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dis rinks savo atstovus j Aukš
čiausią Sovietą ir Tautybių 
Sovietą. Rinkimai įvyks vasa
rio 2 d., 1946 metais. Rinks 
Tarybų Lietuva, rinks išlais
vintoji Mažoji Lietuva su Til
že ir Karaliaučiumi priešakyj. 
Rinks ir Tanų Tu vos Respu
blika, kurios liaudis per dau
gelį metų siekė apsijungti su 
savo tautiečiais, gyvenančiais 
Sovietų Sąjungoj.-

★ ★ ★
čechoslovakijos liaudis bai

siai nukentėjo nuo hitlerinin
kų ir ji yra dėkinga Sovietų 
Sąjungai už išlaisvinimą. Par
lamente pareiškė ministerių 
pirmininkas Zdenek Kierlin- 
ger, kad Czechoslovak i jos su
tartis su Sovietų Sąjunga yra 
jai užtikrinimas laisvės ir sau
gumo.

★ ★ ★
čechoslovakija eina prie 

socialistinės tvarkos. Parla
mente kalbėjo prezidentas D r. 
Eduardas Benes, kuris sakė, 
kad iš savo šalies jie ištrems 
visus vokiečius ir vengrus. 
Parlamentas pagamins naują 
konstituciją, šalyje nacionali
zuojama stambioji pramonė, 
gelžkeliai, gamtos turtai ir 
einama prie ben (Įvijinio gyve
nimo .

★ ★ ★
Jungt. Valstijų vyriausybė 

pripažino tik “revoliucijos” 
pagalba sudarytą naują val
džią Vcnezueloj. Venezueloj 
yra daug aliejaus. Būkime 
tikri, kad ten anglai, žibalo 
magnatai, stengsis tuojau kitą 
“revoliuciją” padaryti. Tarpe 
Amerikos ir Anglijos kapita
listų “broliška meilė” baigia
si ton, kur kertasi jų reikalai.

★ ★ ★
Turčių spauda vis daugiau 

užtaria Turkiją, būk ją norį 
Sovietai “nuskriausti,” reika
laujant laisvo išplaukimo per 
Bosforo ir Dardanellų siauru
mas. Dar daugiau, jie prisibi
jo, kad Sovietų Armėnija ne
pareikalautų nuo Turkijos 
Karšo, Ardagano ir kitų Ar
mėnijos sričių, kurias Turkija 
pavergė su pagalba kaizerinės 
Vokietijos po Pirmo Pasauli
nio Karo.

★ ★ ★
Atominė jėga, tai tikra 

Jungt. Valstijų liaudžiai bė
da. Vyriausybė su jos pagal
ba nori nustatyti pasaulyje 
politiką. Turčiai bijo atomi
nės jėgos naudojimui gyveni
me, nes tas grūmoja jų pel
nams. Mokslininkai sako, kad 
toji “slaptybė,” tai tik yra tų 
galvose, kurie nieko apie ato
minę jėgą nesupranta.

Militaristai, kurie karo stra
tegijoj ne kokiais žinovais 
pasirodė, tai atominę bombą 
nori laikyti iškėlę prieš So
vietų Sąjungą, Betgi moksli
ninkai sako, kad jeigu Sovie
tų Sąjunga dar neturi jos, tai 
greitai turės.

Iš Maskvos praneša United 
Press, spalių 29 d., kad Sovie
tų mokslininkai toli nužengę 
pirmyn tame klausime, kad 
Sovietų žurnalas “Priroda” 
dar birželio mėnesį, tai yra 
apie du mėnesiai pirmiau, ne
gu prez. Trumanas paskelbė 
atominės bombos naudojimą 
prieš Japoniją, jau smulkme
niškai aprašė, kad tokia bom
ba galima. Reiškia, jie turi 
atidengę tą “slaptybę.”

Dabar daro apskaitliavi- 
mus, kiek Amerikos ir Angli
jos karo orlaivynal padarė 
Vokietijai žalos. Jie numetė 
veik 2,700,000 tonų bombų 
ant Vokietijos; bombininkai 
padarė 1,440,000 skridimu ir 
mūšio lėktuvai 2,680,000 skri
dimų.

Amerika neteko 18,000 
lėktuvų ir 79,265 lakūnų, An
glija neteko 22,000 lėktuvų ir

(Tąsa 5-me pusi.)
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: Amerikos Marin in kai Puola
I Komunistinius Chinus, Kaip
! Sako Komunistų Atstovas

Chiny Tautininkai ir Amerikos Admirolas Prašo Sovietų 
, Leist Išlaipini Komunistų Priešus j Mandžuriją

Chungking, lapkr. — Chi
nų komunistų atstovas tvir
tino, jog Amerikos marinin- 
kai Chinijoje išvien su 

i Chiang Kai-sheko tautinin
kais puolė komunistinę chi
nų kariuomenę. Jis pareiš
kė, kad Jungtinių Valstijų 
kariai tikrai daro ginkluo
tus įsiveržimo žygius į na
minius ehinų reikalus, rem
dami vidurinės .Chinijos 
valdovą. Chiang Kai-sheką.

Komunistinis Naujosios 
Chinijos Dienraštis rašo, 
jog Amerikos kariai šaudė 
j ehinų komunistų kariuo
menę, tam, tikrą skaičių jų 
suėmė ir nuginklavo šiauri- 

I nėję Chinijoje, kurią komu
nistiniai chinai atėmė iš ja
ponų.

Pasakoja, kad Sovietai ža
dėję Praleist Chinų 

Tautininkus Į Mandžuriją
Yingkow, Mandžurija. — 

Amerikos admirolas D. E. 
Barbey tarėsi su- čionaitiniu 
Sovietų kariuomenės ko- 
mandieriuni pulk. Leonovu

Jankių Lakūnai Sau
go Geležinkelį nuo 
Chiny Komunistu
Chungking, Chinija, lapk. 

5 — Kariniai Amerikos 
lėktuvai nuolat skraido pa
lei geležinkelį tarp Peipingo 
ir Tientsino ir satigo jį nuo 
chinų komunistų, kaip pra
nešė amerikinis NBC radi
jas. Kiti Jungtinių Valstijų 
lėktuvai nuleidinėjo Chiang 
Kai-sheko tautininkų ka
riuomenę į tokias vietas, 
kur chinai komunistai už
kerta sausumos kelią 
Chiang Kai-sheko jėgoms.

Sustreikavo dar 8,500 Auto. 
Darbininkų Kanadoje

Windsor, Canada. —Reikš
dami paramą darbininkams, 
streikuojantiems prieš For
do automobilių fabriką, iš
ėjo streikan 8,500 kitų au- 
tomobilin. fabrikų darbinin
kų. Streikieriai apstatė 
Fordo fabriką automobi
liais ir auto-busaiš, kaip ba
rikadomis, kad užtveri ke
lią streiklaužiams bei poli
cijai. 2,500 darbininkų pi- 
kietuoja Fordo fabriką. Jau 
8 savaitės kai eina 10,000 
darbininkų streikas prieš 
Fordą, v

Washington. — Kainų ad
ministrator. Chester Bow
les ragino kongresą nusta
tyt darbininkams me ma
žiau kaip 65 centus algos 
už darbo valandą.

Egipte riaušininkai iš
daužė 3 žydų bažnyčias. 

ir chinų tautininkų genero
lu Tu Li-Mingu amerikinia
me laive Catoctin, už 20 
mylių nuo Yingkow uosto. 
Adm. Barbey ir Chiang 
Kai-sheko chinų generolas 
teiravosi, ar Leonovas su
tiks pašalint chinų komuni
stų kariuomenę iš Ying
kow, kad Amerikos laivai 
galėtų išlaipint chinų tauti
ninkų armijos junginius į 
tą miestą. Nes jeigu komu
nistiniai chinai pasiliktų ja
me, tai galėtų įvykt susikir
timas tarp jų ir amerikie
čių, o admirolas Barbey no-l 
rįs to išvengti.

Chinų tautininkų genero
las Tu Li-Ming sakė, kad 
Sovietų maršalas Rodionas 
Malinovskis, girdi, žodžiais 
ketinęs užtikrinti chinam 
tautininkam saugų išlipimą 
krantan į Yingkow, Man
džuri jo j.

UŽGINČIJAMA
Bet Sovietų kariuomenės 

vadai šiame mieste užreiš- 
kė, kad jie nieko nežino a- 
pie toki užtikrinimą Chiang 
Kai-sheko tautininkams.

Sovietų karininkai nuo
širdžiai kalbėjosi su ameri
konų vadais; bet jie sakė 
amerikonams, jog buvo ma
noma, kad Jungtinės Vals
tijos tik skolins chinam lai
vus; Sovietai suprato, kad 
patys amerikonai tais lai
vais negabens chinų tauti
ninkų kariuomenės prieš 
komunistinius chinus; so
vietiniai oficieriai pareiškė, 
jog “nėra reikalo kitai val
stybei kištis' į vidujinius 
Chinijos dalykus“, kaip pra
neša United Press.

Keli tūkstančiai chinu ko
munistų Yingkow uoste ap
siginklavę ir pasiruošę at- 
mušt išlaipinamus Chiang 
Kai-sheko tautininkus. 1,- 
000 miesto gyventojų kasa 
apkasus ir stato barikadas 
prieš tautininkus.

Tuo tarpu Amerikos lai
vai laipina Chiang Kai- 
sheko kariuomenę į Chin- 
wangtao, Chinijos kamputį 
arti Mandžurijos sienos.

________ I_______ __________

Tokio Jaunuoliai Rei
kalauja Laisvės Indo- 

Chinam ir Indonezam
Tokio. — Apie 1,000 jau

nuolių Tokio mieste, Japo
nijos sostinėje, turėjo de
monstracinį susirinkimą ir 
reikalavo nepriklausomybės 
Indonezijai ir Indo-Chinai. 
Jie atsišaukė į generolą 
MacArthurą, kad neleistų į- 
gabenti holandų kariuome
nės j Indonezijos salas • ir 
kad įtikintų francūzus pa
sitraukti iš Indo-Chinos. Jie 
taip pat prašė MacArthurą 
sustabdyt svetimtaučių ka
rą prieš tų kraštų žmones.

Susirinkimo dalyviai sa
kė, kad jie atstovauja Indo- 
chinus, indonezus, filipinus, 
korėjiečius ir indusus.

UNIJŲ IR SAMDYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Taylor, buvęs Karinių Dar-j 
bų Tarybos pirmininkas.

Konferencijos programoj

Washington, lapkr. 5. — 
Susirinko darbo unijų ir 
fabrikantų atstovų konfe
rencija. Jai atsidarant, kal
bėjo prez. Trumanas ir ki
ti; pageidavo gražiuoju 
spręsti ginčus tarp samdy
tojų ir darbininkų.

Konferencija susideda iš 
36'atstovų — 18 nuo fabri
kantų, po 8 nuo Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų ir po 1 nuo Jungtin. 
Mainierių Unijos ir nuo Ge
ležinkeliečių Brolijų.

Pirmininkauja Walter P. 
Stacy, North Carolines val
stijos aukščiausio teismo 
pirmininkas; konferencijos 
sekretorius yra George W.

UŽMUŠĖ BEI SUŽEIDĖ DAR 
3,000 INDONEZŲ

Batavia, Java. — Anglai 
ir holandai (su savo bend
rais japonais) praeitą, sa
vaitę nušovė bei sužeidė 
daugiau kaip 3,000 Javos sa
los patrijotų, kovojančių už 
nepriklausomybę . nuo Ho- 
landijos. Dar tebeplūdu
riuoja daugelio patrijotų 
kūnai, kuriuos anglai sume
tė į vandenį.

Šiuo tarpu nėra didelių 
mūšių, bet visoje saloje į- 
vyksta paskiri susikirtimai 
tarp gyventojų ir anglų-ho-

Chinų Komunistai Gin asi 
Ir Žygiuoja Pirmyn

Chungking, lapkr. 5. — 
120,000 chinu komunistu ka- 
riuomenės ne tik atmušė 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų atakas, bet iš trijų šonų 
maršavo pirmyn pramoniš- 
koje Suiyuano provincijoje. 
Vieni pranešimai sakė, jog 
komunistinė kariuomenė 
užėmė Suiyuano sostinę 
Kweisui, o kiti teigė, kad 
30,000 chinų komunistų ap
supo ir šturmuoja Chiang 
Kai-sheko kariuomenę ta
me mieste.

Komunistų kariuomenė

3 Didieji Nori Bendros 
Valdžios Vokietijai

Berlin, lapkr. 5. —Jungt. 
Valstijų, Sovietų ir Angli
jos atstovai čia planuoja į- 
kurti bendrą visai Vokieti
jai valdžią. Francija reika
lauja pirma paversti vaka
rinius Vokietijos ruožus 
Ruhr ir Rheino sritis tarp
tautiniais kraštais. Kitaip 
gi Francija priešinasi ben
drai Vokietijos valdžiai.

Bet trys didieji talkinin
kai nepaisys Franci jos pa
sipriešinimų šiuo reikalu.

Pabėgėlis Belgijos kara
lius Leopoldas, nacių ben- 
dardarbis, ruošiasi grįžti į 
sostą.

Amerikos lėktuvui nukri
tus į Pacifiko Vandenyną 
žuvo 7 asmenys; be žinios 
dingo 12.

yra šie klausimai: 1) Sam
dytojų sutikimas priimti 
bendrus (kolektyvius) dar
bininkų atstovus j derybas; 
2) samdytojų teisė vesti sa
vo reikalus; 3) unijų atsto
vybė dirbtuvėse; 4) valdinė 
tarpininkystė; 5) naujos su
tartys; 6) esamosios sutar
tys.

CIO pirmininkas Murray 
reikalavo pirmiausiai svar
styt algų pakėlimo reikalą. 
Samdytojai siūlė palikt šį 
klausimą paskiroms uni
joms spręsti per derybas su 
samdytojais.

landų. Sukilėlių vadas ryti
nėje Javos dalyje užreįškė, 
kad jie tol kovos, “iki bus 
nukabinta paskutinė Holan- 
dijos vėliava Indonezijoj.”

Didžiojoj Indonezijos sa
loj Sumatroj ir Batavijosj 
mieste anglai atėmė gink
lus iš visų indonezų polici
ninkų, tarnavusių dar pirm- 
kariniaįs laikais.

Anglai atsiuntė daugiau 
savo kariuomenės ir lėktu
vų į Javą ir Sumatrą.

apsiginklavus atimtais iš 
japonų ginklais. Vien mū
šiuose su japonais dėl Kal- 
gano, Shansi provincijoje, 
chinai komunistai pagrobė 
2,000 japonų patrankų, 11 
tankų, 20,000 šautuvų, 2,000 
tonų šovinių ir tiek maisto, 
kad jo užtektų 200,000 vy
rų armijai per 10 metų.

Komunistų armija taip 
pat apgula Siangyang, Fan- 
cheng, Tangho ir Sinyeh 
miestus netoli strateginio 
didmiesčio Hankow.

Siūlo Naudot Amerikos 
Paskolas Kaip Buožę
Washington. — Prezi

dentų patarėjas, milionie- 
rius Bernard M. Baruch į- 
spėjo Ameriką neduoti pas
kolų kitiem kraštam, kurie 
perima privačias pramones 
į valdžios nuosavybę. Ba
ruch su išgąsčiu pastebėjo, 
kad Čechoslovakija suvals
tybino kai kurias pramo
nes, kad Francijos ir Ang
lijos valdžios rengiasi ' pa
imt į valstybės nuosavybę 
įvairias pramones, o Sovie
tų Sąjungoj tai viskas esą 
valdžios rankose.

Talkininkai reikalauja, 
kad Švedija. Šveicarija ir 
kiti “bepusiški” kraštai per
vestų talkininkam padėtus 
tenai nacių turtus.

Pirkite Pergalės Bonus!

Sovietų Spauda Sveikina 
Indo-Chinų ir Indonezų 

Kovą deki Laisvės
Indonezai ir Indo-Chinai Pasitikėjo Talkininkais; Anglai 

Apgavo Juos; Naudoja net Japonus prieš Gyventojus
Maskva. — Sovietų laik-.mams minimuose kraštuo- 

raštis Naujieji Laikai svei-se.” 
kino Indo-Chinos ir Rytin. Kodėl Anglai Puola Tuos 
Holandų Indijos (Indonezi- žmones?
jos) gyventojų kovą už tau- Kodėl Anglija kišasi į In- 
tinę nepriklausomybę. Tas , do-Chiną ir Indoneziją (ki- 
laikraštis smerkė francūzų, taip vadinamą Rytinę Ho- 
anglų ir holandų žygius,!landų Indiją)? Todėl, kad 
kuriais jie iš naujo stengia- Į anglų kapitalas turi vyrau
si tuos kraštus paversti bė-!jančią vietą daugelyje pra-
teisėmis kolonijomis. . monių tuose kraštuose, at- 

Indo-Chinos žmonės ko- ! sako Naujieji Laikai. Ant- 
voja prieš Francijos vieš- į ras dalykas, tai anglų ka- 
patavimo grąžinimą, o Indo-j pitalas nori susidrūtirtt 
nezijos liaudis prieš bandy- prieš Amerikos kapitalą, 
mus vėl pajungti juos Ho-| kuris pradėjo eiti į tenaiti- 
landijai. “Ir pažangios, de-:nes žibalo ir gumos (robo) 
mokratinės jėgos ištisame1 pramones. Žymėtina, jog 
pasaulyje užjaučia tų žmo-flndo-China ir Indonez. bu- 
nių dauguomenei, siekiam-vo didžiausi ir gamtiniai 
čiai laisvės ir turinčiai tei- turtingiausi koloniniai kraš- 
sę laisvai gyvent,” rašo tai pietiniai rytin. Azijoje. 
Naujieji Laikai: į Indonezai ir indo-chinai

“Kilnus Jungtinių Tautų | savo kovoj dėl nepriklauso- 
tikslas, šaukdamas sunai-imybės tikisi kitų taiką my- 
kint fašistinius užpuolimus linčių šalių pagalbos, rašo 
ir užtikrint demokratines Naujieji Laikai: “Tai]) an-
teises visoms tautoms, ne. tai, vienas tų tautų atsto- 
tik padrąsino kolonines tau- 'vų pareiškė pasitikėjimą, 
tas į naująją veiklą, bet kad juos rems Chinija ir 
taip pat įkvėpė jas tvirtu pa-! Jungtinės Valstijos.”
sitikėjimu, kad jos galės' 
greitai pasiekti politinę ir 
ūkinę lygybę.”
Gyventojai Apgauti Vaka

rinių Talkininkų
Indo - Chinos ir Indone

zijos tautiečiai tikėjo (va
karinių) talkininkų pareiš
kimais, žadėjusias nesikišti 
į tų kraštų vidujinius rei
kalus; jie tikėjo užtikrini
mais, kad talkininkai at
vykstą tik tam, kad norį ja
ponus nuginkluoti. Todėl 
indo-chinai ir indonezai ne
sipriešino atsiunčiamai lai
vais talkininku kariuome
nei.

“Nepaisant prižadų, ang
lai tuojau ėmė naudoti gin
klų jėgą, siekdami sugrą
žint kolonines francūzų ir 
holandų valdžias,” sako 
Naujieji Laikai: “Talkinin
kai paliko ginklus didžiu
mai japonų kariuomenės to
dėl, kad jie patys vartoja 
japonus, kaip įrankius slo
pinti tautiniams judėji-

Angly Seimo Atstovai 
Šaukia Nustot Puolus 
Indonezus, Indo-Chinus

London. —- 60 darbiečiu 
Anglijos seimo narių išleido 
pareiškimą, šaukdami ne- 
vartot anglų kariuomenės 
prieš Indonezijos ir Indo- 
Chinos gyventojus, kurie 
kovoja už savo salių nepri
klausomybę ; n e k a r iaut 
prieš žmones, kurie prieši
nasi grąžinimui Holandijos 
ir Francijos imperializmo.

Sydney, Australija. —Ho
landijos laivas, plukdyda
mas 1,600 savo kareivių į 
Javą, staptelėjo Sydney uo
ste, bet neleido jiem išlipti 
krantan. Bijojo, kad Aust
ralijos darbininkai jų neuž
pultų.

Amerikiniai Chinai 
Kariai Atsisako 
Padėt Chiangui
Miami, Florida. — Ame

rikonų komandieriai siuntė 
chinišką savo kariuomenės 
junginį, sudarytą vien tik 
iš amerikinių chinų karei
vių, į laivą plaukt į šiauri
nę Chiniją. Amerikiniai chi
nai kareiviai atsisakė eit į 
laivą; jie pareiškė, jog ne
kariaus už Chiang Kai-she
ko tautininkus prieš chinų 
komunistus.

Šią žinią pranešė žymus 
amerikonas radijo komen
tatorius Drew Pearson 7 
vai. sekmadienio vakare.

Vadina Melagiam Jankiu 
Komandienij Chinijoje

Chungking. — Chinijos 
komunistų atstovai pavadi
no melagiurn amerikonų ko- 
mandierių gen. Wedemeye- 
rį Chinijoj. Jie sako, kad jis 
žadėjo nesikišti į kovą tarp 
vidurinės Chinijos valdovo 
Chiang Kai-sheko ir komu
nistų, bet, girdi, Wedemeye- 
rio kariuomenė išvien su 
Chiang Kai-sheku veikia 
prieš chinų komunistus.

(Amerik. vyriausybė pir
madienį pareiškė, kad Jung. 
Valstijų kariai nešaudo chi
nų komunistų.)

Vengrijos Rinkimus Laimėję 
Smulkieji Savininkai

London, lapkr. 5. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Vengrijos seimo rinkjmus 
laimėjus “mažųjų savinin
kų” partija.
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Mūsų Patarimai Balsuotojams 
Dėl Miesto Tarybos Narių

New Yorko miesto tarybon kandida
tuoja daugybė individualų, kurių daugu
ma nesitiki būti išrinktais ir nebus, ži
noma, išrinktais. Tarybos narių rinki
mai atliekami proporcionalin. balsavimu, 
todėl jie neįeina į bendruosius sąrašus ir 
jie bus balsuojami ne mašinomis, kaip, 
pav., kandidatai miesto majorui arba ki
tiems valdininkams.

Miesto tarybos nariai bus balsuojami 
parašant ties kiekvieno kandidato vardu 
numerius. Parašytas num. 1, reikš, kad 
jo rašytojas stato pirmon vieton tąjį 
kandidatų, ties kuriuo parašo numerį 1- 
mą. Parašius num. 2, reikš, kad balsuo
tojas antruoju kandidatu pasirenka tąjį 
asmenį, ties kurio vardu parašo num. 2- 
rą, ir 1.1.

Iš daugelio kandidatų mes stojame ir 
raginame mūsų skaitytojus balsuoti ši
taip :

Brooklyne: pirmuoju pasirinkimu tu
rėtų būti Peter V. Cacchione, komunis
tas; antruoju ir trečiuoju — Milton Go- 
ell ir Bertram Baker, — abu Amerikos 
Darbo Partijos nariai ir abu tos parti
jos statomi.

Manhattane: pirmuoju pasirinkimu 
turėtų būti Benjamin J. Davis, Jr., ko
munistas; antruoju — Eugene Connol
ly, Amerikos Darbo Partijos kandida
tas.

Bronxe: pirmuoju pasirinkimu turėtų 
būti Michael J. Quill, ADP. kandidatas; 
antruoju — Charles Rubinstein, taipgi 
tos pačios partijos.

Queens’e: pirmuoju pasirinkimu turė
tų būti Charles Belous, ADP kandidatas; 
antruoju, Edward Washington, nepri
klausomas, bet užgirtas ADP.

Rich monde (Staten Islande): pirmuo
ju pasirinkimu turėtų būti Sidney Rose.

Mes ypačiai pabrėžiame tris kandida
tus: Peter V. Cacchione, Benjamin J. 
Davis, Jr., ir Michael J. Quill. Kodėl mes 
tai pabėržiame? Todėl, kad visi šie trys 
asmenys jau yra parodę mūsų didmiesčio 
gyventojams, kad jie yra tinkami būti 
miesto taryboje. Jie jau yra miesto tary
boje tarnavę (Cacchionė net ketveris 
metus paeiliui) ir ten tarnaudami užsi
pelnė darbinirikų ir visos pažangiosios 
visuomenės pasitikėjimo. Tai sumanūs, 
darbštūs, visuomenės reikalams atsidavę 
vyrai, kurių mes neprivalome iš tų tar
nybų paleisti.

Ta pačia proga tenka pastebėti balsuo
tojams: balsuokit visi, balsuokit anksti!

Šiuo savo “žygiu” kryžiokai, aišku, 
siekėsi įrodyti, kad, va, žiūrėkit, Tary
bų Lietuvoj stoka mokytojų, — ak, ko
kia ji negera, toji tarybinė Lietuva!... 
Boikotuokit jos žmones!...

Bet apdairesnis skaitytojas, perskai
tęs šį “komunikatą”, pagalvojęs, pasakyk 
ką kitą. ’ .

Visųpirmiausia, skaitytojas supras, 
kad nei pati Tarybų Lietuvos vyriausy
be neslepia, kad ten yra mokytojų trū
kumas.

Tą faktą nuolat kartojo pačios Lietu
vos spauda* — dienraščiai “Tiesa” ir 
“Tarybų Lietuva”. Jiedu nuolat ir nuo
lat tąjį faktą pabrėžia ir akstiną jauni
mą mokytis, ruoštis.

Kodėl gi Tarybų Lietuvoje, ypačiai 
gimnazijose ir progimnazijose, trūksta 
mokytojų? Tam yra eilė priežasčių. Pir
moji bus ta: Lietuvos jaunimas labai 
trokšta mokytis ir stoja į mokyklas. Ta
rybinė vyriausybė sudarė jam visas są
lygas mokytis, šviestis. Atidaryta visa 
eilė naujų progimnazijų ir gimnazijų, 
kur jų seniau nebuvo. Universitetai, 
gimnazijos ir progimnazijos, taipgi pra
džios mokyklos perpildytos mokiniais, 
trokštančiais šviesos, trokštančiais mok
slo.

Tai viena priežastis.
Antra: dalis fašistinio raugo mokytojų 

pabėgo sykiu su Hitlerio armijomis, pa
bėgo Vokietijon, kadangi jie, kai vokie
čiai buvo okupavę Lietuvą, padėjo na
ciams mėsinėti lietuvių tautą. Dabar jie 
ten sau gražiai gyvena, šmeižia tarybi
nę santvarką, o BALF’as jiems siunčia 
pinigus ir daiktus; remia juos ir tūli ak
li Amerikos militariniai valdininkai!

Trečia: dalis mokytojų, be abejo, buvo 
vokiečių nužudyti okupacijos metu.

Ketvirta: dalis mokytojų, — gal ir ne
didelė, — buvo pašaukti svarbesnėm pa
reigom, — į valstybinius organus.

Štai, kaip ten esama!
Kas tuomet beliko tarybinei vyriausy

bei daryti?
Rūpintis, kad juo greitesniu laiku pra- 

lavinti juo daugiau mokytojų! Tai ir da
roma. Steigiamos net korespondentinės 
mokyklos, iš kurių laiškais teikiamos 
mokytojams reikalingos mokslo žinios.

Tenka pridėti dar ir tai: daugelis mo
kytojų, išauklėtų. buržuazinėje sistemo
je, neturėjo progos susipažinti su Mark
so - Lenino mokslu, kuris reikalingas pa
žinti ypačiai mokytojams. Dabar jie tu
rės progos tai padaryti.

Greta to visko, ši LAIC’o blogomis in
tencijomis paleista žinia dar vieną Ame
rikos lietuviškų fašistų ir kryžiokų me
lą sumuša.

Tūloje pro-naciškoje spaudoje buvo 
skelbta, būk tarybinė Lietuvos vyriausy
bė veža Rusijon Lietuvos vaikučius, kad 
juos ten “surusinus”, “nutautinus”. Tai 
bjauri, šlykšti melagystė, kurią sumuša 
net ir aukščiau paduotoji kryžiokų-fa
šistų palaikomo LAIC’o žinia.

Tarybinė Lietuvos vyriausybė Lietu
vos vaikų niekur neveža ir neveš. Pačio
je Lietuvoje yra užtenkamai mokyklų — 
jų greit bus dar daugiau, — aukštesnių 
ir žemesnių mokyklų. Jose Lietuvos dar
bo jaunimas mokomas, šviečiamas, kul
tūrinamas.

Padorus Amerikos lietuvis tuo viskuo 
džiaugiasi. Bet sufašistėję kryžiokai ir 
smetonininkai apie tai skaitydami, ne
riasi iš kailiu! c

Chinijos Liaudis, Chiang Kai-Shek 
ir Atitenka

. Spalių 27 d., Laivyno Die
noj, prez. Trumanas sakė: 
“Mes neplanuojame užpulti 
jokią kitą valstybę, didelę 
ar mažą... Mes esame įsiti
kinę, kad visoms • tautoms, 
kurios yra pasiruošusios sa- 
vivaldybai, turėtų būti leis
ta pasirinkti sau tokios rū
šies valdžią, kokios jų žmo
nės pageidauja laisvai iš
reikštu savo noru, be jokio 
įsikišimo iš užsienio. Ši tie
sa paliečia Europą, Aziją, 
Afriką, kaip ir Vakarinį 
Žemės Pusrutulį.... Mes at
sisakysime pripažinti bet 
kokią valdžią, kurią sveti
ma valstybė prievarta už
korė bet kuriai kitai tau
tai.”

Kada prezidentas sakė 
šiuos žodžius Central Par
ke, New Yorke, tai tuo 
kartu Jungt. Valstijų karo 
laivai stovėjo Chinijos pa

yra čhihiečių. šis kraštas 
atskirtas kalnų ir smėlio 
dykumų nuo centralinės 
Chinijos. Jis taip pat turi 
teisę spręsti savo ateitį, jei
gu pritaikinti gyvenimui 
prez. Trumano žodžius.

Sovietų ruožtas ir komu
nistai. Pirm Japonijos už
puolimo Chinijoj ėjo nami
nis karas. Gen. Chiang 
Kai-shekas nuo 1927 iki 
1938 metų, per vienuoliką 
metų vedė karą prieš Chi
nijos Sovietus. Jam gelbėjo 
fašistinė Vokietija, Anglija 
ir Francija, Jungtim Vals
tijos ir Japonija ir negalėjo 
Chinijos Sovietus sunaikin
ti.

Kada Japonijos imperia
listai užpuolė ant Chinijos, 
gen. Chiang Kai-sheko val
domų plotų, tai Chinijos ko
munistai ir Sovietų ruožto

valdžia pasiūlė baigti savo 
tarpe karą ir visiems bend
rai gintis. Ir per visą laiką 
buvusios sovietinės armijos, 
kurios pasivadino 4-to ke
lio, 8-to kelio ir kitais var
dais, nuoširdžiai vedė karą 
prieš Japonijos imperialis
tus. Komunistai išvystė 
bent 2,000,000 partizanų ar
miją japonų užnugary j, ku
ri paralyžiavo priešo veiks
mus. Bet generolas Chiang 
Kai-shekas ir šio karo me
tu darė užpuolimus ant so
vietinio ruožto, ant sovieti
nių armijų ir bendravo su 
japoniškais kvislingais.

Visi padoresni Amerikos 
korespondentai, politikai ir 
generolai, kurie buvo Chini
joj, pripažino, kad gen. 
Chiang Kai-shekas atsto
vauja reakciją, kad jis 
smaugia bent kokį demok

ratinį judėjimą ar tai tarpe 
darbininkų, valstiečių, jau
nimo, inteligentijos, ar tai 
valdiškose įstaigose.

Tuo gi kartu Chinijos 
Komunistų Partijos reika
lavimai buvo ir yra tikrų 
liaudies laisvių — žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir or
ganizavimosi teisių laisvių. 
Nusavinimo stambių žem
valdžių ir perdavimo žemių 
valstiečiams. Pagerinimo 
liaudies gyvenimo sąlygų. 
Plėtimo apšvietos ir suda
rymo visų demokratinių 
partijų koalicinės valdžios.

Amerika Padeda 
Lenktynėse

Kada Japonijos imperia
listai likosi sumušti, tai 
i Chinijoj buvo apie 2,000,000 
i japonų armijos, gerai gink
luotos, turinčios kalnus a- 
municijos ir užimančios di
delius miestus ir plotus.

Gen. Chiang Kai-shekas 
' skubinosi užimti didmies
čius, nuginkluoti tuos japo
nus, kad gauti jų ginklus ir 

i amuniciją. Jam tame atvi- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Kartą Jiems Nepavyko
Lietuviškų kryžiokų LAIC’as be at

vangos skelbia fašistinę propagandą, vy
riausiai atkreiptą prieš Tarybų Sąjungą 
ir tar. Liet, respubliką. Bet ne visuomet 
Griniui ir Jurgėlai pavyksta savo pro
pagandą tinkamai paruošti.

Mūsų dėmesį atkreipė LAIC’o išleis
tas sekamas “komunikatas”:

“Lietuvoje toks didelis mokytojų 
trūkumas, kad nei greitomis organizuo
jami kursai nesugeba jų pakankamai pa
ruošti. Tiesa, ir kandidatų mažai teatsi- 
randa, nes .kas tik gali, ieško užsiėmi-y 
mo, kuris mažiau varžytų jo įsitikini
mus ir sąžinę. Neturėdami komunistinio 
įstikinimo žmonių, okupantai mokytojais 
skiria asmenis be reikiamo išsilavinimo. 
Kad nors kiek praplėsti jų žinias, prie 
Vilniaus Pedagoginio Instituto ir prie 
Mokytojų Seminarijos atidarytas spe-. 
cialus kursas mokymo už akių — pamo
kos, teikiamos pasikeičiant laiškais. 
“Pravda” praneša, kad, tuo būdu, apie 
600 gimnazijų, pro-gimnazijų ir pradžios 
mokyklų mokytojų, neatsitraukdami nuo 
darbo, stengiasi pagilinti savo žinias.”

(Darbininkas š. m. lapkr. 2 d.)

Rinkimai Detroite
Į Detroitą nemažiau, kaip ir į New 

Yorką, lapkričio 6 dieną bus nukreiptos 
Amerikos žmonių akys.

Ten politinėje dirvoje plačiai veikia 
tvirta automobilių pramonės darbinin
kų unija; ten miesto majoro vietai kan
didatu statomas žymus CIO vadas Ri
chard T. Frankensteen.

Šis jaunas vyras yra gražiai pasižymė
jęs automobilių pramonės darbininkų or
ganizavime į uniją. Jis yra kovingas ir 
apdairus darbininkų vadas ir politikas.

Tikėkime, kad Detroito visuomenė di
dele balsų dauguma Frankensteeną iš
rinks savo miestų majoru, parodydama 
kelią kitiems Amerikos miestams!

Nieko svarbesnio dabar nėra mūsų gy
venime, kaip gauti Laisvei naujų skaity
tojų. Dienraštis Laisvė prašo visų esan
čiųjų prenumeratorių gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Kiekvienas dienraš
tį Laisvę branginantis žmogus mielai ga
li išpildyti šį mūšų prašymą.

Naujas skaitytojas Laisvei yra smūgis 
fašizmui. Kuo daugiau gausime naujų 
skaitytojų, tuo greičiau apvalysim Ame
rikos lietuvius nuo fašistinio niežo.

kraštyj atstatę galingas ka-i 
nuoles į tos šalies žmones; 
iš Amerikos karo transpor-, 
tų lipo generolo Chiang j 
Kai-sheko tūkstančiai ka
reivių, ginkluotų Amerikos 
šautuvais, kulkasvaidžiais, 
kanuolėmis, nešini Ameri-j 
kos pagamintos amunicijos i 
pilnus krepšius. Gi ore suko 
dešimtys, ar šimtai Ameri
kos karo lėktuvų, pasiren
gusių pulti bile minutę.

Prieš ką tai buvo? Prezi
dento pavaldiniai generolai 
ir admirolai sakė, kad tai 
prieš Chinijos “komunis
tus.” Kodėl Amerikos gink
lai, karo laivai ir oriai vynas 
yra generolo Chiang Kai- 
sheko pusėj? Ar tai jis ir 
jo grupė sudaro Chinijos 
liaudį, apie kurios valią kal
bėjo prezidentas? Ar tai 
taip mes padedame demok
ratijai, kurią gen. Chiang 
Kai-shekas visas laikas 
smaugė?

štai Faktai
Chinija yra milžiniškas 

kraštas su apie 450,000,000 
gyventojų. Bet tai nėra vie
na tauta, tai nėra vienodo 
nusistatymo žmonės, tai 
nėra vienodų papročių ir į- 
sitikinimų piliečiai.

Chinijoj yra keturios I 
skirtingos kalbos. Ten yra; 
trys dideli tikėjimai, ten! 
yra atskiri politiniai žmo
nių nusistatymai ir geogra
finė padėtis.

Mandžtirija užima 503,- į 
013 ketv. mylių plotą ir ten- 
gyvena apie 40,000,000 i 
mandžurų, kurie skirtingai 
kalba nuo gen. Chiang Kai- 
sheko, kurie turi skirtingus 
įsitikinimus. Jie buvo pa
vergti Japonijos imperialis
tų, juos išlaisvino Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armi
ja. Tai milžiniška valstybė 
ir jos gyventojai turi teisę 
tarti žodį, kokios tvarkos 
jie nori.

Vidaus Mongolija taip 
pat yra milžiniškas plotas, 
nors ir retai apgyventas. 
Šio krašto gyventojai suda
rė savo valdžią ir pasisakė, 
kad jie nori jungtis su Mon
golijos Liaudies Respubli
ka, kur juos riša viena kal
ba, vienodi papročiai, vie
nodas tautiškas jausmas. 
Jie turi taip pat teisę sprę
sti savo ateitį.

Sinkiangas ■ užima 633,- 
802 ket. mylių, turi apie 
5,000,000 gyventojų. Šio 
krašto žmonės ramiai gyve
no, draugiškai sugyveno su 
Sovietų. Sąjunga. Tik kada 
gėn. Chian Kai-shekas pra
dėjo kištis į jų reikalus, ten 
prasidėjo mūšiai. Sinkiange 
gyvena mongolai, kirgizai, 
kazokai ir tik“ 10 nuošimtis

lapkr. 11 November

ašči® Laisvės Metinis

REGINA STRAZEVICICT®.
Tai talentinga dainininke. Ji pir
mu kartu dainuos šios šalies lie
tuviams.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, 
žymus koncertų dainininkas, teno
ras, irgi dalyvaus šioje programoje.

Kitas svarbus numeris
PARTIZANŲ CHORAS, diriguojant Dr. Lujo

N C F R T A S
JAU ŠI SEKMADIENI

BIRUTA RAMOŠKAITE.
Per visą. Ameriką žinoma Ope
rą ir Koncertų dainininke, da
lyvauja dienraščio Laisvės Kon
certo programoje.

Taipgi programoje dalyvaus AIDO CHORAS, diriguojant Aldonos Anderson, 
RUSŲ ^ŠOKIKŲ GRUPĖ, šoks rusų liaudies šokius, 
tai JUGOSLAVŲ “JEDINSTVO’ 
Goranin. Koncerto akompanistė,

Tai garsusis Jugoslavų “Jedinstvo” (Vienybe) Choras, kuris duos gražių solų, 
duetų, kvartetų ir dainuos visas choras

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

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Programa prasidės 3:30 po pietų, šokių pradžia 6:30 vai.

Įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00, (taksai įskaityti) Vien tik šokiams Įžanga 60c

Sėdynės rezervuotos. Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus.
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KAIP DABAR ATRODO TARYBINES LIETUVOS SOSTINE VILNIUS
Rašo Z. Balevičius.

(Pabaiga)
Kitoje gatvės pusėje te

bestūkso kitas didžiulis 
miesto kvartalas, nutysęs 
net ligi Pylimo gatvės. Tai 
buvęs didysis geto. Čia žy
dai savo tragediją kentė iki 
Vilniaus miesto išlaisvini
mo. Bet ir šis kvartalas su
laukė to paties likimo, kaip 
jo kaimynas — žmonės bu
vo iššaudyti, kai kurie na
mai sudeginti, o likusieji iš
plėšti. Šiandien čia nyku ir 
tuščia, lyg šis kvartalas dar 
nebūtų atsigavęs nuo bai
sios tragedijos košmaro.

sudegusių namų ir apgriau
tų bažnyčių bokštų byloja, 
jog ir čia vokiečiai gaisrų 
pašvaistėmis švietė savo ke
lia atgal. Dabar sekmadie- 
niaia čia vyksta iškilmingos 
pamaldos, į kurias susiren
ka nemaža žmonių.

Už Aušros Vartų, į deši
nę pasukus prieini nemažą 
aikštę. Tai garsioji Vilniaus 
halė. Didžiulis pastatas, ap
rėpęs pusę aikštės, savyje 
talpina daugybę privačių 
krautuvėlių. Čia kiekvienas 
turi savo atitvertą kampe
lį, kuriame išdėliotos įvai
riausios smulkios prekės: 
šukos, guzikai, vaikų žindu-

Vokiečiai, lyg pabrėžda- i kai, kaspinai, ir kojinės, žu- 
mi, kad niekad čia ponais vims gaudyti kabliukai, de- 
daugiau nebebus, žiauriai gamieji akmenėliai. Kitame 
sudegino ir susprogdino vi-■ vėl gale parduodama maisto 
są vokiečių gatvę, nė vieno produktai: mėsa, dešra, la- 
sveiko namo nepalikdami, šiniai, duona,— ko tik nori. 
Vargas būdavo tam, kurs Čia pat gali ir degtinės nu- 
drįsdavo patekti į šią gat- , sipirkti, o jei neturi kur 
vę pirmomis po karo dieno- gerti, — prašom, greta sta
nds. Pakibę fasadų karny- liukas, šeimininkė padeda 
zai, t sulankstyti geležiniai 
balkiai, kiekvienu momentu 

nugriūti balkonai 
drąsuolį

klebonišką ir užkandos, 
gerk, kiek tavo dūšia trok
šta. Halėje žmonių kamša
tis, gyva žmonių masė ju
da, skirstosi prie skyrelių- 
krautuvių, srove į vieną ir 
kitą pusę veržiasi pro du
ris.

Išsprukęs iš halės triuk
šmo, pasuksi Vilniaus gele
žinkelio stoties linkui. Ke- 
'eiviai su bagažais skuba 
’dsomis kryptimis — vieni 
‘ stotį, kiti iš stoties.

Geležinkelio stotis buvo 
apgriauta, tačiau dabar ji 
:au atremontuojama pilnu 
empu. Senas, artilerijos 
•viedinių ir lėktuvų bombų 
apgriautas pastatas neužil
go virs puikiu rūmu. Čia 
Hrba dailininkai, arehitek- 
oriai, meisteriais. Po jų 
Priežiūra rūmai pasipuoš 
mikiais karnvzais, kolono
mis, turės puikias sales.

Stotyje judėjimas didelis, 
i Traukiniai siuva į visas pu- 
jses. Publika įvairi. Kiekvie
nas skuba, gyvenimas ver
da. Štai vienas ešelonas ju
da su repatrijuojančiais iš 
Vilniaus lenkais. Jie vyksta 
į savo tėvynę Lenkiją. An
tras atpūškuoja su grįžtan
čiais namo kariais, trečias 
atveža iš Vokietijos koncla- 
gerių internuotus lietuvius,

gręsią 
tokį neatsargi! 
galėdavo palaidoti po savo 
griuvėsiais. Miesto magis
tratui susitvarkius, bet 
koks judėjimas šia gatve 
buvo sustabdytas. Dabar 
čia Vilniaus darbininkai ir 
tarnautojai sudegusius na
mus demontuoja. Stipriais 
geležiniais lynais užkabinę 
beriogsančius sienų liku
čius, jie su dideliu triukš
mu juos griauna, laužą su
trupina geležiniais laužtu
vais ir sveikas plytas krau 
na į štabelius naujam tary 
biniam Vilniui atstatyti 
Jiems į talką ateina gimna 
ziju mokiniai, universiteU' 
studentai, įstaigų tarnauto 
jai. Demontavimo darba 
vyksta greitai. Po kiek la1’ 
ko abipus šios šiurpios gat 
vės iškils medinės užtvaros,; 
už kurių bus pradėta sta- Į 
tyti nauji namai.

Palikę nelemtojo vardo ir 
likimo Vokiečių gatvę, pa
sukime tiesiai Aušros Var
tų pusėn. Gatvėje pamal
džios moterys ir seneliai at
siklaupę meldžiasi. Kiekvie
nas praeivis, kad ir netikin
tis, nenorėdamas įžeisti ti
kinčiųjų jausmo, nusiima 
kepurę kol pereina Aušros žydus. Jie išvargę, sulysę, 
Vartų oatvę. Jokio važiuo- bet vėl linksmi, kad grižo 
tų judėjimo šia gatve nėra, ilgai svajota laisvė. Čia 
Karo pradžioje čia riogsojo pašto vagonas, čia keleivi- 
du vokiečių sudaužyti “tig- nis, ten šaldytuvas, ten an- 
rai”. Dabar jų nebėra, tik glies prikrautas ešelonas. 
Aušros Vartų aprūkęs i Už stoties, kiek toliau pa- 
skliautas, keletas aplinkui ėjėjus Kauno link, praside

Sugrįžtantį iš karo japoną pasitinka jo žmona su 
kūdikiu. Ne tokiose sąlygose jie tikėjosi susitikti. Gal 
būt tas ir išaiškina liūdną ją išvaizdą.

da puiki gamta. Aukšti kai- ’ 
nai su žemais klonimis kei- < 
čiasi vietomis. Tai Pane
riai... Kiekvieną turistą, 
gamtos mėgėją, šie kalnai 
savo pasakišku grožiu vi
lioja, bet... užtektų tik to, 
kad toks turistas sužinotų, 
jog čia, šiame gamtos ste
bukle, vokiečių žvėrys su
šaudė 100,000 vilniečių, kai 
vietoj pasigėrėjimo jausmo 
krūtinę suspaustų gailus 
liūdesys nekaltų vaikų, mo
terų, senių, vyrų. Už ką? 
Kodėl? Prasmės būtų tuš
čia ieškoti...

Palikime šiurpiąją kanki
nimų vietą, pasukime bent 
kiek atgal, pereikim gele
žinkelį ir verčiau užeikime 
į Rasų kapus. Medžiais ap
augęs kalnas, ant jo bažny
čia. Kryžiai, kapai, pamink
lai. “Memento mori” skel
bia paminklai. Čia daugelio 
vilniečių gyvenimo kelionė 
biagiasi: toks jau dėsnis, 
kad su saule negyvensi, bet 
čia ne Paneriai. Pati natū
ra čia žmogų atveda, kai 
jo gyvenimas baigiasi. Ra
šuose taika ir ramybė — 
guli palaidoti Vileišių šei
mos nariai, daktaras Basa
navičius, inžinieriai, darbi
ninkai, Raudonosios Armi
jos kariai.

Išėję iš Rasų grįžkime į 
miestą. Pakilę prieš kalną 
Basanavičiaus gatve susto
sime ties Vilniaus teatru. 
Pastatas bent kiek artileri
jos apgriautas. Vienoje pu
sėje stovi didžiuliai lietuvi
škų tulpių ir Gedimino stul
pų ornamentika pagražinti 
sudegę rūmai, kitoje — ge
ležinkelių valdybos rūmai. 
Didžiulis pastatas dominuo
ja visus Vilniaus rūmus. 
Ant kalno išsitiesęs per vi
są kvartalą, jis kaip galiū
nas žvelgia į Vilniaus baž
nyčių bokštus, namų sto
gus. Net nuo Gedimino kal
no žiūrint, šis pastatas sa
vo didumu dengia žymią 
horizonto dalį. Žmonės kal
ba, kad šį pastatą statęs 
vienas Vilnijos dvarininkas 
— Parčevskis ir bankruta
vęs. Po jo pasiėmė ii sau 
valstybė ir perkėlė čia ge
ležinkelių valdybą.

Pro apgriautą cerkvę ir 
eilę sudegusių namų kvar
talų Čiurlionio gatve beei
damas pasieki pagaliau mi
šką. Tai Vingis. Čia Neris 
daro kilpą ir gražia van
dens juosta apjuosia puikų 
pušyną. Sekmadieniais ir 
šiaip laisvu laiku čia su
plaukia vilniečiai švariu oru 
pakvėpuot, pasilsėti. Per
nai. sunkių kovų metu, vo
kiečiai iš miesto buvo iš
stumti į ši mišką. Tai buvo 
ių paskutinė atrama. Pasi
laikę kiek miške, iš oro 
bombarduojami, iš visų pu
sių apšaudomi artilerijos, 
jie bandė šioje vietoje per
sikelti per Nerį, tačiau 
jiems tatai nepavyko. Dar 
ir dabar daugelis medžių 
nukentėję nuo sviediniu, 
daug yra išraustu duobių ir 
apkasų, kurie užlvginami, 
miškas valomas. Naujame 
Vilniaus rekonstrukciniame 
plane numatyta Vingį pa
versti puikiu miesto parku, 
kuriame darbo žmonės ras 
sau poilsio ir pramogų vie-

į apšviestos, iš langų sklinda parkuose ar iš namų bal- 
malonūs šviesos spinduliai, konų klausosi per j 
gatvėmis vakarais zuja au
tomobiliai, toli apšviesdami 
savo prožektoriais Vilniaus 

rai pažįstamasis vingiuotų labirintus. Žymesnėse gat-

ves ir apgraibomis čia grin
diniu, čia siauru betonuotu 
šaligatviu, eidavo jam ge-

atrus, kinus. Jei nori dabar 
Vilniuje kuomi nors būti, 
dirbk, stenkis, mokykis — 
kelias tau laisvas į naują 
socialistinį gyvenimą.

gatvių labirintais. vėse pastatyti radijo 
siakalbiai. Vakarais

gar- 
kaidarbas įstaigose ir dirbtu- 

■S vėse baigiasi, vilniečiai su- 
Žymesnės gatvės stoja šaligatviuose, atsisėdę

vėl pasipuošia tūkstančiais 
žiburiu. A-

radijo 
perduodamas naujienas, gė
risi muzika.

Vilniaus jaunimas laimin
gas. Jis veržiasi į teatrus, į 
kino. Ten mato tarybines, , A namerikoniškas ir kitas fili i u Ge"l MacArthuras uz- 
mas. .Tarybinė santvarka draudė serų verslą penkio- 
jaunimui plačiai atveria likai didžiųjų Japonijos 
Vilniaus mokyklų duris, te-1 kompanijų.

NOV. 21,1945
SVARBI DIENA TŪKSTANČIAMS

ARMIJOS VETERANŲ DABAR C1VILIAME GYVENIME

“NA, VYRELI! ŠI PROGA 
PER GERA PRALEISTI!”

rpt

1 ARP šiandien ir Lapkričio 21, tūks
tančiai Armijos veteranų vėl įstos į Dėdės Šamo 
naują taikos meto Reguliarę Armiją. Nes—vyrai, 
kurie buvo paleisti tarp Gegužės 12 ir Lapkričio 1 
šiemet, o vėl įstos Lapkričio 21 ar pirmiau, tai galės 
sugrįžti į Armiją su tuo pačiu laipsniu, kurį turėjo, 
kada buvo paleisti.

Vyrams su 6 mėnesiais gana geros tarnybos, 
paleistiems kaip eiliniams, bus duota pirmos klasės 
kareivių laipsnis, jeigu jie sugrįš pirm Lapkričio 21. 

Dabar esantieji Armijoj vyrai, kurie 'prašys pa
leisti po LAPKRIČIO 1, kad galėtų vėl įstoti į Re
guliarę Armiją, taip pat turės dabartinius savo 
laipsnius, jeigu jie įstos 20 dienų eigoje po paleidi
mo ir pirm VASARIO 1 d. 1946 m.

šios specialės lengvatos yra tipiškos naujajam 
įstatymui, kurį Kongresas neseniai išleido sudaryti 
geriausiai apmokamai, geriausiai išlavintai taikos 
laiko Armijai J. V. istorijoje. Mažai tėra kitų pro

gų, kurios gyvenimo karjerai suteiktų tiek naudingų 
dalykų.

“GERIAUSIAS UŽSIĖMIMAS PASAULYJE”

Ar jūs galite įsivaizduot bet kokį kitą užsiėmimą, 
kuris duotų jums gerą algą, maistą, drabužį, butą, 
nemokamą medikalį ir dantų gydymą, pasauliniai- 
plačias keliones, 30 dienų atostogas kasmet, apšvietą 
ir lavinimą beveik 200 amatų ir specialių darbų, 
ir suteiktų jum galimybę pasitraukti su įeigomis 
visam amžiui bet kuriuo laiku po 20 metų tarnybos?

Nėra kito tokio! štai kodėl jūsų tarnyba naujo
joj taikos meto Reguliarėj Armijoj dabar laikoma 
“Geriausiu Užsiėmimu Pasaulyj.”

čia tik žymieji punktai naujojo 1945 m. Akto 
dėlei Savanorių Rekrutavimo į Ginkluotas Jėgas. 
Kiekvienas amerikietis turėtų pilnai žinoti šį daly
ką. Staptelėkite arčiausioje jums Armijos Rekru
tavimo Stotyje ir gaukite visus faktus.

ŽYMIEJI NAUJOSIOS ĮSTOJIMŲ PROGRAMOS DALYKAI
1. įstojimai l’/ž, 2 ar 3 metams. (Vieniems metams {stojimai 

leidžiami vyrams, išbuvusiems Armijoj šešis mėnesius.)
2. įstojimo amžius nuo 17 iki 34 metų {imtinai, apart esan

čių dabar Armijoj vyrų, kurie gali vėl {stoti nepaisant 
amžiaus, o pirmiėus tarnavusiems, atsižvelgiant j tar
nybos ilgj.

8. Iš naujo {stojantieji vyrai pasilaiko dabartinius savo 
laipsnius, jeigu' jie vėl {stoja 20 dienų eigoj po paleidimo 
ir pirm 1946 m. Vas. 1. ši taisyklė yra ir vyrams pa
leistiems tarp Gegužės 12 ir Lapkr. 1., 1945, kurie iš 
naujo {stoja pirm Lapkr. 21 d. 1945.

4. Geriausia alga, medikalė priežiūra, maistas, patalpos ir 
drabužis visoj mūsų Armijos istorijoj. .

5. Padidintas naujo {stojimo bonas iki $50 už kiekvienus 
veiklios tarnybos metus nuo paskutinio tokio bono iš
mokėjimo laiko, arba nuo paskutinio tarnybon {stojimo.

6. 20% extra algos už tarnybą užjūryje.
7. Iki 90 dienų apmokamų atostogų, atsižvelgiant į tarny

bos ilgj, su atostogų kelionės apmokėjimui namo ir grįž
tant, esantiems dabar Armijoj vyrams, kurie vėl įsirašo.

8. 30 dienų atostogos kas metai su pilna alga.
9. Paleidimo mokesnis (paremtas tarnybos ilgiu) visiems 

vyrams, kurie paleidžiami, kad vėl {stotų.
10. Algos padidinimas 5% už kiekvienus 3 metus tarnybos 

— šalia daugelio kitų galimų pakėlimų.
11. Laisvas pasirinkimas pasitraukti su puse algos visam 

likusiam gyvenimui po 20 metų tarnybos—arba trys 
ketvirtadaliai algos pd 30 metų tarnybos. (Atsistatydi
nusio laipsnyje Master ar Pirmojo Saržento {eigos iki 
$155.25 mėnesiui per visą amžių.) Visa pirmesnioji veikli 
federalė karinė tarnyba priskaitoma prie atsistatydinimo 
metų.

12. Nauda pagal GI Teisių Bilių,

13. Primokėjimai priklausomiems šeimos nariams tų vyrų, 
kurie jstoja arba iš naujo {stoja pirm 1946 m. Liepos 1. 
Proga išmokti vieną ar daugiau iš 200 amatų ir lavintų 
darbų, kurių mokoma Armijos mokyklose J. V.^ar už
imtuose kraštuose.
Pasirinkimas tarnybos šakos ir užjūrinės srities Oro, 
Sausumos ar Aptarnavimų Jėgose 3-metiniams įstoji
mams.
Proga pasinaudoti National Service Life Insurance.
Rezerviniai ir J. V. A. karininkai, paleisti iš veiklių pa
reigų, gali {stoti su Laipsniu 1 (Master ar 1-jo Saržen- 
to) ir vis tiek pasilaikyti rezervinių karininkų laipsnius.

14.

15.

16.
17.

Taip Pat Maistas, Butas, Drabužis ir Medlkalis 
Aprūpinimas.

ALGA PER MĖNESĮ — KAREIVIAM

MONTHLY RETIREMENT
Starring INCOME AFTER:

S Bata Pay 20 Tear*' 30 Tears'
Master Sergeant Per Month 

i
Service Service

or First Sergeant . $138.00 $89.70 ^155.25
Technical Sergeant 114.00 74.10 128.25
Staff Sergeant . . 96.00 62.40 108.00
Sergeant .... 78.00 50.70 87.75
Corporal .... 66.00 42.90 74.25
Private First Class . 54.00 35.10 60.75
Private .* . . . . 50.00 32.50 56.25
(a) —Dar 20% Priedas u#. Tarnybą Užjūryj.
(b) —Dar 50% Lakūnų Įgulos Nariui, Parnšiutistui ir 1.1.

(c) — Dar 5% Algos Priedas už Kiekvienus 3 Tarnybos Metus.

Dar neseniai naktimis 
Vilnius skendėdavo tamsoj. 
Gyvenamųjų namu langai 
būdavo rūpestingai uždang- 
stomi, kad nė vienas švie
sos spindulėlis neprasi
skverbtų -į erdvę ir priešo 
lėktuvams neparodytų ke
lio. Miesto gatvės skendėjo 
tamsoj. Vilnietis, tik būti
no reikalo verčiamas, išei
davo į tamsias siauras gat-

■5........ • “Mite
1. • •

VĖL ĮSIRAŠYKITE DABAR ARČIAUSIOJ JUMS 
J. V. ARMIJOS REKRUTAVIMO STOTYJ

401-2-3 P. O. BUILDING 
BROOKLYN, N. Y.
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(Tąsa)
—Tačiau vokiečiai vis dėlto tave galė

jo priimti, — pasakiau aš.
—Pirmiausia, jie labai šuniškai moka. 

Bent tuomet taip mokėjo. Kiek jie dabar 
moka, nežinau. Tačiau aš mielai būčiau 
įstojęs į kurį nors laivą. Man buvo vis- 
tiek. Tačiau kai tik tu ateini, tuojau jie 
šoka tau į akis: “Nepriimam jokių len
kų. šalin lenkus! Ėskit Aukštosios Sile
zijos anglis! Negalit prisikimšti savo len
kiškų nasrų”. Ir daug panašių dalykų 
man tekdavo išgirsti. Taip būtų buvę per 
visą kelionę. Net jei aš ir būčiau galėjęs 
parsisamdyti. Kiti, įgula, dar dešimts 
kartų yra blogesni, dar dešimtį kartų la
biau įsiutę. Negalėtum iškęsti. Nuo pat 
ryto iki vakaro būtų: “Lenkiška kiaule! 
Mėšlinas lenkas. Ar nenorite taip pat ir 
Berlyno pasiglemžti, jūs lenkiškos kiau
lės?” Neišlaikytum, Pipipai. šoktum per 
bortą į jūrą. Tuomet jau geriau “Jori
kėj”. Čia nors nekiša vienas kitam tauty
bės, kadangi nė vienas jų jos nebeturi, 
kuria galėtų operuoti.

Taip praėjo vienas po kito mėnuo. Kol 
aš apsižiūrėjau, aš jau buvau keturius 
mėnesius “Jorikėj”. O aš maniau, kad 
joje negalėsiu išgyventi nė poros dienų.

Leiskite mums sukurti žmones, pagal 
savo paveikslą, ir leiskite mums duoti 
jiems galimybes tikėti ir priprasti, kad 
jie tuo būdu vieną dieną mūsų nepakeis
tų. “Jorike” buvo pasidariusi pakenčia- 
mesnė. 1st ikrų jų ji buvo visai puikus 
laivelis. Valgis nebuvo toks blogas) kaip 
atrodė. Laikas nuo laiko gaudavom po- 
audrinius pusryčius.. Taip pat kakao su 
razinkų pyragu. Ir kartais pusę stiklo 
konjako arba pilną stiklinę romo. Kar
tais gi virėjas duodavo ekstra pusę kilo
gramo cukraus, kai mes jam iš bunkerio 
atnešdavom virtuvei gerų anglių.

Komandos būstas buvo toks purvinas, 
kad vos mes galėjom pakęsti. Neturėjom 
šepečių ir šluotų. Grindis valėm senu 
sudriskusiu maišu. Muilo taip pat nė 
trupinėlio neturėjom. Ir jei nusipirkda
vom gabalėlį sau asmeniškai naudotis, 
tai negi duosime jį valyti įgulos būstui. 
Mes juk nebuvom dar tokie kvaili.

Guolis taip pat nebuvo toks kietas, 
kaip iš pradžių atrodė. Iš senos medvil
nės gabalo aš pasidariau sau priegalvį. 
Blakės? Jų ir kitur būdavo. Ne vien tik
tai “Jorikėj.” Jas buvo galima pakęsti. 
Ir niekas dabar nebeatrodė taip purvina 
ir taip suplyšę, kaip pirmomis dienomis. 
Taip pat ir valgio indai nebuvo tokie 
priskretę. \

Kiekvieną tolimesnę laive išbūtą dieną 
viskas atrodė po truputį švariau, geriau 
ir pakenčiamiau. Kai akys ilgą laiką ste
bi tą patį dalyką, tai jos jo nebemato. 
Jei išvargę sąnariai, kiekvieną dieną ilsis 
ant tų pačių kietų lentų, jię' tuojau už
miega, kaip ant duknų. Jei liežuvis kiek
vieną dieną ragauja tą pat, tai jis net 
nežino, koks yra kitų daiktų skonis. Jei 
viskas aplink mažėja, tai žmogus nepa
matai, kaip ir pats visai susitrauki, o jei 
viskas aplink tave yra purvina, tai nebe
matai, koks ir pats esi purvinas.

“Jorikėj” buvo visai pakenčiama. Su 
Stanislovu buvo galima taip gerai pasi
kalbėti. Jis buvo išmintingas ir inteli
gentiškas jaunuolis, buvo daug matęs ir 
į viską žiūrėjo blaiviomis akimis. Jis ne 
taip lengvai leido savo smegenims' ap
kerpėti. Su kuriku taip pat buvo galima 
pasikalbėti. Šis taip pat mokėjo šį tą 
naujo papasakoti. Denio darbininkai 
taip pat nebuvo pakvaišę kvailiai. Kvai
liai niekumet nepatekdavo į mirusiųjų 
laivą ir labai retai į jį patekdavo pa
prasti žmoneliai. Kadangi pas juos vis
kas visumet būdavo tvarkoje. Tokie nie
kumet negali nukristi nuo sienos, ka
dangi jie niekumet aukštai nesikaria, 
kad pažvelgtų kas ten kitoj sienos pusėj 
galėtų būti. Jie visumet tiki tuo, kas 
jiems pasakojama. Jie tiki, kad kitoj 
sienos pusėj sėdi galvažudžiai. Galvažu
džiai visumet sėdi kitoj sienos pusėj. 
Ir kas tuo netiki ir nors kartą nori 
žvilgterti, ar tai yra tiesa, tas kariasi 
ant sienos ir nuo jos nukrinta. Dėl.to 
jam ir pasitaiko, kad jis pasilieka lauke. 
Ir jei jis panori pereiti į antrą pusę, kad 
tiems galvažudžiams parduotų atlieka
mas kelnių sagas, tai bent mažiausiai jis 
turėtų eiti per vartus, kad būtų galima

Ealivf—Liberty, LilEuanlan Daily

matyti, kas jis yra ir kad tuo būdu pa
naktinis, kuris virš savo namų durų turi 
pakabinęs erelį ir vėliavos kotą, tuojau 
žinotų, kad jis yra savo krašto panakti
nis, ir neprarastų savo arbatpinigių. 
Kas negali sumokėti arbatpinigių ir ki
šenėj neturi jokio popierėlio, ant kurio 
būtų užantspauduota, jog jis yra savo 
motinos sūnus, tam jau geriau pasilikti 
namie. Laisvė, taip, bet ji turi būti ant
spauduota. Žemės gyventojų laisvas ju
dėjimas, taip, bet tik su panaktinių lei
dimu. Kapitonas turėjo man mokėti už 
keturius . mėnesius. Šimtas dvidešimt ar 
dar ir keletas pezetų daugiau buvo paim
ta avanso. Dar liko visai graži sumelė. 
Tai vis dėlto dar buvo visai maloni su
melė, jei ją skaitytum ir svarais.

Dovanai aš kaip tik nenorėjau dirbti 
ir pinigus kapitonui dovanoti.v Ir tuo bū
du jis mane “Jorikėj” laikė dar tvirčiau. 
Bet kur, kuomet ir kaip susitarti dėl 
samdos? Jos nebuvo. Jokiame uoste mū
sų samdos sutartis negalėjo būti patvir
tinta. Neturį jokių dokumentų, neturi 
tėvynės. Negalės tavęs niekumet atsikra
tyti. Negali camdyti.

Tebuvo tiktai vienas parsisamdymas. 
Gladijatoriaus parsisamdymas. Pasira
šymas ant rifo. Pasirašymas su žuvimis. 
Jei tas dalykas paaiškėja, tuomet skren
dama į krantą. Tokio žmonės nebegali 
vėl tuojau stumti į vandenį. Sudužusio 
laivo jūrininkas. Tai sukelia žmonių už
uojautą, ypač tų, kurie gyvena pakran
tėse. Mirusiam gi nėra jokio pasigailė
jimo, sudužusio laivo jūrininkui — kitas 
dalykas.

Tuomet taip pat panaktiniui reikia 
pranešti po kokia vėliava ant rifo už
plaukei. Mokama juk ne jūrininkui, jis 
moka už raportą, kad tuo būdu draudi
mas būtų geriau pateptas. Kadangi, jei 
neturi raporto rankoj, tai savininkas 
negali prikišti nagų prie draudimo, o 
tai reiškia netekti nemažų palūkanų. 
Kai raportą jau turi rankoj ir kai užuo
jauta dėl sudužusio laivo jūrininkų yra 
išgaravusi, tuomet vėl einama prie mi
rusiųjų. Iš pradžių visai pamažu, po to 
greičiau ir vis greičiau. Bendrovė yra 
atsakinga už jūrininką ir turi jį kur nors 
dėti. Tačiau kur? Jo nenori joks kapi
tonas. Nebegalės jo nusikratyti. Į mi
rusiųjų laivą. Jis nenori, kadangi jau 
pakankamai jo sotus iš paskutinio karto. 
Šalin rankų sumušimą, bandymą dezer
tyruoti, dešimtį šilingų rankon, Mėlyną 
Petrelį! Gerą rytą, tai mes, žuvys, vėl 
galim palaukti. Ji ateina. Kartą vistiek 
ji ateis. Ji ateis arba su stiklo vamzde
liu, arba su pelenų lataku, arba su ang
lių lavina bunkery, arba su rifu. Tačiau 
ji vistiek ateis. Ji negali būti paleista į 
pensiją arba ištekėti ir pradėti mažą 
prekybą, iš laivelių. Ji visumet turi būti 
arenoj. Kol ji užsimiršta esanti arenoj, 
yes, sir .. .

Dabar mes stovėjome Dakare. Tai vi
sai padorus uostas. Nieko prieš jį negali
ma pasakyti.

Katilo valymas. Katilo valymas, kai 
po tokiu tavo valomu katilu ugnis tėra 
užgesusi tiktai prieš vieną dieną, o greti
mam katile kunkuliuoja garas. Ir toks 
malonumas, tokioj apylinkėj, kur sako
ma: “Pažvelk tenai, kur stovi žali tvoros 
stulpai, su didele P viduryje, tai yra pu
siaujas, gali taip pat vadinti ir vidurdie
nio linija, po to gi tu turi atsukti P ir 
jos vietoj iškabinti didelę misinginę iška
bą, su didele V viduryje. Tačiau ar ten 
dabar ją vadini vidurdienio linija, ar pu
siauju, arba, apskritai, nieku, visumet 
yra lygiai karšta ir degina. Jei tu tą pu
siaują pačiupsi, tai rankos tuojau pat 
nebeturėsi, ji bus kaip skustuvu nupjau
ta, teliks tiktai pora pelenų žiupsnelių. 
Jei tu ant pusiaujo uždėsi geležį, ji su
tirps kaip sviestas. Jei du gabalu laikysi 
vieną prie kito, jie tuojau tau bežiūrint 
sulips. Visai be nito, tereikia tiktai spūs
telėti.

(Daugiau bus)
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A. L. D. L. D. REIKALAI
A. L. D. L. D. 12-to Apskričio 

Konferencijos Protokolas
Konferencija įvyko spalių 

. 28 d., 1945 m., Lietuvių Sve
tainėje, 315 Clinton St., Bing
hamton, N. Y.

1. Konferenciją atidarė Aps
kričio sekretorius M. Kalaus- 
kas 2 vai. po pietų. Jis pasky
rė mandatų priėmimo komisi
ją: Krutulienę, Pacenkienę ir 
Girnienę.

2. Delegatai atvyko: 12 kp., 
Pittston, Pa. — M. Kalauskas, 
M. Pacenkienė ir P. Radišaus- 
kienė. 20 kp., Binghamton, N. 
Y. — P. Mikolajūnas, S. Jasi
lionis, J. Kireilis; nuo moterų 
skyriaus — O. Girnienč. 39 
kp., Scranton, Pa. — V. Valu
kas. 43 kp., Wilkes Barre, Pa. j 
— P. JOzokas, 
ir M. Jančiulienė 
mouth, Pa. — A. Krutulienė. 
Apskričio valdybos nariai: R. 
Janušaitis ir M. Truikienė.

ą. Konferencijos vedėja iš- ; 
rinkta O. Girnienč 8 baisais, 
o V. Valukas gavo 4 balsus. |1S lzd() auk°.)O $b, 
Konf. sekretorium vienbalsiai 
išrinktas St. Jasilionis.

4. Perskaitytas protokolas iš 
pereitos konferencijos ir pri
imtas.

5. Vienbalsiai nutarta su
teikti sprendžiamą balsą Aps
kričio valdybos nariams, o pa
tariama baisa suteikta daly
vaujantiems svečiams, ALDLD 
nariams.

6. Apskričio pirm. Janu
šaitis pranešė, kad organiza
cijos reikalais nieko naujo ne
nuveikta. Valdyba turėjo du 
posėdžius.

7. Perskaityti du protoko
lai iš Apskričio valdybos posė
džių ir priimti.

Kiti valdybos nariai rapor
tavo, jog Apskričio naudai 
buvo surengta pramoga, 
negauta tinkamos vietos.

8. Komisija, kuri buvo 
skirta atgaivinti pakrikusias 
kuopas Apskričio ribose, pra
nešė, jog darbo negalėjo pa
daryti, tačiau numatoma, jog 
dirva organizacijai yra ir gal 
ateityje bus kas nors nuveikta. 
Komisija palikta veikti.

9. Kuopų raportai: 12 kuo-

pa turi 30 narių, susirinkimai 
nereguliariški, išrinko delega
tą į Antrąjį Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, Pitts- 
burgh, Pa., suaukojo $6 dele
gato kelionei, ižde turi $15.49.

20 kuopa turi 78 narius, su
sirinkimus laiko reguliariai, 
narių, dalyvauja 9—15, naujų 
narių šiemet gauta 6, ižde tu
ri pinigų $32.85. Turėjo pra
kalbas, — kalbėjo V. Andriu
lis. Turėjo du referatus,—re
feravo St. Jasilionis- apie Sa
lomėją Nėrį ir apie poetą Vik
torą Valaitį. Rugs. mėn. susi
rinkime turėta maža vakarie
nė, nuo kurios pelnyta $4.10. 
Kuopos delegatai veikia Lie
tuvai Pagalbos Teikimo dar
be. Kuopa priklauso į Liet.

Sąjungą, prenumeruo-

busių. Turėjo prakalbas, — 
kalbėjo A. Bimba, prakalbose 
surinkta $125 Lietuvos Pagal
bai. Ižde turi $45.34.

97 kuopa turi 9 narius. Tu
rėjo 2 susirinkimu. Ižde turi

Nanticoke 
nei delega-

laiškas nuo 
sekretoriaus

E. Kasparienė LMeno
97 kn Plv- ia i<ana(liečių laikraštį “Liau-

For’est City ir 
kuopos neatsiuntė 
tų, nei raportų.

10. Perskaitytas 
ALDLD centro
D. M. šolomsko, raginąs veik
ti -organizacijai, dalyvauti 
Amerikos Demokratiniu Lietu
vių Suvažiavime, Pittsburgh, 
Pa., teikti pagalbą Lietuvos 
žmonėms, rinkti prenumeratas 
dienraščiams Laisvei ir Vil
niai.

11. Vienbalsiai nutarta 
siųsti delegatą į Antrąjį De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą. apmokant kelionės lė
šas $10. Jei atsirastų liuosno- 
riai — duoti dar porą man
datų. Delegatu išrinktas

džią. Rezoliucijas pagaminti 
palikta Apskričio Valdybai.

14. Sekančiai konferencijai 
vieta Plymouth, Pa., gavo 6 
balsus, Scranton—5 bals., ir 
Wilkes Barre — 1 balsą.

15. Apmokėtos Apskr. val
dybos narių išlaidos:

M. Kalauskui
E. Kasparienei
A. Krutulienei
R. Janušaičiui
Svetainė
M. Truikienei

$2.60
4.94
2.00
4.00
1.50
2.50

$17.54 
Atėmus

Viso
Ižde buvo $25.38.

išlaidas, lieka $7.80.
Konferencija baigta 5:45 

vakare.
Konf. pirm. O. Girnienč

-Konf. sekr. St. Jasilionis

MASKVA IR BYRNES

VALANDOS:

ne
neš

pa-

dies Balsą”. “Liaudies Bal
sui” surinkta ir pasiųsta $13.- 
75 paramos. Kuopa užlaiko 

i knygyną, duoda knygas skai- 
i tymui. Centraliniam Archyvui

o nuo na
rių surinkta ir pasiųsta $5.50.

20 kuopos moterų 
susirinkimus laiko kas 
Turėjo prakalbas, — 
pr. J. J. Kaškiaučius; 
boso surinkta $81 aukų; iš
laidoms padengti paimta $9.- 
25, o $71.75 perduota Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komi
tetui. “Daily Workeriui” pa
aukota $5, ligonei Lagūnienei 
$5. Literatūros parduota už 
$3. Ižde yra $56.99. Turi at
stoves į Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetą ir turi vaj in i li
kęs Laisvės vajui.

39 kuopa turi 50 narių; iž
de yra $20. Turi atstovybę į 
Liet. Pagalbos Teikimo Komi
tetą, kuris gražiai darbuojasi 
ir jau nupirko H).{) siūtukų 
vaikams. TurėjoCprakalbas,— 
kalbėjo D r. J. Jf) Kaškiaučius. 
Mitingai reguliarūs ir pasek
mingi.

43 kuopa turi užsimokėju
sių narių 20, neužsimokėję 2, 
o 7 kitur išvažiavę. Gavo 1 
naują narę. Turėjo porą ben
drų parengimų su LDS 7 kuo
pa. Liet. Pag. Teik. Komite
tui aukojo $5 ir pasiuntė dra-

Sekmadieniais nėra valandų.

skyrius 
mėnesį, 
kalbėjo 
prakal

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per — 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- — 
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogu ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0758.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

datų. Delegatu išrinktas V.. Maskvos spauda palankiai 
Valukas 6 balsais, o S. Jasi- ■ atsiliepė į pastarąją Ame- 
lionis gavo 5 balsus. rikos valstybes sekreto-

12. Vienbalsiai įgaliotas V. i’iaus Byrnes o kalbą. .Jis 
Valukas pareikšti Suvažiavi
me mintį prieš verstiną karei- 
vystę šioje šalyje.

Vienbalsiai nutarta pa
perą rezoliucijų ir pa- 
Valstybės sekretoriui:

Indonezijos

tiekti
siųsti
(1) prie žudymą 
žmonių, kovojančių už tautinę
laisvę ir (2) raginančią pri
pažinti Lietuvos Tarybų val-

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

sake, jog Sovietai turi sau
gumo teisių kaimyniškuose 
kraštuose panašiai, kaip 
Jungtinės Valstijos kas lie
čia Lotynų Ameriką.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te suąipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eloveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDM

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

MMMMMMMMMMMMM  ̂MM MMMJMMMMMM

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką 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
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Bendras Angly ir CIO Darbo 
Unijų Komitetas

London. — Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso bendro
ji taryba nusprendė suda
ryt bendrų komitetą su A- 
merikos CIO unijų centru, 
kad galėtų geriau pasida
linti nuomonėmis apie svar
bius politinius ir ekonomi
nius klausimus.

ATLIEKAMI GINKLAI . 
CHIANGUI

Chungking. — Pasibaigus 
karui prieš Japoniją, ame
rikonai Chinijoj atidavė at
liekamus savo ginklus 
Chiang Kai-shekui, viduri
nės Chinijos diktatoriui. Tie 
ginklai daug padeda i 
Chiangui kovoje prieš chi- ■ 
nų komunistus.

Berlyno Demokratai Reika
lauja Aštriai Elgtis su 

Naciais
Keturios priešfašistinės 

partijos Berlyne išleido 
bendrą pareiškimą, kuriuo 
raginama aštriai bausti ka
rinius naciu kriminalistus 
ir laikinai neleist balsuoti 
net neveikliems buvusiems 
nacių partijos nariams.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

79,281 lakūnų. Daug žalos 
padarė, bet vis vien Vokieti
jos karo gamyba buvo galin
gesnė karo pabaigoje, negu 
jo pradžioje, šimtai svarbiau
sių fabrikų buvo paslėpta miš
kuose ir požemyje.

Lapkričio mėnesį Balkanų 
šalių liaudis rinks savo atsto
vus į parlamentus ir sudarys 
naujas valdžias. Toki rinki
mai įvyko Vengrijoje 4 d. lap
kričio; Jugoslavijoj įvyks 11 
d. lapkričio, Bulgarijoj ir Ru
munijoj — 18 d.

Tų šalių liaudis pilniausiai 
naudosis laisve balsavimų. Ru
munijoj balsuos visi sulaukę 
19 metų. Jugoslavijoj nuo 17 
metų, kaip vyrai, taip mote
rys. Balsavimo teisių neturės 
tik kriminalistai. Tas užduos 
smūgį tiems, kurie kenkia tų 
šalių demokratinei tvarkai ir 
palaiko buvusius Hitlerio tal
kininkus ir liaudies priešus.

Meksikoj atkasta tabako 
pypkės apie 2,000 metų se
numo.

Tūkstantis deimantų “apkar
pymo” mechanikų New Yorke 
sustreikavo samdytojams atsisa
kius pakelti algas 25 nuošim
čiais.

Komunistu Partija Minėjo 26 j 
Metų Sukakti

Spalių 28 d. madingoje New 
England Mutual Hall Svetai
nėje įvyko Komunistų Parti
jos parengimas iš prakalbų 
ir perstatymėlio atžymėjimui 
26 metų sukakties. Kalbos ir 
perstatymas atvaizdavo visą 
praeitį nuo 1919 metų: kovos 
Palmerio laikais, Scottsboro 
negrų jaunuolių nusmerkimas, 

(Ispanijos civilis karas, hoove- 
rinė bedarbė, antras pasauli
nis karas ir virš .šešių savaičių 

i taikos gyvenimas.
Turint laiko ir gabumą ga

ilimą būtų padaryti didelis ir 
vaizdingas aprašymas, tai pa
mokinantis programas. Kartu 
ir rinkimų kampanija praves
ta. Kandidatas nuo K. P. Ottis 
Hood į Bostono mokyklų ko- 
misionieriaus vietą puikų nuro
dymą davė savo prakalboje, 
kaip mokykloms reikalingas 
pagerinimas ir kokis mokslas 
reikia duoti naujajai gentkar- 
tei, idant pažintų tarptautinę 

i brolybę, visokiu žmonių ir ra- . ..šių meilę.
Vienas kalbėtojas prisimi- 

! nė ir apie prezidento Trumano 
pasakytą kalbą Amerikos lai
vyno dienoje, nes ponas Tru- 
manas dėlei tarptautinės tvar
kos keisto nepasakė. Stebeti- 
niausia, kad taikai palaikyti 
neužtenka dabar kariniai iš
lavintų vyrų ir moterų virš 
12,000,000, bet reikia versti
no jaunuolių mokinimo nuo 17 
iki 20 metų ir slaptybėj laikys 
atominės bombos išradimą.

Didysis lietuvių koncertas 
jau čia pat, tai lapkričio4!! d. 
Municipal Auditorium E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Jį rengia Naujos Anglijos Mo
terų Sąryšis. Programą pildys 
dailininkai iš plačios apylin
kės. Pelnas nuo koncerto ski
riamas Lietuvos vaikučiams 
dėl kalėdinių dovanėlių. Kon

Pirkite Tuojau
Ar norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautų kaip kultūros Centras?

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės Šerų.

Šero Kaina $25
Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną serą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų šėrų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

★

Siųsdami už serus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardt^banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

_

Gen. Charles DeGaulle issigeria toastą už naujai su
darytos Pasaulio Darbo Federacijos sveikatą, Paryžiu
je. Su juo matosi amerikietis Sidney Hillman (dabar 
jau sugrįžęs), anglų Walter Citrine ir francūzų Louis 
Jouhaux.

BOSTON, MASS.
certe svečių bus iš daugelio 
miestų, tai labai retenybė te
kis parengimas, žinantieji pa
sakykite ir kitiems, lai atsilan
ko ii* pamato ir gėrėjasi lie
tuviška daina ir muzika.

★ ★ ★
So. Boston LPTK patalpoje 

nenuilstančiai eina pasidarba
vimas dėl parėmimo Lietuvos 
nuo karo nukentėjusių. Reikia 
pažymėti, ai' nebus vertingiau- 
sis pasidarbavimas, kurį atlie
ka veik kiekvienas vakaras, 
tai amatnininkai kriaučiai. Tų 
tik keletas čia neišsemia savo 
energijos, dirba veltui sutai

kydami atneštus drabužius. 
Kiek man teRp pastebėt, Use- 
vičius tame amate tikras .me
chanikas- štai puikus ploščiu- 
kas, vertingos materijos, bet 
skylė padaryta rankovėj. Use- 
vičiuš Į trumpą laiką užtaisė, 
kad veik nei žymės nėra.

Apie kriaučių Buivydą jau 
buvo rašyta Laisvėj, kad pra
eitais metais šiuo laiku jis 
naujų žiponukų prisiuvo Jau
giau, kaip du tuzinus. Dabar 
ta pačią darbymetę jis varo, 
netikėtu greitumu iš po jo 
ran k ii naujas ži ponu kas gata
vas.

Kiškis (ne zuikis) nenuils
tamai, kaipo kriaučius darbuo
jasi. Pakalni kriaučių pora 
mėnesių atgal mirtis pakirto, 
jis irgi buvo nenuilstantis siu
vėjas šioje patalpoje. Amati
ninkai kriaučiai sukerpa, pri
taiko, sustato reikalingas da
lis, o pagelbininkės moterys, 
siuva ir siuva. Būtų gerai, kad 
ton Lietuvoje tikrai žinotų 
gaunantieji amerikiečių aprė- 
dalus, kiek nuoširdaus pasi
šventimo kaikurių lietuviui įdė
ta triūso’
, Kalėdinių dovanėlių N. E. 
Moterų Sąryšio vajuje drau
gė Rainardienė, veikiausia, bus 
čempionė pinigiškai sukėlus 
sumą. Ji pasigauna ir netikė
tų progų. Štai spalių 27 d. 
vakarienėj liko išparduota di
delis gyvų gėlių bukietas, jos 
pačios auklėtų ir padaryta 
įplaukų $8.75. ' D. J.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškaų savo tetos Margaret 

Petruškevičienės, po tėvais Skučiūte 
Esu rašius jai keletą laiškų po 
sekamais antrašais: 10 Massasoit 
Rcl., ir 5 Garfield, Worcester, Mass. 
Laiškai sugrįžo. Jefgu kas Worces- 
teryje ar apylinkėje pažįsta ją, ir 
žino kur ji randasi, malonėkite man 
pranešti. Ji yra mano tėvo (Kazio) 
sesuo. Būsiu labai dėkinga. Prašau 
rašyti man: Mrs. Matilda (Skučiūte) 
Freeman, 234 W. 21,st Street, New 
York City, N. Y. (258-2§0)

CHINIJOS LIAUDIS, CHIANG KAI-SHEK 
IR AMERIKA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
rai padėjo Jungtinių Valsti
jų karo laivynas. Amerikos 
karo laivai ir transporto 
laivai vežė gen. Chiang 
Kai-sheko armiją, kad ji 
pirmiau užimtų miestus, ne
gu juos užims Chinijos ko
munistinės sovietinės armi
jos. Amerikos lėktuvai ve
žė generolo Chiang Kai- 
sheko karius ir tie nuleisti 
su japonų armijos ir kvis- 
lingų pagalba užėmė Shan
ghai, Nankingo ir kitus did
miesčius. Japonijos genero
lai atsisakė nusiginkluoti 
Chinijos komunistams, jie 
tiksliai pasidavinėjo tik 
gen. Chiang Kai-sheko ar
mijai. Japonijos pastumdė
liai — kvislingai ir jų armi
jos ir po šiai dienai veda 
karą prieš Chinijos komuni
stus. ■

Amerikoj turčių spauda 
džiaugėsi, kad gen. Chiang 
Kai-shekas su Amerikos pa
galba “pralenkia” komunis
tus. Tuo kartu Chungkinge 
per šešias savaites ėjo de
rybos tarpe Chinijos komu
nistų ir gen. Chiang Kai- 
sheko sudarymui bendros 
valdžios. Gen. Chiang Kai- 
shekas tiksliai jas vilkino, 
kad tik jd armija užimtų 
daugiau strateginių vietų, o 
paskui derybas nutraukė. .

Gen. Chiang Kai-shek 
Pradėjo Karą

Po to, kaip gen. Chiang 
Kai-shekas pasijuto stiprus, 
tai jis metė 800,000 armiją 
prieš komunistus, kad jų 
armijas sunaikinus. Prasi
dėjo naminis karas.

Amerikos laivai atveža 
gen. Chiang Kai-sheko ar
miją ir pridengdami savo 
kanuolių galybe ir orlaiviais 
išsodina, dažnai komunis
tams užnugaryj, kaip kad 
buvo Tientsin srityj.

Gen. Chiang Kai-sheko 
armija ginkluota Japonijos 
ir Amerikos ginklais. Spa
lių 30 d. United Press žinia 
iš Chinwangtao sako: “Na
cionalistai (gen. Chiang 
Kai-sheko) kareiviai yra 
gerai ginkluoti. Didžiumoje 
jie ginkluoti Amerikos Ga- 
rand šautuvais arba Brow- 
ningo automatais. Priedui 
jie ginkluoti Amerikos mor- 
tirais, ugnies metikais ir 
hovitzerų patrankomis. Per 
ištisas dienas juos dengia 
Amerikos nauji karo lėktu
vai Grumman, Tiger Cat 
ir kiti.’”

Tai šitaip Jungt. Valsti
jos “nesikiša į kitų šalių 
reikalus”! Mūsų laivynas, 
orlaivynas ir ginklai pade
da gen. Chiang Kai-shekui 
užkarti jo valią Chinijos 
liaudžiai, mandžuram, mon
golam ir kitiems! Prezid. 
Trumano žodžiai griežtai 
skiriasi nuo Amerikos poli
tikos. Jokios kalbos, kad 
mes būk remiame “Chinijos 
centralinę, valdžią” šio kiši
mosi žygio nepateisina, nes 
toji gen. Chiang Kai-sheko 
valdžia yra neapkenčiama 
pačių Chinijos masių.

Chinijos Liaudies 
Protestas

Chinijos komunistinis ar-

! Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer
1 Manager I
! JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker ;

231 Bedford Avenue ;! 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770 

ba sovietinis ruožtas, be 
Mandžurijos ir Sinkiango, 
yra didelis ir turi virš 100,- 
000,000 gyventojų, kelis mi- 
lionus armijoj ir partizanų 
eilėse. Nereikia manyti, kad 
gen. Chiang Kai-shekui len
gvai pavyks užkarti reakci
nės buržuazijos ir dvarpo
ni jos valią.

Chinijos sovietinio ruožto 
valdžia ir Komunistų Parti
ja bei demokratinės orga
nizacijos iškėtė protestą 
prieš Jungt. Valstijų kiši
mąsi i Chinijos vidaus rei
kalus. Jie sako, kad 60,000 
amerikiečių kareivių užima 
miestus nuo japonų, o pas
kui juos perduoda generol. 
Chiang" Kai-sheko jėgoms. 
Jie sako, kad Amerikos or- 
laivynas ir laivynas virto 
gen. Chiang Kai-sheko jė
gomis.

Tung Pi Wu, komunistų 
atstovas, vykdamas į Jufig. 
Tautų Organizacijos kon
venciją griežtai smerkia 
Amerikos kišimosi politiką 
ir reikalauja atšaukti iš 
Chinijos Amerikos armiją, 
orlaivyną ir laivyną.

Net Jungt. Valstijų ad- j 
mirolas Daniel E. Barbey, į 
kurio karo laivai veža gen.! 
Chiang Kai-sheko jėgas į! 
Mandžuriją ir tai sako, kad! 
Amerikos kariai, lakūnai ir j 
jūreiviai nepatenkinti —no
ri grįžti namo. Kad dabar
tinė politika yra pavojinga 
ir gali Ameriką įvelti ka
rau su Chinijos liaudimi.

Tung Pi Wu sako, kad 
Amerikos gen. A. C. Wede- 
meyer ir atstov.-P. J. Hur
ley tiksliai taip daro, kad A- 
meriką įtraukus karau prieš 
Chinijos liaudį arba net ir 
Sovietų Sąjungą. Tam gali 
pastoti kelią tik Amerikos 
liaudies balsas —reikalavi
mas atšaukti Amerikos jė-! 
gas, sulaikyti pagalbą gene
rolui Chiang Kai-shekui.

Chinijos sovietai, tos ša
lies komunistai yra dalis 
450,000,000 liaudies, kurie 
geriausiai masių reikalus 
išreiškia ir joki gen. Chiang 
Kai-sheko ir jo talkininkų 
skymai nenugalės liaudį.

S. Andrews, priešas ko
munistų ir tai rašo iš Kal
jano miesto: “Komunistai 
išreiškia žmonių šimtmečių 
troškimus... Jie parodo, kaip 
Chinijos darbininkai ir val
stiečiai gali turtingai gy
venti... Jų užimtuose plo
tuose jau pagerintas farme- 
rio ir kuli (vargingiausio 
darbininko) gyvenimas... 
Kalgano komunistai jau pa
dvigubino darbininkų al
gas, numušė kuli randas ir 
namus suteikė už mažas 
randas raštinių ir fabrikų 
darbininkams.”

W. Z. Foster sako, kad 
Amerikos liaudies pareiga 
reikalauti, kad prez. Tru
mano pasakyta kalbat Lai
vyno Dienoj būtų pilnai pri
taikinta prie Chinijos reika
lų, nes tik tas gali sulaikyti 
ten naminį karą ir praša
linti karo pavojų pasaulyj. 
Jis rašo, kad už prasidėjusį
karą atsako gen. Chiang 
Kai-shekas, Chinijos reak
cija ir tie elementai, kurie 
nori pražudyti pasaulio tai
ka.

D. M. š.

REIKALAVIMAI
. Reikalinga mergina dirbti prie 
stalų ir prižiūrėti miegkambarius. 
Vasaros laiku gyvens Great Necke, 
o žiemą Floridoj. Prašome lietuvai
tės atsišaukti prie pirmos progęs. 
Frank Naunik, 199 W. Shore Rd.» 
Great Neck, L. I. Telefonas: Great 

Neck 359. (260-261)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Tuojau Nuolatiniam Darbui

Chemiški Operatoriai
Laboratorijos Pagelbininkai

Pakuoto j ai
Paprasti Darbininkai

Minimum 48 Valandų savaite. Gera pradžiai alga.
Kreipkitės

SHERWIN-WILLIAMS CO.
Bound Brook, N. J. Tel. Bound Brook 486

(262)
....................  i ■ .......... - ■ —

DŽIANITORIUS
LENGVOS APVALYMO PAREIGOS 

, Gera Alga
Nuolatinis darbas patikimam, darbščiam 

vyrui.
MATYKITE MR. MUMFORD

ROSENBAUM’S 
DEPARTMENT STORE

PLAINFIELD, N. J.
(260)

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250 BELMONT AVE., 

HALEDON, N. J.
(263)

KRIAUČIAI
Patyrę. Nuolat.
GERA ALGA

Sherman’s Cleaners
And Tailors

801 F Street, Belmar, N. J.
(266)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Ir H............. -..........  ■ ' ■ ....................... - -=?

MERGINOS-MOTERYS 
Alminam fabriko darbui—Patyrimas nereikalingas

5 DIENOS—45 VALANDOS—Pridedant Viršlaikius 
ALGA PRADŽIAI 65c Į VALANDĄ 

LINKSMOS APLINKYBĖS — NUOLAT 
Vakacijos su Alga. Kalėdiniai Bonai 

Kreipkitės į MRS. SOULES
’ HANKINS CONTAINER CO.

963 Newark Avenue Elizabeth, N. J.
. (265)------------------------- ■ ............ ..........L--..........................................-........... . ■ ■ —

Šypsenos
Gerai Atsake

Kai Wilsonas atėjo prie 
dangaus vartų, jį sutiko 
Mozė:

— Ar tamsta esi ponas 
Wilsonas?

— Taip, tai aš.
— O, man labai gaila 

tamstos!
— Kodėl ? — paklausė 

Wilsonas.
— Juk tamsta esi Wilso

nas, Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentas?

—\ Tikrai, aš ir esu.
— Juk tamsta sugalvojai 

tuos 14 punktų, kurie pa
dėjo baigti pasaulinį karą?

— Taip, aš.
— Labai labai man tam

stos gaila, kai pamanau, ką 
žmonės padarė iš tų 14 
punktų.

— Tai nulipk tamsta že
mėn ir pažiūrėk, ką padarė 
žmonės iš tamstos 10 įsaky
mų!

Ne Tuo Adresu
Lordas Dubbertonas, la

bai išdidus anglų aukštųjų 
rūmų narys, vieną dieną 
patraukė provincijoje pasi
vaikščioti po pievas, kurio
se ganėsi banda. Iš bandos 
atsiskyrė vienas jautis, ku
ris, tur būt, ir buvo nema
žiau išdidus, ir ėmė baubda
mas pulti lordą. Lordas dū
mė,, per pievą kiek tik kojos 
nešė ir jam pasisekė pa
siekti tvorą, kurią kaip 
žaibas peršoko. Už tvoros 
jis susitiko jaučio savinin
ką ir ėmė barti:

— Kaip tamsta drįsti lai
kyti laisvėje tokį biaurų ir 
pavojingą gyvulį. Ir ar ži
nai, tarp kitko, kas aš esu?

Savininkas pakraipė gal
vą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BUCERIAI
Turi būt patyru. Nuolatinis darbas. 

ALGA $65. Kreipkitės 
F. & P. MEAT MARKET,

53-14 ROOSEVELT AVE.. WOODSIDE. L.L 
HAVEMEYER 9-6162.

(262)

MOKINIAI 
PAGELBINIAI VYRAI 

PRIE AIRPORT 
Gera Mokestis Nuo Valandų 

Kreipkitės nuo 9—12 
ar šeštadienį iš ryto.

T.W.A. HANGAR NO. 6 
LA GUARDIA FIELD

(264)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
DienorrfTs ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, '59 Pine Street, New York City.

(X)

REIKIA
2 vyrų pieninės farmai. 1 patyrusio melžiko 
ir 1 Smetonos nuėinėjo su ar be patyrimo. 

Alga su ar be kambario ir valgio.
JOHN BRAND, 

MARTINE AVENUE, FANWOOD, N.
(261)

Buy More Bonds

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKIN1MOSI GERO AMATO
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

PARDAVINĖTOJOS
PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO
Pageidaujančios nuolatinio darbo su proga 

pakilti. Linksmos darbo sąlygos.
MATYKITE MR. MUMFORD

ROSENBAUM’S
DEPARTMENT STORE

PLAINFIELD, N. J.
(260)

MERGINOS
MOTERYS

Lengvam Fabriko Darbui 
Gera Alga.

Linksmos darbo sąlygos
GRAND NOODLE CO.
52-64 72ND STREET

MASPETH, L. I.
 (264)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $35. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE, 59 Pine St., New York City.
(X)

PARDAVIMAI

PARSIDUODA SVEIKATOS IR 
SULIESINIMO SALONAS 

IN EAST MIDTOWN HOTEL, 
PIRMOS LUBOS 

Pilnai įrengta
Puikiausios įplaukos. Žema renda. Parduo

damas su ar lx? prietaisų mssatui ir 
elektrolysio įrengimų.

ŠAUKITE PLAZA 8-1548 
ar rąžykite PHILLIPS, BOX 104, 

150 E. 50TH ST.. N. Y. C.

— Aš esu aukštųjų rūmų 
narys, lordas Dubbertonas! 
----- Tai kodėl, jūsų šviesy
bė, to nepasakėte anksčiau 
mano jaučiui? — atsakė sa
vininkas su nuslėpta šypse
na.--------------------- • -Ii
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Balsuokite Numeriu Pirmu už Darbininkų
geliams, naciams ir lietuvių 
tautos galvažudžiams.

Atrodo keista, bet taip yra.
O taip yra dėl to, kad tūli

Šie Balsavimai Paro
dys, ko Darbininkai

perdaug balsų. Kaip tik kan
didatui priskaitoma 75,000 
balsų, jis tuojau paskelbia
mas išrinktu, jį išrinkusieji i

Kandidatus ir Eileje C už Kitus
Darbiečius ir Progresyvius!

Tie Vyrai Saugoja
Mūsų Reikalus

Peter V. Cacchione

šiandieną, lapkričio 6-tą, vis tinkamiausius iš darbinin- 
. nuėję balsuoti jūs pirmiausia kų eilių, kokie tuo tarpu ra- 
1 gausite popierinį (rankinį) rfosi. h-jeigu užgyrė, dėjo ant 
balotą arba sąrašą kandidatų, savo baloto kai kuriuos žmo- 

Balsuokite numeriais, ne nes iš kitų partijų — demo- 
kryžiukais. * kratų ir republikonų — ji tu

rėjo turėti taip pat rimtų prie
žasčių. Tomis priežastimis bu
vo pastangos, apvienyti visas 
geriausias darbininkų ir pro
gresyvių spėkas iš visų parti
jų ir visų luomų laimėjimui 
prieš didžiausi reakcijos jėgų 
susibūrimą aplink Dewey’o ir

ma-1 Ilooverio tipo republikonų iš- 
! —|statytą kandidatą į majorus, 

Goldsteiną.
Paskiausia balsuokite už 

Proposition ir nubalsuokite 
Amendmentus, kaip nurodyta 

' atskirai.

Pirmiausia balsuokite nu
meriu 1 už žymiausius darbi
ninkų kandidatus. Po to pasi
rinkite numerio 2 ir 3 (tose 
apskrityse, kur yra tiek 
karnų darbininkų užgirių

Paskiau balsuokite ant

tin- 
kan-

eilėje C. Nuspauskite žemyn 
rankenukes visoje toje eilėje.

Darbo Partija New Yorko 
mieste yra rankose darbo uni
jų, tad ji turėjo parinkti už

Iš Lietuvių Piliečių 
Kliubo Mitingo

Praeitą penktadienį įvyko 
mėnesinis Lietuvių Piliečių 
Kliubo- mitingas. Jame įvyko 
kai kurių keistenybių.

Buvo skaitytas “Lietuvių 
Misijos”laiškas, kviečiąs Kliu- 
bą pasiųsti savo atstovą arba 
atstovus į “misijos” suvažia
vimą Washingtone “Lietuvai 
laisvinti.” Suvažiavimas įvyk- 
siąs už 2 savaičių. Perskai
čius laišką, tik vienas lietu
viškų fašistų apjakintas narys 
matė reikalo “pasiųsti misijai

Bet nariai

kliubo nariai neatsilankė į 
mitingą ir kad tūli peranksti 
mitingą apleido.

N arys.

Tūkstančiai Sugadintų
Balotu

Verti
New Yorko miesto rinki-

mus
sas
tai,

Tarybos 
desėtkai 
balotų.

be galo

bus pa-
Partijos

balotai uždaromi. O visi nuo 
to išrinktojo likusieji balotai 
skaitomi tam, kuris juos pa
žymėtas numeriu 2-ru, o jei-

Benjamin J. Davis, Jr.

CIO Unijų Taryba New 
Yorko mieste ir visas didžio
jo New Yorko pažangusis ju
dėjimas prašo balsuoti nume
riu 1 už sekamus kandidatus:

Numerio Pirmo 
Kandidatai

1 Peter V. Cacchione— 
Brooklyne.

1 Benjamin J. Davis, Jr.— 
Manhattane.

1 'Michael J. Quill— 
Bronxe.

1 Sgt. Charles Belous— 
Queens.

1 Sidney Rose— 
Richmond (Staten Island). 
Visi CIO unijų užgirti.
Trys pirmieji

Davis. Quill, jau yra 
Tarybos nariais ir yra 
žinti vertais išrinkti, 
jantis jų nuopelnais 
Taryboje. Saržentas 
Belous ir Sidney Rose 
ra taryboje, bet iš kitų jų dar
bų praeityje ir iš jų pasiža
dėjimų ateities darbams yra 
numatomi dideliu priedu 
Miesto Tarybai.

Iš jau esamųjų Miesto Ta
ryboje trijų darbininku atsto
vų rekordo yra pasakyti daug 
kas, bet lai tenkinamės trum
pu pažvelgimu į dalelę rekor
do tik vieno tarybos nario 
(councilman) Peter V. Cac
chionės.
• Cacchione yra Pirmojo Pa
saulinio Karo veteranas, 
dovavo maršavimams už 
ntis ir darbus bedarbiams. Tai 
buvo pirm atėjimo į Miesto 
Tarybą. Jau būdamas tarybo
je, jis kovojo už greitesnį ka
ro laimėjimą. Vien per jo raš
tinę parduota trijų ketvirta
dalių miliono vertės ($750,- 

. 000) karo bonų. Ir visuomet 
kovojo prieš fašizmą namie; 
prieš kėlimą subway fėro; už 
geresnes mokyklas, už namus 
sugrįžtantiems veteranams ir 
visiems jų reikalingiems; prieš 
juodąjį turgų, prieš visokią 
diskriminaciją; už darbus vi
siems; už didesnę mokestį dir
bantiems.

Cacchione, 
Miesto 
pripa- 

vaduo- 
Miesto 

Charles 
dar ne

bo-

LDS 1 Kuopa Nau j,y Narių 
Kvotą Užbaigė su Kaupu

Susirinkimas 
! čio 1 
; Narių 
! relis. 
į imtas.

įvyko lapkri- 
Laisvės svetainėje, 

bū- 
pri-

d.
atsilankė nemažas

Valdybos raportas

Laiškų Skaitymas
Iš LDS 3-čio Apskričio Ko

miteto praneša apie įvykstan- 
| čia metinę konferenciją gruo- 
'džio 2 d., Laisvės svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Pradžia 10 \val. ryto. Išrink
ta 11 delegatų.

American Society for Rus
sian Relief konferencija įvyks 
lapkričio 18 d., Astor viešbu
tyje, New Yorke. Pradžia 10 
vai. ryto. Registracija doleris 
nuo delegato. LDS 1-ma kuo- 

i pa išrinko 1 delegatą.
Į Antrąjį Demokratinių 

. Lietuvių Suvažiavimą, kuris 

. įvyks lapkričio 23-24 dieno
mis, Pittsburgh. Pa., LDS 1- 
ma kuopa siunčia keturis de
legatus: R. Mizarą, J. W. 
Tomsoną, V. Bunkų ii’ G. Wa- 
risoną.

Komisijų raportai: Lietuvių 
Darbininku Susivienijimo 15- 

i kos metų jubiliejinė vakarienė 
įvyks lapkričio 24-tą, Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliubo sve
tainėje, 280 
Brooklyn,. N. 
bendrai visos

Daug-/ nariu 
kietų pardavimui 
Būtų gerai, kad 
praneštumėte, 
te pardavę 
parduoti, 
nešta pirm 
Tą dieną bus gaspadinių ir 
komisijos paskutinis susirinki- 

’ mas prirengimui vakarienės.
. Visų LDS Kuopų Komisijoms

Kuopų išrinktos komisijos 
LDS jubiliejinei vakarienei 

[ rengti būkite susirinkime lap
kričio 14-tos vakaro 7:30, 

. Laisvės salėje, 419 Lorimer 

. St., Brooklyne.
LDS 1-mos kuopos metinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 
(Dec.) 6 d. Tai svarbus su
sirinkimas. Bus renkama val
dyba 1946 metams. Ir kiti 
kuopos gerovei svarbūs reika
lai bus svarstomi. Visi nariai 
nors kartą į metus būkite su
sirinkime.

Kuopos stovis: Organizato
rius ii* finansų raštininkas J. 
Grubia perstatė 2 naujus na
rius, su kuriais kuopai skirtą 
naujų narių gavimui kvotą J. 
Grubis su kaupu užbaigė. O 
ta kvota buvo didoka — 29. 
Jau gauta 30. Ura už J.

Grubi!
Beje, J. Grubis sakė, 

su užbaigimu kvotos, jis 
nesustos darbavęsis, jis dirbs 
toliau.

Ligonių yra 3, suspenduoti 
9

kad
d ai'

Jurgis Kuraitis, Koresp.

nors porą dolerių.” 
nekreipė dėmesio.

Buvo keista, kad 
kalbėjo už misiją,
rinkime matėsi lietuvis 
žiokų ir jų suklaidintų 
kurie kažin ko laukė.

Tuojau paaiškėjo, 
taip nekantriai laukė.

Darbininkų - Progresy-1< 
vių Užgirti Kandidatai

J Miesto Tarybą
Brooklyne f Kings) Ant Ran

kinio Baloto:
1. Peter V. Cacchione
2. Milton J. Goell
3. Betram T. Baker
4. Joseph T. Sharkey.
Ant rankinių balotų bus 

prirašyta daug visokių kandi
datų, iš kurių būrio turėsite 
išsirinkti ir parašyti po nume
rį prie vardo 
Vardai 
lakšte.

Rinkimuose į Miesto Tary
bos narius kandidatų Brook
lyne išstatyta 36, New Yorke 
21, Queens 18, Bronx 19, 
Rich monde 2.

(ne kryžiuką).
būna atspausdinti

niekas ne- 
nors susi- 

kų kry- 
nariu,

ko jie

Amerikos 
kviečiant) 
į jos sau-

paiškėjo,

Union Avė., 
Y. Ją rengia 
kuopos.
yra pasiėmę ti- 

iš anksto, 
kiekvienas

kiek jau esa- 
ir kiek manote 

Tas turi būti pra- 
14-tos lapkričio.

Davis’o ir Quill’o rekordas 
panašus Cacchionės rekordui.

Išrinkite juos tris pirmai
siais. Ir išrinkite jiems gerus 
talkininkus — Charles Belous 
ir Sidney Rose!

Lietuvių Piliečių
Komitetas.

niaus laišką nuo 
Lietuvių Tarybos,” 
kliubą siųsti atstovą 
kiamą “kongresą.”

Vėliau mitinge
kad trečiadienio vakarą tūli 
kryžiokai su menševikais bu
vo susišaukę slaptą savo pasė
jėjų kliubo narių mitingą 

I (kokusą) kun. Pakalnio salė
jo ir ten nusitarė 
kliubo susirinkimą 
tai ir išrinkti savo 
Chicagą.

Kai laiškas buvo 
nemažai narių jau 
vaikščioję iš mitingo, bet or
ganizuoti kokusininkai sėdėjo 

Į ne j ūdėdami.
Na, ir jiems pavyko “laimė- 

< ti” : 32 balsais prieš 30 nutar
ta pasiųsti “visuotinau kon
gresai)” Stepą Briedį.

Dabar mūsų kliubas stovi 
šitaip: Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimai) (Pit tsburghe, 
lapkr. 23-24 dd.) jis pasiųs 
du savo, atstovus — pirmz-( 
Kreivėną ii' A. Balčiūną; į “vi
suotiną kongresą” — S. Brie-

atvykti į 
organi zun
de legatą Į

svarstytas, 
buvo iš-

MANHATTAN (New York)
1. Benjamin J. Davis, Jr.
2. Eugene P. Connoley
3. Stanley Isaacs

4 William Carroll.

Aniedu važiuos padėti vo
kiečių sugriautai Lietuvai at
sistatyti; o šis važiuos į Chi- 
cagą pasižiūrėti, kaip “visuo
tinas kongresas” skelbs Lietu
vos liaudžiai boikotą ir orga
nizuos pagalbą visokiems i 
Vokietija lietuviškiems pabė-

BRONX
1 Michael J. Quill.

QUEENS
1. Sgt. Charles Belous.
2 Edward Washington

RICHMOND (Staten Island)
1 Sidney Rose.

BROOKLYNE IR VISAME 
MIESTE ANT MAŠINOS 

EILĖJE C
William F. O’Dwyer, demo

kratų ir darbiečių kandidatas 
j majorus.

Lazarus Joseph, demokratų 
ir darbiečių kandidatas j iž
dininkus.

Vincent R. Impelliteri, de
mokratų ir darbiečių kandida
tas j City Council prezidentus.

Į Apskrities Prezidentą 
John Cashmore.

Paskiausiomis pirm rinki
mų dienomis buvo spėjama, 
kad O’Dwyer gausiąs daugiau 
balsų už kitus du kandidatus 
sudėjus kartu ir kad Morris 
išeisiąs antru, o Goldstein tre
čiu.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NOTARY
PUBLIC

DAVID O. SELZNICK PERSTATO 
INGRID BERGMAN 

GREGORY PECK 
lofilant ALFRED HITCHCOCK’O 

SPELLBOUND
ASTOR» i 45tn st.,
Nuolatiniai nuo 9:30 ryte—Vėlus rodymas 

kas vakarą.

Pereituose Miesto 
rinkimuose buvo 
tūkstančių sugadintų

Kas juos sugadina?
žinoma, ne politikieriai, ne 

ponaičiai iš milionierių kliu- 
bų. Tie žino svarbą rinkimų 
ir galią savo baloto. Tie ne- 
siliks nebalsavę, nei nubalsuos 
taip sau nuo ausies — jie nu
balsuos taisykliškiausia, už jų 
reikalams tarnaujančius kan
didatus .

Tik darbininkai gali užsi
miršti balsuoti. Darbininkai 
užsimiršta iš anksto sužinoti 
apie jų reikalams artimiau
sius kandidatus. Tai jie senu 
papratimu pridėsto kryžiukų. 
O dabar, naujoviškai (ren
kant narius j Miesto Tarybą), 
balsuojama numeriais.

Keli tūkstančiai, o kartais 
tik keli desėtkai sugadintų ba
lotų ar nebalsavusių piliečių 
darbininkų gali pralaimėti 
darbininkams kandidatą.

Linkėtina, kad kiekvienoj 
šiuos žodžius skaitančio sąži
nė būtų gryna dieną po rin
kimų.

žiūri visa mūsų šalis, vi- 
pasaulis. žiūri ne tiek j 
kokia skirtumą bus kie

kyje balsų už majorinius kan
didatus, nors tas irgi 
svarbu. Bet...

Žiūri j tai, kiek 
duota balsu Darbo
eilėje C. Kiek bus paduota už 
komunistus kandidatus į Mies-' 
to Tarybą, nes tai stipriausi 
kovotojai už darbo žmonių 
reikalus, ■' už progresą, už tai-

gu ir tas jau išrinktas, tai tre
čiam ir taip toliau.

Tas pats būna ir jeigu kan
didatas gavo per mažai balsų, 
kad būti išrinktu. Tada jį iš
ima iš sąrašo, o nuo jo paim
tus visus balotus rokuoja tam, 
kuris juose pažymėtas No. 2, 
ir t.t.

Belous NeĮbauginamas 
Raudonumu

Komunistai Ragino 
Dirbti ir Budėti

Komunistų Partija New Yor
ke savo paskiausiame pareiški
me dėl rinkimų pereitą penk
tadienį sakė:

“Antradienį New Yorko žmo
nes išneš nuosprendį, kuris tu
rės įtakos į visos mūsų šalies 
ateitį. Viskas rodo į didelius 
žmonių laimėjimus . . ., bet jie 
dar nėra laimėti, už juos turi
me kovoti iki paskutinis balsuo
tojas ateis į balsavimų sto-

Paskutinės dienos, valandos 
ir minutės turi būti didžiausio 
darbo minutėmis visiems dar
bininkų ir pažangos laimėjimo 
šalininkams.

OFICIALIS IBS OPTIKAS
OPTICAL CO. 

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14tl» St.

Akis ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija fiapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553 

j 2539j 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Iš senų 
naujus 
lūs ir

į, sudarau 
rikoniškais. Rei-

I kalui esant ir 
w padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
W geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Kitais žodžiais, pagal tuos 
balsus darbininkų draugai ir 
priešai spręs, ko darbiu inkai 
ir jų draugai verti.

Imant atydon, kad darbi
ninkų valdovai visuomet te
duoda darbininkams mažiau, 
negu jie verti, gavimas ma
žai balsų leistų jiems visu 
smarkumu darbininkus "pulti. 
Reikėtų darbininkams sunkiai 
kovoti ir tose kovose mažiau 
rastųsi draugų iš tų talkinin
kų, kurie talkina tik saulėto
mis dienomis.

75,000 Balsy Išrenka 
Tarybos Narį

B alsu o j an t p ro p orc i o n a 1 ės 
atstovybės balsavimų sistema 
nežūsta nei vienas balsas.

Kandidatas turi gauti 75 
tūkstančius balsų arba dides
nę to skaičiaus pusę, kad bū
ti išrinktu. Tačiau nereikia 
rūpintis, kad kas nors gaus

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS1 9 ryte VALAINDOb. j 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Charles Belous, Queens ap
skrities darbiečių ir kitų pažan
giųjų numerio 1 kandidatas i 
Miesto Tarybą (Council) pa
reiškė, kad jis “dirbs Miesto 
Taryboj su progresyviais, įskai
tant Davis, Cacchione ir Quill.”

Belous tai pareiškė kalbėda
mas 
biečių

Sunnyside-Woodside dar- 
kliubui pereitą ketvirta- 
5th St. ir Green point

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 ir ALDLD 24 kp. susi
rinkimas įvyks lapkričio 7 d., 8 v. v., 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai dalyvauki
te, nes reikės išrinkti delegatus j 
lapkr. 23 ir 24 d. Suvažiavimą, ku
ris įvyks Pittsburghe. Kom.

(259-260)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vyrui, Williamsburge. Visi mo
derniniai įrengimai. 189 So. 2nd 
Str., Brooklyn. N. Y. Kreipkitės į 
apačią. (259-260)

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuviu Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9612

Fersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen. JDP

ROBERT LIPTON
701 Grand St .

. TeL ST. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




