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Bostono Juozapiečių Darbi
ninkas (lapkr. 30) prisimygęs 
reikalauja, kad Lenkijai būtu
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sugrąžintos visos teritorijos, 
kurias jinai turėjo prieš 1939 
metus. Tiesiog verkia, kaip 
baisiai buvę nuskriausti len- RAUDONOJI ARMIJA SMARKIAU ŠLUOJA NACIUS ATGAL
kai, kai iš jų vergijos 1939 
metais Sovietai išlaisvino uk
rainiečius ir baltarusius.

Ir ne vien tik Darbininkas 
reikalauja Lenkijai sugrąžini
mo tų svetimų teritorijų. Visa 
klerikalų, tautininkų ir menše
vikų spauda tą pačią giesmę 
traukia.

Tas gi reiškia, kad ir Vilni
ja turi būti po karo vėl ati
duota Lenkijai.

Vadinasi, minėta spauda 
taip persisunkus neapykanta 
Sovietams, jog sutinka geriau 
Lietuvos sostinę paaukoti sve
timam kraštui, negu matyti 
suvienytą, tvirtą, kultūringą ir 
laisvą socialistinę Lietuvą!

Tikėsite, ar netikėsite, bet 
vokiškieji barbarai Chicagos 
Naujienoms jau pavirto tik
rais aniuolais. Lapkričio 30 
dieną ant pirmo puslapio di
džiausiomis raidėmis skaito
me :

“Vokiečiai rengiasi pasi
traukti iš Pabalčio. Valdžia 
Įsakė vokiečių kolonistams ap
leisti Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Latviams leido minėti ne
priklausomybės sukaktuves, 
nedraudžia organizuotis!”

Kiek čia Grigaičiui džiaugs
mo !

Ir ne vien tik latvius šitaip j 
“gražiai ir mielaširdingai” na-Į 
ciai traktuoja.

“Panašūs susirinkimai Įvyko 
ir Lietuvoje,” džiaugiasi Gri
gaitis.

Dar daugiau džiaugsmo. Pa
siklausykite Grigaičio praneši
mo dar daugiau:

“Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje vokiečiai mobilizuoja 
vyrus. Jiems leidžia tarnauti 
po savo valstybės vėliava...”

Tai ko bereikia! Argi tai ne 
laiminga Lietuva?!

Už tai menševikai, klerika
lai ir smetonininkai sudarė 
bendrą frontą, ir deda visas 
pastangas, kad Lietuva nebūtų 
išlaisvinta iš naciškų “aniuo- 
lų” vergijos. Už tai jų spauda, 
kaip niekados pirmiau, pasi
leido darban plūsti Amerikos 
talkininkę Sovietų Sąjungą ir 
kenkti visoms Jungtinių Tau
tų karo pastangoms.

Jie darbuojasi, kad 
čio kraštuose kuo ilgiausiai 
pasilaikytų vokiškieji barba
rai, kad tik kuo toliausia ati
dėjus atėjimą Raudonosios Ar
mijos į Pabaltį ir jo išlaisvi
nimą.

Pabal- tų.

Draugas (lapkr. 30) sako, 
kad vyskupas Bučys yra “Tė
vų Marijonų Generolas Romo- i 
je.”

Kunigas Rėklaitis tapo pa
skirtas “Generaliniu Vizitato
riumi.” Be to, jis turės “visas 
Generolo teises Amerikoje.” 
Ne vien tik tas. Kun. Rėklai
tis dar yra “Generalinis Pro
kuratorius.”

Kun. Jonas Jančius paskir
tas “Provincijolu.”

Generolai, vizitatoriai, pro
kuratoriai, provincijolai!

Sakoma, “kaip danguje, taip 
ir ant žemės.” Kuris gi iš ka
talikų norės eiti į dangų ir tar
nauti šitiems generolams ir 
prokuratoriams? Dasiėdė jie 
jam iki gyvo kaulo čionai ant 
žemės.

Oficialiai ir formaliai Kelei
vis praneša, kad St. Strazdas 
“dirbs prie Keleivio.” Ir sa
ko:

. “Draugas Strazdas yra jau

Sovietai Atvadavo dar 95
i Vietoves; Gręsia Svarbiem 

Nacių Gelžkelių Mazgam
Ix)ndon, gruod. 3. — Ge

nerolo Rokossovskio ko
manduojami raudonarmie- 

' čiai vakar atėmė iš vokiečių 
bent 80 gyvenamųjų vieto
vių, tame skaičiuje eilę ap- 
tvirtintų miestų ir mieste
lių, į šiaurvakarius nuo Go
melio, ir artinasi prie gele-

1 žinkelių mazgo Žlobino toje 
srityje. Per Žlobiną eina ge
ležinkeliai į Minską, Le-

■ ningradą ir Odessa.
Ukrainoje, Dniepro upės 

alkūnėje, į pietų vakarus 
nuo Kremenčugo, sovieti
niai kovūnai visai prisiar
tino prie Znamenkos, gele-

Ašies Priešai Persekio
jami Argentinoje, o Na

ciam Leista Veikti
Buenos Aires, Arg. —Ar

gentinos švietimo ministe- 
ris Martinez Zuviria primi
nė, jog aukščiausias to kra
što teismas, andai paskelbė, 
kad komunistinis judėji
mas esąs neteisėtas. Todėl, 
girdi, visi komunistams pri
tariu profesoriai, mokyto
jai ir studentai dabar ne 
tik išmetami, bet dar galės 
būti kitaip baudžiami.

Diktatoriška Argentinos 
valdžia jau pirmiau uždarė 
Accion Argentina ir Junta 
de la Victoria, dvi didžias 
organizacijas, pritariančias 
Jungtinėms Tautoms prieš 
fašistų Ašį; tai esą todėl, 
kad šiose organizacijose bu
vo daug komunistų.

Jungtinių Valstijų vy
riausybe yra įteikus Ar
gentinos valdžiai ilgą sąra
šą Vokietijos šnipų ir agen-

Argentinos valdininkai
buvo suėmę tik šešis iš tų 
Hitlerio šnipų, bet paskui 

■ juos paleido už užstatą ir 
dabar jie laisvai darbuoja- 

1 si naciams, kaip ir pirmiau.

Reikalauja Žydam Atvirų 
. Durų į Palestiną
Washington.—Žydų Kon

ferencijos pirmininkas, ra
binas Wise kreipėsi į Jung
tim Valstijų kongresą nu- 
tart, kad Anglija turėtų be 
jokių varžymų įleisti žydus 
Palestinon apsigyvenimui.

senas laikraštininkas; jis yra 
dirbęs prie kelių laikraščių ir 
gerai vartoja plunksną.”

Kas teisybė, tai ne melas. 
Tik vieno dalyko Keleivis ne
pasakė, būtent, kad tie laik
raščiai, kurie Strazdo neišvijo 
laiku, patys pakratė kojas nuo 
jo “gerai vartojamos plunks
nos.” Naujoji Gadynė buvo 
paskutinė jo auka. Ji Strazdo 
neišvijo, tai Strazdas ją nu
marino.

Iš širdies vėlinu Strazdui ge
riausio pasisekimo Keleivyje.

S

žinkelių stebules, einančių į 
Krivoj Rog, Nikolajevą ir
Odessą. Znamenkos apylin
kėje Sovietai užėmė Dmit- 
rovką ir šešis kitus tvirto- 
viškus punktus.

(N. Y. Times radijas 
penktadienio rytą pranešė, 
jog Raudonoji Armija jau 
įsiveržė į Znamenkos prie
miesčius. Per Znamenką ei
nantieji geležinkeliai būtų 
labai svarbūs pasitraukt iš 
Dniepro alkūnės naciams, 
kurių ten yra iki 350,000.)

Persigrumusiem iš ryti
nio Dniepro upės šono į va
karinį raudonarmiečiams 
ties Čerkassais telieka jau 
6 mylios iki geležinkelių 
mazgo Smelos.

Šion sritin naciai perme
tė naujas savo tankų ir 
šarvuotų automobilių divi
zijas iš vakarinės Europos 
ir visu pašėlimu kartotinai 
atakavo sovietinius karius. 
Bet raudonarmiečiai ištaš
kė jų atakas ir stūmė prie
šus atgal.

žitomiro - Kijevo fronte 
hitlerininkai pradeda pails
ti, išsieikvoti ir per pasku
tines 24 valandas jie čia 
niekur nei mažo biskelio ne
pasivarė pirmyn.

Sniegai, lietūs ir klampy
nės trukdo spartesnį Sovie
tų žygiavimą pirmyn Go
melio - Baltarusijos fronte 
ir Dniepro alkūnėje. Bet 
Berlyno radijas sakė, jog 
Raudonoji Armija pradėjo 
naują smarkų ofensyvą 
Baltarusijos fronte linkui 
Minsko, Baltijos kraštų ir 
Oršos.

Raudonoji Armija paėmė 
Merkuloviči, 26 mylias į ry
tus nuo Žlobino, per kurį, 
beje, geležinkelis veda pro 
Minską net į Karaliaučių.

Per dieną buvo užmušta 
dar bent 3,900 vokiečių, su
daužyta 55 jų tankai ir vi
so atvaduota nuo nacių 95 
gyvenamosios vietovės.

Po paskutinio anglų bom
bardavimo, berlyniečiai li
ko be geriamojo vandens ir 
elektros šviesos. Liepsnos 
kilo 3 mylias aukštyn.

Amerika Neteko Gar
saus Submarine

Washington. — Taip il
gai negrįžo Jungtinių Val
stijų submarinas Wahoo, 
kad jis laikomas žuvusiu.

Vienu tarpu jis nuskandi
no du prekinius Japonijos 
laivus, vieną kareivinį jos 
laivą - transportą ir vieną 
žibalinį, kurie buvo gink
luoti ir plaukė viena eile. 
Šis submarinas pasižymėjo 
ir kitais veiksmais prieš ja-
ponus.

Su Wahoo Amerika šia
me kare neteko tiktai 15 
submarinų iš viso. Bet a- 
merikiniai submarinai su
naikino šimtus japonų lavų.

TVIRTINA. KAD STALINAS
TARIASI SU ROOSEVELTV 

IR PREM. CHURCIIILLU
Washington. — Senato

rius Connally tvirtino, jog 
dabar tikrai eina konferen
cija tarp prez. Roosevelto, 
maršalo Stalino ir Anglijos 
premjero Churchillo. Con
nally teigia, kad ten būsią 
nutarta ir naujais anglų- 
amerikiečių žygiais atliuo- 
suot vokiečių spaudimą 
prieš Sovietus.

(Chinijos prezid. Chiang 
Kai - shek jau sugrįžo na
mo. Po savo konferencijos 
su Rooseveltu ir Churchillu, 
Cairo mieste, Egipte, 
Chiang Kai - shek skrido 
į Persiją - Iraną, pagal 
spaudos ir radijo praneši
mus. Nužiūrima, kad Irane 
jis matėsi ir su premjeru 
Stalinu.)

JUGOSLAVAI SUARDĖ DAUG NACIU KASYKLŲ; 
UŽĖMĖ DVI TVIRTUMAS; RULGARAI TAIPGI 

SUKILO PRIEŠ VOKIEČIUS
Cairo. — Kautynėse arti 

vokiečių tvirtumų Catez, 
Jelova ir trijų kitų jugosla
vai partizanai praeitą mė
nesį užmušė 1,200 nacių ir 
sunkiai sužeidė daugiau 
kaip 2,400, sako Laisvosios 
Jugoslavijos radijas.

Partizanai atėmė iš hit
lerininkų Cardak aptvirtin- 
tą poziciją, nušluodami 250 
vokiečių. O paskutinėmis 
dienomis jie užėmė tvirto- 
višką Novi miestą, 20 mylių 
į pietus nuo Fiumės, svar
baus Adriatiko Jūros uos
to.

Lapkričio menesį tie Ju
goslavijos patrijotai 98 kar
tus atakavo įvairias nacių 
naudojamas kasyklas ir 
taip suardė 53 iš jų, kad 
šios kasyklos jau negali 
veikti.

Plieno Darbininkai Pasižada
Nestreikuot^ bet Reikalauja 

Pridėt po 17 Centų Valandai
Pittsburgh, Pa. — Jung

tinės Plieno Darbininkų U- 
nijos vadų konferencija pa
reikalavo 17 centų pakelti 
valandinę algą darbinin
kams. Savo išleistame pa
reiškime konferencija nuro
do, kad valdinė Kainų Ad
ministracija nepajėgia su
laikyt gyvenimo reikmenų 
brangimą, o kongresas at
sisakė tinkamai aptaksuoti 
didžiuosius karinius kompa
nijų pelnus ir sabotažuoja 
žngsnius, kuriais Roosevel
to valdžia norėtų kovoti 
prieš brangenybę.

Kartu Plienininkų Unijos 
vadų konferencija pakarto
jo savo pasižadėjimą veng
ti streiko, kol karas , tęsis, 
d derybomis spręsti klausi
mus dėlei darbininkų algų 
ir kitų sąlygų.

Plieno Darbininkų Unija

Dauguma talkininkų pra
nešimų spėja, jog Irano so
stinėje Teherane Roosevel- 
tas posėdžiauja su Churchi
llu ir Stalinu. Bet Pary
žiaus, Vichy, Šveicarijos ir 
Turkijos radijai sako, kad 
jų konferencija einanti Ta- 
brize, Irano mieste, tik 60 
mylių nuo sovietinės Kau
kazo sienos.

Tvirtinama, kad Chur
chillo - Stalino - Roosevelto 
konferencija, tarp kitko, iš
leis pareiškimą vokiečiams, 
kad jie besąlyginiai pasi
duotų, o jei ne, tai bus su
naikinti Vokietijos miestai.

Berlyno radijas spėliojo, 
kad jau penktadienio vaka
re šie trys didieji Talkinin
kų vadai paskelbs savo pa
reiškimą.

Partizanai susprogdino 
daugelyje vietų tiltus ir ki
tus įrengimus naujo gele
žinkelio, kuri vokiečiai ve- 
da iš Jugoslavijos į Bulga
riją.

Astuoni desetkai rusų, 
pabėgę iš belaisvių stovyk
los, prisidėjo prie partiza
nų ir tarp kitko sunaikino 
vokiečių gazolino sandelį ir 
kelis ginklų, amunicijos 

sandelius ir 14 vagonų.
BULGARŲ SUKILIMAS 

PRIEŠ NACIUS
Penktadienio pranešimai 

teigė, jog Bosnijoj, Jugo
slavijos daly j, sukilo prieš 
nacius bulgarai kareiviai, 
atsiųsti kovai prieš jugosla
vų partizanus. Bet vokie
čiai nuslopinę ir nuginklavę 
bulgarus.

turi 750,000 narių, dirban
čių penkiem šimtam kom
panijų. Unijos komitetas 
kreipėsi į šias visas kompa
nijas daryti bendrą sutartį 
su ištisa unija. 

*• - -
Daugiau Kaip 100 Kores

pondentų Krito Kare
London, gruod. 3. — Ne

grįžo trys laikraščių kores
pondentai, buvę anglų bom- 
banešiuose virš Berlyno 
praeitą naktį. Taigi viso 
šiame kare žuvo jau 115 ka
rinių spaudos koresponden
tų.

Balboa. — Patirta, kad 
žuvo 26 Amerikos marinin- 
kai, kai nacių submarinas 
Caribbean Jūroje nuskandi
no du amerikinius krovinių 
laivus.

Anglijos Bomhanešiai vėl 
Audringai Ardė Berlyną ir 

Kitus Vokiečių Centrus
London, gruod. 3. — La

bai didelis skaičius Anglijos 
bombanešių vėl sprogdino ir 
degino Berlyną praeitą 
naktį, jau penktoje galin
goje anglų atakoje iš oro 
per dvi paskutines savaites, 
prieš Vokietijos sostinę.

Tuo tarpu lengvieji Ang
lijos bombanešiai bombar
davo karimus taikinius va
karinėje Vokietijoje. Viso 
negrįžo 41-nas anglų lėktu
vas iš tų žygių.

Nauji anglų užkurti Ber
lyne gaisrai buvo matomi 
per 50 mylių.

Amerikiečiai Pradėjo Didžiausią 
Ofensyvą prieš Nacius Italijoj
Alžyras, gruod. 3.—Penk

toji amerikiečių - anglų ar
mija, komanduojama gene
rolo Clarko, pradėjo di
džiausių iki šiol ofensyvą 
vakariniame Italijos šone ir 
bloškia vokiečius atgal Ca- 
labrito srityje ir linkui 
Cassino.

Anglai - amerikiečiai nu
galėjo penkias įtūžusias na
cių kontr - atakas, prasi
veržė per priešų užtaisytų 
minų plotus ir grumiasi pir
myn, nepaisant smarkiau
sios vokiečių mortirų ir ka- 
nuolių ugnies. Talkinin
kams kelią praskynė galin-

Laukiama Stalino, Prez. 
Roosevelto ir Premjero 
Churchillo Pareiškimo

London, gruod. 3. —Ber
lyno radijas paskleidė pra
nešimus iš Portugalijos, 

kad jau penktadienio vaka
re būsianti užbaigta Roose
velto - Stalino - Churchillo 
konferencija ir jie paskelb
sią bendrą pranešimą apie 
svarbiuosius savo tarimus.

Vienintelis Žuvęs Jung
tinių Valstijų Laivas 

Gilbert Salose
Gilbert Salos. — Pary

čiais lapkr. 24 d. prasi
skverbė japonų submarinas 
pro amerikiečių sargybą ir 
nuskandino Jungtinių Val
stijų laivą, lėktuvų išvežio
to ją Liscome Bay. Nėra ži
nios apie admirolą H. M. 
Mullinix ir kapitoną L D. 
Wiltsie, buvusius tame lai
ve.

Laivyno atstovas Perlų 
Uoste sakė, kad su šiuo lai
vu, matomai, žuvo ir daug 
jūreivių.

Liscome Bay tai vieninte
lis laivas, kurio amerikie
čiai neteko savo užimtų 
Gilbert salų srityje, nors 
japonai blofino, būk jie di-

Paskutiniu žygiu anglai 
numetė 2,000 tonų bombų į 
Berlyną. Taigi viso iki šiol 
paleista Berlynan jau 15,- 
000 tonų bombų.

AMERIKOS LAKŪNŲ 
VEIKSMAI

Jungtinių Valstijų bom
banešiai ardė naująsias vo
kiečių submarinų gūštas 
Marseille, Francijoj.

Oficialiai pranešama, jog 
panašiame amerikiečių oro 
veiksme prieš nacius Toulo- 
ne, piet. Francijoj, buvo 
nuskandinta penki vokie
čiu kariniai laivai.

gi amerikiečių bombanešių 
ir artilerijos veiksmai.

Mūšių įkarštyje frontan 
atsilankė Penktosios armi
jos komandierius, amerikie
tis generolas Clark, ir na
cių sprogimo skeveldra vos 
tik jam pačiam nepataikė.

Amerikiečiai - anglai čia 
suėmė ir būrius vokiečių.

Rytiniame Italijos šone 
Aštuntoji anglų armija pa
žygiavo dar šešias mylias 
pirmyn ir per kruviniausius 
mūšius durtuvais atėmė iš 
priešų Castelfrentano mies
tą.

Tarpsaviniai Federaci
jos Mašinistų Streikai 

Laivastatyklose
San Francisco.— Sustrei

kavo daugiau kaip 3,500 
mechanikų, priklausančių 
Darbo Federacijos Mašinis
tų Sąjungai. Streikas palie
čia keturias H. J. Kaiserio 
laivastatyklas artimajame 
Richmonde.

Streikas kilo todėl, kad 
Federacinė Mašinistų (En
gineers) Unija reikalauja iš 
tų mechanikų po $80 kaip 
įstojimo mokesnio. Tai bū
tų antras įstojimo mokes
nis, nes šie mechanikai jau 
yra sumokėję priėmimo mo
kesnį į Mašinistų Sąjungą.

Anglų -Amerikos -Sovietų, 
vadovybė vakarų Europoj.

London. — Pietų Afrikos 
premjeras Smuts ragino 
Angliją stiprinti savo pozi
ciją vakarų Eūropoj, kad ji 
lygiomis su Amerika ir So
vietais galėtų vadovauti ten 
po karo.

Amerikiečiai staiga už
klupo ir sunaikino 200 japo
nų Bougainville.

dėlių nuostolių ten padarę 
Amerikos laivynui.
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Istorinė Kairo Konferencija
Pereitą savaitę pasibaigusioji istorinė 

Kairo konferencija turi didžiulės svar
bos visokiais atžvilgiais. Vyriausi kon
ferencijos dalyviai buvo prezidentas 
Rooseveltas, ministerių pirmininkas 
Churchillas ir Čiang-kai-šekas. Konfe
rencija, taigi, lietė Pacifiko frontus, bu
simąjį pokarinį Pacifiko žemės plotų 
ir šimtų milijonų žmonių likimą.

Jau tik tas vienas faktas, kad šitoje 
konferencijoje dalyvavo Chinijos prezi
dentas Čiang-kai-šekas — dalyvavo kaip 
lygus su lygiais — turi milžiniškos reikš
mės. Per ilgus metus Chinija buvo vaka
rinių valstybių skaitoma kaipo antraeilė 
arba trečiaeilė šalis. Su ja, kaip su ly
gia, skaitėsi tik Tarybų Sąjunga, pripa
žinusi Chinijai visas teises, kokias turi 
kitos valstybės. Jeigu šiandien Chinijos 
valstybės galva sėdėjo bendrame suo
le su Amerikos ir Anglijos val
stybių galvomis, jeigu jis, Čiang-kai- 
šekas, buvo priimtas kaip lygus su ly
giais, jeigu su jo balsu buvo skaitomasi, 
kaip su lygiu Amerikos ir Anglijos bal
sui, tai savaimi reiškia milžinišką prog
resą, tai reiškia naują erą.

Kairo konferencijos deklaracija yra 
savo rūšies Pacifiko čarteris. Toji dek
laracija nustatė daug maž gaires poka
riniam Pacifike gyvenančių tautų susi
tvarkymui. Toji deklaracija pastatė plė
šikiškąją Japoniją į josios vietą.

Chinijai, sako deklaracija, turi būti 
grąžinta Mandžurija, kurią Japonija už
grobė 1931 metais. Chinijai turi būti 
grąžinta Formoza, kurią Japonija buvo 
užgrobusi daug anksčiau. Chinija, taigi, 
turi būti didelė, laisva, demokratinė 
valstybė po karo.

Korėja,- kurią Japonai jau senai pasi
grobė ir išnaudoja savo imperijalizmui 
stiprinti, taipgi turės būti nepriklauso
ma demokratinė valstybė, laisva nuo 

japoniškų plėšikų.
Centraliniame Pacifike esančios sa

los, Maršalo ir Karolinos salos, kurias 
kadaise turėjo vokiečiai, bet kurios po 
pirmojo pasaulinio karo buvo (Versailio 
taikos konferencijos nutarimais) pado
vanotos Japonijai, turės būti iš Japoni
jos atimtos. Japonijos plėšikai turės bū
ti išvyti iš Rytų Indijų, iš Filipinų salų 
ir kitų Pacifiko salų, kuriose jie yra 
drūčiai įsitvirtinę.

Japonams, pagal Kairo konferencijos 
nutarimą, turės būti palikta tik grynai 
japoniškosios salos.

Tačiau, planuoti pokarinį pasaulį yra 
vienas dalykas, o nugalėjimas japonų 
imperijalistų, jų sumušimas — kitas. To
dėl Kairo konferencija, be abejo, tarė ir 
šiuo svarbiuoju reikalu. Tenka manyti, 
kad japonams sumušti strategija buvo 
išdirbta pereitą vasarą įvykusioje Que- 
beco konferencijoje; Kairo konferencija 
tik tegalėjo kai ką pagerinti, kai ką pa
pildyti prie tų planų, kurie buvo išdirbti 
Kanadoje.

Kol kas neaišku, ką Kairo Iwnferenci-

ja nutarė dėl Rytų Indijų ateities, dėl 
Hong-Kongo ir kai kurių kitų salų, bet 
reikia manyti, kad ir dėl jų buvo tar
tasi.

Taigi dabar bus mobilizuojamos visos 
pajėgos Pacifike japonams sumušti. Kai
ro konferencija, be abejo, priduos dau
giau ūpo, entuziazmo visai Chinijos 
liaudžiai; korėjiečiams, formoziečiams ir 
kitiems japonų pavergtiesiems žmonėms. 
Jie drąsiau kovos, nes žinos, už ką jie 
kovoja.

Bet, kaip viskas rodo, Kairo konferen
cija nepakeitė bendrosios Jungtinių Tau
tų karo strategijos. O toji strategija 
yra tokia: pirmiau sumušti fašistinę Vo
kietiją, o paskui fašistinę Japoniją (nors 
tai nereiškia, kad prieš japonus mūšiai 
bus sulaikyti.) Tą patvirtina ir tas faktas, 
kad tame pačiame Kairo mieste Angli
jos ir Amerikos generalinių štabų virši
ninkai turėjo savo bendrą konferencija, 
kuriai pirmininkavo generolas Eisenho- 
weris, bet kurioje nedalyvavo kinai ge
nerolai. Tenka manyti, kad čia buvo už
baigti svarbiausieji planai dėl antrojo 
fronto atidarymo Europoje.

Kairo konferencija pasibaigė.
Dabar viso pasaulio akys ir ausys 

nukreiptos į kitą svarbią, istorinę kon
ferenciją, kuri, sakoma, įvykstanti Tehe
rane, Persijoj. Čia dalyvauja prezidentas 
Rooselvetas, premjeras Stalinas ir mini- 
steris pirmininkas Churchillas su savo 
artimiausiais patarėjais.

Ši Teherano konferencija, be abejo, 
turės didesnės reikšmės negu Kairo kon
ferencija. Bet apie ją plačiau pakalbėsi
me tuomet, kai ji pasibaigs, kai turė
sime josios nutarimus.

Sporto Reikalai
Karo metu, rodosi, nederėtų daug ra

šyti ir kalbėti apie sportą. Tačiau Ame
rikoje sportas, ypačiai basebolės sportas, 
vaidina didelį vaidmenį, tad tenka pa
sakyti keli žodžiai dėl dabartinės padė
ties toje srityje.

Iki šiol nei viena didesnioji baseboli- 
ninkų sąjunga neįsileido negrų basebo
lės lošėjų, nors jų yra labai gabių. Jie 
buvo izoliuoti tik dėl to, kad juodos 
spalvos!

Prieš tai Amerikos visuomenėje kilo 
protestų ir reikalavimų, kad tam bū
tų padarytas galas.Kiekvienam yra aišku, 
kad negrai sporte yra labai gražiai pa
sižymėję, kaip boksininkai, kaip futbo
lininkai, kaip basebolininkai. Pasaulinio 
boksininkų čampiono titulą ir šiandien 
nešioja USA armijos saržentas Joe 
Louis, negras.

Šiuos žodžius rašant New Yorke vyk
sta didžiulių basebolininkų sąjungų 
(Leagues) atstovų pasitarimai, konfe
rencijos, kuriose dalyvauja ir teisėjas 
Landis, “basebolininkų karalius.” Vi
sokį žymūs žmonės, darbo unijų atsto
vai ir negini vadai reikalauja, kad šitose 
konferencijose, pasitarimuose būtų nu
tarta priimti negrus į didžiąsias basebo
lės sąjungas, kaip lygius su baltaisiais 
sportininkais.

Reikia tikėtis, kad jų reikalavimai bus 
išklausyti ir tam negarbingam negrų 
sportininkų izoliavimui, džimkrovizmui 
sykį ant visados bus padarytas galas.

Naminis Frontas
telė' suteikia gerą vietą išNEATSARGIOS KALBOS

Ateinančioms šventėms* 
keletas milijonų karių grįą 
iš apmokymo stovyklų, iš 
užjūrių bazių ir kovos zo
nų į namus atostogoms. Pa
gunda kalbėti apie tai, kur 
jie buvo, ką darė, kokios 
rūšies apmokymą gavo, bus 
didelė, ypatingai, kada bus 
raginami geros valios, bet 
negalvojančių, šeimos narių 
ir draugų.

Šitie vyrai yra išmokyti 
atskirti naudingas priešams 
informacijas nuo nesvarbių. 
Jie, greičiausiai, nebus kalti 
dėl neatsargių kalbų. Ir 
mes neturėtume būti kalti 
nereikalingais klausinėji
mais, nežiūrint, kaip ne
svarbūs mūsų klausimai ga
li atrodyti mums. Tačiau, 
jeigu tokią, netyčia išslydu
sią, informaciją išgirsime, 
mūsų iškilminga pareiga 
jos nepakartoti.

Visa tai labai svarbu, 
dėlto, kad mes esame puoli
mo kovos fazėje. Mūsų jė
gos kiekviename mūšio lau
ke puola — ir jei mūsų ka
riuomenė turi stumtis pir
myn, tai turi priklausyti 
nuo netikėtumų — staigių 
puolimų ir mūsų paslapčių 
saugojimo.

Svarbumas išlaikyti karo 
informacijas nuo priešo di
dės tiesioginėje proporcijo
je su mūsų karo veiksmais. 
Tuo pačiu daugiau ir dau
giau mūsų namų fronte bus 
įvelta, tiesioginiai ir netie
sioginiai, į tuos puolimus— 
gamyboje daugiau pabūklų 
ir medžiagų — plukdymui 
daugiau išteklių ir pulkų. 
Kai didesnis skaičius žmo
nių artėja prie karo pa
stangų, galimybės išplepėti 
karo informacijas iieatsar- 
giom kalbom didėja.

Neleisk tavo neatsargio
mis kalbomis per ateinan
čias šventes sumažinti ka
riams galimybę būti na
muose per kitas Kalėdų 
šventes.

I
SOWPSfrSTAMPS!

“Imperatorius” — Šiukšlynan.
Iki šiol fašistas Italijos karalius Eimma- 

nuelis nešiojo ne tik ‘Italijos karaliaus” 
titulą, bet jis buvo žinomas ir kaipo 
“Ethiopijos ir Albanijos imperatorius.” 
Pastarasis titulas jam buvo suteiktas po 
to, kai Mussoliniui pavyko brutališkai 
užkariauti Ethiopiją ir Albaniją.

Didžiavosi silpnaprotis karaliukas tais 
titulais. Buvo jis dėkingas už tai savo 
dučei, Mussoliniui.

Pagaliau, Ethiopiją tapo išlaisvinta. 
Bet)karalius dar vis ‘Ethiopijos impera
torius” — kur tau jis atsisakys to ti
tulo !

Albanija, jau dabai* visiems žinoma, 
taipgi ne Italijos, bet karalius Emma- 
nuelis dar vis titulavosi “Albanijos im
peratoriumi.”

Na, ir pagaliau nuo jo tasai “garbin
gasis” titulas tapo nuplėštas. Paliktas 
Viktoras Emmanuelis tik karaliumi — 
Italijos karaliumi. Bet ar ilgam? Itali
jos žmonės reikalauja, kad jis kuovei- 
kiausiai iš tos vietos būtų pašalintas, jei 
pats nesišalina. Galimas daiktas, kad 

neužilgo jis nebus Italijos karaliumi, 
nors labai nori juo būti.

Su Viktoriu Emmanuelium, atrodo, iš
eis pagal lietuviškąjį posakį: Lėkė, kaip 
sakalas, nutūpė, kaip vabalas!

VALGYK DAUGIAU 
BULVIŲ

Karo Maisto Administra
torius Marvin Jones parei
škė, kad “Didesnio kiekio 
bulvių susikrovimas, nerei
škia nelegalų bulvių atsar
gų sudarymą”. Bulvių der
lius šiais metais yra milži
niškas ir sandėliai yra per
pildyti. Tokiu būdu būsi 
patriotiškas ir apsukrus, 
jeigu laikysi šį bulvių per
viršį namuose.

Bulves laikyti yra leng
va. Jos išsilaiko mėnesius 
bet kurioje sausoje vietoje, 
kur temperatūra laikosi 
tarp 40 ir 60 laipsnių. Ta
vo rūsys, ar pastogė, gara
žas ar porčius, tikriausiai 
yra geros laikymo vietos. 
Net virtuvės daržovių spin-

laikyti bulves mėnesį ar še
šias savaites. Valgydamas 
daugiau bulvių ir laikyda
mas jas kol jų yra daug, 
padedi tiek sau, tiek vy
riausybei.

PIRK KARO BONUS
Čia pat namuose eina ko

va, kurią turime laimėti— 
jeigu mes norime, kad A- 
merika būtų puikus ir pa
dorus kraštas mūsų vaiki
nams sugrįžti. Mes turime 
kovoti prieš infliaciją, ir 

vienas geriausių būdų tai 
daryti, yra įdėti kiekvieną 
dolerį, kurį tik mes galime, 
į daugiau Karo Bonų. Jei
gu mes nelaimėsime prieš 
infliaciją, mes apvilsime sa
vo sūnus, lygiai taip pat, 
kaip atsisakydami siųsti 
jiems karo medžiagą kovoti 
su Ašim — dėlto, kad in
fliacija taip pat gali būti 
naikinanti. Nepirk nei vie
no daikto, kurio tau būtinai 
nereikia. Įdėk kiekvieną 
dolerį, kurį tik gali su
krapštyti, į Karo Bonus. 
Tu gausi savo pinigus at
gal už dešimties metų su 
gerais nuošimčiais — gi tuo 
tarpu saugoj i savo paties 
ateitį, Amerikos ateitį ir 
ateitį mūsų kovojančių vy
rų. Taip — pirk daugiau 
Karo Bonų. Užsisakyk ry
toj dar Bonų per Payroll 
Savings Plan, Dovanok Ka
lėdų proga Karo Bondsus... 
tai dovanos su ateitim.• ________

UŽSIENIŲ NUOSAVY
BES TURI BŪTI PRA

NEŠTOS
Visi amerikiečiai, turį 

svetimus bonus bet kuriai 
sumai, ar užsienių nuosa
vybę vertės $10,000 ar dau
giau, yra reikalaujami pra
nešti apie tokias nuosavy
bes iki gruodžio 1 d. jiems 
artimiausiam Federal Re
serve bankui.

Šitoji informacija paleng
vins vyriausybei apsaugoti 
savininkų interesus ir bus 
gyvybinė pagalba karo ve
dime.

Beveik apie kiekvienos 
rūšies nuosavybę reikia 
pranešti — apie nekilnoja
mąjį turtą, pinigus, svetimą 
valiutą, užsienio vertybės 
popierių dalis užsienio ben
drovėse, sutartis ir susita
rimus patentų ir prekybos 
ženklų reikalais.

Valstybės iždas praneša, 
kad tvarka gali būti grei
čiau atstatyta teritorijas re- 
okupuojant, jeigu mūsų ka
ro vadovybė turi tokias in
formacijas po ranka. Visos 
informacijos bus laikomos

vaizdas iš Seagrave ligoninės laboratorijos Barnio
je. Gydymas sužeistųjų eina ranka rankon su moksli
niais tyrimais.

Amerikos Žvalgybos Pranešimas 
Apie Ašies Karines Jėgas

paslaptyj ir bus prieinamos jamose
tiktai akredituotiems Iždo 
atstovams. Kitos įstaigos 
gaus tik tokią informaciją, 
kuri joms bus reikalinga 
karo darbui. O.W.I.

Garsusis Sovietą Raudonosios Armijos Kijevo sek
toriaus komandierius generolas Nikpląi Vatutin (de
šinėje pusėje) ir^ jojo štabas. Paveikslas imtas jiems 
stebint mūšio eigą vakariniam DniepVok krante.

Kongresmanas George E. 
Outland, demokratas iš Kali
fornijos, kaipo “vaistą prieš 
nepagrįstą optimizmą ir prasi
manytas viltis,” pateikė visuo
menei Karo žvalgybos praneši
mus, atidengiančius ' militarinį 
Ašies stiprėjimą, bet ne silpnė
jimą.

Vokietijos kariuomenė, kaip 
pranešime nurodoma, turi šian
dien maždaug tris kartus dau
giau divizijų fronte, negu kad 
turėjo prieš keturis metus už- 
puldama Lenkiją; tuo tarpu 
Vokietijos oro pajėgos, nežiū
rint sunkių sąjungininkų oro 
pajėgų padarytų nuostolių, yra 
didesnės negu jos buvo 1939 
metais.

Japonai, pažymima, dar turi 
apie du milijonus karo tarny
bos amžiaus vyrų, kurie iki 
šiol nebuvo pašaukti į kariuo
menę dėlto, kad jų dar nerei
kėjo; ir jie taip pat,turi antra 
tiek 17-20 metų amžiaus gru
pės jaunuolių, kurie dar iš vi
so nėra mobilizuojami.

Ore, pranešime sakoma, ja
ponų jėgos ■ didėja, kadangi 

-priešas netik kad pakeitė nau
jais prarastus lėktuvus, bet1 ge
rina savo oro pajėgų tiek ko
kybę, tiek kiekybę; lakūnų ap
mokymo programa taip pat pa
greitinama, kuri atitinkamai 
auga didėjančia gamyba.

Kaip Mr. Outland’as paduo
da, pranešime pažymima:

Kad vokiečiai dabar turi 300 
gerai apmokytų divizijų. Vien 
tik šiais metais jie reformavo, 
ar iš naujo apginklavo, ar nau
jai sudarė virš 60 naujų divi
zijų, kurių kiekviena turi maž
daug apie 600 kulkosvaidžių ir 
300 sunkesniųjų pabūklų.

Kad vokiečiai prikėlė ii- ap
ginklavo 20 motorizuotų bei 
pėstininkų divizijų, pakeisdami 
kiekvieną pernai žiemą ties 
Stalingradu prarastą.

Kad karo pramonėje dirban
čių darbininkų nacių dominuo- 

teritorijose skaičius 
nuo 23,000,000 karo pradžioje 
pakilo iki 35,000,000 dabar; 
kad jų gaminami ginklai kai 
.kuriais atvejais yra geresni, 
negu bile kurie Jungtinių Tau
tų turimi.

Kad nėra nieko tokio ypa
tingo Vokietijos ekonominiame 
gyvenime pateisinimui vilčių 
greito nacių pastato subyrėji- 
mo, Pavyzdžiui, vokiečių mais
to racioną vimas kalorijomis 
šiandien yra aukštesnis, negu 
jis buvo karo pradžioje.

Kad jokio rimto vokiečių 
moralės smukimo dėl sąjungi
ninkų nuolatinio ore - bombar
davimo iki šiol nepastebėta, ta
čiau reikia laukti didėjančio 
sąrašo sąjungininkų nuostolių 
iš šios ir kitos rūšies puolimų.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SUGRETINIMAS

Mr. Outland’as, 
m as generolo Stro n g’o suteik
tus duomenis, sako: “Yra tie
sa, kad dabar Vokietija neturi 
tiek divizijų, kiek Jungtinės 
Tautos bendrai, ir, jei visus 
Jungtinių Tautų išteklius su- 
dęti į krūvą, mes turime aiškią

persvarą prieš Vokietiją Euro
pos fronte.

“Tačiau, jeigu ne milžiniškos 
Rusijos pastangos, santykis bū
tų maždaug keturi prieš vieną 
mūsų nenaudai. Toliau, milži
niškas tinklas sustiprinimų, ku
rias Vokietija pastatė aplink 
visą savo kraštą, padaro mūsų 
ateities darba labai dideliu.”

O. W. L

Waterbury, Conn.
Mes Watenburio Laisvės va

jininkės — M. Svinkūnienė ir 
M. Meisonienė patėmijom Lais
vėje, .kad draugas Stripeika 
prašo pas laisviečius, kad Lais
vės vajus būtų pailgintas iki 
po naujų metų. Mes su tuom 
pilnai sutinkam ir pageidauja
me, kad vajus būtų prailgintas 
iki po naujų metų, tuomet bū
tų galima daugiau pasidarbuoti 
dėl gavimo daugiau naujų skai
tytojų -dėl Laisvės.

Dabar mes vajininkės atsi
šaukiame į visus Waterburio ir 
jo apylinkėje gyvenančius lie
tuvius, kaip tai, ant farmų ir 
mažuose miesteliuose, kur nėra 
Laisvės vajininkų, .kad jūs pa- 
gelbėtumėt mums gauti naujų 
skaitytojų dėl dienraščio Lais
vės. Tuomi jūs pagelbėsite savo 
dienraščiui ir padėsite mums 
laimėti vajaus dovaną. Bandy
kite gauti patys po vieną, kitą 
naują skaitytoją, o jei patys 
negalėsite gauti, tai praneškite 
mums, tai gal 'būt mes galėsime 
gauti su jūsų pagelba.

Draugai bristoliečiai labai 
puikiai pasidarbavo dėl mūs, 
kada buvom nuvažiavę į Bris
tol gauti naujų skaitytojų ir at
naujinti dėl senų skaitytojų 
prenumeratas.

Draugas J. Marshalonis mus 
pasitiko ir paėmęs savo karą 
susisodinęs apvežė ir parodė 
senus Laisvės skaityto j us 
ir kuriem buvo atnaujintos 
Laisvės prenumeratos ant atei
nančių metų. Po tam nuvežė 
mus pas draugus J. Skinzerą ir 
A. Mickevičių ir supažindino 
su jais.

Tie draugai .yra labai geros 
širdies. Po trumpo pasikalbėji
mo su jais susėdome į mūs ka
rą ir nuvažiavome pas jų pa
žįstamus. Jie pasikalbėjo su 
savo pažįstamais, užrašė jiems 
po Laisvę, kaipo Kalėdų dova
ną. Puikų darbą draugai atli
ko! O vajininkės grįžo į Wa
terbury labai linksmos, nės ve
žėsi su savim 4 naujas Laisvės 
prenumeratas ir pluoštą atnau
jintų ir dar naujai užsiprenu
meravęs Laisvę J. Vaičiūnas 
priketino gauti dar 2 nauju 
Laisvės skaitytojus. Dabar mes 
laukiame nuo jo tų naujų skai
tytojų, kuriuos jis mums keti
no.

Artinantis Kalėdom dabar
pranešda- yra geriausia dovana, tai užra- 

1 syti Laisvę dėl savo draugų ir 
pažįstamų. Mes atsišaukiame į
visus, kurie užsiprenumeruos 
Laisvę arba kas nurodys kam

..'....... ............ ------------------

būtų galima užprenumeruoti, 
tai tie pavasariui atėjus gaus

(Tąsa Ūme puslapyje)
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Literatūriniai Krislai

Naujiena Muzikos Mėgėjams.
Aštuntoji šostakovičiaus Simfonija.
Brangiausias K firings.
Jack Londonas Judziuose.
27 Metai nuo Jo Mirties.
Jungt. Valstijos—Stambus Leidėjas.

Rašo J. Parkus
Dmitrijus Šostakovičius, pasauliniai 

paskilbęs Sovietų Sąjungos kompozito
rius, sukūrė naują kūrinį. Lapkričio ket
virtąją dieną, Maskvos Konservatorijoj, 
Valstybinė Simfonijos Orkestrą pirmu 
kartu išpildė šostakovičiaus Aštuntąją 
Simfoniją. Klausovai palydėjo naująjį 
veikalą entuziastiškomis ovacijomis.£

Aštuntoji Simfonija, visą ją išpildyti, 
užimanti visą valandą ir 15 minutų. Jo
je esą apsčiai militarinių motyvų, gim
tųjų laukų-namų ilgesį sukeliančių me
lodijų ir nepaprastų skambesio efektų, 
kuriais Šostakovičiaus muzika visuomet 
pasižymi.

Šį naująjį savo kūrinį garsusis muzi
kas pagamino pereitą vasarą, gyvenda
mas vasarvietėje, kur jį buvo poilsiui ir 
kūrybai išsiuntusi Sovietinių Kompozi
torių Unija. * * *

Aukštą naujojo kūrinio kokybę gali
ma numanyt jau iš to, jog amerikoniš
koji radijo kompanija, Columbia Broad
casting System, tuojau puolėsi jį nu
pirkti. Sakoma, karštos lenktynės ėju
sios tarp kelių stambiųjų transliavimo 
kompanijų, besistengusiųjų tą naujybę 
įsigyti. Tačiau keliomis dienomis vėliau 
Columbia Broadcasting System’a New 
Yorke džiaugsmingai paskelbė nupirku
si teisę pirmiausiai transliuoti Amerikos 
sausžemiams naująją Aštuntąją Simfo
niją. * * *

Už tą vieną transliavimą C. B. S. už
mokėjusi $10,000. Tai didžiausioji su
ma, užmokėta už bent kokį muzikos kū
rinį vienkartiniam transliavimui. Garbė 
vadovaut naująją simfoniją pavesta ži
nomam muzikui-konduktoriui Artūrui 
Rodzinskiui, o ją išpildys New Yorko 
Philharmonic-Symphony Orkestrą.* * *

Tą naująjį kūrinį žadama transliuoti 
kurio nors sekmadienio popietį, kaip 
greit jis bus šion šalin pargabentas. Ti
kimasi transliavimą įvykinti dar šiems 
metams nepasibaigus.

Vertingosios muzikos mėgėjai turėtų 
nepraleist šios naujienybės neišgirdę.

Žinia apie šį naująjį veikalą, su kele
tu jo autoriaus paveikslu, tilpo žurnale 
Life, lapkričio 22 d. laidoje.* * *

Kiek anksčiau šiame skyriuje rašiau, 
jog yra ruošiamas judis, vaizduojąs ame
rikiečio rašytojo Jack Londono gyveni
mą. Šiomis dienomis laikraščiai paskel
bė, jog Padėkų Dieną San Francisco 
mieste jau įvyko pirmasis minėtojo ju- 
džio parodymas. >fc

Trimis dienomis pirmiau, lapkričio 22 
d., suėjo 27 metai nuo Londono mirties 
(jisai numirė lapkričio 22 dieną, 1916 
m.).

Pamatyt šį pirmutinį J. Lodono gy
venimo paveikslą, sakoma, susirinko visa 
San Francisco ir Oaklando “diduomenė” 
ir veik visi Spaudos Kliubo nariai.* * *

Jack Londonas laikomas vienu intere- 
singiausiųjų šioje šalyje gyvenusių as
menų. Juk apie jį, kaipo rašytoją ir as
menį, įvairūs kritikai bei peržvalginin- 
kai yra prirašę daugiau 5 milijonų žo
džių. O jo veikalai yra išversti, galima 
sakyt, į visas pasaulyje žinomas kalbas.

Neabejoju, jog įdomu bus matyti J. 
Londono gyvenimą judžiuose, ypač tiem, 

’ kurie mėgo jo raštus skaityti.* * *
Jungtinių Valstijų valdžia spausdina 

441 periodinį leidinį. Kitaip sakant, 
įvairūs valdžios departmental ir biurai 
leidžia laikraščius bei brošiūras, kad su
pažindint visuomenę su savo veikimu ar
ba aiškint tuos ar kitus gyvenimo reiš-

B irutos Ramoškaitės
Debiutas
Kai akademinio mokslo studentas baigia 

tam tikrą mokslo šaką, jis arba ji, laiko eg
zaminus, ir, jei' atatinkama įstaiga pasitenki
na studento dissertacija ir kitomis kvalifika
cijomis, jis arba ji gauna diplomą ir eina pa
saulin visuomenei tarnauti,—praktikuoti sa
vo profesiją.

Ne taip yra su artistais, su laisvojo meno 
menininkais. Ypačiai ne taip yra su daininin
kais. Dainavimo studentas gali baigti konser
vatoriją, jis gali joje gauti daug bendrojo 
muzikos mokslo, dainavimo mokslo, jis arba 
ji gali gauti ir diplomą, tačiau su tuomi jis 
ne visur tegali pasirodyti. Dainininkui tenka 
egzaminai duoti prieš publiką, prieš visuomenę, 
prieš kritikus, kurie dainininką “padaro arba 
pavaro.“

Priimta tokia jau mūsų krašte tvarka: jau
nas dainininkas arba dainininkė, nusisamdo 
salę, pasigarsina, sukviečia publiką, spaudos 
kritikus ir duoda koncertą. “Darykit dabar 
jūs su manim ką norit,” tarytum jis arba ji 
sakyte jiems sako.

Tokį pasirodymą š. m. lapkričio 28 d. pada
rė mums jau gerai žinoma lietuvaitė daininin
kė BIRUTA RAMOŠKAITĖ. Jos debiutas,— 
pirmasis koncertas,—įvyko jaukioje New 
Yorko Timeso salėje.

Biruta Ramoškaitė lietuviams gerai pažįsta
ma. Gimė ir augo Hartforde. Iš pat mažens 
mėgo muziką ir ją studijavo, lavindama savo 
gražų balsą. Vadovavo per tūlą laiką Laisvės 
iChorui, paskui persikėlė gyventi New Yorkan 
—Amerikos Milanan, — kur ji tebestudijuoja 
pasibrėžtąją šaką. Ji mokėsi Juilliard School 
of Music, dabar dainuoja ir vaidina “The 
Merry Widow” operetėje, kurioje vyriausias 
roles turi tokios įžymybės, kaip dainininkas 
Jan Kiepura su savo žmona.

Jaunosios dainininkės debiuto programas 
buvo tokis:

1 
Invocazione di Orfeo...............................................PERI
Aria di Poppea ......................................... HANDEL
Poesia Persiana II..............................SANTOLIQUIDO
Non Piū............................................................... CIMARA
Stornellata.........................................................GIANNINI

II
Dcln Angesicht.......................................... SCHUMANN
Der Sandman...............................................SCHUMANN
Sclige Nacht
Und gestern hat er mir Rosen gebracht 
Hat dich die Licbe beruhrt.................................. MARX

III
La Mamma morta.........................................GIORDANO

(Aria di Maddalena from Andrea Chenier)
IV

Waikiki......................................................... GRIFFES
The Pasture.................................................... NAGINSKI
A Memory............................................................... GANZ
Prisipažinimas..................................................ŠALINAITĖ
Mano Gimtine........................................KAČANAUSKAS
Ne Margi' Sakalėliai........................TALLAT-KELPŠA

Kaip matome, pasirinktieji dainininkės vei
kalai - dainos nebuvo populiarios publikai, ku
rią daugumoje, be abejo, nusvėrė lietuviai. 
Tat kam gi dainininkė jas pasirinko? Tam, 
kad parodyti muzikaliniam pasauliui, muzikos 
žinovams, .kritikams, ką ji gali, kiek jinai yra 
pasiruošusi savo kvotimams, ar ji jau pilnai 
pribrendo svarbesniems žygiams, didesniems 
darbams, stovintiems prieš kiekvieno rimto 
dainininko akis. Jai čia nerūpėjo sukelti pub
likoje griausmingi aplodismentai (ji jų vis- 
vien apsčiai gavo), nes jeigu tas būtų jai rū
pėję, tai Ramoškaitė 'būtų dainavusi melodin
gas “lengvas” dainas; jai čia rūpėjo parodyti 
savo, sakyčiau, miizikalinę erudiciją ir tą tie
są, kad josios sopranas yra tokio kalibro ir 
tiek jau nustatytas, ištobulintas, kad ji gali 
pasaulinio masto veikalus, pasaulines muzi
kos vertybes dainuoti, interpretuoti, išgyventi.

Jai rūpėjo parodyti pasauliui, kad be savo 
gražaus ii’ stipraus soprano, ji turi kitą labai 
brangią dainininkui savybę: dikciją. Ji gali 
dainuoti lietuviškai, angliškai, vokiškai, itališ
kai bei kurioj kitoj kalboj ir josios dainos žo
džius kiekvienas klausovas galės suprasti, jei 
tik jis supranta tą kalbą, kurioje dainininkė 
dainuoja.

Kaipgi dainininkei pavyko savo pasimojimą 
atlikti? Pirmiausiai leiskime tuo reikalu pasi
sakyti angliškosios spaudos kritikams, buvu
siesiems Birutos debiute.

New York Times kritikas sako:
“P-lė Ramoškaitė... turi didelį plataus ap-

kinius ir teikti reikalingų informacijų 
bei pamokymų.

Visi tie leidiniai sekamai skirstosi: 
devyni yra dienraščiai, 48 savaitraščiai, 
12 pusmėnesinių ir 241 mėnesinis leidi
nys. Likusieji leidžiami nereguliariai.

Neseniai, diskusuojant reikalą dar la
biau sumažint popieros kiekybę dienraš
čiams, tūli kongresmanai rėkavo, kad ir 
valdžios departmental turėtų savo leidi
nių skaičių bei dydį sumažinti.

B i i -u ta Ra m o š ka it ė.
ėmio balsą, su aiškiu tonu, gryna, turą into
nacija ir puikia dikcija ...”

New York Journal-American pastebi:
“Jinai (Ramoškaitė) turi balsą su pažymė

tinai gaivia, turtinga, kokybe, ir savo balsą 
dainininkė naudojo ir kont raliavo išmintingai, 
ir su skoniu.“

Dienraščio Sun .korespondentas pastebi, 
kad Ramoškaitė “parodė nemažai žadantį bal
są; josios tonai turi, gausios pajėgos ir tvir
tumo, ypačiai aukštesnieji. Dainininkės dainą, 
interpretavimai buvo sąlydūs ir dažnai, aiš
kūs, tačiau būtą pačiai naudingiau, jei. ji dau
giau savo pasireiškimams surastą įvairumo ir 
sub tl etiškumo

Dienraščio Herald-Tribune korespondentas 
šitaip pasisako:

“P-lės Ramoškaitės balsas yra įtikrinąs sa
vo turiniu, geroko apėmio ir masto. Bendrai 
jis buvo puikiai naudojamas, nors šian ir ten 
galima buvo kvėpavimo žymią, pastebėti. Jo
sios interpretacijos parodė pažymėtiną su
pratimą ir jausmo šiltmmą, taipgi ji parodė 
naujautos tonui suspalvinti... P-lė Ramoškai
tė atidengė, gerokai dramatiško temperamen
to ir būtą. įdomu girdėti ją dainuojant nuo 
operetines estrados. Nes, prie to, kad, ji yra 
apdovanota puikiu balsu, Ramoškaitė turi as
menybę; ji liesa, blondiną ...”

šitokius atsiliepimus apie debiutantę pada
rė stambioji New Yorko angliška spauda. 
Gal buvo ir kituose laikraščiuose kitokių atsi
liepimų — nemačiau. Atsiliepimai, kaip ma
tome, dainininkei labai palankūs,—ne visos 
debiutantės tokius gauna. Su tokiais atsiliepi
mais jaunoji dainininkė gali drąsiai žygiuoti 
pirmyn, eiti prie sunkesniųjų uždavinių, pai
nesnių egzaminų.

Abelnai, Biruta yra apdovanota keliomis ge
rai dainininkei reikalingomis savybėmis: (1) 
didelis ir gražus sopranas, (2) gera dikcija, 
(3) jausmas—mokėjimas ne tik dainuoti, bet 
ir dainos sielą pagauti ir ją išreikšti klausyto
jui, (4) asmenybė.

Bet ar tai reiškia, kad Biruta jau pasiekė 
dainavimo tobulybę? žinoma, ne.

Dainavimas—sunki meno šaka, bene pati 
sunkiausia iš visų. Nepaprastai daug dar 
energijos ii’ darbo ji turės įdėti, iki atsistos 
tarp “pasaulio parinktųjų.” Tūli kritikai nu
rodė jai tą ir kitą trūkumėlį, tą ar kitą spra
gelę, dar neužtvertą, dar reikalingą darbo. Be 
abejo, jei dainininkė būtų, sakysim, dainavu
si ne savo debiute, bet .kur nors dideliame mū-

Tos dvylika su overolėmis dėvinčių merginų vaidina filmoje “Cry Havoc,’’ da
bar rodomoj Astor Teatre, Broadway ir 4Sth St., New Yorke, ilsisi*tarp scenų. 
Mašiną vairuoja Marsha Hunt, greta jos yra Margaret Sullavan ir Fay Bain- 
ter. Kitos paveiksle yra Joan Biondell, Ann Sothern, Raines, Gifford, Morris, 
Lewis, Angel, Grafton, Franquelli.

nis metų ir vajaus mėnesis ga
li duoti mūsų mylimai draugi
jai puikiausių pasekmių nau
jais nariais paaugėjime. Jei 
dar tolokai stovime iki vieno 
tūkstančio naujų narių pasie
kimo abelnai Draugijos kvo
toj ir penkias dešimtis (50) 
narių mūsų 7-tam Apskrityje, 
tai šis paskutinis mūsų smar
kus ir širdingas pasidarbavi
mas draugijai gali mums duoti 
puikiausio džiugesio, jog mes 
pilnai atsiekėm savo tikslą, su 
geru perviršiu. Tad budriau 
visi draugai! Gaukime visi po 
vieną naują-narį į Literatūros 
Draugiją.

Gaukime - raskime juos tar
pe savo giminių, savo kaimy
nuose, ypatiškuose drauguose 
ir retai sutinkamuose, bet ge
ruose lietuviuose. Visuomet ir 
visur turėkime mintyje LLD. 
Auginkime armiją, kuri auklė
ja ir gina pažangą.

J. M. Karsonas.

Lietuvių Demokratinis Suva
žiavimas įvyks gruodžio 18-19 
dd., 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs ir jūsų organizacija jau 
pasirengę jame dalyvauti?

pa-

siškiame koncerte, jai būtų kur kas buvę leng
viau, ir tas ar kitas trūkumėlis nebūtų buvęs 
pastebėtas, šičia Biruta gerai žinojo, kad į ją 
yra įvertos akys kritikų, prieš kuriuos ji savo
tišką egzaminą laiko. O egzaminų metu ii’ ga
biausias talentingiausias studentas susivaržo 
ir neretai suklumpa.

Dainoje daugiau negu kurioje kitojo meno 
šakoje reikalingas subtletiškumas, labai sanda
rus žodžio, tono ir jausmo precisiškas suderi
nimas, sukoordinavimas ir supaprastinimas, 
kad jis atrodytų klausytoj u i-stebėtoju i visiš
kai paprastu, nei kiek nenuduotu, nedirbtinu. 
Nes tik tokiame paprastume keri gilumas, pa
liečius žmogaus sielos gelmes. O tas tai ir yra 
iš tikrųjų menas, dailė, kūryba.

Ar Biruta Ramoškaitė tam turi talento? Taip, 
turi. Ji turi ne tik talento, bet ir gerą pradžią. 
Tą parodė tiek pirmesnieji josios pasirody
mai mūsų koncertuose, tiek ir šis debiutas.

Be to, ji yra jauna, pilna energijos ir noro 
siektis toliau, toliau, toliau, nestovėti vietoje, 
nugalėti visokias kelyj esančias kliūtis ir už
kariauti naujus dainavimo mene laimėjimus.

Tat jai galima tik palinkėti: geriausio 
si sekimo! R. Mizara.

Bus Dar Mūšis 
ir Del Kauno

(Lietuviška. “Bylo Dielo pod Poltavoj”*)

Buvo mūšis ties Poltava, 
milžinų kova, draugai!
Mes ten vokiečius ištaškėm
— Juozo Stalino liūtai!
Buvo mūšis prie Smolensko 
—kraujas, plienas ir žaibai. 
Naciam kailį mes ten ardėm 
—Kavoliūno sakalai!
Bus dar mūšis ir dėl Kauno; 
sukaposime mes juos;
ir kraujais žvėrių rudųjų 
Nemunėlis pajuoduos!

V. T.

ka-* Bylo Dielo pod Poltavoj—sena rusų 
riuomenės dainą- apie didžio mūšio laimėjimą 
prieš švedus ties Poltava 1709 m. didžią per
galę.

Mylėki, Džiaukis, Kol 
Jaunyste

Mylėki, džiaukis, kol jaunystė 
Dar žydi, skleidžiasi gaivi, 
Ateis laikai, pradės ji vysti, 
Tad būsime ir mes seni.

Tik sykį skirta mums gyventi 
Ir sykį esame jauni.
Mokėkim meilės taurę semti 

Gyvenkim, būkime laisvi.
Nors kartais dienos mūsų juodos, 
Ir širdį sugelia skausmai.
J ieškoki m meilėje paguodos, 
Suraskim, kaltas kas už tai.

P. B. Pilėnas.

LOWELL, MASS.
Geriems Tikslams Reikia ir 

Gero Pasidarbavimo

šeštadienį lapkričio 27 die
ną buvo sušauktas pažangiųjų 
lietuviškų organizacijų ben
dras susirinkimas. Ten dalyva
vo geras būrelis žmonių. Bet 
nebuvo tiek, kiek galėjo būti 
geresniame rūpestingume.

Susirinkimo tikslas buvo iš
rinkti delegatą į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks gruodžio 18-19 dd., šių 
metų, Brooklyn, N. Y., bendrų 
prakalbų klausimas ir keturių 
kolonijų varde surengimas ge
ro ban kieto LLD 7-to Apskri
čio naudai. Bet kadangi, per 
mažai žmonių dalyvavo, tai 
bankieto rengimas paliktas 
vėlesniam LLD 44-tos kuopos 
susirinkimui nutarti bankieto 
sąstatą, laiką ii’ vietą. Šiame 
susirinkime buvo tik paviršu
tiniai šis klausimas paliestas.

Šiame susirinkime tapo iš
rinktas delegatas į virš minė
tą suvažiavimą. Juomi yra 
draugas Antanas Stravinskas, 
kuris atstovaus mūsų miesto 
pažangiųjų lietuvių organiza
cijas, būtent, Liet. Literatūros 
Draugijos 44-tą kuopą, LDS 
110-tą kuopą, Liet. Piliečių 
Kliubą ir, galimas daiktas, 
kad ir Lietuvos Sūnų, ir Duk
terų Pašalpos Draugystė se
kančiame savo susirinkime nu
sitars ir bus atstovaujama ta
me Demokratinių Lietuvių Su
važiavime.

Nutarta pasveikinti Suva
žiavimą, apart to, ką organi
zacijos skirs iš iždų, dar ir 
pavieniais prisidedant. Ant 
vietos tapo sudėta $7 ir drau
gas A. D. žadėjo prakalbose 
aukoti šiam tikslui, žinoma, 
bus matyti ir kiti draugai, de
mokratijos mylėtojai, ir jie 
prisidės prie Suvažiavimo svei
kinimo su auka.

Nutarėme smarkiai pasidar
buoti, kad draugo D. M. Šo- 

i lomsko prakalbos šį šeštadie
nį, gruodžio 4, būtų pilnai pa- 

I sėkmingos. Prakalbos įvyks 
i Kliubo svetainėje, 338 Cen
tral St., 7:30 vai. vakare.

Turėkime Visuomet Mintyje
Lietuvių Literatūros Draugi

jos naujų narių vajus eina prie 
pabaigos. Belieka tik vienas 
mėnesis — gruodis. Tai pats 
smagiausias mėnesis užbaigi
mui senų metų su pagyvėjusiu 
darbštumu, kaipo praeities ge
resnei atminčiai, šis paskuti-
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I VAKARŲ FRONTE
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
□---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------EJ

Waterbury, Conn

(Tąsa)
— Ne tai...,— sakau susijaudinęs. Aš 

tokių kultūros sąlygų dar nepriaugau.
— Del to, kad jūs būvat apkasuose, 

nejau mes čia nė paklodės neišskalbsi- 
j me, — tęsia ji toliau.

Aš į ją žvilgteriu. Ji tokia grakšti, 
« jauna, gerai išsimaudžius išsiplovus, 

: kaip ir visi čia. Žmogus negali ir įsivaiz
duoti, jog tat yra ne tik karininkams. 
Tiesog net nejauku darosi.<

i Vis dėlto ši moteriškė užsispiria, kad
aš jai viską pasakyčiau.

—Kad aš turiu..., — aš susilaikau, 
juk ji turi suprasti, ką aš noriu pasaky
ti.

j — Ko ten turi?
— Utėlių, — pasisakau pagaliau.
Ji juokiasi.
— Tebūnie ir joms geros dienos.
Pagaliau man vis tiek. Įsikraustau į 

lovą ir apsikloju.
Kažin kieno ranka paliečia apklotą.

Viršila. Jis, mat, cigarų...
Po valandos pastebime, kad mes jau 

Įvažiuojame. * # *
Naktį pabundu. Kropas taip jau kruta. 

Traukinys tykiai traukia bėgiais. Vis
kas dar yra nesuprantama: lova, trau
kinys, namo...

Šnabždu:
— Albertai!
— Ko?
— Ar tu nežinai, kur čia išeinamoji 

t vieta?
— Aš manau, kad tos durys, kurios 

f veda į dešinę.
— Pažiūrėsiu.
Tamsu. Palengva pasvyru ant lovos 

krašto ir noriu atsargiai nulipti. Bet 
mano koja nepasiekia atramos. Gipsuota 
koja nepasiremsi; ji mane nutraukia že
myn ir aš dribteliu ant grindų.

— Prakeikimas! — sakau.
— Ar tu užsigavai? — klausia Kro

pas.
— Juk tu galėjai suprasti, — burbte

liu, — mano makaulė...
Tuojau atsidaro durys. Su šviesa įei

na gailestingoji sesuo ir žiūri į mane.
i — Jis iškrito iš lovos....

Žiūri mano pulso ir paliečia kaktą.
— Juk tamsta nekarščiuoji.
— Ne..., — prisipažįstu.
— Ar ką susapnavai? — klausia ji.
— Tat panašu, — nusileidžiu.
Dabar vėl prasideda klausimai. Ji 

žiūri įspyrusi žibančias akis. Puiki ir 
švari ji. Ir kaip čia dabar pasakysiu, ko 
aš noru.

Mane vėl užkelia viršun. Gal ir gerai 
bus. Kai ji nueis, aš vėl manysiuos že
mėn nulipti. Kad ji būtų sena moteriš
kė, aš tiesiog jai pasisakyčiau, bet ji juk 
visai jauna, daugiausia dvidešimt penke- 
rių metų. Nieko nepadarysi, negaliu juk 
jai pasisakyti.

Tad ateina man į pagalbą Albertas. 
Jis nesivaržo. Kita vertus, ne jam pa
čiam yra reikalas. Jis seserį pašaukia. 
Ši atsigrįžta.

— Sesute, jis nori..., bet ir Albertas 
nežino daugiau ką besakyti, kaip čia pri
deramai ir mandagiai išsireikšti. Tarp 
mūs ten fronte, tai tik žodį tarei ir eini 
sau, o čia dabar kaip gali žmogus tiesiog 
pasakyti tokiai moteriai.... Bet tuo tarpu 
jis prisimena mokyklos laikus ir sklan
džiai pabaigia:

— Jis, sesute, norėtų lauk.
— Ak taip, — sako gailestingoji sesuo, 

— taigi jam nereikėjo su savo gipsuota 
koja lipti iš lovos. Ko tamsta nori? — 
kreipiasi į mane.

Aš mirtinai nusigandau to jos posa
kio; aš ir supratimo neturiu, kaip tuos 
dalykus mandagiai vadina. Gailestingoji 
sesuo man ateina į pagalbą.

— Mažo ar didelio?
Toji gėda! Aš prakaituoju kaip bež

džionė ir sakau:
— Tik mažo....
Vis dėlto, mažiausia nors tiek laimės.
Gaunu butelį. Per keletą valandų aš 

jau ne vienas, atsirado daugiau norin
čių. Ir rytojaus dieną mes jau tiek apsi- 
pratom, jog nesivaržydami reikalaujam, 
ko norim.

Traukinys eina palengva. Kartkartė
mis jis sustoja, ir mirusieji iškeliami. 
Jis sustoja dažnai.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
uždyką gėlių vertės $2.00. 
Draugė Žemaitienė nuo Chip
man Street Extension, Laisvės 
skaitytoja ir gėlių mylėtoja 
prisiuntė M. Svinkūnienei daug 
gėlių šaknų labai gražių didžių
jų jurginų ‘ir kitokių gėlių ir 
pasakė: kas užsirašys Laisvę 
per mūsų vajininkes M. Svin- 
kūnienę ir M. Meisonienę, 
tiems duokite pavasarį gėlių 
vertės dvieji) dolerių už dyką, 
tai yra puiki dovana dėl naujų 
Laisvės skaitytojų.

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos 28 kuopos susi-

1943, 
Pra- 
Mes 
atsi
neš 
Bus 
dėl

rinkimas įvyks Dec. 8 d., 
svetainėje 103 Green St. 
džia 7:30 vai. vakare, 
kviečiame visus lietuvius 
lankyti į šį susirinkimą, 
bus svarbus susirinkimas, 
renkama kuopos valdyba
1944 metų ir Mrs. K. Stanislo- 
vaitienė duos raportą iš to di
džiulio susivažiavimo Friends 
of Sov. Russ., iš kurio ji nese
niai sugrįžo, kaipo delegatė 
nuo LLD 28 kp. Mes tikimės iš 
jos išgirsti tą, ką mes nežino
me ir negirdėjome. Ji kaipo de
legatė ir gera kalbėtoja pasa
kys mums daug .ką naujo. Po 
prakalbų ir susirinkimo turė
simo užkandžių. Vienos draugės 
ketino išvirti alfalfa arbatos,

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N

Rochester, N. Y Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje”

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

buvusį 69 m. 
gimęs Lietu- 
kaime, para- 

Panemunės,

Netekome Vieno Pirmųjų 
Gediminiečių

Lapkr. 18 d., 10 vai. ryto, 
1943 m., atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo Antanas Duoba. Mirties 
paliudymas rodo

Velionis buvo 
voje, Sabališkių 
pijos žemosios
Svetušino valsčiaus, Naumies
čio apskr., Suvalkų rėdybos. J 
Ameriką atvyko 1903 m. į 
Rochester, N. Y., pas brolį Be
nediktą. Gyveno visą laiką Ro- 
chesteryje.

Velionis buvo vienas iš ke
turių pirmutinių DLK Gedimi
no narių, kurie sutvėrė Gedi
mino Draugystę 1904 m. ir iš
buvo jos nariu iki mirties. 
Taipgi, buvo nariu SLA iki 
skilimo, 1930 m. Nuo 1930 m. 
įstojo į LDS. Buvo Laisvės 
skaitytojas nuo pat įsikūrimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Antonetą Valiuliūtę- 
Duobienę, dvi dukteris — Li
net ir Aldoną, abi vedę; pali
ko du anūku, brolį Benediktą, 
seserį Barborą Milčius ir daug 
tolimesnių giminių ir draugų.

Velionis rėmė visą pažangų 
darbininkų judėjimą.

Atsisveikinimo kalbą sakė 
B. Černauskas, namie ir ant 
kapinių.

Palaidotas 20 d. lapkr., 
1943 m., Mt. Hope krematori- 
joj. Tai, rodos, bus pirmas iš 
pažangių lietuvių taip palaido
tas.

Šermenimis rūpinosi lietuvis 
graborius G. Savage.

D-jos Koresp., C.

kitos atnešti kukių, trečios pri
rengti puikių silkių ir kitos dar 
daugiau ką. Todėl nepamirški
te visi atsilankyti.

Laisvės Vajininkės.

Amerikiečių ir anglų la
kūnai plačiai bombardavo 
japonų punktus Burmoje.

Dabar eina dienraščio Lais
ve? vajus naujiems skaityto
jams gauti; kiek jūs, drauge 
skaitytojau, pasidarbavot šia
me vajuje?

* LIETUVIŠKAS * 

Traktyrius 
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Karininku

411 Grand SL Brooklyn

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną šeštadienį.

kad visados

Ateikite pasimatyti su Glvlals 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST. • 
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL KV. 4-8688

i MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. |
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši 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.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampa# Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObrldge 6330 

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 T»kar« 
Nedėliomi* ir fivtatadigniaiai

FotografasC?
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 M Arion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey Št., Broadway Line 
Tel. GLewnore 5-6191 

—. ..................
■■■ ■ ■p RiuUWWliiWJIwi.iwiWRJWiuarpiUii

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone; EVergreen 8-9770

CHARLES’ I
UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
K. DEGUTIS, Savininkas .

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue |

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. |
BROOKLYN g

GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

i . wr. Skalius
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuve*

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Z3JW

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer $4158

No. 080. /,./</r 
C >osh). Mauhcd 
lovely modern 
rings of 14 K 
gold. Lovely 
diamond.

Both /or

$7500
No. • 100, Lady , 
Crosby. Unique , 
in. siyle, cxcep- 
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings in 14K 
8°ld. Superbly 
bfilliant dia- 

ag&L mood.

Both for

$85°°

/No. 120; Lady Both for 
„■.'Crosby. Identic,d

designs’ 14K, gold $1AAOO 
rings with splen- > 11111 • -

Ū (lid diarno'nd. '• 1-V;V";-All "Lady ęrosby” Ensembles 
iuyillraciive Presentation Box   T .... .

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums dulktą.

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

Tel. STagg 2-2178 , ATDARA VAKARAIS

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir graliai 
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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Kelis Kartus Didesni 
Japonų Nuostoliai

Bougainville. — Nuo 
amerikiečių įsiveržimo į šią 
Saliamono salą lapkr. 1 d. 
iki lapkr. 26 d. buvo už
mušta 2,014 japonų — tiek 
suskaičiuota jų lavonų. Iš 
Amerikos pusės tuo tarpu 
žuvo 281-nas karys.

Amerikos Karo Laivai
Australija, gruod. 2. —! 

Amerikiniai naikintuvai i 
bombardavo karinius japo
nų įrengimus Gasmatoj, 
New Britain saloj, ir Ma- 
dange, Naujojoj Guinejoj. 
Manoma, jog tai bu
vo p r a d i n is pasiruoši
mas įsiveržti į japonų 
tvirtumą, New Britain sa
lą, netoli Australijos.

Amerikiečiai nuskandino,1 
vieną prekinį priešų laivą i 
ir eilę motorinių valčių. Jie , 
ir australai lakūnai nume-. 
tė 27 tonus bombų į Cape 
Gloucester, New Britain, ir 
sudaužė japonų kanuolių 
baterijas.

Amerikos lėktuvai nume-j 
tė 46 tonus bombų į japonų ; 
pozicijas Bougainville sa- ! 
loj, Saliamono salyne.

Japonų karo laivai bom-, 
bardavo naujai užimtą ame-' 
rikiečių sklypą Torokina| 
srityj, Bougainville, bet jo-1 
kių nuostolių nepadarė.

RAGINA PANAIKINT 
MARGARINO TAKSUS

Washington. — Keli se
natoriai reikalavo panai
kint feder,alius taksus, ku
rie uždėti dirbtiniam svies
tui, margarinui. Jie nurodė, 
kad marginas yra beturčių 
sviestas, ir jo aptaksavimas 
skriaudžia tuos žmones.

PHILADELPHIA, PA.
Atsakymas J. Jakimavičiui
Per Keleivį, No. 47, jis ban

do man primesti nebūtus da
lykus. Jis rašo, būk man po
nas žideikis siūlinęs “šipkar- 
tę” važiuoti į Tarybų Lietuvą, 
1940 metais, kada dar gyvavo 
mūsų nabašninkė verslininkų 
ir profesionalų draugystė, ku
rią palaidojo ponia Grigaliū
niene. Tais laikais biznieriai 
sakydavo, kad reikia važiuoti 
į Tarybų Lietuvą patirti, tai 
aš jiems sakydavau: “Duoki
te man šipkartę, o aš tuojau 
važiuosiu į Tarybų Lietuvą ir 
sugrįžęs pasakysiu visą teisy
bę, kas tik yra naujo Lietu
voj.“

Bet tie karšti biznieriai, ku
rie siųsdavo važiuoti “pas Sta
liną,” man nei vienas šipkar- 
tės nedavė.

Taipgi žideikis nėra jokis 
tautininkas ir jis man' nieka
dos “šipkartės“ nesiūlė. Taipgi 
primetimas man “komunisto“ 
vardo, yra Jakimavičiaus iš
galvojimas. Aš nesu jokios 
partijos narys, nei komunistų, 
nei kitokios, mane niekas ne
įtikino, kad aš turėčiau būti 
Komunistų Partijos narys, jei
gu kas mane įtikintų, tai ga
lėčiau būti, kaip ir dešimtys 
tūkstančių kitų mūsų, šalies pi
liečių yra jos nariais.

Dabar aš pažymėsiu, kas 
esu ir už ką aš kovoju. Aš 
esu pažangus biznierius ir per 
ilgus metus pristatydavau 
maistą į daugelį didelių pik
nikų, jų tarpe, į dienraščio 
Laisvės pikniką, reikalui esant 
ir padėdavau padirbėti. Už 
tai fašistiniai — smetoniški 
elementai mane pravardžiuoja 
ir vadina “komunistu,“ “bol
ševiku,“ manydami, kad jie 
tuo mane užgauna arba nuže
mins Philadelphijos lietuvių 
akyse. Bet tas jiems nieko ne
gelbėjo, nes manęs nenupirk
si ir prie manęs neprisavinsi 
komunisto vardo, juo nesu.

Kokis gi tikslas senio Jaki

Amerikos Lakūnai Kir
to Naciam Italijoj

Amerikos lakūnai ataka
vo Bolsano, stotį geležinke
lio einančio iš Austrijos- 
Vokietijos per Brenner 
tarpkalnę į šiaurinę Italiją. 
Jie taipgi triuškino kari
nius fašistų punktus San 
Giorgio, Rocca. Cervavo ir 
kitur šiaurinėje Italijoje.

Už ROOSEVELTĄ ŠIMTAS 
PRIEŠ VIENĄ

aps-
Donaldsonville, Ga.

Kaimiškame Seminole 
krityje, Georgia valstijoje, 
buvo padaryta bandomieji 
balsavimai su klausimu: Ar 
jūs būsimuose rinkimuose 
balsuosite už prez. Roose- 
veltą, jeigu jis kandidatuos 
ketvirtai tarnybai? O jei 
ne, tai už ką balsuosite?

šiuose bandomuose balsa
vimuose dalyvavo 101 pi
lietis, ir šimtas jų pasisa
kė už Rooseveltą ketvirtam 
terminui, o vienas balsavo 
prieš, bet nenurodė, už ką 
jis balsuotų vieton Roose- 
velto.

Dveji pereiti prezidenti
niai rinkiniai išėjo taip, 
kaip bandomuose balsavi
muose pasisakė šio apskri
čio piliečiai.

Louisville, Ky. — Specia- 
, liūs Kentucky rinkimus į 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manus laimėjo republikonas 
Chester O. Carrier prieš 
demokratų kandidatą J. D. 
Talbotta.

O lapkričio 2 d. rinkimuo- 
ise republikonas buvo išrin
ktas Kentucky valstijos gu
bernatorium, pirmą kartą 
per paskutinius 16 metų.

mavičiaus taip be pamato apie 
mane rašyti? Kas, ar jau se
natvė prie to tave privedė, ar 
blogos valios žmonės priprašė, 
kad taip apie mane rašytum į 
Keleivį? O gal kokio skysti
mo buvai prisitraukęs, kad to
kias nesąmones pradėjai rašy
ti ? Gėda rašyti, neturint pa
grindo !

Aš esu smulkus biznierius 
nuo 1921 metų. Daug lietuvių 
manę pažįsta ir jokie išmislai 
prie manęs neprilips. Esu pri
rašęs 225 naujus narius prie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo, pašalpos organizacijos, 
5-tos kuopos, kurioje šimtai 
žmonių mane gerai žino ir jo
kie pliauškalai juos neįtikins 
ir prieš mane nenustatys. Esu 
Raudonojo Kryžiaus komiteto 
iždininkas nuo 1940 metų ir 
prisidėjau prie sušaukimo Phi- 
la. lietuvių kliubų ir kitų or
ganizacijų atstovų susirinki
mo, balandžio 12 d., 1943 me
tais, kur buvo sudarytas lie
tuvių komitetas nupirkimui 
bomberio. Toj konvencijoj ma
ne išrinko to lietuvių komite
to iždininku. Mes sukėlėme 
tam reikalui $500,000 karo bo- 
nais ir dabar darbuojamės dėl 
War Chest, kuriam tikslui vėl 
pas manę randasi ant rankų. 
$200 ir bus priduoti. Po to vėl 
stosime į darbą, kad sukėlus 
pinigų Raudonajam Kryžiui. 
Tai tokius aš darbus dirbu ka
ro laimėjimui ir hitleriząio 
nugalėjimui.

Prie to, aš buvau nuskir
tas už pirmininką, komitetų 
apvienijimui Amerikos Lietu
vių Ukėsų Kliubo ir Liet. Mu- 
zikalio Namo Bendrovės. Tas 
darbas traukėsi net per 6 mė
nesius, nes tam lietuvių vienin
gumui buvo priešingų, kurie 
kliudė ir dar kenkia to darbo 
galutinam užbaigimui.

Sarmata, seni, rašyti tą, ko 
nežinai! Nemanyk, kad tas 
suteiks tau garbės.

J. S. Rainys.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. svarbus susirinki

mas įvyks gruodžio 5 d., 2 yal. die
ną. Progresyvių Kliubo salėje, 325 
E. Market St. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra svarbių reikalų ap
tarti ir bus renkama delegatas į 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą. 
— J. Jančaitis, Sekr. (284-285)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 6 d., Pirmadienio vakare, 
7:30 vai. L. T. Name. Nariai visi 
dalyvaukite, turime daug naujo ap
tarti. . Taipgi išgirsite raportus net 
iš dviejų konferencijų. — E. Beniu- 
liene, Prot. Rast. (283-285)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 2 vai. dieną. Kliubie- 
čiai esate visi kviečiami ant virš- 
mįnėto susirinkimo, nes bus daug 
dalykų Kliubo reikaluose aptarta. 
Taipgi yra draugų, kurie pasilikę 
mėnesinėmis mokestimis. Būtų ge
rai, kad dalyvauti) ir užsimokėtų, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių.— 
J. Wisbor. (283-285)

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos! Rengia LLD 

63 kp. Įvyks sekmadienį, gruodžio 
5 d. Liet. Salėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7 vai. vak. Kalbės R. Mi- 
zara, šių dienų klausimais — Karas, 
Lietuva, Liet. Dem. Suvažiavimas ir 
tt. Prašomi visi dalyvauti. Įžanga 
dovanai. — Rengėjai. (283-285)

SANDĖLIS KNYGŲ IR 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 Knyga 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 Knygutė ....... 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 Li uos uoto jas ..................  60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

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

Hay Fever ...............................  85c
Nuo nemalonaus kvapo ............  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgčlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................. 85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
7022 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA FORTUNATO
7022 —- 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ASCOLI
6901 —- 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 — 2nd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE D. KARELAS & 
JOHN MAMANGAKIS 

Terry’s Diner
5213 — 2nd Avc.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELVIRA LONARDO
608 Liberty Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65 Thatford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARGARET’ fill’A
65 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
AMŽIAUS 25-50

MOKYKITĖS CIGARŲ DARYMO 
UŽDIRBKITE $40 IK VIRŠAUS

PO TRUMPO LAVINIMO PERIODO

GERA ALGA BESIMOKINANT
GERAS NUOLATINIS AMATAS 

DABAR IR PO KARO

PALUMBO CIGAR CO., INC.
68 EAST 131ST ST., N. Y. C. 

(ARTI PARK AVE.)
(287)

REIKIA MOTERŲ
Patyrimas nereikalingas.
Dirbti guzikų dirbtuvėje.

Gera alga; nuolatinis darbas.

JAPO BUTTON WORKS, 
370 West 35th St.

(286)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 

VALYTOJOS
Aukštos algos; pastovus darbas. 

Puikiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės j Housekeeper,

HOTEL WEYLIN, 
40 East 54th St.

(286)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Pilnam ar Daliai Laiko 

28c J Valandą 
ir puikiausi tipai. 

Duodama Uniformos ir Valgis.
Kreipkitės į Head Waiter,

FIFTH AVENUE HOTEL, 
5th Avc., & 9th St.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
$20.85 I SAVAITĘ 

Geri Tipai 
NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės j Housekeeper

FIFTH AVENUE HOTEL 
5th Ave., & 9th St.

(287)

AUDĖJOS
Sulink šilkinio musliono braižytojos ir kopi

juotojos ; gera alga.
REX STUDIOS, 105 BLEECKER ST., N.Y.C.

(287)

MERGINOS
Kosmetikų fabrikui, nelavintos. 5 dienų sa
vaitė, viršlaikiai, nuolat. Iš karinių darbų 

nesikreipkite.

COSMETRIES, INC.
30 East 10th St., N, Y. C.

(291)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

AUDĖJAI
Su ar be patyrimo prie Jacquard ant 

4X4 Crompton Knowles Looms
QUEENS TEXTILE MILLS
10-36 46th Ave., L. I. City.

I.R.T. Court St. Station,
8th Arve.—Ely Ave. Station

(286)

Amerikos Lakūnai Nuskandi
no Japonę Transportą ir Su

žalojo Tris Kitus Laivus
Australija. — Jungtinių 

Valstijų bombanešiai sunai
kino japonų transporto lai
vą 10,000 tonų ir 500 svarų 
bombomis padegė bei suža
lojo du japoniškus naikin
tuvus ir vieną žibalinį lai
vą ties New Ireland sala.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, ku
rios gelbsti keletai desėtkų skirtin
gų ligų. Nėr kenksmingos, bet visa
da pą^načlyvos. Šios mostys turėtų 
būt žėdnoj šeimynoj, ypatingai dar
bininko žmogaus, kurio sveikata, 
tai jo visas turtas. Turėdamas 
M. J. Svilpa’s Miracle Ointment ap
siginsi nuo daug ligų, išvengsi dide
lių iškaščių. Apsirūpink, pasipirk 
tuojau, kol aš dar turiu jų.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of, Gums. Prašalina gėli- 
jną, užsivietrijimfc ir sustiprina sme
genis greit ir ant ilgai. Švelni var- 
tot ir nekenksminga. Turėtų, rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mos- 
tisT nuo skausmų išviršutinių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu
siau sprando musulių, sąnarių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
lio-peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebuklinga mostis, ykuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sinus, Athlęte’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 
nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 

■mo, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio).

Visados gausi pagelbą, jei vartosi 
sulyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėrimų. 
Kaina 60c ir $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s Salve for 
Poison Ivy ir įvairių niežėjimų. Pa
bandykit, būsite užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami mosčių, siųskit ir 
pinigus. Money Order ar Chekį. Ca
nada! ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresuoki! taip:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 73, SU. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateit krautuvėm 
614 ’/z Zlon Street.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

(X) 
................................ "i1 1 ■. ■■ "■ ■■ i" .■ ■ ■■■-■■■■ ■■ ■ ■ ■■ ■■■

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 60c I VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI 

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

(285)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJĄ SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
528 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

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

(285)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ 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—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS
Lengvam 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 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER . IŠTISĄ DIENĄ.

WEST 23rd ST., N. Y.
XX)

KNYGŲ APDIIRB1MUI MERGINOS 
Patyrusios, puikiausi uždarbiai, 

nuolatinis darbas.
TABARD PRESS CORP., 421 HUDSON ST.

(286)

MERGINOS
Reikalingos Išsiuntimų Departmentui. $20 

pradžiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės j Personnel Manager.

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Avc., Brooklyn.

(288)

OPERATORĖS
Patyrusios ar pradinės ant Singer Sewing 
Mašinų. Paprastas siuvimas ir bandinimas 
blanketų. Nuolatinis, apskritų metų darbas. 

Gali padaryti gerą algą su viršlaikiais.
KOPF MFG. CO.

49 WARREN ST. NEW YORK CITY.
(285)

MERGINOS - MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

GERA PROGA 
IŠMOKTI AMATO

Moteriškų batų išdirbimo fabrike
I. MILLER & SONS
43-10 23rd St., L. L City.

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES
(285)

MERGINOS
Virš 18 Metų Dėl

SODA FOUNTAIN 
DARBO

Patyrimas nereikalingas. Gera alga. Duo
damu uniformos ir valgis. Puikios darbo są
lygos. Proga pakilimui.

LOFT CANDY CO.
793 Broad St.

(Broad & Market Sts.)
Newark, New Jersey

(288)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Dienom ; pilnam laikui. Kreipkitės j 

Executive Housekeeper. Hotel Pierre, 61st St. 
ir 5th Avenue.

(286)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PECKURYS IR PAGELBINIS 
PECKUHY8

Aukštos klasės apartmentiuiam namui. 4117 
į mėnesj. Matykite Mr. Mczza, 2 Horatio St., 

N. Y. City.
(286)

VYRAS, SENYVAS
Su palinkimu prie mechanizmo, reikalinga 

metalo fabrikui. Certified Gauge Co., 
34-18 Northern Blvd., Long Island' City.|. . I ...I W ,l« . ......  I|

SRIUBŲ MAŠINOS MOKINIAI
Operuoti rankinę Sriubų mašiną; privalo tu

rėti paljuosavimą. Certified Gauge Co., 
34-18 Northern Blvd., Long Island City.

MAZGOJIMO KAMBARIUI DARBININKAI 
Ištraukėjai, sudčjėjai j skalbtuvus ir išėmimui 
vyrai. Nuolatinis darbas; 70c j valandą. Ge

ros darbo sąlygos. Stag Laundry System, 
150 N. 5th St., Brooklyn.

' (287)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINĖTOJI SRITIM

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI SIETAI

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.
I

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.
(287)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ

MECHANIKAI
Aptarnavimų Stočiai

$44 Į SAVAITĘ
Laikas ir už Viršlaikius
NUOLAT — PASTOVIAI

DEXTER MOTORS
1st Avc & 98th St., Manhattan.
Klauskite Charlie. SAC. 2-4700.

(291)

VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MILL LATHE GRŲŽIMO 
DARBININKAI

Patyrę, aukšta mokestis ir daug viršlaikių.

PATCH WEGNER 
35-41 11 TH STREET 
LONG ISLAND CITY

I (290)

INDŲ MAZGOTOJAI 
$24 į SAVAITĘ

Duodama Valgis ir Uniformai 
Kreipkitės j Chef,

FIFTH AVENUE HOTEL,
Fifth Ave., & 9th St., N.Y.C.

(286)

STALIORIAI
DIRBTI PRIE GEROS ROSIES RAKANDŲ. 

GERA ALGA

ANGELO ROMANO, LTD., 
236 EAST BOTH ST.

(286)

BERNIUKAI AR VYRAI
Proga išsimokinti gerai apmokamą amatą.

Gera alga pradžiai.
THE GORHAM CO.,

454 6TH AVE., CITY
(286)

PAPRASTI DARBININKAI
Dirbti Plieno Gamyboje.
Būtinas Karinis Darbas.

Nuolatinis. Unijinės algos.
BERKSHIRE STEEL FABRICATORS CO., 

1054 88th St., Brooklyn.
(286)

JAUNI VYRAI OFISUI
Taipgi keletas fabriko darbui. Viršlaikiai; 
progos pakilimams. FORMED PRODUCTS, 

10 Bleecker St.
(286)

PAPER BOX S. & S. MECHANIKAS, paty
ręs, kuris supranta quad : nuolat: daug virš
laikių. Willow, 2887 Atlantic Avė., B’klyn.

(289)

PAPRASTI DARBININKAI
Viršaus 40 metų amžiaus, kilnojimui lengvų 

plieniuių plokščių. 80c j valandą.

LALLY COLUMN CO. OF N. Y.
211 Lombardy St., Greenpoint, Brooklyn.

(285)

BERNIUKAI, 16 iki 18, uždirbkite $20-$30 
į savaitę, moklnkitės operuot lathes, milling 

‘Inachinas, Sriubų mašinas, gręžimo presus, 
blueprint skaitymo, sujungimų.

Wirsching, 336 Canal St.
(285)

REIKALAUJA VYRŲ
Mokančių nuimti lękerj su specialiu lękerio 
nuėmimo padaru, taipgi specialistų su smėli

ne iwpiera nutrynimui namų rakandų, 
ir sprayerių. Gera alga.

SENPERES ART STUDIO
218 East 26th St., 4-tos lubos.

(285)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

848—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE DIB. FILES 
(X)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUT 
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
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

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

__________________________ 12
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

PATYRĘ
VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 

KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

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

(X)

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

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

(285)

VYRAI DĖL 
KARINIŲ DARBŲ 

Pramoniai, kuri dirba pilną laiką 
taikos ir karo metu.

PRADŽIAI MOKESTIS 
75c I VALANDĄ

Išsilaisvinimo nereikalaujame. 
Viršlaikių progos už laiką ir pusę 

ir už dvigubą laiką.
Apmokamos šventės ir vakacijos. 

Greiti pakilimai.
Linksmos darbo sąlygos.

Asmenys iš būtinų veiksenų nebus 
priimami be raštiško pareiškimo 

apie jų atliekamumą.
KREIPKITĖS Į

CLIFTON PAPER 
BOARD CO.

1 Ackerman Ave., 
Clifton, N. J.

(286) ’

<1

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 — 61st ST., BROOKLYN, N. ¥.
(«W)

............................. ■ '■■■—' I ■
JAUNI VYRAI 

16 METŲ AR VIRŠAUS 
Gerą Alga. 40 Valandų Savaitė, 

Prisideda viršlaikiai.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavūno 

pareiškimo.
McKesson & robbins, inc.

464 LIBERTY AVĘ., BROOKLYN, N. Y.
(285)

D
ii

BERNIUKAI
Reikalingi Išsiuntimų Departmental. $20 pra

džiai. 40 valandų, 6 dienų savaitė.
Kreipkitės j Personnel Manager

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288) 1
rn*W

VYRAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS

GERA PROGA
MOKYTIS AMATO ( . < . 4

Moteriškų betų išdlrbimo fabrike
I. MILLER & SON 3

48-10 23rd St., L. I. City ' .3
ARTĮ QUWNS FLAĘA STOTUI

1
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NwWkK^^j/inios
Lietuvių Partiečių 

Susirinkimas
Sekantį pirmadienį, gruod. 

6, įvyks lietuvių partiečių su
sirinkimas. Kviečiami visi na
riai pribūti laiku — 8 vai., 
Laisvės svet. Sekr.

Nečiunsko Palaikai Pa- 
laidoti-Krematuoti

Pereitą ketvirtadienį buvo 
palaidotas — kremetuotas Vac
lovas Morkus Nečiunskas, Mas- 
petho lietuvis. Kremą tor i.j oje 
kalbą pasakė R. Mizara, Lais
vės redaktorius, nes velionis 
buvo nuolatinis Laisvės skaity
tojas ir Literatūros Draugijos 
narys. Laidotuvėse dalyvavo 
nemažas skaičius vėl ionics gi
minių bei draugų. laidotuvė
mis rūpinosi graborius Shallin, 
(šalinskas).

Velionis Nečiunskas gimė 
Jaciunskų kaime, Rumbonių 
parapijoj, Alytaus apskrityj. 
Atvyko Amerikon 1910 metais 
ir per visą tą laiką gyveno 
Brooklyne arba Maspethe, kur 
turėjo nuosavą namą. Dirbo cu
kraus fabrike. Turėjo apie 57 
metus amžiaus. Paliko liūdėsyj 
žmoną Marijoną, ir sūnus, ka
reivį Juozą ir high schoolę lan
kantį Albertą. Kareivis Juozas 
net iš Missouri valstijos buvo 
atvykęs į tėvo laidotuves.

Demokratai Reikalauja 
Tammanės Išvalyti 

Savo Įstaigą
Henry Feinstein, vadovaujan

tis demokratas Manhattan’o 
pirmame assemblio distrikte, 
paskelbė visuomenės žiniai laiš
ką, kurį jis pasiuntęs Michael 
J. Kennedy, raginant miesto 
demokratus iššluoti “visą atgy
venusią vietinę vadovybę” ir 
“mobilizuoti žmones stoti sąly- 
džiai su žmoniška, liberališka 
ir demokratiška politika to di
džiojo demokrato, mūsų vy
riausio komandieriaus, Frank
lin D. Roosevelto.”

Kings County darbiečiai kri
tikuoja kongresmaną Delaney 
už pasirašymą Smitho raporto.

LIETUVIAI
karštai, entuziastiškai sveikina šį galingiausią iš visų judamųjų pa
veikslų — nes jis parodo, jog LIETUVIAI bus netrukus atvaduoti 
nuo Korikų-Nacių! Trys milijonai dolerių išleista šiam judžiui paga
minti. Jūs matysite savo kaimą — savo asmeniškus draugus šiame 
judyje. Jūs verksite — juoksitės — jūs dalinsitės jų džiaugsmais ir 
liūdesiu — šūs būsite sužavėti — mes tatai užtikriname.

“The North Star”
(ŠIAURINĖ ŽVAIGŽDĖ)

SU 24 DIDŽIAUSIAIS AMERIKOS AKTORIAIS
Slavianų liaudies šokiai, Derliaus Suvalymo Pokilis, muzika, šokikai- 
šokikės, dainininkės . . . gražus romansas ir geležinis pasiryžimas iš
naikint nacius virpins jūsų jausmus tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

DU TEATRAI ANT BROADWAYNEW VICTORIA
BROADWAY ir 46th St.

Visos vietos rezervuotos

RKO PALACE
BROADWAY ir 47th St. 
Nuolat rodo. Nebrangi įžanga.

“Vienas didžiausių judamųjų paveikslų mūsų laikais. — 
JFzV/ūm L. Shirer.

“Vienas iš pačių gyviausių, sujudinančių, jausmingiausių, vaizdin
giausių ir galingiausių judžių iš visų, kokius aš bet kada mačiau.—

John Gunther.

ANTR/1 DIDI SAVAITE!
TIKTAI ČIA! PRATĘSTAS BROADWAY RODYMAS

Judis, apie kurį visas kraštas kalba!
Jungtinių Valstijų Vyriausybė Perstato:— 

‘THE BATTLE of RUSSIA’

Extra priedas:

“LENINGRAD MUSIC HALL”
Nuolat nuo 9 A. M. kasdien. Vėlus rodymas kas Šeštadienį.

Pasiklauskite mūsų Benefisų Department© apie tikietus 
grupėms nupigintomis kainomis.STANLEY THEATRE

Filmos-Teatrai
“The North Star” Lankoma 

Skaitlingai
Skaitlingai lankymasis publi

kos pamatyti naujausią, ameri
kiečių gamintą apie Sovietų 
Sąjungą filmą “The North 
Star,” ’ privertė vedėjus New 
Victoria Teatro ir RKO Palace 
Teatro, New Yorke, rodyti tą 
pačią filmą ir toliau, nors iš 
pradžių buvo numatyta rody
ti tik ribotą laiką. Teatrai ran
dasi ant Broadway, vienas prie 
46th, kitas prie 47th Sts.

Kritikai po visą šalį atsilie
pia apie šią filmą kaipo geriau
sią šių metų filmą — aukštai 
dramatišką ir sykiu tikrovišką. 
Perstato Sovietų Sąjungą 
pirm karo, jos užpuolimą per 
nacius ir didvyrišką žmonių 
pasipriešinimą kruviniems pa
vergėjams.

Paramount Teatre
Nors filmą “No Time for 

Love” su Claudette Colbert ir 
Fred MacMurray dabar rodo
ma vietoj “I Dood It,” tačiau 
scenos programoj pasilieka 
ketvirtai savaitei Woody Her
man su savo orkestrą ir Ma
rion Hutton. Jie, beje, išsto
jo su nauja programa. Be jų 
dviejų, kituose naujuose scenos 
aktuose dalyvauja Jan Murray 
ir Red ir Curley.

Embassy Newsreel Teatre
Rodoma pabėgimas Mussoli- 

nio pas Hitlerį, jankių bombe- 
riai ant Berlyno, padegimas J. 
V. tankerio per japonus, ame
rikiečių kapai Guadalcanal, 
atvykimas laivo Gripsholm į 
Rio Janeiro su amerikiečiais 
įkaitais iš Japonijos, ir kitos 
karo ir namų fronto žinios.

į Rivoli Programa Pradeda 
21 Savaitę

I' šiame teatre vis teberodoma 
Paramount gaminta spalvota 

'filmą “For Whom the Bell 
Tolls.” Filmą pradėjo 21-mą 
savaitę ir vis dar žada ją rody
ti neribotą laiką. Vyriausiais
šioje filmoje aktoriais yra Ga
ry Cooper, Ingrid Bergman, 

.Akim Tamiroff, Arturo de 
.Cordova, ir daugelis kitų.

Stanley Teatre Rodo Naują 
Ir Seną Filmas

Naujai pradėta rodyti filmą 
“The Battle of Russia” yra 
statoma scenoje Jungtinių Val
stijų vyriausybės pastangomis 
supažindinimui Amerikos žmo
nių su to didžiojo talkininko 
didvyriškais atsiekimais karo 
fronte. Creta tos, palikta toli
mesniam rodymui Sovietų fil
mą “Leningrad Music Hall,” 
perstatanti Sovietų meną.

“Guadalcanal Diary” 
Paskutinės Dienos

šioji filmą, perstatanti tik
ruosius istorinius nuotikius, 
kuriuos filmosna įvaidino šeši 
Marinų Korpuso kovotojai, 
pergyvenę tas kovas, rodoma 
paskutinę savaitę Roxy Teatre, 
7th Avė. ir 50th St., New Yor
ke. Filmoje . vaidina ir būrys 
žymių aktorių. Trečiadienį pra
dės rodyti kitą filmą, “Happy 
Land.”

“The Great Mr. Handel”
ši spalvota filmą, pirmoji tos 

rūšies pagaminta Anglijoj nuo 
karo pradžios, pašvęsta atvaiz
davimui to muziko gyvenimo ir 
kūrinių, sėkmingai rodoma jau 
trylikta savaitė 55th Street 
Playhouse, New Yorke.

Scena iš Sovietų filmos “Day After Day,” neseniai 
pradėtos rodyti Amerikos teatruose.

Gazolinos vartotojai neužil
go gaus numeriuotus kuponus. 
Išleidžiami tikslu sukontroliuo
ti juodąjį turgų.

MATYK NAUJAUSIUS SENSA
CINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS! 
MATYK UŽGROBTUS JUDŽIUS, 
RODANČIUS HITLERĮ VADUO
JANT MUSSOLINI. MATYK 
AMERIKIEČIUS GRIPSHOLMU 
ATPLAUKUSIUS Į RIO DE 
JANEIRO.
MATYK AMERIKIEČIUS IR 
HOLANDUS DIRBANT LAUKUS 
FRANCI JOJ. MATYK PIRMUOSIUS 
MARININKŲ JUDŽIUS IŠ 
BOUGAINVILLE. MATYK NAUJUOSIUS 
J. V. KAPINYNO JUDŽIUS IŠ 
GUADALCANAL. GIRDĖK FULTONĄ 
LEWIS, J R. APIE JUNGT. VALST. 
PREKINI LAIVYNĄ.” 
MATYK “BEHIND THE BIG TOP.” 
TAIP PAT 43 naujausi žinių judžiai iš 
viso pasaulio.

Puikiausi Judžiai Mieste
F M R A Q Y NewsrceI Theatre 
LIHDHOO 1 BrOadway ir 46 St.

PASKUTINĖ SAVAITĖ!
ŽADĄ UŽIMANTI PERGALES 

EPIKA!
RICHARDO GREGASKIS’ veikale

“Guadalcanal Diary”
PRESTON FOSTER * LLOYD NOLAN 

WILLIAM BENDIX # RICHARD 
CONTE * ANTHONY QUINN 

7th Ave.
IV V/ JV. X ir 50th St.

SMAGUS, NAUJAS DU-UŽ-VIE- 
NĄ .DALYKAS PARAMOUNT’E. 
Kada Patraukliausias Kūnas 
susitinka Nepajudinamąją Jėgą. 
Claudette myli raumeningus vy
rus, ir tunelių kasėjai pilnai 
tuom naudojasi... tai valia vi

siems, juoko visiems 
CLAUDETTE FRED
COLBERT MacMURRAY

“No Time for Love”
»u ILKA CHASE, RICHARD HAYDN. 

JUNE HAVOC
* VISAI NAUJAS . . . VISAI 

SKIRTINGAS VAIDINIMAS SCENOJ *
Dar Palaikyta WOODY HERMAN ir Jo 

Orkestrą, RED ir CURLEY, JAN 
MURRAY ir MARION HUTTON *

PARAMOUNT “W.

Prašome Talkos Visų 
LLD 1 Kp. Narių

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakaro, 
gruodžio 9-tą, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Susirinkimas 
bus labai svarbus: rinkimas 
delegatų į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris įvyks 
gruodžio 18-19 dienomis, ra
portas iš Pabaltijo keturių 
tautų konferencijos; prisiren
gimas prie bendro kuopų kon- 
certo-baliaus, kuris įvyks sau
sio 15, 1944, Piliečių Kliubo 
svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Buvo nutarta, šį susirinkimą 
šaukti atvirutėmis, bet mes 
neturime pakankamai antrašų 
visus savo narius pasiekti at
virutėmis, todėl mačiusieji šį 
pranešimą draugai, malonėki- Į 
te viens kitam pranešti ir1 
pakvieskite savo draugus ir 
pažįstamus.

1 Kuopos Org.

Anthony Campagna prisiek
dintas švietimo Tarybos nariu 
vietoj d-ro Bonaschi.

Nuteista kalėti už pavogimą 
iš krautuvės kailinių, jauna 
vagilė ant teisėjo Freschi su
šuko, jog jis “atsiims pekloj 
savo Šerą” už jos nuteisimą.

a

$

Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

id

KEPAME TIKRĄ’LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

STANLEY MISIŪNAS

ir

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 į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

Pirmoji Amerikiečių 
Grupė Grįžo iš 

Japonijos
t ... i .

Gruodžio 1-mą į New Yorką 
atplaukė švedų laivas Grips
holm, vežinas 1,223 Jungtinių 
Valstijų piliečiais, buvusiais 
internuotais Japonijos kon
centracijose ir dabar iškeistais 
į Japonijos piliečius, internuo
tus šioje šalyje.

Kai kurio iš šių žmonių iš
buvę belaisvėje per du metus, 
tūli po kelis mėnesius, tačiau 
visi džiaugėsi pasiekę New 
York© portą. Vieni giedojo 
“God Bless America,” kiti 
verkė iš džiaugsmo. Vieninte
lis jų šiuo tarpu gailestis bu
vo, kad negalėjo visi parva
žiuoti. Tolimuose rytuose esą 
likę dar apie 6,000 J. V. pilie
čių, vien Philipinuosc esą 3,- 
800.

Parvežtieji nebuvo išleisti, 
kaip paprastai būna išleidžia
mi keleiviai taikos metu, ku
rio prieplaukoj susitinka su 
saviškiais ir važiuoja namo. 
Jie buvo nuvežti į Raudonojo 
Kryžiaus centrą išpildymui 
atitinkamų dokumentų ir ten 
pasimatė su saviškiais, o na
mo grįšti jiems leista tik atli
kus daugelį karo laiko forma
lumų. Didžiuma parvežtų yra 
misionieriai, atstovaujanti 35 
protestonų ir katalikų tikybas.

Sugrįžimui namo šie žmo
nės turėjo 18,000 mylių ilgio 
kelionę.

Kainų Administracija nu
mažino punktus stoikams ir ki
toms mėsoms.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas, ant žemutinių lubų. Reikės 
atlikti lengvi darbai prie namo. .$15. 
Antrašas — 100 Montrose Ave. Te
lefonas, Esplanade 7-7549.

(282-287)

BROOKLYN

UBO/? LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Suairinkimų ir tt. Puiku* 
•teičiau su naujausiais (taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Lewiso Streikas Mokyklose 
Neišdegė

Nei vieno vaiko nereikėjo 
siųsti iš mokyklos namo perei
tą trečiadienį, pirmą ' dieną 
Lewis’© unijos paskelbto strei
ko, į: kurį šaukta visi mokyklų 
bildingų prižiūrėtojai. Apie 
streiką plačiausiai rašė visa 
Lewisui pritariančioji spauda, 
kad m i lion as vaikų negalėsią 
lankyti mokyklų dėl streiko, 
nors miesto vyriausybė jau bu

1000
VYRŲ 

REIKIA
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Dirbti Su 

LAIVŲ ĮRENGĖJAIS 
ELEKTRIKAIS 
MAŠINISTAIS

LAIVŲ INŽINIERIAIS 
PAIPŲ ĮRENGĖJAIS

ASTRADŲ STATĖJAIS 
KANUOLĖMS BOKŠTŲ STATĖJAIS 

LAIVŲ KARPENDERIAIS 
METALO APSKALDYTOJAIS 

KOLKERIAIS
TAIPGI VALYTOJŲ IR PAPRASTŲ 

DARBININKŲ
JŪSŲ PAGALBA, REIKALINGA PAGREITINIMUI 
UŽBAIGIMĄ MŪSŲ LAIVYNO PIRMĄJĄ LINIJĄ 

KOVINGŲJŲ LAIVŲ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

NEW YORK 
SHIPBUILDING CORP.

BROADWAY AT FAIRVIEW, CAMDEN, N. J.

ARBA KREIPKITĖS J

U. S. EMPLOYMENT OFISĄ
639 Cooper St., Camden, N. J.

(291)

vo pažadėjusi pakelti algas, 
kad išvengti streiko.

Skelbtą dieną, kaip sakoma 
vyriausio bildingų vedėjo 
Hynds raporte, streiko nebu
vo, tik kur ne kur vienas ki
tas iš prižiūrėtojų metė darbą.

Pagarbai poeto Walt Whit
man©, Brooklyn© Knygyno 
skyrius, 92 Edwards St., pasi
vadino velionio poeto vardu.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?




