių tautų ir rasių. 
Dar pirmu sykiu toks parengi
mas įvyko šiame mieste ir to
kioje įstaigoje, kaip virš mi
nėtas viešbutis.

Pirmininkė buvo drg. K. 
Vaičikauskienė, kuri savo aiš
kia kalba perstatinėjo prog
ramos pildytojus ir kalbėtojus. 
Nors drg. E. G. Flynn biskelį 
pasivėlino, bet tokioje gražio
je vietoje buvo ramu sėdėti ir 
laukti jos. Kada ji pribuvo, at
sistojimu mes ją pagerbėm.

Vakaras atidarytas su Ame
rikos himnu. Mrs. A. Cooper, 
Mistres of Ceremonies, per
statė kalbėti negrę Mrs. J. 
Smith. Ji kalbėjo apie negrus 
šiame kare. Amer. jaunuolių 
klausimu kalbėjo jaunuolė 
Miss Judy Musock. Mr. Har
old Cooper kalbėjo, kad turi
me darbuotis už laimėjimą 
šio karo, perkant bonus, štam
pas, balsuodami už Komunis
tų Partijos kandidatus. Prezi
dentui Rooseveltui pasiųsta re
zoliucija už atidarymą antro 
fronto. Kalbėjo Broom County 
Kom. Partijos sekr. Bernard
Burton. Viešnia E. G. Flynn 
pasakė griausmingą prakal
bą. Iš tikrųjų yra ko pasiklau
syti ir mes turėtumėme už ją 
ir tuos kitus du draugus — 
Amterį ir J. Davis, Jr. balsuo
ti lapkričio 3. O jie bus tin
kamesni už kitus kandidatus.

Bankiete Dalyvavęs Rep.

Reikia Zecerio
Reikalingas rankinis zeceris dirbt prie stalo “Lais

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

NOTICE is hereby given’ that License No. 
GB2053 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
•107 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

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

KATHERINE NAHIRNY
290 Stagg St., 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 DAUBLER 
1556-62 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lew at 
1986 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CONCORD DAIRY PRODUCTS, Inc. 
1986 Ocean Avenue Brooklyn, N. Y.
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 soil 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 the 
premises.

HERMAN EISENMESSER
464 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
496 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATES TELLER
496 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 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.

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 Testdmen-

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
Istprija, 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 Nutū

rimai ..............................   .35
Tūkstantis Naktų ir Viena — 

Dalis I .......................................50
Karvės Nauda ir Gerų Sūrių Pa

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

kojimai ......................................25
Graži Pasakų Knygele, 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 Nutukeliams 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. 
Reguliatorius Kietų Vidurių .....
Palangos Trajanka (stambi) ....

M. ŽUKAITIS
884 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.
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.85 

.85 

.60 
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.60 
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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 of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM DONNER
121 Macon St. Brooklyn, N- Y.

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 be consumed off the 
premises.

LEONARD DAMATO
608 East New York 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 rit 
2565 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE JAVAS & 
NICK C. KR1SID1MAS

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 Conti ol law at 
272 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ROSEN
272 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

• • V ~ —— ---- ~----------------------------------------------------------------------------- -------- —---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------f

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10543 has 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 be consumed off the 
premises.

MARIA CICIRELL
1106 Blake Ave., 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.

JOHN MORTILLARO 
1201—67th St. 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 Bcverege Control Law at 
334 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL FICHNER
334 Leonard St. Brooklyn, N. Y.

Pagelbčkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

DR. J.' J. KAŠKIAUČIUS ♦ I
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

^CHARLES]
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai 
3————————E)

paveiks-

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

iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

St

*4*6888;

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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 Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

k

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

ft į?,. tin 5Į

ė*:' *

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

••••••••••••••••••••e••«••••••••••••
: MATEVŠAS SIMONAVIČIVS Į
• Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga •

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

K

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- J 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. J 
------------------------ e

J 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. •
• Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 *• ♦ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Pirmadienis, Lapkričio 2, 194$

NowYorko^/^ia^Zinlor
Amteris Pareiškė, Kad 

Dies Vartoja Nacių 
Triksus

Dies’o pareikalavimas ir už
grobimas New Yorko valstijos 
Komunistų Partijos nominaci- 
nių peticijų yra “hitleriška 
priešrinkiminė technika,“ pa
reiškė Israel Amter, Komunis
tų Partijos kandidatas į gu
bernatorius savo prakalbose 
Harleme pereito penktadienio 
vakarą.

Apie šį Dies’o pasimojimą 
komunistų kandidatas žadėjo 
pasakyti “ką nors specialaus“ 
komunistų rinkimų kampani
jos užbaigtuvių mitinge Madi
son Square Gardene, lapkričio 
1-mos popietį.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker dėl to už
grobimo peticijų, apart kitko, 
pareiškė, kad :

“Martinui 
per subpoena 
nistų peticijų,
menės nuosavybe ir atdaros 
jam, kaip kad ir bile kam ki
tam, kas jų norėtų. Jų parei
kalavimas per subpoena yra 
tipiškas Dies’o triksas tikslu 
žmones įbauginti.“

Dies nereikėjo 
jieškoti komu- 
Jos yra visu o-

Paskelbė CIO Užgiriu 
Kandidatų Sąrašus; 
Queens Kandidatai

Daily Workeris, angliškas 
darbininkų dienraštis, spalių 
31-mos laidoj įdėjo ištisus šlei
fus kongresinių, valstijos se
nato ir assembly kandidatų 
iBronxo, Queens ir Richmond, 
lapkričio 1-mos laidoj įdėjo 
Brooklyn©, o lapkričio z?-rps 
laidoj žadėjo įdėti New Yorko 
apskričio (Manhattan) CIO 
užgirtų kandidatų sąrašus.

Queens Kandidatai

Queens apskrityje nėra už- 
girta nei vieno iš kitų partijų 
kaip tik darbiečių. Kituose ap- 
skričiuose yra užgirtų ir iš 
kitų partijų.

Queens Assemblic 1-me, 2- 
me ir 3-me distriktuose į kong
resmanus yra užgirtas Wil- 

. li'am F. Brunner, į valstijos se
natą Peter T. Farrell. Į assem- 
blymanus 1-me distrikte Wil
liam Reznicek, 2-me Mark 
Starr, 3-me Patrick Gallagher.

Queens 4-to, 5-to ir 6-to 
assembly distriktų dalyse, pri
klausančiose 2-me kongresi
niame distrikte, kandidatuoja 
tas pats William F. Brunner, 
o dalyse, kurios priklauso 9- 
me kongresiniame distrikte 
yra užgirtas Albert Slade. Į 
senatą visuose yra užgirtas 
Seymour Halpern. Į assembly- 
manus 4-me užgirta Benjamin 
Marcuss, 5-me Isidore Cohen, 
6-me James K. Walsh.

Kurui aliejaus pirkėjų re
gistracija prasidės pirmadienį, 
lapkričio 2-rą.

fr

JONO SIURBOS IR POVILO 
VENTOS IŠLEISTUVES

Į ARMIJĄ
Sekantį antradienį, 3 d 

lapkričio (Nov.), įvyks iš
leistuvės į Dėdės Šamo ar
miją Jono Siurbos ir Povilo 
Ventos. Išleistuvės įvyks

mer St., Brooklyn, N. Y.
Jonas Siurba yra LDS 

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

Skaitlingai susirinkime iš
leisti 
nių.

Šių dviejų žymių žmo- 
Išleistuvės prasidės £ 
Bus užkandžių ir gėri*

Atsilankykite Išlydėti Savo 
Draugus Veikėjus

mų
:=

o

Čia matome braižini artistiškos drama tiškos scenerijos, specialiai nupieštos di
džiajam masiniam mitingui Madison Square Gardene, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke, suruoštam sekmadienį, lapkričio (Nov.) 1, 4 vai. po pietų, išgirsti kalbas 
Komunistų Partijos kandidatų — Israel Amter į gubernatorius, Elizabeth Gurley 
Flynn ir Benjamin J. Davisį Jr., į kongresmanus at-large, taip pat Earl Browde- 
rio, partijos generalio sekretoriaus; Robert Minor, nacionalio 
Peter V. Cacchione, Miesto Tarybos nario ir kitų vadų, taipgi 
programos.

Tai vienintelis didis žmonių susibūrimas Gardene rinkiminiam 
nes visos kitos partijos — republikonų, demokratų ir darbiečių 
samdyt tą milžinišką salę arba atšaukė po užsisakymo.

įspūdingas Laivyno 
Dienos Paradas

Užpereito šeštadienio popietį 
New Yorke įvyko Laivyno Die
nos paradas, jame dalyvau
jant apie 20,000 maršųotojų ir 
daug žiūrovų, mūru apjuosiu- 
sių visą eisenos plotą — Fifth 
Avenue tarpe 95th iki 62nd 
St., vietomis po 5 asmenis ir 
jaugiau eilėj.

Maršuotojus sudarė daugu
moje marininkai, taipgi kitos 
toje srityje veikiančios grupės 
r labai daug moterų, laivynui 
pagalbinės, taipgi Raudonojo 
Kryžiaus militariškos tarnybos 
Trupės.

Iš grynai civilinių buvo be
ne tik vienas būrys, tai ukrai- 
nų. Pasidabinę tautiškais kos
tiumais, nešini raudona vėlia
va Ukrainai įspūdingai daina
vo rusų ir ukrainų, taipgi ame
rikietiškas kovos dainas.

Kita naujove militariškame 
parade buvo didžiulis angliš
ko darbininkų dienraščio Dai
ly Workerio flotas. Daily 
Workeris, matomai, pakvies
tas pripažinimui darbininkų 
nuopelnų ir to dienraščio žy
mios rolės mobilizavime dar
bininkų pergalei ant fašizmo. 
Parade nesimatė (bent man 
neteko matyti) jokio kito laik
raščio floto. Daily Workerio 
flotas, atvaizdas prekinio lai
vo, plaukiančio per karo zoną, 
apstotas bene 16-kos torpe
duotų laivų jūrininkų, visu ke
liu buvo sutinkamas gausiais 
aplodismentais.

Paradą rengė Laivyno Die
nos Minėjimo Komitetas, vei
kiąs sutartyje su Laivyno De- 
partmentu ir remiamas Ame-

BALSUOKITE ANKSTI
Rinkimai g u b elmatoriaiiš, 

lieutenant g u b e r natoriaus, 
p r o k u r oro, kontrolieriaus, 
kongresmanų, valstijos senato 
ir seimelio narių įvyks jau šį 
antradienį, lapkričio (Nov.) 3.

Kad 
palikti 
riams 
kus ir ____ ____  „ r — ___
vus, balsuokite anksti. Balsa
vimo stotys būna atdaros nuo 
6 ryto iki 6 vakaro.

skaitlingai ir palinkėti jiems 
laimingiausios kloties naujoje 
tarnyboje iki pergalės kruvi
nąjį fašizmą.

Šis. antradienis, lapkričio 
3-čia, mums, brooklyniečiams, 
didelė diena, kadangi susirink
sime išleisti kariuomenėn vie
nu kartu dar du draugus — 
Joną Siurba ir Povilą Ventą.

Išleistuves rengia Laisvė ir 
LDS Centras.

Jonas Siurba — ilgametis 
veikėjas, dabartinis Lietuvių 
Darbininkų S u s i v i e nijimo 
Centro sekretorius, Amerikos 
pažangiųjų lietuvių judėjime 
pažįstamas skersai išilgai mū
sų didžiąją šalį. Jis yra dir
bęs dienraščių Laisvės ir Vil
nies redakcijose, redagavęs 
LDS organą Tiesą, maršrutą- 
vęs su prakalbų ir organizaci
niais maršrutais, sekretoriavęs 
daugeliui centralinių įstaigų ir 
komitetų, taipgi vietos lietu
vių ir amerikoniškajame dar
bo žmonių judėjime pašventęs 
labai daug energijos, padėjęs 
jam išsiauklėti savo vadovybę, 
organizacijas.

Povilas Venta — jaunas 
amerikietis, vos pusantrų me
tų išbuvęs čionai, tad mažiau 
kam žinomas. Bet kovose prieš 
reakciją ir fašizmą jau vetera
nas. Povilas nuo mažo berniu
ko pradėjęs kovoti prieš sme
toniškąjį fašizmą Lietuvoje, 
paskiau per pusantrų metų 
mūšių lauke su ginklu rankose 
gynęs liaudišką Ispaniją nuo

nepasivėluoti, kad ne- 
defyti ms ir apyse- 

išrinkti ju s valdinin- 
įstatymd avytės atsto-

PAŠTAS PRANEŠA
Pradedant lapkričio 2-ra, 

kaip praneša Brook lyno pašto 
viršininkas Quayle, J)’., pakei
čiama laiškų surinkimo tvar
ka. Tai daroma tikslu taupyti 
trokus ir darbą, kadangi abie
jų mažiau turi iš priežasties 
karo.

Laiškai bus surenkami pa
prastu laiku ir tiek pat kartų 
per dieną, tik bus praretintos 
dėžutės, laiškų siuntėjas turės 
laiškus nunešti bloką ar po
rą toliau.

PABĖGĘS TROKAS 1 UŽMU
ŠĖ, 3 SUŽEIDĖ

Pastatyto troko stabdžiams 
atsiliuosavus, trokas pasileido 
pakalniui ant 18th St. tarp 4th 
ir 5th Avenue. Užšokęs ant 
šaligatvio užmušė Mrs. R. Lu
kas w ėsk i, sužeidė Mrs. Tulia 
Georges ir jos 7 m. dukrelę 

j Mary, taipgi Tessie Kuchones, 
irgi 7 m.

Robert Hilsky, marinas, 41- 
21 70th St., Woodside, apdo
vanotas Laivyno Kryžiumi už 
atsižymėjimą gelbėjime su
žeisto draugo tiesiog po prie
šo ataka.

ZW

JONAS SIURBA

pa-
* \\ <

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

T i

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

komifėto nario; 
šaunios dailiškos

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Al.
taipgi

mitingui šiemet, 
ledriso rizikuot

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

rikos Legijono ir Pasaulinio 
Karo Militariško Ordino. Pa
radą tėmijo daugelis žymių 
kariškių viršininkų.

nedaspėjama
išsiųsti. Įvyks Lais-

419 Lorimer St.,

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

*66 COURT STREET

Brooklyn, N. Y. 
Tel. TRIangle 5-8622

.į

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)

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.

St., N. Y. Jas atgaivino me
chaniško kvėpavimo priemo
nėmis.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrę pentoriai (da

žytojai). Nuolatinis darbas. Vidui 
darbininkams, $8.00 j dieną, o iš 
lauko dirbantiems $10.00 į dieną. 
Taipgi reikalingi ir pagelbėtojai. 
Kreipkitės pas: Kasper, 442 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Evergreen 8-4461. (257-259)

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

M

QUOIN

Draugės ir draugai prašomi 
atsilankyti specialių pakvieti
mų nelaukus, kadangi su ma
žėjančiomis spėkomis, esant 
saviems vajams ir kitoms kam
panijoms, 
kvietimai 
vės salėj,
Brooklyne. Pradžia 8 v. v.

Edward T. Klimas, 27 m.i 
amžiaus, mirė spalių 30 d. Gy
veno po 1371 Putnam Ave., 
Brooklyne. Mylimas sūnus 
Theodoro ir Onos. Uolus bro
lis Elzbietos, Onos ir Jono. 
Narys Hook & Ladder Co., 
No. Ill, New Yorko Ugniage
sių Departmento. Laidotuvės 
įvyks antradienį, lapkričio 3; 
8:30 vai. ryto, nuo Walter B, 
Cooke, Inc., koplyčios, 62-32 
Forest Ave., Ridgewoode. Mi
šios įvyks 9:30 vai. ryto St. 
Martins DeTours R. C., bažny
čioje, bus palaidotas šv. Jono 
kapinėse.

DEMOKRATAI TURĖJO 
RINKIMŲ MITINGĄ

Demokratų Partijos rinkimi
nis mitingas įvyko penktadie
nio vakarą, Academy of, Mij- 
sic, Brooklyne, toje pačioje sa
lėje, kur pereitą pirmadienį 
komunistai turėjo savo rinki
minį mitingą.

Demokratų mitingas būvio 
taikomas Bennetto kandidatū
rai paremti. Tarpe kalbėtojų 
buvo gub. Lehmanas, 
Smith, Mead ir kiti, 
pats Bennettas.

Miesto Rekordas 
Geresnis

Parenkamosios Tarn ybos 
centrai inė raštinė patvarkė, 
kad nuo dabar visi sirgusieji 
nervų ligomis asmenys bus ski
riami į 4-F klasę, kadangi 
board’ams užima perdaug lai
ko atrankiojimas jau pilnai 
pasveikusių nuo galimų atkris
ti ir būti sunkenybe armijai.

Dėl tų ligų visoje šalyje at
metama 6.3 nuošimčiai ka
riuomenės amžiaus vyrų. New 
Yorko mieste padėtis esanti 
biskį geresnė, atmetama tik 
penki nuošimčiai.

G. ir M. Keeft, dvynukės se-i 
sers, rastos pridususios gasu 
savo apartmente 317 E. 54th 

žvėriškojo Franco, Mussolinio,
Hitlerio ir viso tarptautiškojo 
fašizmo, o atsilyginimui už tai 
fašistų pakalikai jį per kelio
lika mėnesių išlaikė uždarytą 
Franci jos koncentracijos kem
pėse.

Atvykęs čionai, Povilas stvė
rėsi bile kokio darbo savęs už
laikymui ir naudingo darbo 
visuomenei Aido Chore ir ki
tose organizacijose, kur. jis ta
po greit pastebėtas ir pakvies
tas mokintis techniku Laisvės 
spaustuvėj, kuriam darbui jis 
taip pat parodė didelio pasi
šventimo ir gabumo.

Išleisdamos šiuos du vyrus, 
LDS ir Laisvės įstaigos neten
ka labai daug, tačiau juk kaip 
tik toki ir Dėdei Šamui už vis 
labiau reikalingi. Viskas, ką 
mes galime padaryti, tai sueiti

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

KARIAMS DOVANOS
I' '

New Yorko pašto viršinin
kas Albert Goodman skelbia, 
kad viena diena pereitą ket
virtadienį gauta apie šimtas 
tūkstančių pakelių ir penkta
dienį apie 125 tūkstančiai pa
kelių.

Lietuviu Rakandą Krautuve

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.

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų 

dovanų departmentą 
palaikys bl daiktą.

Speciali kareiviams
Maži rankpinigiai

M

Laisvės Koncertas bus Lapkričio (Nov.) 8 
Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave., Brooklyn 

Bus Graži Programa 
Iš anksto įsigykite įžangos bilietus

M. Petraitienė ir Simai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS

VIMI-THIN* MAMONA VIRMHIN* MAJįtK- 

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-217S
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