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Apsikumščiavo ir Pakriko. 
Neatspėjo ir Nusibaudė. 
Skandalas su Generolu. 
Tegul Paragauna.
Da Vienas Niekšas.

Rašo A. BIMBA

Kanados lietuviu menševikų 
čyfas A. Frenzelis rašo ir ver
kia, Rad jų ten bendras frontas 
pakriko, Kanados Lietuvių Ta
ryba sugriuvo.

Ir dar kaip sugriuvo! Girdi, 
buvo posėdis taip karštas ir 
taip baisus, jog nuo ginčų per
eita prie muštynių.

“Tai štai, kokie yra tikrieji 
Kanados Lietuvių Tarybos su
griuvimo faktai,’’ sako Frenze
lis.

Taip vadinamoje Amerikos 
Lietuvių Taryboje, vadovauja- 
moj šimučio ir Grigaičio, irgi 
eina aštrios kovos. Susivienijus 
su smetonininkais j vieną fon
dą, tie ginčai dar paaštrės. Ne
sigirdėti, prie muštynių dar ne
prieita. Bet kad ši Taryba nu
eis kanadiečių Tarybos keliais, 
tai užtikrinta.

Gavau iš Los Angeles nuo 
lietuvės dainininkės draugės 
Levanienės tokį laiškutį:

“Gerbiamas Drauge: Sveiki
nu jumis nuo širdies ir linkiu 
jums ir visam Laisvės štabui 
geros sveikatos ir ištvermės. O 
dabar aš noriu jums priminti 
mūsų pasikalbėjimą Pasadenoj, 
kai čia buvote. Aš tvirtinau, 
kad tas sužvėrėjęs Hitleris ne- 
sumuš Sovietų Sąjungos ir sa
kiau, kad Juozas Stalinas nu- 
maršuos į Berlyną. Bet jis to 
dar nepadarė. Tai už tai, kad 
mano pranašystė dar neišsipil
dė, aš save nusibaudžiau ir įde
du penkių dolerių vertės čekį. 
Tie pinigai lai būna mano au
ka kovotojams prieš fašistus 
už laisvę. Dabar vėl pakarto
ju, kad kitą metą tikrai rusai 
nueis i Berlyną, o jeigu nenu
eitų, tai kitą metą aš būsiu 
kalta dešimtinę.

“ Su pargarba,
Ona Levanienė.”

Ačiū draugei už gerus liuke-1 
jimus ir auką. Mes visi nuošir- į 
džiausiai trokštame, kad šį sy
kį jūsų pranašystė pilnai išsi
pildytų !

Penkinė eina lietuviams rau
donarmiečiams.

Generolas Patton pasielgė 
kiauliškai ir chuliganiškai, ap- 
mušdamas sergantį kareivį.

Aišku, kad jis netinka būti i 
žmonių vadu. Tiesa, jis prisi-1 
pažino prie klaidos ir atsiprašė, į 
bet to neužtenka. Jis turėtų vi
sai prasišalinti iš vadovybės.

šis Pattono pasielgimas pa
siekė visus Amerikos kampus ir 
visus karius. Šis skandalas pa
kenks tėvų ir motinų moralei. 
Jie gali išmanyti, .kad mūsų 
armijoje toleruojamas prusijo- 
nizmas. O taip nėra. Kariai sa
ko, kad su jais viršininkai el
giasi labai gražiai ir draugiš
kai, tiesiog tėviškai.

Patton pakenkė tų vadų pres
tižui, pakenkė karo reikalui.

Hitlerio sostinė, Berlynas, 
virsta į griuvėsius ir pelenus. 
Amerikiečių ir anglų lėktuvai 
puikiai mokina vokiečius para
gauti tikrojo karo.

Aną dieną Hamburgas pavir
to į pelenus, dabar Berlynas. 
Jeigu vokiečiai nesukils prieš 
hitlerininkus, vienas po kitam 
jų miestai bus paversti į griu
vėsius.

Naujienos patalpino laišką 
tūlo J. Montvilo, kuris, būk, 
esąs pabėgęs “iš Sibiro” ir da
bar gyvenąs Kanadoje. Jį So
vietų vyriausybė buvus nutei- 
sus dvidešimčiai metų kalėti, 
bet jam pavykę pasprukti.

Vadinasi, tas sutvėrimas yra
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Alžyras, lapkr. 26.— Prie 
Penktosios anglų-amerikie
čių armijos prisidėjo ir 45- 
ta Amerikos divizija, ko
manduojama generolo Pat
tono, ir bendromis jėgomis 
ne tik atmušė nuožmiausias 
nacių atakas vakariniame 
Italijos fronte, bet kai kur 
dar pagerino savo pozicijas.

Aštuntoji anglų armija, 
komanduojama generolo

NACIAI ŽAGA ITALES 
IR TUZINAIS ŽUDO 

ITALUS
Alžyras.—Anglų karinin

kai raportavo, kaip vokie
čiai suėmė ir kulkosvai
džiais sušaudė visus 53 Bel- 
lonos kaimo vyrus, Neapolio 
srity j, Italijoj, pirm talki
ninkams užimant šį kaimą. 
Jie vedė nužudymui ir 54-jį, 
ligonį, kuris, tačiaus, kelio
nėje mirė.

šią skerdynę hitlerinin
kai suruošė todėl, kad dėde 
22-jų metų merginos Mari
jos Cafaro, begindamas ją 
nuo vokiečių žagintojų, nu
šovė vieną nacį, o kitą su
žeidė.

Naciai atplėšė nuo alto
riaus ir kunigą belaikantį 
mišias ir nusitempė jį kai
mo aikštėn, kur buvo suva
ryti kaimiečiai. Jiems vo
kiečiai davė tik dvi minu
tes laiko pasakyt, kur pasi
slėpė mergaitės dėdė. Pra
ėjus tom minutėm, hitleri
ninkai atidarė kulkosvaid
žių ugnį ir visus sušaudė.

Marija Cafaro yra duktė 
Gabrielio Cafaro, pirmiau 
gyvenusio Vermonto valsti
joj, naturalizuoto Amerikos 
piliečio.

CHIANG SVEIKINA NARSIUS 
CHINŲ KOVŪNUS

Chungking. — Begindami 
Changteh miestą, chinai 
apsupo ir sunaikino dau
giau kaip 5,000 japonų, ne
žiūrint, jog priešai vartojo 
nuodų dujas ir daugius 
bombanešių ir sunkiosios 
artilerijos prieš chinus.

Chiang Kai-shek, vyriau
sias Chinijos karo vadas, 
išleido pareiškimą, specia
liai sveikindamas tuos nar
suolius.

Didieji Amerikos bomba- 
nešiai atakavo vakarinę 
Vokietiją.

didelis niekšas, gal dar hitleri
ninkas, .jeigu taip smarkiai bu
vo nubaustas.

ANGĘŲ LAKŪNAI VIEN 
ŠIĄ SAVAITĘ NUŠLAVĖ 

KETVIRTĮ BERLYNO

Raudonoji Armija Sulaužė 
Ilgą Nacių Liniją; Atvada
vo 180 Gyvenamų Vietų

Montgomery’©, rytiniame 
Italijos šone, prasiveržė per 
ištvinusią Sangro upę pen
kių mylių ilgio frontu ir 
taip pralaužė vadinamą žie
minę nacių liniją, kurią 
Hitleris liepė žūt-būt atlai
kyk Anglai, nepaisant pra
garinės vokiečių arilerijos 
ugnies, sudrūtino savo po
zicijas šiauriniame tos upės 
šone.

SENATAS SVARSTYS 
TAKSŲ IR PRIMO

KĖ JIMŲ KLAUSIMUS
Washington.— Senato ko

misija finansiniais reikalais 
ateinančią savaitę svarstys 
naujų taksų sumanymus. 
Valdžia reikalavo $10,500,- 
000,000 naujų taksų metam, 
tarp kitko, keldama taksus 
imtinus nuo didžiųjų pelnų. 
Kongreso atstovų rūme re- 
publikonai ir atgaleiviai de
mokratai nutarė tiktai $2,- 
130,300,000 naujų taksų.

(Tie elementai nelabai no
ri visiškai sutriuškint Hit
lerį. Daugeliui jų geriau 
patiktų, jei karas baigtųsi 
derybine taika su naciais, o 
ne besąlyginiu Vokietijos 
pasidavimu.)
PRIMOKĖJIMAI IR GRĘ
SIANTI BRANGENYBĖ

Senatorių komisija pini
giniais reikalais svarstys 
klausimą dėl valdiškų, pri- 
mokėjimų farmeriams ir 
kitiems maisto gaminto
jams. Kongresmanų daugu
ma nutarė panaikint tokius 
damokėjimūs. Jie pildo va
lią grūdų, didžiųjų malūnų, 
mėsos trusto ir kapitalisti
nių žemės savininkų. O šie 
pelnagrobiai tikisi, kad pa
naikinus valdiškus damokė- 
jimus, tai jie galės brangint 
savo produktus, kiek tik 
jiems patiks.

Tarp kitų/ ir New Yorko 
majoras LaGuardia atvyks 
į šios senatorių komisijos 
svarstymus ir liudys, kaip 
taptų pabranginti gyveni
mo reikmenys, jeigu būtų 
panaikinta valdiški damo- 
kėjimai maisto gaminto
jams.

Darbininkai ir smulkieji 
farmeriai laiškais ir tele
gramomis ragina senato
rius balsuot už tų primokė- 
jimų palaikymą.

Nacių propagandistai, 
Goebbels ir kiti, grūmojo 
kokiais tai “slaptais pabūk
lais” atkeršyt Anglijai už 
Berlyno bombardavimus.

London, lapkr. 26.— An
glų bombanešiai praeitą 
naktį ardė ir degino kari
nius taikinius Frankfurte 
prie Main upės, pietiniai- 
rytinėje Prūsijoje. O tai 
yra pusės miliono gyvento
jų miestas su svarbiais ka
rui fabrikais.

Lengvieji Anglijos bom- 
bininkai tą pačią naktį vėl 
bombardavo Berlyną.

Kiti anglų bombanešiai 
atakavo įvairius taikinius 
Franci jo j.

Iš visų tų veiksmų negrį
žo 13 anglų bombanešių.

Per tris pirmesnius žy
gius prieš Berlyną šią sa
vaitę buvo numesta 5,000 
tonų sprogstamųjų ir gais
rinių bombų.

Berlyniškiai švedų ko
respondentai praneša, kad 
tais veiksmais anglai sunai
kino visą ketvirtadalį pa
statų Berlyne.

Pagal naujausius skaičia
vimus, užmušta 8 iki 10 
tūkstančių berlyniečių, o ne 
25,000, kaip pradžioje skel
bė bepusiškų kraštų repor
teriai.

(Didžiojoj oro atakoj 
prieš Berlyną naktį iš pir
madienio į antradienį ang
lai neteko 26 bombanešių ir 
ąpie 250 lakūnų. Žuvusių 
bombanešių vertė skaičiuo
jama apie 8 mil. dolerių.)

Anksti penktadienio rytą 
vėl iš Anglijos išskrido tal
kininkų lėktuvų būriai lin

Chinai Dalyvausią Prez. 
Roosevelto, Stalino ir

Churchillo Sueigoje
London.— Chinijos karo 

vadas, gen. Chiang Kai-she- 
kas yra pakviestas į atei
nančią konferenciją tarp 
prez. Roosevelto, maršalo 
Stalino ir anglų premjero 
Churchillo, kaip kad neofi
cialiai pranešama.

Po tos konferencijos bū
sianti įsteigta Jungtinių 
Tautų Taryba su vykdo
muoju komitetu Washing
tone. Toks komitetas susi
darytų iš Amerikos, Sovie
tų, Anglijos ir Chinijos at
stovų.

Suprantama, kad chinų 
atstovas Chiang Kai-shek 
nedalyvaus tokiuose Roose
velto - Churchillo - Stalino 
konferencijos posėdžiuose, 
kuriuose bus svarstoma tik
tai europiniai reikalai. Jis, 
kaip teigiama, tik atskiruo
se posėdžiuose tarsis su 
prez. Rooseveltu ir Church- 
illu dėlei bendro karo prieš 
Japoniją. Nes. jei Stalinas 

kui Vokietijos ar jos užim
tų kraštų vakarinėje Euro
poje.
Iškraustoma Keli Milionai 

Berlyniečių
Pranešama, kad Martinas 

Bormann, nacių partijos vi- 
ce-vyriausias vadas, įsakė 
paruošti kituose miestuose 
vietas vokiečiam, kurie bus 
perkraustyti iš Berlyno. 
Būsią perkraustyta 3 iki 4 
milionų žmonių, taigi be
veik visi Berlyno gyvento
jai.

Įsakyta visiems holan- 
dams apleist Utrechtą, 150 
tūkstančių gyventojų mies
tą, užimtojoj Holandijoj. 
Jų vieton bus atsiųsti vo
kiečiai iš Berlyno ir kitų 
dažniau bombarduojamų 
Vokietijos miestų.
Berlynas Bus Naikinamas, 

“Iki Jo širdis Nustos
Tvaksėjus”

Anglijos oro jėgų minis- 
teris pareiškė, jog Berlynas 
bus ardomas ir deginamas, 
“iki jo širdis visiškai nus
tos tvaksėjus.”

Anglų-amerikiečių kari
ninkai skaičiuoja, kad rei
kė dar 25 iki 50 tūkstančių 
tonų bombų, kol taps nu
šluotas Berlynas kaipo na
cių valdžios ir karinės pra
monės centras.

Berlyne ir priemiesčiuo
se yra apie 1,600 didelių fa
brikų ir svarbių kompanijų 
raštinių.

Dviejuose Miestuose 
Naciai Išžudė 150,- 

000 Civilių Žmonių
London.— Maskvos radi

jas pranešė, jog vokiečiai 
Mariupolyje, ties Azovo Jū
ra, sušaudė 50,000 civilių 
žmonių, iki naciai tapo iš
vyti iš to miesto. Be to, jie 
išsivarė iš Mariupolio dau
giau kaip 60,000 gyventojų 
Vokietijon, į vergų darbus.

Pirmesnis Maskvos pra
nešimas rodė, jog naciai 
Kijeve sušaudė 100,000 civi
lių, daugiausiai žydų, vyrų, 
moterų, vaikų, senelių ir li
gonių.

Mexico City.— Praneša
ma, kad čia eina derybos 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Brazilijos atstovų sumegst 
diplomatiniams ryšiams 
tarp šių dviejų kraštų.

dalyvautų svarstymuose ka
ro prieš Japoniją, tai japo
nai gal surastų priekabę ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Berlyno radijas pranešė, London, lapkr. 26.— Į 
kad Sovietai atėmė iš vo-j šiaurius nuo Gomelio Rau- 
kiečių Gomelį, gubernijos donoj i Armija sulaužė na- 
miestą, Baltarusijoj. cių liniją 37 mylių ilgio ir

Naciai giriasi, kad pirm tuo ruožtu atmetė priešus 
pasitraukdami iš Gomelio,! 30 mylių atgal.
jie sunaikinę visus pasta-' (Pats Berlynas pripaži- 
tus, kad Sovietai visai nie-'no, jog rusai pralaužė ten 
ku negalėtų pasinaudoti ta-!spragą vokiečių linijose.) 
me mieste. Gomelis buvo paskutinis .

(Pirm karo Gomelis tu- tvirtoviškas hitlerininkų 
rėjo bent 100,000 gyvento-1 centras į rytus nuo aukštų
jų-)

ANGLŲ DARBIEC1AMS 
TRŪKSTA VIENYBĖS

PRIEŠ FAŠISTUS
_____

London. — Buvo įnešta 
sumanymas Anglijos Darbo 
Partijos atstovams seime 
pasmerkt vidaus reikalų 
ministerį Herbertą Morri- 
soną, tos partijos narį, kad 
jis paleido iš kalėjimo Os
wald Mosley, angliškųjų i 
nacių vadą. Bet socialistau-’ 
ją darbiečiai seimo nariai 
51 balsu prieš 43 atmetė 
pasmerkimo įnešimą. Aš- 
tuonių balsų dauguma jie 
priėmė tik pataisymą, ku
ris sako, jog, esą, gaila, 
kad Mosley išlaisvintas.

(Morrisonas, beje, kandi
datavo į Darbo Partijos 
pirmininkus praeitą vasa
rą, bet nebuvo išrinktas.)

Antra vertus, didžiausios 
anglų darbo unijos, kaip 
kad Transporto, Mašinistų, 
Mainierių ir Geležinkelie
čių, aštriai pasmerkė minis
terį Morrisoną už angliško
jo hitlerininko Mosley’o pa
leidimą iš kalėjimo.

Kanadiečių Protestas 
Prieš Mosley’o Paleidimą 
Toronto, Canada. — Šio 

miesto CIO ir Amerikos
Darbo Federacijos unijų ta
rybos vienbalsiai priėmė 
protesto rezoliucijas prieš 
Mosley išlaisvinimą.

SUIMTA DAUG NACIŲ 
RYTINIAME FRONTE

Maskva.— Į šiaurius nuo 
atvaduoto Gomelio Sovietai 
paėmė nelaisvėn daug vo
kiečių ir pagrobė 7 tankus, 
32 kanuoles ir aštuonis ka
ro reikmenų sandėlius.

Lapkr. 24 d. visuose fron
tuose buvo sunaikinta bei 
iš veikimo išmušta 49 vo
kiečių tankai.

Bepusiškų kraštų kores
pondentai sako, kad pats 
Berlyno vidurys 50 iki 100 
procentų sunaikintas anglų 
oro bombomis.

tinęs Dniepro upės tėkmės. 
Tas miestas taipgi yra pen-
kių svarbių geležinkelių 
mazgas. Vienas šių geležin
kelių eina į Minską, stovin
tį už 110 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Gomelio. Kę- 
lias į Minską kartu yra ke* 
lias į Berlyną.

Sykiu su Gomeliu Sovie
tai atėmė iš vokiečių Pro- 
poisk, Selets, Ugorsk mies
tus ir bent 177 kitas gyve* 
namąsias vietas, Baltauri- 
sijoj.

Į vakarus nuo Rečicos, 
Gomelio fronte, raudonar
miečiai užėmė Rosovo, Žerd 
ir Koreni geležinkelio sto
tis, tokiu būdu perkirsda
mi naciams geležinkelio li
niją tarp Kalinkoviči ir 
Žlobin. Šis geležinkelis taip
gi eina nuo Leningrado iki 
Odessos.
SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 

UKRAINOS FRONTE
Jau dvi dienos, kai Sovie

tai neleidžia naciam nei žin
gsnio pasivaryt pirmyn Ko- 
rostyševo-Brusilovo linijoj, 
beveik pusiaukelėje tarp 
Žitomiro ir Kijevo, o kai kur 
raudonarmiečiai jau ir šia
me fronte atlaužė hitleri
ninkus atgal, nežiūrint, kad 
čia naciai sugrūdo “tikrą 
tvaną” savo tankų, šarvuotų 
automobilių ir motorizuotų 
kanuolių,” kaip sako Asso
ciated Press.

(Berlyno radijas vadina 
šiuos mūšius vienais iš pa
čių kruviniausių visame ka
re iki šiol.)

Dniepro upės alkūnėje, į 
pietus nuo Kremenčugo so
vietiniai kovūnai atėmė iš 
nacių dar aštuonis miestus, 
tame skaičiuje dvi geležin
kelio stotis ir vieną apskri
čio miestą.

Šiauriniai Airiai Reikalauja 
Antro Fronto Tuojau

Belfast.— Šiauriiiės (pro- 
testoniškos) Airijos Darbo 
Partija savo metiniam su
važiavime priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią tuojaus 
atidaryti antrąjį frontą 
prieš vokiečius vakarinėje 
Europoje.
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tas. Pabaltijo kraštų žmonės šiandien 
lieja savo kraują, kovodami prieš žmo
nijos neprietelių, vokiškąjį nacį. Pabal
tijo tautos ne tik formaliu, politiniu ry
šiu susijungė su Tarybų Sąjungos tau
tomis ir tuo būdu, su Jungtinėmis Tau
tomis; jų toji vienybė yra sucementuo
ta krauju visų tarybinių respublikų 
žmonių, kovojančių prieš fašizmą.

Na, ir kai to akiregyj, išlenda tokis 
Bilmanis, besivadinąs Latvijos žmonių 
atstovu, ir pradeda šmeižti Tarybų Są
jungą, ginti fašizmą, tai daugiau negu 
gėda mūsų kraštui. Tai savotiškas skan
dalas. Turime atsiminti, kad mes jau 
esame po Maskvos konferencijos!

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Nariams Žinotina

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

Act of March 3, 1879

Kodėl Gi Ją Nesuvaldo?!
Daily Workerio korespondentas Wa

shingtone, Adam Lapin, isxeiia įdomų 
dalyKą apie ".Latvijos mimsieno” Alfre
do Bilmanis’o "žygius”. Pasirodo, kad 
šis dzentelmanas, Kuris dar vis tebesi- 
skelbia, būk atstovaująs Ame
rikoje Latviją, parašė dvi bro
šiūras, “Baltic States in Post- 
War Europe” ir “What Latvia Wishes 
from this War?”, ir abi brošiūras (po 
du egzempliorius) išsiuntinėjo Jungtinių 
Valstijų senatoriams ir kongresmanams 
kaipo komplimentarinius siuntinius, 
kaipo dovanėles!

Korespondentas rašo, kad abi brošiū
ros yra permirkusios naciška “teorija”, 
abiejose puolama Tarybų Sąjunga, abie
jose, beje, kalbama vardu Latvijos žmo
nių, kurių p. Bilmanis neatstovauja.

Pagal citatas, korespondento paduo
tas iš paminėtų brošiūrų, aiškiai matosi, 
kad p. Bilmanis naudoja tokius argu
mentus, kokius naudoja lietuviškieji 
smetonininkai. Tarybų Sąjunga jiems— 
totorių-mongolų kultūros šalis, bedieviš
ka, materialistinė, imperialistinė ir to
dėl Baltijos tautoms, kurios yra “arij iš
tinęs”, nepakeliui su ja. Pabaltijo tau
tos, esą, turinčios ir po karo saugoti 
Vakarų Europą, kaip “saugojo” prieš 
šį karą, t. y., josios turinčios stovėti kai
po fašistinis užtvaras, neleidžiąs “toto
rių-mongolų” kultūrai užviešpatauti 
Europoje.

Žinoma, mums nieko naujo tasai Bil- 
maniso teorizavimas nepasako, nes mes 
daug tokių “teorijų” nuolat skaitome 
lietuviškoje smetonininkų spaudoj. Nuo
lat ir nuolat lietuviškieji smetonininkai, 
plepėdami Lietuvos žmonių vardu, žmo
nių, kurių jie neatstovauja, mala tą pa
čią fašistinę malimalienę.

Nušvietęs p. Bilmaniso brošiūrose pa
tiektas teorijas, šmeižtus ant mūsų tal
kininkės, Tarybų Sąjungos, Mr. Lapin 
korektiškai stato klausimą: Kaip čia 
yra, kad mūsų valstybės departmentas 
toleruoja tokius sutvėrimus, kaip Bil- 
manisas? Kaip čia yra, kad mūsų vals
tybės departmentas dar vis pripažįsta 
juos diplomatais, tarytum jie iš tikrųjų 
atstovautų kokius tai kraštus arba jų 
žmones?

Prisipažinsime, mums tas taipgi yra 
neaišku. Mes puikiai žinome, kad toki 
Bilmanisai, Žadeikiai tegali kalbėti var
du tik mažos fašistinės klikos, o ne Pa
baltijo žmonių vardu. Mes žinome, kad 
jie liovėsi atstovauti Lietuvos bei Latvi
jos bei Estijos žmones su 1940 metais, 
kai Pabaltijo žmonės nusitarė būti lais
vi, nusitarė gyventi tarybiniu gyvenimu, 
nusitarė eiti išvien su Tarybų Sąjungos 
tautomis.

Todėl visai vietoje šiandien priminti 
ir priminti valstybės departmental, kad 
jis juo greičiau likviduotų tasias vadina
mas atstovybes, nieko neatstovaujančias.

Pabaltijo kraštai, kaip ir visos tarybi
nes respublikos, įeina į Jungtines Tau

Labai Nemalonus Skandalas!
. Leitenantas gen. George S. Patton, 
Jr., sumušė sužeistąjį Amerikos karį — 
sumušė ir iškoliojo jį ligoninėje. Iš kar
to šis faktas buvo bandoma nuo visuo
menės paslėpti, tačiau sunku dūmus pa
slėpti. Nors tasai faktas nebuvo skel
biamas spaudoje, tačiau jis ėjo nuo lū
pų į lūpas, nuo ausies iki ausies ir dauj 
gelis Amerikos karių ir civilinių žmo
nių apie tai buvo sužinoję, nors spaudo-! 
j e jie nebuvo skaitę. !

Pagaliau, dalykas pasiekė ir spaudą 
ir radijo. Generolas Eisenhoveris nuta
rė tąją žinią praleisti spaudai.

Iki šiol gen. Patton, Jr. buvo žinomas 
kaipo didelis disciplinos mėgėjas, kaipo 
didelis griežto veiksmo karininkas. De
ja, disciplinuodamas kitus, jis pats tos 
disciplinos nesilaikė: jis pamiršo, kad 
generolas neprivalo mušti jokio karei
vio, ne tik sužeistojo. Jis pamiršo, kad 
šis karas vedamas už demokratiją, o ne 
už tai, kad grąžinti viduramžius, kuo
met karininkai galėjo kareivius mušti, 
kaip tik jie norėjo.

Ir šis negražus, netaktiškas gen. Pat- 
tono “žygis” labai prastai pasitarnavo 
ne tik jam, bet visam karių ir civilinių 
žmonių moralui.

Tūli laikraščiai reikalauja, kad gen. 
Patton turėtų būti teisiamas karo teis
mo. Mes sutinkame su ta nuomone, nes 
tik teismas galėtų atitaisyti tą žalą, ku
rią netaktiškas, rūstus generolo žygis 
padarė mūsų ginkluotųjų jėgų moralui.

Amerikos kariuomenė yra demokrati
nė kariuomenė. Taigi ir Amerikos kari
ninkai, ar jie bus aukštesni ar žemesni, 
privalo laikytis to principo, privalo su
sivaldyti.

"‘Anglijos Hitleris’’ Laisvas
Anglijos vidaus reikalų ministeris, so- 

cijalistas Herbert Morrison, išleido iš 
kalėjimo “Anglijos Hitlerį”, Anglijos fa
šistų vadą, 0swaldą Mosley. Girdi, Mos- 
lio sveikata nebuvusi gera, todėl jis pa
leistas.

Nereikia nei sakyti, kad šis socijalis- 
to Morrisono žygis sukėlė didelę pažan
giojoje anglų visuomenėje audrą. Ir to
ji audra vis plečiasi, dar vis didėja. Dar
bo Partija, Anglijos darbo unijos, Ang
lijos visokios pažangiosios darbo žmo
nių draugijos pasmerkė šį Morrisono 
žygį, kaipo pasitarnavimą fašistams, 
kaipo užduotą smūgį Anglijos anti-fa- 
šistams, kaipo smūgį Anglijos žmonių 
karinėms pastangoms!

Milijonai Anglijos žmonių pasirašinė
ja po peticijomis, reikalaujančiomis grą
žinti fašistų vadą atgal į kalėjimą. Ki
ti žmonės reikalauja, kad Morrisonas 
būtų pašalintas iš valdžios.

Fašistas Mosley—atviras hitlerinin
kas, didelis vokiečių banditų šalininkas. 
Dar prieš karą Mosley palaikė ryšius su 
Hitleriu ir jo sėbrais. Jis palaikė ry
šius su kitų kraštų fašistais. Prasidė
jus karui, tas pats Mosley dirbo Hitle
riui.

Ir štai, dabar, dar karui nepasibaigus, 
Mosley ir vėl laisvas; jį išlaisvino soci- 
jalistų vadas!

Nereikia nei aiškinti, kad tas viskas 
blogai veikia į visą Anglijos žmonių mo
ralą, nes šiandien ne vienas anglas ka
reivis klausiasi: “Prieš ką gi mes ka
riaujame, jeigu mūsų pačių tarpe vei
kią' Hitlerio sėbrai yra laisvi, valdžia 
juos remia, valdžia juęs palaiko?!”

Galimas daiktas, jog, kuomet Church- 
illas sugrįžš iš pasitarimų su Stalinu ir 
prezidentu Rooseveltu (jei toki pasita
rimai dabar vyksta), jis turės MOrriso- 
ną paleisti iš kabineto ir fašistą Mosley 
patalpinti (atgal) ten, kur jis priklauso.

Taip ir turėtu, mūsų nuomope, būti!

Dideliu pasitenkinimu ga
lime sakyti, kad šiemet mū
sų didžiosios Draugijos rei
kalai stovi pusėtinai gerai. 
Žurnalo Šviesos ketvirtasis 
ir paskutinis šių metų nu- 
merys jau gatavas ir už' 
dienos kitos bus siuntinėja
mas nariams. Galime na
riams pranešti, kad mes jau' 
rimtai rūpinamiesi mūsų 
1944 m. leidiniu. Rankraš
tį jau turime ir jau padavė
me spaustuvei. Darbas jau 
pradėtas ir mes tikime, kad 
dar anksčiau negu šiemet, 
kitąmet pavasarį knygą na
riai gaus. Vadinasi, nerei
kės laukti vidurio arba pa
baigos metų, kaip dažnai 
pasitaikydavo praeityje.

Mūsų ir 1944 metų kny
gai rankraštį parūpino žy
miausi europiečiai lietuvių 
tautos rašytojai ir poetai. 
Knyga vadinsis “Lietuva 
Ugnyje”. Tai bus rinkinys i 
geriausių grožinės literatū
ros kūrinių, kuriuose nu
šviečiamos Lietuvos žmonių 
baisios kančios ir didvyriš
kos kovos naciškų barbarų 
okupacijoje. Mes tikimės, 
kad ši knyga bus be galo 
svarbus įdėlis į lietuvių tau
tos literatūrinę kūrybą, 
kad Draugijos nariai šiuo 
nepaprastos istorines svar
bos veikalu bus patenkinti.

Taipgi džiugu Draugijos 
nariams pranešti, kad, kaip 
dabar atrodo, mes šiemet 
gerai išsiversime ir finan
siškai, tai yra, pravesime 
savo visą programą nepa
silikdami niekam skalni, O 
tai todėl, kad dauguma 
Draugijos narių ir veikėjų 
labai gražiai ir nuoširdžiai 
atsiliepė į visus Centralinio 
Komiteto atsišaukimus bei 
prašymus. Ypatingai finan
siškai pagelbėjo tas faktas, 
kad šiemet buvo susirūpin
ta pačioje pradžioje metų 
mokėtis ir rinkti narines 
duokles. Buvo tokių veiklių 
kuopų, kurios nelaukė nė 
metų pradžios, o pradėjo 
šių metų narines duokles 
išrinkti dar pabaigoje pe
reitų metų. Daugybė kuo
pų išrinko iš visų savo na
rių duokles pačioje pra
džioje metų. Draugijos fi
nansiniam stoviui pagelbė
jo ir tas faktas, kad šiemet 
jau esame gavę apie septy- 
nius šimtus naujų narių.

Tai visa labai puiku ir 
labai gerai. Tačiau toli gra
žu negalime sakyti, kad vi
si nariai bei visos kuopos 
pilnai atliko savo pareigą. 
Vis tiek dar yra keletas

šimtų narių, kurie tebėra 
nepasimokėję duoklių už 
šiuos metus. Yra kuopų, ku
rios nėra gavusios nei vie
no naujo nario per visus 
metus.

Į tai aš ir noriu atkreip
ti visų narių dėmesį. Kurie 
skaitysite šiuos žodžius ir 
tebesate nepasimokėję duo
klių, neleiskite būti iš
brauktais iš šios garbingos 
organizacijos eilių. Tuojau 
atlikite savo pareigą! Kuo
pų valdybos raginamos dėti 
visas pastangas per šias 
likusias kelias šių metų sa
vaites, kad nei vienas kuo
pos narys neišsibrauktų, 
nebent tik žiaurioji mirtis 
kurį pasišauktų pas save 
amžinajam poilsiui.

Be to, dar turime laiko 
pasiekti savo pasibrėžtą 

tikslą dėl naujų narių gavi
mo. Jeigu tik kiekviena 
kuopa gaus po vieną kitą 
naują narį ir mes turėsime 
šiemet gavę Draugijai visą 
tūkstantį naujų narių! Tai 
būtų atliktas labai gražus 
ir naudingas darbas visam 
darbininkiškam judėjimui.

Centralinis Komitetas 
prašo visų jūsų talkos!

Be to, šia proga noriu 
jau kreipti visų narių dė
mesį į 1944 metus. Jau sa
kiau, kad knyga paduota 
spaustuvei. Bet spaustuvė 
už dyką knygos nedarys. 
Jau reikia jai pradėti mo
kėti už darbą, ' jau reikia 
pirkti knygai popierį. O tai 
reiškia, kad tuojau turėsi
me į knygą įvesdinti keletą 
šimtų dolerių. Jūs gi, drau
gai, norite gauti knygą 
pradžioje metų. Aš tatai 
puikiai žinau, nes žinau, 
kiek nepasitenkinimo na
riuose būdavo, kuomet kny
gą jie gaudavo pabaigoje 
metų,

Todėl niekam nenusidėsi- 
me, priešingai, labai daug 
gero padarysime sau ir 
Draugijai, jeigu nelauksime 
nei pradžios metų mokėji
mui narių duoklių už 1944 
metus. Gruodžio mėnesio 
kuopų susirinkimuose jau 
pradėkime mokėtis duok
les. Kuopų valdybos, ypa
tingai finansiniai sekreto
riai, privalo nariams pri
minti ir paraginti mokėtis 
duokles.

Pasitikiu, kad šis mano 
i paraginimas bei priminimas 
susilauks nuoširdaus atsi
liepimo visuose nariuose ir 
veikėjuose.

Antanas Bimba, 
L.L.D. Pirmininkas.
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Grupe C.I.O. vadų Philadelphijos konvencijoj. Iš kai
rės i dešinę: Sherman H. Dalrymple, prezidentas United 
Rubber Workers; R. J. Thomas, prezidentas United Auto 
Workers; Van A. Bittner, vice-prez. United Steel Work
ers, ir Lee Pressman, C.I.O. advokatas-patarėjas.

Lehmanas Apie U.N.R.R.A.
I ’olitiką

Jungtinių Tautų Pagal
bos ir Atstatymo Adminis
tracija pasiskirs sau užda
vinį su šūkiu, “padėdami 
kitiems, padedame ir sau” 
ir nesieks pakeisti “inter
nacionalinę kontrolę tautų 
kontrole”, pareiškė per ra
diją buvęs gubernatorius 
Herbert H. Lehman’as po 
to, kai jis vienbalsiai buvo 
išrinktas generaliniu UNR 
RA direktoriumi.

Pirmu kartu oficialiai api
brėždamas trisdešimts-tri- 
jų Jungtinių Tautų ir vie
nuolikos sąjunginių tautų 
organizacijos politiką, Leh
man’as taip pat pabrėžė tai, 
kas jau Amerikos kalbėtojų 
buvo sakyta, kad nei viena 
šalis neturi pakankamai iš
teklių viena pati išspręsti 
šias milžiniškas prieš akis 
stovinčias problemas ir to
dėl visos šalys-nariai turi 
prisidėti pagal savo išga
lės.

Lehman’as pasakė, kad 
UNRRA turėtų būti vienas 
iš didžiausių Jungtinių 
Tautų įrankių “karo laimė
jimui ir taikos konsolidaci
jai” ir pridėjo:

“Mes turime būti vedami 
nevien humanistiškų senti
mentų jėgos, bet taip pat 
sveiko proto dėsnių ir abi
pusio intereso.

“Nugalėti Ašį ir- būti ne- 
pasiruošusiems suteikti pa
galbos vyrams, moterims ir 
vaikams, kurie išlaikė gy
vas viltis ir saugojo savo 
meilę laisvei per kelis karo 
ir priespaudos metus, būtų 
tikrai didelė kvailystė, ka
tastrofiškas atsižadėjimas 
principų, kurie yra pagrin

du to, ką mes branginame 
civilizacijoje ir žmonijoje.”

Buvęs New Yorko guber
natorius, kuris pakartotinai 
pabrėžė “sveiko proto” ar
gumentą, pareiškė, kad 
UNRRA turi operuoti mili- 
tarinio saugumo sumeti
mais tiek pagreitinimui per
galės, tiek užtikrinimui 
greito ekonomiško atgiji
mo. “Skubi pagalba duos 
mums naujų sąjungininkų 
mūsų kovai” ir “dar grei
čiau atneš mums atstaty
mą normalių sąlygų gamy
bai ir prekybai, demobili
zuotų kareivių sugrąžinimą 
prie darbų; laisvai dirban
čiu ir laisvu žmonių pasau
lį.” *■ O. W. I.

Čechoslovaky Prezidentas 
Benes Vyksta Maskvon

London.— Išvyko Mask
von dr. Ed. Benes, prezi
dentas Čechoslovakijos emi
gracinės valdžios. Jis darys 
tarpusavio pagalbos sutartį 
su Sovietų Sąjungą, at
spirčiai prieš Vokietiją at
eityje. Suprantama, jog vė
liau galės prisidėti ir kiti 
kraštai prie tos sutarties.

Brangiausias Vitaminas
Pagamint dabar unciją 

gryno biotine, vieno iš B 
vitaminų, tai lėšuotų $4,- 
000,000, kaip skaičiuoja 
mokslininkai, kuriem pavy
ko mažyčius jo biskelius iš
skirti.

Anglijos karaliaus paskirtas Indijai gubernatorius Archibald P. Wavell aplan
ko \to krašto bado paliestas vietas. Indijoj šiandien tūkstančiai žmonių kasdien 
išmiršta badu,
' ■ * « > .......................... .... ‘ v ,

Amerikos raketinės ka- 
nuolės bazuka šovinys, ku
ris sunaikina tanką, sveria 
tik 2J svaro.

Šypsenos
Ne Vietoj Klausimas

Judžiuose rodė labai jau
trią sceną. Žiūrėtojai nč 
nekvėptelėdami sėdėjo. U- 
mai žymusis aktorius smo
gė aktorei plaštaka veidan.

Visus pribloškė slegianti 
tyla, kurią pertraukė pasi
girdęs vaiko balselis:

“Mamyte, kodėl ji įve
džiau j a jam atgal, kaip tu 
kad darai?”

Kuo mažiau asmuo žino, 
tuo labiau didžiuojasi.

—Konfucijus, J r.

Menkieji protai visuomet 
laiko sau peržemu daiktu 
smulkmenomis domėtis.

—Konfucijus, J r.

Kuo mažiau žodžių, tuo 
geresnė malda. Luther.
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Literatūriniai Krislai
Amerikos Negrai ir Vergija.
Vergai Kovojo už Liuosyhę.
Jų Kovų Istorija.
Romain Rolland Mire.
Nacizmas Užsmaugė žymųjį

Humanistą.
Rollandas Skelbė Tautų Brolybę.
Sovietų Sąjungoj Mate žmonijai Viltį.

Rašo J. Barkus.
Šioje šalyje nuo seniai paplitus pasa

ka, būk Amerikos negrai, kol buvę ver
gais, buvę laimingi, pasitenkinę ir nuo
lankūs. Tai yra pietinių valstijų reak
cionierių, buvusiųjų vergų savininkų pa
skleista melagyste, kurią palaiko vien
pusiškieji istorikai. Ir ta pasaka randa 
vietos daugelyje šios šalies istorijos va
dovėlių.

Pietinių valstijų turčiams reikalinga 
tokią apie negims legendą palaikyt, idant 
paremt savo tvirtinimus, būk negrai esą 
prastesnė rasė, neturinti įgimtojo sieki- 
mosi būti laisva.* * *

Dabar, tačiau, atsirado drąsus istori
jos tyrinėtojas, vardu Herbert Aptheker, 
kuris parašė knygą, faktų faktais įro
dydamas, jog negrai vergai visai nebu
vo tokie nesąmoningi ir nulankūs, ko
kiais juos tradiciniai istorikai skelbė. H. 
Aptheker’io knyga vadinasi “American 
Negro Slave Revolts.” (Išleido Kolumbi
jos Universitetas, kaina $4.50.

Šis kūrinys aiškiausiai parodo, jog 
negrai vergai ne tik nebuvo savo vergi
ja patenkinti, bet jog jie nuolat ir dau- 
geriopais būdais prieš ją kovojo. Dar 
tik vežami vergijon, negrai šokdavo iš 
laivii į jūras, bevelydami numirti, o ne 
vergauti. Atvežti Amerikon ir parduoti, 
jie bėgdavo iš plantacijų (dvarų); jie 
išvystė savotiškos'rūšies streiką, pritai
kytą griežtai apribotoms vergo padėties 
aplinkybėms: nuduodavo sergą, tyčia 
susižeisdavo, o kartais net savo savinin
ką užmušdavo. Bet įstabiausia, jog jie 
tai vienur, tai kitur nuolatos organi
zuodavo maištus ir sukilimus, kurių tik
slas buvo pasiliuosuot iš vergijos.* * *

Remdamasis senoviniais rekordais, 
knygos autorius įrodo, jog Amerikoje 
įvyko ne mažiau 250 sukilimų, kuriuos 
negrai vergai suruošė pirm Civilinio Ka
ro.

Aptheker’io kūrinys nauja šviesa ap
šviečia Jungtinių Valstijų istoriją ryšyje 
su negrų vergija.* * *

Spalių 19 d. jau antim atveju paskelb
ta, jog numirė žymusis francūzas ra
šytojas Romain Rolland. Apie jo mirtį 
buvo paskelbta dar spalių mėn. pradžio
je, bet paskui buvo aiškinama, jog jis tik 
koncentracijos stovyklon tapęs nacių 
padėtas. (Rollandas karui prasidėjus gy
veno Francijoje ir sykiu su visa šalim 
pateko okupantų nacių nelaisvėn.) Da- 
bartinįjį paskelbimą apie jo mirtį kai 
kurie nacių šaltiniai irgi užginčija, ta
čiau galima tikėt jo mirtį esant įvykusiu 
faktu. Rollandas buvo jau 77 metų se
numo, nesveikavo ir rugsėjo pradžioje 
tapo okupantų valdžios suimtas ir įgrūs
tas koncentracijos stovyklon, kaipo pa
vojingas užsispyrėlis.* * *

Romain Rolland gimė 1866 m. pro- 
vincialio notaro šeimoje. Baigęs Pary
žiuje universitetą, jisai ten pat tūlą lai
ką buvo meno ir muzikos istorijos pro
fesorium. Jis parašė daug istorinių ir 
kritikinių kūrinių apie muziką. Meną 
Rollandas laikė esant priemone išvystyt 
žmogaus kiltadvasiškumą. Rollandas 
karštai gerbė Levą Tolstojų.

Savo nuomones apie meną, literatūrą 
ir teatrą jisai išdėstė teoretiniame kū
rinyje “Liaudies Teatras”. O toms nuo
monėms pavaizduoti parašė visą eilę is
torinių dramų (“Revoliucijos Teatras,” 
“Tikybos Tragedijos”, ir kit.).♦ * *

Romain Rolland buvo vienu drąsiau
siųjų kovotojų prieš karus. Jisai dar pir
ma Pirmojo Pasaulinio Karo paskilbo 
savo neatlaidžia žodžiu ir raštu agitaci
ja prieš karus.

Ten, Kur Skamba Lietuviška Daina 
ir Dūduoja Skudučiai

PETRAS CVIRKA
Pereslavlis Zaleskis —■ senas rusiškas 

miestas prie didžiulio ežero. Čia dar Pe
tras 1-masis šiame ežere statė savo lai
vyną. Mieste daug senovinių cerkvių, vie
nuolynų, kurie stebina akį savo architek
tūriniu puošnumu. Apylinkės, ypač va
sarą, nepaprastai primena puošnią ir 
turtingą Lietuvos gamtą.

Pereslavlyje-Zaleskyje gyvena ir dir
ba lietuviškieji meno — choro, šokio, 
džazbando — ansambliai. Jie intensyviai 
ruošiasi greitu laiku pasirodyti su lie
tuviška daina ir tautiniais lietuvių šo
kiai didžiuose Tarybų Sąjungos miestuo
se.

Neseniai man teko apsilankyti Peres- 
lavlyje ir arčiau susipažinti su mūsų tau
tinių ansamblių veikla. Ansamblių dar
bui — repeticijoms, užsiėmimams — vie
tos tarybinės ir partinės valdžios orga
nai paskyrė vieną didžiausių ir erdviau
sių miesto namų.

Tik atvykęs į Pereslavlį ir pažingsnia
vęs jo gatvėmis, tuojau išgirdau lietu
višką kalbą. Tai ėjo į rytinius užsiėmi
mus mūsų vyrai ir mergaitės. Vieni jų 
nešėsi su savimi muzikos instrumentus, 
kiti — sąsiuvinius su gaidomis, treti piu
pitrus gaidoms pasidėti. Vos prisiartinęs 
prie ansamblio būstinės, išgirdau klar- 
nieto balsą. Jam pritarė savo storu, vy
rišku balsu trambonas, dunkseno būb- 
nas, melodingai skambėjo smuikas. Žen
gęs laiptais į antrąjį patalpų aukštą, bu
vau maloniai nustebintas: staiga, lyg iš 
čia pat pakilusi, suskamba lietuviška dai
na “Pasisėjau žalią rūtą . .. bus mergelė 
man, man ...” Manoji širdis pradėjo 
smarkiai plakti. Valandėlę atrodė, kad 
aš esu ne tolimame nuo Lietuvos rusų 
mieste, o kur nors Dubysos pakrantėse. 
Svaiginantį tėviškės laukų kvapą ir 
brangius vaizdus many atgaivino toji 
daina.

Savęs nejausdamas, atvėriau ramiai 
į erdvią salę duris ir pamačiau kelias
dešimt vyrų bei mergaičių, sustojusių 
choro tvarka, įraudusiais veidais, bliz-

Pasauliniai Rollandas paskilbo savo 
stambiausiuoju kūriniu - apysaka “Jean 
Christophe.” Už šią apysaką 1915 me
tais jam suteikta Nobelio Premija. Tą 
kūrinį jisai rašė per aštuonerius metus 
(1904-12 m.) ir pripildė net dešimtį to
mų. Toj apysakoj Rollandas atvaizdavo 
genijalingo vokiečio - kompozitoriaus 
gyvenimą. Jisai davė paveikslą “tikrojo 
europiečio,” nugalinčio tautinius apsiri
bojimus ir kovojančio, idant sukurt auk
štesnį, visažmonijiškąjį meną.* * *

Paplitus Pirmojo Pasaulinio Karo gais
rui, Rollandas neapsvaigo militaristi
niu patriotizmu, išsižadėjo savo garbės, 
kaipo paakilbusio autoriaus, išvažiavo 
Šveicarijon ir ten tęsė agitaciją už tai
ką. Franci jos šovinistai apšaukė Rollan- 
dą parsidavėlių, o premjeras Clemen
ceau grąsino jį nužudyt, jei tik jisai su
grįžtų Franci j on.

Šveicarijoj gyvendamas, Pirmajam 
Pas. Karui pasibaigus, Rollandas išleido 
rinkinį straipsnių, pašvęstų “naujosios 
religijos kankinamas” — J. Jaures’ui, 
K. Liebknecht’ui ir Rožei Luxemburg. 
Vėliau jis parašė dar keletą novelių.* * *

Karščiausiuoju Rollando troškimu bu
vo matyti Europos tautas susijungiant į 
Jungtines Europos Valstijas. Jisai nuo 
pat 1918 m. drąsiai reiškė simpatiją So
vietų Sąjungai ir smerkė atakas prieš 
ją. Jisai skelbė esąs giliai įsitikinęs, jog 
“didžioji revoliucija, kurios kardininku 
ir riteriu Rusija patapo, atidengia nau
ją žmonijos istorijos perijodą.”

Pirm prasidedant Antrajam Pasauli
niam Karui, Rollandas lankėsi Sovietų 
Sąjungoj ir po to dar energingiau stojo 
už ten augančią naują visuomeninę si
stemą; sykiu jisai dar griežčiau ėmė ko
voti prieš nacifašizmą.

gančiomis iš pasitenkinimo akimis, trau
kiančių lietuvišką dainą. Chormeisteris, 
draugas Žiedūnas, nedidelis, energingas 
vyras, lanksčiai, sumaniai vedė chorą, 
čia grakščiai ranka duodamas ženklą te
norams, ten, lyg burtų galia, vienu mos
telėjimu paliesdamas bosų eilę, atsilie
piančių didingais varpais.

Bet štai, daina baigta, chormeisteris 
duoda vieną kitą pastabą dainininkams, 
uždaro pianino klaviatūrą ir skelbia re
peticijų pertrauką. Susižavėjęs sveikinu 
chormeisterį, kuris šypsodamas man sa
ko:

— Dirbame daug ir su užsidegimu. 
Reikia pasakyti, kad savo choristais esu 
patenkintas. Daug puikių, stiprių lietu
viškų balsų. Neperseniai čia mus aplankė 
Tarybų Sąjungos Visasąjunginio Meno 
Komiteto atstovai, įžymūs profesoriai ir, 
pasižiūrėję mūsų darbo, pasiklausę lie
tuviškų dainų, išvyko, mus gražiai pa- 
gyrę. Viena tik mintis, kad tokiu sunkiu 
tėvynės karo metu Tarybų Sąjungos vy
riausybė nesigaili nei lėšų, nei visokerio
pos pagalbos mūsų tautiniam, lietuviš
kam menui,—mus skatina dirbti su dvi
gubu užsidegimu ir energija. O kai pa
galvėj am, kad greitu laiku mes su lietu
viška daina pasirodysim plačioje Tarybų 
Sąjungos žemėje ir netolimoje ateityje, 
sutriuškinus Raudonajai Armijai hitle
rines gaujas, grįšime su ta pačia lietu
viška daina į Lietuvą, — koks naujas 
entuziazmas skatina ir lydi visas mūsų 
pastangas!

Suprantami man buvo draugo chorve
džio žodžiai. Panaši nuotaika, panašus 
meninis užsidegimas dvelkė iš visų an
samblio kolektyvų. Perėjęs ilgu korido
riumi, užsukau į. kiek mažesne salę, kur 
vyko tautinių šokių repeticijęs. Prie pat 
įėjimo buvo įsi ruošęs orkestras. Orkes
tro dirigentas, jaunas, gabus jo, vadovas 
draugas Kleinickas dirigento lazdele pa
beldė į piupitrą. Salėje triukšmas nuti
lo. Smuikininkai po smakru pakišo sa
vo smuikus. Kitame salės gale, į didelį 
ratą sustojo mergaitės ir vyrai. Visi jie 
buvo apsiavę lengvomis, be kulfių odinė
mis naginėlėmis. Tai šokėjai! Orkestras 
prabilo. Keletas įvedamųjų taktų, ir šo
kėjai, susikibę po porą, pradėjo šokti se
novišką lietuvišką “Kubilą.” Štai, keis
damiesi vietomis, lengvai tapnodami ko
jomis, vyrai veda merginas, o merginos, 
šypsodamosios, sukaliodamosios, grakš
čiai pritūpdamos, vikriai pina figūrinį 
vainiką. Netrukus visi šokėjai susikim
ba tampriu ratu, jis sukasi su pašėlusiu 
greičiu. Iš tikrųjų, visa šokėjų grupė 
virsta tarsi kubilu, sukamu vandens sro
vės.

Paskutinis muzikos akordas, ir šokė
jai sustoja, išardydami ratą. Kreipiuo
si į draugą Kleinicką: iš kur jis ištrau
kė tokią gyvą, linksmą lietuviško šokio 
muziką. Dirigentas ne iš karto man at
sako, ir tik iš orkestrantų patiriu, kad 
tos muzikos, autorius — pats dirigentas.

Tiesa, muzika atkurta laikantis griež
tai lietuviškų motyvų.

—Mums nelengva buvo su muzikine 
literatūra, — sako Kleinickas.—Gaidų 
šokiams beveik neturėjom. Juk visi lie
tuviškų dainų ir muzikos gaidų fondai 
palikę Lietuvoje. Teko atstatinėti, užra
šinėti “iš klausos.” Bet dabar jau ne bė
da... Šokių repertuarui turime pakan
kamai muzikinių vienetų.

Draugė Kazlauskaitė, tautinių lietu
viškų šokių vadovė, įsiterpia į mūsų po
kalbį :

—Drauge Cvirka, jūs nepatyrėte ir 
nepatirsite pilnutinio įspūdžio, pamatę 
šiuos mūsų “strypčiojimus.” Palaukite, 
mūsų dailininkai, draugai Žukas' ir Jur
kūnas, piešia mums gražius, lietuviškus 
tautinius kostiumus. Ot, kai mūsų šokė
jos apsivilks tais kostiumais, kai scenoje 
jūs pamatysite įvairių lietuviškų spal
vų derinius, kai šokant skraidys mūsų 
platūs sijonai, blizgės po merginų kak

lais gintaro karoliai ir kai mes dar ge
rokai papraikatuosime, pamiklinsime ko
jas, — tuomet jūs pamatysite, kad mūsų 
lietuviškame šokyje pilna ugnies, tem
peramento, grakštumo.. .

Tačiau reikia pasakyti, kad draugė 
Kazlauskaitė perdaug kukliai vertino sa
vo ir savo šokėjų darbą. Jau ir dabar, 
taip sakant, repeticijų stadijoje, visa ei
lė tokių lietuviškų šokių, kaip “Kepuri
nis,” “Kubilas,” “Aguonėlė,” daro gra
žų įspūdį. ■

Padėkojęs šokėjams, 'nusileidau iš an
trojo aukšto į pirmąjį, kur turėjo pra
sidėti džazo repeticijos. Šis ansamblis 
gal patsai gyviausias. Čia kiekvienas mu
zikos instrumentas rodo tokius riestu- 
mus, tokį sumanumą pareiškia džazo 
muzikantai, jog dažnai nežinai, iš kur 
tokie garsai ir imami., ęe populiarių tary
binių ir tarptautinių džazo muzikos da
lykėlių, be visos eilės plačiai pasklidusių 
Tarybų Sąjungoje lyrinio, groteskinio, 
komiško, satyrinio turinio džazo nume
rių, nukreiptų prieš hitlerininkus, prieš 
vokiškus banditus, lietuviškas džazas sa
vo programoje turi ir tikrai gražių, lie
tuviškų dalykėlių. Džazo solistas, žino
mas estrados artistas drg. Marijošius, 
su nepaprastu komizmu atliko, sumaniai 
džazui pritariant, visą eilę lietuvių liau
dies komiškų dainelių. Ypač turi pasise
kimo jau ir vietos Pereslavlio visuomenėj 
tokie grynai lietuviški džazo programos 
dalykai, kaip žemaitiška dainuška “Pem
pei, pempei koudoutoji”, “Turėjo bobutė 
vištelę,” “Ėjo boba rugių kult” ir kit.

—Mūsų džazas, — pareiškė man drau
gas Marijošius, — nepasitenkina vien 
tik esamais, visuose džazo orkestruose 
priimtais muzikos instrumentais. Mes 
prie savo džazo jau baigiame organizuo
ti lietuviškų liaudies instrumentų kolek
tyvą. Štai, draugas Pečiūra ne tik ge
ras muzikantas, bet ir konstruktorius, 
meisteris — padarė kanklių projektus, 
o nuėjęs su draugais į mišką parsinešė 
tinkamos medžio medžiagos ir jau bai
gia gam’inti skudučius. Turėsime mes ir 
ožragius bei kitokius lietuviškos muzikos 
instrumentus. Palaukite, kad uždūduo
sime, pakankliuosime, tai ne tik lietu
viams, bet ir rusams, ukrainiečiams, 
gruzinams bus ko pasiklausyti!

Prisisiurbęs muzikos, dar ilgai su 
skambančiomis' lietuviškomis melodijo
mis ausyse ir širdyje išėjau iš ansamblio 
patalpų. Tą pačią dieną aplankiau ir 
mūsų dailininkus, jų dirbtuves, kur te
ko matyti jų tapybos, skulptūros ir gra
fikos darbų, daugiausia Tėvynės karo te
momis, lietuvių partizanų veiklos prieš 
vokiškus pavergėjus temomis ir 1.1.

Reikia pasakyti, kad jau šiuo metu 
lietuviški meno ansambliai yra daug kur 
gražiai pasirodę. Ne vienas iš ansamblio 
menininkų yra aplankęs su savo menu 
mūsų lietuviškus Raudonosios Armijos 
dalinius.

Pavasariop kai kurie ansamblio ko
lektyvai, kaip džazbandas ir choras, iš
vyksta į pirmąsias didesnes gastroles po 
Tarybų Sąjungos sričių ir respublikų 
miestus. Kai šitas mano laiškas pasieks 
Amerikos krantus, galimas daiktas, kad 
nešama lietuviškų ansamblių mūsų lie
tuviškoji daina skambės Maskvos, Kui- 
byševo, Gorkio, Taškento, Saratovo ir 
kitų Tarybų S-gos teatrų bei filharmoni
jų scenose.

If» <joinq to cost Billions to 
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litalijoj irgi veikia partiza
nai prieš nacius. Prie jų de
dasi ir vaikai, šis 9 metų ber«* 
niukas dalyvavo partizanų ei
lėse Neapolio apylinkėje.

a----------------------------------------

Jersey City, N. J.
■ 
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Mūsų Kurjozai
Šiomis dienomis aplaikiau' 

laiškutį iš Afrikos nuo ser
žanto ir LDS veikėjo Vasario. 
Vasaris siunčia visiems LDS 
nariams ir veikėjams nuošir
džius sveikinimus, pažymėda
mas, kad jų kova prieš vokie
čius eina pirmyn. Savo laišku
tyje pažymi, taip pat ir kartu 
apgailestauja, jog mums, se
niems LDS veikėjams, liku
siems namie yra labai svarbi 
ir atsakominga pareiga — 
dirbti auginimui LDS. Iš savo 
pusės ir visų likusių LDS na
rių galime drg. Vasarį užtik
rinti, kad mes, likę namie, 
dirbsime, kaip ir pirmau dir
bome dėlei auklėjimo LDS ir 
kuomet jūs visi, kariaujanti 
LDS nariai, parvyksite su per
gale. sumušę priešą, tai jūs 
galėsite pasigėrėti mūsų nu
veiktais darbais.

Antras laiškutis, taip pat iš 
Afrikos, nuo majoro Wm. Lu- 
cinski, kurio gyvenimo vieta— 
Haverhill, Mass ir kurio tėvai 
gyvena Haverhillyj. Majoras 
Wm. Lucinski esąs pilnai pasi
tenkinęs kariuomenės gyveni
mu ir kad gali susitikti su 
priešu. Jo brolis D. Lucinski 
esąs leitenantu, jūros pakraš
čių saugotojas ir šiuomi tarpu 
dirba Philadelphijoj ir Atlan
tic City. Viešėjosi pas šių 
žodžių rašėją.

Tūlas laikas atgal buvo pas 
mane sustojęs seržantas J. 
Rutkauskas, kuris jau virš po
ra metų, kaip tarnauja Colo
rado valstijoj, kaipo fotogra
fas. J. Rutkauskas esąs gerai 
visiems žinomas biznierius, ku
ris turi drapanų krautuvę Ha
verhill, Mass ir kuris tankiai 
parėmė mūsų darbininkišką 
judėjimą aukomis ir yra nuo
latinis Laisvės skaitytojas. Jo 
sūnus sako, kad jam kariuo
menės gyvenimas patinka ir 
jauniems vyrams gera proga 
prasisiekti gyvenime.

Mirė
Spalių 20 d. likosi palaido

tas Andrus (Andruskevičius), 
tik ką sulaukęs 30 metų am
žiaus. Palaidotas su bažnyti
nėmis ceremonijomis. Velionis 
buvo katalikiškų pažiūrų vai
kinas, bet ramaus, linksmą 

(Tąsa 4-me puslapyje)
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo verte J. KALNĖNAS

(Tąsa)
Aš nudariau šį sumetimą. Ir tik dabar 
aš matau, kad tu ne sumetimas, o toks 
pat žmogus, kaip ir aš. Aš galvojau apie 
tavo rankines granatas, apie tavo durtu
vą ir tavo ginklus. Dabar aš regiu tavo 
pačią ir tavo veidą ir bendrą gyvenimą. 
Dovanok man, drauge! Mes vis vėlai ap
sižiūrime. Dėl ko mums niekas nesako, 
kad jūs taip jau toki pat vargšai šuny
čiai, kaip ir mes, kad jūsų motinos taip 
jau dreba, kaip mūsų, ir kad mes vieno
dai bijom mirti ir vienodu skausmu 
mirštam....

Dovanok man, drauge, kaip tu galėjai 
būti mano priešas... Jei mes šiuos gink
lus ir šią uniformą numestum, tu taip 
jau galėtum būti tokis pat brolis, kaip 
Katas ir Albertas. Imk mano dvidešim
tį metų, drauge, ir kelkis, — imk dau
giau, nes aš nežinau, ką aš bedarysiu 
gyvas būdamas.”

Tyla. Fronte ramu ligi vėl sutarška 
kulkosvaidžiai. Kulkos byra iš visų pu
sių, kaip žirniai, ir visiškai be tikslo. Iš
lipti negaliu.

“Aš noriu parašyti tavo pačiai,” greit 
sakau užmuštajam, “aš noriu jai para
šyti, kad ji iš manęs paties tat sužino
tų, noriu jai viską pasakyti, ką sakau 
tau,—tenevargsta ji vargo, aš noriu jai 
padėti, ir tavo tėvams ir tavo vaikeliui 
taip jau...”

Jo uniforma beveik pusiau atsegta. 
Laiškinė lengva surasti. Bet aš delsiu, 
dar jos netraukiu. Joj yra knygutė su 
jo vardu. Kol kas dar nežinau jo var
do. Gal būt jį dar pamirščiau. Laikas ga
li nutrinti šį paveikslą. Tačiau jo var
das — vinis, kuri manin bus įkalta ir 
kurios nebeištrauksi.

Jis turi jėgos visada ir viską vėl ma
ny sukelti, visada pasirodyti ir man ne
duoti ramybės.

Nedrąsiai laikau rankoj laiškinę. Ji 
man krinta ir atsidaro. Iškrinta kažkoki 
paveikslėliai ir laiškai. Surenku juos ir 
noriu vėl viską sudėti, bet slėgimas ir 
'būtis, kurioj esu atsidūręs, neleidžia 
man, padarė mane bejėgį ir be vilties. 
Noriu pagreitinti gyvenimą ir baigti vi
sas kančias ir parpulti, kaip tas žmo
gus, kuris baisiai skaudančią ranką išsi
tenka į medį.

Paveikslėliai moters ir mažos mergai
tės. Pailgos mėgėjų darbo fotografijos 
su gebenės fonu. Prie jų laiškai. Mėginu 
skaityti. Daugiausia nesuprantu. Neaiš
kus raštas, be to dar prancūziškai maža 
temoku. Tačiau kiekvienas žodis, kurį 
tik suprantu, trenkia šūviu į mano krū
tinę... dūris mano krūtinėn...

Mano galva jau neišneša. Tačiau dar 
tiek tesusizgrimbu, jog šiems žmonėms 
nedrįsčiau parašyti to, ką pirmiau ma
niau. Negalima. Dar kartą žiūriu į pa
veikslėlius. Tai yra neturtingi žmonės.
Aš galėsiu jiems paskum pinigų nu

siųsti, jei tik kiek uždirbsiu. Nepažymė
siu nė kas siunčia. Įsikalbu sau šią min
tį. Tuo kiek tenusiraminsiu. Šis numirė
lis yra susijęs su mano gyvenimu. Todėl 
aš turiu viską daryti ir žadėti, kad tik 
išsigelbėčiau. Aklai prisižadu, jog aš dėl 
jo tik ir dėl jo šeimos tegyvensiu. Apsi- 
seilėjęs kalbu tat jam, o giliai many glū
di viltis, jog aš tuo išsipirksiu į laisvę ir, 
gal būt, iš čia išėjęs, iš pasalų galėsiu 
pamatyti bent kartą jo namiškius. Ir 
dėl to atverčiu knygutę ir iš lėto skai
tau: Gerard Duval, Typograph.

Aš nusirašau su velionies pieštuku jo 
adresą į laiško voką ir greit viską suki
šu į jo švarko kišenę.

Vadinas, aš nukoviau spaustuvininką 
Gerardą Du valį. Aš pats dabar turiu bū
ti spaustuvininku...

Po pietų aš nusiraminu. Mano baimė 
neturėjo jokio pagrindo. Vardas jau ne
rimo nekelia. Priepuolis pereina. “Drau
ge”, sakau aš numirėliui, bet sakau tat 
ramiai. “Šiandien tu, rytoj aš. Bet kada 
aš iš čia ištruksiu, drauge, stosiu kovon., 
su tuo, kas mus abu parbloškė: tau gy
venimą ... o man?... Taip jau gyvenimą. 
Aš tau prižadu drauge! Taip niekad ne
turi atsitikti.”

Saulė vakarop. Esu labai pavargęs ir 
alkanas. Praėjusios valandos atrodo man 
ūkanoj. Netikiu, jog iš čia sveikas išei
siu. Atslūgęs žiūriu tiesiog ir dargi nė 
nemaniau, jog artinasi vakaras. Prade
da temti. Atrodo, jog per greitai. Dar 
valando. Jei būtų vasara, dar trys va
landos... Dar valanda.

Staiga pradedu drebėti, kad kas nepa
kliudytų. Daugiau apie numirėlį negal
voju. Dabar jis man vis tiek koks. Stai
ga kyla many gyvenimo troškimas ir 
viskas, ką aš buvau nuprendęs, išnyk
sta. Ir tiktai, kad dabar neištiktų mane 
nelaimė, dirbtinai šnabždu: “Viską ište
sėsiu, viską, ką tau prižadėjau...” Bet aš 
jau dabar žinau, kad nieko nepadarysiu.

Staiga pamanau, jog mano palies 
draugai gąli į mane šauti, kad aš šliau- 
šiu į juos; juk jie nežino. Šauksiu, kaip 
galėdamas, kad tik jie mane suprastų. 
Taip ilgai gulėsiu prieš apkasus, kol jie 
atsilieps.

(Bus daugiau)

Jersey City, N. J.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

būdo, sugyvenantis gražiai su 
visais. Velionj tankiai maty
davai ir mūsų progresyvių pa
rengimuose, Laisves piknikuo
se ir niekuomet nesikoliojantį 
prieš progresyvi judėjimą, 
kaip kiti šio miesto jaunuoliai 
daro. Gaila jauno žmogaus ir 
užuojauta likusiai motinai, 
broliui ir sesutėms!

Ar Žinote?

kalai turėjo savo koncertą, 
Jersey City parapija savo 30 
metų jubilėjaus vakarienę ir 

j gal kiti manė, kad Laisvės 
| koncertas bus suboikotuotas!
Bet lai dabar jie žino, kad su 
dienraščiu Laisve vesti konku
renciją parengimų reikale, nė-

I ra išrokavimo, mat, kitiems 
duobę kasdami, patys lengvai 
gali Į ją įkristi. Programa 

l trumpa, bet buvo reikšminga 
■ ir, kas svarbiausia, tai, kad 
I surinkta stambi auka Nacio- 
j nuliam Karo Fondui.

Ar žinote, kad miestas, Jer-i _
sey City, turintis .virš trijų' vex sta
šimtų tūkstančių gyventojų ir Teko aplankyti sergančią d- 
kaštuoja taksų mokėtojams ji gę Čepulienę Brooklyne. Pir-
užlaikyti miesto administraci-j mu kartu aplankius ligone at- 
ją $336,152,99# ? Miesto ad
ministracija tomis lėšomis nė
ra pasitenkinus ir prašė Hud
son County Board of Taxation 
leisti pakelti taksus ant nuo
savybių dar $95,816,335, ta
čiau Hudson County Taxation 
Board’as atmetė miesto prašy
mą, pamatuodami tuomi, kad 
miestui nėra reikalo turėti mi
lijonai dolerių atsargos ižde. 
Gyventojai turi sumokėti tak
sais tik tiek, kiek reikalau
ja miesto administracijos už
laikymas.

Konkurentai
Lapkričio 14-tą dieną, Lais

vės koncertas nustebino visus 
publikos skaitlingumu. Reikia 
atminti, kad Brooklyno kleri-

rodė nekaip, antrų, kartų pa
sidarė smagiau, kad jau 
draugė Ona Čepulienė pada
rius žymią pažangą ligos nu
galėjime, yra linksmesnė, pa
juokauja, gali pasėdėti. Drau
gė yra daug mezginių numez
gusi dėlei mūsų kareiviui ir pa
aukoja dėlei įvairių mūsų ju
dėjimo reikalų, daug veikianti 
organizacijose. Ji neužilgo 
vėl bus mūsų tarpe ir veiks 
kartu su visu pažangiu mūsų 
judėjimu. Jos gyvenimo drau
gas V. Čepulis irgi linksmas, 
kad draugė žymiai sveiksta. 
Nuo savęs linkiu draugei Če
pulienei dar daryti spartesnį 
progresą ligos nugalėjime!

K. Biuras.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS,
10-12 ryto, 2-4 ir 6-8 vakar* 
Nedėliomi* ir Šventadieniai* •

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

+ LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINIS) 
Rhelngold Extra Dry Alna 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidaf
SavInlnka*

411 Grand St. Brooldyn

Tai vaizdas iš Italijos miesto Akie, iš kurio naciai 
tapo išmušti. Armijų susikirtimas beveik visai sugrio
vė namus ir žmonės nebeturi pastogės. Šios trys moti
nos su mažais kūdikiais, kartu su šimtais kitų, yra li
kusios benamėmis.

Naciy Nuostoliai Per
Maskva.— Ties Korosty- 

ševu platūs mūšių laukai li
ko nukloti vokiečių karei
vių ir oficierių lavonais, 
kurie dar nesuskaityti; o 
kituose frontuose per dieną 
užmušta dar 3,500 nacių. 
Be to, gana daug jų paimta 
nelaisvėn į pietus nuo Kre- 
menčugo ir Rečicos srityje.

Įvairiuose sektoriuose su
naikinta bei iš veikimo iš-

Dieną Sov. Fronte
mušta dar 156 vokiečių 
tankai. Vien Kremenčugo- 
Znamenkos linijoj sovietinė 
kariuomenė per dieną pa
grobė 36 nacių kanuoles, 80 
kulkasvaidžių ir daugiau 
kaip 100 trokų su kariniais 
reikmenimis.

O lapkričio 21 d. įvairiuo
se frontuose sovietinės jė
gos išmušė iš veikimo bei 
sunaikino 190 Hitlerio tan
kų ir nušovė 18 jų lėktuvų.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
28 d. lapkričio, Lietuvos Sūnų ir 

Dukterų Draugija rengia draugišką 
metinį parengimą. 155 Hungerford 
St., pradžia 2 vai, dieną. Bus gera 
orkestrą. Turėsime skanių užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame dalyvauti. 
— Rengėjai.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 d. lapkr., 2 vai. die
ną. Pas Petrą Eidukevičių, 211 W. 
Coal St. Prašau visų narių dalyvau
ti šiame susirinkime. Turim daug 
dalykų aptarti. — K. Naravas.

(278-279)

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

Koncertine programa. Įvyks sekma
dienį, * 28 d. lapkr. Progresyvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Durys bus adaros 3 vai. dieną. Kal
bės LDS Centro Sekretorius J. Ga
šlūnas iš Brooklyno. Lyros Kvarte
tas dainuos liaudiškas dainas, taip
gi bus ir kiti dainininkai. Kviečiame 
visus vietinius ir iš Wyomingo da
lyvauti šiame parengime. Bus gar
džių užkandžių ir įvairių gėrimų. 
Įžanga veltui. (278-279)

HUDSON, MASS.
Prakalbos ir Koncertas įvyks 28 

d. lapkr. LPK salėje, 17 School St. 
Pradžia 2 vai. dieną. Kalbės S. Sas- 
na iš Brooklyno, apie karą ir Lietu
vos padėtį. Koncertinę dalį išpildys 
Norwoodo Vyrų Grupė. Ateikite iš
klausyti šio senai laukto parengimo. 
Kviečia Lietuvių Piliečių Kliubas.

(277-279)

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

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su 1WO ren

gia balių, paminėjimui 26-šių metų 
gyvavimo Sovietų Sąjungos ir 
10-ties metų kaip Amerika pripa
žino Sovietus. Įvyks šeštadienio va
kare, 8 vai. Liberty Hali, 329 
Broadway. Bus kalbėtojas, rusiški 
šokiai ir dainininkai. Pelnas skiria
mas National War Fund. Įžanga 
(su taksais) 55c. Dalyvaukite visi, 
linksmai praleisite laiką. (278-279)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas pasilinksminimo vaka

ras Laisvės vajaus naudai. Įvyks 
šeštadienį, lapkr. 27 d., 7:30 vai. v. 
Liet. Taut. Namo apatinėje salėje. 
Bus šokių, muzika, žaislų, valgių ir 
gėrimų. Kas atsinaujins Laisvę ar 
naujai užsirašys, tą Šimaitis pamy
lės ant sveikatos. Įžangos nebus. 
Prašome visus pažangius lietuvius 
dalyvauti, tuomi paremsime dienraš
tį Laisvę. Rengimo Komitetas: G. 
Šimaitis ir J. Vaitiekūnas. (277-279)

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 28 d., 5 vai. vak., Liet. 

Salėje, 29 Endicott St. įvyks ban- 
kietas. Rengia Mass, ir apylinkės 
komitetas, Worcesterio Skyriaus, 
Jungtinių Tautų aro Fondo naudai. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (279)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokt) 
užeina pas "Green Star Baę and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti
Pare Kiekvieną šeštadienį.

Stat
Presas

'MATEUŠAS SIMONAVICIUSf
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Ateikite pasimatyti su Glvlal* «
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo Į vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

paveiks-

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 

, sudarau su ame- 
fj rikoniškais. Rei- 
j kalui esant ir 
, padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES 
St., Brooklyn

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

30 Dienų 
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 $7.80

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

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLcnmore 8-6191

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinarn 
kavalkui, užsisakykite iŠ anksto. Nes žiemą yre 

sunkus pristatymas anglies.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja 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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1188

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

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

Telefonas EVergreen 7-1.661

CHARLES J. ROMAN
IRAMANAuSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

NOTARY 
PUBLIC

f.Dtz

TELEPHONE 
STAGG 2-501S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) , 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon SL
Philadelphia, Pa.

Telefoną* Poplar 4110
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KAIP ŽIAURIAI LENKAI TERORIZUOJA 
ŽYDUS PABĖGĖLIUS MEKSIKOJE

Mexico City.— Meksikie
čių laikraščio El Popular 
atstovas atsilankė į stovyk
lą, kurioj laikoma daugiau 
kaip 700 priglaustų pabėgė
lių iš Lenkijos, ir pats ma
tė, kaip lenkai ir jų vaikai 
įžeidinėja, persekioja ir 
muša žydus pabėgėlius iš to 
paties krašto. Dažnai jie 
nuogai nuplėšia nuo žydų 
drabužius, kad galėtų dar 
labiau juos išniekinti ir už
gauti.

Visų jų užlaikymas ap
mokamas Jungtinių Valsti
jų pinigais iš Lend-Lease 
fondo.

Lenkų vaikai, rėkaudami 
’’žydukas, žydukas”, akme
nimis laido į žydų vaikus. 
Lenkai, kur tik pamatyda
mi žydą, šūkauja, “žydas 
smarvė,” “žydas utėlius” ir 
panašiai.

Stovyklon atsilankius len
kų viešosios gerdvės minis
terijos atstovui Bojdanui' 
Šemaikui ir Lenkijos atsto-l 
viii Meksikoje, p. Neuman- 
nui, žydai bandė jiems pa
siskųsti ir paprašyti, ar jie 
negalėtų apmalšinti lenkų 
atakas prieš žydus. Bet pa
čių Lenkijos atstovų akyse 
lenkai užpuldinėjo žydus, ir 
ponai atstovai tik juokais 1 
praleido žydų skundus

'be juos saugojo nuo įžeidi
nėjimų ir užpuldinėjimų iš 
lenkų pusės. Už tautos įžei
dimą Sovietuose baudžiama 
penkiais metais kalėjimo.

Mulkinimai Apie Nacių 
Ofensyvą Linkui Kijevo

krašto 
kartoti- 

vokiečiai 
Žitomiro

Komercinė šio 
spauda ir radijas 
nai pasakojo, kad 
nuo savo užimto 
numaršavę 40 mylių ar
daugiau linkui Kijevo, Uk
rainos sostinės, ir dabar ei
ną mūšiai ties Korostyševu 
ir Brusilovu.

Bet karinis žemlapis štai 
ką rodo:

Pirm dabartinio nacių 
kontr-ofensyvo, fronto lini
ja tarp vokiečių ir Sovietų 
buvo tiktai 10 iki 15 mylių 
į pietus nuo vieškelio, prie 
kurio stovi Korostyševas ir 
Brusilovas ir kuris eina į 
Kijevą.

Vadinasi, ne 40 mylių na
ciai nužygiavo į rytus, nuo 
žitomiro linkui Kijevo, bet 
pasivarė tik 
lių iš pietų 
linkmėje iki

Dabar gi 
mija ir čia praieiuu zjuų snuiiuus. | .v , 

Lenkai garsiai džiaugėsi, 'Pnesus a ga .
kad Hitleris Lenkijoj jau 
išnaikino žydus.

Stovykloje esą žydai kar-j 
tu su lenkais buvo kiek ap
sistoję Sovietų Sąjungoj,! 
kelionėje į Meksiką. Dabar i 
jie su dėkingumu prisime-: 
na, kaip Sovietų vyriausy-1 

i misija

10 iki 15 my- 
šono skersoje 
to vieškelio.
Raudonoji A te
pradėjo stumt

Reikalauja Raporto, 
Kaip Gen. Patton 
Sumušė Kareivį

Washington.— Senato ko- 
, kariniais reikalais 

pareikalavo pilno raporto 
■ iš karo * departmento apie 
į tai, kaip generolas Patton 
sumušė ligoninėje kareivį, 

’ kuris buvo sproginių pri- 
’ trenktas iki sąmonės nete

kimo.
Visi ir visos kviečiami ma-' . se^tetoiius sakė

siniai atsilankyti, nes kalbėto- j laikiastminkams,^ kad JIS 
ja išaiškins, ką reiškia ta pro-1 jau nuo seniau žinojo apie 
nacinė propaganda, kuri ran-1 tą Pattono pasielgimą su 

kareiviu, bet vis tiek pata
rė pakelt gen. Pattoną į re
guliarius generolus majo
rus. Nežinia, ar senatas pri
ims ar atmes tą patarimą.

Washington, Pa
Kalbės žymi Amerikos liau

dies veikėja E. Gurley Flynn, 
pirmadienį, lapkričio 29 d., 
7 :30 vai. vakare, Court House 
svetainėje.

da vietos Pittsburgh laikrašty
je “Sun-Telegram” ir kodėl 
reikia Amerikos žmonėms vie
ningai veikti su Sovietų Są
junga, kad išlaimėjus karą.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
' Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tek EVergreen 4-9612

LWUVISK4
.geriausia duona
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
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—Br09kly.no ir apielinkės, į . krautuves 

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

12 Sykių Didesni Japo
nų Nuostoliai Ore

Australija.— Gilbert salų 
srityje vienas Amerikos 
lėktuvų būrys nušovė 46 ja
ponų lėktuvus. Amerikie
čiai neteko tik 4 lėktuvų.

Dar trūksta pranešimų 
apie kitus Amerikos lakū
nų žygius tenai.

Baisūs Smūgiai Japonų 
Laivam ir Lėktuvam
Washington.— Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
Stimson pranešė, kad šį mė
nesį Ramiojo Vandenyno 
srityje amerikiečiai nu
skandino 74 karinius ir 
prekinius Japonijos laivus 
ir sunaikino 553 priešų lėk
tuvus.

Amerikiečiai tuo tarpu 
neteko tik vieno naikintu- 
vo-transporo ir 91-no lėk
tuvo.

BOSTON, MASS.
Delegatai j Demokratinį 

Suvažiavimą

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Pirmo Apskričio kon
ferencija, kuri įvyko lapkri
čio 21 dieną, So. Bostone, iš
rinko tris delegatus į Demo
kratini Lietuvių Suvažiavimą, 
kuris įvyks Brooklyne ir New 
Yorke gruodžio 18-19 dieno
mis. Kartu suvažiavimo pa
sveikinimui paskyrė $25 aukų 
ir delegatai ant vietos su au
kavo $12.25.

Delegatais yra išrinkta S. 
Kainardas, J. Masteika ir W. 
Jurkevičius. Taipgi konferen
cija paaukavo Nacionaliam 
Karo Fondui $10. Rezoliucijų 
komisija pateikė ilgoką ben
drą rezoliuciją įvairiais klau
simais, kuri buvo vienbalsiai 
priimta.

Konferencija buvo gyva, 
draugiška ir vieninga. Manau, 
kad kas nors plačiau parašys 
apie ja į Tiesa, LDS organą.

D. J.

SANDĖLIS KNYGŲ IK ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga ..... $2.00
Kapitonas Fogelis, apysaka ..... 40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 15c 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 10c 
Mikaldos Pasakojimai ................  25c
Duktė Marių, graži apysaka ..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ......... 25c
Burykla ir Burtininkas ............. 25c
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ...............................  35c
Naujas Būdas Išmokt Gražiai

Rašyti ....................................... 15c
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių.. 25c
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus . .................................... 35c

Praloto Olšausko Darbai ir
Nuopelnas, su paveikslais ..... 20c

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt........................... 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knygą su Paveikslais,

apdaryta ..................................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais .......................... 25c
Istorija Abelna, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi......................$3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pusi....................................3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ........................................  25c

Kabalas, Zobovos Knygute ........ 15c
žolių Arbatos:

Pailių Arbata arba Mostis po 85c 
Nuo Kosulio, Dusulio ................  60
Nervų ir nuo Sutukimo, po ........ 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ...... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................  60c
Vyriškumo Pataisymui ...............  85c
Vidurių Liuosuotojas ...................  60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever1...............................  85c
Nuo nemalonaus kvapo ............. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėllų^ ....... 60c
Trejanką, stambios šaknys* ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ;.................  85c
Nuo Sutukimo Žolės ?.................  85c

Visokios Žolės yra‘ pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
384 Dean St., Spencerport, M. X.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS- MOTERYS
VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATĖMEJOS 
KUKORKOS 

' MERGINOS* PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS

KOSTUMERIAM VIETŲ 
NURODYTOJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SANDWICHIU IR SALAD 

DARYTOJOS 
MERGINOS PRIE SODĖS 

PRIE STEAM TABLE 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(279)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNA LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS
• SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

14 karinių darbų nepriimami

SCHRĄFFT’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
Ixsngvum fabriko darbui. $22 pradžiai. Virš
laikiai, jei pageidaujama. 15 Desbrosses St.. 

New York, (arti Canal), pirmos lubos.
(285)

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 

SCHRĄFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST., N.Y.C.

Just Off 5th Avenue
(283)

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 j 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)

Australai trimis pusėmis 
apsupa japonus Sattelber- 
ge, Naujojoj Guinejoj.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2185 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of, Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SCHWARTZMAN
344 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 267 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. WILKENS
267 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 484 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK MENNITI
4Q4 Mąręy Ąvę., .... Brooklyn, N- Y-

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAGELBININKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

VYRAMS AR MOTERIMS
Būtinas darbas. Nuolatinis. Viršlaikiai.

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

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. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

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

(281)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios ant paprastos Singer Mašinos. 

Sekšinų darbas. Sportiški drabužiai. Nuola
tinis darbas; gera alga; laikas ir pusė vir
šaus 35 valandų.

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

Brooklyn.
(280)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
Būtina pramonė. L. I. City; $26 

pridedant bonus už 48 valandų sa
vaitę. 40-valandų savaitė gali būt 
pritaikoma jei pageidaujama. Kas
dien pasitarimai. Equitable Paper 
Bag Co., 47-02 31st Place, L. I. Ci
ty.

(282)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam fabriko darbui ant 

REFOLDING MAŠINŲ 
ir

SANDĖLIO KAMBARYJE
Darbas yra malonus ir švarus. Patyrimo 

nereikia. 5 dienų, 40 valandų savaitė. Box 
No. 302, 20 W. 43rd St., N. Y. City.

(282)

MERGINOS
LENGVAS PASIUNTINIŲ DARBAS 

Proga išsimokinti Mimeographų Naudoti
Patyrimas Nereikalingas

PRADŽIA $20
UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS

NATIONAL QUOTATION BUREAU,
46 Front St., N. Y. C.

(279)

MERGIN OS
Krauti ir Pakuoti Užsakymus

Patyrimas Nereikalingas
40 Valandų Savaitė
Jewelry Wholesalers

ELITE WORKS
404 4th Ave., Manhattan.

(280)

MERGINOS
J graveravimui ant laikrodžių 

Patyrimas nereikalingas. Gera alga pradžiai ; 
pakilimai; nuolatinis darbas norintiem dirbti.

Kreipkitės 10 vai. ryto. /
NEW-KAYE STAMPING CO.,
7 West 44th St., 7-tos lubos.

(280)

MERGINOS IR MOTERYS
Peržiūrėjimui švarių baltinių. Nuolatinis dar- 
bas per apskritus metus prie senos įstaigos;

40 valandų savaitė.

GORDON SUPPLY CO.,
221 W. 17th St. WA. 9-2803

(279)

REIKIA MERGINŲ
Patyrimas nereikalingas; gera alga, 

viršlaikiai.
CHOPP PRINTING, 350 HUDSON ST.

(280)

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 10TII ST., NEW YORK CITY.

(285)

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.

(285)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SUKNELIŲ, KAINUO
JANČIŲ $12.75 IR VIRŠAUS. KREIPKITĖS

IRVING EAGLE
333 WEST 89TH ST., 

New York City.
(281)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 

Mokytis operuoti siuvamą mašinų. 
Lengvas ir nuolatinis darbas.

ANNCO NOVELTY CO.
415 West 28th St.

MERGINOS
Bendram fabriko darbui; patyrimas nereika
lingas. Lengvas darbas, $24.70 už 48 valandų 
savaitę. Pakilimai. Būtina pramonė. Iš būti
nų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiški

mų. Kreipkitės po 8:30 A.M.
' Federal Carton Corp.,

638 W. 57th St. (Uth Ave.), N. Y.
(270)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS-VALYTOJOS 
Patyrimas nereikalingas. Linksmos aplinky

bes. šventadieniai, vakacijos, uniformos.
Y.M.C.A., Employment Department, 

215 West 23r<J St. .
• , (279).

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS
ir

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINĖTUM SRITIM 

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI ŠIFTAI
BONŲ KAINOS

Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 
pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.

ANT VIETOS

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

(283)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALGYKLŲ DARBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

DIRBTI UŽ BARO
INDŲ ATĖMĖ J AI

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI
MAISTO PATIKRINTOJAI 

MOKINTIS VIRTUVĖS DARBŲ 
VYRAI PRIE SANDWICHES 

VYRAI PRIE SODĖS

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(279)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGĖLBfcTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

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

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar be upės 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbas. Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo paralš- 
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės | ofisų. Henry Du 
Bols Sons, 17 State St., N. Y. C.

(X)

APVALYTOJAI
BŪTINA PRAMONĖ 

NUOLATINIS DARBAS 
66-2/Sc Į VALANDĄ 

4!č VALANDŲ SAVAITĖ • 
LAIKAS IR PUSE Už VIRŠLAIKIUS.

DIENINIS DARBAS. GARANTUOTA ALGA 
$32 J SAVAITĘ.

GEROS DARBO SĄLYGOS.. LIGOJE PA
ŠALPA. NĖRA AMŽIAUS APRIBAVIMO. 

JOHN REBER BAKING CORP.
521 WEST 47TII ST. (279)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

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

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽIN1ERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Ii karinių darbų nepriimami

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)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
ni sąlygų su patenki nančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

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

(X)

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

(X)

PEČKURIAI
Rczidencijinis Viešbutis.

Unijinės algos; vakacijos su alga.
Kreipkitės į Chief Engineer,

HOTEL WESTOVER
253 W. 72nd St., N. Y. C.

(arti Broadway)
(281)

VYRAI
35 IKI 55 METŲ

Išmokite darbų kuris gerai apmokamas 
dabar ir po karo. Mes gerai apmokame mo
kinantis operuoti kambarių maliavojimui 
mašinos. Patyrimas nereikalingas.

PAKĖLIMAI ALGOS 
PO IŠSILAVINIMO PERIODO 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

CASOB CORP.
38 8th Street, Passaic, N. J.

(279)

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS 
DARBININKAI

Plieno dirbtinių įstaiga, daranti karinius dar
bus; jiatyrimas nereikalingas; iš būtinų dar

bų reikia turėti paliuosavimų. Kreipkitės:
E. J. WILLIS CO., 

91 Chambers St., City.
(283)

VYRAI
Stiprūs; krovinių rūmui. Alga $25 iki $28 j 
savaitę. 40 valandų savaitė. Daug viršlaikių.

15 Desbrosses St., New York, (arti Canal) 
pirmos lubos.

(285)

PARDAVIMAI
PARDUOKIT SAVO CASH RE

GISTER UŽ CASH PINIGUS 
Augščiausia cash kaina mokama už National 

Cash Reglsterius 
Telefonuokite MAin 4-2517

JA. 6-5487 ; HA. 9-5250 ; Hempstead 4164; 
PATCROGUE 894

NATIONAL CASH REGISTER CO. 
312 Atlantic Ave., Brooklyn.

(281)

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo poadę?

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.

(X)

SANDĖLIO VYRAI 
APVALYTOJAI

MAŽŲ IR DIDELIŲ D1VONŲ
DEPARTMENTS

PILNAM LAIKUI f |
NUOLATINIS DARBAS * /||

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
LUDWIG BAUMANN 1
8TH AVE., & 35TH ST.

AUTO. MECHANIKAI
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis po karinis darbas
$60 J SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRŠ $125 į SAVAITĘ

Dirbama šeštadieniais iki 1 P. M. 
MR. RINDZNER,

BURACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave.

Newark, N. J.
BIGELOW 3-4121 

(284) ; if

SUPERINTENDENT
283 East 168th Street, Bronx, kampas Collegt
Ave., patogus privažiavimas. 18 šeimų na
mus, 4 dideli kambariai, Baųlėti lr gera alga. ;;

dalis%25e2%2580%2594Br09kly.no
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Filmos-Teatrai
Stanley Jau Skelbia Karo 

Paliaubų Programą
D ž i a u gsm ingos d o m o nstra- 

cijos užviešpataus ant Broad
way, kada šis karas bus laimė
tas ir, gal būt, daugelis įstai
gų bus uždarytos to apvaikš
čiojimui. Bet Stanley Teatras, I
namai naujausių Sovietų fil
mų, liksis atidarytas pilna to 
žodžio prasme — teatrai! tą 
dieną bus leidžiami žmonės be 
mokesties, kaip skelbia tea
tro vedėjas Noel Meadow.

Lapkričio 27 d. pradėta ro
dyti nauja Sovietų filmą “Bat
tle of Russia.”

Embassy Newsreel
' Teatruose

Šiomis dienomis Embassy 
Newsreel Teatruose, 42, 46, 50 
ir 72nd St., New Yorke, rodo

amerikiečių išsikėlimą ant Bou
gainville salos, rusų atsiėmimą 
Charkovo, raudonarmiečių ėji
mas prie Briansko ir šaudymą 
iš raketinių šautuvų, vadinamų 
“Katiuša”, Hull’o raportas J.V. 
Kongresui apie Maskvos konfe
renciją, ir kitos.

“Guadalcanal Diary” Antroj 
Savaitėje

Įdomi 20-th -Century-Fox fil
mą “Guadalcanal Diary” ir 
scenos aktai su Ritz Brothers 
priešakyje pradėjo antrą savai- 

; tę Roxy Teatre, 7th Avė. ir 
50th St., New Yorke.

“The North Star” - Dvie
juose Teatruose

RKO Palace Teatre, Broad
way ir 47th St., ir Victoria 
Teatre, Broadway ir 46th St.,

MOTERYS

MARG A RET SULLAVA N
JOAN BLOND ELI.

-—visokios moterys—senos ir jau
nos. Nepaprasti įvykiai suvedė 
jas krūvon!... išsigandusios, kar
žygiškos, smarkios, malonios, su
ktelėjusios . . . kiekviena jų daly

vauja didžiuose, sujaudinančiuose 
patyrimuose!

★

ANN SOTHERN 
FAY BAINTER

Now Yorke, rodoma pirmoji iš 
Hollywood o išėjusi filmą, paro
danti Sovietų žmonių gyvenimą 
pirm karo ir jų didvyrišką ko
vą gynime savo krašto ir lais
vių priešui užpuolus.

Prie Union Square Dvi 
Svarbios Filmos

Irving Teatre penktadienį 
pradėta rodyti filmą “We Will 
Come Back,” o City Teatre ro
doma filmą “The City That 
Stopped Hitler.”

“The Great Mr. Handel”
Filmą iš paskilbusio kompo

zitoriaus gyvenimo ir jo kūri
nių, “The Great Mr. Handel,” 
Padėkų Dieną pradėjo ketvir
tą mėnesį 55th St. Playhouse, 
New Yorke. Filmą yra spalvo
ta. Londono Philharmoniška 
Orkestrą pildo jo muziką. Va
dovaujamose rolėse Wilfrid 
Lawson, Elizabeth Allan, Mal
colm Keen.

Kviečiame Atsilankyti 
Vakarienės

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 55-tos kuopos, ridgewoo- 
diečių, rengiama vakarienė 
įvyks jau šį šeštadienį, lapkri
čio 27-tą, šapolo-Vaiginio sa
lėj, 147 Thames St., Pudge
wood. Vakarienė bus duoda
ma 8 vai. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Komisija.

Aido Choro Žinutės

“CRY HAVOC” Vieno mėnesio kūdikis, Ste
ven Mohr, užduso nuo užklo- 
dų savo vygėj, 1510 E. 79th 
St., Brook lyne.

MARSHA HUNT 
FRANCES GIFFORD 
HEATHER ANGEL

ELLA RAINES
DIANA LEWIS

DOROTHY NORRISASTOR Nuolat Rodoma ¥ Prieinamos Kainos
BROADWAY IR 45TH ST.

jok otrus •■'JWSjnir.j for iastinc 
UHOiRSTAHDINC FRItNOSHtP

SHOW THESS THRILLING
HISTORIC FILMS'

Planuok Dabar Rodyti Eilę 
Įspūdingų Rusiškų Judžių

karštai, entuziastiškai sveikina šį galingiausią iš vi
sų 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 draugus 
šiame judyje. Jūs verksite — juoksites — jūs dalin
sitės jų džiaugsmais ir liūdesiu — jūs būsite suža
vėti — mes tatai užtikriname.

“THE NORTH 
STAR”

(ŠIAURINE ŽVAIGŽDE)
SU 24 DIDŽIAUSIAIS AMERIKOS AKTORIAIS

Slavianų liaudies šokiai, Derliaus Suvalymo Pokilis, 
muzika, šokikai-šokikes, dainininkes ... gražus ro
mansas ir geležinis pasiryžimas išnaikint nacius vir- 

* pins jūsų jausmus tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

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

Visos vietos rezervuotos Nuolat rodo. Nebrangi įžanga.

RAUDONIEJI TANKAI
NACIO DIENYNAS 

TVIRTUMA ANT VOLGOS 
STALINGRADO APGULA 
T. LIETUVOS ŽINIŲ JUDIS

* MASHENKA *

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

PARŪPINAMI
Užsisakymo Sąlygoms ir Kainoms 

Priminkite šį Skelbimą
PHONE Circle 6-4868, arba rašyt

BRANDONFlMflS
1600 BROADWAY • NEW YORK 19,N.Y.y

THEATRE GUILD perstato

Paul Robeson
“OTHELLO”

Margaret Webster Kūrinyje
JOSE FERRER UTA HAGEN
MARGARET WEBSTER-- JAMES MONKS 

SHUBERT THEA., W. 41 St.
Vakarais LYGIAI 8:30 

CI. 6-5900
POPIET TREČ. ir ŠEŠT. LYGIAI 2:30

SENSACINGI JUDŽIAI
CHARKOVO atgriebimas
BRIANSKO mūšis
Matyk garsiąją “KATIUŠĄ”
Girdėk Sekr. HULL’O raportą apie
MASKVOS KONFERENCIJĄ
Matyk, Girdėk “BURMOS KAM

PANIJĄ”
Matyk naują ataką

prieš JAPONIJĄ
Extra: “SKRAIDYMŲ GADYNE”

T? 1/1D K C C V Newsreel Theatre 
MDHOD I Broadway ir 46 St.

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

Sekmadienį, 28 d. lapkr., 6:30 v. 
v. bus rodomi krutami paveikslai, 
DIARY OF A NAZI. Rusų Name, 
56-58 61st St. Rengia bendrai abi 
Maspetho kuopos, 138 ir 14. Kviečia
me visus dalyvauti.

fl TIKTAI ČIA! PRATĘSTAS BROADWAY RODYMAS
■ Judis, apie kurį visas kraštas kalba!H Jungtinių Valstijų Vyriausybė Perstato:—

i j I ‘THE BATTLE of RUSSIA’
■ “Vienas didžiausių judamųjų paveikslų mūsų laikais. —H William L. S hirer.
■ “Vienas iš pačių gyviausių, sujudinančių, jausmingiausių, 

J . H vaizdingiausių ir galingiausių judžių iš visų, kokius aš bet
kada mačiau. — John Gunther.

■ Extra priedas:

I “LENINGRAD MUSIC HALL”
■ Nuolat nuo 9 A. M. kasdien.I STANLEY THEATRE -

PRAŠOME ĮSITĖMYT1
Tillie Žurauskienė, moterims suk

nelių siuvėja, persikėlė iš vieno 
apartmento į kitą. Jos antrašas: 428 
S. 5th. St.«, Brooklyne, dvejais laip
tais aukštyn, po kairei. Pirmiau bu
vo ant pirmų lubų.
Ji yra senai žinoma brooklynietėms 

kaipo suknelių siuvėja. Todėl, pra
šo savo senų kostumerkų įsitėmyti 
jos antrašą ir užeiti pas ją. Visuo
met būsite patenkintos jos darbu.

(277-279)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės prieš meti
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 1 d., 7:30 v. v., L. A. P. 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Na
riai prašomi dalyvauti, nes bus rin
kimai pirmininko ir finansų sekreto- 
riaus-iždininko. — Ch. NeČiunskas.

.(279-280).

Lapkričio 19 d., po choro pa
mokų komisija metinio paren
gimo, įvykusio spalių 30 d., 
raportavo, kad parengimas 
pavyko kuo puikiausiai. Tas 
parodo, kad rengimo komisija 
gerai dirbo, o choristai pagel
bėjo. Speciale padėka priklau
so choro pirmininkui drg. Pe
trui Grabauskui, kuris virš mi
nėto parengimo įžangos tikie- 
tų iš anksto pardavė net šimtą 
ir keturis.

Už taip didelį pasidarbavi
mą, drg. Petrai, aidiečiai yra 
labai dėkingi.

Taip pat reiškiame širdin
giausią padėką visiems atsilan
kiusiems į virš minėtą paren
gimą, nes jūsų gausinga para
ma mums suteikia galimybės 
tęsti tą meno, kultūros darbą 
pirmyn.

Keletas gerų aidiečių, tūlą 
laiką, dėl tam tikrų kliūčių, 
buvę pertraukę lankymąsi dai
nuoti, dabar, pasikeitus jųjų 
asmeninėms sąlygoms, sugrįžo. 
Linksma matyti juos ir vėl 
dainuojant. O jais yra: Ade
lė Pakalniškienė, N. ir F. Pa
kalniškiai, N. Ventienė, II. 
Rinkevičiūtė, O. Repševičiutė 
ir jaunasis Grybas.

Yra ir daugiau, kurie dai
navę, ir nauji, visi labai pra
šomi ateiti ir padidinti daini
ninkų grupę. Choras turi daug 
užkvietimų dainuoti jau net ir 
dėl kitų metų.

Sekantis didysis mūsų pa- 
žmonys, tai Demokratiniam 
Lietuvių Suvažiavime, gruo
džio 19 d. Dainuosime šalia 
Newarko Sietyno Choro, ži
nant sietyniečius, kaip jie 
skambiai dainuoja, mes, aidie
čiai, turime rimtai susirūpinti, 
kad neapturėtume sarrųatlyvo 
nesmagumo.

Dar vienas priminimas, tai 
tas, kad, kaip visuomet, taip 
ir šiemet, Aido Choras ruošia

šokius, dainas ir balių Naujų 
Metų laukiant, gruodžio 31 d., 
Laisvės svetainėje.

Pramogų lankytojai prašo
mi minėtą vakarą pasilinks
minti su aidiečiais.

Korespondente.

Maspeth, L1.
Prieš metus laiko sutvertos 

New Yorko Valstijos Kliubų 
Federacijos susirinkimas ir 
“Beer Party” 'įvyks lapkričio 
27-tos vakaro 7 :30, šeštadienį, 
Lietuvių Piliečių Kliube, 60-39 
56th Drive, Maspeth, L. L 
Įžanga $1.25. Bus prakalbų ir 
vaišių. Koresp.

M. Damiani, Knickerbocker 
ligonines ambulanso palydo
vas, areštuotas kaltinimu pa
vogus nuo mirštančio daktaro 
piršto brangų žiedą.

NEW YORK TIMES HALL 
240 West 44th Street 

Sekmadienį po pietą 
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: Metropolit. Opera House

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

ŽADĄ UŽIMANTI PERGALĖS EPIKA!
ŠIRDJ SIŪBUOJĄS SVEIKINIMAS DIDVYRIAM!
PIRMOJI DIDI JUDŽIŲ ISTORIJA APIE ŽMONES.
ŠAUDANČIUS IŠ PERGALĖS GINKLŲ . . . DALINKITĖS JUOKAIS, KURIAIS 
MŪSŲ KOVŪNAI GYVENA . . . MEILE, APIE KURIĄ JIE SVAJOJA . . . 
DALYKAIS, UZ KURIUOS JIE KOVOJA . . . veikale

RICHARDO TREGASKIS

“GUADALCANAL DIARY”
PRESTON FOSTER
WILLIAM BENDIX

LLOYD NOLAN
RICHARD CONTE

ANTHONY QUINN
Tai judis, kurį jūs minėsite per visas savo amžiaus dienas ... žmogiškas, sujaudinąs! 
* ŠAUNŪS VAIDINIMAI SCENOJ su RITZ BROTHERS, GOLDEN GATE KVAR
TETU, BILL BAILEY. ALICE DUDLEY ŠOKIKĖMIS, JIM WONG GRUPE, BEN 
YOST DAINININKAIS, GAE FOSTER MERGAITĖMIS ir ROXY SIMFONIJOS 
ORKESTRU.

7th Ave. & 50th St.
New York

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
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 

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

3

Gražiu Dainy-Meno 
l’atrijotams

Dainininkės Birutes Ramoš
kaitės koncertas įvyks jau šį 
sekmadienį, lapkričio 28-tą, 3 
va], po pietų, New York Times' 
Hali. 240 W. 4 1th St., New ; 
Yorke. Eisiantieji, būkite lai-' 
ku, nes reguliarėse ■ koncertų 
salėse susirinkimui laiko no-į 
užleidžiamą, pradeda lygiai 
skirtu laiku. Bilietai iš anksto! 
gaunami Laisvės raštinėj ir] 
koncerto dieną prie durų. Kai-' 
na $1.65 ir 85c.

Dalyvaukite! Pasigrožėsite 
žavingomis dainomis ir suteik
site jaunai, talentingai savo 
menininkei naujos energijos 
siekt is i pačias dainos aukštu
mas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
ateivius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos 

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

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in her heart- Virst in Quality

No. 070, Lady Crosby. Charm* 
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia- 

ing.

Both Rings for
■00

į

No. 080, Lady

> lovely modern ’
rings of HK tW
gold, 'Lovely > /

h • • diamond. . jr w.

All "Lady Crosby” Ensemble! 
in Attractive Presentation Dox

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

No. • IOO, Lady ! 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional ih Quality. 
This lovely pair 
of ring* in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia
mond.

Both for 

’85"° 4 1

‘No. 'IŽO. l-ady Both for Crosby. .Identical 9
designs 14K gold 

C rings with aplep- -

PIRKITE ANKSTI

S3.00

$375°

Prices Subject to Federal Tax*

125.00

Atdara vakarais.

The Gift of 
a Lifetime I

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2173

GODDESS 
of TIME 

17 Jewel*

Daimontua 
įdedame 

junta belaukiant

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ii aukštyn

ROBERT LIPTON
JEWELER

Bulovą




