
KRISLAI
Apie Kražių Skerdynę.
Hullas ir Lietuviški Pecke- 

liai.
Dr. KaŠkiaučiaus Prašymas.
Draugai Dirba Suvažiavi

mui.
Būsiu Našvėje ir Haverhill.

Rašo R. Mizara.

Šį mėnesį sukako lygiai 50 
metu nuo t. v. Kražių skerdy
nės, Įvykusios 1893 metais. 
Platesnį, išsamesnį tuo klausi
mu straipsnį (editorialą) skai
tytojas ras antrajame šios die
nos Laisvės puslapyje.

Mūsų tautos nelaimei, dau
guma lietuvių katalikų kuni
gų visuomet ėjo prieš liaudį 
su josios išnaudotojais, su 
priešais. Panašiai buvo ir 
Kražiuose. Panašiai buvo 1905 
metų revoliucijos metu. Pana
šiai buvo 1917-18 metais. Pa
našiai buvo ir 19 10 metais.'

O visgi katalikų dvasiškija 
turėtų nors sykį suprasti, kad 
šitaip daryti yra negražu, ne
dora, nuodėminga!

ket-
Kalbėdamas J anglinių 

stijų kongresui (pereitą 
virtadienį) sekretorius 
išgyrė maršalą Staliną.

Kiekvienas visuomenininkas, 
kiekvienas demokratinės vals
tybės aukštasis pareigūnas, 
kiekvienas laikraštininkas bei 
rašytojas, kuris kada nors tu
rėjo progos su Stalinu susitik
ti ir kalbėti, nepaprastai Sta-, 
liną giria dėl jo didelės iš
minties, dėl takto, dėl nuošir
dumo.

Na, o tūli lietuviški pecke- 
liai dar vis nesiliauja maršalą 
Staliną krikštyti “banditu”, 
“vagim” “nemokša” ir kito
kiais piemeniškais titulais.

Tas parodo, kaip žemai tū
li mūsų redaktoriai yra nu
smukę paprastame padorume, j 
kaip mažai jie patys supran-' 
ta!

Mūsų dr. J. J. Kaškiaučius 
dirba kalėjimo ligoninėje 1 — 
gydo nesveikuosius. Atlieka
mu nuo užsiėmimo metu, — 
skaito knygas,— daug jų skai
to.

Iki šiol dr. Kaškiaučius man 
atrodė kaip kokis encyklope- 
dija: daug skaitęs, daug kal
bų žino, apie viską plačiai 
nusimano.

Beje, dr. Kaškiaučius pra
šo visus draugus ir prietelius, 
kurie jam rašinėja laiškus, 
kad rašytų angliškai. Lietu
viškai rašytų laiškų jam ka
lėjimo valdyba nepraleidžia. 
Nes reikia atsiminti, jog ka
lėjimuose kiekvienas laiškas 
yra cenzūruojamas. Kadangi 
ten nėra lietuviškai mokančio 
skaityti valdininko, tai lietu
viški laiškai sulaikomi ir bus 
perduoti daktarui tik tuomet, 
kai jis bus išleistas laisvėn..

Jokių aukų dr. Kaškiaučiui 
taipgi nesiųskite; jos jam ne
reikalingos. Jis geriau velytų, 
kad kiekvienas, kuris tik išga
li, paaukotų National War 
Fondui, Pundelių Komitetui 
arba Demokratinių Lietuviui 
Suvažiavimui.

Šitokis yra jo paties troški
mas, pageidavimas!

1-masis LDS vice-preziden- 
tas S. K. Maženskas rašo iš 
Clevelando, kad jis jau turi 
surinkęs 
žiavimui 
100 d oi.

Kitose 
dirba panašiai — pav., A. J. 
Smithas Philadelphijoj, ir ki
ti draugai ir prieteliai.

Smagu!

Lapkričio 20 d. šUų žodžių 
rašytojui teks sakyti kalbą 
Nashua, N. H., o lapkričio 
d.—Haverhill, Mass.

Smagu bus pasimatyti 
brangiaisiais laisviečiais!

Dem. Lietuvių Suva- 
pasveikinimų su virš 
aukų.
kolonijose veikėjai
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Berne. — Italijos patri- 
jotai nužudė 20 fašistų va
dų ir bombomis sunaikino 
jų centrą Como mieste, 
siaur. Italijoj.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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DVIGUBA SOVIETU PERGALE
ANGLU LAKŪNAI KIRTO 

DIDŽIAUSIĄ IKI ŠIO!
SMŪGI VOKIETIJAI

RAUDON. ARMIJA ATĖMĖ 
IŠ VOKIEČIU KOROS- 

TENĮ IR REČICA
London, lapkr. 19. —Pra

eitą naktį didžiausias iki 
šiol Anglijos bombanešių 
skaičius pleškino Berlyną ir 
Ludwigshafena, kariniai - 
cheminių fabrikų miestą, 
pietiniai - vakarinėj Vokie
tijoje. Abiejuose miestuose 
sukelta milžiniški gaisrai ir 
sprogimai.

32 anglų bombanešiai ne
grįžo, bet tai tik mažas 
nuošimtis, sugretinant su 
didžiais Anglijos bombane
šių pulkais, 
šiuos žygius.

Švedų korespondentai valstybėlių federacijos po 
Berlyne taip pat pranešė, karo, nes yra suprantama, 
jog anglai ten sunaikino ei- kad toks jų sąryšis būtų at- 
lę karui svarbių fabrikų.

Šiuo atveju Berlynas jau gręstų santaikai.

Siūloma 13 Bilionu Dolerių Sumažinti 
Jungtinių Valstijų Karo Išlaidas

Washington. — Kongres- 
manas Snyder, pirmininkas 
kongresinės komisijos karo 
reikalais, pranešė, jog Ame- 
rik. armijos vadai sutiko,

1,000 Lėktuvų Triuški
no Nacių Miestus

London, lapkr. 19.— Nau
jausi pranešimai teigia, kad 
daugiau kaip 1,000 didžiau
sių Anglijos bombanešių 
triuškino Berlyną ir kari
nių chemikalų pramonės 
centrą Ludwigshafeną, piet
vakarinėje Vokietijoj. Skai
čiuojama, kad anglai nume
tė bent pustrečio tūkstan
čio bombų j tuodu miestu.

Amerikos bombanešiai vėl 
sprogdino ir degino fabri
kinius miestus vakarinėje 
Vokietijoje dienos laiku, 
kad galima būsią 13 bilio-

Hull'o Raportas Kongresui apie Maskvos Konferenciją
E>

Washington. — “Tikima, 
jog Maskvos Konferencija 
buvo svarbus žingsnis grei
čiau karui baigti ir ateičiai 
(taiką) užtikrinti,” pareiš
kė Amerikos valstybės se
kretorius Cordell Hull. Ra
portuodamas bendram se
nato ir kongresmanų posė
džiui apie tą konferenciją 
tarp jo paties, užsieninio 
Sovietų komisaro Molotovo 
ir Anglijos užsienių reikalų 
ministerio Edeno, Hull, 
tarp kitko, pareiškė:

“Dabar Jungtinės Valsti
jos ir Jungtinės Tautos ve
da ofensyvą visose pasaulio 
dalyse. Mūsų priešai kenčia 
sumušimą po sumušimo. 
Ateis laikas, kad visiškai 
taps sutriuškintas despera
tiškas priešų pasišovimas, 
siekiąs sunaikint pasaulį. 
Bet iki to laiko mes turėsi-

THE LITHUANIAN DAILY

87-tą kartą buvo bombar
duotas iš oro.

Hamburgo bombardavi
muose pirmiau dalyvaudavo 
po 700 iki 800 Anglijos lėk
tuvų, bet praeitą naktį dar 
kur kas daugiau anglų 
bombanešių triuškino Ber
lyną ir Ludwigshafena.

PRIEŠ MAŽŲJŲ VALS
TYBĖLIŲ FEDERACIJĄ
Maskva. — Izviestija ra- 

padariusiais šo, jog Sovietai priešingi 
steigimui mažųjų europinių

kreiptas prieš Sovietus ir 

nų dolerių metams numušt 
nuo tų armijos lėšų, kurios 
buvo pirmiau numatomos. 
Tai todėl, kad žymiai page
rėjo karinė padėtis Jungti
nėms Valstijoms Atlanto 
Vandenyne, Caribbean Jū
roj, Viduržemio Jūroj ir ki
tur. Tokiu būdu galima bū
sią ir 548,000 mažiau vyrų 
šaukti armijon, negu anks
čiau skaičiuota, kada buvo 
planuojama 8,200,000 armi
ja.

Jungtinių Valstijų armi
jos vadai sako, kad tik ko
kie netikėti, nepaprasti ka
ro įvykiai galėtų pareika
laut visų pirmiau numatytų 
išlaidų ir karinių jėgų.

Maskva. — Sovietų jėgos 
lapkr. 17 d. visuose fron
tuose sunaikino bei pavo
jingai sužalojo 75 nacių 
tankus.

me dar didžiulių sunkeny
bių panešti ir milžiniškų 
aukų sudėti.

.“Tačiau artėja laikas, 
kada vis daugiau ir dau
giau žemių bus išveržta iš 
užėmusio jas priešo ir kada 
Vokietija ir likusieji jos pa- 
pėdininkai turės eiti tuo 
keliu, kuriuo fašistinė Itali
ja nuėjo. Tokiose aplinky
bėse atsiranda naujų klau
simų, kurie reikalauja su
tartino Talkininkų veiki
mo, kad greičiau užbaigt 
karą, išdirbt planus sekan
čiam tuoj po jo laikotarpiui 
ir padėt pamatus pokari
niam pasauliui.

NĖRA SLAPTŲ 
SUTARČIŲ 

“Maskvoje mes ir svars
tėme daugelį tų klausimų. 
Buvo pasiekta svarbių susi-

Maršalas Stalinas sako kalbą Maskvoje susirinkime pa
minėti Sovietu Sąjungos 26 mėty sukaktuves.

ORAS TEBETRUKDO TALKININKU ŽYGIUS 
PRIEŠ VOKIEČIUS ITALIJOJ

Alžyras, lapkr. 19.— Liū
tys su sniegais ir ištvinu- 
sios upės vis trukdo dides
nius amerikiečių ir anglų 
karo veiksmus prieš vokie
čius Italijoj. Todėl šiuo tar
pu abelnai tik žvalgai tevei
kė. Bet Aštuntoji anglų ar
mija, rytiniame Italijos šo
ne, šiek tiek pastūmė na
cius atgal.

Amerikos ir Anglijos, la- 

Laisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

Punktai
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S. Kuzmickas, Shenandoah ...........
V. Vilkauskas, Nashua .................
S. Penkauskas, Lawrence .............
V. Smalstienė, Royal Oak...............

(Tąsa 5-tam pusi.)

Karo Jėgų Suderinimas; Saugumo Užtikrini
mas; Sienų Klausimo Atidėjimas; Pagarba 

Molotovui, Edenui/ Stalinui ir Rusams
tarimų, bet nebuvo jokių 
slaptų sutarčių, ir niekas 
nesiūlė jų.

“Apie karinius svarsty
mus tenai galima pasakyt, 
kad jais buvo siekiama pa
lengvinti glaudesnį san- 
darbininkavimą tarp šių 
trijų kraštų (Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos) karo veiks
muose prieš bendrąjį prie-

SAUGUMAS PO KARO
“Karui pasibaigus, visos 

Jungtinės Tautos ir su jo
mis susirišę kraštai turės 
tą patį bendrą reikalą —jų žemių žmones — prieš

kūnai vėl atakavo nacius 
Jugoslavijoj ir, tarp kitko, 
nuskandino vieną, vokiečių 
laivą upėj ir sužalojo kitą.

Cairo. — Spėjama, kad 
gal Prancūzų Komitetas 
Tautai Laisvinti pripažins 
Lebanui nepriklausomybę 
nuo Franci jos. Lebanas yra 
arabų valstybėlė.

1544 
926 

.890 
731 
£95 
576

tautinio saugumo, taikos, 
ūkinės ir visuomeninęs ge
rovės — pagal Atlanto Čar- 
terio principus ir dvasią.

“Tai tokiais sumetimais 
Maskvos konferencija pa
gamino ir išleido keturių 
kraštų pareiškimą (Jungti
nių Valstijų, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Chinijos).

BAUSMĖ NACIAM 
KRIMINALISTAM

“Toj konferencijoj trys 
valdžios taip pat iškilmin
gai pareiškė, jog tinkamai 
bus nubausti nacių vadai už 
žvėriškas, pasibaisėtinas jų 
piktadarystes prieš užimtų-

>

London, lapkr. 19. —Rau
donoji Armija vakar atėmė 
iš vokiečių Korosten mies
tą, penkių svarbių geležin
kelių stebulę, ir tuomi per
kirto naciams tiesioginius 
geležinkeliu susisiekimus 
tarp Ukrainos'ir Baltaru
sijos.

Tą pačią dieną sovietiniai 
kovūnai, po nuožmių mūšių 
gatvėse, užėmė Rečicos 
miestą su geležinkelių sto- 
čia, 25 mylios į vakarus nuo 
gubernijos miesto Gomelio, 
stovinčio vakariniame šone 
Sož upės, Dniepro intako.

Raudonarmiečiai nuskan
dino bei užmušė daug na
cių, kurie stengėsi iš Reči
cos pabėgt antrapus Dnie- 

| pro upės.
Sovietų kovotojai taip 

pat atėmė iš priešų Vasile
viči apskričio miestą, 25 
mylios į vakarus nuo Reči- 

einančio į Pinską ir Lenki
ją. Dabar Raudonoji Armi
ja žygiuoja artyn Kalinovi- 
či, geležinkelių mazgo tarp 
Leningrado ir Odessos.

Maskva, maršalo Stalino 
įsakymu, pasveikino Koros- 
tenio - Rečicos pergales 24- 
riomis salvėmis iš 124 ka- 
nuolių.

Rėčkos srityje Sovietai 
atvadavo dar daugiau kaip 
30 gyvenamųjų vietovių. 
Korostenyje raudonarmie

čiai pagrobė daugius vokie
čių ginklų ir įvairių kitų 
karo reikmenų. Šioj fronto 
dalyj jie atėmė iš nacių dar 
kelias gyvenamąsias vie
tas. ,

Vien Korostenio apygar
doj per dieną buvo užmuš
ta apie 4,000 hitlerininkų ir 
sunaikinta bei išmušta iš 
veikimo 57 jų tankai.

Ties Rečica raudonar

visų tautų ir tikybų žmo
nes.
RUBEŽIŲ KLAUSIMAS 

ATIDĖTAS
“Buvo ir kitų ' klausimų, 

kaip kad rubežių klausimai, 
kurie, atsižvelgiant į patį 
jų pobūdį, turi būti nelie
čiami, iki baigsis karo veik
smai. Tatai sutinka ir su 
mūsų valdžios nusistatymu, 
kurio jinai laikosi jau nuo 
kiek pirmiau.
PAGARBA MOLOTOVUI, 

EDENUI, STALINUI
“Šia proga man labai 

smagu pareikšt asmenišką 
pagarbą tiem žmonėm, su 
kuriais turėjau laimės tar
tis Maskvoj. P-s Molotovas 
kuo sėkmingiausiai padarė 
paruošimus konferencijos 
darbui. Kaipo konferencijos 
pirmininkas ir dalyvis, jis

miečiai, be kitko, išlaisvino 
1,300 sovietinių piliečių, ku
riuos naciai varės vergi jom

Dniepro alkūnėje Sovie
tai nukovė 1,300 vokiečių ir 
pagerino savo pozicijas. Į 
vakarus nuo Žitomiro Rau
donoji Armija ištaškė tuzi
nus nacių kontr-atakų ir 
privertė priešus sumišime 
bėgti atgal. Viename tik šio 
fronto sektoriuje užmušta 
800 hitlerininkų.

Raudonarmiečiai Greit 
Paimsią ir Gomelį

London, lapkr. 19. — So
vietų kariuomenė, žygiuoda
ma pirmyn iš šiaurinio ir 
pietinio šonų, vis siaurina 
naciams ištrūkimo spragą 
iš Gomelio, nacių tvirtumos 
Baltarusijoj. Raudonarmie
čiams teliko tik pora deset- 
kų mylių visiškai uždarytį 
šią spragą. Užėmę Rečicą 
ir Vasileviči, geležinkelių 
stotis 25 ir 50 mylių į va
karus nuo Gomelio, sovieti
niai kariai lenkia platų lan
ką apie šį miestą.

Anglų radijas teigia, kad 
naciai Gomelyje jau esą 
pasmerkti.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečiai, girdi, jau 
kraustąsi iš Gomelio.)

Gomelis stovi tarp Sož ir 
Dniepro upių, kur gręsia 
tiesioginis pavojus tūkstan
čiams hitlerininkų.

N u šluota Nacių Lėktuvų 
Dirbyklos ‘Norvegijoj

Amerikos bombanešiai vi
sai sunaikino vokiečių lėk
tuvų taisymo dirbyklas 
Kjelleryj, Norvegijoj, 11 
mylių nuo to krašto sosti
nės Oslo.

ivisą laiką parodė aukščiau
sios rūšies gabumus ir gilų 
supratimą tarptautinių rei
kalų. P-s Eden, su nepapra
sta savo išminčia ir patyri
mais, parodė puikiausias 
valstybės vyro savybes. Aš 
atradau, jog maršalas Sta
linas yra stebėtinas asmuo, 
vienas iš didžiųjų šio am
žiaus valstybės vyrų ir va- 

' du.
HEROJIŠKI ŽMONĖS
“Rusijos žmonės padarė 

man gilaus įspūdžio su jų 
epiškai - patrijotiniu uolu
mu. Tauta, kuri taip kovoja 
prieš begailestingąjį užpuo
liką, laikydama mirtį visiš
koj paniekoj, kaip kad So
vietų Sąjungos vyrai ir mo
terys kovoja, tokia tauta 
užsitarnauja gilios pagar
bos su pasigerėjimu tarp . 
visų kraštų žmonių.”



rsr-jn—T-wt--r ,. ę^v^CT^j-Įf, 
, ..><'«' *. < . ...

.'*&''' , -J , ’■ ?*< >ęj' ' - /jjf' • ”v. ’■<• ' '■

* ■■ *

Antra® Puslapis

LAISVE
LITHUANIAN DAILY. PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holiday* 

Established April 5. 1911
127 LORIMER ST.. BROOKLYN. 8. NEW YORK

Tel. STaerg 2*8878
President Jos. Weiss
Secretary Treasure, o. M. Shod 
Editor Roy Mizars

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ............. $6.50
United States, six months $3.50
Brooklyn, N. Y., per year $7.00
Brooklyn. N. Y., six months $3.75
Foreign countries, per year $8.00
Canada and Brazil, six month' $3.75
Canada and Brazil per year $7.00
Canada and Brazil six months $3.75

’ *’■ . • ... :■
, !•.' ’ 'h.

Laisve, Lithuanian Daily News

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y. under the 

Act of March 3, 1879

Kražių Skerdynė Ir Kunigai
Šį mėnesį sukako lygiai 50 metų, kai 

caro valdžia pravedė per visą pasaulį 
nuskambėjusią, žiaurią Kražių skerdy- . 
nę. Be abejo, tai buvo nenaudėliškas ca
ro valdžios darbas, kuriuo šlykštėjosi 
visa Rusijos liaudis, visos prie Rusijos 
buvusiosios tautos ir visas civilizuotas 
pasaulis.

Kražių skerdynių istorija, trumpai su
ėmus, yra tokia: 1893 metais Kražiuose 
(Raseinių apskrt.) buvo dvi bažnyčios: 
medinė ir mūro bažnyčia, priklausanti 
klioštoriui. Caro valdžia pasirįžo užda
ryti mūrinę bažnyčią ir klioštorių. Suži
noję apie tai, kražiečiai pasirįžo bažny
čios neduoti. Pirmiau jie davė valdžiai 
prašymus, kad bažnyčia būtų palikta 
jiems, o paskui, kai pamatė, kad klioš
torių uždaro, bažnyčią taipgi uždarys, 
jie nutarė pasipriešinti: statė sargybą, 
dabojo, kad niekas jos neuždarytų.

Gubernatorius Klingenbergis, tačiau, 
pasirįžo pravesti savo: jis vieną gražią 
dieną atvyko su būriu kareivių ir jėga 
bažnyčią uždarė. Tie, kurie jam prieši
nosi, buvo skaudžiai sumušti, sužaloti; 
tūli parapijiečiai žuvo, besipriešindami.

Toks caro valdžios žygis Kražiuose 
tuomet, kaip minėjome, sukėlė didelį pa
sišlykštėjimą visoje rusų liaudyje, visose 
.tautose, visame pasaulyj. Kražių sker
dynė, beje, žymiai paakstino ne tik Lie
tuvos liaudį, bet ir visos Rusijos liaudį 
griežčiau, daugiau kovoti prieš carizmą, 
prieš priespaudą. Kražių skerdynė buvo 
vienas iš tų įvykių, kurie vedė Lietuvos 
ir visos Rusijos liaudį prie revoliucijos, 
— pirmiau prie 1905 metų revoliucijos, 
paskui — prie 1917 metų — Didžiosios 
Spalių Revoliucijos.

Dėl Kražių skerdynės rašo ir klerika
lų spauda. Iš Berlyno atvykęs kun. 
Prunskis patiekė straipsnių; rašo Drau
gas, rašo kiti tos rūšies laikraščiai.

Ir jie, rašydami implikuojančiai, ban
do įkalbėti skaitytojui, kad, jeigu caro 
valdžia buvo lietuvių tautai žiauri, tai 
ir Tarybų Sąjungos (į kurią įeina ir Ru
sija), vyriausybė būsianti Lietuvai žiau
ri ir dėl to Lietuva neturinti įeiti į Ta
rybų Sąjungą. Klerikalų spauda sumai
šo carų valdžią su Rusijos liaudimi; jie 
tiksliai maišo Tarybų Sąjungos vyriau
sybę su caristine vyriausybe. Viskas da
roma tam, kad antagonizuoti skaitytoją 
linkui Tarybų Sąjungos.

Bet klerikalų spauda užtyli kai ku
riuos faktus santikyj su Kražių skerdy- 
ne. Ji užtyli tą svarbiausįjį faktą, kad 
katalikų dvasiškija tuomet stovėjo ne su 
kražiečias, bet su caro valdžia, su žiau
riuoju gubernatoriumi Klingenbergiu!

“Darbininkų Kalendorius li904 Me
tams” (straipsnio autorius Skundutis) 
rašo, kad tuomet, kada gubernatorius 
uždarinėjo vienuolyną, tai Kauno dvasi
škuos vyriausybė, konsistorija, “liepia 
Šidlavos džiakonui Jastremskiui ir Kel
mės klebonui kun. Jageliui uždaryti Kra
žių kiioštoriaus bažnyčią. Tiedu siunčia 
komendorių kun. Mažeiką mišių laikyti, 
laike jų suvalgyti visą švenčiausįjį arba 
tiesiog jį slaptai pavogti ir išnešti iš 
bažnyčios. Bet susirinkę žmonės neleido 
to padaryt. Tada kun. Mažeika, gavęs 
Vyskupo paliepimą, užmano pavogti 
švenčiausįjį naktį. Bet ir tas jam ne
pavyksta. Moterys nutveria jį jau išei
nantį prie pačių bažnyčios durų ir su
laiko. Kunigas ant pagalbos pasišaukia 
sJakristijoną ir policijantą. Bet moterų 
pergalėti negali. Ant galo, nieko nepe
šęs, mušamas, draskomas ir gnaibomas 
moterų, kun. Mažeika susigėdęs ir per
pykęs, turėjo vienok švenčiausįjį atgal į 
altorių nunešti...”

Ką gi tas viskas parodo ?
O gi tas parodo, jog katalikų dvasiški-

ja ėjo išvien su caro valdžia, o žmonės 
turėjo kovoti tiek prieš cąristinį režimą, 
tiek prieš katalikų dvasiškiją! Net ir 
tragingiausiu metu, Kražių skerdynės 
metu, kunigija stovėjo žiauriosios caro 
valdžios pusėje!

Apie tą įvykį rašė plačiai visokia 
spauda. Nesitenkindami “Darbininkų 
Kalendoriaus” bendradarbio žodžiais, 
imame liaudininkų “Varpą” (num. 8, 
1899 metais), kuriame Dvylis davė dau
giau smulkmenų apie Kražių įvykį. Jis 
lankėsi Kražiuose, jis kalbėjosi su žmo
nėmis, dalyvavusiais tame sąjudyj. P- 
nas Dvylis rašo, kad žmonės, aišku, buvo 
labai pasipiktinę caro valdžia ir kad jie 
žadėjo, jei tik pasitaikys proga, prieš 
carizmą išstoti su ginklu rankoje! To
liau:

“Daugiau pasergėjau didelį išpeikimą 
trijų kunigų, pasirašiusių ant neteisingo 
Kauno gubernatoriaus protokolo. Štai jų 
vardai: džiakonas šidlavos klebonas 
Pranciškus Justrembskis, Kelmės klebo
nas Karolis Jaugelis ir Kražių klebonas 
Apollinarijus Benadskis. žmonės sako: 
‘Kokie jie dievo tarnai? jie pardavė baž
nyčią! ar tai taip jiems reikėjo užstoti 
už bažnyčią? Kada parapijoms visur 
siuntinėjo prašytojus, idant jiems paliktų 
mūrinę bažnyčią, Kražių klebonui la
biau rūpėjo daržai, negu bažnyčia! Kada 
plėšikai užpuolė nakties laiku ant dievo 
namų ir pasidarė didelis kraujo pralie
jimas, ką jie veikė? Jie ant neteisingo 
pasirašė gubernatoriaus protokolo, nors 
matė ir žinojo, kad ten visai kitaip bu
vo, negu skelbė pats protokolas, drebė
dami už savo kailį! Ar tai mums tokių 
kunigų reikia? Ne, sergėk Dieve nuo 
tokių silpnų sutvėrimų! Krauti į bankus 
pinigus ir barti žmones, kad jie mažai 
aukauja bažnyčiai, tai jie gerai supran
ta, bet kur reikia pasirodyt tikrais apgy
nėjais bažnyčios, tai čia jie visiškai at
sisako nuo darbo...”

Vadinasi, čia aiškiai pasirodė, kur 
stovėjo kunigai, kur stovėjo žmonės.

Bet jūs veltui jieškotumėte šiandien 
kunigų spaudoje nors žodeliu prisime
nant apie tuosius katalikų dvasiškijos 
darbelius!

Kražių Skerdynė ir Revoliucija
Kražių skerdynė buvo vienas iš dauge

lio masinių žmonių pasipriešinimų caris- 
tinei santvarkai, tautų smaugikei. Kaip 
nurodėme, Kražių skerdynė paakstino 
Lietuvos žmones ir kitų tautų žmones 
kovon prieš carizmą.

1905 metais prasidėjo revoliucija viso
je Rusijoje ir Lietuvoje? Sukilo visa 
Lietuva. “Atkeršyti už Kražius!” šaukė 
žemaičiai. Bet ką gi darė katalikų kuni
gija? Su labai mažomis išimtimis, toji 
dvasiškija gynė caro valdžią. Atsimena
me praloto Antanavičiaus aplinkarštį. 
Atsimename kun. Laukaičio pasigyrimą 
valstybės dūmoje, kad Lietuvos kunigai 
padėjo carui malšinti 1905 metų revoliu
ciją. Atsimename visą eilę kitų Lietuvos 
kunigų negražių darbelių, atkreiptų 
prieš liaudį, už carą, Lietuvos bažnyčio
se buvo meldžiamasi už tą patį carą ir 
jo visą “pakaleniją”!

Tačiau, prieš dvarponių, kapitalistų ir 
kunigų norą, Rusijos liaudis nuvertė ca
rizmą ir įkūrė darbo žmonių valdžią, 
tarybų valdžią. Ką gi darė lietuviškoji 
dvasiškija? Ji išstojo prieš tą valdžią.

O kai Lietuvos žmonės, nuvertę sme- 
tonizmą, 1940 metais įsikūrė tarybinę 
santvarką ir nusitarė sueiti į federaciją 
su Rusijos, Ukrainos, Latvijos, Balta
rusijos, Estijos laisvomis tautomis, tai 
toji pati lietuviškoji ^dvasiškija ir vėl 
dūksta! Carizmą ji garbino. Carizmą ji 
gynė. Gynė ir rėmė ji smetonizmą. Bet 
prieš darbo žmonių valdžią ji dar vis 
šiaušiasi ir ją visaip niekina — net ir 
Kražių skerdynę ji bando naudoti tam 
reikalui!

Mes gi Prunskiams ir jam panašiems 
sakome: Kražių skerdynė simbolizuoja 
Lietuvos liaudies kovą už savo teisę gy
venti laisvu gyvenimu. 1940 metais lie
tuvių tauta, po ilgų vargų ir didelių ko
vų, buvo pasiekusi laisvojo ir laimingojo 
gyvenimo pradžią. Nors plėšikiškas vo
kietis laikinai tąjį gyvenimą nutraukė, 
tačiau neužilgo ant karo griuvėsių lietu
vių tauta ir vėl pradės laisvai, tarybiškai 
gyventi.

Jūs gi, kunigėliai, kurie bandote ple
pėti apie kražius, apie Lietuvos laisvę, ir 
podraug puolate tarybų vyriausybę, dir
bate savo tautai taip, kaip Justrembs- 
kiai, Jaugeliai, Benadskiai, Antanavi- 
čiai, Laukaičiai ir kiti,—dirbate jos pra
žūčiai !

Bet jums to nepasiekti!

PALAIPSNIUI JUODA- 
ŠIMTĖ JA

Argentinoje išeina “Ar
gentinos Lietuvių Balsas.”. 
Laikraščio politinė kryptis 
yrą menševikiška, naujie- 
nietiška - keleiviška. Bet 
kadaise jis buvo švariau 
vedamas už Keleivį ir Nau
jienas, kai kada rasdavai 
jame dar ir tiesos žodį. Bet 
palaipsniui “Argentin. Lie
tuvių Balsas” baigia pasi
vyti Keleivį ir Naujienas, 
darosi jų kopija, arba, ki
tais žodžiais, smarkiai juo- 
dašimtėja.

Pavyzdžiui, Argentinoje 
pažangieji lietuviai gerbia 
Lietuvos žmonių kovas 
prieš vokiškus okupantus. 
Jie yra pasigaminę ir sce
noje stato veikalą “Raudo
nieji Sakalai.” Tai esąs vei
kalas apie Lietuvos partiza
nų kovas prieš okupantus.

Bet ir šis veikalas užkliu
vo už liežuvio pronaciams 
iš “Argentinos Lietuvių 
Balso”. Taip, matyt, jie 
pyksta ant pažangiųjų, 
kam šie užtaria partizanus, 
kovojančius už sunaikinimą 
vokiškų okupantų, jog tą 
veikalą vadina “Raudonai
siais Krankliais.” Jiems 
Lietuvos partizanai —kran
kliai !

Kodėl jie krankliai? To
dėl, kad savo gyvybes au
koja kovoje prieš nacius. 
Todėl, kad jie gina laisvę 
ir garbę lietuvių tautos. 
“Argentinos Lietuvių Bal
so” redaktoriai už tai juos 
plūsta ir keikia.

KOLUMNISTAŠ STEEL 
APIE LENKIJĄ IR BAL

TIJOS KRAŠTUS
Amerikinė spauda perpil

dyta balsais ir straipsniais 
apie Sovietų Sąjungą. La
bai daugelis tų straipsnių 
atkreipti prieš didžiąją A- 
merikos talkininkę. Mas
kvos konferencija tuo klau
simu padėties nepataisė. 
Dar paaštrėjo anti-sovieti- 
nė propaganda. Visi Jung
tinių Tautų priešai, visi 
pronaciai, visi fašistinės 
Ašies agitatoriai pasileido 
darban. Tai, žinoma, natū
ralu, nes Amerikos, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos vei
kimas išvien kare ir taikos 
palaikyme priešingas hitle- 
rizmo interesams.

Daugiausia dabar prona- 
cių sielojamasi dėl Lenkijos 
ir Baltijos kraštų likimo. 
Jie suranda progą pakurs
tyti Amerikos opiniją prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie pamir
šta istoriją ir faktus, visai 
nesiskaito su jokia tiesa ir

Jungtines Tautos Baltajam Name pasirašo šalpos paktą. Tą sutartį pasirašė atsto
vai 44 tautų. Paveiksle parodomas Kanados atstovas Leighton McCarthy pade
dant savo parašą. O toliau prezidentas Rooseveltas kalbasi su Anglijos ambasa
dorium Lordu Halifax.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
žmoniškumu. Pavyzdžiui, 
jie nori ir reikalauja, kad 
Lenkijai priklausytų didelė 
dalis ukrainiečių ir balta
rusių tautų, tik todėl, kad 
po Pirmojo Karo po prie
varta lenkai buvo tuos žmo
nes pavergę.

Tačiau atsiranda kolum- 
nistų ir radijo komentato
rių, kurie bando dalykus 
teisingai nušviesti ir tai 
pronaciškai propagandai 
pasipriešinti. Vienas iš tų 
kolumnistų yra Johannes 
Steel. Jis puikiai permato 
tos propagandos tikslus ir 
juos iškelia aikštėn.

Apie Lenkijos-Sovietų ru- 
bežius Steel suteikia davi
nių iš istorijos. Jis sako:

“Lenkų - Sovietų rube- 
žiai, kurie veikė per aštuo- 
nioliką metų, nuo 1921 iki 
1939, buvo nustatyti 1921 
metų kovo mėnesį Rygoje 
taikos sutartyje, kuri pa
baigė Pilsudskio agresijos 
karą prieš Rusiją.

“Išvarginta šešių metų 
karo, revoliucijos, civilinio 
karo ir intervencijos, So
vietų Sąjunga buvo priver
sta atiduoti Lenkijai vaka
rinę dalį Baltarusijos ir 
Ukrainos.”

Steel pacituoja net “En
cyclopedia Britannica,” ku
rioje sakoma, kad Rygos 
taika buvo vienpusiška, ne
teisinga, kad jinai pavedė 
milijonus baltarusų ir uk- 
rainų lenkams.

“Todėl,” sako Steel, “ga
lima sakyti, kad 1939 metų 
rugsėjo mėnesį Raudonoji 
Armija, okupuodama tą 
Lenkijos teritoriją ir pra- 
vesdama plebiscitą, tiktai 
atitaisė istorinę neteisybę.”

Steel prieina ir prie Bal
tijos kraštų, dėl kurių taip
gi liejasi upeliai veidmai
ningų ašarų spaudoje ir per 
radiją. Jis primena Ameri
kos valdžios nusistatymą 
tuojau po Pirmojo Karo. 
Tas nusistatymas buvo 
toks, kad tiems kraštams 
geriausia būti vienoje fede
racijoje su rusais ir kitomis 
tautomis. Pavyzdžiui, sako 
Steel, Wilsonui preziden
taujant, valstybės sekreto
rius Lansing, patiekdamas 
taikos pasiūlymus, davė dėl 
Baltijos kraštų tokią reko
mendaciją:

“Baltijos Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos provincijos 
bus autonominės rusų kon- 
fedracijos valstybės...”

“Be to,” sako Steel, “kuo
met 1920 metais mūsų val
stybės departmentas svar
stė de facto pripažinimą 
Baltijos valstybių, E. 
Young, amerikinis Baltijos 

valstybėms komisijonierius, 
pareiškė:

“ ‘Vadovaujanti žmonės 
čionai (Baltijos valstybėse) 
neturi jokių iliuzijų dėl šių 
valstybių ateities santykių 
su Rusija ir puikiai supran
ta, kad prie tvarkingos ir 
gerai įsteigtos valdžios Ru
sijoje, Baltijos provincijos 
taps dalimi kas veikiausia 
bus federuota Rusija?

“Nuo to laiko istorija pa
rodė, kad Wilsono adminis
tracijos instinktai buvo la
bai sveiki ir turėjo būti pa
versti į politinę praktiką.

“Pirmiau, kaip žinoma, 
Estijoj ir Latvijoj buvo iš
rinktos sovietinės valdžios 
1917 metų lapkričio mėnesį. 
Neužilgo tų teritorijų Sovie
tų Sąjunga neteko pagal 
Brest-Litovsko sutartį, ku
rią Vokietija užkorė ant 
rusų 1918 metų vasario 23 
dieną ir kuri, beje, buvo 
žiauriausia iš visų taikų, 
užkartų moderniškais lai
kais bile ant tautos.

“Tos trys valstybės, So
vietų Sąjungos narės 1919 
metais, vėliau buvo padary
tos ‘nepriklausomomis’ vals
tybėmis ir buvo, žinoma, 
pilniausioj priklausomybėj 
Anglijos-Francijos.”

NACIŲ SUSIRŪPINIMAS 
IR BLOFAS

Iš Berno, Šveicarijos, ra
šo Overseas News agentū
ros korespondentas Bert 
Wyler apie ateinančius pra
nešimus iš Vokietijos. Na
ciai esą labai susirūpinę vo
kiečių nepasisekimais ryti
niame fronte. Jie pradėję 
plačiausią propagandą per- 
tikrinimui Vokiet. žmonių, 
kad karas tebėra neprakiš- 
tas. Girdi, jie skleidžia gan
dus apie ‘paslaptingą karo 
pabūklą,’ kurį Hitleris atei
tyje dar panaudosiąs.

“O kai jie tiesioginiai ne
kalba apie tą ‘slaptąjį gin
klą,’ ” sako Wyler, “tai jie 
sako, kad vokiečių aukštoji 
komanda laiko triupines 
kortas už rankovės, kurio
mis bus pradėta lošti tada, 
kada Hitleris pasirinks.

“Jų aiškinimas įvykių Ru
sijoje yra maždaug toks: 
‘Mes negalime išmėtyti mū
sų divizijas ir leisti joms 
susilpnėti atskiruose mū
šiuose. Mes turime daryti 
viską, kad turėjus mūsų 
komandoje dėl sprendžia
mųjų 1944 metų karinę ma
šiną aukščiausiame tobulu
me, idant užduoti priešui 
mirtiną smūgį paskutiniam 
mūšyje!’

“Visoje Vokietijoje na
cių partija laiko masinius
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susirinkimus, kurių tikslas 
yra sustiprinti gyventojų 
moralę. Iškabos, laikraščiai 
ir lapeliai platinami gatvė
se, kuriuose garsinamos 
prakalbos, surištos su obal- 
siu: ‘Pergalė bus mūsų!’

“Kadangi Municho pilie
čiai yra šalčiausi nacių pa
sekėjai, tai jiems buvo duo
tas už kalbėtoją generolas 
Deitl, ‘Narviko didvyris.’ 
Jo gi inspiracijos žodžiai 
buvo:

“ ‘Aš pasitikiu savo fur- 
jeriu. Juo sunkesnė kova, 
tuos stipresnis tasai mano 
pasitikėjimas.’

“To paties Municho vie
tinis kalbėtojas gauleiter 
Gisler nuo tos pačios estra
dos pasakė: ‘Mes sunaikino
me visus tiltus mūsų užpa
kalyje; sugrįžimui kelio ne
beliko.’ ”

O tas tik parodo, kokioje 
desperacijoje yra atsidūrę 
naciai dėl jų armijos nepa
sisekimų rytiniame fronte. 
Prie Gislerio pasakymo ga
lima tiktai pridurti: “Taip, 
sugrįžimui kelio nebeliko: 
lai visi naciai eina peklon!”

Šypsenos
ŪSAI, ŪSAI, ŪSAI
Ūsai suraityti,
Ūsai pakarpyti, 
ūsai tokie retus, 
Kad nei nematyti!

Ūsai puošia vyrą, 
Kaip tikrą-didvyrį; 
Kalbant tarpe mūsų — 
Visiem reikia ūsų!

Šių dienų merginos 
Vyrus sekt mėgina — 
Kas tik vyram gera, 
Tą ir jos jau daro.

Karčiamoj prie stalo 
Jos jau maukia alų, 
Viešai kabaretuos 
Rūko cigaretus.

Progą pasigavę, 
Vyrų kelnes dėvi, 
Ir ilgai nelaukus 
Kerpa savo plaukus.

Ne dėl vyrų gero 
Tą jos šiandien daro; 
Reik jas suvaldyti 
Ir ką nors daryti!

Ūsai, ūsai, ūsai, 
Dar tebėra mūsų, — 
Lai jos pamėgina — 
Ūsus užaugina!

Mylimos sesutės,
Štai kur jūsų kliūtis, 
Štai kur gausit blusų, 
Kad neturit ūsų!

Kol jūs nesiliausi t, 
Vyrų būdą griausit, — 
Atsiras tarp mūsų 
Tūkstančiai dar ūsų!

A. K—kis.

Netikęs Laikrodis
Vakare moteris vyrui pa

sakoja :
“Žinai, Jonai, kas šian

dien namie atsitiko? Tas 
didysis laikrodis nupuolė 
nuo sienos ir jei būtų bis- 
kutį pirmiau nupuolęs, bū
tų mano motinai pataikęs.”

“Aš juk visuomet sakyda
vau, kad tas laikrodis veli- 
nasi,” pastebėjo vyras.

j

Darbuokis Sveikas
Atėjūnas: “Aš atėjau 

čion apsigyvent ir pasiryžęs 1
teisingu būdu pelnytis sau 
pragyvenimą.” j

Vietos gyventojas: “La
bai malonu girdėti. Tokiu J 
būdu verčiantis tamstai 
konkurencijos nebus.”

Pirmutinis Patentas
“Tėte, ar tai Edisonas 

padarė pirmutinę kalbamą
ją mašiną?” klausia Tamu- 
kas.

“Ne,” atsakė jo tėvas. 
“Dievas padarė pirmutinę 
kalbamąją mašiną, bet Edi 
sonas padarė pirmutinę to
kią, kurią galima sustabdy
ti.”
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DAINOS ŠIAM SEZONUI-TINKA KON- Neužmirštinasai 
CERTAMS, MASINIAMS MITINGAMS “Othello”

Lietuvių Meno Sąjunga ir vėl pasiro
do su naujais kūriniais, naujomis daino
mis. Tik ką išėjo iš spaudos trys (3) 
dainos ir dar su priedais, papildymais. 
Visos trys šios dainos tinka šiam laikui, 
momentui. Nauji mūsų leidiniai yra 
“Kur Lygūs Laukai”—Maironio žodžiai, 
Tallat-Kelpšos muzika; “Ei, Armonika” 
— žodžiai Pakluonio-Krūmino, muzika 
Zigmo Aleksandravičiaus; “Hitlerizmo 
Pabaiga” — komiškas duetas, muzika 
Juozo Žurono.

Prie muzikos “Kur Lygūs Laukai” 
pridėta poeto Venclovos “Daina,” pritai
kyta muzikai “Kur Lygūs Laukai.” Taip 
pat prie šios dainos pridėta naujas ver
timas, pritaikytas einamam momentui, 
“Sukilki, Liaudie.” Šis tekstas tinka mu
zikai “Jei Karas Rytoj.” “Jei Karas Ry
toj” yra seniaus Lietuvių Meno Sąjun
gos išleista. Tad veikiausia visi arba di
džiuma chorų turi muziką “Jei Karas 
Rytoj.” Reikia tik pridėti naujus žo
džius, Liudo Giros vertimą, ir ši daina 
tinka šiam laikui.

Šios dainos, jų tautiniai ir kovų moty
vai yra rimti ir turiningi. Su šiomis mū
sų tautos dainomis reikia susipažinti ne 
tik chorams, bet ir plačiai mūsų visuo
menei. Todėl žemiau duodame šių dainų 
tekstus ištisai:

M airoms.

KUR LYGŪS LAUKAI
i

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius, 
Kalavijus aštrius 
Ir juodbėrį žirgą balnoja.

Nuo Prūsų šalies, 
Kaip sparnai debesies, 
Padangėmis raitosi dūmai; 
Tai gaisro ugnis 
šviečia diena, naktis:
Liepsnoja ir girios ir rūmai.

2
Tarp tyrų plačių
Ne staugimas žvėrių;
Oi, ne, tai našlaitės lietuvės:
Ar verkia sūnaus, 
Ar bernužio brangaus, 
Kur jų nebegins, gal pražuvęs.

Kryžuočių seniai 
Suvadinti svečiai 
J vaišes per Lietuvą traukia; 
Ištroškę garbės, 
Kad aušra patekės, 
Išvys, ko visai nelaukia.

3
Lietuvių pulkai, 
Kaip apsako žvalgai: 
Ties Kaunu per Nemuną plaukia, 
Po kaimus šauklys 
(Jo putotas arklys) 
į kovą lietuvninkus šaukia.

Klaiku tarp miškų!
Vien tik ugnis gaisrų 
Per Lietuvą kelią parodo. 
Užtemęs dangus 
Mėto tankiai žaibus;
Jau klaidžiot svečiams nusibodo.

4
Suriko miškai,
Lyg perkūnas aukštai, 
Ir štai netikėtai lietuviai, 
Tarytum ugnis, 
Kad ant stogo užšvis, 
Apraitė kryžuočius užgriuvę.

Ir buvo mūšis!.. .
Apsiniaukus naktis 
Jį dienai parodyt bijojo! 
Tik kūnų šimtai, 
Suguldyti aukštai 
Ilgai toje vietoje drybsojo.

* * *
DAINA

(žodžiai poeto A. Venclovos, pritaikyti muzi
kai “Kur Lygūs Laukai.”)

1
Per lygius laukus, 
Per šilus ir miškus 
Į kovą mes žengiam kaip vienas.

Patrankos dusliai
Dunda, žvengia žirgai
Ir švysčioja durtuvų plienas.
Fašistų pulkus
Trypia žirgas eiklus,
Ir tankai gretas jų kapoja.
Kad būtų laisva
Mūs brangi Lietuva,
Lavonais jų kalnus nukloja.

2
Raudonas karys
Fašistus suvarys
Į ežerus, pelkes, klampynes.
Lydės kovose
Didi bočių dvasia
Ir meilė brangiosios tėvynės.
Bus žmonės laisvi:
Nebeg'robs svetimi
Nei arklio, vežimo, nei javo.
Raudonas karys 
Fašistus išvarys 
Į ten, iš kur jie atkeliavo.

3
Mes grįšim tenai,
Kur miškai ir kalnai
Apsiaučia ir Vilnių, ir Kauną, 
Kur Nemunas mūs
Teka jūron ramus,
Laukus ir miestus mūsų plauna.
Vadai mus išves
Per laukus ir girias
Be gailesčio smogti fašistus.
Tarybų šalies
Niekados jau nepalies
Joks priešas daugiau nebedrįsta!

* * *
SUKILKI, LIAUDIE

(Sekami žodžiai yra Liudo Giros pataisytas 
vertimas, pritaikytas muzikai “Jei Karas Ry
toj.” ši daina, “Jei Karas Rytoj,” yra LMS 
Centro išleista. Tad ją didžiuma chorų turi ir 
gali naudoti, pakeisdami seną tekstą nauju, 

, sekamu:)
1

“Jei karas rytoj” — taip dainavom andai,
O šiandien į mūšį jau einam.
Triuškint priešų piktų veda narsūs vadai 
Dar smarkiau traukiam savąją dainą!

Sausumoj, danguje, vandenyse 
Mūs daina ir smarki ir rūsti!
Tartum vienas žmogus,
Stoja liaudis visa.
Pikto priešo jau galas arti!

2
Kilo karas, ir štai, subangavo kraštai 
Nuo Kronštato lig Vladivostoko.
Sujudėjo šalis, pasiryžus tvirtai, — 
Priešas smurtą mirtim teapmoka!

Sausumoj, danguje ir tt.
3

Jau lėktuvų sparnai blizga saulėj aukštai, 
Ir kulkosvaidžiai tarška, ir tankai.
Ir pulkai mūs pirmyn priešą varo, antai, 
Lekia priekin ir šaunios taČankos.

Sausumoj, danguje ir tt.
4

Apsiginsim greit nuo fašistų rujos,— 
Juk mes ruošėmės kovai neveltui.
Priešų žemėje mes baigsim triuškinti juos, 
Kad jau niekad nebeatsikeltų.

Sausumoj, danguje ir tt.
5

Kilki, liaudie, skubiai, reikia žygin mums eit. 
Muškit, būgnai, smarkesnį vis taktą.
Muzikantai, pirmyn! Dainai ruoškitės greit, 
Kad laimėjimu širdys mums plaktų.

Sausumoj, danguje ir tt.
6

Nėr galybės tokios, niekur nėr ir nebus, 
Kur su mūsų galia susilygins.
Veda Stalinas mus, Timošenko narsus, 
Vorošilovas — draugas mūs žygių.

Sausumoj, danguje ir tt.
* * *

EI, ARMONIKA

(žodžiai Pakluonio-Krūmino, muzika JČ'ig- 
mo Aleksandravičiaus, ši daina taip pat jau 
gatava ir galima gauti LMS Centre.)

Ei, armonika mano linksmoji, 
šimtabalsė armonika tu!
Kad išgirstų tave mylimoji— 
Grok per audrą ir tylą naktų.

New Yorke vaidinama ŠEKSPYRO 
klasiškoji tragedija “OTHELLO.” Kiek
vieną vakarą Shuberto teatras kimšti- 
nai pilnas žmonių; vietą sau tenka re
zervuoti kelias savaites prieš spektaklio 
dieną. Tačiau visas tas laukimas kelerio
pai atmokamas puikiu vaidinimu. Tokį 
pirmaeilių vaidilų parinkimą ir taip 
menišką pastatymą — vargu kas yra 
pirmiau kur matęs. Tai vaidybos šedev
ras.

Vyriausiu šios tragedijos vaidila yra 
visam pasauliui žinomas negrų rasės ak
torius, dainininkas ir oratorius—POVI
LAS ROBESON, šitas nepaprastai ga
bus žmogus yra koncertavęs ne tik Ame
rikoje, bet ir veik kiekvienoje Europos 
sostinėje: Londonas, Paryžius, Praha, 
Viena, Bucharestas, Dresdenas ir kiti 
didmiesčiai klojo laurus jam po kojų. 
Vadaujamas roles jam teko vaidinti to
kiuose stambiuose didžiojo Amerikos 
dramaturgo EUGENIJAUS O’NEILL 
kūriniuose, kaip “All God’s Chillun Got 
Wings,” “Emperor Jones,” “The Hairy 
Ape”; taipgi ir kitų rašytojų dramose: 
“Black Boy,” “Porgy,” operetėje “Show 
Boat,” “Basilik,” “Stevedore,” “Tous
saint L’Overture,” “Taboo,” etc. Kai ku
rias šių dramų jis vaidino Londono tea
truose. Londone taipgi 1930 m. jam te
ko pirmu kartu vaidinti ir “Othello” 
tragedijoj. Pov. Robeson vaidino ir dau
gelyje filmų, kaip gabus kino artistas. 
Ekrano (screen) mėgėjai matė jį tokio
se filmose, kaip “Emperor Jones,” “Song 
of Freedom,” “King Solomon’s Mines,” 
“Show Boat,” “Jericho” ir keletoj pas
kesniųjų. Jo įdainuotos plokštelės (re
kordai) yra labai populiarios, ypačiai 
“Old Man River” ir “Ballad for Ameri
cans.” Pastaroji daina išreiškia jo poli
tinį idealą.

Povilas Robeson vertas ypatingo dė
mesio ne dėl to, kad jis yra negrų rasės 
žmogus, bet kad jis yra nepaprastų ga
bumų artistas. Gimęs Princeton, N. J., 
negrų kunigo šeimoj, jis iš pat mažens 
pasižymėjo dideliu mokslumu ir išminti
mi. Jis baigė Rutgers’o Universitetą 
garbės studentu, o vėliau išėjo aukštuo
sius teisės mokslus Columbijos Universi
tete, nors advokatūrą ir nepraktikavo. 
Vaidinti pradėjo būdamas gana jaunas, 
dar mokslus beeidamas. Dienraščio 
“New York Times” sandarbininkas 
Lewis Nichols sako, jog “Robesonas turi 
fizinės galimybės duoti scenai Othello

Kad suprastų ji didžiąją laimę,
Kur netelpa mano širdy, 
Kada tėviškės miestams ir kaimams 
švinta saulė raudona, skaidri.

Vargo liekanos trupa ir byra, 
Tartum rasos, kai bunda laukai. 
Raudonosios mes Armijos vyrai, 
Mes arimų, dirbtuvių draugai!

Koja kojon kartu mes žygiuojam, 
Ranka rankon mes einam drauge, 
Kad visiems būt laimingas rytojus, 
Kad būt laisva, šviesu šalyje.

Priešas kojos nekels į tėvynę.
Ponų gaujos jau siausti nedrįs;
Daug kariuomenės Lietuvą gina,
Daug kariuomenės—viena širdis!

Sudainuoki, mergaite iš kaimo,— 
Mūs tėvynėj jau nieks nevergaus.
Jei kovon teks išeit—mums bus laimė 
Ginti pergales darbo žmogaus.

Dega kraštas džiaugsmu ir liepsnoja.
Sklaido saulė tamsybes naktų.
Ei, armonika mano linksmoji, 
šimtabalsė armonika tu!

Prie šių rimtų dainų išleista ir leng
vesnio turinio dalykėlis — “Hitlerizmo 
Pabaiga.” Ši daina yra komiška, Juozo 
Žurono muzika — duetas.

Visos šios dainos jau gatavos ir greitu 
laiku bus išsiųsta chorams. Kas nori jas 
gauti greičiau, kreipkitės į LMS Centrą.

V. Bovinas, LMS Sekr.
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POVILAS ROBESON . >1
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geriausį, kokį tik ši karta yra kada ma
čiusi ar galinti matyti.”

Povilas Robesonas, kaip asmuo, yra 
gana pažangus žmogus. Prieš dabartinį 
karą jisai gastroliavo su koncertais vi
soje Europoje ir ilgokai užtruko Sovietų 
Sąjungoje. Ten jį publika neapsakomai 
gražiai ir aistringai priėmė. Bebūdamas 
Sovietų Sąjungoje jisai išmoko gana ge
rai rusiškai ne tik dainuoti, bet ir kal
bėti. Dabar, kai jis dainuoja rusų dai
nas, klausant sunku atskirti jį nuo tikro 
ruso. Pov. Robesonas yra nuoširdus viso 
šios šalies pažangaus judėjimo šalinin
kas ir rėmėjas.

Draugo Mizaros 
Prakalbos

Ay fe- s 
ę J

“Othello” tragedijai režisuoja—ir di
delę rolę vaidina—MARGARETA WEB
STER. Ji penkių aktų spektaklį labai 
vykusiai perdirbo į dviejų aktų (aštuo- 
nių scenų) kūrinį. Šekspyras parašė sa
vo tragediją dar prieš 1604 metus (tais 
metais ji pirmą kartą buvo suvaidinta). 
Nuo to laiko jau praėjo apie 340 metų. 
Taikyti Šekspyro dramas mūsų dienų 
scenai būtų tas pats, ką pilti seną vyną į 
naujas statines. Čia reikia abipusio re
monto, ką gali atlikti tiktai gabus reži- 
sorius. Margareta Webster, regimai, ge
rai pažįsta ne tik Šekspyro kūrybą, bet 
ir dabartinio teatro techniką. Ji yra pa
rašiusi net knygą “Shakespeare Without 
Tears.”

NASHUA, N. H., November 
20 d., 7:30 v. vak., 15 School 
St., Lenkų Svetainėje, kalbės 
Laisvės redaktorius, Rojus Mi
zara iš Brooklyn, N. Y.

Nashua ir apylinkės lietu
viai skaitlingai atsilankykit, 
nes prakalbos įvyksta labai 
svarbiu laiku, kuomet karo ir 
šiaip kasdieninio gyvenimo 
reikalai greitai keičiasi ir Lie
tuvos išlaisvinimo klausimas 

, *•

R. Mizara.

Haverhill, Mass., Lietuvių 
Kliubo Svetainėje, November 
21, 2-rą vai. dieną, kalbės R. 
Mizara. Visi Haverhillio lietu
viai ir lietuvaitės, susirinkite 
išklausyt svarbios kalbos.

H

“Othello” nėra originalus Šekspyro 
kūrinys. Jo siužetas paimta iš italų ra
šytojo GIRALDI CINTHIO apysakėlės 
“Venecijos Murinas,” parašytos 1565 
m. Tai buvo trumpa apybraiža, trum
pesnė, negu vienas dabartinės tragedi
jos aktas. Daug ką net pačiame siužete 
Šekspyras pakeitė ir, aišku, praplėtė. Binghamton, N. Y.

Ar Šekspyro Othello (Murinas-Moor) 
yra negras ar arabas (kaukaziečių kil
ties žmogus) — literatūros akademikai 
nėra vienodos nuomonės. Jisai, tūlu tei- 
girnų, galėjo būti Mauretanijos ar Abi
sinijos negras, arba, sulyg kitų nuomo
nės, rudas arabas. Tačiau visi sutinka 
su tuo, jog jis buvo krikščionis, karališ
kos, ar šiaip aukštos, giminės ir genia
lus karo vadas. Antraip, galingasai Ve
necijos kunigaikštis, vedęs tuo metu ka
rą prieš turkus, nebūtų padaręs jį vy
riausiu visų savo ginkluotų jėgų vadu ir 
nesiuntęs į Kiparisų (Cyprus) salą ka
riauti.

Tragedija “Othello” yra literatūrinis 
Šekspyro šedevras, o Povilas Robeson— 
garbingas negrų rasės sūnus!

-
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$5.
$1 aukavo: J. Norkus,

M.
A. Barzdevičienė,

Moterų Skyriaus vardu su
rinktos Apšvietos Fondui au
kos nuo geros valios žmonių 
ir iš iždo moterų skyrius au
kavo

Po
svečias iš Scranton, Pa 
Luzinienė,
P. K. Juozapaitis, A. B. Zmit- 
ras, V. Gaidis, M. Mikalajū
nienė, Ona Mikalajūnienė, E. 
čekanauskienė, J. Undrejū- 
nas, P. Stasiūnas ir A. Nava
linskas.

Po 50c aukavo A. Mainio- 
nis, V. Kapičiauskienė, N. Ka
minskienė ir J. K. Navalins- 
kienė.

Dr. A. Petriką.
... - I ...u'u.1. , „iiBe^^ggg

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVIHGIN 
WAR BONDS'

Per K. Juozapaitienę su 
rinkta $4.50. Per J. K. Na- 
Valinskienę $14.50.

Viso $19.00.
Tariame širdingai dėkui 

siems už aukas. Pasiųsta 
drg. D. M. šolomsko

Aukų
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VAKARŲ FRONTE 
- NIEKO NAUJO
Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
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(Tąsa)
— Yra juokinga, kada dėl to pagalvo

ji, — tęsia Kropas, — juk mes čia bū
dami giname savo tėvynę. Bet ir pran
cūzai čia ir taip jau gina savo tėvynę. 
Ir kieno čia teisybė?

— Tu r būt ir vienų ir kitų, — sakau, 
pats sau netikėdamas.

— Taip tai taip, — galvoja Albertas, 
ir aš žiūriu, kad čia jis mane į bato aulą 
suries. — Bet mūs profesoriai ir kuni
gai ir laikraščiai kalba, rašo, jog teisybė 
mūs pusėj. Ir tebūnie jau, kad jie teisy
bę sako. Tačiau ii’ prancūzų profesoriai 
ir kunigai ir laikraščiai tvirtina, esą jų 
teisybė. Kaip tat suprasti?

— To tai ir aš nežinau, — sakau. — 
žodžiu, yra karas, ir kas mėnuo vis į jį 
įsitraukia daugiau šalių.

Tjadenas vėl prisistato. Jis vis dar sa
vo gieda ir tuoj įsikiša į pasikalbėjimą. 
Jis domisi, kaip bendrai karas kyla.

— Dažniausiai, kada viena kuri šalis 
labai įžeidžia kitą, — atsiliepia Albertas, 
matyt, apgalvojęs atsakymą.

Tačiau Tjadenas nuduoda jo nesupra
tęs:

— Šalis? Nesuprantu. Juk negali Vo
kiečių kalnas įžeisti kurį Prancūzų kal
ną. Taip jau kad ir upė arba,miškas ar
ba kviečių laukas.

— Ar tu iš galvos išsikraustei ar svei
kam ligą nori įkalbėti, — murma Kro
pas, — juk aš ne tai turiu galvoj. Viena 
tauta įžeidžia kitą ...

— Tuo būdu man nėra kas čia veikti, 
— atsako Tjadenas, — aš nesijaučiu 
įžeistas.

— Ar tau galima ką paaiškinti, — sa
ko supykęs Albertas. — Kas čia tavęs, 
kvailo berno, bežiūrės.

— Tad, vadinas, aš tikrai galiu eit na
mo, — giriasi Tjadenas.

Visi juokias.
— Žmogau! Juk tat yra tauta, visi 

žmonės, valstybė..., — šaukia Mileris.
— Valstybė, valstybė, — gudraudamas 

pliaukšteria pirštais Tjadenas. — Lauko

žandarai, policija, mokesčiai, tai yra jū
sų valstybė. Jei tatai turi galvoj — dė
kui!

— Tiktai, — sako Katas, — tu pirmą
kart kiek tiesos pasakei, Tjadenai: val
stybė ir tėvynė, tai iš tikrųjų du skir
tingi dalykai.

— Tačiau jos yra juk glaudžiai susiju
sios, — galvoja Kropas; — be valstybės 
negali būt tėvynės.

— Tiesa, bet pagalvok apie tat, kad 
mes esam paprasti eiliniai žmonės. Ir 
Prancūzuose daugumas žmonių taip pat 
darbininkai, amatininkai arba žemesnie
ji tarnautojai. Kurio galo, pavyzdžiui, 
prancūzui šaltkalviui ar batsiuviui pulti 
mus? Ne, tai yra tik valdžios dalykas.Aš 
niekad nesu matęs nė vieno prancūzo, 
kol čia atsidūriau, ir daugiausia, be abe
jo, prancūzų nėra matę mūs. Jų taip jau, 
kaip ir mūs, niekas neklausia.

— Tad kuriam galui kariauti?— klau
sia Tjadenas.

Katas patraukia pečiais.
— Tur būt yra žmonių, kuriems karas 

reikalingas.
— Taigi, aš prie jų nepriklausau, — 

šaiposi Tjadenas.
— Nei tu nei kuris mūs čia.
— Tai kas gi? — atkakliai laikos Tja

denas. — Kaizeriui taip jau nėra reikalo 
kariauti. Jis juk turi visko, ko tik jam 
yra reikalinga.

— Tai jau nesakyk, — atsako Katas; 
— jis lig šiol su niekuo dar nekariavo. O 
kiekvienas didis valdovas mažiausia turi 
pakelti bent vieną karą. Kaip gi kitaip 
išgarsėtų. Tik pasižiūrėk į savo vadovė
lius.

— Generolai taip jau tik karo metu 
išgarsėja, — sako Deteringas.

— Dar labiau, kaip kaizeris, — tvirti
na Katas.

— Iš tikrųjų yra dar žmonių, kurie 
karo metu nori pasipelnyti, žinoma, tik 
ne fronte, bet užpakaly, — murma De
teringas.

(Bus daugiau)

Oakland ir San Fran
cisco, Calif.

'’Reikšmingi Pietūs.
Spalių 31 dieną draugai 

Burdai sukvietė daug svečių 
į drg. Burdos 50-ties metų 
gimtadienio sukaktį. Kviesda
mi sakė, kad jiems jokių do
vanų neneštų, o jeigu kas 
norės, tai galės paaukauti So
vietų Sąjungos pagelbai.

Suvažiavome iš visos apy
linkės į visiems gerai žino
mą vietą ir gerai pažįstamą 
jubilijantą, nes šioj vietoj 
įvyksta lietuviški piknikai. 
Pietai buvo pirmos rūšies, lie
tuviški, visokių dešrų ir deš
relių, net ir vėdaro, košelie- 
nos, bet kur čia viską ir su
minėsi ! Aišku, kiek gali paga
minti iš dviejų kiaulių įvairių 
valgių, o prie to visokių dar
žovių ir gardėsių, o treškan
tiems buvo net šampano. Na 
ir valgėme, gėrėme viso apie 
60 žmonių, tai bentės šeima! 
Reikia gero gaspadoriaus ir 
gaspadinės, kad tokią šeimą 
taip skaniai pavalgydinti. Bet 
draugai Burdai, kaip tik ir 
yra geri šeimininkai ir visuo
menininkai veikėjai. Jie vei
kia per daugelį metų ir lanko 
visus darbininkiškus parengi
mus ir susirinkimus. Drau
gams Burdams niekada nėra 
nei pertoli, nei perprasta. To
dėl ir savo 50-ties metų sukak
tį pašventė visuomenės nau
dai.

Baigiant pietus draugė B. 
Zologiutė pakvietė daugelį iš 
svečių pasveikinti jubilijantą 
ir tarti kelis žodžius. Visi 
kalbėję išreiškė pagarbą drg. 
Burdai už jo draugiškumą ir 
veikimą visuomenės naudai. 
Patsai jubiliantas padėkavojo 
už atsilankymą ir komplimen
tus, sakė, kad per 50 metų jo 
gyvenimo daug patyrė, darbi
ninkų judėjime buvo visokių 
audrų ir audrelių, -bet dabar 
visas pasaulis yra didžiausioj 
audroj ir tose audrose dau
giausiai kenčia Sovietų Sąjun
ga besigrumdama prieš pasau
linius banditus už žmonijos 
laisvę ir jis sakė, kad nuo sa-

vęs 50-ties metų sukaktyje 
aukauja $50 jos pagelbai, o 
jeigu kas iš svečių nori,' tai 
gali pridėti. Svečiai išreikš
dami vieningą jausmą su jubi- 
lijantu pradėjo aukoti ir kaip 
matai suaukavo $110, o su d. 
Burdos auka, tai pasidarė 
$160 Sovietų Sąjungos medi- 
kalei pagelbai. Tai graži pa
rama.

Madeliene.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINSI)
Rheingold Extra Dry Alos

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand SL Brooklyn

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Newark, N. J.
Sietyniečiai Padarė Neparastą 

Naujanybę.
Vieną ketvirtadienio vaka

rą, kada Sietyno choro įvyks
ta pamokos, gaunu pranešimą, 
kviečiantį atsilankyti ant jų 
pamokų, kur choras duos kon
certą veltui. Daugiau negu 
aišku, mes, pasiilgę lietuviškų 
dainelių, susirinkom į svetainę 
pasiklausyti.

Choro mokytoja paaiškino, 
kad Sietynas nusitarė, nors ir 
karo laikas, mumis palinks
minti. Ir linksmino virš va
landos laiko, sudainuodami 
daugiau kaip du tuzinu įvai
rių dainelių, vis viena už ant
rą gražesnės, skambesnės, 
tarp kurių vienos moterys da
vė gražią dainelę ir vėliaus 
vyrai komišką, apie blusą.

Užbaigus koncertą, choro 
organizatorė draugė Šimkienė 
prašo publikos, kad neišsi- 
skirstytume. Sėdim ramiai ir 
laukiam, kas gi čia daugiau 
bus, ogi mūsų nuostabai mer
gaitės-mote rys su glėbiais sen- 
viČių pasileido per publiką, o 
vyrai bra dar priedo pilnais 
dideliais ir mažais stiklais gė
rimo.

Na, čia jau netik koncertas, 
bet ir vaišės, iš draugių-gų 
sietyniečių pusės ir visai veltui 
viskas. Publikai gi atrodo ir 
įdomu ir didelė naujanybė: 
vietoj, kad parėmus savo my
limą chorą, mus linksminantį 
—arti 30-ties metų, štai cho- 
riečiai mus linksmina—vaiši
na. Keli tarėmės, ką daryt. 
Parinkt kelis dolerius, atsily
gint. Tačiaus dainininkės at
siprašė, kad nors kartą apsei- 
tume be jokių rinkimų aukų.

Vėliaus paaiškėjo, kad cho-- 
ras iš savo kasos neskyrė nei 
cento šioms vaišėms, o mote
rys susidėjo ant valgių, vyrai

ant gėrimų ir taip mus pavai
šino.

Laike vaišių, d. Ig. Beeis ir 
šių žodžių rašė j as ačiavom 
savo geriems dainininkams už 
šią gražią pramogą ir kvietėm 
simpatikus prie choro kartu 
dainuoti, prisidėt prie šio taip 
gero darbo, prie vienintelio 
choro New Jersey valstijoj, 
kad varius tą meno kultūros 
darbą pirmyn.

Nevisai veltui mano prašy
mas buvo. Sekančią praktiką 
jau du nauji choristai daina
vo. Tačiaus, mielieji, dar toli, 
reik daugiau. Labai reikia te
norų, altų ir visokių balsų ap
lamai. čia mes girdėjom, kaip 
choro mokytoja skaitė (ir 
choras sutiko) pakvietimą dai
nuot lietuvių demokratinio 
seimo koncerte, kuris įvyks 
New Yorke gruodžio 19 dieną, 
nedėlioj po pietų.

Kiek man teko numatyt ten 
pat gerų rėmėjų, jie visi galė
tų dainuot.

Tai šie buvę choristai ir cho
ristės : Anna Kunickas, Marion 
Mitkus, L. Dobinis ir daugiau.

Nauji — Jakimavičiai, Kai- 
rai, Kairukščiai ir daugiau ki
tų. Taigi prašomi visi bendrai 
sudaryti didelę grupę ir pasi
rodyti New Yorke ką gali sie
tyniečiai. Didelę garbę ir pa
dėką atiduodam chorui ir mo
kytojai šalinaitei už vaišes ir 
dainas.

Albinas.

Rochester, N. Y.
Rochesteriečiai Ruošiasi De

mokratiniam Lietuvių 
Suvažiavimui

D.L.K. Gedimino Draugystė 
laikytame lapkričio susirinkime 
nutarė pasiųsti delegatą į De
mokratinį Lietuvių Suvažiavi
mą su $10 pasveikinimu. Dele
gatu išrinktas B. černauskas. 
Gedimino Draugystė remia mū
sų šalies karines pastangas nu- 
pirkdama vien tik trečios pa
skolos (bond) už $5,000. Taip
gi pasižadėjo paremti suvažia
vimo nutarimus, padėti atsi- 
steigti Lietuvos gyventojams, 
kas liks gyvas nuo vokiškų ir 
lietuviškų nacių.

Moterų Mezgėjų Kliubas iš
rinko delegatę L. Bekešienę. 
LDP Kliubas nutarė pasveikin
ti suvažiavimą su $10. Ir nuta
rė,kad B. Černauskas būtų bro
liškas delegatas ir nuo Kliubo. 
LDP Kliubas, kad ir nesiųsda- 
mas delegato, nori turėti pilną 
oficialį raportą Suvažiavimo 
tarimų. Pasižada pilnai remti.

Virš minėtų draugijų, Gedi
mino ir Kliubo tarimai, tai yra 
išraiška Rochesterio pažangių
jų lietuvių. O apie pažadus ne
reikia abejoti, bus išpildyti su 
kaupu.

Gedimino Dr-tės Koresp. č.

Sunkiai Baudžia Milaną už 
Priešingumą Fašistam
Mussolinis nubaudė mi- 

Honu dolerių Milano gyven
tojus už tai, kad jie užpul
dinėja vokiečius ir italų fa
šistus.

Italijos patrijotai, tarp 
kitko, nužudė fašistų vadą 
Ig. Ghisillinį.

Naciai Bombarduoja Anglus 
Samos Saloje

Cairo. — Vokiečių lėktu
vai smigikai įtūžusiai bom
barduoja neskaitlingą ang
lų kariuomenę Samos saloj, 
netoli nacių atimtos Leros 
salos, arti Turkijos. Spėja
ma, kad sunku bus anglam 
atlaikyt Samos.

Dr. John Repshis
! (REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS : 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
! Arti Central Skvero i
į CAMBRIDGE, MASS. j
i Tel. TRObridge 6830 ’

OFISO VALANDOS, |
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 

’ Ncdėliomie ir fiventadieniaie i
k/XA/VXAAAAA/XAA/WWKAA/WVXAAAAAAAA/^/VW^a

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užfijimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokus nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

: padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliAvoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stono Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

A . W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Le VANDA

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

BROOKLYN, N660 GRAND ST

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinam* kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Jžbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P, BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.
Parė Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvlal*

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL KV. 4-8698

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šj special) pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant dideb'o paki
limo kainų .ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosim, 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIlį
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vemon Si
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Laisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtų. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

V. J. Stankus, Easton 
ALDLD 136 kp. Harrison-

Keamy .................................
J. Kazlauskas, Hartford .........
ALDLD Mot. kp., Binghamton 
Geo. Shimaitis, Montello ...........
A. Balčiūnas, Brooklyn ..........
Baltimores Vajininkai ................
ALDLD 50 kp., Rochester .........
P. Bečis, Great Neck ..............
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
J. Mockaitis, Bridgeport ...........
ALDLD 20 kp., Binghamton .....
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Ramanauskas, Minersville 
P. Šlekaitis, Scranton .............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh
J. Žilinskas, Lewiston ................
Frank Wilkas, Wilmerding .......
A. Tamošiūnas, Hudson ............
K. Mikolaitis, Baltimore ...........
V. Padgalskas, Mexico ............
A. Gudzin, Schenectary .............

P. Pilėnas prisiuntė atnaujinimų. Jo talkinin
kai, draugai Merkis ir S. Reikauskas^—prisiun
tė po naują prenumeratą. Sunku^^ous pralenk
ti philadelphiečius. Vajus artinasi prie pabai
gos, o jis vis dar laikosi pirmoje vietoje.

A. Kazakevičius-K. Žukauskienė pralenkė Stripeiką 
ir Kudirką. Jie prisiuntė du naujus skaitytojus ir pluo
štą atnaujinimų.

Mūsų uolios veikėjos, M. Svinkūnienė—M. Meisonie- 
nė gražiai darbuojasi. Prisiuntė tris naujus skaityto
jus ir daug atnaujinimų.

S. Kuzmickas vėl įstojo į laimėtojų lentelę. Jis pri
siuntė du naujus skaitytojus ir daug atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: J. Bakšys, Worcester, Mass.; ALDLD 2 kp. 
So. Boston, Mass. (drg. Burba); ALDLD kp. Moterų i 
skyrius, Binghamton, N. Y. (Navalinskienė); A. Bal
čiūnas, Brooklyn, N. Y.; J. Ramanauskas, Minersville, 
Pa.; P. Šlekaitis. Scranton, Pa.; D. P. Lekavičius, Pitts
burgh, Pa.; P. Šlajus, Chester, Pa.; Chas. Legunas, 
Springfield, Ill.

Širdingai ačiū visiems vajininkams už gražų pasidar
bavimą. Laukiame daugiau naujų skaitytojų. Nepamir
škime, vajus eina prie pabaigos, o daug yra mūsų pa
vienių skaitytojų, kurie dar neprisiuntė naujos prenu
meratos. Draugai, užrašykite dienraštį Laisvę savo pa
žįstamiems kaipo švenčių dovaną!

Laisvės Administracija.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISAK TENENBAUM
272 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY STORCH
659 Washington Ave., Brooklyn. N. Y.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

' t
¥

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALĖS dėl Balių. Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teiČius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVefgreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

569 S. Puidokas, Rumford .............
J. Grybas, Norwood ..................

140
134

508 A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 130
472 J. Margaitis, Windsor ............. 130
470 O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
467 M. Smitravičienė, Detroit ........ 110
448 A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104-
426 P. Šlajus, Chester, ...................... 104
403 A. Valinchus, Pittston .............. 81
362 S. Shaltys, Rockford ................ 78
338 A. J. Navikas, Haverhill .......... 78
325 J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. . 72
292 M. Urba, Easton ...................... 66
290 C. S. Kasparas, Wilkes-Barre . 61
255 V. Kisielius, McKees Rock ..... .. 60
247 P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
233 K. Abekienė, Chicago ............. . 52
226 Ch. Legunas, Springfield .......... 52
198 A. Arison, Stratford ................. . 26
187 R. Kalvaitienė, Maspeth ........... .. 26
184
168
144

LAISVES DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn .................. 126

143 V. Tauras-R. židžlunas ............ 28

Amerikiečiai Naikina 
Naciu Stotis Graikijoj

Alžyras, lapkr. 19. — 
Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai jau ketvirtą dieną 
paeiliui pleškino vokiečių 
lėktuvų stovyklas ir kitus 
punktus Graikijoj.

Pranešama, kad paskuti
niu žygiu jie faktinai visiš
kai suardė nacių orlaivių 
stovyklą Eleusis, arti Athe- 
nų, Graikijos sostinės, ir 
sunaikino 12 priešų lėktuvų 
ant žemės.

Teis Peyroutoną ir 
Boissona <.

Alžyras. — Prancūzų Ko
mitetas ' Tautai Laisvinti 
traukia teisman Peyrouto- 
ną ir P. Boissoną, buvusius 
Vichy Francijos fašistinius 
valdininkus ir Talkininkų 
priešus.

Gandai Apie Maršalo 
Betaino Pasitraukimą
Stockholm.-— švedų spau

da rašo, jog atsistatydinęs 
maršalas Henri Petain, Vi
chy Francijos valstybės 
galva. Tai esą todėl, kad 
Lavalis (karštasis Hitlerio 
tarnas) neleidęs Petainui 
sakyti kalbos per radiją a- 
pie reikalą sušaukti seimą.

Sovietinės jėgos nuskan
dino Baltijos Jūroj nacių 
transporto laivą; 4,000 tonų, 
o Juodojoj Jūroj sunaikino 
jų karinės žvalgybos laivą.

Kiekvienoj kubinėj my
lioj jūrų vandens yra 9 bi- 
lionai svarų magnio meta
lo. Magnis gana plačiai 
naudojamas įvairiem kari
niam dirbiniam.

Rankraštis ir Būdas

Harvardo U n i versiteto 
profesorius G. R. Pascal 
tvirtina, kad iš rankraščio 
galima dalinai pažint žmo
gaus būdą. Tuo tikslu jis iš
rado ir specialį mokslinį 
prietaisą.

LET YOUR 
HEART 1 
DECIDE I

You can cheer sonic lonely 
soldier far from home—because 
USO is one of 17 major war 
relief agencies participating in 
the National War Fund. Give 
once for all these and 9 of our 
local war agencies. Give gener
ously. The need is great.

NATIONAL 
WAR FUND
N. Y. COMMITTEE
57 WILLIAM STttEET

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

KONFERENCIJA
LDS 1-mo Apskr. metinė konfe

rencija jvyksta lapkr. 21 d., 11 vai. 
ryto, 376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Visi delegatai nepamirškite 
savo pareigų. — D. J., Apskr. Pirm.

(272-274)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia prakalbas su 

koncertine programa. Įvyks sekm., 
lapkričio 28 d. Progresyvių Kliubo 
salėje, 325 E. Market St. Durys at
daros 3 vai. dieną. Kalbės LDS Cen
tro Sekr. J. Gasiūnas iš Brooklyn©. 
Lyros Kvartetas Rainuos liaudiškas 
dainas, taipgi dalyvaus ir kiti daini
ninkai. Kviečiame vietinius ir Wyo
ming© kolonijos lietuvius dalyvauti, 
išgirsti J. Gasiūno prakalbą apie šių 
dienų karą ir Lietuvos likimą. Taip
gi turėsime skanių Užkandžių ir 
įvairių gėrimų. Įžanga veltui. — 
Rengėjai. (273-274)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajięškau savo giminaičius Miką 

ir Vincą Valukonius. Vėliaus vadi
nosi Vaikytis. Seniau gyveno Illi
nois valstijoj. Prašau jų atsiliepti, 
arba kas žinote iš draugų, praneški
te, būsiu labai dėkingas. Juozas Za- 
veckas, 533 Sayre Ave., Perth Am
boy, N. J. (274-276)

Pajięškau savo dėdės Vinco Kirk- 
lausko ir pusseserės Levosės Kirk- 
lauškaitės. Jiedu gyvena Penpsyl- 
vanijos valstijoj, kur nors mainų 
apylinkėse. Kas įtino apie juos, pra
šau pranešti jiems ir man sekančiu 
adresu. Danielius Kirklauskas, (Dė
dės broliu sūnus), 65B N. llth St., 
Philadelphia, Pa, Netik būsiu dėkin
gas, bet atlyginsiu už patarnavimą.

(272-274)

Lalive. Lithuanian Daily Newa
f 1 ......... , r, w į.,, jį

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas darbas prie Powder Puffs. 5 dienų 
savaitė. Labai gera alga. Malonios darbo 
sąlygos.

A. J. SIRIS
130 EAST 13TH STREET

(276)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VIEŠBUČIO DARBININKAI
(Pilnam ar daliai laiko) 

(Vyrai ar Moterys) 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VALYTOJOS
VYTtAS VIDAUS RUOŠAI

VYRAS NAMO APTARNAVIMUI 
PEČKURYS

HOTEL HOLLAND, 351 W. 42ND ST.
. .......................................................... (274)

PAGELBININKAI
LEN.GVAS FABRIKO DARBAS 

VYRAMS AR MOTERIMS
Būtinas darbas. Nuolatinis. Viršlaikiąi.

WINTER-GLAZE, INC.
51 Manhasset Ave., Manhasset, L. I.

TELEFONAS MANHASSET 810.
__________________________________(280)

SENYVI VYRAI-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Plunksninių pa- 

duškų dirbtuvėj. Nuolatinis darbas su daug 
viršlaikių. M. Maišei Co.. 625 Kent Avė. 
(kamp. Rodney St.). Brooklyn.

(280)

MERGINOS IR VYRAI 
LENGVAS KARINĖS PRODUKCIJOS 

DARBAS.
55c I VALANDĄ BESIMOKINANT 

Kreipkitės tik tie, kurie norite nuolat dirbt. 
Is būtinų darbij reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

ABOTT FLUORESCENT CO., INC.
52 W. Houston St., N. Y.

(281)

VALYTOJAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJAI 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
Koletai New Yorko viešbučių. 
Matykite Miss Rich, Room 252

HOTEL BELMONT PLAZA 
49th St.. & Lexington Ave.

(276)

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho Lietuvių Vieny

bės Komitetas Karo Laimėji
mui kreipiasi į visus ir visas, 
.kurie dar neprisidėjo prie sukė
limo fondo, kad nupirkus du 
ambulansus, kurių vienas ski
riamas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir kitas lietuvių pul
kams eilėse Raudonosios Armi
jos. Visus kviečiame greitai 
prisidėti su auka, nes norime 
baigti darbą.

Tam prakilniam tikslui gavo
me aukų nuo sekamų kolonijų 
ir draugų. Iš ■ Bridgeville pri
davė dd. M. Savukaitienė ir U. 
Načajienė $100.05. Aukavusių 
vardus drg. M. Savukaitienė 
pasiųs spaudai.

Drg. D. P. Lekavičius surin
ko ant blankos ir pridavė seka
mų aukas: Po $5 aukavo: D. 
P. Lekavičius ir G. D. Lekavi
čius. Po $2: A. Grigaitis, A. 
Garizas, J. Kruša, C. Lukas ir 
A. Montvila. Po $1: A. Simo
naitis, S. Pikšl’is, P. Ragauskas, 
A. Lukamas, J. Tautvidas, J. 
Stanislovaitis, Chas. Liaudans- 
kis ir P. Gustis. Po 50 centų: 
O. Bamblauskis, J. Matonis ir 
F. Gailis.

Nuo parengimo spalių 31 die
ną, LDS 160 kp., ALDLD 87 
kp. ir Moterų Kliubo pelno tam 
reikalui liko $88. Parengime 
tam tikslui aukavo po $5: F. 
Imbros, G. Parčiauskas, Dr. L. 
Kabakeris ir J. Briedis aukavo 
$2; M. Savukaitis $1.50. Po $1 
aukavo: J. Yanush, Merk, J. 
Bartkus, J. Rimas, Elena P. 
Karsokas, St. Senen, J. Budni
kas, A. Simonaitis, S. čirvins- 
kas, J. Norkus, P. Norkienė, 
T. Kazimierienė, A. Macaikie- 
nė, B. Povilionienė, S. Karso- 
kienė ir J. Banevičius, o smul
kių surinkta $1.35. „

Aukos, surinktos per H. Kai
rienę; po $5 aukavo: Geo. Sta- 
sevičius, H. Kairiūtė, A. Kai
rienė, K. Kairys; Dr. Belavs 
$2, o M. Bačkulienė $1. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū!

Visi tie, kurie turite komi
teto blankas rinkimui aukų, tai 
prašomi tuojaus grąžinti sekre
torei, taip pat ir karo bonusą 
dovanų tikietukus, arba prista
tyti į parengimą, kuris įvyks 
Mokslo Draugystės name, 142 
Orr St. lapkričio 27 dieną, 7 
vai. vakare.

Mrs. H. Kairys,
Komiteto Sekretorė.

Niūjorkiečiai, kurie nori su* 
rasti darbo* jie suranda jį per 
darbininkų jieškojimus Laisvė
je.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
PILNO LAIKO DARBAI, 

GERA ALGA 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
BENDRAI OFISO DARBI

NINKĖS
TYPISTĖS

VYNIOTOJOS
PAKUOTOJOS

TAIPGI
PARDAVINĖTOJOS

DALIAI LAIKO AR PILNAM 
LAIKUI

HECHT’S
PERSONNEL OFISE, 5-tos LUBOS 

55 WEST 14th ST.
Iš būtimi darbų reikia paliuosavimo sulyg 

USES taisyklių.
(276)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
DALIES LAIKO DARBAS

Karpymui ir vyniojimui kavalkų medvilnės 
dirbinių

VALANDOS 12:30 IKI 4:30 P. M.

50c Į VALANDĄ
Linksmos Aplinkybės 

Patyrimas Nereikalingas

NEUSS HESSLEIN & CO.
5- 7 York St.. N. Y. City 

(Važiuokite subve iki Canal St. stoties). 
____________ ' ___________________ (276)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas, malonus, interesingas darbas ; dė

jimui į dėžutes rašomųjų medžiagų; $18. 
Pakilimai.

Kreipkitės ant 2-rų lubų 
. UNIVERSAL GRAPHICS, INC. 

228 East 45th Street
(277)

MERGINOS
Labai puiki proga ateičiai didelėje 

audimo firmoje. Patyrimas nereika
lingas. Mes pageidaujame High 
School baigusių, gerai išrodančių, 
apsukrių protiniai.

Tokiom merginom mes siūlome 
darbus mūsų išsiuntimų departmen- 
te, išskirstymui laiškų į skirtingus 
departmentus. Šis darbas ir aplinky
bės yra linksmos, su aiškioms gali
mybėms pakilimui. Kreipkitės:

PERSONNEL DEPARTMENT
3-čios lubos. 93-95 Franklin St.,

New York City
(281)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c I VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.

(275)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Suteikiu linksmą darbą

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HAfcRY BRODER
6 EAST 47TH ST., N.Y.C. 

Just Off 5th Avenue
(275)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.

(275)

KNYGŲ APTAISYMAS
MERGINOS PRIE STALŲ DARBO 

TAIPGI DIRBTI PRIE CHRISTENSON
AUTOMATIŠKOS SIUVĖJOS.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
McFARLAND BROS.

75 VARICK ST. (CANAL) N.Y.C.
(275)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI, 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

16 WfcST 28rd ST., N. Y.
(X)

» » -Ilin uu.iiw^l I.I-. .» ■ ■■ .1 -I— - ■«'» fa..

MERGINOS-MOTEftYS, maisto išdirbystėj, 
nuolat; linksmos darbo sąlygos, sena įstaiga. 
Kreipkitės asmeniškai. HOLSUM, 180 Imlay 
St., Brooklyn. Erie Basin.

(275)

PmlapU
rr?.' 1 ;1 ' ........im,

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI

PIRMOS KLASES
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE
Engineering Works, Inc.

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS I

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St., Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIU MECHANIKAI
BŪTINAS DARBAS

MECHANIKŲ-PAGELBININKAI 
VIRŠŲ ŠVEITĖJAI 
Nuolatinis darbas 
Po Karinė Ateitis 

$1.20 pastovi kaina j valandą
Tiktai tie tiks priėmimui, kurie kreipsis 

sulyg USES plano (su darbdavių paliuo
savimo iš pirmesnių darbų).

FLOOD OLDSMOBILE CO, INC.
1526 Atlantic Ave., Brooklyn.

PR. 4-4100
(277)

.VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 
51ST STREET, N. Y. C.; NETELE
FONUOKITE. (x)

BERNIUKAI — 16 METŲ
KAIPO PRADINIAI MOKINIAI

Puikiausios progos pakilimams prie elek
tros ir mechaniškų darbų. Viduj, dienos 
šviesoj darbas apskritų metų.

GERA PROGA

BENJAMIN’S FOR MOTORS, INC.
87TH ST., & 12TH AVE., 

BROOKLYN

NETELEFONUOKITE
(274)

ELEKTRINIŲ MOTORŲ 
MECHANIKAI

TIKTAI LAVINTI
Fabrike įvairių pataisymų darbas.

TAIPGI MAŠINISTAI
Išsilavinę pilnam mašinšapės darbui.
Aukštos algos. Viduj, dienos šviesoje dar

bas apskritų metų.

BENJAMIN’S FOR MOTORS, INC.
37TJI ST., & 12TII AVE.,

BROOKLYN

NETELEFONUOKITE
(275)

REIKALINGAS VYRAS 
Kaipo Feederis prie džiabinio preso 

BOYLE TAG MFG. CO.
215 WEST 20TII ST., CITY

(274)

BERNIUKAI
ar

JAUNI VYRAI
Dirbti nuo 2 iki 6 dienomis. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 3.
TURI BŪT LANKANTI

HIGH SCHOOL

60c Į VALANDĄ

UNITED CARRIERS CORP.
150 WEST 38TH ST.

(276)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
NAMŲ DARBININKĖ--BROOKLYNE

Prie dirbančios poros, vienas 10 metų vai
kutis. Atskiras kambarys. Skambinkite — 
DEWEY 9-3611.

(274)

OPERATORES
Patyrusios ant paprastos Singer Mašinos. 

Sekšinų darbas. Sportiški drabužiai. Nuola
tinis darbas; gera alga ; laikas ir pusė vir
šaus 85 valandų.

LEN-ROSE TOGS
112 Leonard St. (Montrose Ave.) 

Brooklyn.
(280)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. RELIGI

NIAI IŠDIRBINIAI. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS: PRADŽIAI $20. — 40 VALAN
DŲ SAVAITĖ; LAIKAS IR PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

VICTORY
86 FORSYTHE ST., CITY

(274)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 POPIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA* HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE. > 

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

51st STREET, N. Y. C.
NETELEFONUOKITE.

______________________________
VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiam^. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent* 

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

______________________________

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIBTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)
. —....................... — *

AUTO MECHANIKAI
PAGELBININKAI

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI

AMATINIAI PAGELBfiTOJAI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TII AVENUE, BROOKLYN.
NEVINS 8-1800

PRAŠYKITE MR. FILES
(X) -------------------------------------

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar be upei 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbas. Uniji
nės algos. Reikalingas jialiuosavimo pareiš- 
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės J ofisą. Henry Da 
Bois Sons, 17 State St., N. Y. C.
________________ ________________ (X)

TOOLMAKERS
PATYRĘ ANT

Jigs, Fixtures, Dies and Gauges 
AUGšCIAUSIA ALGA, AUKŠČIAUSIO 

IŠSILAVINIMO VYRAMS.
58 Valandų Savaitė.

Iš būtinų pramonių reikia turėti paliuo* 
savimo pareiškimą.
LAUGHTER CORP., 507 W. 56th Sfc ,

(277)

6 VYRAI
Medžiai krovimui. Alga 70c j valandą, pri

sideda viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
JOHN F. McKENNA, INC.

Gale Court St., Brooklyn, N. Y.
(277)

...... ...............   -4

STOGDENGIAI
Su patyrimu gauti užsakymus ir turinti chauf
feur’s license. $10 j dieną; nuolatinis darbai,
T. Wynne Roofing Co. 320 West 16th St,

(274) .
---------------- .---------------------, . .. ■ ■■ ■ -a J 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Būtinas Dkrbas.

Mechanikai-Pagelbininkai—
Vyrai Prie Šmaravimo—Valymb

Nuolatinis Darbas; Pokarinė Ateitis.
Aukščiausios Algos, Palyginus su Kitom 

Karo Prafnonėm.
Tik tie priimtini. Kurie Kreipsis Sulyf 

USES Plano (su darbdavių paliudijimais)
SQUARE MOTOR SALES CO., 

2645 E. Tremont Ave., Bronx.
(276)

• • ■ , - - - ........................ ........................................ ........... -ji

Reikia Mechanikų-—-Karinis Fabrikas. GerĄ 
alga; daug viršlaikių. Twix Mfg., 40-09 
21st Street, L. T. City. (Queens Plaza). II 
būtinų darbų reikia paliuosavimo certifikaUfc

(278)

APVALYTOJAI 
BŪTINA PRAMON®

NUOLATINIS DARBAS 
66-2/80 J VALANDĄ 

42 VALANDŲ SAVAIT® 
LAIKAS IR t’USfi UŽ VIRŠLAIKIUS.

DIENINIS DARBAS. GARANTUOTA 
$32 J SAVAITĘ.

GEROS DARBO SĄLYGOS. LIGOJE 
ŠALPA. NĖRA AMŽIAUS

JOHN REBER BAKING 
621 WEST 47TH ST.
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FilmoS'Tėatr ai
“The North Star”-Jaudinanti 

Filmą
Daugiausia d i sk u s u o j a m a 

šių metų filmą yra “The 
North Star’’. Mačiusieji tą pui
kų Samuel Goldwyn studijose 
gamintą judį aukštai įvertina 
ir jo gamintojus, kadangi rei
kia drąsos ir pramatymo pa
gaminimui judžio, kuris būtų 
stiprus ir savo stiprumu nenu
stelbtų populiarumo.

Filmą perstato Rusiją pirm 
karo—ne liūdną, nelaimingą, 
mechanizuotą Rusiją su žmo
nėmis, disciplinuotais prieš jų 
valią, kaip kad tūli norėdavo 
mums perstatyti prieškarinę 
Rusiją, bet draugišką, linksmą 
Rusiją, su gyvais, juokiančiai- 
siais žmonėmis, gyvenančiais 
normai išk u gyvumu, su vai
kais einančiais mokyklosna, 
motinomis gaminančiomis val
gius, su senais ir jaunais, ei
nančiais savo kasdienines pa
reigas. “The North Star’’ nu
veda jus tiesiai j jų namus ir 
jų gyvenimą. Jūs dalinatės su

jais džiaugsmais, jų laimėji
mais, jų meile. Jūs nejučio
mis pradedate dainuoti jų 
dainas, šokti jų šokius, sim
patizuoti jų meilei, kadangi 
meilė yra meilė visame pa
saulyje.

Kadangi jaunimas išeina 
pėsčias kelionėn pamatyti Ki
jevą, jūs einate kartu su jais, 
juokiatės iš jų juokelių, jau
čiate jų nuovargį ir džiaugia
tės jų gavimu progos pasivė
žinti. Jūs ne tik visa tai ma
tote, bet ir pergyvenate. Stai
gus pasirodymas žiaurių na
ciškų bomberių, naikinančių 
beginklius žmones, nustelbia 
jus teroru. Jūs trokštate, kad 
tiem žmonėm laiku ateitų . pa- 
gelba. Jūs verkiat kartu su pa
silikusiais, kurie padega savo 
namus, mato liepsnas sunaiki
nant viską, kad tik nepatektų 
naciams, žiaurumas įsibriovė- 
lių nacių sukelia jumyse norą 
juos užmušti. Narsa tų. begin
klių žmonių priduoda jums 
drąsos. Tie žmonės, kovoda
mi, kaip kad jūs ir aš kovo
tume už savo namus, už savo

žmones, užsipelno pagarbos ir 
simpatijos visame pasaulyje.

“The North Star” yra vie
na iš žymiausių šių laikų fil
mų. Tai filmą, kurią jūs turė
tumėt -pamatyti ir ją galite 
pamatyti populiarėmis kaino
mis dviejuose iš pirmaeilių te
atrų—New Victoria Teatre, 
Broadway ir 46th St., ii- Pa
lace Teatre, Broadway ir 4 7th 
St., New Yorke.

Lietuviy Partijiečiy Svarbus 
Susirinkimas

šį pirmadienį, lapkričio 22, 
įvyks Liet. Kom. Kliubo svar
bus susirinkimas. Visi nariai 
būtinai turite dalyvauti jame. 
Būkite ne vėliau 8 vai. Bus 
svarbių pranešimų. Vieta — 
Laisvės salėje. Sekr.

Thomas Waters, (59 metų, 
“įžengė į dangų” klausyda
mas mišių žengimo Dangun 
bažnyčioje, New Yorke,— jis 
ten mirė.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

V. Tumelienę Laidos 
Šeštadienį

Veronica Thomas (Tumelie- 
nė), 55 metų amžiaus, 58-19 
61 St., Maspeth, L. L, mirė 
lapkričio 17-tą. Pašarvota gra- 
boriaus Bieliausko šermeninėj, 
660 Grand St., Brooklyne. Lai
dos šeštadienį, lapkričio 20-tą, 
2 vai. po pietų, Evergreen ka
pinėse.

Atsisveikinimo su d. Tume- 
liene kalbą pasakys K. Petri- 
kienė, moterų veikėja, kuri 
velionę gerai pažinojo iš vei
kimo moterų organizacijoj, 
kurioj V. Tumelienč veikė, kol 
sveikata tarnavo.

Paliko nuliūdime vyrą Pet
rą, dukteris Frances ir Amilią 
ir brolį Martiną Bložį, taipgi 
4 anūkus.

Velionė Tumelienė buvo 
dienraščio Laisvės skaitytoja 
ir rėmėja, taipgi priklausė 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 138-toj kuopoj, Maspethe.

Laidotuvių reikalus veda 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

NEW YORK TIMES HALL 
240 West 44 tb Street 

SekmadieP) po pietų 
LAPKRIČIO 28-TĄ 

BIRUTA RAMOŠKA 
Sopranas

DAINUOS NEW YORKE PIRMAME 
DIDELIAME PASIRODYME

SERGIUS KAGEN prie Piano
Orchestra $1.65 Balcony 85c

Siųskite Reginald S. Tonry
užsakymus: Metropoliu Opera House

147 West 39th Street 
New York, 18, N. Y.

Susituokia
Josephine LeVanda, duktė 

laidotuvių direktoriaus ir or
ganizacijų veikėjo Juozo ir 
Margaretes LeVandų, 337 
Union Ave., šį šeštadienį, lap
kričio 20-tą, susituokia su 
Henry Bunovski. Jaunasis tar
nauja J. V. orlaivyne ir jau 
yra štabo saržentu. Kilęs iš 
Williams, Mass.

Miesto turgaviečių komisio- 
niorius Woolley apleido tą vie
tą, kad eiti Kainų Administ
racijos direktoriaus pareigas 
šio.) apylinkėj.

Pakelia Kainas Ant 
Daugelio Produktų

šiomis dienomis krautuvėms 
išdalinama nauji sąrašai mais
to produktų, kurių daugeliui 
kibinės kainos pakeliamos, o 
tūliems numažinamos. Kainų 
Administracija sako, kad bus 
griežtai reikalaujama tų są
rašų prisilaikyti ir baudžiami 
keliautieji kainas aukščiau 
leisto laipsnio.

Tų sąrašų paskleista mil ie
nas. Reikalaukite, kad jie bū
tų išstatyti matomoj vietoj.

LIETUVIAI
karštai entuziastiškai 
sveikina šį galingiausią iš 
visų judamųjų paveikslų
— nes jis parodo, jog

LIETUVIAI 
bus netrukus atvaduoti 
nuo Korikų-Nacių! Trys 
milijonai dolerių išleista 
šiam judžiui pagaminti. 
Jūs matysite savo kaimą
— savo asmeniškus drau
gus šiame judyje. Jūs 
verksite — jūs juoksitės

—jūs dalinsitės jų džiaugsmais ir liūdesiais — jūs 
būsite sužavėti — mes tatai užtikriname.

“The 
NORTH
STAR”
(ŠIAURINE ŽVAIGŽDE)

Leitenantas Uokas 
Parvyko Atostogų

Juozas Kulbokas, leitenan
tas, sūnus Natalijos ir Kazi
miero Kulbokų, žinomųjų biz
nierių, 132a Sumner Ave., pe
reitą penktadienį parvyko po
rai dienų atostogų iš Camp 
Shelby, Mississippi. Parvyko 
netikėtai, tad tėvai buvo nu
stelbti džiaugsmu, tik apgai
lavo, kad taip neilgam.

Leit. Kulbokas tarnyboje bū
na jau apie pusantrų metų, 
randasi inžinerijos korpuse. 
Gražiai. atrodo ir gerame ūpe. 
Taipgi dar neužmiršęs, gra
žiai tebekalba lietuviškai.

Nuteisti du vyrai už “mun-i 
šaino” varyklą, pernai rastą 
privatiškuose namuose, 80-77 
208th St., Bellaire, Queens.
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SHOWTHESE THRU U NG 
HISTORIC f UMS! Į

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in Iter heart- Virst in Quality

į, ■“ . ^1
j- .No. 08(V Lady 
Į■ < (.rosby, Matched 
i-,, lovely; rfiodern

.rings 'of 14 K 
gold. Lovely 

■’ diamond.

Both for

75“

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia- 
-o.-.d the ee.gegc-e.et ring.

Both Rings for

TOO

TREČIA DIDELĖ SAVAITĖ
ARTKINO PERSTATO

Sensacinę Dvigubą Premjerą!

'DAY AFTER DAY'
Dabar tai galite matyt! Visą! Neapkarpytą!

Judis, iš kurio MARCH OF TIME pagamino
“One Day of War”

I taip pat

“LENINGRAD MUSIC HALL
Dar pirmą kartą garsiausios Leningrado žvaigždės šoka, 

dainuoja ir groja sykiu šauniame pasilinksminime.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vidunaktį kas šeštadienį

STANLEY THEATRE Ave N v
Pasiteiraukite mūsų Benefit Denartmento apie nupigintus tikietus gaunamus gru
pėms kartu.

Tiek daug juoko scenoj ir judžiuose, daugiau negu jūs bet kada 
matėte! Ateikite į šį stebėtiną pasilinksminimą

"I DOOD IT”
M-G-M’s Begaliniai Juokingas Muzikalia judis su žvaigždėm

RED ELEANOR

SKELTON POWELL

Planuok Dabar Rodyti Eilę 
Įspūdingų , Rusiškų Judžių

RAUDONIEJI TANKAI 
NACIO DIENYNAS 

TVIRTUMA ANT VOLGOS
STALINGRADO APGULA 
T. LIETUVOS ŽINIŲ! JUDIS 

* MASHENKA * 
Ir Vėliausi 

‘““““■“■Trumpi Karo Judžiai 
16 mm. RODYMO PRIETAISAI 

PARŪPINAMI 
Užsisakymo Sąlygoms ir Kainoms 

Priminkite šj Skelbimą 
PHONE Circle 6-4808, arba rašyt

BRANDON FILMS
1600 BROADWAY - NEW YORK 19. N._Y.>

MATYK EXTRA SPECIALI JUDI: — 
RENCIJOS SENSACINGUS JUDŽIUS.
MATKY EXTRA SPECIALI JUDI: — 
“DVIE.TI METAI PO PERLŲ UOSTO” 
pagal Look Magazine.
MATYK NAUJAUSIA JUDI. KAIP J. 
V. ARMIJA UŽIMA NEAPOLI, O NA
CIAI TRAUKIASI.
JUDIS IŠ CIIINIJOS--MATYK IR GIR
DI: K CHIANG KAI-SHEKO ŽMONĄ 
KONFERENCIJOJ CHUNKINGS.
MATYK BAISŲJĮ MŪŠĮ NAUJOJOJ 
GVINĖJOJ, ŽINGSNI ARČIAU TOKIO. 
“AUTOMOBILIU PER MEKSIKĄ,” pir
mą kartą New Yorko Mieste, ir dar 43 
žinių judžiai iš viso pasaulio.

NEWSREEL Theatre
BROADWAY IR 46TH ST., N. Y.

All "Lady Crosby” Ensembles 
tn yitttMUive Presentation Box

No. • 100, Lady 
(.rosby. Unique 
in style, cxcep- 
tional in Quality. 
This lovely pair 

> of rings in I4K 
/ gold. Superbly 
' brilliant dia- 
x mond.

Both for$35»o

IBM
*’<•• |2‘\ Both for
Crosby. Identical
debigns I4K gold <1AA00 
rings with »plcn> II JI |1W

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

SU 24 DIDŽIAUSIAIS AMERIKOS AKTORIAIS

Slavianų liaudies šokiai, Derliaus Suvalymo 
Pokilis, muzika, šokikai - šokikės, daininin
kės . . . gražus romansas ir geležinis pasiryži
mas išnaikint Nacius virpins jūsų jausmus 
tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

DU TEATRAI ANT BROADWAYNEW VICTORIA RKO PALACE
BROADWAY ir 46th St. BROADWAY ir 47th St.

Viso* vietos rezervuotos Nuolat rodo. Nebrandi įžanga.

LENA HORNE * HAZEL SCOTT * JIMMY DORSEY ir Jo Orkes
trą * IR DAR DIDELI VAIDINIMAI SCENOJ su WOODY HER
MAN ir Jo orkestru, taipgi PAUL WINCHELL, MARION DANIELS 
ir MARION HUTTON, plačiai žinoma dainininke.

PARAMOUNT Theatre, Times Square

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

51

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK-RICH. HILL, N.Y.

Lapkr. 23, 8 vai. vakare, pas 
draugus Daugėlus, 101-57 — 108th 
St., Richmond Hill, įvyks abiejų 
kuopų vakarienes Komisijų ir gas- 
padinių susirinkimas. Būtinai daly
vaukite. — V. Paukštys. (274-276)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3-jų kambarių 

apartmentas. $23-25 į mėnesį. Yra 
table-top gesiniai pečiai, combina
tion sinka. Antrašas: 77 Division 
Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
EV. 7-8443. Mr. Tovbein.

Taipgi reikalingas superintendent 
prižiūrėti 35 šeimų namą. Maži tai
symai. Kreipkitės po 502 Bedford 
Ave., Mr. Tovbein. (275)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ar darbi

ninkė dirbti Bar & Grill Restaurant 
biznyje. Patyrimas nereikalingas. 
Gali atsišaukti ir viduramžio žmo
nės. Lengvas darbas, gera alga. 
Kreipkitės į Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., East New Yorke. 
Privažiuoti Jamaica Linija, Cleve
land St. stotis. Telefonas APplegate 
7-9718. Kreipkitės vakarais po 6 v.

(272-274)

PIRKITE ANKSTI

$3.00 $375°
Prices Subject to Federal Tax*

$25.00

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2178

Daimontus 
jdedame 

jums belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

GODDESS
of TIME

17 jewels

Didelis 
pasirinkimas 
pasidahinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Tht Gift of 
o Lifotimol




