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Diena pradėjo ilgėti, oficia
liai įžengėme į žiemišką sezo
ną ir jau čia pat turime žie
mos šventes Kalėdas!

Negalima sakyti, jog siu 
metų žiemos šventės pasauliui 
bus linksmos. Nelinksmos jos 
bus dėl to, kad dar visuose 
karo frontuose tebeverda žiau
rūs, aštrūs mūšiai. Milijonai 
mūsų karių yra įsivėlę į tuos 
mūšius ir nemažai jų, 
žūsta.

Iki priešas, fašizmas, 
visiškai sumuštas, iki jis
nušluotas nuo žemės skritulio, 
iki tol pasaulis negalės pasi
sakyti, kad jis esąs linksmas 
ir laimingas!

Todėl ir šių metų Kalėdų 
proga kiekvienas anti-fašistas 
privalo tuos faktus žinoti ir, 
žinodamas, jis turi stiprinti ka
rines krašto pastangas labiau 
negu kitados.
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DELIAIS LAIMĖJIMAIS 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad premjeras 
Stalinas netrukus pripažins 
Liublino Lenkų Komitetą 
Tautai Vaduoti, kaip vie
nintelę šiuo laiku teisėtą 
Lenkijos valdžią.

Iš Francijos užsienių rei
kalų ministerio G. Bidaulto 
kalbos patariamajame fran- 
cūzų seime suprantama, kad

Lietuvos liaudžiai šių metų 
Kalėdos, aišku, bus linksmes
nės negu jos buvo 1941-1942- 
1943 metais, šiemet beveik vi
sa Lietuva jau yra išlaisvinta
iš nacių okupacijos, šiemet, Francijos vyriausybė pripa- 
taigi, Lietuvos liaudis kur kas žins tą lenkų komitetą lai- 
smagiau minės žiemos šventes.

Tačiau ir Lietuvoje vargo 
liaudžiai užtenka, nes vokie
čiai, alinę kraštą per virš 
jus metus, bėgdami iš jo 
žiauriau naikino viską, 
žmonėms yra reikalinga!

Ne viena diena, ne viena sa-' 
vaite, ne vienas dar mėnuo 
praeis iki Lietuvos liaudis at-' 
sistatys savo kraštą.

Pagalba jiems dar vis rei-l 
kalinga ir amerikiečiai 1

Berlyno radijas pasakojo, 
kad vokiečiai Belgijoje per 
dieną pagrobę 43 amerikie
čių tankus bei šarvuotus 
automobilius ir 50 kanuolių 
ir sunaikinę 136 tankus. 
Naciai gyrėsi, kad nuo jų 
ofensyvo pradžios jie suė
mę 20,000 amerikiečių ir 
“nušlavę” 6 jų divizijas. 
Talkininkai nieko dėl to ne
sako.

Bet Vokiečiai Vis Dar Pirmyn 
Brianjosi 40 Mylių Frontu

VIDURINIAME IR PIETINIA
ME FRONTUOSE KOVA BE

VEIK LYGIAI VYKSTA

Sovietai Grumiasi 
Artyn Budapešto 
Iš Piety Vakarą

kiną ja Lenkijos valdžia ir 
apsikeis atstovais su jąja.

Čechoslovakijos emigra
cinė valdžia ir Jugoslavijos 
vyriausybė, sakoma, taipgi 
pripažins Liublino lenkų ko- 
imitetą kaipo teisėtą laikiną
ją Lenkijos valdžią.

(Francija ir Čechoslova- 
kija yra padariusios tarpu
savio pagelbos ir draugiš- 

_____ ___ lietu- kūmo sutartį su Sovietų 
viai gali gerokai prisidėti prie-Sąjunga.)

tre- 
d al
kas

NACIAI, PERSIRENGF 
JANKIU UNIFORMOM, 
BRIAUJAS FRANCIJON

tos pagalbos suteikimo.

Tik pagalvokime, kad vo-

PIRMADIENĮ LAISVĖ 
NEIŠEIS, nes tai Kalėdi
nis šventadienis.

žudė 465,000 asmenis — civi
linius gyventojus ir karo be
laisvius!

Tik atsiminkime, ką jie pa
darė Paneriuose ir Kaune!

Tik prisiminkime, 
ciai Lietuvoje paliko 
našlaičių!

Tik tą pagalvoję,
prasime, kokias dideles žaiz
das Berlyno okupantai paliko 
lietuvių tautos kūne!

kiek na- 
našliu ir

mes su-

ŠVEDIJOJ VEIKIA NA
CIŲ AGENTAI

Maskva. — Vokiečių ir 
suomiu fašistų agentai lais
vai veikia Švedijoj, be truk
dymo iš švedų valdžios pu
sės, kaip rašo Izviestija, So
vietų vyriausybės laikraš
tis. Jie stengiasi suardyt 
santykius tarp Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Paryžius.—Vokiečiai per
sirengia pagrobtais ameri
kiečių ir anglų karių drabu
žiais, prasiskverbia pro tal
kininkų linijas į Franci- 
ją ir gal net į Paryžiaus 
gatves. Policija Paryžiuje 
todėl stabdo praeivius ir ty
rinėja jų popierius. Tuos 
perrengtus vokiečius hitle
rininkai siunčia sprogdint 
tiltus, fabrikus ir kitus 
svarbius įrengimus. Naciai 
naudoja amerikinius ženk
lus ant savo lėktuvų, tankų 
ir šarvuotų automobilių.

Paryžius, gr. 22. — Šar
vuotos priešakinės vokiečių 
eilės pasiekė Werbomont 
miestą Belgijoj ir perkirto 
amerikiečiams plentą tarp 
Liege, talkininkų karinio 
centro, ir Bastogne. Tą žy
gį naciai padarė antradienį, 
bet talkininkų komanda, 
dėlei karinio atsargumo, su
laikė pranešimą apie tai 
per 48 valandas. Werbo
mont stovi už 30 mylių 
į vakarus nuo Vokietijos 
rubežiaus.

Amerikos Pirmosios ar
mijos tankai ir pėstininkai 
iš šiaurės kirto šonan tam 
vokiečių kyliui, atgriebė 
Stavelot miestelį ir įsiveržė 
į Malmedy miestą, 16 mylių 
nuo Vokietijos sienos. Ties 
Stavelotu amerikiečiai iš
kirto 9 mylių gilumo šukę 
nacių kylyje, bet kylis tebė-

ra 46 mylių pločio. Ameri
kos kariai atgavo Rochera- 
tą, pasieninį Belgijos mies
telį, ir keletą kaimų.

Apsupti amerikiečių da
liniai St. Vith’e, Belgijos 
pasienyje, ir Echternache, 
Luksemburgo pasienyje, at
kakliai ginasi.

Nežiūrint didvyriškos a- 
merikiečių kovos ir vietinių 
laimėjimų Stavelot - Mal- 
medy ruože, vokiečiai grū
mėsi toliau pirmyn į vaka
rus daugiau kaip 40 mylių 
frontu.

Luksemburge naciai užė
mė Consdorfą, pramaršuo- 
dami pro Echternachą; pa
ėmė Clervaux ir pasiekė 
Wiltz miestą, ties kuriuo 
jie beveik perėjo skersai 
Luksemburgo kunigaikšti
jos.

Paryžius. — Trečioji A- 
merikos armija, generolo 
Pattono komandoj, galuti
nai iššlavė nacius iš Dillin- 
geno. Pietiniame Francijos 
fronte Septintoji amerikie
čių armija, komanduojama 
gen. Patcho, užėmė Schies- 
seck Fortą, o vokiečiai at
kariavo Nieder - Scheltten- 
bachą ir įsiveržė į Bergą.

London, gr. 22. — Nacių 
radijas skelbė, kad 100,000 
sovietinės kariuomenės įtū
žusiai puola vokiečius tarp 
Dunojaus vakarinių krantų 
ir Balaton ežero, vakarinėje 
Vengrijoje, ir kad Raudo
noji Armija užėmė pozicijas 
už 14 mylių j pietų vakarus 
nuo Budapešto, Vengrijos 
sostamiesčio. Sovietų artile
rija toje srityje jau pasie
kia Szekesfehrvar miestą,

*

AR KFK VOKIFČIII didelį geležinkelių mazgą ir Miv lūluljj T vlilLiUIŲ hitierininkų tvirtuma sker-

NAUDAI DABARTINIS

šiandien 
jėga at- 
priešvo-

Anglai nežinia kur išga
beno 3,000 suimtų Graikijos 
partizanų.

ir priemiesčiuose

amerikiečių

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonų lėktuvų 
aikštę Iwo saloj, Volcano 
salyne, jau 13-tą kartą iš 
viso. H

BLOGI DALYKAI JAPO
NAM MINDORE

Filipinai. — Japonų lėk
tuvai puolė
naudojamas orlaivių aikš
tes Mindoro saloj, Filipi
nuose. Amerikiečiai nukirto 
11 iš 14-kos priešų lėktuvų.

Vokiečių ofensyvas Belgijo
je ir Luksemburge blogai nu
teikė kiekvieną amerikieti.

Sunku įsivaizduoti, kas bū
tų, jei hitlerininkams pavyktų 
išnaujo okupuoti visą Belgiją 
ir Francijos plotus su Paryžiu
mi.

Bet nusiminti neprivalome. 
Pasitikėkime mūsų karo vado
vybės sugabumais, pasitikėki
me savo kariais ir savo ginklo 
pajėga!

Angly Tankai ir Lėk 
tuvai Bombarduoja 

Elas Partizanus
Vokiečių susprogdintas batų fabrikas Šiaulių mieste.

—L. P. T. KOMITETAS.

sai kelio į Austriją. Dabar-" 
HTIIT AWMCW A C9 —aiS Žy-g'a’S raud°narmie" JŲJŲ OrENoYVAbl Clal gr?sla apsupt Budapes- 

z z ____ 'tą iš pietų vakarų.
Washington. — Jungtinių Pietinėje Čechoslovakijoj 

Valstijų karo sekretorius i Raudonoji Armija per die- 
Stimson sakė, jog vokiečiai užėmė daugiau kaip 30 
per dabartinį gemblerišką 'gyvenamųjų vietovių, ta- 
ofensyvą taip išeikvos savo ime skaičiuje geležinkelių ir 
jėgas, kad Vokietija tikrai P^ntų mazgą Rimaszomba-* 
greičiau bus sumušta. Bet 10 mylių nuo Losonco 
Karinės Gamybos Tarybos (Luceneco), stambaus gele- 
pirmininkas Krug įspėjo, cinkelių centro 
kad karas prieš Vokietiją į punktus už 14 mylių nuo jo. 
gali nusitęsti dar metus ar- [Šiame fronte Sovietų kariai 
ba net ilgiau. Krug todėl kasdien vidutiniai suima p.o 
atsišaukė į amerikiečius į- daugiau kaip 1,000 vokiečių 
veržti visas jėgas gaminti vengrų kareivių ir oficie- 
kuo daugiausiai karo pa- pa
būklų greitesniam nacių 
pribaigimui.

, ir paėmė
t

Rekrutuojama “Milicija” 
Prieš Graikų Partizanus

Įspėja, kad Anglai
Gali Sukilt Prieš
Graikų Šaudymą

Vilniaus “Tiesa” rašo:
“Reikia skubėti užgydyti ne 

tik priešo padarytąsias mūsų 
tėvynei baisias žaizdas. Reikia 
skubiausiai likviduoti ir jo pa
liktus žmonių sąmonėje hitle
rinius nuodus, telkiant mūsų 
tautą Į ryžtingiausią galutinę 
kovą visiškam vokiškojo gro
biko sutriuškinimui.

“Mūsų literatūroje 
turi su padvigubinta 
gimti jos ilgaamžės
kiškosios tradicijos. Kr. Done
laičio, S. Daukanto, M. Valan
čiaus, Maironio balsas, kadai
se taip ryžtingai skambėjęs 
prieš lietuvių tautos amžinąjį 
priešą, — vokiečius — šian
dien mūsų rašytojams tegu bū
na kilnaus patriotizmo pavyz-

Athenai, gr. 22. — Angli
jos remiama, Graikijos 
premjero Papandreou val
džia garsina, kad jinai ga
vus 15 iki 20 tūkstančių 
graikų milicijos kovai išvien 
su anglais prieš graikų EL- 
AS partizanus.

(Daugelis tokių milicinin
kų, kaip žinoma, yra buvu
sieji nacių bendradarbiai, 
emigracinio karaliaus Jur
gio II oficieriai, žandarai ir 
kiti reakcininkai.)

; KALĖDOS LIEPSNOJANČIOJ
i ŽEMĖJ

Vokiečiai Rizikuoja Di
džiausiu Prakišimu, Sa

ko Gen. Eisenhower

Athenai. — Iš Amerikos 
gauti anglų tankai kanuo- 
lės ir rakietiniai lėktuvai 
bombardavo ir apšaudė E'L- 
AS partizanų pozicijas Grai
kijos sostamiestyje Athe- 
nuose
Anglų komandierius gen. 
Scobie skelbė, kad anglai 
sėkmingai darą apvalymo 
žingsnius prieš partizanus 
Athenuose ir jų uoste Pire- 
juj. Kitur Graikijoj padėtis 
nepasikeitus.

Anglai sakosi • užvaldę 
trečdalį Athenų ir pradedą 
ten dalint maistą gyvento
jams. Bet Athenuose ir ar
timoj apylinkėj dar nebe
veikia apie 20,000 partiza
nų. Anot anglų, tai iki šiol 
užmušta, sužeista bei suim
ta jau 5,000 graikų partiza
nų.

Kadangi vaitoja liepsnojanti žemė, 
Giltinė tykoja mūsų namus, 
Kalėdos atėjo paniurę, aptemę, — 
šiemet Kalėdos nelinksmina mus!

Dar priešas galingas, toli nuo prarajos, 
Karas dar tūkstančius ima aukų, 
Dar Hitlerio gaujos skaitlingos ir gajos 
Siaučia, kaip alkanos rujos vilkų.

Tad šventės atėjo rimtai nusiteikę, 
Apverkiant Anglijos - graikų vaidus ... 
Aukokime viską, ko pergalei reikia, — 
šiandien toks karo momentas skaudus!...

Vėl Belgiją naciai paplukdė kraujuose, 
Staugia ten bestija karo baisi...
O, Pergalės žvaigžde, pakilk vakaruose — 
Viltis didžięji visų tu esi!

AURĖ ŽVAIGAS.
1944-XH-21.

Jankiai Bombardavo Kelis Japonų Miestus

Paryžius, gr. 22. — Vy
riausias talkininkų koman
dierius, generolas Eisenho
wer pareiškė, jog dabartinis 
vokiečių ofensyvas prieš

žodžiu saukti tautiečius i ko- amerikiečiiis galės pasirody- 
ti didžiausiu gemblerišku 
nacių rizikų. Taip rizikuo
jantiems vokiečiams gręsia 
aršesnis sumušimas iš visų, 
kuriuos jie nukentejo visa
me kare iki šiol, kaip sake 
gen. Eisenhower.

“Pergalė neateis pati. Ją iš
kovos Raudonoji Armija, ku
riai visokeriopai turi padėti 
kiekvienas lietuvis — prade
dant artoju ir baigiant žymiau
siais mūsų rašytojais, meninin
kais, mokslininkais. . .

Saipan. — Daugiau kaip 
šimtas didžiausių Amerikos 
bombanešių, B-29 jau trečiu 
kartu per devynias dienas 
sprogdino ir degino Nago- 
yą, lėktuvų statybos cent
rų, Japonijos saloje Hon
shu, ir taip pat bombarda-

vo Shizouka ir Osaka mie
stus.

Japonai gyrėsi, kad nu
šovę 10 iš tų bombanešių; 
bet niekas to nepatvirtina.

London. — Anglijos sei
mo aukštojo rūmo narys, 
lordas Farringtonas karčiai 

|| smerkė valdžią už karą 
prieš graikus - talkininkus. 
Jis įspėjo, kad pasiųsti prieš 
graikus kariai gali sukelt 
maištą ir atsisakyt šaudyt 
juos. Kitas aukštojo rūmo 
narys, lordas Samuel sakė, 
kad gal reikės Sovietų ir 
Amerikos įsiterpimo bend
rai išspręsti Graikijos klau
simą.

Nepriklausomas darbietis 
seimo atstovas Aneuran Be
van užreiškė, kad jis po 
naujų metų siūlys seimui 
pasmerkt premjero Chur- 
chillo valdžią, jeigu ji nesi
liaus kariavus prieš grai
kus. Kitas darbietis atsto
vas, Seymour Cocks sakė, 
jog pačioj Anglijoj galėsiąs 
įvykt sukilimas prieš tą val
džios žygį.

Anglų komanda vartoja 
politiniai tamsiausius ka
rius gurkas iš Indijos prieš 
graikus, nes bijo, kad ang
lai gali atsisakyt šaudyti 
Graikijos partizanus, kaip 
pastebėjo Aneuran Bevan. 
Jis reikalavo, kad anglai 
daugiau kariautų prieš Vo
kietiją, o ne prieš Graiki-

Šiaurinėje - rytinėje Ven
grijoje Raudonoji Armija 

! paėmė 50 gyvenamųjų vie
tovių, ilgu frontu per dieną 
nužygiuodama iki 12 mylių 
pirmyn.

Trečiadienį raudonarmie
čiai suėmė 1,490 vokiečių ir 
vengrų. Viso gi per 42 die
nas sovietiniai kariai paėmė 
nelaisvėn 42,734 vengrų-vo- 
kiečių kareivių ir oficierių.

Apstabdyti Naciai {vairiose 
Fronto Dalyse

Paryžius, gr. 22. — Kai 
kuriose Belgijos - Luksem- 
burgo fronto dalyse ameri
kiečiai sulaikė vokiečius 
nuo spartesnio varymosi 
pirmyn.

Pietiniame Luksemburgo 
fronte naciai tapo atmušti 
atgal, kaip sako neoficialis 
pranešimas. Pirmosios ame
rikiečių armijos kariai per 
dieną sunaikino 55 vokiečių 
tankus.

Raud. Armija Pradėjus
Urmu Naikint Apsuptus 

Latvijoje Nacius
Berlynas sakė, kad di

džios Sovietų jėgos pradėjo 
šturmuoti nacius už 22 my
lių į vakarus nuo Liepojos, 
pietiniai - vakariniame Lat
vijos kampe.

Ten apsupta ir prie jūros 
prispirta apie 300,000 vokie
čių. Sovietų komanda yra 
užtikrinusi, kad jie bus su 
naikinti bei suimti.

t f I
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Kanadiečiai Italijoj pa
siekė Senio upę.
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Linksmų Kalėdų!
Laisvės redakcija linki savo skaityto

jams, vajininkams, bendradarbiams ir 
visiems geriems žmonėms linksmų žie
mos švenčių — Kalėdų!

Stalinui 65 Metai Amžiaus
Gruodžio 21 d. maršalui Stalinui su

kako lygiai 65-ri metai. Jis gimė nedide
liame Gruzijos miestelyj, Gori. Jo tėvas 
buvo kurpius, o motina — skalbėja. Va
dinasi, dabartinis Tarybų Sąjungos 
premjeras gimė biedniokų šeimoj, — jis 
gimė nedideliame namelyj, panašiame į 
tą, kuriame augo Abraomas Lincolnas.

Visą savo sąmoningą gyvenimą Joseph 
Vissarionovič Stalinas praleido kovai už 
darbo žmonių reikalus, už liaudies reika
lus. Išvytas iš seminarijos dėl dalyvavi
mo veiksmuose prieš carizmą, Juozas 
Stalinas veikė marksistiniuose rateliuo
se, vadovavo darbininkų streikams, ko
vojo už įkūrimą stiprios bolševikų parti
jos. Dėl savo uolaus ir sunkaus darbo 
revoliuciniame darbininkų judėjime, 
Stalinui teko nemažai nukentėti. Bet nei 
jokia reakcija, nei joki persekiojimai ne
palaužė jo pasiryžimo.

Susipažinęs asmeniniai su Leninu 
11905 metais, Stalinas visuomet ėmė iš 
Lenino pamokas ir šiandien jis nesibijo 
pasisakyti esąs Lenino mokiniu!

Didžioji Spalių Revoliucija Rusijoje 
rado Staliną, nors amžiumi, palyginti, 
jauną, politiniai pilnai subrendusiu va
du. Ir šiandien kiekvienam, kuris tik no
ri suprasti, yra aišku, kiek daug Tary
bų Sąjungos tautos yra skolingos savo 
vadui, savo mokytojui!

Šiandien Stalinas vadovauja Tarybų 
Sąjungos tautoms, jis vadovauja visoms 
ginkluotosioms to krašto pajėgoms. Šian
dien jis, Stalinas, pripažintas ne tik Ta
rybų Sąjungos tautų vadu, bet ir pa
saulio vadu — jis skaitomas vienu “Tre
jukės”, kurią sudaro Rooseveltas, Chur- 
ęhillas ir jis pats.

Labai simbolinga ir reikšminga, kad 
mažos tautelės sūnus, gimęs trūkumuo
se ir skurde, šiandien stovi priešakyje 
vienos didžiausiųjų valstybių — prieša
kyje Tarybų Sąjungos.

Kiekvienas anti-fašistas, kiekvienas 
Jungtinių Tautų prietelius, kiekvienas 
laisvę ir demokratiją mylįs asmuo šios 
sukakties proga linki maršalui Stalinui 
geriausios sveikatos ir ilgiausio am
žiaus !

Tarptautinės Darbininkų Konfe
rencijos Darbų Dienotvarkis.

. Grįžęs iš taprtautinio posėdžio (įvy
kusio Londone) R. J. Thomas pasakoja, 
kas bus tarptautinėje darbininkų konfe
rencijoje, įvyksiančioje sekamais metais

vasario mėn. Konferencijos darbų die- 
notvarkyje bus tik trys punktai: (1) Ka
ro laimėjimas, (2) Taikos įvykdymas ir 
(3) Sudarymas naujos tarptautinės kon
ferencijos.

Trys Amerikos darbininkų vadai —R. 
J. Thomas, Emil Reeve ir Sidney Hill
man — buvo nuvykę į Londoną pasitari
mams su anglais ir Tarybų Sąjungos 
darbo unijų atstovais dėl minėtosios 
konferencijos sutvarkymo. Pasitarimai, 
matyt, buvo pasekmingi.

Kaip žinia, šiuo metu nėra pasaulyje 
jokios žymesnės tarptautinės darbininkų 
organizacijos. Taigi naujos tarptautinės 
organizacijos įkūrimas yra vienas svar
biausiųjų klausimų. Tokia organizacija 
atsistos Tarptautinės Darbo Unijų Fede
racijos (“Amsterdamo Internacionalo”) 
vieton.

Viso pasaulio darbininkų akys dabar 
bus nukreiptos į Londono konferenciją, 
įvyksiančią. vasario mėnesį.

Ponas Simms Klysta
New York “World-Telegramo” bend

radarbis, Wm. Philip Simms, rašo savo 
laikraščiui, kaltindamas išlaisvintųjų 
tautų (Graikijos, Belgijos, etc.) patrijo
tus, kam, girdi, jie tučtuojau reikalauja 
demokratinių valdžių. P-nas Simms “įro
dinėja,” būk toki reiškiniai, kokius da
bar matome Graikijoje, kenkia karo lai
mėjimui. Jie pasitarnaują priešams. Gir
di, patrijotiškosios pajėgos, tokios, kaip 
Graikijos EAM, turėtų dabar nieko ne
daryti ir laukti iki pasibaigs karas, o 
tuomet būsiąs laikas naujoms, pažanges
nėms valdžioms įsikurti.

Mums rodosi, čia ponas Simms daro 
didelę klaidą. Argi neaišku, kad paten
kinta liaudis visuomet ryžtingiau kovos 
prieš fašizmą? Tokioje Graikijoje, Bel
gijoje, Franci j oje, Italijoje visuomet bus 
tvirtesnis frontas tuomet, kai ten liau
dis turės balsą valdžioje. Graikijos liau
dis kaip tik to ir reikalauja, to nori.

Aišku, p. Simms, tai rašydamas, ma
tyt, kuomažiausiai vadovaujasi faktais. 
Jam rūpi, mat, kad visose išlaisvintose 
šalyse viešpatautų toki gaivalai, kaip 
Jugoslavijos Michailovičius ir Graikijos 
Papandreou.

Žmonės Gabenami į Namus
Vilnis rašo:

Vilniaus laikraščiuose “Tarybų Lie
tuvoj” ir “Tiesoj” dažnai galima užei
ti žinių apie rusus ir baltarusius, ku
riuos okupantai prievarta buvo suga
benę Lietuvon prie darbų.

Tarybų Lietuvos valdžia rūpinasi, 
kad tų tautų žmonės kuo greičiausia 
galėtų sugrįžti į savo tėviškes.

“Tiesos” N-ry 38 pranešama apie su
darymą evakuacijos punktų. Kaune, 
Naujojoj Vilnioj, Šiauliuose ir Pane
vėžy. Ten rinksis visi svetimtaučiai ir 
iš ten jie bus gabenami į savo anksty
vesnes gyvenimo vietas.

Vokiečiai buvo atgabenę Lietuvon 
rusų net iš taip toli kaip Pskovas, 
Novgorodas, Velikije Lūki. Tie pilie
čiai dabar grąžinami namo.

Amerikos lietuvių reakcinė spauda 
dar ir dabar gargaliuoja, kad Tarybų 
Lietuvon, “Maskvos įsakymu,” gabena
ma rusai. Girdi, Lietuvą nori suru
sinti. Magaryčioms prie rusų priski
ria dar ir mongolus ir kitas, tautas, 
kurias “mūsų” reakcininkai ypatingai 
mėgsta paškudinti.

Visa tai, kaip matote, yra melas. 
Apie kokį ten rusinimą nėra nei kal
bos. Tai piktas išmislas lietuviškų pro- 
fašistų.

Naujai paskirtas prie Office of War Mobilization patarimo komitetas laiko pir
mą susirinkimą Baltajam Name. Komitetas svarsto pasiūlymą išleisti įsakymą 
/‘dirbkite, arba kariaukite” vyrams tarpe 26 ir 37 metu amžiaus.

“Jurgis”—Herykas Zimanas, Lietuvos partizaną junginio 
vadas, apdovanotas L< lino ordinu, su vieno būrio štabo vir
šininku Vilniuje, žiūrėdami Į partizaninių veiksmų rajonų 
žemlapj, prisimena neseniai įvykusias kovas, kaip tolimą 
praeitį. —L. P. T. KOMITETAS.

Kas Ką Rašo ir Sako
TEISINGAS PASMER

KIMAS
“The New York Times” 

(gr. 21 d.) labai smarkiai 
kritikuoja senatorių Nye, 
pagarsėjusį izoliacionistą ir 
Roosevelto politikos, kriti
ką. Dienraštis sako:

“Senatorius Nye pasirin
ko paminėti savo pasitrau
kimą iš viešojo gyvenimo 
dar vienu beatsakomingu- 
mo išstojimu. Po dvidešim
ties metų tarnybos Senate, 
savo atsisveikinimo prakal
boje jisai pranašavo, kad 
po dvidešimties, o gal net 
po dešimties metų, ši šalis 
bus šaukiama kariauti 
prieš Rusiją. Kad suprasti, 
kaip nepateisinama jo ši 
‘“pranašystė” yra, užtenka 
įsivaizduoti, kaip mes jaus
tumėmės, jeigu Rusijos val
džios narys, arba net, da- 
leiskime, besitraukiąs iš 
vietos Anglijos parlamento 
narys, pareikštų, kad jo ša
lis turi tikėtis kariauti prieš 
Ameriką už desėtko, ar dvi- 
desėtkio metų.

“Tokia pranašystė gali 
tarnauti tik vienam tikslui: 
sėti nepasitikėjimą ir pasi
dalinimą. Tai tokios rūšies 
pareiškimai sukelia mūsų 
priešuose viltis ir tuo būdu 
atneša kaip tik tokius rezul
tatus, kokius taip despera
tiškai stengiasi nacių vadai 
pasiekti.”

Pasakyta trumpai ir drū
tai. Senatorius Nye ir kiti 
izoliacionistai pilsto vande
nį ant nacių malūno.

Tik Amerikos žmonės ga
li pasidžiaugti, kad senato
rius Nye nebesugrįš į Se
natą. Paskutiniais rinki
mais jis prakišo.

I tiems, kurie turi jėgą savo 
i rankose”. (A., gr. 22 d.)

Vienas didžiulis choras. 
Visi balsai vienodi. O re
zultatai toki, pasak “The 
New York Times”, kokių 
taip desperatiškai stengiasi 
pasiekti nacių vadai.

Nei vieno balso prieš Vo
kietiją, prieš nacius, prieš 
hitlerizmą. Visai pamiršta 
tas piktas, kuris milionais 
žudo Amerikos, Anglijos, 
Tarybų Sąjungos ir kitų 
kraštų jaunus vyrus įvai
riuose frontuose. Bet visi 
šio choro balsai siunčia pra
keiksmą Tarybų Sąjungai ir 
Anglijai, Stalinui ir Chur
ch ii lu i.

Ar bereikia aiškesnio įro
dymo, kaip tų laikraščių re
daktoriai sušilę darbuojasi 
Amerikos ir visos žmonijos 
mirtinajam priešui?

šeštadienis, Gruodžio 23, 1944

Naminis Frontas
Ginklų Gamybai Skubiai išgalėmis jiems pagelbėti, 
Reikalinga Dar 130 Tūks- paremdami šeštąjį Karo

tančių Darbininkų Paskolos Vajų.”
Washingtonas. — Paul 

V. McNutt, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirminin
ko, pranešimu, dar papildo
mai reikalinga virš 130 tūk
stančių darbininkų įvairiem 
karo pramonės darbam, 
kaip artilerijos, mortar ir 
mažųjų ginklų, reikalingų 
Europos ir Pacifiko fron
tams, gamybai. McNutt pa
žymėjo, kad darbo jėgos pa
reikalavimas padidėjo dėka 
padidėjusios karo pramo
nės visose srityse, prade
dant žaliavų išdirbiniu ir 
baigiant prekių supakavi- 
mu.

LIETUVIŠKIEJI NYE 
PASEKĖJAI

So. Bostono Keleivis šau
kia: “Churchill palaidojo 
Atlanto čarteri. Atiduoda 
Sovietams Lenkiją prieš 
lenkų norą.” (K., gr. 20).

Chicagos kunigų “Drau
gas : “Londonas nusilenkė 
Maskvai. Lenkų valdžia 
JLondone pavojuje... Chur
chill pripažįsta Sovietų Ru
sijos reikalavimus pasigrob
ti pusę Lenkijos... Laužy
mu Atlanto čarterio, patai
kavimu diktątoriui Stalinui 
sėjama trečiojo pasaulinio 
karo sėkla...” (D., gr. 18 d.)

Brooklyno Amerika irgi 
neatsilieka. Ji sako: “Pas
kutinė Didžiosios Britanijos 
ministerio pirminink. Chur- 
chillo kalba apie Lenkiją 
aiškiausiai šneka, kad prak
tiškumo politikos gadynė 
nepraėjo, kad jos aštrios il
tys net labiau galandamos. 
Churchill aiškiai pripažino 
teisę galintiėšiems reikalau
ti visko, ko tik jie įsigei
džia. Atlanto Čarteris, Ke
turios Laisvės, •tarptauti
niai pasižadėjimai privalo
mi tik silpnesniems, o ne,

RAGINA NEPAMIRŠTI 
ŠIO KARO TIKROVĖS
“New York Post”<(gr. 21 

d.) irgi kalba apie “krizę už
sieninėje politikoje”. Dien
raštis pasmerkia izoliacioni- 
stus ir nusivilusius libera
lus. Abieji esą pavojingi. 
Abiejų kelias veda į pra
gaištį. Abiejų nusistatymas 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
Angliją veda ne iš krizės, 
bet į didesnę krizę.

“Bendrosiose karo pa
stangose”, sako “Post”, Ru
sija bus netekus apie 15 mi
lijonų civilinių žmonių ir 
karių ir gavus sunaikinimą 
savo turtingiausios teritori
jos. Apart karinių nuosto
lių, Britanija prarado savo 
užsieninius asetus, 70 nuoš. 
savo užsieninės prekybos ir 
du trečdaliu savo prieškari
nio prekybinio laivyno.

“Grąžon, Rusijai reikia 
saugumo. Jei jinai to sau
gumo neras bendradarbia
vime, jinai pavartos vien
pusiškas metodas kovai 
prieš izoliaciją ir prieš ne
prietelingą jėgų koaliciją.

“Jeigu nori gyventi, Bri
tanija turi atgauti savo 
prekybą. Jeigu jinai nega
lės pasiremti ekonominiu 
bendradarbiavimu, jinai vėl 
remsis imperializmu.”

Taigi, tie, kurie smerkia 
tas šalis, kurie siūlo Ameri
kai kovą prieš jas arbą 
tarptautinę izoliaciją, atsi
sveikina su tikrove ir dar
buojasi kaip tik už tai, ko 
jie neva nenorį.

“Post” siūlo eiti ne atgal, 
bet pirmyn, tai yra, ko tam
priausia kooperuoti ir bend
radarbiauti su Tarybų Są
junga ir didžiąja Britani- 
ja..

Bažnyčios Vadų Atsišauki
mas Karo Paskolos Reikalu

Washingtonas. — Protes
tantų, katalikų, graikų-sta- 
čiatikių ir žydų vadovau
jančioji dvasiškija visomis 
išgalėmis parėmė šeštąją 
Karo Paskolą, išleisdama 
atsišaukimus į savo narius 
po visą Ameriką, raginda
ma paremti vajų.

R t. Rev. H. St. George 
Tucker — J. V. Protestan
tų Episkopalinės Bažnyčios 
pirmininkaujantis vysku
pas, Most Rev. Michael J. 
Curley — Baltimorės ir 
Washington©' Katalikų Ar
kivyskupas ir D r. Stephen 
S. Wise — Laisvosios New 
Yorko Sinagogos rabinas 
ragina visą tautą paremti 
keturiolikos bilijonų dolerių 
vajų.

Vyskupas Tucker pasakė: 
“Šeštoji Karo Paskola turi 
neabejotinos svarbos perga
lei pasiekti. Žmonėms ne
sunku yra galvoti, kad ka
ras artinasi prie galo ir pi
nigų pareikalavimas yra su
mažėjęs; šitoks manymas 
gali ne tik pailginti karo 
laikotarpį, bet ir gali ne
paprastai padidinti jo išlai
das. Toks manymas gali 
būti priežastimi mūsų arti
mųjų gyvybių netekimo.”

Arkivyskup., Curley pa
sakė: “Šiandieną, mūsų did
vyriškiems pulkams narsiai 
žygiuojant pirmyn, mes tu
rime daug priežasčių pasi
tenkinimui. Iš Europoje ir 
Pacifike vykstančių mūšių 
matyti, kokia didelė yra 
karo medžiagų paklausa ir 
kokios su tuo yra susijusios 
didžiulės išlaidos. Šiais tra- 
gingais laikais iš mūsų lau
kiama didelio pasiaukojimo, 
nors didesnio pasiaukojimo 
nerasi už tą, kurį daro mū
sų narsieji kareiviai: jūsų 
tėvai, sūnūs, broliai ir my
limieji.”

Šiaurės ir Pietų Ameri
kos Graikų - Stačiatikių 
Bažnyčios Arkivyskupas 
Athenagoras pasakė: “šeš
toji Karo Paskola padės 
pagreitinti pergalę ir įsteig
ti pasaulyje Keturias Lais
ves, kurios buvo paskelbtos 
mūsų didžiojo prez. Frank
lin D. Roosevelto. Aš esu į- 
sitikinęs, kad graikų kilmės 
amerikiečiai, kiek galėdami, 
parems Karo Paskolos Va
jų. Telaimina Dievas Ame
riką.”

Dr. Wise pasakė: “šešta
sis Karo Paskolos Vajus y-1 
ra pergalės paskutinis at
sišaukimas į Amerikos žmo
nes. Turime atminti, kad 
tai yra vien niekąi, sulygi
nus su tuo pasiryžusiu nar
sumu ir neribotu pasiauko
jimu, kurį parodo mūsų 
jaunesn. broliai karo fron
te. Matydami tokį jų pasi
ryžimą, privalonię visomis

Patariama Pradėti šildymą 
žema Temperatūra.

Washingtonas. — Dr. 
Thomas Parran, Federali
nės Saugumo Agentūros 
Viešojo Sveikatingumo Tar
nybos gen. chirurgas, pasa
kė, kad dabartiniu metu rei
kėtų vengti šildymo aukšta 
temperatūra, nes tai esan
ti prabanga, dėl kurios 

■ daugeliui vėliau gali tekti 
gyventi šaltuose butuose, 
žiemos speigui atsilankius.

Dr. Parran pažymėjo, 
kad žmogaus kūnas gali 
lengvai prisitaikinti prie 
šaltos temperatūros, jei ji 
•ateina palaipsniui ir jei 
žmogus yra tinkamai apsi
rengęs. Todėl esą protinga 

! pradėti ir baigti šildymą 
i vienodai žema temperatūra.

Anot Dr. Parran, žmogus 
patogiausiai jaučiasi tempe
ratūrai esant tarp 68 iki 70 
laipsnių Fahrenheito, bet 
jis gali visai gerai jaustis 
ir prie 60 ar 65 laipsnių, jei 
jis tinkamai apsirengęs, pa
valgęs ir pakankamai akty-

, Greitai Turėsime Aukščiau
siųjų Kainų Ribą Naujiems 

Pijanams 
Washingtonas. — Kai

nų Reguliavimo Įstaigos 
vadovybė pranešė, neseniai 
įvykusiame susirinkime, pi- 
janų prekybininkų atsto
vams, kad greitu laiku nau
jų pi j anų kainos doleriais ir 
centais bus įrašytos į auk
ščiausiųjų kainų ribos sąra
šą, pagal 1942 metų kovo 
mėnesio kainas.

Iki naujos kainos bus 
j paskelbtos, pijanų pardavi
nėtojai laikysis Generalinių 
Aukščiausiųjų Kainų Tai
syklių, kuriomis užšaldoma 
prekės kaina aukščiausioje 
11942 metų kovo mėnesio su
moje. OWI.

Guatemala. — Salvador 
žmonių sukilimas prieš dik
tatorių Salinas baigiamas 
likviduoti.

Šypsenos
Mąstymo Sportas.

“Jei tu turi tik vieną vie
nintelį degtuką ir su juo 
turėsi uždegti cigarą, lempą 
ir primusą, tai ką tu pir
miausia uždegsi?”

“Degtuką!”

Susirgo.
Vienas anglų jūrininkų 

gydytojas visiems ligoniams 
nuo visų ligų prirašydavo 

j jūros vandens. Kartą gydy- 
įtojąs netyčia įkrito į jūrą. 
Į “Žiūrėk,” rodo vienas jūri
ninkas kitam, “mūsų gydy
tojas pavojingai susirgo, 
kad visas į vaistus įlindo.”

Amatas
“Man atrodo, kad Plikis 

yra didelis tinginys, ir ką 
jis pagaliau veikia?”

“O, jo darbas nelengvas.
Jis yra piršlys.”

“Bet tai nesunkus apim
tas? !”

“Ir dar kaip! — Išpiršti 
savo abi dukterys — tai ne 
bet kas!”

Nori Patirti
“Duok stiklą vandens, 

barzdaskuti”, tarė kostume- 
ris, kuriam jau antru syk 
su skustuvu niktelėjo.

“Ar tau muilo teko bur- 
non?” klausia barzdaskutis.

“Ne, aš noriu patirt ar 
gerklėj dar nėra plyšių.”



VILNIAUS DRAMOS TEATRAS ANTRĄ 
KAR I A PRADEDA NAUJA GYVENIMĄ

(7.s pasikalbėjimo su teatro direktoriumi drg.. J. Sipariu).
Vilniaus Valstybinio Dramos Teatro 

direktorių drg. J. Siparį užtikau užkniu- 
busį ant Hejermanso “Vilties” egzem
plioriaus ir bekalantį savo rolę. Net ne
drąsu buvo sutrukdyti tokį kūrybinį 
darbą. Bet vis dėl to pasisakiau, ko atė
jau, ir drg. direktorius maloniai pradėjo 
pasikalbėjimą šiais žodžiais:

— Labai reikšmingas ir be galo lai
mingas supuolimas, kad Vilniaus Vals
tybių. Dramos Teatras įsikūrė prie tary
binės valdžios 1940 metais ir dabar, grį
žus tarybinei valdžiai, galima paskyti, 
vėl iš naujo atsikuria. Kas buvo prieš tre- 
jis metus sukurta, padaryta, sunešta ir 
išpuoselėta, viso to vokiečių okupacijos 
metu ir per karo veiksmus vėl netekome 
ir atsiradome naujagimių padėtyje. Tai 
reiškia, atsiradome tokioje padėtyje, kad 
tenka pradėti teatro atkūrimą visiškai 
iš naujo. Reikalingiausias ir brangiau
sias teatro turtas yra dingęs ir dabar 
sutelktomis technikinio ir aktorių perso
nalo pastangomis, — žodžiu sakant, visi 
iki vieno turime nešti teatrui, kas ką 
tinkamesnio turime. Ir turiu su malonu
mu pastebėti, — tęsė toliau drg. direk
torius, — kad tiek technikinis, tiek ak
torių personalas, jausdamas tą didžiulę 
globą ir susirūpinimą, kurį rodo teatrui 
tarybinė mūsų vyriausybė, — stengiasi 
su didžiausiu entuziazmu bent kuo nors 
prisidėti prie teatro atkūrimo.

—Vadinas, teatro atkūrimo darbas 
nelengvas, — įsiterpiau.

—Oi, nelengvas, — patvirtino drg. di
rektorius. — Kaip visur atstatymo dar
be, taip ir čia reikia daug pastangų, 
daug nervų, daug sveikatos ir pasišven
timo. Bet mes visi esame tikri, kad savo 
tikslą atsieksime ir, nugalėję visus esa

Liucipierius
Europoj nuo labai senų laikų gyvena 
Žiaurus liucipierius germanas;

Jis grobia, 
žudo, 
degina, 
terioja...

Ir šimtmečius taip siaučia 
Tas pabaisa didžiausia!

Ir bus jis nugalėtas,
Kaip buvo jau pirmiau ne vieną kartą.
Tik įsitėmyt šiandien štai kas verta:

Ne kaizeris,
Ne Hitleris,
Ar kitas kokis Fricas vienas,

Bet tų germanų žmogėdrų tauta,
Dabar žmonių jau amžiams prakeikta, 
Už tai nuo kojų lig galvos kalta!

Atliktas Kriukis.

Lopsine
Gelsvos smiltys Panerių kalneliuos.
Iš daubų lavonų gretos kelias.

Žvelgia mėnuo, žvelgia iš viršaus, 
ką pakaušin žmogžudys nušaus.

Automatai. Šūviai. Kraugeriai.
Vokiška Europa (Paneriai).

Mik, vaikuti, lėlę apkabinęs, 
mik prie nušautos mamos krūtinės—

fiureris tau kulkos pagailės, 
tave gyvą į žemes įdės...

Vėjas skraido tarp aukštų kalvų 
ir pakaušin peršautų galvų,

O lakštutė savo dainą suoks, ' 
ir žvalgysis mėnuo debesuos...

Mik, vaikdti, miki amžinai! *
Tavo sapnas—Vilniaus Paneriai...

Vytautas Sirijos Gira. 

mus trūkumus, netrukus pradėsime ant
rąjį tarybinį sezoną.

—Kas numatoma sezono pradžiai pa
statyti? Štai ruošiame Hejermanso “Vil
tį.” Tai irgi labai reikšmingas dalykas: 
1940 metais ta pati “Viltis” buvo pasta
tyta teatro atidarymui, ta pačia “Vilti
mi” ir dabar ryžomės pradėti darbą. 
Statydami “Viltį,” turime geriausias 
viltis, kad Vilniaus Valstybinis Dramos 
Teatras prie tarybinės valdžios galės iš 
tikrųjų suklestėti ir pasiekti teatrinio 
meno aukštumas. Šalia paruošiamųjų 
darbų “Vilties” premjerai, eina lygia
grečiai ir kitų veikalų paruošiamieji 
darbai. Perdaug nenoriu čia girtis, nes 
mes, aktoriai, — pastebėjo drg. direkto
rius — mėgstame daugiau dirbti, negu 
kalbėti ir reklamuotis. Galiu tačiau pa
sakyti, kad antroje teatrinio sezono pu
sėje pastatysime, gal būt, ką nors ir iš 
klasikų, nes, norint sudaryti gerą reper
tuarą, be klasikų negalima apsieiti.

Toliau direktorius drg. J. Siparis už
siminė apie aktorių komplektavimo sun
kumus. Šiuo metu teatras turi tik 20 ak
torių. Iš buvusių aktorių 12 trūksta. Vi
sa tai gerokai apsunkina darbą. Priimta 
teatran kelios naujos aktorių jėgos. Ne
sant vaidybos studijų, teatro vadovybė 
yra numačiusi, pritraukiant naujas jė
gas, išsiugdyti naujus aktorių kadrus.

Režisūroje dirbs drg. R. Juknevičius 
ir drg. J. Gustaitis.

—Svarbu yra tai, — baigė savo pasi
kalbėjimą drg. J. Siparis, — kad mes 
visi esame pasiryžę dirbti savo myli
miausią jį darbą su didžiausiu pasišven
timu ir tikime, kad Vilniaus Valstybinis 
Dramos Teatras tinkamai atliks savo 
meninę paskirtį Tarybų Lietuvos sosti
nėje — Vilniuje. A. Liepinis.

(gyvačiukai
—Vaikai alkani!
Kieno tie vaikai — nėr žiūrėt! — 
Po pereito karo, nelabai, taip senai, 
Mums teko girdėt.

Jau kaizeris senis tada Holandijoj mal
kas kapojo,

Ir alkaniems Vokietijos vaikams mūsų 
žmonės aukojo:

Drabužiais, 
Maistu, 
Pinigais;

Mes vėl tapom priešo draugais. .. 
Ir maitinom, 
Aprengėm, 
Auginom jaunus vokiečiukus.

Išaugę jie naciais patapo,
Ir žudo dabar mūs vaikus ...

Ar ir vėl mes maitinsim 
tuos angis-gyvačiukus?!...

Atliktas Kliukis.

Amerikos tankai traukia mūšin linkui Saar upes. Paveikslas imtas Francijoj 
už Berg miesto.

Kalėdiniai Posmai
I.

Sužibo, sumirgo , ..
Kalėdų'eglaitės,
Su dovanom skuba diedukas.
Linkėjimai skrieja, -į
Kai vasarą kregždės,
O džiaugsmas verpetais tik sukas ..

Kalėdos ir žalios, į
Kalėdos ir baltos, 
Kalėdose žvanga
Varpeliai žavingi.
Kalėdos malonios, 
Nors jos gana šaltos,— 
Linkėjimai gaudžia: 
“Jūs būkit laimingi!” 
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Su vėjais atūžia Kalėdos,
Su vėjais šalin nukeliaus,
Kiek džiaugsmo paliks jos dėl mūsų,—: 
Matysim, draugužiai, vėliaus ...

! IV.

Kalėdds—ne Kalėdos,
Ateiną ir nueina, 
O šaltąs vėjas pučia 
Tą pačią seną dainą.

Kas kita Nauji Metai,— 
Bent numerį pakeičia!— 
Tačiau dažnai ir jie jie 
Senais botagais šveičia .. .

Stasys Jasilionis.

Amžinas Nerimas
Žengi žeme, pamiršęs rankoj lazdą 
Ir nežinai, kur baigsi didų kelią. 
Nestot, kol nerimais krūtinė plazda 
Kol ilgesys blakstieną saulėn kelia!

Vis žengt! Ir saulei dingus nesustoti! 
Keliaut—ir su žvaigždėm ir tamsią naktį! 
Vilties džiaugsmu nušviest kelionės stotį, 
Žaibuot mintim jausmų saulynąis degti!

Lai laša kraujas kaip auka iš kojų, 
Tegraužia prakaitas, rasa sužvilgęs! 
Vis žengt prie to, ko maldoje jieškojai 
Įveidint tai, ko ilgis dvasios žvilgis ...

Vis žengt ir žengt! Yra gi kur tas viskas, 
(Kaip žvaigždės naktį,kaip daigai arimo!) 
Kas puošia žemę it aušra sutviskus, 
Be ko žmogus per amžius nenurimo...

Apglobt uolas, brandinti dvasiai maistą, 
Ištryškint iš akmens šaltinį tyrą, 
Įkopt kalnan, kur amžinatvė kaista, 
Sapnų sparnais užgaut žvaigždynų lyrą...

/

Nerimt, kol įalsuosi šventą ugnį, 
Kuri naujus pasaulius gundo kurti, 
Kuri nuskaidro sielvartą bedugnį, 
Kuri atgimdo mus kūrybos burte.

Petras Vaičiūnas.

Lenino Vardo Bi
bliotekos Sukaktuvės

Visos Tarybų Sąjungos tautos, kovo
damos didžiajame Tėvynės kare su hit
lerine Vokietija, parodė neišsenkamą 
moralinių ir materialinių jėgų išteklių. 
Karštas visų mūsų Sąjungos tautų pa
triotizmas ir pasiaukojimas suteikia di
džiulę ir įvairiarūšę paramą Raudonajai 
Armijai užfrontėje.

Visų Sąjungos tautų kūrybinis darbas 
nukreiptas visą laiką taip pat ir į naujų 
kultūrinių vertybių kūrimą. Šis darbas 
Sąjungoje nebuvo nutrauktas per visą 
karo metą. Vienas tokių kultūrinių dar
bų vyksta ir didžiojoje V. I. Lenino var- 

• do bibliotekoje Maskvoje. Apie tai pasa
koja neseniai spaudoje pasirodžiusi kny
ga “Valstybinė Lenino vardo bibliote
ka.”

Straipsnyje “80-ties metų Lenino var
do bibliotekos sukaktuvės” pasakojama 
apie šitos bibliotekos užuomazgą, perke
liant 1862 m. iš Petrapilio į Maskvą Rų- 
miancevo muziejų ir biblioteką. Bibliote
kos pagrindą sudarė apsišvietusio XVIII 
a. rusų didiko N. P. Rumiancevo knygų 
ir rankraščių rinkinys. 1862 m. biblio
tekoje buvo 28,512 knygų ir maždaug 
apie 1000 rankraščių. Už 55 metų, 1917 
m. ši biblioteka jau turėjo daugiau negu 
vieną milijoną tomų.

Nors bibliotekos sąmata įėjo į valsty
binį biudžetą, bet jos knygų prieauglis rė
mėsi daugiausiai tik aukomis. Caro vy
riausybė pradžioje muziejaus ir,bibliote
kos išlaikymui skyrė 2,280 rublių į me
tus. Palaipsniui skyriamoji suma didėjo, 
tačiau ano meto caro švietimo globėjų 
dosnumas vis dėlto neviršijo XIX amžiui 
baigiantis 35,000 rublių. Taigi, nuolati
nis išteklių trūkumas ir nepakankama 
priežiūra visą laiką trukdė bibliotekos 
augimą.

Tarybų valdžia jau pirmosiomis die
nomis paskyrė daug dėmesio bibliote
koms apskritai ir ypatingai buvusiai 
Rumiancevo* bibliotekai. Nuo 1918 m. 
balandžio mėnesio prasidėjo spartus Są
jungos kultūrinių įstaigų augimas, ku
rio nesutrukdė net sunkios kelių sekan
čių metų sąlygos.

25-riems metams praslinkus nuo di
džiosios Spalių revoliucijos, bibliotekos 
knygų skaičius jau pasiekė 9,600,000 
knygų ir daugiau negu 2.5 milijonų 
įvairių rankraščių lakštų.

Ši valstybinė Tarybų Sąjungos biblio
teka iškilo į pirmaujančias visame kultū
riniame pasaulyje vietas. Šių žodžių 
vaizdingesniam patvirtinimui palyginsi
me kai kuriuos statistinius duomenis 
minimos mūsų bibliotekos su atitinka
mais duomenimis didžiausio pasaulyje 
knygų rinkinio, būtent JAV knygų Kon
greso Vašingtone. (Šie duomenys ima
mi iš 1941 m.)

Tarybų Sąjungos bibliotekos knygų 
skaičius: 9,200,000; lankytojų skaičius: 
826,400; išduota knygų: 4,000,000.

JAV Kongreso Bibliotekos knygų skai
čius: 6,609,387; lankytojų skaičius: 400,- 
000; išduota knygų: 2,300,000.

Ši Lenino vardo biblioteka turi taip 
pat ir tarptautinį abonementą. Jos kny
gomis gali naudotis taip pat ir Londo
nas, Mančesteris, Vašingtonas, Madri
das ir kiti miestai. O taip pat ir Tarybų 
Sąjungos kraštų skaitytojams biblioteka 
gaudavo knygų iš įvairių šalių.

1942 m. Lenino vardo biblioteka, švęs
dama savo 80-ties metų sukaktuves, ga
vo daug sveikinimų iš įvairių įžymių 
kultūrinių įstaigų, pav., Didžiojo Britų 
Muziejaus ir kt. N. K.

Du unijos vadai: Joseph Sel- 
ly, prezidentas American Com
munications Association, ir O. 
A. Knight, prezidentas Oil 
Workers International Union. 
Abi unijos priklauso prie CIO 
ir abu prezidentai dalyvauja 
Lotynų Amerikos unijų konfe
rencijoj Cali, Colombia.

Cambridge. Mass.
Gruodžio 3 dieną įvyko 

linksmos “vestuves,” tai yra, 
25-kių metų ženatvės paminė
jimas Mrs. ir Mr. Monikos ir 
Lujaus Aitučių, Lietuvių Kliu- 
bo svetainėje. Svečių susirinko 
nemažas būrys. Stalai buvo nu
krauti valgiais ir gėrimais, 
taipgi papuošti gyvomis gėlė
mis. Gaspadinės pasipuošę, vi
si laukia draugų jubilėjantų.

Kaip tik pasirodė Aitučiai, 
tai vyriausia gaspadinė, Mari
jona Stašienė, paprašė svečius 
atsistoti. Svečiai tą padarė ir 
smarkiai paplojo. Paskui susė
do prie stalo, valgė, gėrė ir 
linksminosi.

Bet, matote, tokis dabar lai
kas, tai negalima buvo nepri
siminti ir karo ir nuo jo nu
kentėjusių Lietuvos žmonių. 
Viena draugė paklausė dd. Ai
tučių, ar jie sutiktų, kad čia 
būtų parinkta aukų Lietuvos 
žmonių pagalbai? Jie mielai 
sutiko. Tada M. Stašienė pa
kvietė drauges E. Belekewicz 
ir P. Waškienę parinkti aukų. 
Aukavo sekamai:

Po $5 aukavo: Mrs. ir Mr. 
Aitučiai, M. Stašienė, Mrs. ir 
Mr. Waškiai ir F. Kvietkaus- 
kas.

Po $1: P. Mardiavičienė, M. 
Venzlauskas, O. Juškienė, 
Venzlauskienė, Mrs. ir Mr. Da- 
finis, Dambrauskis, dr. J. Rep
šys, P. Stašienė, Mrs. ir Mr. 
Fraimontai, Dambrauskas, P. 
Aitutis, M. Aitutis, K. Marce- 
lionis, Zanis, Jatuzas, Brazis, 
J. E. Belekewicz, Gricius, Bi- 
tėnas ir Kavaliauskas.

J. Garvinas 75c.
Po 50 centų aukavo: Tamo

šiūnas, Gutkauskas, Mikulskis, 
Gurskis, ir smulkių 50c. Viso 
bendrai susidarė $43.25.

Tai graži parama Lietuvos 
žmonėms, širdingai ačiū drau
gams Aitučiams, visiems sve
čiams ir viešnioms už aukas!

Linkime dd. Aitučiams lai
mingai, sveikiems ir links
miems, sulaukti ir auksinio že
natvės jubilėjaus.

E. Belekewicz.

......jfe

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.
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Paruošė D. M. šolomskas.

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

LOWELL, MASS New Yorke nebuvęs, ne
žinosi, kaip restoranuose 
vėžiai neskanūs.

Į vyro širdį tėra tik vie
nas kelias: per pilvą.

(Tąsa)
Lietuvos 11 d., 1944 metais, kada Rau

donoji Armija laikė nacius apsupus Vil
niuje ir jiems buvo aišku, kad Vilnius 
bus išlaisvintas, tai naciai apipylė namus 
gazolinu ir padegė. Žmonės puolė gesin
ti. Naciai iš kulkasvaidžių dalį jų užmu
šė, kitus išvaikė ir taip sunaikino kul
tūros centrą.

Baisioj padėtyj atsidūrė ir Lietuvos 
teatras. “Vokiečiai leido vaidinti papra
stai tik palaikes operetes, daugiausia vo
kiškas, — rašo Balys Krasauskas. — 
Teatras lietuviams buvo beveik nepriei
namas. Lietuviai artistai net vaidindami 
turėdavo badauti.”

Naciai persekiojo lietuvius aktorius. 
“Vokiečiai nuo pat pradžios su nepasi
tenkinimu žiūrėjo į manę”, — pareiškė 
amerikiečiam žinoma artistė Marija Ra
kauskaitė.

Bet gi žiauriausi nacių smūgiai buvo 
nukreipti, tai prieš Lietuvos darbininkus 
ir valstiečius. Nuo valstiečių naciai atė
mė žemes, galvijus, javus, suvaržė taip, 
kad net baisūs kaizerio okupacijos su
varžymo laikai buvo menkniekis prieš 
nacių vergiją.

J darbininkus jie žiūrėjo, kaipo į “ko
munistus” ir bolševikus.” Bile kokia nuo
žiūra, tai esi “bolševikas,” ’’komunistas”, 
’’žydas”, tavęs laukia koncentracijos lo- 
geris, “getto”, kalėjimas, ištrėmimas ar
ba mirtis. Tas buvo Vilniuje ir Kaune, 
tas buvo visoj nacių pavergtoj Lietuvoj.

Mūsų korespondentas P. Šiltakis ra^ 
šo:

Kaune vokiečiai sunaikino ir suardė 
labai daug žmonių gyvybių ir šie žmo
giški griuvėsiai yra baisesni, negu pa
laikai trobesių, kuriuos naciai susprog
dino, bėgdami nuo .Raudonosios Armijos 
iš Kauno.

Kauno priemiestis Viljampolė buvo 
paskirta kaip išimtina žydams gyventi 
vieta, arba gettas. Čia jie buvo kankina
mi, badu marinami ir, pagaliaus, tiesiog 
žudomi. Kada Raudonoji Armija priėjo 
prie Kauno, dar keli šimtai žydų buvo 
išlikę pusgyviai Viljampolėje, panašūs į 
šiek tiek judančius lavonus. Juos tad na
ciai suvarė į trobesius ir sudegino.

Dar ir po šios dienos per ištisus kilo
metrus aplink Kauno oras dvokia pūvan
čiais lavonais žmonių, kuriuos hitlerinin
kai nužudė. Kasdien išimama daugiau 
sugruzdintų žmonių kūnų iš po namų 
griuvėsių ir degėsių.

Tik saujelei Viljampolės getto žmonių 
pavyko pasislėpti rūsiuose, ir taip jie 
išliko gyvi. Bet gyvieji beveik taip bai
siai atrodo, kaip ir lavonai. Jie matė, 
kaip vokiečiai išžudė jų šeimas ir visus, 
gimines. Vos pastovėdami, svirduliuoda
mi, jie žiūri apmirusiomis akimis ir, ro
dos, jau nesupranta, kas jiem sakoma ir 
kas yra gyvybė.

Apie Kauną yra devyni fortai ir kiek
vienas iš jų buvo naudojamas kaipo ka
lėjimas. Naciai areštavo tūkstančiais 
žmones ir grūdo į fortus ir ten naikino. 
Valstietis Liudas Reznaitis štai ką pa
sakojo korespondentui P. Šiltakiui:

“Arti šio forto buvo du kaimai. Vo
kiečiai vertė mus valstiečius deginti la
vonus. Paskui vokiečiai sudegino mūsų 
kaimus su gyventojais. Jie suvarė mus į 
namus ir padegė. Jei kas mėgino pabėgt 
nuo liepsnų, visus tokius vokiečiai ten 
pat sušaudė. Aš išlikau gyvas todėl, kad 
pasislėpiau rūsyje ir kvėpavau per sku
durą, sumirkytą raugintų kopūstų skys
čiuose.” ' ! J

Patekęs į fortą jautėsi laimingas tas, 
kas greitai mirė. Kuris ilgiau gyveno, 
tas daugiau iškentėjo. Kauno gyventojas 
Bleimanas pasakojo, kad vieną kartą 
vokiėtys stovyklos viršininkas priėjo prie 
belaisvio ir klausė:

— Ar nori valgyti?
Belaisvis palingavo galva, kad nori.
— Na, tai ėsk! — suriko vokiėtys ir 

kirto jam buože.
Komendantas priėjo prie kito belais

vio ir pastatė tą patį klausimą, tas vy
ras matęs, kaip “pamaitino” pirmą,.tai 
papurtė galva.

— Kam tu meluoji, šeške! — sukriokė 
ir kirto jam buože..

Po to jis priėjo prie manęs su tuo pat 
klausimu. Aš jam nieko neatsakiau.

— Kodėl tu neatsakai? — suspiegė 
vokiėtys ir kirto buože.

Taip vokiečiai užkankino vien šešta
jame Forte apie 10,000 belaisvių.

Vietiniai gyventojai sako, kad vaikai 
tarp 6 ir 12 metų amžiaus paskui buvo 
išvaryti iš stovyklos,—rašo Balys Kra
sauskas.—Vokiečiai paėmė vaikų krau
ją perleisti sužeistiems savo kareiviams. 
Ant sienų liko vaikų tėvų užrašai: “Te
gu visas pasaulis žino, kaip žvėriškai vo
kiečiai nužudė mūsų vaikus! Atkeršyki
te už mus! Pasaulio moterys, atsiminki
te šias nedorybes, padalytas 20-me šimt
metyje! Atsiminkit nekaltus mūsų kūdi
kius !”

“Visi vyrai ir moterys, kurie buvo dar 
likę pirm vokiečiams pasitraukiant, tapo 
suvaryti į laivus. Laivų durys ir langai 
buvo lentomis apkalti, ir laivai visais ga
rais nuplaukė Nemunu į vakarus.”

Kada Raudon. Armija išlaisvino Kau
ną, tai buvo sudaryta specialė komisija 
pirmininkaujant J. Grigalavičiui iš K. 
Ažukaitis, profesorių dr. P. Mažilis, P. 
Tinkins, kunigas H. Klevas, dr. K. Gu
rauskas, dr. J. Lešienė, Felicija Bortke- 
vičienė, dr. L. Gurevičius ir dr. Buivy- 
daitė - Kutorgienė, 
tyrinėjo ir padarė 
yra:

“Iš 30,000 civilių
šiame Kauno gette, teliko apie 7,000. Ki
ti per trejus metus buvo sistematiškai 
sunaikinti. Stipresni vyrai buvo išgaben
ti dirbt vokiečiams, o seniai ir vaikai ta
po nužudyti. Prieš pat pasitraukiant (iš 
Kauno) vokiečiai sudegino gettą kartu 
su likusiais, jame žmonėmis; taip jie 
stengėsi panaikinti savo piktadarysčių 
pėdsakus. Kai žmones bėgo iš liepsno
jančių namų, vokiečiai juos šaudė ir mė
tė rankines granatas į rūsius ir skiepus.

“Nepaprastoji Komisija taip pat išty
rė Ketvirtąjį, šeštąjį ir Devintąjį for
tus. Remiantis liudijimais žmonių, kurie 
pabėgo nuo mirties ir gyveno artimuose 
apskričiuose ir sprendžiant sulig kapų 
duobių ir griovių, tapo nustatyta, jog 
Devintajame forte buvo nužudyta beveik 
70,000 žmonių.

“Paskui vokiečiai atkasė lavonus ir de
gino juos. Du milžiniški laužai degė die
ną ir naktį, rydami lavonus žmonių, nu
žudytų per kruvinąjį vokiečių šėlimą.

. Gruodžio 10 d. įvyko susi
rinkimas DLKV Kliubo. Narių 
atsilankė vidutiniai. Išduota 
atskaita iš biznio. Kliubas turi 
pinigais $11,000. Bendrai vi
sas kliubo turtas yra $25,000. 
Kliubas nutarė pirkti šeštos 
Karo Paskolos bonų už $1,500, 
tai labai geras nutarimas.

Yra vienas sergantis narys. 
Nutarta jam paaukoti $25, nes 
jis jau seniai serga.

Sandariečiai įnešė rengti 
prakalbas 16 d. vasario, mi
nint kaipo Lietuvos dieną. Jie 
įrodinėjo, kad dabar yra labai 
svarbu rengti tą minėjimą, 
tą dieną Lietuva, būk, pasi
skelbė “nepriklausoma,” tik
rumoje, tai buvo Smetonos pa
skelbimas sujungti amžinais 
ryšiais Lietuvą su kaizerio Vo
kietija, nes tada Lietuvoj vieš
patavo vokiečiai kaizerininkai. 
Jie rėkė, kad dabar “Lietuva 
yra žuvus” ir jos “atgavimui” 
reikalingas geras kalbėtojas. 
Jie siūlė kviesti ponią Deve- 
nienę, nes ji yra paskilbus 
Lietuvos žmonių ir tarybinės 
tvarkos šmeižikė.

Jie vis dar sapnuoja, kad į
Lietuva bus gražinta smeto- i ---------
niškas fašizmas — hitlerizmo ■ Petras sako: nekamuok 
pusbrolis. Veltui; jau patsai (katino, jeigu nori, kad tavo 
Smetona mirė ir mirė jo krū- (rankos nebūtų apdraskytos, 
vinoji tvarka. Lietuvos liaudis ■ ______
visiems amžiams apsivalė ne j Tįk disciplinuotas pi.otas 

bet, su Sovietų Sąjungos ir ki. komanduoja palaidam pro- 
tų tautų pagalba, ir nuo kru-rU1, 
viliojo hitlerizmo. Ir veltui eik- ■ 
voti kliubo turtą kurstymui ( „ _
Amerikos lietuvių prieš Lie- kiu tik į vieną darbą visa- 
tuvos gyventojus ir skleidimui galintį.

smetoniškos-hitl oriškos propa
gandos.

Merrimack medvilnes darbi
ninkai turėjo kompanijos uni
ją. Suprantama, ta unija tar
navo bosams, o ne darbinin
kams, imdavo iš darbininkų al
gos unijai duokles, niekados 
darbininkams nedavė atskai
tos. Patsai bosas buvo tos 
“unijos” galva. Daug buvo 
streikų, bet niekados darbinin
kai nelaimėjo.

Vėlesniu laiku ADF unija 
paragino darbininkus dėtis į tą 
uniją. Dabar bus balsavimai, 
prie kurios unijos darbininkai 
nori būti. Reikia panaikinti tą 
kompanijos uniją.

Senis.

KRIENO AFORIZMAI

Viskas, kas yra geriausio 
gerame katalike, kas geriau
sio geram patrijote ir gera
me žmoguje — randasi ge- 
irame moderniškame bolše
vike.

Rečiau ir lėčiau kalbėsi— 
daugiau klausytojų turėsi.

Vestuvės, krikštynos ir 
šermenys sudaro žmogaus 
gyvenimo vieškelį.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Kūnas be atsparumo — 
žmogus be energijos.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINft) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

kuri tris savaites
pareiškimą, kuris

žydų, laikytų buvu-

GYVI PALAIDOTI
“Beveik 10,000 karo belaisvių buvo 

gyvi palaidoti stovykloje arti Kauno lėk
tuvų aikštės ir daugiau kaip 8,000 sovie
tinių piliečių žuvo fortuose Vilijampolė
je (Kauno priemiestyje).

“Tapo atrasti masiniai kapai sovieti
nių karo belaisvių šeštajame forte. Čia 
mažne 35,000 žmonių buvo badu numa
rinta ir užkankinta.

“Vokiškieji barbarai varydavo rusus 
Kauno gatvėmis ir mušdavo juos šautu
vų buožėmis kiekvieną sykį, kada varo
mieji pasilenkdavo pasiimti kokį maisto 
trupinį nuo gatvės. Sovietiniai karo be
laisviai mirė nuo bado ir krito ant gat
vių.

“Vokiečių kareiviams buvo leista taip 
elgtis, kaip tik jie norėjo, su belaisviais 
ir jų nuosavybe.”

Taip buvo Lietuvos senmiestyj Kau
ne, taip buvo ir sostinėj Vilniuje. Prie 
Vilniaus yra kalnas Paneriai, tai jis yra 
milžiniški kapai nacių nužudytų virš 
100,000 žmonių, čia jau ne vien Vilniaus 
ir Lietuvos gyventojai buvo žudomi ir 
užkasami, bet net ir iš kitų Europos ša
lių atvežti.

Kada naciai pamatė, kad Raudonoji 
Armija atims Vilnių ir atidengs pasau
liui tą baisią jų piktadarystę, tai suvarė 
daugybę žmonių (taip pat belaisvių), at
kasinėjo tuos kapus ir lavonus degino. 
Šia baisią žinią Amerikoj pirmiausiai pa
skelbė Amerikos Karo Žinių Įstaiga.

Paneriuose atkasta milžiniškos kapų 
duobės, kur hitlerininkai per trejus me
tus savo viešpatavimo palaidojo desėtkus 
tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų —ru
sų, lietuvių, lenkų, estų ir latvių. Tuos 
kapus dabar stebės darbininkų atstovai 
iš įvairių Vilniaus darbaviečių ir kariuo
menės delegatai, kuriuos Tarybinės Lie
tuvos vyriausybė sušaukė į susirinkimą 
Paneriuose.

(Bus daugiau)

Alginio vergo credo: ti-

LWUVKK4
/■

f jfezA. GLRIAUSIfl 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 valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

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

M NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
& Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
® nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji- Pįj 
mo pataisymus viršaus 
500 daktarą ir kitokią 
profesiją žmonėms, taip- Jg 
gi ją šeimoms ir ją pa- 
cijantams.) -M

i DRS. STENGER & STENGER 1
M OPTOMETRISTS
B’ 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y. B

Telephone STagg 2-8342 Ju

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

i MATTHEW P. BALLAS
M (BIELIAUSKAS)
J LAISNIUOTAS GRABORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

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

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shaline
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

| Lietuvių Kuro Kompanija |
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

C4 kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra PSi 
y sunkus pristatymas anglies.

M. Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis*

| Tru-Ember Fuel Co., Inc.
»• 496 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y
A* Telefonas EVergreen 7-1661| GREEN STAR BAR & GRILL-1
g Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
įP pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

NA Ateikite pasimatyti su Giviais.Ateikite pasimatyti su Giviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MOK

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

| CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS) Mįj

LAIDOTUVIŲ t
DIREKTORIUS S

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Penkias puslapis

Žinios iš Lietuvos
neturi ir turintieji istorinę ver
tę eksponatai, kurių yra apie 
20, saugomi Lombarde. Meno 
Reikalų V-ba yra sudariusi ko-' 
misijas, kurioms pavesta ap
saugoti be globos paliktą is
torinės
rinkti jį, ir neatsiradus faktiš
kiems jų savininkams, būdin
gus miesto muziejui ekspona
tus perleisti organizuojamojo 

žinion. Taip pat

vertės meninį turtą,

Vilniuje Veikia Trys 
Bibliotekos

Vokiškieji okupantai bėgda
mi iš Vilniaus sudegino vieną 
iš turtingiausių miesto viešųjų 
bibliotekų su 45,000 įvairaus 
turinio knygų. Likusios 3 bib
liotekos (Trakų gt. 11, Sodų g. 
9 ir Kalvarijų gt. 29) suda
ro apie 84,000 tomų knygų. 
Šiuo metu bibliotekų veikimas
laikinai sustabdytas ir visas muziejaus 
personalas įpareigotas rinkti stengiamasi atgauti buvusius 
knygas iš apleistų butų ir pri- miesto muziejaus eksponatus, 
vačių bibliotekų. Jau pavyko ■ kurie buvo perduoti Dailės 
surinkti apie 10,000 tomų kny- .Muziejui. Tikimasi iš minimo 
gų, tačiau, atsiradus knygų sa- Dailės Muziejaus steigiamam 
vininkams, jos grąžinamos. Vilniaus miesto muziejui at- 
Manoma, kad 4,000 tomų kny- gauti 3,000 knygų ir 5,000 
gų pasiliks miesto žinyboje ir įvairių eksponatų, 
tokiu būdu vietoje sudegusios ---------
bibliotekos, bus atidaryta nau-! VILNIAUS KRONIKA 
ja, kuri nuolat bus papildoma j AtįdarOma Nauja Universaline 
naujomis knygomis .

riemis reikalinga globą įr prįe- 
giaųdą.

Kaip greit prasi lės mokslas, 
priklausys nuo to, kaip sėk
mingai praeis vaiku registraci
ja ir remonto darbai mokyklo- 
.‘.€.

Ruošiantis mokslo metams 
labai aktualus patalpų klausi
mas. Raudonajai Armijai ar
tėjant, vokiškieji padegėjai sa
vo rankomis sudegino 12 pra
džios mokyklų, 5 gimnazijas 
ir vieną turtingiausių jų mi''sto 
bibliotekų su 45.00.0 įvairaus 
turinio knygų. 6 pradžios mo
kyklos, 3 vaiku darželiai Jr 2 
bendrabučiai smark'ai nųkon- 
fėjo nuo bombardavimų ir rei
kalingi kapitalinio1' . remonto. 
Likusios patalpos, kurias nu
matoma panaudot ipokyklums, 
taip pat yra nukerJ.ejv.sios, bet 
atlikus jose remontą, galima 
bus pradėti darbas.

Toronto, Canada
Tryliktas Liaudies Balso 

Koncertas

KULTŪRINĖ KRONIKA 
įsteigta Architektūros Reikalų 

Valdyba prie Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybos
Prie Lietuvos TSR LKT yra 

įsteigta speciali Architektūros 
Reikalų Valdyba, kuri veiks, 
kaip Visasąjunginio Architek
tūros Reikalų Komiteto filija. 
Architektūros Reikalų Valdy
bos uždaviniai yra: planuoti 
Vilniaus, Kauno ir kitų Tarybų 
Lietuvos miestų statybą, kon
troliuoti ir tvirtinti individua
lios architektūrinės statybos 
projektus ir apsaugoti bei at
statyti istorinius architektūros 
paminklus. Ryšium su tuo, kad 
Tarybų Lietuvos miestai, jų 
namai ir istoriniai architektū
ros paminklai yra vokiškųjų 
grobikų pasitraukiant iš Lietu
vos labai smarkiai sunaikinti 
arba sužaloti, Architektūros 
Reikalų Valdybos uždaviniai 
yra labai svarbūs ir platūs.

Krautuve
Gedimino gt. 4 šiuo metu 

baigiami organizaciniai dar
bai universalinei Vietinės Pra
monės Liaudies Komisariato 
krautuvei atidaryti. Krautuvė
je galima bus pirkti baltinių, 
avalynės, įvairios rūšies drabu
žių, foto reikmenų, rašomosios 
medžiagos ir visokių kitų pre
kių.

Gausiai Atidaromos Krautuves
Paskutinėmis dienomis Vil

niuje gausiai atidaromos įvai
rios parduotuvės ir krautuvės. 
Gedimino gatvėje kelias krau
tuves atidarė Pram-prekyba. 
Visa eilė krautuvių skubiai 
tvarkoma, remontuojama ir 
dedami stiklai. Krautuvės ati- 
darinėjamos ne tik centriniuo
se miesto rajonuose, bet ir Vil
niaus priemiesčiuose.

Vilniaus Dailės Muziejus Per
tvarko Savo Eksponatus 

Vilniaus Dailės Muziejuje, 
kuris, laimei, pasitraukiančių
jų vokiškųjų grobikų nespėtas 
sunaikinti, vyksta intensyvus 
eksponatų pertvarkymo dar
bas. Visi eksponatai stengia
masi išstatyti atskirose salėse 
pagal laiko ir technikos stilius. 
Ir taip vienoje salėje bus se
nosios dailės parodos dailinin
kų kūriniai. Į atskirą salę iš-j 
skiriami 18 ir 19 amž. Vii-' 
niaus tąpytojų kūriniai, čia 
bus duotas ię atitinkamas to 
laiko salės įrengimas: baldai, 
žirandoliai, skulptūriniai kūri
niai ir kita. Viena salė paskir
ta 19 ir 20 amž. moderninių 
lietuvių, rusų ir lenkų tapyto
jų kūriniams. Atskiron salėn 
išskiriama taip pat senoji gra
fika nuo 15 amž. čia bus pa
vaizduota ir grafikos vystymo
si technika. Dvi salės skiria
mos naujausiai moderniajai 
grafikai. Bus prašoma visų Ta
rybų Lietuvos grafikų, kad jie 
siųstų savo kūrinius papildyti j kų namus, bendrabučius, vie- 

a a«« a ra I 'Y ra a 1 ra ra 114 1 1 a ra -a ra a a z-< V • •. i _ T • 1 1 • 1 1 •šios rūšies Dailės Muziejaus 
eksponatus. Atskirose dviejo
se salėse numatoma parodyti 
senąjį Vilnių, išstatant senus 
planus, fotografijas, litografi
jas, piešinius ir kt.

Vilniaus Dailės Muziejui va
dovauja prof. Karsavinas; jo 
pąvaduotojas — J. Koideckis.

Organizuojamas Vilniaus 
Miesto Muziejus

VMVK Liaudies švietimo 
Skyriaus iniciatyva steigiamas 
Vilniaus miesto muziejus. 1941 
m. muziejus gyvavo Miesto Ro
tušės patalpose ir buvo prižiū
rimas Meno Reikalų Valdybos. 
Kai muziejus išsiplėtė, jis pa
sivadino Dailės Muziejumi, šis 
Dąilės Muziejus savo patalpų

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDQS

VILNIAUS KRONIKA 
įsteigta Darbo Rezervų Valdy
ba prie Lietuvos TSR Liaudies 

Komisarų Tarybos
Vilniuje, šventosios gt. 3, 

yra įsteigta Darbo Rezervų 
Valdyba prie Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybos. 
Šiai valdybai priklausys visos 
amatų ir įmonių mokyklos.

Did-Konkursas Tėvynės Karo 
vyrių Paminklams 

Suprojektuoti 
laiku Architek- 

Valdyba prie 
Liaudies Komi- 
yra numačiusi 

Tėvynes

Leyte Saloje Amerikiečiai 
Nukovė dar 2,000 Japonų 
Leyte. Kaip replėmis 

verždami japonus iš dviejų 
pusių, amerikiečiai nukovė 
dar bent 2,032 priešus šiaur
vakariniame Leyte salos 
kampe. Tiek suskaityta ja
ponų lavonų. Kitus savųjų 
lavonus japonai sunaikino 
bei paslėpė, kaip ir papras
tai.

Lekiančios Tvirtovės Smogė 
Japonu Lėktuvam Mukdene 
Washington. — Galingiau

si Amerikos bombanešiai 
B-29, sprogdindami japonų 
lėktuvų fabrikus ir kitus 
karinius įrengimus Mukde
ne, Mandžurijoj, taip pat 
sunaikino bei sunkiai suža
lojo 33 japonų lėktuvus. Ne
grįžo tik du Amerikos bom
banešiai.

piųigai bu& panaudoti ąpmokė- 
jiigųi į centrą dėvėtų drabužių 
ir čeverykų pasiuntimo. Taip 
rochesterieeiai atliko gražų 
darbą belaukiant Kalėdų.

J. Dilis, kuris užlaiko užei
gą, 133 Joseph Ave., paauka
vo du butelius degtines, kurie 
buvp išleisti ant tikietų ir da
vė $27.90 įplaukų.

Prie parengimo dirbo: R. 
Černiauskienė, E. Duobienė, 
Totorienė, Lekavičienė, Čer
niauskas, žirgulis ir Stančikas. 
Varde Lietuvos žmonių, komi
tetas taria širdingai ačiū, kaip 
aukavusiems, taip ir dirbusiem 
parengime.

R. Barauskas.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJA IR NAMAMS DARBININKĖ
Patyrusi. Ideališkos aplinkybės. 1 Valkas. 

Gera Alga.
KREIPKITĖS PO 910 OCEAN AVE., 

BROOKLYN.
-----------------------------------m

TARNAITĖ. DALIAI LAIKO.
Rytais. Radio City Retail Krautuvei.

SOUTHERN HIGH LANDERS
610—5TH AVE.

----------------------------------- <£211
MERGINOS!!
MOTERYS!!

Greitos ir apsukrios. Nereikia patyrimo; pri
ėmimų, sandėlio darbas; pilnam ar daliai 

laiko ; Gera alga 1 Puikiausia proga 1 
Mokintis madingų daiktų pardavimo.

BUTLER BROS.
860 BROADWAY, PRIE 17TH ST.

(301)

MOTERIS
Lengvam Valymui ir Virimui
4 Dienos. 8 A, M, iki 12 A. M.

2 PILNOS DIENOS.
Nėra Vaikų šeimoje.

$25 Į SAVAITĘ
Skambinkite ALgonquin 4-8168

<303)

Rochester, N. Y

pil- 
ku- 
pa- 
jau

Artimiausiu 
tūnos Reikalų 
Lietuvos TSR 
sarų Tarybos
paskelbti konkursą 
karo Didvyrių paminklams su
projektuoti. Vienas tokių pa
minklų bus pastatytas Vilniu
je, kitas — Kaune.

Prie VMVK Steigiamas Archi
tektūros Reikalų Skyrius

Architektūros Reikalų Val
dyba prie Lietuvos TSR Liau
dies Komisarų Tarybos, siste
matizuodama savo veikimą, 
steigia prie Vilniaus miesto 
Vykd. Kom. specialų Architek-

išlikusiuosettūros Reik, skyrių, kuriam va

Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijoj

Dotnuva. — Akademijos 
rūmai, elektros stotis vokiečių 
išsprogdinti. Tačiau akademi
ja, atrodo, galės savo darbą at
gaivinti kituose
Akademijos rūmuose. Išliko 
sveika ketvirta sekcija ir eilė 
kitų namų, kuriuos Akademija 
galės išnaudoti, nors buvusių 
patogumų ir nebus.

Iš Akademijos dvaro vokie
čiai išsivarė su savimi visus ar
klius ir karves.

Veikia Paštas
Alytus. — Į Alytų regulia

riai iš Vilniaus ateina laiškai 
ir laikraščiai. Alytaus pašti
ninkai sparčiai atstato vokie
čių sugriautą savo įstaigą.

Liaudies Švietimo Reikalas

Liaudies švietimo Skyriaus 
vedėjas drg. Bįleišis suteikė 
informacijų apie vykdomus 
liaudies švietimo atstatymo 
darbus Vilniaus mieste.

Liaudies švietimo Skyrius 
apima Vilniaus miesto viduri
nes ir pradžios mokyklas, vai?

šąsias miesto bibliotekas ir 
miesto muziejų.

Šiems mokslo metams Vil
niuje užprojektuota 6 viduri
nės, 34 pradžios mokyklos, 
pradžiai 10 vaikų darželių, 9 
vaikų namai, 4 bibliotekos ir 1 
muziejus, šioms įstaigoms jau 
paskirta vadovybė ir jau vyk
doma vaikų registracija prieš
mokyklinio anyžiaus nuo 3—7 
metų ir mokyklinio amžiaus 
nuo 7—14 metų amžiaus. Taip 
pat registruojami 7—14 metų 
amžiaus vaikai, sunk.ai girdan
tieji, nebyliai, neregiai ir pror 
tmiai atsilikėnai, kurie bus lą- 
v. narni specialiose m >kykL>sę. 
Taip pat registruojami našlai
čiai, palikę L e globos, tėvų

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. , 

BROOKLYN f, R. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

dovaus vyriausiasis miesto ar- 
chitektorius. Skyrius veiks Ar
chitektūros Valdybos žinioje.

Tik 50% Sudegintų Namų 
Gales Būti Atstatyta

Architektūros Reikalų Val
dybos prie Lietuvos TSR Liau
dies Komisarų Tarybos suteik
tomis žiniomis, Vilniuje galima 
būsią per ilgesnį laiką atsta
tyti tik 50% vokiškųjų fašistų 
vandališkai sudegintų namų.

, VMVK Butų Valdyba Taiso 
Šulinius Kiemuose

Besitraukiantiem vokiečiam 
susprogdinus miesto vanden
tiekio stotį, miestas turi daug 
vargo su apsirūpinimu vande
niu. Buvo pradėta naudoti van
denį iš šulinių kiemuose, bet 
šie šuliniai daugelyje atsitiki
mų dėl masinio naudojimo su
gedo. Kaip teko patirti, Vil
niaus Miesto Vykdomojo Ko
miteto Butų Valdyba, norėda
ma palengvinti gyventojų ap
rūpinimą vandeniu, ėmėsi tai
syti sugedusius kiemų, šulinius. 
Artimiausiu laikų tuo būdu bus 
sutaisyta 50 kiemų šulinių.

Trylika metų, kaip Liaudies 
Balsas, vienatinis Kanadoj lie
tuvių darbininkiškas laikraštis, 
lanko' jų stubas, neša apšvie- 
tą. Įvyko tryliktas jo koncer
tas. Į šį koncertą Toronto lie
tuviai gausiai atsilankė. Tie 
13-ka metų prabėgo labai grei
tai nepaprastų įvykių laikais. 
Pergyvenome kapitalistinį eko
nominį krizį, baisias fašistų ki
limo audras. Dabar eilę metų 
gyvename baisaus karo sąlygo
se.

Koncerte pirmininkavo J. 
Yla, Liaudies Balso redakto
rius. Jis, apibudinęs koncerto 
tikslą, išreiškė džiaugsmą, kad 
Kanadoje veik visi lietuviai 
jungiasi apie Liaudies Balsą ir 
dalyvauja kovoje už karo per
galę, nugalėjimą fašizmo.

Kaip kas skaito tryliktą nu
merį nelaimingu, bet jis yra 
labai laimingas Liaudies Bal
sui ir visiems demokratijos ir 
žmonijos laisvės šalininkams.

Didžiąją koncerto dalį išpil
dė dvi viešnios iš Chicagos — 
K. Abekienė ir A. Kenstavi- 
čienė. Programą pradėjo 
dyti vietinės meno jėgos, 
rios stengėsi kuo geriausiai 
sirodyti, bet visų mintys
buvo sukoncentruotos ir laukė 
pasirodant viešnių dainininkių 
iš Chicagos.

Štai ir lauktos viešnios: Drg. 
K. Abekienė perdavė geriau
sius linkėjimįUs kanadiečiams 
nuo Chicagos pažangiųjų lie
tuvių. Pirmiausiai jos sudai
navo duetų, 'kur buvo išreikš
ta meilė Lietuvos^ liaudžiai ir 
troškimas pa S ją sugrįsti. Jųjų 
daina tiesiog žadino kiekvie
ną lietuvį pabusti ir užsideg
ti didele meile link tėvynės.

Sudainavę kelias daineles, 
norėjo nuo scenos nueiti, bet 
publikos rankų plojimas vis 
reikalavo daugiau ir daugiau 
dainų, štai, pasirodo maža 
mergaitė, nešįna pintinėle gra
žių baltų gėlių, kurias įteikė 
dd. Abekienei ir Kenstavičie- 
nei. Publika tą užgyrė griaus
mingu plojimu. Po to jos dar 
padainavo labai gražiai.

Ir antroje dalyje jos sudai
navo apsčiai gražiausių daine
lių. Įr taip sužavėjo publiką, 
kad jas nenorėjo nuo steičiaus 
paleisti. Pabaigoje drg. Kens- 
tavičiene sudainavo solo. Jos 
gražus, malonus ir tvirtas bal- 
sąs.

Šis Liaudies Balso koncertas 
labai gražų įspūdį padarė pu
blikai, kuri ilgai jį paminės. 
Atsilankymas dainininkių iš 
Chicagos yra labai didelis įvy
kis mūsų gyvenime 
ilgai mintyje.

Liaudies Balso 
aukų surinkta apie 
to šimto dolerių, o
Chicagos atvežė $50 nuo drau
gų ir draugių aukų, tai bendrai 
pasidarė $400.

Pasibaigus koncertui, labai 
daugelis norėjo pasikalbėti su 
.viešniomis, , arba nors 
ranką paspausti. Didelis 
ačiū už atsilankymą į 
laikraščio koncertą.

Pagalba Lietuvos Žmonėms
Gruodžio 2 d. Draugijų Ko

mitetas Pagalbai Teikti Lietu
vos žmonėms suruošė draugiš
ką vakarą sukėlimui pinigų, 
kad aprengti Lietuvoj vaiku
čius našlaičius.

Drg. R. Černiauskienė pa
aukavo savo rankų darbo gra
žią šilkinę kaldrą, kuri ant ti- 
kietukų išleista ir už kurią su
kelta $40. Tai labai graži au
ka Lietuvos žmonėms. Kaldrą 
gavo Mary Mastauskas. . .

Komiteto pirmininkas B. 
Černiauskas atsikreipė į susi
rinkusius, paaiškindamas, kad 
komitetas nori pasiųsti kalėdi
nių dovanų Lietuvoj našlai
čiams, kad juos aprengus. Jis 
sake: Aš aprengsiu vieną ber
niuką, o mano draugė vieną 
16-kos metų mergaitę. Drabu
žiai baigiami siūti ir greitai 
bus pasiųsti į centrą. Prašė ir 
kitus tą padaryti, o jeigu kas 
negali paruošti, tai paaukoti 
pinigais, tai centras nupirks. 
Aukavo sekamai:

J. ir B. Markevičiai
G. ir H. Mikitai ir 

vadienė po $5.
Po $2 aukavo: P. ir

tenai, R. Barauskas, M. Seve
rinas, R. Sherelis, W. ir A. Le
kavičiai ir J. Totoriai.

Po $1 aukavo: G. Daukas, 
A. Sabeckis, K. Anderson, 
Bugailiškis, 
Usevičienė, 
Evanaitienė,
Duobienė, B. Černiauskas, G. 
švedas, J. Severinas, A. Bar- 
tašius ,S. Paliepienė, J. Markū
nas ir J. Evanaitis.

Viso aukų surinkta $54; nuo 
parengimo ir dovanų įplaukė 
$84.54, tai bendrai pasidarė 
$138.54. Visiems ir visoms au
kavusiems širdingai ačiū.

Komitetas gruodžio 7 d. lai
kė susirinkimą ir nutąrė pa
siųsti $125 į centrą nupirkimui 
kalėdinių dovanų — drabužė
lių Lietuvoj našlaičiams. Likę

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & Liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO R. MANGANELLT
431 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2420 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Stuyvesant Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY GOLDBERG
309 Stuyvesant St., Brooklyn, N. Y.

MEDUS

INSPEKTORĖS
Nereikia Patyrimo 

Nėra Amžiaus Apribavimo. 
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

UNION PARTS MFG. CO., 
125 ASHLAND PL., BROOKLYN. 
...........................................................

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

Delaware Ave. & State St., , 
CAMDEN, N. J. 

(22)

P. Vai-

J. Kan-

A. Bachulis,
A. Duobienė,

F. žirgulis,

P.

ir pasiliks

reikalams 
pusketvir- 
viešnios iš

joms 
joms 
mūsų

KODĖL

1

TURIME VALGYTI 
MEDŲ

ir tikras medus bitelių 
iš įvairių medžių ir žo-

VYRAI GARAD21UI. MAZGOJIMUI IR 
PRISTATYMUI KARŲ. $45 PRADŽIAI. 
AYWON GARAGE, 70-35 AUSTIN ST.,

FOREST HILLS, L. I.
(302)

REIKIA VYRO
48 VALANDOS—$40

Patyrimo Nereikia 
Dabar Karinis Darbas 

Geras Po Karo

EVERGREEN 8-54S0 
_____________________

Išskirtas Specialus Filmų Fon
das Lietuvos TS Respublikai 
Komitetas Kinofikacijos Rei

kalams prie TSRS Liaudies Ko
misarų Tarybos yra išskyręs 
Lietuvos TS Respublikai spe
cialų filmų fondą, susidedan
tį iš 70 pavadinimų, kurių da
lis įkalbėta lietuvių kalba.

NACIĄI NUŽŲPg 55 ITA
LUS ĘAIMĮJEČĮŲS

Washington. —- Gauta įžjb 
pia, kad ypkįęęįąį 
55 vyrųp, inotęriš ir vaikys 
Italijos kaime Madonna dell 
Alberto, arti Ravennos įpję- 
sto. Nes naciai nužiūrėjo, 
jcad kaimiečiai davinėja ži
nias talkininkams.

VokiečiuiParyžius, 
žudo suimamus amerikie
čius, kad galėtų panaudoti 
jų karinius jjrąjįjįžjus, kaip 
worn United Press,

B.
4___________________

Anglai atėmė iš japonų 
Wuntho, vidurinėj Burmoj.

Naciai sako, kad ameri
kiečiai trąĮikiąsį iš Sięgr 
fried linijos pakraščių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos prieinamos
949-959 Willoughby Ąvę.

Tel. QTagg 2-3842

g MATEUŠAS SIMONAVĮCIUS |
$ GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA $

g Vjetos ir ipapor- 
$ tūptos cįegtinės ir 
m vynai, geriausių 
J* bravorų alus ir 

čljuĮs. Kada Josite
K Ęrppklynę, ųgęijd- 
E te py^ipąžiptL

Patogiai ir gražiai . 
jryoštaą atskirai ' 
kambarys ųžėjimųi i 
g r u p ė m s. Nedė • 
liomis atdaras nuo 
1 valandos diena ‘ 
iki vjSląi.

486 $O. 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Edipui nuo Pęwęs St, elevjelterio stoties. Tel. EVergreep 4-9508

Naturalis
surinktas 
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

2

3

4

Sandėlis Knygy ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties ...........
Girtuoklių Linksmos Dainos ...........
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ......... .
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynejc .....................
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigą? Smitas, papjpvė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj— 
su meilužės paveikslu............

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .......
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ...

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........-
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pusi. .......
Istorija Seno iy Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ... ...... .....................
Istorija Abelna, 500 pusi......................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, p kai jį gauti, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .... 
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Patarimai, Apie Ieties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi- 
paugot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ......................

Kabalas, Zobovos Knygutė ..................
Dainų Knygutė apie Keplos Kančias 
Praloto Olšausko Darbai ................
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ....'...............
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių Žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti .... .

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis .. ....................................

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....

Pekla, su p^veįksl. Parodo, kokioj 
vietoj jį randasi ir kaip kankina

ŽOLIŲ ARBATOS 
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............

Inkstų Kraujo Valytojas, po .............-
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio, .....
Vyriškutno” Pataisymui X..'..™.’.’.;.........
Motęrų Mėnesinių Įtęguliatorius .......
Vidurių Lluosuptpjaa ............................
Išvarymui akpienčliy, kad nešlapinti 
lovoj, po ......  *................„..........
Nuo ųčsigenėjusįo kątaro, Hay Fever 
Nu<> nemalonaus kvapo' ........ .....
Nūo sunfgusio pilvo (heartburn) .....
Nup romptįškų sausgėlų ......................
Plaukų augintojas, prašalina ........... ..

pleiskanas ...................................x....
{Palangos Treįanka, stambios šaknys
nuo vėžio ligos įr jos kraujo ....

užteršinto ...... ....J................
Nup Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Most (s, nuo vėžio, niežulio, rožės,

ApdęgijnUp nubrūžijimų, .... ....... .
įsikirtimų ir Lt. .... .. ..........

M. ŽUKAITIS 
884 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

50c 
15c 
10c

30c
25c
25c
25c
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25c 
$1.25

20c
25c
35c

$2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

35c

25c

30c

$1.00

85c
60c
60c
85c
60c
60c

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

$1.25

fl.25

BROOKLYN YARD
Lydytojai - Svėrikal - Kūrinto jai 

Boilerių Valytojai 
Vamzdžių Suvedėjai 

Plumeria! - Laivų Maliavotojal 
j< Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dallydės.
Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 

Pagelbininkai Patyrę.
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO H KABO 
VETERANAI.

Kreipkitės tiesiai j Employment Ofisg

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės į 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
Pokarinės Progos

(807)
-....... «

Ft.

PECKURIAI
IR

DŽIANITORIAI
KEW GARDENS 

MANUFACTURING PLANT

Nuolatiniai Darbai!
SYLVANIA

Electric Products, Ine.
34-10 Linden Pl., Flushing, L. I.

FLUSHING 9-2123

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai

Jębbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

UNION PARTS MFG. CO.,
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

(303)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių ‘grupių ir pavienių. 
«IŠ senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

į rikoniškais. Rei- 
Į kalui esant ir 
[padidinu tokio 
■ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

įfįįįįjj^jjjį^^
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Šeštas puslapis Laigyfr—Liberty, Lithuanian baily -t-x IiiIT.bi bi ■
Šeštadienis, Gruodžio 23, 1944

—--------- ------------- ------------- — CKMZ.—

Primename, Kviečiame Lietuvių Ambulansas Atlikęs
Paskutiniu kartu norime pri

minti, jog Lietuvių Komunistų 
Kliubo tradicinis darbo metų 
užbaigimo šeimyniškai-drau- 
giškas bankietas įvyks jau šio 
šeštadienio vakarą, gruodžio 
23-čią, Laisvės salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Nepavėluokite! Valgį duos 
lygiai 8:30. Su kalakutais bu
vo sunku “susirokuoti.” Bet tai 
nereiškia, kad kas čia liktųsi 
alkanas. M. Misevičienės su jos 
talkininkėmis-talkininkais pa
gamintų gerų užkandžių už
teks visiems. Ir troškulio ne- 
kęsime. Buvusieji pirmesnė
se mūsų metų užbaigtuvėse ge
rai žino, jog ši būna viena iš 
smagiausių sueigų. Dar nebu
vusiems verta išbandyti, kaip 
vykdoma šie masiniai, bet sa- į 
vo pobūdžiu panašūs šeimos 
sąskridžiui pažmoniai.

Visus kviečiame. Nariai pra
šomi būti kvietėjais visų šio 
pranešimo nemačiusių.

Rengėjai.

MIRĖ
Elsie Rice Gill, 31 metų am

žiaus, gyvenusi 235 Roebling 
St., Brooklyn, mirė namie, 
gruodžio 19-tą. Bus palaidota 
gruodžio 23-čią, Mt. Olivet ka
pinėse. Pašarvota pas graborių 
J. Garšvą, koplyčioj, 231 Bed
ford Avenue.

Paliko nuliūdime motiną 
Catherine, tėvą Charles ir bro
lį Vincent.

Ir THE THEATRE GUILD perstato 
ETHEL BARRYMORE

EMBEZZLED HEAVEN
Naujas L. BUSH-FEKETTE ir MARY 
Naujas L. Bush-Fekette ir Mary Helen 
Fay veikals. Paremtas Franz Werfel'io 

apysaka su Albertu Bassermanu
NATIONAL TIIEA. B.^y
Vkre. $3.60 iki $1.20. Popiet Ketv. ir 

AeAt. $3 iki $1.20, sykiu su taksais

Šiandien Iki Gruodžio 30
PIRMAS RODYMAS 

NEWARKE

The Rainbow
Nuolatinis rodymas

nuo 6:30 vai. vakare

NEWARK OPERA HOUSE
WASHINGTON IR COURT ST.

NEWARK, NEW JERSEY

22.000 Mylių Kelionę
Pirmais karo metais Brook- 

lyno lietuvių bendromis jėgo
mis nupirktasis-įteiktasiš Rau
donajam Kryžiui ambulansas 
puikiai tebegyvuoja, kaip ma
tysime iš Raudonojo Kryžiaus 
Queens skyriaus atsiųsto 
viams laiško:

lietu-

1944Gruodžio 15,
Lietuvių Draugijoms, 
280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
Mieli Draugai:

Prieš tūlą laiką mes gavome 
jūsų duosnią auką — ambu- 
lansą, tad mes manome, jog 
jums bus įdomu žinoti, kad tas 

' vežimas jau atliko virš 22,000 
mylių kelionių ir kad jis nebu
vo išvažiavęs iš didžiojo New 
Yorko srities.

Kai kurie ištų darbų, ku
riuos jis atlieka, turėtų nuteik
ti jus labai smagiai, kadangi, 
užtikrinu jums, be vežimo bū
tų neįmanoma atlikti daugelio 
tų patarnavimų. Greta perve- 
žinėjimų sužeistų kariškių, 
mes taip pat vartojame tą ma
šiną pervežinėjimui ratelinių 
kėdžių ligoniams ,vygių ir kū
dikiams vežimėlių, kurias do
vanoja mums perduoti kariš- 

ikių žmonoms, neišgalinčioms 
jų nusipirkti. Taipgi ta mašina 
išvežiojame merlių (gauze) 
darymui bandažų Karo De- 
partmentui.

Mes dar kartą dėkojame vi
siems prisidėjusioms prie šios 
dovanos.

: Širdingai jūsų,
Joel P. Sonner,
Vykdantysis Direktorius.

................... ,1

Mus Sveikino
R e d a k c i j ai, Ad m i n i s tr ac i j ai 

ir visam Laisvės štabui linkime 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų 1945 Metų!

A. Kasmočis ir šeimyna.
Tai nuo buvusio Laisvės kai

myno ir visuomet gero priete- 
liaus, dabar greatneck iečio 
Kasmočiaus ir jo malonios šei
mos.

Help Staging,” perstatančioj 
aukso jmškotojų laikotarpį. 
Pirmaujančiais talkiu inkais 
DeannąL yra Robert Page, 
Akim Tamiroff, David Bruce, 
Leonid Kinskey ir kiti. Gamin
ta Universal filmininkų.
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Aido Chorą Sveikina 
Su Šventėmis

Kariškis Jonas Kalendra per 
dienraštį Laisvę atsiųstame 
sveikinime iš Nashville, Tenn., 
rašo aidiečiams:

“Aido Choro nariams linkiu 
geriausio pasisekimo su šven
tėmis. Johnny.”

Jonas ne ilgai teturėjo pro
gos būti su aidiečiais, bet tos 
garbingos dainos mylėtojų gru
pės neužmiršta. Ne labai se
niai atvykęs iš Lietuvos, Jonas, 
greta darbo dienomis ir vaka
rinės mokyklos lankymo vaka
rais, surado laiko dalyvauti 
chore. Vėliau, išvykdamas į 
karo darbą Conn, valstijoj ir 
paskiau į karišką tarnybą, tu
rėjo pertraukti dainas iki karo 
užbaigos, bet nenutraukė su 
choru draugingų ryšių.

Aidiečiai-laisviečiai įvertina
me Jono draugingumą, linkime 
jam laimingo sugrįžimo pas 
mus laimėjus pergalę.

Matyk Naujausius Sensacingus 
žinių Judžius Embassy!

Matyk Tokio bombardavimą!
Matyk Japonus atakuojant Sai- 
paną! Matyk Laivyno lėktuvus 
smogiant Manilai! Matyk Talki
ninkų žygius Vakarų Fronte! 
Matyk naujausius judžius iš Grai
kijos! Matyk Talkininkų konvojų 
Antwerpe! Matyk Jankius apren
giant Filipiniečius! Girdėk Žinių 
Forumą — “Koloninė Francija 
prieš Japoniją.” Matyk žavinčią 
judžių trumpmeną ‘‘Amazing Me
tropolis” ir dar žinių judžius iš 
visų pasaulio karo frontų!
TMRAęęv newsreel theatre LnlDAuuI BROADWAY ir 46 ST.

Sveikinimą atsiuntė Laisvės 
štabui Uršula Bagdonas, bu
vusi (ir būsianti) brooklynie- 
tė, meno srities darbuotoja, 
dabar dirbanti karui laimėti 
karo industrijoj, Ypsilanti, 
Mich.

Laisvės štaba ir visus lais- 
viečius sveikino Helen Tamo
šauskienė iš W. Roxbury (Bos
tono), ilgametė dienraščio pa- 
trijotė.

i

Scena iš filmc^s “Something 
for the Boys.” 1

I

I

I

FILMOS- TEATRAI
“Sophie” Ateina ant 

Broadway

'Kalėdų vakarą, gruodžio 25- 
tą, New Yorko scenoje, Play
house Teatre, pradedama vai
dinti naujas veikalas “Sophie,'” 
pirmam išbandymui per tūlą 
laiką sėkmingai vaidintas 
Conn, valstijoj. Perstato imi
grantės moters bėdas ir 
džiaugsmus. Tai bus komedi
jos, bus ir graudžių, kiekvie
nam iš savo praeities prisime
namų panašių prietikių.

Katina Paxinou vaidina če
kės imigrantės Sofijos rolėje.

ir 50th St., New Yorko.
Scenoje Jack Durant, 

cholas Brothers, Jimmy Sheri
dan, Ben Yost Singers ir kiti.

Ni-

“Winged Victory”—Įdomi 
Karo Filmą

ši filmą buvo gaminta pa
gal buvusį orlaivyno scenos 
veikalą “Wing Victory.” Tad 
ir šios filmos istorija sukasi 
apie lavinimą lakūnų karui, jų 
prietikius ir net oro mūšius Pa- 
cifike. Pilotų lavinimo ir mūšių 
scenos buvo filmuotos J. V. 
Armijos Oro Jėgų priežiūroje, 
tad veiksmai perstatomi tikro
viškai. Reiškia, yra ir infor
maciniai. žinoma, pridėta la
kūnų žmonos, meilužės, tad 
yra romanso ir visko, kas eina 
su romansais.

Filmą gaminta 
ry-Fox studijose, 
k or direkcijoj, 
Moss Hart scenos
sose kariškių vyrų rolėse ir 
vaidina kariškiai aktoriai. Ro
doma Roxy Teatre, 7th Avė.

Šimtai Tūkstančių Jau Matė 
“The Rainbow”

Pirmomis 8-mis savaitėmis 
Sovietų vėliausią filmą “The 
Rainbow,” Stanley Teatre, 
matė 165,000 lankytojų, kaip 
skelbia teatro vedėjas David 
Fine. Sovietų filmas platinan
čios firmos Artkino Pictures 
viršininkas Nicholas Napoli sa
ko, kad “The Rainbow” sumu
ša visu rusiškai kalbančių fil
mų rekordus. Tai liečia ne vien 
tik rodytas New Yorke, bet vi
sose šiaurių ir Pietų Amerikos 
vietose. Perviršija 1941 metais 
rodytąją “Girl from Lenin
grad,” 1943 metais — “Siege 
of Leningrad,” ir, 1944 m., 
“They Met in Moscow.”

Dabar rodomoji nusinešė jų 
visu rekordus. Ir esanti sukėlu
si daugiau diskusijų spaudoje, 
negu kuri kita filmą, kadangi 
laikoma Sovietų atsakymu pa
geidaujantiems švelnios taikos 
vokiečiams.

Filmą pradėjo dešimtą sa
vaitę.

Radio City Programa Gauna 
Pagyrų

Apie naują filmą “National 
Velvet,” rodomą Radio City 
Music Hall, 6th Ave. ir 50 St., 
New Yorke, visi atsiliepia en
tuziastiškai, kaipo smagią, vi
sai šeimai įdomią filmą, žvaig
ždėse Mickey Rooney, Donald 
Crisp, Elizabeth Taylor.

Scenoje artistiškai perstato
ma kalėdinė programa ir kiti, 
šposingi aktai.

Metropolitan Operoje
šeštadienį, po piet vaidins 

“Tristan und Isolde,” vakare 
— “La Boheme.” Pirmadienį— 
“Carmen.” Trečiadienį._  “Le
Nozze Di Figaro.” Ketvirtadie
nį po piet — “La Traviata,” 
vakare — “11 Barbier Di Si- 
viglia.” Penktadienį—“Faust.” 
Kitą šeštadienį, 30-tą, po piet 
—“Norma,” vakare — “H Tro- 
vatore.”

Keletą artistų pirmu kartu 
vaidins naujose rolėse.

20th Centu- 
George Cu- 
vaduoj antis 
veikalu. Vi-

“Can’t Help Singing” 
Criterion Teatre

Dainuojanti filmų žvaigždė 
Deanna Durbin pirmu kartu 
vaidina spalvotoj filmoj “Can’t

Miestavame Teatre
Gruodžio 23-čią po piet ir 

24-tą l j vai. iš ryto bus vaikų 
programa.,

Paul Draper ir Harry Adler, 
šokėjas ir armonistas, bus Ci
ty center gruodžio 25, bai
giant 29-ta. O pradedant sau
sio 1-ma kita grupė per savai
tę vaidins “Cherry Orchard.

♦'

Širdingai sveikiname visus savo klijentus, 
draugus ir prietelius švenčių proga. Linkime 
Amerikai ir jos talkininkams greitos perga
lės 1945 metais ir linkime visiems karo lai
mėjimo džiaugsmo ir laimės gyvenime.

Jonas Baležentis ir Šeima

Per šventes su Jonu Baleženčiu ir šeima galima 
pasimatyti jų pasilinksminimo įstaigoje.

49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Embassy Teatruose Karo ir 
Namų Frontų Žinios

, Pradedant šeštadieniu, ke
turiuose Embassy. Newsreel 
Teatruose, New Yorke, prade
dama rodyti nacių lėktuvų 
staigi ataka ant mūsų karinių 
jėgų prie Bari, Italijoj, kur 
žuvo 1,000 gyvasčių ir 17 lai
vų. Mūs karių maršavimas 
.per purvą Italijoj. Pribuvimas 
armijos pastiprinimų ant Bou
gainville esantiems marinams. 
Mūs pačių krašto gelžkelio ne
laimė, ir kitos.

ii
I;
|i
|i

Newarke pavartota radijas 
ir kitos priemonės perspėti vai
kus nevalgyti nežinomų sal
dainių. Priežastis: grupė vai
kų išvogus iš automobiliaus dė
žutę mirtingo sodium cyanide, 
palaikant už saldainius.

REIKALAVIMAI
džianitorius daliaiReikalingas 

laiko darbas. Taipgi pasirandavoja 
kostumersko
Yra pilnai įrengta bizniui. Tik atsi
neškite žirkles ir darykite biznį. 
Prašome telefonuoti VI. 3-6545.

kriaučiaus dirbtuvė.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Vienas puikiausiu bet kada rodytų judžių. Jautrus, žmogiškas, 
sujaudinąs ir grožiškai žavjs judis ... Techni-spalvomis.

“NATIONAL VELVET”
MICKEY ROONEY

DONALD CRISP * ELIZABETH TAYLOR * ANNE REVERE 
IR DIDIS KALĖDINIS VAIDINIMAS SCENOJ, ‘‘THE NATIVITY,” . 
tradiciniai Kalėdų vaizdai ir “STAR BRIGHT,” iškilmingas sceniš
kas cirkas, pagamintas Leonidoff’o, su MUSIC HALL GLEE CLUB, 
BALETO GRUPE, ROCKETTAS ir SIMFONIJOS ORKESTRU, 
vadovaujamu Erno Rapee.

■SS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

ŠTAI JI ATEINA!
IŠ TOLIMŲJŲ MĖLYNĖS ERDVIŲ!

' Padangėmis skriejanti, garbės pilna. . . epika 
Armijos Oro Jėgų vyrų—ir jų moterų! A HowTo S4 ta

10-ta Didžioji Savaitė!
The RcXi^)bow,, kvonuoia 

vertybe tautos, kovojančios uTm-T 
gera! gyventi,—Dave Platt te,sę

Daily Worker

JOAN EDWARDS

■ A • n
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BUY 
war, bonds 
AT THE ROXY

DABAR RODOMA!

ROXY
7th Avanvo & 50th Street 
DOORS OPIN 9 A. M.

BIRTHSTONk
Žiedai $g.95 

Ir aukityn

ROBERT LIPTON

MOSS HART’S

PRODUCED BY directed by

DARRYL F. ZANUCK ■ GEORGE CUKOR
IN PERSON GALA HOLIDAY STAGE REVUEI

GIL MAISON & CO.
BEN YOST SINGERS

5PEC//U 
A T7fACTION/

—" NICHOLAS BROTHERS

(INlUAYiOX 
PKIUKE

’“L SlaVm

rtove\ M ussr
Produced m

Vėlus 
Rodymas 
Šeštadienį

Bh Ave. bet. 42nd & 4|S, st
Co"'mu°« Daily

DEANNA....
Melodijos parašytos

SPALVOSE!
JEROME KERN'

Durbin
S’1*’’’ Help Singi*6

>/<?/?/ROBERT PAIGE
AKIM TAMIROFF

PRASIDEDA PIRMADIENI

CRITERION THEA. Broadway
* 46th St.

THOSE 
LOVEI

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto ef 0.95 
Žiedai nuo 

ir aukityn

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime
Juras 

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Vyriškas 
Žiedas

$19.95
ii aukityn

Mes Turime Įvairią 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

1701 Grand St. 
į ST. W8178.

Jeweler 
Brooklyn, N. Y 

ATDARA VAKARAIS.




