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THE LITHUANIAN DAILY
Pereitą sekmadienį buvau L

Worcester piknike. Tai buvo! J
.Lietuvos Sūnų ir Dukterų Bro- N O. 146 
liškos Draugijos parengimas '—
paminėjimui 25 metų sukak
ties .nuo įsigijimo Olympia 
parko.

Piknikas buvo gražus ir 
smagus. Pasakiau usteriečiam : 
Brooklyn© lietuviai pasimojo 
pasiųsti Lietuvos partizanams 
ir raudonarmiečiams cigaretę 
už $500. Ką jūs, broliai, 
note, ar brooklyniečiams 
sileisite ?

ma
nu-

Pu-1 
Ko-i

Pasekmės buvo tokios: 
blika suakavo $276, LPT 
miteto skyrius pridėjo $224. 
Parvežiau visus penkius šim
tus dolerių.

Cigaretai jau užsakyti ir ant 
kiekvieno pakelio bus toks už
rašas :

“Worcesterio lietuviai nuo
širdžiausiai sveikina lietuvius 
kovotojus už Lietuvos ir visos 
žmonijos laisvę.

“Tegul gyvuoja 
raudonarmiečiai!

“Tegul gyvuoja

lietuviai

Lietuvos
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PAĖMĖ VIBORG4, SOVIETAI ŽYGIUOJA LINK HELSINKIOU:

Ką dabar pasakys 
niečiai? Turime 
ryti. Mums dar 
giau kaip šimto

Negalime toli 
usteriečių !

brook ly- 
ką nors da- 
trūksta dau- 

d oi erių.
atsilikti nuo

Beje, ateinantį sekmadienį, 
t. y. birželio 25 dieną, tam pa
čiam Olympia parke rengia 
pikniką LPT Komiteto skyrius. 
Visas pelnas eis pasiuntimui 
dovanų Lietuvos žmonėms. 
Ne tik Worcesterio, bet ir apy
linkės lietuviai skaitlingai da
lyvaukite ir paremkite tą pra
kilnų reikalą.

Sovietų žurnalas “Karas ir 
Darbininkų Klase“ primena 
Japonijos imperialistų aukštas 
viltis ir ilgas iltis. Tai buvo 
1941 metais, kai Hitleriui se
kėsi. Japonai sapnavo apie Si
biro plačiuosius laukus. . .

Tos visos viltys dabar yra 
žlugusios. O tos ilgos iltys ir
gi bus savo laiku nulaužytos.

Suomijos fašistai irgi savo 
kuiną įkinkė į Hitlerio vežimą 
ir tikėjosi pasiimti Tarybų Są
jungos šiaurinę dalį. Sapnavo 
apie žygiavimą į Leningradą.

Bet Mannerheimo linija vėl 
sudaužyta, Raudonoji Armija 
prie Viborgo vartų! Tik mir
tys ir išnykimas laukia ir tų 
plėšikų.

Suomių tauta, apvalyta nuo 
Mannerheimų ir Rytių, hitleri
nių galvariezų, turės atgimti iš 
naujo po karo.

Pirmu sykiu premjeras 
Churchillas prabilo labai op
timistiškai. Jis teigia, kad gal 
dar šiemet hitlerinė Vokietija 
bus supliekta!

Talkininką pasisekimai vi
suose frontuose pagimdo tas 
aukštas viltis, šitie keli vasa
ros mėnesiai bus sprendžiami 
visuose europiniuose frontuo
se.

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ
POZICIJAS TIK UŽ 2 

MYL. NUO CHERBOURG
London, birž. 21. —Fron

to pranešimai teigia, kad 
amerikiečiai dasigrūmė iki 
dviejų mylių į pietus nuo 
Cherbourgo didžiojo uosto, 
šiaurvakariniame Francijos 
kampe. Kiti Amerikos ka
riuomenės daliniai užėmė 
pozicijas už ketverto mylių 
j pietų vakarus nuo Cher
bourgo. Jungtinių Valstijų 
kovūnai triuškina paskuti
nes vokiečių gynimosi lini
jas aplink miestą.

Naciai sprogdina Cher
bourgo uosto įrengimus ir 
kitus pastatus. Miestas skę
sta dūmuose. Tarp pastatų, 
kuriuos vokiečiai dabar nai-

Senatas Nutarė Pagrei
tinti Filipinams Ne

priklausomybę
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas priėmė re
zoliuciją, kad Filipinam bū
ti] duota nepriklausomybė 
anksčiau, negu buvo nutar
ta. O pirmesnysis tarimas 
žadėjo jiem nepriklausomy-

Suprantama, jog prezid. 
Rooseveltas pasirašys da
bartinę rezoliuciją, siūlan
čią pagreitint Filipinam ne
priklausomybę po to, kai jie 
bus atvaduoti nuo japonų.

DIDELI ORO SMŪGIAI 
HITLERININKAMS

London.-- Amerikos bom- 
banešiai ir anglų lėktuvai 
daugmeniškai atakavo dvy
liką Vokietijos žibalo fabri
kų ir lėktuvų aikštes šiaur
vakarinėje ir vidurinėje Vo-

Amerikiečiai ypač įnirtu
siai ardė vokiečių įrengi
mus Calais ruože, šiaurinė
je Francijoje, taikydami į 
tas vietas, iš kur vokiečiai 
siunčia automatiškus bom- 
banešius prieš Angliją.

Talkininkai nušovė 53 na
cių lėktuvus virš Vokietijos, 
o savo neteko 47 bombane- 
šių ir septynių lengvųjų lėk
tuvų. 21-nas Amerikos bom- 
banešis buvo priverstas nu
sileist Švedijon.

O visgi Hitleris iškepė nau
ją slaptą karo pabūklą. Tasai 
jo lėktuvas be žmogaus yra 
tikrai stebėtinas įrankis.

Lėktuvas krinta ten, kur nu
statytas kristi. Eksploduoda- 
mas padaro daug žalos.

Bet anglai sako jo nesibiją. 
Jie tuojau išmoksią nuo jo ap
siginti ir Hitlerio pastangos

(Tąsa 5-tame puslapyje)

JAPONAI UŽĖMĖ CHANG
SHA, CHINIJOJE

Chungking, birž. 21.—Ja
ponai atėmė iš Chinų Chan
gsha miestą, Hunan provin
cijos sostinę ir geelžinkelių 
centrą. Bet chinai atgriebė 
nuo japonų Ningsiang mies
tą, 30 mylių į vakarus nuo 
Changshos.

T V V O MJO rtjObi 'fii

kiną mieste ir priemiesčiuo
se, yra laivastatyklos, lėk
tuvų stovyklos, elektros ir 
geso fabrikai ir prieplaukų 
įrengimai.

Amerikiečių komanda per 
radiją atsišaukė į apgula
mus nacius, kad pasiduotų, 
nes kitaip jie bus sunaikin
ti. Skaičiuojama, jog Cher- 
bourge ir apylinkėje esą 25 
iki 50 tūkstančių vokiečių.

Be kitu atvaduotu vieto- 
K.

vių Cherbourgo pussalyje, 
amerikiečiai per dieną užė
mė Valognes, Vasterville ir 
Martin Le Greard mieste
lius.

Verda Mūšiai Cher
bourgo Gatvėse

Franci j a, birž. 21. — Ne- 
oficialės žinios iš fronto 
praneša, kad Amerikos ka-

RAUDONOJI ARMIJA ŠTURMU UŽĖMĖ
VIBORGŲ TVIRTUMA - UOSTA, IR

NUMARŠAVO KELIAS MYLIAS UŽ JO
London, birž. 21. — Užė

mus Viborgą, Raudonoji 
Armija numaršavo jau trisriuomenė prakirto vidujinę | Iiag j vakarus nil0 jo ,in. 

vokiecių apsigymmo liniją kui Heisinki0; Suomijos sos-aphnkui Cherbourgo, jsiver- tamiesčio> kaip sakė Angli-žė i priemiesčius, ir dabar 
siaučia mūšiai pačiose gat
vėse.

Lemiama, jog Cherbour- 
go užėmimas jau tiktai va
landų klausimas.

Siaučiąs Lemiamas 
Amerikos ir Japonu 

Laivynu Mūšis

jos radijas trečiadienio ry-

kar Raudonoji Armija, jos 
tankai, artilerija ir bomba- 
nešiai šturmavo ir paėmė 
galingąją Suomijos tvirtu
mą Viborgą, 60,000 gyven
tojų miestą, svarbų uostą, 
penkių geležinkelių ir šešių 
plentų mazgą prie Suomių 
Įlankos.

Granito uolų kalnuose ap
link Viborgą suomiai turėjo 
iškalę drūčiausius fortus, 

į ginkluotus naujoviškomis 
vokiečiu kanuolėmis, mino-

Nusigandusi suomių val- 
diža liepė visiems “nereika
lingiems” civiliams gyven
tojams išsikrausyti iš Hel
sinkio.

Nuo raudonarmiečių da-
bartimų pozicijų tėra apie Gaidžiais*7r‘kitei7šiandie-
130 mylių į vakarus iki Hel
sinkio.
TVIRTUMA VIBORGAS 

ŠTURMU PAIMTAS
London, birž. 21. — Va-

niniais pabūklais.
GANDAI APIE SUOMIŲ 
“TAIKOS KABINETĄ”
Kuomet 1939-40 metų ka-

ITALIJOJE TALKININ
KAI SUĖMĖ JAU 

27,000 NACIU
Roma, birž. 21. — Anglai 

viduriniame Italijos fronte 
užėmė Perugią, 37,000 gy
ventojų miestą, ' keturių 
plentų mazgą, ir per dieną 
numaršavo dar 10 mylių 
pirmyn. Šioje srityje jie, 
tarp kitko, atėmė iš vokie
čių Civitella d’Arno, Pani- 
cale ir eilę kitų miestelių 
bei kaimų.

Adriatiko Jūros ruože, ry
tiniame fronto gale, anglai 
prasiveržė per Tronto upę 
ir nugrūdo nacius 20 mylių 
atgal iki Tesino upės.

Penktosios armijos fran- 
cūzai, vakariniame Italijos 
fronte, užėmė karinį kalną 
Amiatą ir žygiuoja tolyn į 
šiaurius.

Talkininkai paėmė nelais
vėn dar šimtus vokiečių. 
Taigi per penkias savaites 
dabartinio ofensyvo jie
ėmė jau daugiau kaip 27 
tūkstančius hitlerininkų.

London, birž. 21. — Pra
nešama, kad prasidėjo di
džiausias, sprendžiamasis 
mūšis tarp Jungtinių Vals
tijų ir Japonijos laivynų. 
Japonų radijas sakė, jog 
perkūnuoja įtūžusi kova 
pietiniai - vakarinėje Paci
fiko Vandenyno dalyje. A- 
not japonų, tai nuo šio mū
šio pasėkų priklausys visa 
tolesnioji karo eiga tarp 
Japonijos ir Amerikos.
' Penktasis Jungtinių Val

stijų laivynas kertasi su Ja
ponijos laivynu tarp M aria
mi salų ir Filipinų. Nužiūri
ma, kad japonai ten sumo
bilizavo visą karinį savo lai
vyną prieš amerikiečius.

ANGLAI IŠ TRIJŲ 
PUSIU PLIEKIA 
NACIUS CAEN’E

2,000 Amerikiečių ir 
Anglų Lėktuvų Vėl 
Atakavo Berlyną

su-

Maskva. — Birž. 19 d. vi
suose frontuose sovietinės 
jėgos sunaikino 38 priešų 
lėktuvus.

SUNAIKINTA 600 JAPO
NŲ LĖKTUVŲ

Perlų Uostas. —Admiro
las Nimitz, vyriausias Ame
rikos laivyno komanduoto- 
jas Pacifiko Vandenyne, pa
reiškė, jog Penktasis Jung
tinių Valstijų laivynas turi 
jvalias jėgų sumušti net vi
są Japonijos laivyną. Ni
mitz džiaugėsi, kad japonų 
laivynas, pagaliaus, drįsta 
išstot mūšin.

Nuo amerikiečių įsiverži
mo j Saipan salą, Marianą 
salyne, jie sunaikino jau 600 
japonų lėktuvų, kaip prane
šė admirolas Nimitz.

Franci j a.— Anglai atėmė 
vokiečių Hottot-les-Ba-is

ques miestelį, pora mylių į 
pietus nuo vakar savo už
imto Tilly-sur-Seulles, už 
tuzino mylių į pietų vaka
rus nuo Caen miesto, di
džios geležinkelių ir vieške
lių stebulės. Anglų kariuo
menė atakuoja nacius pa
čiame Caen iš šiaurių, 
šiaurvakarių ir šiaurių ry-

Vienas neoficialis prane
šimas iš fronto teigia, kad 
hitlerininkai gal jau ištrau
kę daugumą savo kariuome
nės iš Caen ir palikę jame 
tiktai tiek nacių, kad galė
tų laikinai atremti anglus.

Anglų karo laivai ir sau
sumos artilerija be atlaidos 
pila ugnį į priešus Caen 
mieste ir aplinkinėse 
jose.

lini-

velAmerikos lakūnai 
bombardavo japonus Truk, 
Ponape, Nauru salose ir te- 
beliekamose jų pozicijose 
Marshall salyne.

London, birž. 21. — Dau
giau kaip 1,000 amerikinių 
bombanešių su tiek pat len
gvųjų anglų ir Amerikos 
lėktuvų, kaipo pa
lydovų, triuškino karinius 
taikinius Berlyne ir prie
miesčiuose trečiadienį.

Dalis tų lėktuvų paskui 
skrido į rytus, matomai, į 
sovietines amerikiečių lėk
tuvų aikštes, kaip skelbė 
Berlyno radijas.

(Suprantama, kad toje 
kelionėje jie bombardavo ir 
kitus strateginius vokiečių 
punktus.)

Pirmieji amerikiečių pra
nešimai sakė, jog nei vienas 
vokiečių lėktuvas nepakilo 
jiem pasipriešint Berlyno 
srityse, tik priešorlaivinės 
nacių kanuolės smarkiai 
veikė.

Berlynas taipgi sakė, kad 
talkininkų lakūnai bombar
davo Hanoverio ir Braunš- 
veigo apylinkes dienos lai
ku.

12 iš tų bombanešių buvo 
priversti nusileist Švedijon.

re Sovietai užėmė Viborgą, 
tai Suomijos valdžia pama
tė, jog bergdžias būtų daly
kas toliau priešintis ir pra
šėsi Sovietu taikos.

Dabar Raudonajai Armi
jai paėmus Viborgą, taipgi 
pasklido gandai Švedijoj ir! 
Londone, kad suomiai sten
giasi sudaryt naują ministe- 
rių kabinetą, kuris Laikytų
si su Sovietų Sąjunga. Lig
šiolinis kabinetas, vadovau
jamas premjero Ed. Linko- 
mies ir socialdemokrato fi
nansų minister! o Tannerio, 
atmetė Sovietų siūlytas pa
liaubų sąlygas.

Anglų radijas teigė, kad 
pats feldmaršalas Manner- 
heimas, vyriausias suomių, 
komandierius, ragina suor-* 
ganizuot naują valdžią, ku
ri pradėtų taikos derybas * 
su Sovietais. . ■

Nauji Smūgiai Suomiam
Šalia Viborgo, raudonar

miečiai, komanduojami ge
nerolo Govorovo, užėmė 
Mannikkalą, 6 mylios i šiau
rių rytus nuo Viborgo, ir 60 
kitų gyvenamųjų vietų Ka-

MASKVOS LAIKRAŠTIS APIE PREZIDENTO 
ROOSEVELTO IR DEWEY KANDIDATŪRĄ
Maskva. — Sovietų lai

vyno laikraštis, Raudonasis 
Laivynas rašo:

“Platieji Amerikos žmo
nių sluoksniai jau aiškiai 
parodė, kad jie stoja už 
prez. Roosevelto išrinkimą” 
ketvirtajam terminui.

Ypač darbininkai pritaria 
Rooseveltui, sako Raudona
sis Laivynas. Jis teigia, kad 
Thomas Dewey veikiausiai 
bus republikonų kandidatas 
į prezidentus. O Dewey yra 
“būdingas republikoniškas

isoliacionistas”, — šalinin
kas tokios politikos, kuri at
skirtų Ameriką nuo talki
ninkų ir nuo jos dalyvavi
mo taikos palaikyme po ka
ro laimėjimo.

Raudonasis Laivynas pri
mena, kad Dewey 1940 m. 
aštriai smerkė prez. Roose- 
veltą už Sovietų Sąjungos 
pripažinimą. Pernai rudenį 
Dewey kalbėjo apie Ameri
kos santarvę vien su Angli
ja. Tik šiemet balandyje jis 
sakė, kad ir po karo reikė-

tų palaikyt sutartinę tarp 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos.

Taip, pagaliaus, kalbėti 
privertė Dewey’u tiktai tas 
faktas, kad daug, amerikie
čių pageidauja santarvės su 
trimis didžiaisiais talkinin
kais; ir tie amerikiečiai rin
kimuose nebalsuotų už De
wey, jeigu jis dabar atvirai 
išstotų prieš tokią santar
vę, kuri reikalinga taikai 
palaikyti po karo.

BULGARAI NUŽUDĘ 
AMERIK. LAKŪNĄ

Pranešama, kad gen.^Mi- 
chailovičiaus bulgarai už
mušė vieną Amerikos lakū
ną, kuris buvo priverstas 
nusileist Jugoslavijon ties 
Uzice.

ŽUVĘ LIETUVIAI KARIAI
Washington. — Pacifiko 

Vandenyno fronte, kovoje 
prieš japonus tapo užmuš
tas Andrius A. Gerulaitis, 
kurio motina Amelia gyve
na Broad Brooke, Conn.

Tame fronte žuvo ir John 
V. Bridges, kurio sesuo 
Konstancija Samoška gyve
na Waterbury, Conn.

užimtų vietovių yra 7 gele
žinkelių stotys — Kaislahti, 
Sommee, Sacinioe, Heinjoki 
ir k t.

Vienas sovietinių šaulių- 
dalinys nušlavė virš 1,000 
suomių ir pagrobė dviejų 
pulkų vėliavas, 3 tankus, 19 
kanuolių ir daug trokų su 
kroviniais. Kitas Sovietų 
karių junginys ištaškė kelis 
suomių batalionus, užėmė 
jų divizijos centrą ir pagro- 4 
bė 4 amunicijos sandėlius, 
taipgi maisto sandėlius, 78 
trokus ir automobilius, 600 
dviračių. Dar kitas raudon
armiečių junginys pagrobė 
15 suomių prieštankinių ka
nuolių ir didelius kiekius a- 
municijos.

Daug priešų buvo paimta 
nelaisvėn.

Per 11 dienų ofensyvo 
Raudon. Armija nužygiavo 
60 mylių iki Viborgo.
Nuskandino dar Keliolika 

Suomių-Vokiečių Laivų 
' Sovietų lakįjnai sunaikino 
Viborgo Įlankoj 6 suomių 
transporto laivus ir 6 lai- 
vukus. Rygos Įlankoje rau
donieji bombanešiai nu
skandino vokiečių transpor
to laivą 6,000 tonų. Kirke
nes uoste, šiaurinėj Norve
gijoje, arti Suomijos, sovie
tiniai lėktuvai supleškino 
žibalinį laivą ir 3 mažes
nius, pakrantinius laivus.

Raudonieji lakūnai vėl 
bombardavo Suomijos uos
tamiesčius Kotką, Kaminų 
ir Lovisą, į vakarus nuo So
vietų užimtojo Viborgo.
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Treji Metai
i.

Šiandien, birželio 22 dieną, sukanka ly
giai treji metai, kai vokiškieji barbarai, 
vadovaujami žmogėdros Hitlerio, pasa- 
lingai pradėjo karą prieš Tarybų Sąjun
gą, taigi ir prieš tarybinę Lietuvos res
publiką, mūsų tėvų kraštą.

Tai buvo didelio sukrėtimo diena vi
siems Tarybų Sąjungos draugams ir 
prieteliams, — visiems, kurie mate ir su
prato, kaip baisiai tas atsilieps į kuriamą 
naują visuomeninę santvarką pasaulio 
sausžemio šeštadalyj. Podraug, tai buvo 
džiaugsmo diena visiems tamsybės apuo
kams, visiems, kurie per metų metus 
griežė dantį prieš socijalizmo kraštą ir 
darė viską jį šaukšte vandens paskan
dinti.

Birželio 22 diena pasiliks istorine ir 
svarbia diena ne tik dėl to, kad tą dieną 
banditas Hitleris, susigrobęs visos Eu
ropos fabrikus ir ginklus, pavergęs visą 
Europą, atsuko iki tol pasaulyj nematy
tas dideles kariuomenes su pasakiškais 
ginklų skaičiais prieš Raudonąją Armi
ją. Ji yra ir bus svarbi diena dar ir ta 
prasme, kad toji diena iškėlė viešumon 
tai, kaip kurie žmonės ištikrųjų suprato 
ir svėrė pasaulio likimą, kaip jie suprato 
Tarybų Sąjungos tautų galybę ir jų vaid
menį civilizacijos ir kultūros gelbėjime.

Viena žmonijos dalis tuojau, kai tik 
pradėjo traškėti bombos ant tarybinių 
respublikų miestų ir miestelių, kai tik 
pradėjo vokiečių patrankos baubti ir 
tūkstančiai tankų ristis per Vokieti j os- 
Tarybų Sąjungos sieną, paskelbė, kad ji 
šimtu nuošimčių stovi su Tarybų Sąjun
gos tautomis, kad ji, net jeigu komunis
tinei sistemai ir nepritaria, paduoda sa
vo ranką Raudonajai Armijai ir tarybi
nei liaudžiai; kad ji yra įsitikinusi, jog 
Tarybų Sąjunga atsilaikys prieš besti- 
jišką nacių pajėgą ir kad ši žiauri ir 
šlykšti pajėga bus sunaikinta.

Kiti, sąmoningi Tarybų Sąjungos prie
šai, šoko džiaugsmu į aukštį ir stojo Hit
lerio pusėn, skelbdami, būk dabar atėjęs, 
pagaliau, jų lauktasis Tarybų Sąjungai 
galas; tarybų respublikos būsiančios 
Hitlerio užkariautos, SSSR sunaikinta, 
Užkariauta, tarybinė vyriausybė turė
sianti žlugti. Šitie žmonės, jei tai gali
ma juos tokiais vadinti, vadinasi, durno
mis pranašystėmis reiškė savo ilgai puo
selėtus norus ir tikslus.

Ar šiandien, po trejų metų, reikia aiš
kinti, kuri pusė buvo teisinga?!...

Mes iš pat pirmosios dienos Hitlerio 
užpuolimo ant Tarybų Sąjungos buvome 

45U pirmosios kategorijos žmonėmis, — 
su žmonėmis, stovinčiais už hitlerininkų 
sunaikinimą ir civilizacijos išgelbėjimą.

Ten, kur mes neturėjome pilnų apie 
tarybinių tautų stiprybę faktų, mumyse 
vietą užėmė sveikas instinktas, sveikas 
sensas, blaivi žmoniškoji nuojauta. Mes 
buvome įsitikinę, kad Hitleris, pradėjęs 
karą prieš Tarybų Sąjungą, išsikasė sau 
Jr savo režimui duobę, į kurią jis bus pa
guldytas anksčiau ar vėliau. Turėdami 
žinių apie Tarybų Sąjungą, ir besiva
duodami tokiu įsitikinimu, mes prieš 
1941 m. birželio 21 d. nenorėjome tikėti, 
kad Hitleris ir jo generolai bus taip su- 
idiotėję, kad jie išdrįs pradėti karą prieš 
didžiulę socijalistinę šalį!

Amerikos lietuviuose bene buvo dides
nis nuošimtis, negu kitose tautinėse gru
pėse, tokių kvailių, kurie tikėjosi, būk 
“Stalino dienos jau suskaitytos”! Kaip 
tie žmonės šiandien gali prisiminti, ką 
jie 1941 m. birželio pabaigoj rašė ir kal- 
bėjof — kaip jie gali tatai prisiminti, nė- 
prisipažindami, be kitko, esą dideliais 
durniais, — mums sunku suprasti!

> . IL11941 m. birželio mėn. 22 d. Tarybų Są
jungos užsienio reikalų komisaras, Molo-

tovas, Maskvoje sakė kalbą, kurioje jis 
užakcentavo:

“Mūsų dalykas yra teisingas. Priešas 
bus sumuštas. Pergalė bus mūsų!...”

Po dviejų savaičių, 1941 m. liepos mė
nesio 3 dieną, Tarybų Sąjungos premje
ras, Stalinas, sakė kalbą, kurioje jis, be 
kitko, nurodė:

“šis karas su fašistine Vokietija nega
lima laikyt paprastu karu. Tai nėra ka
ras tiktai tarp dviejų armijų; jis taip 
ąat yra didysis karas visų Tarybų šalies 
žmonių prieš Vokietijos fašistų pajėgas... 
šiame didžiajame kare mes turėsime iš
tikimais savo sąjungininkais Europos ir 
Amerikos tautas, taip pat vokiečių liau
dį, pavergtą hitlerinių despotų.

“Mūsų karas dėl mūsų krašto laisvės 
susijungs su Europos ir Amerikos tautų 
kova dėl nepriklausomybės, dėl demokra- 
4?nių laisvių. Tai bus bendras frontas 
tautų, stojančių už laisvę, prieš pavergi
mą ir prieš grąsinimus pavergimu iš fa
šistinių Hitlerio armijų pusės... Visos 
liaudies jėgos sunaikinimui priešo! Pir
myn, laimėti pergalę!”

Kada Stalinas šitaip kalbėjo, keletas 
Tarybų Sąjungos respublikų, jų skaičiu
je ir Lietuva, jau buvo priešo okupuo
tos. Priešas vis ėjo gilyn, į rytus, mesda
mas naujas pajėgas, naikindamas tary
binius kaimus, miestelius ir miestus.

Ar daug mūsų krašto žmonių tuomet 
tikėjo Molotovo ir Stalino žodžiams? Ne
daug. Dauguma jų buvo “užhipnotizuoti” 
hitlerine galybe ir komercinės spaudos 
melais apie Tarybų Sąjungos “silpnybę”!

Kiek Amerikos žmonių prieš tris me
tus, sakysime, tikėjo Stalino pareiškimu, 
kad šiame kare susidarys bendras tautų 
frontas — Amerikos, Anglijos, Tarybų 
Sąjungos — tautų frontas arba koalici
ja hitlerizmui sunaikinti?

Turime pasakyti, jog nedaug!
Bet gi šiandien, po trijų metų, yra 

taip, kaip Stalinas pranašavo!
Po trijų metų Tarybų Sąjunga, Ame

rika ir Didžioji Britanija yra talkinin
kes ! \

Po trijų metų pasaulis turi Teherano 
susitarimus! (

z Po trijų metų yra labai mažai žmonių, 
kurie abejoja, kad fašistinė Ašis bus 
(sunaikinta!

III.
t Gūdžios buvo 1941 m. birželio paskuti
nės dienos laisvę ir taiką mylinčiajam 
pasauliui. Džiaugėsi, tūžo tuomet tik fa
šistai ir jų talkininkai.

Europa buvo parblokšta. Afrikoje vie
špatavo naciai, Italijos fašistai ir jų Vi
chy valdžios talkininkai, francūzai par- 
davikai. Amerika buvo nepasiruošusi, — 
neturėjo ginklų, neturėjo išlavintos ka
riuomenės, atsakančios momentui. Di
džioji Britanija buvo nualinta, laukė 
priešo invazijos į Anglijos salas.

Jei tuomet Raudonoji Armija būtų bu
vusi silpna, jei Tarybų Sąjunga nebūtų 
turėjusi stiprios pramonės, jei ji nebūtų 
buvusi pasiruošusi, — pasaulio civilizaci
jai būtų buvęs padarytas galas. Nes tuo
met, kai vokiškasis banditas paleido sa
vo galingąsias pajėgas Rytų Fronte, ja
poniškas banditas Tolimuose Rytuose tu
rėjo ginklą išgaląstą, paruoštą smeigti 
Amerikai ir, progai pasitaikius, Tarybų 
Sąjungai nugaron!

Bet Tarybų Sąjungos tautos, jų Rau
donoji Armija, laivynas ir aviacija pa
saulio nenuvylė. Per tris metus Tarybų 
Sąjunga didvyriškai grūmėsi su nacių 
armijomis, su užpuolikais. Per tuos tris 
metus . Jungtinės Valstijos ir Didžioji 
Britanija spėjo pasiruošti, apsiginkluoti.

Ir šiandien jau kitokis vaizdas — sma
gesnis, malonesnis mums vaizdas. Šian
dien tas pat banditas mušamas jau iš 
trijų pusių, — Vakarų, Pietų ir Rytų.

Yra didelė žmonėse viltis, kad šiemet 
hitlerinis priešas bus sunaikintas, Tą 
pabrėžė generolas Eisenhoweris, tą at
sargiai pripažino ir Anglijos ministerių 
pirmininkas Churčhillas; to siekia ir 

^Tarybų Sąjungos vadai.
Taigi, minėdami trijų metų sukaktį 

Tarybų Sąjungos - Vokietijos karo, pa
saulio tautos, pasaulio žmonės reiškia di
delę pagarbą didvyriška j ai Raudonajai 
Armijai dėl jos milžiniškų žygių, kokių 
pasaulis iki šiol nėra matęs.

Tas pats laisvę ir taiką mylįs pasaulis 
reiškia didelę pagarbą ir Didžiosios Bri
tanijos žmonėms, ir ypačiai Amerikos 
žmonėms, spėjusiems per tąjį laiką pa
gaminti pasakiškus kiekius geriausių 
ginklų, suteikti pagalbos tiek Anglijai, 
i?iek Tarybų Sąjungai!

Tikėkime,w kad 1945 metais šiuo laiku 
Europoje jau viešpataus taika ir ramy
bė!'

Prezidentas Rooseveltas

Juozas Stalinas

Winston Churchill

Chiang Kai-shek

ANGLAI ATGRIEBĖ NUO 
VOKIEČIU TILLY

London, birž. 20. — Ang
lų kariuomenė atėmė iš- vo
kiečių Tilly - sur - Suelles, 
strateginį miestelį šiaurinė
je Franci jo j už keleto mylių 
į pietus nuo jūros ir į vaka
rus nuo Caen, didžio gele
žinkelių ir vieškelių centro. 
Tilly per savaitę kartotinai 
ėjo iš vienų rankų į kitas.

Anglų karo laivai bom
barduoja nacių tankus Caen 
apylinkėj, o pėstininkai at
mušė įtūžusias vokiečių 
kontr-atakas toje srityje.

Anglai laimėjo poziciją 
miške ties Escoville, rytinėj 
Franci jos fronto dalyje.

Jackson, Miss. — Šio mie
sto valdyba pavarė daugu
mą savo - policininkų už tai, 
kad jie įstojo į policijos uni- 
j%-

Kuomi jūs prisidėjo! prie 
parėmimo lietuvių Rovimų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

BUY IMM 
- WAR BONDS

Treji Metai Žiauriosios Vokiečių r 
Okupacijos Lietuvoje

Generalinio SSSR Konsulato atašė, Povilas Rotomskis, pateikia naujų faktų apie 
dabartinę padėtį okupuotoje Lietuvoje.— Lietuvos žmonės kyla prieš vokiečius. 
— Kokios Lietuvos siekia Lietuvos partizanai ir kiti kovotojai? — Kaip Plecha
vičius organizavo savo batalijomis ir kodėl jie sukilo? — Kas tas “Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas” ir kam jį kryžiokų spauda taip reklamuoja?

Didžiuliame Brooklyno lietuvių mitin
ge, įvykusiame š. m. birželio 15 d. Grand 
Paradise Salėje, be kitų kalbėtojų, ren
gėjų užkviestas, atvyko ir generalinio 
SSSR konsulato New Yorke atašė, jau
nas lietuvis diplomatas Povilas Rotom
skis. Jis atėjo pasveikinti susirinkusiuo
sius minėti trejų metų Tarybų Sąjungos 
ir Vokietijos karo sukaktį ir pareikšti, 
konsulato vardu, padėką Brooklyno lie
tuviams už teikiamas dovanas lietu
viams kovotojams dėl Lietuvos išvadavi
mo iš vokiškojo plėšiko priespaudos.

Povilas Rotomskis, kaip ir kiti diplo
matai, kalbėjo atsargiai, kiekvieną sa
kinį apgalvojęs. Jo lietuviška kalba gra
ži, sakiniai sklandžiai skamba ir kiekvie
nam suprantami.

Gerb. Rotomskis neilgoje savo kalboje 
suglaustai pateikė naujų žinių apie pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje. Tos žinios 
ypačiai reikia kiekvienam žinoti dabar, 
kai minime mūsų tėvų krašto pavergimo 
trejų metų sukaktį.

Jūsų korespondentas čia paduos kai 
kurias svarbesnes ištraukas iš P. Ro- 
tomskio brandžios kalbos, — ištraukas, 
kurios padės kiekvienam Amerikos lietu
viui geriau orijentuotis dabartiniuose 
okupuotoje Lietuvoje vykstančiuose įvy
kiuose.

Kalbėtojas pirmiausiai žymėjo, kad 
ši, trečioji, karo sukaktis ypatinga ne 
tik tuo, kad, baigdama laisvinti tary
binę tėvynę, R. Armija jau yra įžengusi 
į priešo teritoriją. Minėdami šią sukak
tį, mes jau turime tai, ko taip nekantriai 
keletą metų laukėme: mes jau turime 
pradžią antrojo fronto! O'-įaJ reiškia, 
kad hitlerinė bestija dabar bus suremta 
iš visų pusių, tai reiškia, kad galutinis 
hitlerizmo sutriuškinimas dabar bus žy
miai pagreitintas.

Kas gi dabar darosi Lietuvoje? Ko
kiais rūpesčiais ten “gyvena šiuo metu 
mūsų broliai?” klausia kalbėtojas. Apie 
tai rašo lietuviškoji spauda, rašo ir ang
liškoji spauda, pagaliau ateina retkar
čiais žinių ir iš pirmųjų šaltinių: par
tizaninės spaudos ir asmeninių pažįsta
mų draugų laiškų, gautų aplinkiniais 
keliais tiesiog iš Lietuvos.

Kokias gi dūmas Lietuvos žmonės dū
moja?

Kalbėtojas nurodo, kad, suglaudus 
viską į daiktą, gauni šitokį vaizdą: pa
sipriešinimas okupantams yra pąsiekęs 
tokio laipsnio, kad vokiečiai nebežino, 
kur ir kaltininką jieškoti. Aktyviųjų ko
votojų branduolį, aišku, sudaro partiza
nai, kurių judėjimas per pastaruosius 
metus nepaprastai išsiplėtė. Bet ir šiaip 
gyventojai, ypač valstiečiai, gana dažnai 
tai šen, tai ten susikerta su vokiečiais.

P. Rotomskis neseniai gavo nuo vieno 
aktyvaus partizano laišką, kuriame tas 
kovotojas rašo:

“Neapykanta prieš vokiečius krašte 
yra taip didelė, jog dažnai pasitaiko net 
stichinių, niekeno neorganizuotų gink
luotų pasipriešinimų vokiečiams. Tai 
šen, tai ten girdime, jog nušaunami vo
kiečiai, nors mes tikrai žinome, kad tai 
padarė ne partizanai. Vienoje vietoje su
sitarę jaunuoliai užpuolė ir apšaudė vo
kiečių radijo stotį — tikrai žinome, jog 
tai ne partizanai. Viename kaime vokie
čiai, atvykę gaudyti žmonių, buvo sutik
ti kulkosvaidžių ugnimi — irgi tikrai 
žinom, jog tai ne partizanų darbas.

“Šitokių atsitikimų yra tiek ir tiek, ir 
apie juos dažnai praneša fašistinė Lie
tuvos spauda ...”

Tai ne tik džiuginąs reiškinys — tai 
didžiai įdomus dalykas. Bet tai ne vis
kas. Paminėtasis partizanas dar pridė
jo:

“Dideliais būriais vaikšto ginkluoti 
partizanai, prieš kuriuos vokiečiai yra 
bejėgiai ir kurių labai bijo policija. Su
degins kas kokį kolonistą (vokietį kolo
nistą, aišku!—Rep-), ir niekas nei nesi
rūpina tuo, nužudys kas kokį vokiečių 
agentą, — niekas nei nebando jieškoti 
kaltininkų. Policija bijo iškišti nosį iš 
miestelių, kaimuose jos jau beveik nebėr. 
Vokiečiai, tiesa, drąsesni, bet ir jie bijo 
nakties ir miško, į kurį teišdrįsta eiti tik 
didelėmis jėgomis i.

VOKIEČIAI KVIEČIASI TALKON Į
PLECHAVIČIŲ.

Kaip matome, paduotos laiško ištrau
kos gražiai vaizduoja mūsų tėvų kraštą 
ir jo žmones, dar jame beesančius. Vo
kiečiai, nurodė kalbėtojas, jau seniai bu
vo pasikvietę talkon gen. Kubiliūną “su 
jo parsidavėlių gauja,” bet Kubiliūnas 
jau nusidėvėjęs, jo žmonės nelabai te- 
paiso. Tuo būdu 'vokiečiams, teko jieš
koti kito kokio “garsaus vyrų” ir jie 
jį susirado išgarsėjusiame Lietuvos 
žmonių budelyj gen. Plechavičiuje. *
Okupantai Plechavičių įpareigojo suor
ganizuoti vadinamą “rinktinę.” §ale to, 
vokiečiai sustiprino L-vos gyventojų me
džiokles išvežimui į Vokietijos katorgą. 
“Vokiečiai galvojo, jog kuo daugiau į 
Vokietiją žmonių išveš, tuo mažiau bus 
Lietuvoje partizanų” pastebėjo kalbė
tojas. O Lietuvos žmonės jau žino, ką 
reiškia išvežimas Vokietijon “į darbo 
tarnybą,” todėl jie visokiais būdais slap
stosi ir stoja į partizanus.

Na, visgi, Plechavičiui pavyko suor
ganizuoti į “rinktinę” keletą tūkstančių 
visokių pasturlakų, padaužų ir at
matų. Vyriausis “rinktinės” uždavi
nys buvo: kova su partizanais! Ki
tais žodžiais, Plechavičius siekėsi, aks- 
tinamas vokiečių, atsukti savo vadovy
bėje esamus vyrus prieš jų brolius, kovo
jančius dėl Lietuvos išvadavimo. Kalbė
tojas ties šiuo klausimu ilgiau apsisto- J 
jo pabrėždamas, jog prieš kelias die
nas Lietuvoje, sukilo Plechavičiaus bata- 
lijonai. Šis faktas Lietuvos gyvenime 
tiek svarbūs, kad jis verta platėliau pa
nagrinėti.

Kalbėtojas paėmė į rankas nediduką, | 
iš publikos vos tematomą lapelį, ne aiš- / 
kiai atspaustą, — matyt, slaptoje spaus- | 
tuvėje spausdintą ir pabrėžė, jog tai la
pelis, išleistas prieš Plechavičių ir jo 
“rinktinę.” Lapely be kitko sakoma:

“Vokiškųjų okupantų įsakymu, lietu- I 
vių tautos išgama Plechavičius organi
zuoja Lietuvos vietinę rinktinę. Kas tas 
Plechavičius? Tai senas Lietuvos bude
lis, kurio rankos dar nuo 1919 metų ap
laistytos daugelio šimtų žemaičių krau
ju. Tai šlykštus ištvirkėlis, kurio gašlu
mo aukomis buvo ne viena lietuvaitė. Tad 
žmogžudys, kuris visuomet pasirodo ten, < 
kur reikia atlikti juodą budelio darbą. 
Tai su dūšia ir kūnu vokiečiams parsi
davęs niekšas ...”

Demokratinėje Amerikos lietuvių 
spaudoje tasai nevidonas Plechavičius 
buvo ne sykį panašiai apibūdintas, — J 
ypačiai 1926 metais/, kai Plechavičius 
padėjo Smetonai smurtu nuversti liaudi
ninkų valdžią ir įkurti fašistinę diktatū
rą Lietuvoj.

IPlechavičiaus ginkluotosios gaujos ko
vojo su partizaniniu judėjimu, plėšė Lie
tuvos valstiečius ir medžiojo lietuvius iš- A i 
vežimui į Vokietijos katorgą.

Vienas iš paskiausiųjų tų gaujų “žy
gių” yra sudeginti ir su žeme sulyginti 
Kernavos, Gumbių ir Gudeikių kaimai 
Trakų apskrityje. Gumbiuose iš pradžių 
buvo sudeginta valstiečių grįčia su vi
sais jos gyventojais. Kas bandė išbėgti, 
tuos sušaudė.

Toliau lapelis įspėja lietuvius:
“Lietuvių tarpe neturi atsirasti tokių, 

kurie sutiktų eiti šią šunišką gėdos tar
nybą amžiniesiems lietuvių tautos prie
šams vokiškiesiems grobikams. Lietuvių 
tarpe taipgi neturi būti ir tokių, kurie 
remtų šią šunsnukių rinktinę. Kas re
mia tą rinktinę, tas'taipgi daro nusikal
timą prieš savo tautą.

“Jūs tarnaujate vokiškiesiems bude
liams — mūsų tautos smaugėjams. Jūs 
davėte gėdingą ištikimybės priesaiką t 
kruvinajam banditui Hitleriui. Jūs ta
pote mūsų tautos iit tėvynės išdavikais...”

Matome, kaip šiurkščiai, kaip drąsiai 
žeriama į akis tiems, kurie nuėjo tar
nauti Hitleriui! Ten pat toliau: ► Į

(Pabaiga rytoj)
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Priešo Užnugaryje

Petras Ežerskis, lietuvių partizanų būrio vadas.

1944 m. pradžioje laikinai diversijas prieš hitlerinį 
išvykau iš Lietuvos, dėl ku-1 transportą smulkiom, grupė

mis, dažniausiai susidedan
čiomis iš 5-6 žmonių. Die- 

r..... ..... v ____  ___  x__  Inos metu ir tokia grupė ne
sekė laimingai pereiti fron-įgali prieiti nepastebimai 
to liniją ir atvykti į Mask-1 prie geležinkelio, o priimti 
vą. Mūsų didžiojoje sostinė- atvirą kovą su vokiečių sar- 
je manęs laukė džiaugsmin- gyba, reiškia atsisakyti nuo 
ga žinia. TSRS Vyriausy- priešo ešelono susprogdini- 
bė, aukštai įvertinusi mūsų mo. Panašios operacijos vi- 
kovą, 52 Lietuvos partiza- [suomet atliekamos tik nak- 
nus apdovanojo Tarybų Są-:čia. Tačiau nakties tylumo- 
jungos ordenais ir meda- je kiekvienas žingsnis yra 
liais, tarp jų du partizanai toli girdimas ir partizanai 
gavo Lenino ordeną. Mūsų! dėl to prieina prie geležin- 
neužmirštama Marytė Mel- 'kelių pylimo greitais perbė- 
nikaitė gavo šlovingą Tary- gimais, atliekamais tuo me- 
bų Sąjungos Didvyrio var- | tu, kai triukšmingai praei- 
dą. Lietuvių partizanų ap- na priešo ešelonas, 
dovanojimas yra geriausias Bijodami partizanų pasi- 
musų nenuilstamos kovos Vėsinimų, priešo traukiniai 
reikšmės pripažinimas, ^pri- jucĮa gan mažu greičiu — 

20-25 klm. per valandą, 
vokiškuosius prįeg kiekvieną ešeloną hit- 

i lerininkai siunčia į priekį
Apdovanotųjų partizanų i kontrolinį garvežį, kuris pa
rpė esu ir aš. Tarybų Są- tikrina, ar kelias neužmi-

rios laisvės ir laimės jau 
trečiuosius, metus kovoju 
partizanų /eilėse. Man pasi-

pažinimas mūsų nuopelnų, 
triuškinant 
grobikus.

jungos vyriausybė mane ap
dovanojo Raudon, žvaigž
dės ordinu. Ordinų ir meda
lių gavo ir kiti labiausiai 
pasižymėję mano junginio 
partizanai.

Mūsų partizanų būrys 
“Žalgiris” gerai žinomas vi
siems Lietuvos patriotams, 
kurie visaip remia mūsų ko
vą. Mus puikiai pažįsta ir 
hitleriniai šunpalaikiai, ant 
savo kailio patyrę mūsų žy
gius.

Šiame straipsnelyje noriu 
savo broliams lietuviams 
užjūryje truputį papasako
ti apie partizanų kovą prie
šo užnugaryje, laikinai oku
puotoje Lietuvoje.

N. geležinkelio magistra
lė yra viena svarbiausių 
priešo susisiekimo arterijų 
Lietuvoje. Kas 10-15 minu
čių šia geležinkelio linija 
praeina vokiečių ešelonas, 
gabenantis į Rytų frontą 
karo technikos, kariuome
nės ir amuncijos transpor
tus. Prieš šią magistralę 
mes nuolat nukreipiame sa
vo smūgius, stengdamiesi 
sutrukdyti vokiečių susisie
kimą, gyvosios jėgos ir 
technikos pristatymą į Ta
rybų Sąjungos - Vokietijos 
frontą.

Priešas stropiai saugoja 
minėtą magistralę. Geležin
kelių sargybos postai yra 
labai arti vienas prie kito. 
Be to prie tos geležinkelių 
linijos yra koncentruota žy
mi dalis priešo įgulų. Esant 
tokioms sąlygoms partiza
nai paprastai praveda savo

n®

kareiviais, kurie

I _ . . i
7 j buvo. Didesne dalis parti- 
b Izanų atsigulė ir tuoj užmi- 

go. Apie mūsų atvykimą su- 
I žinojo priešas. Neužilgo at- 

1 i lėkė kelios vokiečių automa-
dino du priešo ešelonus —lį frontą. Žuvo keli šimtai |^no.s 
vienas gabeno iš fronto su- hitlerinių kareivių, 
žeistuosius i r apgadintą 
techniką, o antras vežė į 
frontą įvairių ginklų tran- ' 
sportą. Toje vietoje, 
abu ešelonai 
lėkė i orą. 
pareikalavo 
tolo.

Prieš kurį laiką dvi “Žal- į kraštutinumo. Toliau žy- 
girio” ir ’’Vilniaus” jungi-1giuoti buvo neįmanoma, rei- 
nių grupės pravedė bendrą Įkėjo organizuoti bent trum- 
operaciją prieš vieną, svar-.pą poilsį. Sustojome vieno 
bu geležinkelio tiltą. Mūsų miškelio pakraštyje. Netoli

Tai buvo 1943 m. vasarą, 
j i Mūsų būriui teko atlikti 

susitiko, jie iš. į sunkų Įtemptą žygį. Žygia- 
Visa operacija lv.om.e be Pall<’.v°s dvi nak- 
20 kilogramu įtls J1' vieną .dieną nešdami 

'ant savo pečių sunkų krovi- 
inj. Žmonės buvo išvargę iki

mūsų miškelį. Žaibo greitu
mu mūsų vyrai apsirengė 

į pilnoje kautynių aprangoje 
|ir užėmė pozicijas. Mes tuoj 
'paleidome į darbą du sun- 
ikiuosius kulkosvaidžius ir 
viena minosvaidi, 
buvo priverstas 
palikęs ant kelio 
užmuštų. Tačiau,

kiečių pasalą — 17 žmonių, sau, 
Iš mūsų pusės du žmonės 
buvo lengvai sužeisti.

Už kelių valandų atnauji- 
nom savo žygį, nes gerai 
supratome, kad priešas gali 
sutraukti prieš mus stam
besnes jėgas. Kitą dieną be lupti nevien 
nuostolių atvykome į 
baze. 4.

savo pagelbiniam ū-

savo

Bijodami partizanų pasi-

20-25 klm. per valandą.

i lerininkai siunčia į priekį

nuotas. Tarp kontrolinio 
garvežio ir ešelono papras
tai 400, 500 metrų atstumas. 
Partizanai praleidžia kont
rolinį garvežį ir tada jie tu
ri vienos minutės laiku tin
kamai padėti ir užmaskuo
ti tolį/ir pabėgti nuo lini
jos tiek toli, kad jie nebūtų 
sprogimo sužaloti. Tokia o- 
peracija reikalauja nepa
prasto miklumo ir šalta
kraujiškumo.

Nežiūrint visų sunkumų, 
mūsų žalgiriečiai per trum
pą laiką nuleido nuo bėgių 
šešius priešo ešelonus su ka
rine technika ir gyvąja jė
ga. Visos priešo apsaugos 
priemonės yra bergždžios. 
Mano vadovaujamas būrys 
kartą organizavo aukščiau 
minėtoje N. magistralėje 
stambią geležinkelio kata
strofą. Susisiekimas ta li
nija buvo nutrauktas ištisas 
dvi paras. Tuo metu fronte 
ėjo įtemptos kovos ir mūsų 
žygis buvo vokiečiams rim
tas smūgis.

Kartą būrys žalgiriečių 
susprogdino didžiulį vokie
čių ešeloną keletą šimtų 
metrų nuo stambiosios R. 
stoties. Vokiečiai nesitikėjo, 
kad partizanai kada nors 
išdrįs prieiti taip arti prie 
stoties ir sumažino jos sar-y 
gybą. Apie tai tuoj sužinojo" 
mūsų žvalgyba ir mes orga
nizavome stambią diversiją. 
Ilgas priešo ešelonas su tan
kais, pabūklais ir automa
šinomis tapo laužo krūva.

Neseniai mūsų partizanų 
būrys dvibėgiam geležinke
lyje vienu užtaisu susprog-

Viename stambiame 
biniame ūkyje įsitaisė 

nesąs ja vokiečių ir olandų

tarv- 
gau-

kini.
Vokiečiai nedrįsta pasi

rodyti Lietuvos miškuose 
smulkesniais būriais. Jie 
bijo partizanų ir ne be pa
grindo. Partizanai apgink- 

i tik šautuvais, 
automatais ir kulkosvai
džiai, bet ir minosvaidžiais. 
Nemaža turime būriu, ku- 
riuose kievienas partizanas 
turi savo automatą.

Norėdami izoliuoti parti-
trauktis, nistų. Mes nutarėm duoti |?anus aPsunkinti JP v?ik’ 
keliolika hitleriniams 1 
pralaimė- pauostyti partizaniško pa- 

ję atviroje kovoje, hitleri
ninkai organizavo pasalą. 
Aštuoni mūsų automatinin
kai - žvalgai susidūrė su 

partizanams pavyko tyliai |miškelio paliai upelį ėjo ke-'priešo pasaliūnais, kurie a-1šiame ūkyje karvių ir 12 
jtidengė į juos kulkosvaidžio ■ arklių išsigabenome su sa- 
jugnį. Užvirė atkakli kova,ivimi. Dalį jų atidavėm nuo- 
i kurios metu mūsų automa- lat mus remiantiems vals- 
itininkai sunaikino visą vo-i tiečiams, o dalį pasilikome

rako. Naktį apsupome ūkį 
ir padegėm visus pastatus. 
Patiems hitlerininkams pa
vyko pabėgti. 60 buvusių

kuriuo vyko priešolikviduoti sargybą ir su- lias, 
sprogdinti tiltą kaip tik tuo susisiekimas, tačiau dides- 
metu, kai per jį lėkė vokie-jnių vokiečių įgulų, mūsų 
čių traukinys su kareiviais ižiniomis, šiame rajone no

kolonistams IU, hitlerininkai paskutiniu 
laiku visoje Lietuvoj pradė
jo niinuoti pamiškius. Nuo 
tų hunų smarkiai nukenčia 

i civiliai gyventojai. Mes sa- 
|vo būriuose turime daugelį 
puikių pionierių, kurie nuo
lat išimįnėja minas ir daro 
jas nebepavojingas.

Petras Ežerskis.

JUS U INVAZIJA!

kA JOS DAROTE TUO REIKALU?

Date

Pirkite Savo Invazijos Bonus Šiandien!

DELIVERY INSTRUCTIONS 
i-l J lease mail to undersigned.
□ Special instructions, ij any

II

Pamatykite ką nuperka jūsų Kariniai Bonai—aplankykite
ONS OP WAR” GINKLUS, Išdėtus Central Parke—11 A.M. iki 11 P.M.—NEMOKAMAI.

5" WAR LOAN

(Initial) (Last name)

(Initial) (Last name)

named if desired.

Mr.. Mi
OWNER

IJ LEX El'I CI ARV

75 I— 1270 Sixth Ave., New York ?n m vOmciAL PURCHASE FORM K
FOR "E" BONDS

$25.00 $50.00 $100.00 $500.00 $1,000.00
r-i r. , METHOD OE I’AYMEVT

(Address of bank)
1911 payment will be made to above named bank.

Miss. .
(Eirst name)

owner)

Mr.
Mrs.
Aliss . . . .

(J irst name)

re

Still lit®
ja- •

&FILL THIS OUT! T1 or DELIVER--------- vvri . IT ... NOW!

NUO Generolo Bradley, vado-, 
vaujančio invazijos sausžemio 
pajėgas, ištisai kiekvieno ran

go bei laipsnio, Amerikos vyrai 
dabar susidūrė su brutališku, des
peratišku, galingu priešu. Kadan
gi ši invazija tik ką prasidėjo— 
prieš mūsų kovotojus stovi sunki 
ir kruvina pareiga, viena, kuri 
reikalauja ją visos drąsos, parem
tos jūsų pilnu ištikimumu jųjų 
galutinai pergalei.

Tas ištikimumas bus išbandy
tas daug kartų šioje invazijoje— 
nuožmiose kovose, atgal atsitrau
kimais, daleistina, kad laikinai 
gali būti ir mūsų pusės sumuši
mų. Tai būtų jūsų dalykas atsi
minti, jog ankstyvos pergalės pa

prastai reiškia labiau žvėrišką pa
sipriešinimą iš priešo, pasidariu
sio labiau aitriu, labiau žiauriu, 
kuomet jo mirties šešėlis darosi 
didesniu—tai jūsų reikalas palai
kyti ištikimumą liūdnumo dienose 
ir naktyse taip lygiai kaip valan
dose triumfo.

Mažai ką jūs galite daryti įro
dymui, jog jūs suprantate_ su
kuom jie turi susidurti, gal per 
daugelį mėnesių. Tačiau vieną 
dalyką jūs galite padaryti—remti 
šia ataka su kiekvienu doleriu C l-

kiek tik išgalėdami! Lai būna tie 
bonai, kuriuos jūs perkate šiame 
didžiausiame Vajuje, saiku jūsų 
tikėjimo į jūjų galutiną pergalę!

WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW YORK

Check Bond Denomination Desired

(Co^ Price)'^Rondi $18JS $37_5Q
$375.00 $ 750.00

(Maturity Value)

(Name of bank)
or LJ On or before..

(Street address of registered (City, post
A comvncr or a beneficiary (but one only) may be 
□ COOWNER

unit number, and State)

■subscriber's signature
- Name of subscriber

Address of subscriber

ši vieta paaukota grupės patriotinių New Yorko biznio orgczmzacij'ą
This space contributed by a group of patriotic New York business organizations to tbo B4T

WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW
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Pirmą Kartą Važiuoju į 
Kaliforniją

DETROITO ŽINIOS i Viena iš jų, Birutė PalevD ’u 
čiutė sugabiai mokinasi aukš-^ 
tesnėje mokykloje ir laike mo
kyklos sezono turėjo kontestą 
dramatiško skaitymo. Iš visos 
mokyklos, Hamtramck Senior 
High School Birutė Palevičiu- 
tė laimėjo pirmo laipsnio gar
bės ženklą (raktuką) ir nuo 
Detroito News, angliško laik
raščio gavo puikų žodyną už 
geriausią \ atsižymėjimą. Tai 
smagu, kad lietuvių tarpe ran
dasi tokią gabių jaunuolių!

Birželio 15 d. baigė aukštą
ją mokyklą Louise Ginaičiutė 
ir ant sekamo sezono ji pasi
rengus stoti j Ann Arbor uni
versitetą, Michigan valstijos.

Mes mažiau matome veiki
me mūsų draugą Joną Ginai- 
tį, bet draugė. M. Ginaitienė 
veik visur matosi, ne tik ji 
yra pažangiečių valdybos su- 
gabi raštininkė, bot, apart to,

(Tąsa 5-me pusi.)

mių jaunuolių, bet šiuo laiku 
noriu pažymėti tik apie porą 
jaunuolių, kurios vertos garbės 
žodžio.

Detroitiečių tarpe yra gerai 
žinoma šeima dr. Palevičiaus. 
Dr. Palevičius veikia, kiek jo 
yra nuliekamo laiko nuo pro
fesijos ir esu girdėjęs, kad jis 
yra pasakęs daug prakalbų ii' 
prelekcijų Detroito organizaci
joms. ;

Draugė Uršulė Palevičienė 
veikia, kur tik yra reikalas 
ypač dabartiniame karo laiko
tarpyje ji yra pardavus už de- 
sėtkus tūkstančių dolerių ka
ro paskolos bonų. Įžymi daini
ninkė, ne tik Aido ir Moterų 
choruose, bet labai daug pa
sidarbavusi su solo dainomis 
ant radio stoties ir parengia
muose, bei lošimuose ir is to 
visko yra gražus pavyzdys ki
tiems. Ir ne tik tėvai yra veik
lūs, bet ir meragites pratina 
prie veikimo ir jau daug yra 
pasitarnavę jų mergaitės lietu
vių veikime.
♦2* »•—XXWBAJ —B [>«■»() »■ t)«■»<<I ■— I>■—»•<> — U »— l

LIETUVIŠKAS

I TRAKTYRIUS
I (VALGYKLA IR ALINE) j 
I Didelis pasirinkimas visokių I 
| Vynų ir Degtines j
i Kasdien Turime )
j KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
I Savininkas
j 411 Grand St. Brooklyn j
įįl m u m. n — t> ■■■ n ■■ n ■■■ n !■ n i ■ ii ■■■ n n» n ■■ n n ■ i.^

Visko Po Biski; Mirė Jonas 
Martinas

Gegužes 19 d. staigiai mirė 
Jonas Martinas, savo namuose, 
1603 Westminster Place, Ann 
Arbor, Mich. Velionis tame 
nedideliame miestelyje gyveno 
eilę metų ir ten darė pragyve
nimą. Mirdamas paliko savo 
mylimą gyvenimo draugę ir 
nedidelį kūdikį. Jis buvo lais
vai protaujantis žmogus ir vi
sados dalyvaudavo detroitiečių 
parengimuose, nuoširdžiai rė
mė darbininkišką judėjimą ir 
darbininkišką spaudą. Buvo 
dienraščio Vilnies skaitytojas 
ir LLD 52 kuopos narys per 
keletą metų.

Kadangi tuo laiku transpor- 
tacijos sąlygos apsunkintos, to
dėl detroitiečių mažai dalyva
vo jo laidotuvėse, tiktai gimi
nės atsilankė ir keletas arti
mų draugų. Buvo kviesta kaip 
kurie detroitiečiai, kad prakal
bą pasakytų prie kapo, bet, 
rodosi, niekas to nepadarė.

Kadangi jis buvo narys LLD 
52 kp., todėl kuopa suteikė 
gražų gyvų gėlių vainiką dėl 
paskutinio pasitarnavimo. LLD| 
52 k p. valdyba, išreiškiame gi
lią užuojautą draugei Marti
nienei, likusiai liūdesyje, o ve-

lioniui Jonui tariame: ilsėkis 
amžinai šios šalies žemelėje! 
Tūli žmonės iš jo giminių ža
dėjo priduoti daugiau infor
macijų apie velionio praeitį, 
bet iki šio laiko dar nesulau
kiau, todėl tik tiek ir galėjau 
apie mūsų mylimą draugą ap
rašyti.

Alvinas.
Kviečiame Dalyvauti 

Išvažiavime
Dar sykį primename, kad 

sekmadienį, birželio 25 d. 
įvyks draugiškas išvažiavimas 
pas draugus Smalsčius ant 
ūkės, ant 10 mylios, arti 
Schaeffer Rd. Ten bus skanių 
užkandžių ir vietoj alaus ga
lėsime gerti pieną. Taipgi bus 
ir žaislų bei draugiški pasikal
bėjimai. Rengia Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto sky
rius. Pradžia nuo 1 vai. po pie
tų. Dabar gražiausias laikas 
išvažiuoti į laukus, tai bus ga
lima linksmai praleisti laikas 
ir paremsite gerą darbą.

Apie Tūlus Jaunuolius
Nors būtų galima daug su

minėti mūsų detroitiečių įžy- 
'.*1. ■■ u ■■ n ■■ n rili n ■!! n' 'n —r m ■ : -

i F. W. SHALINS j i (Shalinskaa) j
FUNERAL HOME 

j 84-02 Jamaica Avenue 
! Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.I ★ ★ ★
! Suteikiam garbingas laidotuves

$150
| Koplyčias suteikiam nemoka- 
| mai visose dalyse miesto.
! TeL Virginia 7-4499

Rašo Eva T. Mizarienė.
laukia manes Beverly ir Betty Andruliu- 
tės. Pasisveikinę einame pas jas į namus, 
pasimatyti su jų mame, drauge Andru- 
liene, kuri, rodos tik ir sutverta priimti 
svečius, — tokia maloni ir svetinga drau
gė. Vėliau parvažiavo iš darbo d. Andru
lis, o paskiau atsilankė dd. Abekai. Lai
kas taip greit prabėgo, rodos, tik kelias 
minutes pasikalbėjome, o jau vidurnak
tis, reikia važiuot į viešbutį gult, o ryt 
vėl dirbti.

Ant rytojau, po darbo, susitikau su 
Beverley ir Betty Andruliutėmis, paval
giosios skanią vakarienę, važiuojame į 
Vilnies namą. Kai tik šį vakarą posėdis 
ALDLD 1-mo Apskričio Komiteto. Eina
me su d. Pruseika pasikalbėti su Komi
teto nariais. Ilgai negaliu būti, nes turiu 
imt naktinį traukinį važiuot į Detroitą. 
Trumpai pasikeitę žodžiais, pasikalbėję 
apie Centro numatytus darbus, apie lei
dimą naujų knygų, atsisveikinau su 

’draugais ir važiuoju. Mano laimei, pasi
taikė d. Salaveičikas su savo automobi
liu, ir jis apsiima mane palydėti į trau
kinį. Važiuojame dd. Pruseika, Abekienė, 
dainininkė Steponavičienė, Salaveičikas 
ir aš.

Beje, ir Čikagoje, gavau Laisvei pini
gų. Pirmą vakarą, d. Abekienė tik suėjus 
mane, tuoj davė $10 ir sako “už vienų 
metų prenumeratą, o likę $3.50 tai auka 
Laisvei.” Ačiū jai!

Detroite
Detroitan pribuvau ryte, padirbėjau per 

dieną, o vakare 7 vai. jau reikėjo imti 
traukinį į New Yorką. Nors tik kelias 
valandas liuoso laiko teturėjau, bet spė
jau nuvažiuoti pas daktarą M. D. Pale- 
vičių, kur jo maloni dukrelė taip gražiai 
ir maloniai priėmė mane, d. Palevičienei 
nebūnant namie. Pasikalbėjau su d. Pa- 
levičiute, su daktaru Palevičium ir sku
binuos į namus. Daktaras Palevičius, 
nors labai darbais užimtas, mane paly
dėjo į stotį.

New Yorke.
Birželio 10 d. aštuntą valandą jhu aš 

New Yorke. Negaliu sulaukt iki trauki
nys sustos, taip pasiilgau namų. Išlipus 
iš traukinio, žiūriu, atvykęs Rojus laukia 
manęs. Kaip smagu!...

Sutraukoje noriu pasakyti, kad pinigų 
Laisvei, su aukomis, prenumeratomis ir 
Šerais parvežiau sekamai:

Iš Los Angeles $106.75
Iš San Francisco ir Oakland 275.00
Iš Chicagos 10.00

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

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

tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191surinkome Lais- 
iš San Francisco 
Laisvei $275.00.

(žiupsnelis keliones įspūdžių)
(Pabaiga)

Darbo užtenka ir čia. Dienomis dir
bu, aplankau reikalingas biznio vietas, o 
vakarais sueinu su lietuviais. Trečiadie
nio vakarą praleidau su d. Zologiute. 
Penktadienio vakarą dd. Mugianiai už
kvietė pas juos ant pietų. Draugų Karo
sų šeima, dd. Mugianiai ir aš praleidom 
vakarą smagiai. Apžiūrėjau jų puikų 
daržą, kuriame visokių gėlių, ir daržovių, 
ir vaisių auga, šeštadienio vakarą ir vėl 
su dd. Karosais. Atvažiavo visi trys, 
Eugen. Karosiūtė, Karosienė ir Karosas 
ir nuvažiavom vakarieniaut į vieną iš 
gražiųjų San Francisco vietų, kyr netik 
skaniai pavalgėm, bet ir ushow\inatėm. 
Paskiau pavažinėjome po žymesnes vie
tas San Franciscoj.

Sekmadienio rytą d. Baltulioniutė ir 
d. Strauss mane nuvežė į pajūrį dar sy
kį pamatyt Pacifiką ir jo gražius kran
tus, paskiau po parkus, po kalnus ir tuo
met pas d. Kobliną, kur ALDLD 153 kuo
pa surengė pietus. Ir vėl daug draugų su
ėjau. Pietūs puikūs — gamino dd. Kobli- 
nas, Sutkienė, šaikienė. Nespėjus pasi
sveikinti su draugais, visi klausinėja apie 
draugus rytuose, apie mūsų judėjimą. 
Pietaujant d. Sutkienė pakvietė pakalbėt 
mane, d. Karosienę, d. Šatą. Ir vėl renka
me aukas Laisvei, kiti atsinaujina Lais
vės prenumertas. Čia 
vei $114.37. Tai iš viso, 
ir Oakland, parvežiau
Labai graži ir stambi suma!

Pirmadienį jau reikia apleist San 
Francisco. Sueiname dar pietų su būre
liu draugių. Čia suėjo dd. Karosienė, 
Šaikienė, Sutkienė, Baltulioniutė, Bur- 
dienė, Radienė. Pavalgėm, pasikalbėjom. 
Bevalgant, draugės man įdavė atsi
sveikinimo atvirutę su gražia importuo
ta nosinėle. Negaliu niekaip atsidėkoti 
draugėms ir manau sau, ką aš čia tokio 
didelio padariau, kad užsital’naut tokios 

----- pagarbos. # į į |
Nors namų labai pasiilgus, noriu va

žiuot kuogreičiausia, bet nuo tokių ma
lonių draugų, kaip sanfranciškiečiai,. la
bai, labai gaila atsiskirt.

Penktą valandą vėl sėdu ant stream- 
linerio “City of San Francisco” ir trau
kiu į Čikagą.

Birželio 6 d. sustojome Ogden mieste, 
Utah valstijoj, 9 vai. ryto. Aš bėgu žiū
rėti, ar galima gaut laikraštį. Žiūriu ir 
netikiu—didelis antgalvis “Invazija jau 
pradėta.”

Ir džiaugiuos ir verkiu!...
Tai pagaliau jau faktas. Sugrįžom į 

traukinį, visi diskusuojam, kalbam, 
džiaugiamės. Man gaila, kad aš ne na
mie, negaliu išgirst radijo, reikia pasi- 
tenkint vien lokaliniais laikraščiais.

Ir Vėl Chicagoje
Na, ir vėl aš Čikagoje. Kaip malonu 

matyti Čikagos didelį miestą. Man Čika
ga labai panaši į New Yorką ir aš vi
suomet manau, kad jeigu reikėtų man 
kraustytis gyventi kur nors kitur iš 
New Yorko, tai norėčiau būti Čikagoje. 
Padirbėjusi pusdienį, vakare skubinuos 
pas dd. Andrulius. Išlipus iš buso, žiūriu

Viso $391.75
Tikiuosi, kad draugai iki šiol visi jau 

gavote pakvitavimus už pinigus, nes kaip 
greit gavau pinigus, nelaukiau iki sugrį
šiu į namus, siunčiau oro paštu Laisvės 
administracijai. Jeigu kuris draugas bei 
draugė negavo pakvitavimo arba jokios 
/žinios, malonėkite kreiptis į Laisvės ad
ministraciją arba į manę.

Dar sykį noriu tarti ačiū visiems drau
gams ir draugėms už aukas, už visą ma
lonumą ir širdingumą, suteiktą man. Ma
no kelionė pasidarė taip smagi ir maloni 
ačiū geriesiems mūsų idėjos draugams ir 
draugėms.

Los Angeles, Cal.
Paskelbime aukų, surinktų 

dienraščiui Laisvei, laike drg.

Mizarienės atsilankymo įvyko 
klaida. Ton pasakyta, kad drg. 
A. M. Bušai aukavo $1.50, o 
turėjo būti $5. Drg. Bušus la
bai atsiprašau!

R-ka.

Baltimore, Md.
Lietuviai Komandieriai Pasi

žymėjo Francijoj

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 

... r?------------------------------------------ ..

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-

I tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu- 
8aros skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

n** maS) Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDJKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

GREEN STAR BAR-& GRILL
Lietuviškas Kabaretas

VAKACUOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

----------------------------------------- - j J 
Didelė upė (bėgantis vanduo)

kur galima maudytis

Geras maistas ir pato gūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.

Vietos anglų laikraščiai ap
rašė ir paveikslus įdėjo kapi
tono John C. Brashears (Jono 
Braška) ir majoro Anthony J. 
Miller (Antano Miliausko). 
Jie abu lietuviai ir gerai pasi
žymėjo kovoj prieš hitlerinin
kus. Francijoj.

Tūlą laiką jie buvo priešų 
apsiausti, bet didvyringai ko
vodami ir drąsiai veikdami, 
gaudami iš lėktuvų maisto ir 
amunicijos jie ne tik atmušė 
priešo atakas, bet ir laimėjo.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

Antanas Miliauskas yra sū
nus Miliausko, kriaučiaus, ku
ris turi savo dirbtuvę ir siuva 
kautus. Dar kiti keturi jo bro
liai yra karinėje tarnyboje, o 
šeštas ugniagesys. Linkime 
jiems toliau sėkmingai ko
voti. P.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
4* 459
III (Skersai nuo Republic Teatro)

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiQdSsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. 

it- ------------
BROOKLYN, N. Y.
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Užginčija, kad Amerika 
Provokavus Karą

CIO unijoj ir prie unijos laik
raščio. Jis buvo 
jaunuolis Aido 
lietuvių tarpe. 
11 d. aid iečiai

London, birž. 21. — Ang
lijos reikmenų ministeris 
Lyttleton, kalbėdamas Ame
rikiečių Prekybos Rūme, 
buvo pasakęs, kad Jungti n. 
Valstijos taip rėmė Angli
ją j°g japonai buvo išpro
vokuoti atakon prieš Ame
rika Perlu Uoste.

Ant rytojaus po tos kal
bos, Lyttleton atsiprašė An
glijos seime. Čia jis pareiš
kė, kad jis norėjo pasakyti 
tiktai, kaip Amerika buvo

gerai 
Chore 
Todėl 
jam 

puošnias išleistuves, 
susirinko daug, bet 
tikėjosi dar daugiau, '

gėrimų didelį

ir kad jis neturėjo tikslo pa
skleisi mintį, būk Jungtinės 
Valstijos išprovokavo Ja
poniją karau.

HULL PAREIŠKIMAS
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius 
dell Hull pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos vien tik 
apsigynimo sumetimais rė
mė Angliją ir kitus kraštus 
pirm japonų atakos prieš 
Perlų Uostą. Q japonai pa
darė tą ataką be jokio iš- 
provokavimo iš Amerikos 
pusės.

ŠTURMAVO CHERBOUR- 
GO FORTUS

Francija, birž. 21. — Ame
rikos kariuomene šturmavo 
nacių fortus du Roule ir 
Octeville, už mylios j vaka
rus nuo Cherbourg©.

Kai kur amerikiečiai 
tininkai įsiveržė jau į 
Cherbourg© miestą.

Detroit, Mien

žinomas 
i ir šiaip 

birželio 
surengė 
žmonių 

rengėjai 
todėl tu-

visi svečiai ir 
buvo sukvies-

rejo valgių ir 
perviršį.

Laike puotos 
mūsų karžygiai
ti prie stalų valgyti ir pasikal
bėti. Aido Choro pirmininkė, 
jaunuolė Liminskiutė, su links
ma šypsą ant veido, pakvietė 
pakalbėti keletą įžymesnių 
žmonių. Kalbėjo dr. Palevi- 
čius, Pranas Jočionis, A. Joni
kienė čikagietė, M. Alvinienė.

vis, ir Įeit. Rafolas Urbonas. 
.Nors visų kalbos palietė da
bartinį karo laikotarpio senti-' 
mentą,
klausyti įeit. R
bos. Jo kalba palietė svarbius 
klausimus, kalbėjo drąsiai, 
nuosekliai.

įdomiausia buvo!
Urbono kal-

Mūsų jauno karžygio kalba 
paliko didelį įspūdį detroitie- 
čiii tarpe.

rengė tokiam gabiam karžy
giui gražias išleistuves. Geros 
kloties karžygiui Urbonui’

Kada kalbame apie karei
vius, tai noriu priminti ir tai, 
kad mūsų gerų draugų Petro 
ir Voros Smalsčiu sūnus Leo
nardas birželio 9 d. išvažiavo 
i Amerikos kareiviu eiles. Aš 
manau, kad ir daugelis dar 
mūsų jaunuolių bus pašaukti 
ir turės kautis karo fronte su 
žiauriu fašistiniu priešu. Geros 
kloties visiems mūsų karei
viams, tęskite kovą iki laimė
jimo !

Sekmadienio Radio Programa
Birželio 18 d., Detroito Lie

tuvių Radio Kliubo programa 
susidėjo iš rekorduotos muzi
kos, pranešimų ir pasakytos 
trumpos prakalbėlės Rafolo 
Urbono.

Detroitiečiai, kurie neturėjo 
Tas progos ypatiškai pažinti mūsų 

jau-; gabų jaunuolį Įeit. R. Urboną, 
Jaunuo-ltai dabar turėjo progą girdėti

peš

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

atlieka daug kitų darbų, 
rodo, kad su lyg tėvų ir 
nuoliai daug paseka, 
lė Ginaičiutė visados dalyvau-jjo kalbą per radio bangas, 
ja mūsų parengimuose, lanko j 
tarptautines prakalbas ir skai- < kalboj per radio, 
to darbininkišką spaudą, 
garbė 
Linkiu

Tai 
jums, jaunos draugės, 
sugabiai užbaigti moks-

R. Urbono IšleistuvesApie
Rodosi, virš du metai, kaip 

tarnauja Amerikos kariuome
nėje Rafolas Urbonas, tai yra, 
sūnus Juozo ir Agnės Urbonų. 
Rafolas iš karo mūšių lauko 
gavo atostogų mėnesį laiko ir 
atvyko aplankyti savo žmoną 
ir sūnelį, buvo didelis džiaugs
mas tėvam, ypač mot'nai, pa
matyti savo sūnelį karžygį.

Rafolas iš pat jaunų dienų 
dalyvavo ir veikė tarpe jaunų 
pijonierių ir kitur, taipgi pa
augėjęs daug dirbo UAW,

Lcit. Urbonas savo trumpoj 
ragino rem

ti visas karines pastangas kai
po naminį frontą ir pirkti ka
ro paskolos bonų, kiek gali
ma. Sakė, grįžęs į karo frontą 
su džiaugsmu pasakys kariau
tojams, kaip žmonės remia ka
rą. Jo pasakytas kiekvienas 
žodis buvo labai reikšmingas.

M. Alvinienė.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7 192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

Law at 375—9th St., 
County of Kings, to 
premises.

the

THOMAS
9th St.,

DOCKERY
Brooklyn, N.

Tarybų trylikos mėty amžiaus partizanas skautas ve
da suimtą rusą išdaviką, kuris padėjo vokiečiams žmo
nes žudyti. Bausmė: mirtis!

FRANCŪZŲ TALKA
Francija. — Besiartinant 

amerikiečiams prie Cher- 
bourgo, daugelis civilių 
francūzų prašėsi talkon pa
dėti mušti vokiečius. Jie nu
rodinėjo amerikiečiam slap
tas nacių pozicijas ir takus 
per kalnus ir miškus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vėl būsiančios veltui Angliją 
nugalėti !

Mirė Meta Berger, 71 metų 
senutė, žmona ilgus metus bu
vusio nabašninko kongresma- 
no Victor Berger.

Borger buvo socialistas iki 
mirties, bet jo žmona paskuti
niais keliais metais nebepri
klausė prie Socialistų Partijos, 
berods buvo išmesta iš jos. Ji 
menševikams nusidėjo tada, 
kai aplankė Tarybų Sąjungą 
ir tapo jos nuoširdžia simpa- 
tizatore.

Iki užmigimo amžinuoju 
miegu senutė Meta Berger dir
bo žmonijai ir progresui.

Prakalbos-Koncertas
Ketvirtadienį, birželio 22 d., 

8 vai. vakare, McGill Gymna
sium, 475 Pine Ave., West, 
įvyksta masinės prakalbos ir 
koncertas, paminėjimui trijų 
metų Sovietų Sąjungos didvy
riškos kovos prieš Hitlerį ir 
Dviejų Frontų kovos už per
galę.

Bus gera koncertinė progra
ma ir labai geri kalbėtojai. Vi
si ir visos ateikite.

J. U.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Birželio 24 ir 25 dd. įvyks pikni

kas Liet. Taut. Namo Parke. Ren
gia Moterų Apšviętos dainininkių 
grupė ir Liuosybės' Choras. Kviečia
me visus dalyvauti. — K. 
nė. (146-147)

Cercškie-

ELIZABETH, N
Elizabeth - Linden Ur 

mezgėjos rengia draugišką išvažia
vimą, gražiame darže, pas drg. L. 
Slančiauskus, 2224 Price St., Rah
way, N. J. Įvyks sekmadienį, birže
lio 25 d., 12 vai. dieną. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Maloniai kviečia
me draugus ir pritarėjus dalyvauti. 
Iš Elizabetho važiuokite autobusu 
28 iki City Line Rahway, išlipę 
kito po dešinei. — Rengėjos.

(146-147)

apylinkės

ei-

WORCESTER, MASS.
Širdingai kviečiame visus į Lietu

vai Pagelbos Teikimo Komiteto pik
niką, birželio 25 d. Įvyks Sūnų-Duk- 
terų Olympia Parke. Visas pelnas 
skiriamas pasiuntimui dovanų Lie
tuvos partizanam — Lietuvių Pul
kam. Kviečiame dalyvauti ir atžy
mėti 3-jų metų sukaktį Hitlerio už
puolimo ant Lietuvos ię paremti 
mūsų tautiečius kovojančius su 
žiauriais okupantais. — LPTK.

(146-147)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

—■■■'' ==■■■■■■■■■■.'■ ■■/’ - ■ .~.r .....■--~

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS' W
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MOTERYS 
MERGINOS 

VYRAI 
16 iki 65

Pilnam Laikui — Daliai Laiko 
Patys Pasirinkite Valandas 

7 A. M. iki 9 P. M.
Gyvybiniai Karo Darbai

PRADŽIAI ALGA 50c Į VALANDĄ 
McDonough - lydon 

Lipton Tea Bldg. 
2-ros lubos, po dešiniai 

HOBOKEN, N. J.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA ALGA.
40 Valandos, laikas ir pusė.

CAMPBELL CARPET CLEANING
612 East 15th St.

(147)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę prie trokų.

$01.86 UŽ 53 VALANDAS
LAURIE AUTO CO., 

162 Christopher St., N.Y.C.
(147)

APVALYTOJAI
Sodų Prižiūrėtojai ir Paprasti 

Darbininkai.
Apartmentinių Namų Kiemų 

Išvystymui
116-09 QUEENS BLVD.

FOREST HILLS, L. I.
Boulevard 8-2880

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam statymo darbui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
NUOLATINIS DARBAS. LAIKAS IR PUSĖ 

UŽ VIRŠLAIKIUS.

FEDERAL
ELECTRIC PRODUCTS CO.

50 PARIS STREET, 
NEWARK, N. J. (148)

(148)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Dirbti sandėlyje. 

NUOLATINIS DARBAS.
Kreipkitės:

HENRY J. COMENS, INC.,
49 WATER ST., N. Y .C.

(147)

(14Ų

LATHE DARBININKAI 
MAŠINISTAMS 

PAGELBININKAI
KRITIŠKAS KARINIS DARBAS 

DIENINIAI—NAKTINIAI Š1FTAI

STANAT TOOL
47-28 37TH ST. (IRT RAWSON) 

LONG ISLAND CITY.
(147)

OPERATORĖS
VISOKIŲ RŪŠIŲ MAŠINOM 

PRIE LADIES’ SLIPS 
GERA ALGA.

LINKSMOS APLINKYBĖS

DU BENAY
UNDERGARMENT CO.

lOr'MADISON AVE., N.Y.C.
(148)

PAGELBININKAI
LYDYTOJAI

(Vamzdžių Dirbtuve) 
48—58 VALANDŲ 

UNIJINE DIRBTUVĖ

Reikalingas Atliekamumo 
Pareiškimas

Kreipkitės

Cornell & Underhill, Inc.
1300 JEFFERSON ST.,

HOBOKEN, N. J.

(152)

REIKIA VYRŲ, PILNAM AR DALIAI LAI
KO. BE PATYRIMO. 5 DIENŲ SAVAITĖ. 

VIRŠLAIKIAI.
PERFECT CARPET CLEANING CO., 

1600 ADAMS ST. (KAMPAS TREMONT— 
180TH ST.)

(148)

VYRAI—BERNIUKAI
Pastovūs. Pasitikimi.

(i()c J VALANDĄ. PAKILIMAI
11 WEST 19TH ST (10-TOS LUBOS)

V Y R AI—B ERNIŲ KAI
Patyrimas nereikalingas. Gera alga, 

BARNETT TRUCKING, 463—7th
nuolat.

Avė.
(151)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat.

* GERA ALGA
Daug viršlaikių.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO., 

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(151)

PAGELBININKAI
Lydymo ir boiler darbas. Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
JEROME 7-8825.

(148)

STOGDENGIAI 
DAILYDĖS 

PAGELBININKAI
Asfaltiniai stogai ir sujungimai sietų ir nuo 
audros langų apsaugos darbas. Iš vidaus ir iš 
lauko darbas Brooklyne. Mokestis nuo valan
dų, pridedant bonų planą. Kreipkitės į Mr. 
Kinon, Olson Co., Inc., Marboro Theatre 
Building, 68-17 Bay Parkway, Brooklyn,

Room 101. Telefonas BE. 6-9228, 
tarpe 9:30 A.M.—10:30 A.M.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia pikniką sek

madienį, 25 d. birželio, visiems žino
moj vietoj. Pradžia 10 va], ryto ir 
tęsis iki vėlaus vakaro. Prašome 
vietinių ir apylinkės dalyvauti pik
nike, bus skanių valgių ir gero šal
to gėrimo. — Kom. (146-147)

NEBŪKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Irop, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 

Po Kiekviena Valgiu?
TAMSONO AID IS O L tabletu

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. ' Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbe^ ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

NATŪRAI /- 
HERBS ih ĮBoji

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra supaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, , žievelių. ir 
lapelių. New Yorko įhiesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY> N. Y.

AUTO MECHANIKAI 
AUTO MALIAVOTOJAI 

MECHANIKŲ 
PAGELBĖTOJAI

Aukštos algos mokamos. Ideališkos darbo 
sąlygos. Apdraudos Protekcija. 

Vakacijos apmokamos.
Kreipkitės: 

ELLIOT MOTORS
1115 N. Broad St.,' Woodbury, N. J.

(147)

RAKANDŲ PALIŠIUOTOJAI
Patyrę Toje Srityje 

Geros Rūšies Rakandai
PASTOVUS DARBAS

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ
Kreipkitės.

HATHAWAY’S WAREHOUSE
517 WEST 29TH ST

CITY (146)

OPERATORĖS PRIE TAISYMŲ
Prie monogramų, alga nėra kliūtis. Apmoka

mos šventės. Nuolat, 5 dienų savaitė.
SMITH MONOGRAM, 37 WEST 26TH ST.

(147)

MERGINOS MOKYTIS KOMERCIJINJO FO
TOGRAFAVIMO. PATYRIMAS NEREIKA

LINGAS. GEROS AIŽIOS PRADŽIAI.
5 DIENŲ SAVAITĖ.

VNICO CRAFT, 106 FULTON ST.. N.Y.C.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS (147)

AUTO MECHANIKAI
$1.25 į valandą. Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Vakacijos ir šventos apmokamos.
ALPINE MOTORS PONTIAC CORP. 

8681 18TH AVE., 
BROOKLYN.

VYRAI VYRAI
Viršaus 38 

Reikalingi Abclnam Dirbtuves 
Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramonė 

REIKALINGA< PRISILAIKYTI 
WMC TAISYKLIŲ.

48—V AL.; 5 DIENŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš' karą, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.

(149)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
CHEMIKALŲ FABRIKE

UŽDIRBSIT BESIMOKYDAMI
Iš būtinų darbų reikia paliuosaviino

U. S. INDUSTRIAL 
CHEMICAL, INC. ,

400 DOREMUS AVE. 
NEWARK, N. J.

Kreipkitės ar skambinkite Mr. Barnes 
MITCHELL 2-0800.

(148)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

AP VALYTO J AI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosaviMO 
pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

APVALYTOJAS
Nuolatinis darbas aukštos rūšies 

rakandų krautuvėje

HATHAWAY’S
51 WEST 45TII STREET,

CITY (116)

SUDĖTINIŲ LYDYTOJAI 
ELEKTRA LYDYTOJAI 

PAGELBININKAI
Viršiausios algos mokamos. Reikalingas 

paliuosaviinas.
C. R. SHAW 

Pine & Cherry Streets, 
Delawanna, N. J. Pa. 2-5071
___________________________________ (149)

DIENĄ IR NAfdfĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. o. . (X)

SUPERINTENDENT
41 šeimos, 4 aukšti} trepais laipiojimo namas. 
Gaus gerų mokestį ir 4 kambarių apartmentą, 

Brooklyne.
TRIANGLE 5-0831

(148)

REIKIA VYRŲ
Maliavų Dirbtuvei. Patyrusių ir be patyrimo.

40 VALANDŲ SAVAITĖ.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Nuolatinis Darbas. Pokarinės Progos.
Prisilaikykite WMC Taisyklių.
CLOVER LEAF PAINT

& VARNISH CORR.
48-43 VERNON BLVD.,
LONG ISLAND CITY.

(147)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJAS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M IKI 8 P. M.

MERGINOS
Patyrusios ant Singer Sewing, 

Union Special ir 
Merrqvv Machines. 
Puikiausios algos.

SANDRA
SHOULDER PAD CO

307 West 36th St.
(148)

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO 
GERA PRADŽIAI AIŽIA 

su žymiais pakėlimais 
uždarbio po išsilavinimo.

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

ESMCO AUTO PRODUCTS CORP.
33 Thirty-fourth St.. Brooklyn. 

Važiuokite Sea Beach arba West End
Ekspresu iki 36th St. (152)

OPERATORĖS
Patyrusios ir mokinės, viena adata, pri 

brassieres. Nuolat.
MAR-VEL BRASSIERE CO 

2540 Belmont Ave., 
FO. 7-5830 (148)

Su
40

1381 Broadway, 
(arti 38th St.), N. Y.

OPERATORĖS

MERGINOS
Pakavimui 

Be Išsilavinimo
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO.

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

MERGINOS
palinkimu prie mechanizmo. Gera alga, 
valandų. Nuolatinis darbas. Patyrimas iš 

anksčiau nereikalingas.
PARAGON PLASTIC CORP.,
515 WEST 29TH ST., N. Y.

prie SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. REIKALINGAS ATLIEKAM ŪMO 

PALIUDIJIMAS.
VOGUE FOUNDATIONS,

62 SHIPMAN ST., NEWARK, N. J.
(149)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS ir MOTERYS
(Nereikia Patyrimo)

YRA REIKALINGOS

LENGVAM
STATYMO DARBUI

Pilna Alga
Laike Mokinimosi

Užbaigus lavinimosi periodą produk
cijos bonai, mažiausia 15% yra 

garantuojami.

Dar pridedama 10% bonų dirban
tiems 2-rais ir 3-čiais šiltais.

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

Western Electric Co.
Room 400, 4-tos lubos

403 HUDSON ST., N.Y.C.
Pradedant Pirmad., baigiant šeštad. 

8:30 iki 4:30.
Iš būtinų darbų reikia pasliuosavimo

(148)

MOTERYS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO PRIE 
RANKOM PROSIJIMO IR SPOTTING DAR

BO. GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

ASTORIA 8-6136(147)

MERGINOS
Naujicnybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c I VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS 
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS 

777 KENT AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

i ,X)

(151)

MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 30 
Mašinšapės Darbas.

Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

WILLOW MFG.
341 — 39th Street, Brooklyn, N. ’ 

STerling 8-1953.

Iš

(152)

MERGINOS--MOTERYS
UŽSAKYMŲ IŠPILDYTOJOS

SPECIALĖS ATYDOS KREIPIAMA 
Į PRADINES

Nuolat! /
Daliai laiko!

Ar Tik Vasaros Mėnesiais!
GERA ALGA

48 valandų savaitė jsiskaito
8 VALANDŲ SAVAITĖ
Tik % dienos šeštadienį

Sena Įsteigta Išdirbystė
Moteriškų Suknelių Patterns

Conde Nast Publications, Inc.
114 East 32nd St. (10th floor) 
Tarpe Park ir Lexington Aves.

________________________________________ </ (U9)

MERGINOS-MOITERYS
Ziperiy Sudėjėjos

Inspektorės
Siuvamų Mašinų Operatorės 
Patyrusios ar patyrimo. 

LAMAR SLIDE FASTENERS CORP* 
120 EAST 16TH ST., N.Y.C.

____________________________________________ (146)

MERGINOS-MOTERYS
18 Metų ir viršaus 

Reikalingos Kaipo Mašinų 
Operatorės

. Ir Kitam Fabriko Darbui.
Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA 
Būtina Pramonė 

REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMC TAISYKLIŲ.

48—V AL.; 5 DIENŲ SAVAITE 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis 
su būtina pramone, tai neatkreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service,

__________
MOTERYS

DALIAI LAIKO 
PENTRĖS DARBININKĖS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
NUO U A.M. IKI 8 F.M.

5 P.M. IKI 9 P.M.
5 DIENOS ,

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. ,
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NevvYorko^/M^iferZInloi 
Pasveikinkite Didvyrišką
Raudonąją Armiją Gardene!

Aido Chorui Dvejos Repetici
jos Prisirengimui L. Piknikui

Jau beliko tik dviejų penk
tadienių vakarai Aido Choro 
nariams prisirengti prie gero 
pasirodymo Laisvės piknike.

Ten reikės kompetuoti su ki
tais gerais chorais — su New
ark© Sietynu, kuris visuomet 
puikiai sudainuoja ir su Cho
ru Pirmyn iš Great Necko, ku
ris, nors ir mažas, choristų 
skaičiumi, bet gana rimtai ga
li prisirengti prie programos 
išpildymo, kaip tą įrodė bir
želio 1 1 d., savo metiniame 
bankiete-koncerte.

Kitas dalykas, anų dviejų 
chorų korespondencijos labai 
retai matosi, palyginus su mū
sų narių paraginimais lankytis 
repeticijose. Betgi jie sugebi 
pilnai susimobilizuoti ir gerai 
sudainuoti. Argi mes, kaipo 
centrinis šioj apylinkėje cho
ras, galime ramiai, be rinitų 
pastangų, jiems užleisti pirme
nybę dainavime ? Man atrodo, 
kad ne I

Taigi, visi aidiečiai lankyki- 
mės į pamokas ir pakalbinki
me buvusius choristus jose da
lyvauti !

Choro Koresp.

Patartina Aplankyti 
Karo Parodą

Aš su jauniausiu sūnum ap
lankiau šią parodą ir aš ma
nau, kad vertėtų aplankyti 
kožnam žmogui, kuris tik susi
domėjęs šiuo karu, nes ten pa
rodo tikrus manievrus. Yra tri
jų šalių ginklai, su kuriais da
bar mūsų sūnūs kariauja.

Man buvo labai žingeidu pa
matyti, nes aš turiu vieną sū
nų J. V. Oriai vyne (B-29), o 
antras, D., buvo laivyne. Jį 
sužeidė, dabar yra paliuosup- 
tas iš tarnybos. Todėl aš ap
lankiau parodą ir kitiems ve
lyčiau pamatyti. Prisiunčiu 
Laisvei ir programą. Pamaty
mas tos parodos pagreitins su
kėlimą Penktos Karo Pasko
los Dėdei Šamui.

Paroda randasi Central 
Parke, New Yorke. Geriausia 
važiuoti 8th Ave. subway, iš
lipt prie 81st St. (nuo Colum
bus Circle paimt lokalinį trau
kinį).

Paskutinė parodos diena 
bus 24-tą šio mėnesio, pasi
skubinkite pamatyti dabar.

A. Yench.

Mieste individuališkų E bo- 
nų pirkimas atsilikęs žemiau 
kvotos.

DIENRAŠČIO

LAISVES
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KL A SCI AUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Avės.

, MASPETH, L. L, N. Y.

PUIKI PROGRAMA
Dainuos šie chorai:

AIDO CHORAS
Vad. Aldona Anderson

SIETYNO CHORAS 
iš Newark, N. J. 
Vad. B. šalinaitės

PIRMYN CHORAS 
iš Great Neck, N. Y.

ROJUS MIZARA
Laisvės Red. sakys prakalbą.

Sovietų Sąjungos Raudono
sios Armijos didvyriškos kovos 
prieš hitlerininkus trijų metų 
sukakčiai paminėti didysis ma
sinis mitingas įvyks jau šį ket
virtadienį (šį vakarą), birže
lio 22-rą, Madison Square 
Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Pradžia lygiai 
7:30 vakaro. įžanga nuo 84c 
iki $3.40.

Norintieji pasirinkti vietą, o 
neturintieji nusipirkę iš anksto 
tikietų, nepadarys klaidos nu
vykę anksčiau, nes pradėjus 
dešimt-tūkstantinėms minioms 
eiti į salę, tikietai tirpte su
tirpsta.
FIORELLO H. LaGUARDIA, 
New Yorko miesto majoras, 

oficialiai nuo miesto 
pasveikins mitingą

Tarpe vyriausių, žymių kal
bėtojų Gardene bus Jungtinių 
Tautų Pagalbos ir Atsisteigi- 
mo direktorius Herbert H. 
Lehman, senatorius Claude 
Pepper iš Floridos, brig. gen. 
Charles M. Wesson, direkto
rius teikimo Sovietams reikme
nų ; Automobilistų Unijos pre
zidentas R. J. Thomas, Rus
sian War Relief prezidentas 
Edward C. Carter, Sovietų am
basadoriaus atstovas Alexan
der Kapustin.

Mitingą rengia Russian War 
Relief, kuri įstaiga šiomis die
nomis turi šimtus panašių mi
tingų po visą šalį. Gi rėmėjuo
se tos Sovietų Sąjungai pagerb-

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Turime Daug Talkos, Bet Reikia Dar Daugiau Talkininkų
Pastaraisiais laikais Lietu

vos žmonėms Drabužių Cent
re, 417 Lorimer St., Brookly- 
ne, darbas virte verda, dauge
liu vakarų sueina' daug darbi
ninkų, panašu į masinę mobi
lizaciją. Bet darbo — naujo 
darbo — ateina tiek daug kas 
dieną, kad nespėjama sutvar
kyti. O penktasis siuntinys do
vanų Lietuvos žmonėms, di- 
džiausis iš visų iki šiol sudary
tų, norima užbaigti tuojau.

Penktasis siuntinys buvo ža
dėtas išsiųsti Lietuvos žmonių 
kovos prieš hitlerininkus trijų 
metų sukaktyje ir apie tą lai
ką stengsimės užbaigti. Būtų 
labai gaila, jeigu dalis iš turi
mų centre dovanų turėtų atsi
likti kitam siuntiniui dėl sto
kos darbo jėgų.

Ateikite, kas tik galite ir 
kada galite. Jeigu centras už
darytas, rakto klauskite Lais
vės raštinėj.

Dirbama Dviejose Vietose
Pereitą antradienį darbinin

kai vėl turėjo pasiskirstyti į 
dvi vietas. Grupė jaunesniųjų 
moterų-merginų dirbo sandėly
je ant Stagg St., vėl sudarinė
jo atskirus pundelius (kits) 
varde tų žmonių, kurie aukojo 
yiso pundelio lėšas (ne mažiau 
$3) ir pridavė savo vardą ir 
antrašą, prašydami nuo jų su
daryti atskirą pundelį benamei 
ar šiaip kare nukentėjusiai 
vargo šeimai būtiniausių daik
telių. Kiti-kitos dirbo centre 
prie perrinkimo naujai atsiųs- 
tų-atneštų, taisymo parvežtų iš 
valytuvės drabužių, rišimo į 
pundus, sukalimo skrynių ir 
t.t.

Sandėlyje dirbo Mary Sin
eus, Alda Orman, Helen Yes- 
kevičiutė, Helen Zablackienė, 
Frances Pakalniškienė ir jų 
talkininkas Matas Klimas, pri- 
statinėtojas ir atiminėtojas 
sunkių dėžių su produktais.

Centre dirbo Vincas Karto
nas su savo jauna dukra Mrs. 
Clark ir švogerka Mrs. Vin
centa Hilliard, Antanas Bim
ba, Katrina Petrikienė, Marė 

ti kampanijos yra žymieji uni
jų vadai, pažangesniųjų repu- 
blikonų žymus vadas Wendell 
Willkie, Mrs. Roosevelt.

New Yorko mitingą užgyrė 
ir ragino narius jame dalyvau
ti virš 50 žymiųjų vietos uni
jų vadai, Komunistų Politinės 
Sąjungos vadai taipgi atsi
šaukė į narius remti mitingą.

įdomus Spektaklis
Eva Jessy paskilbęs choras 

dalyvaus perstatyme milžiniš
ko masinio spektaklio Order 
of the Day. Choras yra pildęs 
daug žymių programų su me
no žvaigždėmis Lawrence Tib- 
bett, Helen Jepson, Paul Ro
beson, dalyvavęs perstatyme 
pagarsėjusio veikalo Porgy 
and Bess, taipgi karo bonų 
pardavimo vajaus programo
se. šį kartą tas choras suda
rys nugarkaulį programos A- 
merikos vyriausios talkininkės 
Sovietų Sąjungos pagarbai.

Visi, kam H k galima, ragi
nami nuvykti į tą įdomų ir 
svarbų mitingą. Visų partijų ir 
luomų demokratiškai nusitei
kę amerikiečiai su gilia pagar
ba sveikina Raudonąją Armi
ją šioje jos kovų sukaktyje. 
Mes, lietuviai, tame sveikini
me turime dar didesnį Šerą, 
kadangi tos armijos eilėse kau- 
jasi desėtkai tūkstančių mūsų 
jaunesniųjų brolių ir brolvai
kių, kadangi ji žygiuoja išlais
vinti mūsų gimtąjį kraštą nuo 
barbaru nacių. 4,

Banaitienė, Ona Višniauskie
nė, Geo. Waresonas, Leo Gav- 
rilovičius, Valis Bunkus.

Arti tiek skaitlinga buvo mo
bilizacija birželio 16-tos vaka
rą, nors išvakarėse visi buvo 
dalyvavę masiniame mitinge. 
Dirbo Antanas Mureika, Vin
cas Čepulis, Ona Čepulienė, 
Marė Misevičienė, S. Vinikai- 
tienė, taipgi Bimba, Wareso
nas, Gavrilovičius, Kartonas, 
Mrs. Clark, Višniauskienė.

Birželio 19-tos vakarą dirbo 
Briedienė, Nastė Buknienė, Pe
trikienė, Misevičienė, Bimba.

Veik visi iš čia minėtų (ir 
būrys kitų, žymėtais vakarais 
nebuvusių) yra nuolatiniai 
darbininkai, kas savaitė pa
švenčia vakarą darbo, kitas 
du, tris ir daugiau vakarus pa
ramai Lietuvos žmonių. Įkarš
tyje darbo, tie draugai net už
miršta savo vardą paduoti ar 
išdirbtą laiką užregistruoti, 
nors komiteto yra raginti tai 
padaryti, kadangi komitetui 
tie vardai yra brangi medžia
ga to darbo istorijai. — Bile 
tik darbas atliktas, — atsako 
jie užklausti, kodėl neužsire
gistravo.

Ponai Netiki Į Darbą, Tik 
Valdyti Nori

Darbe Lietuvos žmonių pa
ramai dar nebuvo nei vieno iš 
tų ponų ir ponių, kurie sakosi 
turį ant Ųetuvos žmonių mo
nopolį, kurie sako, kad Lietu
vos žmonės turėsią po karo su
grąžinti atgal pabėgusią per 
beržyną į Berlyną smetoninin- 
kų valdžią, nes kitokios jie ne- 
pripažinsią.

Vienok drabužių centre dir
bantieji žmonės (kurie išpra
kaitavę per dieną šapose, ofi
suose, virtuvėse, atbuvę lietu- 

,vių organizacijų pareigas, dar 
pašvenčia vakarų vakarus Lie
tuvos žmonių paramai) nei ne- 
sisiūlo Lietuvos žmonėms į val
dovus. Jie sako: “Padėkime 
Lietuvos žmonėms išvyti vokie
čius ir atsisteigti, o vyriausybę 
išsirinkti, tai — jų dalykas.

P.

Baltiko Kultūrine Tary
ba Turėjo Gražy Pikniką

Birželio 18-tą įvykęs Baltic 
Cultural Council piknikas, 
Yonkers’e, turėjo gražią pro
gramą ir geroką būrį smagių 
svečių iš visų keturių, tarybą 
sudarančių, tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir finų. Lietuviai 
buvo gana skaitlingi — atsi
žvelgiant į tolumą kelio. Mat, 
visų kitų trijų tautų centrai su 
didžiausiomis grupėmis tų tau
tų gyventojų randasi New- Yor
ke, o lietuvių — Brooklyn©.

Programos dalį sekmingai- 
energingai išpildė lietuvių Ai
do Choras, vadovaujamas Al
donos Anderson (Žilinskaitės). 
Pagirtina, kad nemaža grupė 
vyrų dainos veteranų vėl susi- 
mobilizavę į chorą, padėjo 
jam stipriau atsirekomenduo- 
ti. Choras buvo visų aukštai 
įvertintas. Taipgi entuziastiš
kai buvo priimta rusų šokikų 
grupė. Gražiai dainavo ir so
listas David Tulchinoff.

Ina Wood, buletino Baltic 
Review redaktorė, pasakė ge
rą kalbą apie šių tautų kovą 
prieš fašizmą ir atsišaukė bu- 
letinui paramos. Jos kalba iš
klausyta labai atydžiai, sudė
ta gražios paramos buletinui. 
Taipgi publika gaudyte išgau
dė 100 kopijų brošiūros “The 
Baltic Soviet Republics,” iš
leistos The National Council 
of American-Soviet Friend
ship, New Yorke, parašytos 
remiantis jauno latvių rašyto
jo Gregory Meiksins nauja 
knyga “The Baltic Riddle.”

Lietuvių Šerą pikniko dar
be pagirtinai atliko nemaža 
grupė lietuvių. Per visą dieną 
už baro, sukaitęs, dirbo Vin
cas Kartonas, maspethietis. 
Ona Višniauskienė namie iš
kepė kumpį, atvežė ir nuo ry
to iki užbaigos dirbo virtuvė
je. Jai pagelbėjo jos jaunu
tė dukra Helen ir Konstanci
ja Rušinskienė. Prie kitų dar
bų matėsi: Geo. Waresonas, 
Valis Bunkus, Kazys Balčiū
nas, Lilija Belte (Kavaliaus
kaitė), taipgi tūli kiti (iš ko
miteto). M. Kulikienė pagel
bėjo prie literatūros.

Piknikas kažkaip laimingai 
išsisuko nuo lietaus. Iš ryto 
oras atrodė pasišovęs amžinai 
giedrai, po piet debesiavo, bet 
niekas nesitikėjo lietaus. Ta
čiau vos spėjus pritemti, biz
niui užsibaigus ir didžiumai 
svečių jau išeinant, užėjo lie
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Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ (jį STANLEY MISIŪNAS
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Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.
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Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
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tus. žmonės važiuodami namo 
juokavo: “nori mus išauginti, 
palaisto;” “perkūnas irgi nori 
pasibaliavoti su savo tautie
čiais.”

Šis jau buvo 5-tas metinis 
piknikas ir kožnam, nors kiek, 
lijo, šį kartą nespėjo 'sulyti 
piknike, tai nors parvažiuo
jant pasivijęs lietus apšlakstė.

Rep.
PADĖKA

Komitetas prašė, varde jo, 
pareikšti širdingą padėką Ai
do Chorui su jo mokytoja Al
dona Anderson už pasišventi
mą atvykti dainuoti, aukojant 
savo darbą ir kelionės lėšas; 
visiems dirbusiems, taipgi at
silankymu parėmusiems bend
rą darbą. Pikniko pelnas eis 
priešfašistinei kovai remti.

J. E. Gužas.

Reikia Neprarast Vilties
“Puiki žinia,” pasakė Geor

ge E. Roosevelt, 1001 Park 
Ave., New Yorke, prezidento 
žmonos pusbrolis ir preziden
to giminaitis, išgirdęs, kad jo 
duktė Mrs. Margaret Pallavici- 
ni su dukrele saugiai išlikusios 
Romo.j. Iš jų žinios jis nebuvęs 
gavęs nuo Perlų Uosto laikų.

Naciai buvę atėję j ieškoti 
šeimos kelis kart jiems nesant 
namie. Sužinoję esant jieško- 
mais, jie apsigyvenę kas sau, 
pas draugus ir taip išlikę ne
susidūrę su naciais.

šeima yra pasiturinti. Aišku, 
ji būtų išgalėjus telegramas ar 
bile kokius susisiekimo būdus. 
Tas parodo, kad dėl karo ne
girdint nuo saviškių, ar tai jie 
būtų civiliniai ar kariškiai, ne
reikia prarasti vilties. Pasitai
ko visokių priežasčių ir sąly
gų, kuriose jiems prisieina ty
lėti iki pasikeitimo sąlygų.

Priteisė Atlyginimo
Dvylika asmenų, nukentėju

sių masių susigrūdime prie 
ekskursijos laivo Hudson upės 
prieplaukoje, 132nd St., New 
Yorke, 1941 metų vasarą, da
bar priteisti iš miesto atlygi
nimo nuo $50 iki $10,500, ben
droje sumoje per visus išmo
kant $20,160.

Susibrukime minios prie lai
vo tuomet 3 moterys buvo už
muštos ir 62 asmenys sužeisti.

Iš Sachs krautuvės, New 
Yorke, gale pereitos savaitės 
išvogta išstatyti karo bonų 
kampanijos parodai tūli Japo
nijos karo įrankiai. Bonai ne
liesta.

Iš Afrikos New York an pri
buvo keleivinis lėktuvas su 18 
keleivių.

282 Union Ave.
BROOKLYN

Juozas Mokola Mobiiizuojasi 
Invazijai į Laisvės Pikniką!

Aną dieną Juozas Mokola, 
susitikęs Laisvės reporterį, jį 
barė, kam šis nepasirūpina 
priduoti Mokolai Laisvės pik
niko tikietų.

Juozas Mokola, savininkas 
užeigos, 518 Grand St., mobi
lizuoja savo draugus ir kos- 
tumierius masiniai dalyvauti 
Laisvės piknike, 2 d. liepos, 
Klaščiaus Parke.

Jis mano daugeliui brookly- 
niečių biznierių iškirsti šposą, 
surengdamas didesnį stalą ir 
linksmesnių savo draugų būrį, 
negu daugelis kitų biznierių. 
Jis pasiėmė geroką pluoštą 
Laisvės pikniko tikietų.

Gerai, Juozai, pasimatysime 
Laisvės piknike. L. Rep.

Vėsi Vasaros Pradžia
Po labai karšto pavasario, 

kurio (bendrai imant) šiluma 
buvo 65.1 laispniai arba 3.5 
virš normališkos, vasarą suti
kome gerokai atvėsę, su 64 
laipsniais šilumos birželio 20- 
tą, vasaros išvakarėse, o pir
mą vasaros dieną smagiai pa
lijo.

Perdaug Vištienos!
Joseph Asaro, 6121 20th 

Ave., Brooklyne, buvo užsive
dęs mieste vištininką, kaip jis 
sako, “iš patrijotizmo.”' Kai
mynai buvo nepatenkinti ir jis 
birželio 7 pašauktas teisman 
už peržengimą sanitariškumo 
taisyklių. Teisėjas Cullen pa
tarė išvirti vištas ir suvalgyti. 
Savininkas dejavo, kad tuzino 
vištų perdaug suvalgymui iš 
karto. Teisėjas jam davė 13 
dienu laiko.

Trylikai dienų praėjus, Asa
ro turėjo pasiaiškinti, kaip jis 
užbaigė su vištom. Septynias, 
sakė jis, šeima šiaip taip su
valgius, o kitas 5 išsiuntęs ant 
farmų, nes po vištą beveik kas 
pietūs vistiek buvę perdaug, 
prie to, norįs turėti šviežių 
kiaušinių vaikams. Kadangi 
vištoms ant farmų ir/Vieta, tai 
teisėjas Asaro paleido be 
bausmės.

New Yorko valstijos iždinė 
pirks už šimtą milionų 5-tos 
Karo Paskolos bonų.

Kalbant Apie Ateities 
New Yorką

Kaip “žodis stosis kūnu,” 
tik ateitis parodys, bet jau da
bar New Yorke kalbama-pla- 
nuojama, kad netolimoje po
karinėje gadynėje miesto sub
way turės moderniškus valgy
mui vagonus, kuriuose parva
žiuojantis iš darbo galės ir pa
valgyti važiuodamas. Valgan- 
tiem restauranuose ir daug va
žinėjautiems tikrai sveikintina 
naujovė.

Įtarė Žmogžudystėje
Michael Adesso, 27 m., pa

bėgėlis iš kariuomenės, nužiū
rėtas ką bendro turint su nu
žudymu Mrs. Ada Amore, ku
rios kūnas buvo rastas skalby
klos maišuose suvyniotas ir iš
mestas tuščiam lote. Jį sulaikė 
be kaucijos iki kvotimo pir
madienį.

Vasariniai Kursai
Suaugusiems

New Yorko Universitetas 
skelbia vasarinius (non-credit) 
šešių savaičių kursus suaugu
siems prasidėsiant pirmadienį, 
šio mėnesio (birželio) 26-tą. 
Kursai tęsis per 6 savaites.

Pirmu kartu kursai buvo 
pradėta pereitą vasarą. Pasek
mės buvusios geros ir šiemet 
kursai pakartojami su praplės
ta programa abelno lavinimo 
ir specialėse mokslo šakose.

Charles Gorgan, 33 m., su
laikytas kvotimui kaltinimu 
sumušus motiną, 61 m.

PARDAVIMAI,
Parsiduoda moderninė Valgykla 

(Diner). Su pilnais Įtaisymais. Yra 
ir alaus laisniai. Parsiduoda prieina
mai. Rašykite: Herman — 920 Fos
ter Ave., Brooklyn, N. Y. (143-148)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir/ tt. Puiku* 
■teičius su naujausiai* įtaisymais.
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Kainos Prieinamos
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