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Kai šitie žodžiai skaitytoją i 
pasieks, Chicago.je bus prasi-1 
dėjęs republikonų partijos su-
važiavimas. Jis bus tuo įdo
mus, kad jame bus nominuoti 
kandidatai į krašto preziden
tus ir vice-prezidentus.

Jeigu suvažiavime bus pra
vestos tūlų republikonų lyde
rių “idėjos,” tai ten bus daug 
šumo, daug triukšmo, daug už
sipuolimų ir šmeižtų, siunčia
mų prezidento Roosevelto ad
resu.

Republikonai pasiilgę val
džios, pasiilgę prezidentystės. 
Tūli lyderiai siekiasi naudoti 
visokias priemones savo tiks
lui pasiekti.

Vienas, tačiau, įdomus da
lykas : niekas nesitiki, kad ši
tame suvažiavime republiko
nai nominuotų pažangius žmo
nes prezidento ir vice-prezi- 
dento vietoms.

Republikonai turėjo vieną 
žymų žmogų, — Wendell L. 
Willkie, — kuris būtų buvęs 
stiprus prezidentui Roosevel- 
tui oponentas, bet jie tą žmo
gų išstūmė iš vadovybės jau 
prieš keletą mėnesių. Wendell 
L. Willkie jiems perkairus!

Šin suvažiaviman Willkiui 
bus suteikta teisė įeiti, bet ne
bus leista jam ten sakyti kai-; 
bos. Taip jau vadų esą nutar-J 
ta.

Tuo pačiu sykiu, visoki IIoo- 
veriai, Landonai, Brickeriai, 
Dewey ir kiti, liliputai, paly
ginti su Willkiu, suvažiavime 
bus dideli vyrai !

Dėl kandidatūros į prezi
dento vietą eina karštos varžy
tinės. Man atrodo keista, kad 
žmonės varžosi dėl tos vie
tos; į kurią jie nebus išrinkti.

Na, betgi žiūrėsime, kaip 
ten viskas bus!

Sen. Claude Pepper pasakė 
įdomią kalbą praeitą ketvir
tadienį didžiuliame Madison 
Sq. Gardene. žymėdamas Ta-i 
rybų Sąjungos nuopelnus, at-i 
liktus kare prieš vokiškuosius' 
nacius, senatorius pastebėjo, 
kad išmušimas arba nelaisvėn ■ 
paėmimas 7,800,000 vokiečių 
sutaupė mažiausiai vieną mili
joną amerikiečių jaunų vyrų 
gyvybių.

Virš 20,000 newyorkiečių, i 
susirinkusių pareikšti pagarbą. 
Tarybų Sąjungai ir josios did
vyriškai Raudonajai Armijai, 
šiltai įvertino senatoriaus kai-1 
bą-. !

Visas to didžiulio parengi-1 
mo programas man labai pati
ko.

Beje, prieš šį didžiulį mi
tingą, viename New Yorko 
restoranų susirinko Russian 
War Relief, Inc., tautinių gru
pių darbuotojai, spaudos at
stovai ir kitoki veikėjai arba
tėlei.

Tai buvo sueigėlė žymiajam 
jugoslavui smuikininkui, Zlat
ko Balakovičiui, pagerbti, — 
buvo surprize pare. Zlatko 
Balokovičius yra uolus veikė
jas, — Russian War Relief 
Komiteto Tautinių Grupių Di
vizijos pirmininkas.

Malonus, draugiškas vyras, 
karštas maršalo Tito rėmėjas, 
didelis Jugoslavijos patrijotas 
ir geras Tarybų Sąjungos prie-! 
telius.

Iki Laisvės pikniko tebeli
ko tik savaitė laiko.

Ko gi mes pageidaujame 
piknikui ?
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AMERIKIEČIAI IKI ŠIOL
NUSKANDINO JAU 1600

JAPONIJOS I .AIVIJ

Per 2 Dienas Sovietai Atėmė 
Iš Nacių 750 Vietovių; Puola 
Siaurų Jų Ištrūkimo Spragų

AMERIKIEČIAI JAU TIK 
550 JARDU NUO CHER

BOURG© CENTRO
Amerikiečiai Apsupo DaugFrancija, birž. 25. — Mū

šiuose dėl Cherbourgo uos-
Vienas i mūšyje pavojingai apdaužė | London, birž. 25. — Rau-ivo geležinkelių mazgų, nu 

........... ’ ” * t Vitebsko ■ marša vo iki 15 mylių pir
Baltarusijoje.; myn daugiau kaip 30 mylių u0 amerikiečiai paėmė nelai- 
7 KAA .z/vlzi a^iii I ilrvin I'vnnHi • mxj oi nnp ! > • v.v.~1 - . . v_ -. įsvėn dar 1,800 vokiečių;siO'Proma upę ir sulaužė stip- į ... . . . . .. . i„„vila, o.Ae,-h,dviejose vietose sutnuskino |

Jungtinių Valstijų submari-i vieną japonų karo didlaivį, l donoji Armija 
nas pirm savaitės taip pa- tris lėktuvų išvežiotojus ir apylinkėje, 
vojingai sužalojo didžiulį penkis kitus karinius lai- I 
Japonijos lėktuvlaivį (nešu- vus. 
sį 60 orlaivių), kad veikiau
siai tas japonų laivas nu
skendo. | nėmis

O jūroje tarp Marianų submarinai

I užmušė bent 7,500 vokiečių | ilgio frontu; prasiveržė per 
ir per dvi pirmąsias i 
ofensyvo dienas išlaisvino ■ rius vokiečių apsitvirtini- 

Washington. — Paskuti- ! daugiau kaip 750 miestų, mus.
dienomis Amerikos miestelių, geležinkelių sto-. Vitebske apsiaučiamiem

Roma. — Amerikiečiai ap
supo nacius 225 ketvirtainių 
mylių plote, vak. Italijoj ir. 
tarp kitko, užėmė Follonica 

nacių apsigynimo linijas ir miestą,
užėmė pozicijas tik už 5001 “

nuskandino 11 įčių ir kitų gyvenamųjų pun- naciam telieka tik 8 mylių jardų nuo pačios miesto sir- 
vidutinių Japonijos preki-!ktų. Į spraga bandyt ištrūkti. So-! dies. Neoficialiai praneša
mų - transporto laivu, 4 ne-! Žygiuodami apsupančiuo-į vietų artilerija ir lakūnai! ma,Rąd Cherbourgas^ gal 

“ ■ ....... | greitai busiąs atimtas is vo-
I Sovietai pailgino Vitebs-! kiečių. Anglai^ nuskandino 

Taigi nuo karo pradžios'armiečiai sulaužė priešų Ii- ko frontą iki 150 myl.
Nacių lėktuvai bombarda

niai karo laivai ir bombane-
šiai nuskandino kitą didelį didelius krovinių laivus ir ju ratu pirmyn į šiaurvaka- pleškina tą spragą, 
japonų lėktuvlaivį, vieną jų vieną pusiau-karinį laivą, irius nuo Vitebsko, raudom! 
naikintuvą ir tris žibalinius! ' 
laivus, kaip sako nauja pa-j tarp Japonijos ir Amerikos! nijas 50 mylių ilgio frontu;- 
tikrinta žinia. iki šiol amerikiečiai sunai- r V1 ;.....

Be to, amerikiečiai tame!kino jau 1,600 japonų laivų, atgal ir užėmė 22 mylias,vykią Sovietuose; tris ame- 
---------------------------------------------------------------- --------  šiaurinių Dauguvos (Dvi- rikiečius užmušė ir kelis jų
Kongresas, Pirm Užsidarydamas 

Paskyrė 76 Bilionus Dolerių 
Krašto Gynimo Reikalams

Washington. — Atosto-liki šiol paskirta jau 390 
goms užsadarė Jungtinių 1 lionu doleriu.
Valstijų kongresas iki rugp. | Kjti Nauji Tai.imai

Cherbourgo srity j nušau 
ta 60 nacių lėktuvų.

Vesulas Užmušė 150.
Pennsylvanijoj ir W. Vir

ginijoj baisus vesulas už-
di! laivu ir sužalojo tris ki

ltus laivus, kuriais naciai 
nubloškė juos iki 25 myliu vo amerikiečių orlaivių sto- stengėsi išgabent savo tech- cušė apie 150 žmonių; pada- 

-■ - - ~ - ■ nikus - specialistus iš Cher- re milionus dolerių nuosto-
bourgo. lių.(Dvi- rikiečius užmušė ir kelis jų 

nos) upės krantų, plaukiau-! lėktuvus sudaužė.
J* ;čios per Latviją. O į pietus į ------------------------

i nuo Vitebsko sovietiniai ka-! Anglai užėmė Sawnchin- i 
riai, linkui Oršos ir Mogile-1 gą Burmoj.

, Raud. Armija Kirto Naciam Pr^"t ^ną Jų Valdžių 

į Perkūnišką Smūgį Pirmojoj

Francuzų Komitetas Tikisi, kad 
| Anglija Palenks Rooseveltą

Paskutinę savaitę kongre- Vasaros Ofensyvo Dienoj 
s nutarė dar vieniems me- ’

džius nuo sausio 10 iki bir_ | tarrįs pratęsti Roosevelto
želio 23 d.

Paskutiniame savo posė

Kongresmanai ir senato
riai laikė nuolatinius posė- sas nutarė dar vieniems me

I vyriausybės programą reik- 
jmenų kainoms suvaldyti, i 
nors šiuom tarimu C

London. — Pirmojoj sa- 'veda į Minską ir Varšavą. 
vo ketvirtų metų karo die-i Praskynę sau kelią per

Alžyras. — Čionaitiniai duojamose Francijos vieto- 
valdininkai teigia, kad ste- se.

(bėtinai gerai eina derybos

dalinai noj prieš vokiečius, Raudo- ■ miškus, griovius, pelkes, u- (reikalavimui pripažinti 
dyje kongresas paskyrė 49 siaurinama valdžios galia A ~"" °’ 4 l,.------
bilionus dolerių karo de- kovoj prieš kainų kėlimą, 
partmento reikalams. Tą 
pačią dieną prez. Roosevel- paskyrė 
tas pasirašė pirmesnį kong-! 
reso tarimą, skiriantį kari
niam laivynui virš 27 bilio- 
nų dolerių.

Taigi krašto gynimo rei
kalams nuo 1940 m. birželio

Be to, dabar kongresas 
lėšų Lend-Lease 

(karinių paskolų) fondui,' 
žemdirbystės ir vidaus de- 
partmentų reikalams ir nu
tarė pratęsti civilių lakūnų 
lavinimo programą iki 1946 
m. liepos 1 d.

De Gaulle’o atstovai Lon- 
Londone tarp Anglijos vai- done sako, kad ir prezr 

i džios ir valdinio Francuzų Rooseveltas, trubūt, jau įsi- 
i Komiteto Tautai Laisvinti, j tikins, jog didžioji Franci- 
! Anglų valdininkai esą pa- jos gyventojų dauguma pa
slankūs generolo de Gaulle’o geidauja de Gaulle’o.

i tą i --------
Washington. — Prezid.

i, pareiškė, jog 
Komitetas, vadovau- pirma reikia daugiau Fran-

noji Armija birž. 23 d. su-1 peš ir vokiečių fortus, rau-1 francuzų komitetą laikinąja!
davė naciams triuškinantį donarmiečiai vejasi nacius (Francijos Respublikos vai- Rooseveltas 
smūgį ties Vitebsku, 167,- \ toliau ir tuo pačiu laiku rie- džia.

i’000 gyventojų miestu Bal- čia apsupimo lanką apie i jamas gen. de Gaulle’o, jau cijos žemės atvaduoti, o tik
tarusijoj. Tą pirmąją vasa 
rinio ofensyvo 
donarmiečiai, supleškinda
mi galingas 1 
fortų linijas, nužygiavo iki 
devynių mylių pirmyn iš

;priešus Vitebsko tvirtumo- 'pirm kurio laiko pasiskelbė paskui kalbėt apie civilę jos 
dieną rau-jje. ! tokia laikinąja valdžia. Į valdžią. Jis pastebėjo, kad

Anglų radijas ir spauda iki šiol dar tik viena tūks
tantinė Francijos dalis tėra 
išlaisvinta, tai faktinai tik

hitlerininkų Artilerijos Perkūnija Ištaš- į taipgi

Naciai Nusigandę Mi- 
lionų Amerikiečių

Prezidentinis Republi
konų Suvažiavimas

London. — Berlyno radi
jas pasakojo, kad Europon 
plaukia dar šimtai tūkstan
čių Amerikos karių. 0 ame
rikiečiai dabar taip štur
muoja vokiečius Cherbour- 
ge, stengdamiesi kuo grei
čiausiai tą uostą paimti, 
kad girdi, naujai siunčia
mieji amerikiečiai galėtų 
jau Cherbourge išlipti.

Kartu naciai per savo ra
diją spėja, kad netrukus, 
turbūt, milionai stovinčių 
Anglijoj amerikiečių ir an
glų darys naujus įsiverži
mus į Franciją ir Belgiją.

60 procentų japonų arti
lerijos šovinių rytinėje In
dijoj nesprogsta.

Anglai jau visiškai nušla
vė japonus nuo plento tarp 
Imphal ir Kohima miestų 
rytiniame Indijos kampe.

Trečia: daug svečių iš New 
Yorko apylinkės miestų ir 
miestelių.

Mes norime matyti didelį, 
gražų, smagų pikniką, kuria
me ne tik būtų geras ūpas, bet 
ir būtų padaryta dienraščiui 
medžiaginės naudos.

Tikėkimės, kad piknikas to- 
kis ir bus!

Chicago. — šį pirmadienį 
Chicagoj prasideda naciona- 
lis republikonų partijos su
važiavimas nominuoti jų 
kandidatui į Jungtinių Val
stijų prezidentus.

Dauguma tvirtina, kad 
jie nominuos New Yorko 
valstijos gubernatorių Tho
ma Dewey į prezidentus. Jį 
remia Hooveris ir kiti atža- 
gareiviškiausi republiko
nai.

Kiti kandidatuoją repub
likonų politikieriai yra hoo- 
verinis Ohio gubernatorius 
Bricker, Californijos guber
natorius Warren, Illinojaus 
gubernatorius Green, Min- 
nesotos ex - gubernatorius 
Stassen, senatorius Taftas 
ir dar pustuzinis vadinamų 
“juodųjų arklių.”
Jeigu Dewey negautų dau

gumos balsų, gal būtų no
minuotas vienas iš tu bal
tųjų “juodžių” į preziden
tus, panašiai kaip daug se
ninus buvo nominuotas 
Hardingas.

Talkininkai per dieną pa
leido 8,000 tonų oro bombų 
į nacius ir jų įrengimus 
šiaurinėje Franci joj e.

x _ i kalba, kad reikėtų 
kė Nacių Fortus : duoti de Gaulle’o Komitetui

, Washington. _  Maskvos P^čių valdinių teisių atva- I paties karo ruožas,
šiaurvakarių ir pietų rytų vnri;aJC nG-ma_ xru.R.iL. ../.I,ladijas pianese, jog pnmą-

Iją ofensyvo dieną Raudono
ji Armija sulaužė stiprų vo
kiečių apsitvirtinimų ruožą 
30 kilometrų ilgio ir nužy
giavo 12 iki 15 kilometrų 
pirmyn į šiaurvakarius nuo 
Vitebsko. O į pietų rytus 
nuo Vitebsko raudonarmie
čiai sudaužė tvirtoviškas 
hitleė^mnkų linijas 25 kilo
metrų ilgio ir nubloškė 
priešus 8 iki 10 kilometrų 
atgal.

Oficialis Sovietų praneši
mas sakė: ‘Šimtai sovietinių 
kanuolių ir minosvaidžių 
paleido galingą ugnį į šiaur
vakarius ir pietų rytus nuo 
Vitebsko. Sovietų artilerija 
ir lėktuvai kelias valandas 
skynė kelią savo pėstininkų 
ofensyvui. Buvo sudaužyta 
skaitlingi vokiečių fortai. 
Paskui, už tos ugnies sie
nos, sovietiniai pėstininkai 
metės atakon. Nuslopindami 
dar liekamas šaudomąsias 
priešų pozicijas, raudonar
miečiai prasiveržė per drū
čiai aptvirtintą vokiečių 
apsigynimų sistemą abiejo
se Vitebsko fronto dalyse.

“Priešai kenčia baisius 
nuostolius. Vokiečių apka
sai ir mūšių laukai užterš
ti hitlerininkų lavonais, su
daužytais jų ginklais ir į- 
rengimais. Sovietų kariuo
menė suėmė kiekius vokie
čių ir karinių jų reikmenų.”

nuo Vitebsko, perkirto vo
kiečiams visus pasitrauki
mo geležinkelius ir plentus 
(apart paprastųjų kaimiškų 
kelių) ir dviem trečdaliais 
apsupo priešus Vitebske.

(Tiesiąją linija nuo Vi
tebsko iki Lietuvos rube- 
žiaus yra apie 135 mylios, o 
į Vilnių apie 190 mylių.)
TIESIOGINIAI KELIAI Į 
LIETUVĄ, LATVIJĄ IR 

PRŪSUS
Tą pačią dieną Sovietai 

Vitebsko apylinkėje atėmė- 
me iš nacių 150 miestų, mie
stelių ir kitų gyvenamųjų 
vietų.

Užimdami Sirotino ir Ja- 
zvino geležinkelio stotis į 
šiaurvakarius nuo Vitebsko, 
raudonarmiečiai perkirto 
vokiečiams geležinkelį į Po
locko miestą, penkių gele
žinkelių stebulę, linkui Lat
vijos ir Lietuvos. Atimdami 
iš priešų Zamostočje gele
žinkelio stotį į pietų rytus 
nuo Vitebsko, sovietiniai 
kariai nukirto naciam gele
žinkelį į Oršą, šešių geležin
kelių mazgą, esantį pietuo
se nuo Vitebsko. Šiuo žygiu 
jie perkirto naciam ir didį
jį karinį plentą, einantį iš 
Vitebsko pro Oršą.

Per Polocką eina geležin
keliai į Rygą, Šiaulius, Pa
nevėžį ir Prūsus. O geležin
kelis iš Vitebsko pro Oršą

Lietuvos Partizanai Juo Veikliau Naikina 
Naujas Nacių Kareivines ir Kt. Įrengimus

Pranešama, kad vokiečiai | pagal savo vado įsakymą, 
Lietuvoje paskutiniu laiku 
dar labiau sujudo statyt sau 
apsitvirtinimus, nes jie su
pranta, jog Raudonoji Ar
mija gal jau trumpu laiku 
pasieks Lietuvą. Vis dau- j palikta keli partizanai su 
giau mokyklų ir kitų didės- automatifiiais šautuvais, 
nių namų jie paverčia į sa- Besiartinant hitlerininkam, 
vo kareivines ir karo ligo- jie paleido kuo smarkiausią 
nines. Naciai taip pat sta-lugnį į nacius; kelis vokie- 
tosi daugiau naujų kareivi-j čius nušovė, dar daugiau su- 
nių.O į tuos darbus jie prie- žeidė. Kiti naciai buvo nus- 
varta varo lietuvius.

Lietuvos partizanai, iš sa
vo pusės, degina ir sprogdi
na tuos hitlerininkų įrengi
mus. Kiek pirmiau jie su
degino vienu pradėjimu net 
23 kareivinių patalpas prie 
R geležinkelio stoties; taip
gi supleškino 3,000 kūbiškų 
jardų sukrautų medžių. To
se naujose kareivinėse dar 
nebuvo vokiečių, bet 40 na
cių kareivių sergėjo jas.

Vokiečių sargai pasišau
kė daugiau kareivių, ir jie 
apsupę tūlą plotą aplink de
gančias kareivines, ėmė ur
mu šaudyti linkui jų. Bet 
nerasdami čia partizanų, 
vokiečiai darė kitą, platesnį 
apsupimo ratą, apimdami ir 
dalį miško. O partizanai,

kol kas nešaudė. Naciai ste
bėjosi partizanų tyla, bet 
vis tiek stengėsi užtverti 
paskutinę apsupimo spragą. 
Ties ta spraga, tačiau, buvo

tebinti tokia staigmena, ir 
iki susivokė, ką toliau da
ryti, tai visi partizanai pa
bėgo ir pasislėpė be jokių 
sau nuostoliu.

Sovietai Nušlavė Suo- 
miy Svir Upės Frontą
Suomijos fronte raudon

armiečiai nušlavė priešus 
nuo visos Svir upės 100 my
lių linijos, tarp Ladogos ir 
Onegos ežerų; viso užėmė 
dar virš 200 vietovių, o tarp 
jų Medvežegorską, apskri
čio miestą su Murmansko- 
Leningrado geležinkelio 
stočia, prie Onegos ežero 
šiaurinio galo.

xru.R.iL
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Tenoras Gigli Pabaustas
Šią savaitę Romos Operoje buvo su

ruoštas talkininkų kariams koncertas. 
Aišku, tai reikšmingas įvykis. Italija — 
dainų šalis, meno kraštas, kuriame per 
ilgus metus viso pasaulio dainininkai la
vinosi, auklė josi. Iš pačių italų yra kilu
sių daug žymių, pasaulinių dainininkų, 
dainuojančių didžiosiose pasaulio opero
se.

Koncerto rengėjai buvo pakvietę dai
nuoti Benjaminą Giglį, žymų italą teno
rą, kadaise dainavusį Metropolitan Ope
roje, New Yorke. Pastebėjęs tą, milita- 
rinis Romos gubernatorius, majoras ge
nerolas Henry H. Johnson, pasakė: teno
ras čia neprivalo dainuoti!
- Ir militarinio gubernatoriaus padava- 
dijimu Gigli buvo neprileistas dainuoti.

Ar militartįiis gubernatorius gen. 
Johnson teisingai pasielgė, įsikišdamas 
į paminėtąjį biznį?

Taip, mes manome, jis labai teisingai 
pasielgė. Gen. Johnson parodė, jog mes 
negalime statyti prieš mūsų kovunūs su
sikompromitavusį politiniai asmenį, nors 
jis gali būti neblogas dainininkas, kokiu 
Gigli, be abejojimo, yra.

Kas gi tenoras Gigli?
1939 metais tenoras Gigli, galutinai 

apleisdamas Metropolitan Operą ir Ame
riką, nuvyko į Italiją apsigyventi. Ten 
būdamas, jis kritikavo Amerikos demo
kratiją. Jis buvo uolus rėmėjas galvažu
džio Mussolinio ir Hitlerio. Jis rėmė 
Mussolinio paskelbtą karą Amerikai ir 
kitoms Jungtinėms Tautoms. Gigli važi
nėjo po Vokietiją ir ten dainavo naciams. 
Jis, kitais žodžiais, visomis pajėgomis 
talkininkavo fašizmui!

Dėl to gen. Johnson jį dabar pabaudė, 
nes šiuo metu kiekvienas asmuo Italijoje 
norėtų prisitaikyti prie Jungtinių Tau
tų.

Tai turėtų būti pamoka kiekvienam 
dainininkui ir menininkui: neik su fašis
tais, stovėk su demokratinio nusistaty
mo žmonėmis, net jei dėl to šiek tiek ir 
nukentėti tau tektų! Suprask, kad demo
kratija laimės ir tau negražu bus pasi
žiūrėti į praeitį, tavimi ji, demokratija, 
nenorės pasitikėti.

Ekspertai Apie Ekspertus
Naujienų redaktorius (birž. 22 d.) pa

rašė įvedamąjį trejų metų vokiečių-sovie
tų karo sukakties proga. Jame tasai re
daktorius buvo priverstas daug ką rašy
ti, kas jam neskanu.

Girdi: “Karo ekspertai... mane, kad 
Sovietų Raudonoji Armija galės laikytis

ilgiausia trejetą mėnesių. Ji pasirodė e- 
santi daug pajėgesnė...”

Kokios gi lūšies “ekspertai” taip ma
nė? Grigaitiškos rūšies. Pats Grigaitis 
prie tris metus pranašavo, jog “Stalino 
diktatūra” neišsilaikys ilgiau, kaip kele
tą savaičių arba keletą mėnesių. Jis tai 
rašė, aišku, pasiremdamas “rankovės iš
mintimi.” Jis rašė nežinodamas, ką rašo.

Prieš 1941 m. birž. 22 d. tas pats Gri
gaitis daug kartų skelbė, būk komuniz
mas yra “baisesnis už nacizmą.” Paskui 
jis pradėjo gretinti komunizmą prie na
cizmo, skelbdamas, jog vis tas pats. Dar 
vėliau jis pastatė Staliną su Hitleriu ant 
vieno pastolio ir abu pavadino “bandi
tais”. Grigaičio leidžiamas laikraštukas 
skelbė: “Three cheers for Hitler!”

Kitais žodžiais, Naujienų redaktorius 
braidžiojo po purvyną ir iš jo pasemtais 
perlais dabino savo laikraščio špaltas.

Dabar tą viską p. Grigaitis bando lyg 
ir praryti, bet nėra taip jau skanu.

Pažymėjęs, kad “per trejus metus karo 
Sovietų Sąjunga neteko tarp 15 ir 20 
milionų gyvasčių, įskaitant užmuštus ir 
sužeistus arba į nelaisvę paimtus karei
vius, nacių nužudytus civilinius žmones 
ir mirusius nuo bado ir ligų okupuotųjų 
sričių gyventojus”, Grigaitis primena:

“Visa žmonija yra už tai Rusijai (Ko
dėl vienai Rusijai, — kodėl ne visai So
vietų Sąjungai, tame skaičiuje ir tarybi
nės Lietuvos respublikai? — Laisvės 
Red.) dėkinga. Savo krauju ir lavonais 
Rusija (Tarybų Sąjungos respublikos— 
L. Red.) stabdė ruduosius banditus, duo
dama laiko vakarų demokratijoms suor
ganizuoti ir išlavinti dideles armijas ir 
aprūpinti jas kovos įrankiais.”

Taip, pasaulis yra dėkingas Tarybų 
Sąjungai, josios vadams, josios liaudžiai, 
josios Raudonajai Armijai. Bet ką tas 
turi bendro su Naujienų redaktorium? 
Ar ir jis prisiskaito prie to viso pasau
lio? Atrodytų nenatūralu. Tiek daug 
šmeižęs, tiek daug purvinęs socijalisti- 
nę šalį, gretinęs jos vadus su hitleriniais 
banditais, dabar ims jis ir stebuklingai 
atsivers, kaip krikščionių kankintojas 
Saulus (šv. Povilas)!...

Paskaitęs p. Grigaičio straipsnį toliau, 
pamatys, kad jis neatsivertė “prie dva
sios šventos” — Grigaitis kokis buvo, te
kis ir tebėra — politinis ablavukas! Savo 
įvedamojo pabaigoj Grigaitis šitaip Nu
kalba :

“Per 22 mėnesiu prieš 1941 m. birželio 
22 dieną, Sovietų Rusija ėjo išvien su 
hitleriška Vokietija..”

. Na, kur čia sensas?! Kada Tarybų 
Sąjunga ėjo išvien su hitlerine Vokieti
ja? ! Kur? Jeigu ji būtų ėjusi su hitlerine 
Vokietija, o ne prieš ją, tai kam Hitleris 
būtų pradėjęs karą prieš Tarybų Sąjun
ga?!

Čia, kaip matome, p. Grigaitis dar vis 
semiasi išmintį iš rankovės, o ne iš gal
vos. Jis tebeprotauja senoviškai, jis rašo 
nesąmones.

Tarytum to dar būtų permaža, p. Gri
gaitis primena, kad Tarybų Sąjunga “da
bar kėsinasi uždėti savo jungą mažoms 
tautoms, išvaduotoms iš nacių vergi
jos...”

Kokioms mažoms tautoms Tarybų Są
junga kėsinasi uždėti savo jungą? Gri
gaitis nepasako, tačiau ir be to yra aiš
ku, kad nei trejų metų karo eigoje gau
tosios pamokos, nei Teherano konferen
cija, nei kas kitas Naujienų redaktoriaus 
nepamokė. Jis buvo Grigaitis, niekų ple- 
pėtojas, tokiu ir pasiliks. Lietuviškas 
priežodis sako: “Kuprotą tik grabas iš
tiesins.”

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

I falams pagaliau atėjo keršto diena prieš fašistus. Čia parodoma, kaip italai anti
fašistai medžioja Mussolinio pasekėjus, kurie per dvidešimt metų teroru kamavo 
Italijos žmones. Nėra abejones, kad panašaus likimo laukia fašistiniai nenaudėliai 
visose šalyse.

KAS KĄ RAŠO IR SAKI>

i ATVIRAS LAIŠKAS 
IDIJOTAMS

Tiesa, Eugene Lyons re-‘ 
daguoja žurnalą “The Ame- 

i rican Mercury”, bet tą jo 
leidinį mažai kas teskaito.

i Tai puikiai žino ir pats re-'
: daktorius. O Lyons nori bū- riu°s idijotams.
!ti garsiu žmogumi. Kadaise //skutimai idijotai jam pa- 
!jis “tokiu” ir buvo.
Mas ir straipsniai garsiai 
į skambėdavo komercinėje 
‘spaudoje. Tai buvo laikai, 
kai ta spauda kiekvieną nu- 

: sičiaudėjimą prieš Tarybų 
i Sąjungą, prieš Staliną ir 
bolševizmą gaudydavo ir 
spausdindavo. Be to, Lyons 
rašė knygas prieš Tarybų 
kraštą ir jas spauda plačiai 
garsindavo.

Deja, ta gadynė jau pra
ėjo. Lyons vardas pradėjo , . . . . v . .
vis rečiau pasirodyti ir silp-1 eilLl <ovai l?11// bolseviz- 
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. Naciai
viy Kliubą Anglijoj

Pirmadienis, Bir

Darbe išspausdinta tūlo A. 
Bielys korespondencija apie 
lietuvius Anglijoj. Svarbesnes 
dalis mes čia paduodame:

Visoje Anglijoje yra apie 5 
tūkstančiai lietuvių. Dauguma . 
jų gyvena Londone, Liverpulyj 
ir kituose didesniuose miestuo
se; taip pat yra ir provincijo
je, turinčių net savo ūkius. 
Senesnio amžiaus veik visi yra 
atkeliavę iš Lietuvos, o jauni
mas jau gimęs ir augęs Angli
joje. Gimusieji Anglijoje visi 
neblogai kalba lietuviškai, tik 
akcentą turi anglišką.

Atkeliavę lietuviai prieš 40 
su virš metų yra didžiai reli
gingi, todėl ir jų vaikai tokioj 
dvasioj išauklėti. Sekmadie
niais visi eina į bažnyčią, o 
pamaldoms pasibaigus, pas 
“raudonuką” (jie taip vadina 
tam tikrą barą, nes jis raudo
nai dažytas). Ten visuomet su
sirenka išgerti. Vyrai mėgsta 
alų, o mergaitės limonadą.

Vokiečiu Bomba Sugriovė

tokio plauko, ir vartojate šinga bet kokiems pasiūly- 
liberališką kalbą apsimas- mams klases arba mokyklas 
kavimui.

Daug’ geriau, žinoma, 
Lyons būtų pataikęs, jeigu 
šį savo laišką būtų pavadi
nęs: “Atviras Laiškas Ame-

Nes tiktai

skirstyti. Jokiu būdu, jos 
manymu, mes neprivalome : 
eiti prie to atskyrimo, kokis I 
viešpatauja pietinėse vals
tijose.

Čia, aišku, auklėjimas tu
ri ateiti mokykloms talkon. 
Tėvų- atsakomybė yra di-1 
džiausią. Pavyzdžiui, lietu-! 

tikės, nes jis sušilęs meluo-iviai tėvai, kurie plūsta iri 
ja apie padėtį Tarybų Są- niekina negrus, nusikalsta j 
jungoje. Nuoširdūs libera- j prieš savo vaikus. Jie aukle- 
lai jo balso neklausys, nes ja savo vaikus rasinės ne- į 
tai yra balsas Hitlerio. Juk apykantos dvasioje. Paskui- 
paskutinėje savo prakalboje tiems vaikams, atsidūrus j 
Hitleris panašiai putojo ‘ mokykloje su juodveidžiais 
prieš Taryb. Sąjungą, prieš i vaikais, sunku persiimti 
Staliną ir prieš bolševizmą, niauja dvasia 
Hitleris šaukė Ameriką ir/uos studentus kaipo ca" 
Angliją gelbėtis nuo bolše- I lygius. Tiesa, kai kurie tuo- 

| vizmo ir susivienyti su Hit-i jau pasiliuosuoja iš tokio iš-
vis rečiau pasirodyti ir s 

į niau skambėti. Paskutiniais 
laikais gana ilgai jo visai 
nebesigirdėjo. Lyons’ui, ma
tyt, pasidarė labai pikta ir 
nuobodu sėdėti “The Ame- į 
rican Mercury” raštinėje.' 
Jis pradėjo perkratinėti sa-; 

ivo sąžinę ir jieškoti progos i 
-naujam pagarsėjimui. Jis

tikes ir jo balso paklausys. 
Nuoširdūs liberalai jam ne-

Pirmiau lietuviai turėjo sa
vo kliubą, kuriame buvo gali
ma pasižmonėti, pašokti ar ko
kią programą suruošti, bet už
kritus vokiečių bombai tapo 
viskas išgriauta, ir dabar riog
so tik krūva sudaužytų plytų. 
Paskutiniu laiku man išva
žiuojant, jieškojo vėl išsinuo- 
muoti saloną.

Bažnyčia yra nedidelė, bet 
lietuviams ir tokios užtenka, 
nes ji ir taip visuomet pustuš
tė. Jai altorius buvo atvežtas 
iš Austrijos anglų bažnyčiai ir, 
esant permažam, pateko į šią 
lietuvių bažnytėlę. Altorių da
bina neblogai nutapytas, šalę 

panelės, Lietuvos 
Vytautas su savo

I švenčiausios 
i kunigaikštis 
; žirgu.

Klebonas
I organizavęs 
blogai padainuoja 

| niais, per mišias.

atsidūrus

persnmti 
ir žiūrėti į 

Hitleris šaukė Amerika ir I tuos studentus kaipo sau u I _ - . .... .

. auklėjimo vergijos, bet kiti 
mą. Lyons tiktai prisitaiko ilgai nešiojas jiems širdin 
prieš savotiškų sąlygų. Jis įpiltus rasines neapykantos 
šaukias prie liberalų ir ra- nuodus.
gina juos gelbėtis nuo bolše 
vizmo. KUR EIS WENDELL 

WILLKIE?
Willkie politika nesutinka 

i su poli tika republikonų par
tijos vadovybės. Toje vado
vybėje dominuoja hooveri-

Matulaitis turi su
ch orą, kuris ne- 

sekmadie-

Amerikiečiai įžengia į išlaisvintą Prancūzijos miestelį Carentan. Pakol naciai 
buvo išmušti, miestelis likož^ beveik visai sugriautas. ...
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SVARBI PROBLEMA, 
BET KUR IŠEITIS?

Vasarinės laidos žurnale 
atsiminė, kad Amerikoj dar i “Common Ground”, kurį lei- . A.rill .
yra tokių laikraščių ir žmo- džia Common Council for //s elementas. Willkie para
mų, kurie nieko neišmoko ir'American Unity, telpa la- /e straipsnių apie sa- 
nieko nepamiršo apie jojo ! bai įdomus straipsnis apie v° partijos pareigas ir atei- 
šimtus sykių pasmerktą ta- Amerikos mokyklas. Rašo M* auose straipsniuose jis
rybinį karštą. Todėl jis nu- mokytoja Marie Syrkin. Ji kritikuoja partijos vadovy-

Organizacijos, Kurios Užsiima 
Anti-sovietine Veikla

Vietos organizacijos yra ne
veiklios, pagrįstos religiniais 
pagrindais, kunigo Matulaičio 
vadovaujamos. S u s i r inkimai 
įvyksta klebonijoje. Pradedant 
susirinkimą visi sustoja ir su
kalba maldą. Svarbiausi apta
rimai būna veikimas prieš Ru
siją.

Pumerio Choras “Lituanika”

Geriausiai suorganizuotas, 
tai Jono Pumerio vadovauja
mas choras “Lituanika.” Cho
re daugiausia dalyvauja mer
ginos; vyrų — koks penketas. 
Choro vedėjas J. Pumeris yra 
tikras genijus savo srityje. 
Dar neseniai šis choras susi
organizavęs, o jau puikiai išsi
lavinęs dainuoti ne tik lietuvių 
dainas, bet ir estų, latvių ir 
anglų. . ., bę. Jo mintys daugumoj su- 

Tmdvp?<Wii puola su pozicija prezidento
Roosevelto, tačiau jis Roo- 

Tpie i seveltą aštriai kritikuoja.
Tai kur jam pačiam da

bar dėtis? Kur jis eis, kai.1 
republikonai nominuos De-

sprendė dar sykį smarkiai j rašo apie santykius tarpe 
šauti. Pasekmė: “7 
Amerikos Liberalams.”

Eugene Lyons laiškas til-į 
po jo paties žurnale. Ilgas ir > 
rūstus laiškas.

Kaip buvo tikėtasi, taip ir I Syrkin rašo iš patyrimo, lWey, 0 demokratai Roose- 
atsitiko: Tą jo laišką pami- nes ji mokytojaujanti kla- ! velta?
lo ir perspausdino Hearsto sems, kurios susideda iš a-
laikraščiai. “The New York biejų rasių studentų. Tarpe I j.) sako: ’’Mes nežinome, ar 
American” įdėjo savo edito- |jų santykiai dažnai esą la- Willkie paseks savo pozici- 
rialų puslapyje birželio 18 
dieną, su pabrėžimais ir pa
spaudimais.

Savo laiške Lyons netik 
bara, bet amžinai prakeikia

i visus Amerikos liberalus. 
Jo supratimu, jie visi savo 
'dūšią yra pardavę Stalinui. 
Jie/girdi, ne tik tyli prieš 

i tarybinę santvarką, ale dar 
I pritaria, kad vienas šimtas 
i milionų žmonių nuo Juodų
jų jūrų iki Baltijos jūrų 
patektų Stalino globon! 
Lyons šaukia: “Jūs užgyrė- 
te ir net sveikinote Rusijo
je kaip tik tokias krimina- 
lystes, kurias pasmerkėte 
kitur. Jūs pasirodėte tokiais 
pat totalitanstais, tik ki-.

Laiškas baltveidžiu ir 
j studentų mūsų mokyklose, 
'New Yorke ir kitur. 
santykiai, kaip pasirodo, y- 
ra svarbi problema.

Hillside, N. J

Vieša Padėka

Tariame širdingai ačiū už 
surengimą mūsų 25-kių metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga pares. Tatai buvo atlik
ta mums nežinant. Gavome 
pranešimą nuo drg. A. Stre- 
peikos, kad birželio 10 dieną 
būtume L. I’. Kliube, Eliza
beth.

Nuvažiavę radome nelauk- 
tuves, labai nustebome, kada 
tokis didis svečių skaičius su 
“surprise” mus sveikino. Svo
čia buvo B. Bieliauskienė iš 
Hillside, o svotas drg. A. Stre- 
peika. Visus gardžiai pavaiši- 

... _ . . i no maistu ir gėrimais. Vakarą
Willkie ligi tuietų eiti , tyarkč drg. A. Skairius, pa

tilo keliu. , kviesdamas apsčiai svečių iš-
- sireikšti, kurie pareiškė daug 

DIIV TVTDjl 'mums nuoširdžių linkėjimų. 
DU Y L A tKA i Lh. Urbonas, J. Zaleckas įtei- 
UfAD Dfi&inO i kė dovanas. Didis ačiū vi- 
WnK DUNUv siems! širdingai ačiū atsilan

kiusiems ir rengėjams!
Helena ir Jurgis 
Kudirkai.

“Daily Worker” (birž. 20

bai įtempti, kartais įvyksta jos visa logika. Bet tie re
net fizinių susikirtimų. Ne- publikonų partijoje, kurie 
grų vaikai jaučiasi žemina- Slltinka su Willkie pozicija, 
mi ir neprileidžiami prie vi- neturi kito pasirinkimo: jie 
sų mokyklos ir gyvenimo turi susidėti 
progų. Baltveidžiai gi vai
kai mano, kad anie tik prie 
kabių jieško ir elgiasi šiurk- krašto gerovei, ir kovoti už 
ščiai. j

Ką turi daryti mokyto- sevelto.” ~ 
jos? Marie Syrkin yra šali
ninkė pilniausios tarpe visų 
žmonių lygybės, priešinga 
visoms diskriminacijoms. Ji 
tiki, kad reikia proto ir di
delių pastangų iš mokytojų, 
valdininkų ir tėvų pusės iš-. 
vystymui mūsų mokyklose 
rasinės pakantos ir draugi
škumo' dvasios. Ji visai prie-

su darbinin
kais ir visomis kitomis spė
komis, pasiaukojusiomis

išrinkimą prezidento Roo-

V
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Generolas Brusilovas apie Praeitą Karą tarp Rusijos ir Vokietijos

/

Vokiečiai jau pirm 1914 
metų buvo išdirbę planus 
pasauliui užkariauti.

Bet rusai būtų galėję su- 
mušt vokiečius 1914-1917 m. 
kare, ir tiktai caro valdžios 
supuvimas, daugelio jos ge
nerolų ir aukštųjų valdinin
kų parsidavimas suteikė 
Vokietijai tada pergalę 
prieš Rusiją.

Tokias išvadas daro gar
sus senosios Rusijos gene
rolas A. A. Bursilovas savo 
knygoje “Mano Atsimini
mai”. Ją išleido Sovietų Ka
rinė Leidykla.

Generolo Brusilovo ko
manduojami, rusai daug sy
kių sumušė austrus ir vo
kiečius pietiniai - vakari
niame fronte 1916 metais, ir 
be kitko, užėmė miestus- 
tvirtumas Lvovą (Lember- 
gą) ir Bšemislą.

Gen. Brusilovas savo pa
žiūromis buvo monarchinės 
valdžios šalininkas, bet kar
tu ir nuoširdus savo tėvynės 
patrijotas; todėl ir po sovie
tinės revoliucijos jis nebėgo 
užsienin, o pasiliko tarnau
ti savo tautai. Už tai Sovie
tų vyriausybė tinkamai jį 
gerbė ir aprūpino.

Brusilovo “Atsiminimuo
se” paveiksluojami šitokie 
dalykai:

Blogai technikiniai įreng
ta carinė armija; stokuoja 
ne tiktai kanuolių, kulko
svaidžių ir artilerijos šovi
nių; stinga net šautuvų ir 
jų kulkų; trūksta kareiviam 
batų ir drabužių; permažai 
tėra išlavintų oficierių ir 
unter - oficierių (saržen- 
tų); viešpatauja vagystė ir 
grobimas skiriamų armijai 
reikmenų; pilna vokiečių 
šnipų; aukštieji karininkai 
varinėja intrigas vieni prieš 
kitus ir net tiesiog parsi
duoda vokiečiam; atsakin
gose karinėse vietose įsiga
lėję vokiečiai; komanduoto- 
jai beširdiškai elgiasi su ka
reiviais; baisiai blogai ap
tarnaujami kariuomenės 
sveikatos reikalai.

O vis dėl to rusų armija 
sudavė daug ir skaudžių 
smūgių austrams ir vokie
čiams.

DVASINIS VOKIEČIŲ 
PARUOŠIMAS KARUI 

Iš ANKSTO
Gen. Brusilovas piešia, 

kaip kaizerinė Vokietija vi
sapusiškai dvasiniai ruošė 
savo žmones karui prieš 
Rusiją. Kaizerio valdžia 
samdė ir siuntinėjo tarp gy
ventojų tam tyčia išlavin
tus agentus, kurie aiškino, 
kodėl vokiečiai turės ka
riauti ir ką jie galės laimė
ti. O carinė Rusijos valdžia 
laikė savo žmones visiškoj 
tamsybėj dėlei to, kas grę- 
sė.

Kelti vokiečių ūpui prie; 
Rusiją tada buvo rodom 
jiems ir savotiški teatrinia' 
vaizdai. Vieną tokių vaizdi 
pats Bursilovas stebėjo 1914 
m. vasarą Kissingene, Vo
kietijoj, kur jis buvo nuva
žiavęs sveikatai taisyti.

Kissingeno parke buve 
ruošiama nepaprasta iškil 
mė. Ją per kelias dienas 
skelbė visur išstatyti di
džiuliai plakatai, kviesdam 
žmones. O pačią iškilmę ge
nerolas Brusilovas štai kaip 
aprašo:

VAIZDAVIMAS, KAIP 
VOKIEČIAI SUNAIKIN

SIĄ MASKVĄ
“Ta atmintina vakara vi

sas parkas ir aplinkiniai 
kalnai buvo puikiai papuoš- ■ 
ti vėliavomis, girliandomis , 
ir didelėmis juostomis su* 
tam tikrais vaizdais ir už ra-I 
šais. Visomis p u s ė m i s j
griausmingai skambėjo mu- Į 
zika. O centralinė aikštė, i 
apsodinta gėlių darželiais, 
buvo apstatyta puikiausio
mis dekoracijomis, kurios i 
vaizdavo Maskvos Kremlių,I 
•jo bažnyčias, sienas ir bok
štus. Pirmojoj vietoj stove-1 
jo Palaimintojo Vasiliaus 
katedra. Mums rusams ta
tai buvo labai stebėtina ir ’ 
įdomu.

“Bet kada pradėjo leisti | 
oran didingas ugnis (fajer-. 
verks) ir rakietas ir pasi- I 
gildo kanuolių trenksmai, o I 
tuo tarpu keli orkestrai ■ 
grojo (tautinį Rusijos him
ną) “Bože, caria chrani” ir1 
(bažnytinę rusų melodiją) | 
“Kol salven,” mes taip nu
stebome, kad tartum ap-I 
svaiginti likome.

“Paskui staiga daugybei 
kibirkščių ir ugnių, traškė- I 
damos ir su trenksmais pa- j 
našiais į kanuolių šūvius, iš 
visų pusių pasipylė į centra-' 
linę parko aikštę; padegė' 
Kremliaus pastatus ir įren
gimus. Mes matėme tikro, 
milžiniško gaisro regyklą. 
Dūmai, troškiną garai,. 
trenksmai ir griūvančių šie-; 
nu bildėjimas ir trukšmas. 
Varpinyčios ir bažnyčių į 
kryžiai gniužo ir krito že- ’ 
myn. Viskas degė, o tuo | 
tarpu orkestrai iškilmingai 
grojo (patri jotinę rusų 
kompozitoriaus) Čaikovskio 
overtiurą T812 m.” (minin
čią Rusijos pergalę prieš 
Napoleoną).

“Nustebę, mes tylėjome ir j 
nežinojom, kaip visa tai su
prasti. Bet vokiečių minia i 
delnais plojo, rėkė, staugei 
iš džiaugsmo; ir jų šėlimui 
nebuvo nei galo nei krašto, į 
kada muzika, begriūvant 
paskutinei sienai ant mūsų 
rūmų ir bažnyčių pelenų, I 
kartu su pačiomis šauniau- i 
siomis ir trukšmingiausio- > 
mis ugnimis (fajerverkais), 
griaustiniškai užgrojo tau
tinį vokiečių himną” (Die 
Wacht am Rhein).

Gen. Brusilovas nurodo, 
kad ir prasidėjus karui ne-j 
buvo Rusijos kareiviam aiš-1 
kinama tikslai, kurių vokie
čiai siekia. Brusilovas klau
sinėjo kareivių apkasuose: 
‘Kodėl mes kariaujam?” Ir 
kareiviai jam tiktai tiek at
sakydavo: ’’Kažin kas už
mušė erc-gerc-percą su jo 
pačia, todėl austrijokai no
rėjo nuskriaust serbus.”

“O kas yra tie serbai, be
veik niekas nežinojo”, 'rašo 
Brusilovas: ’’Taigi štai kas 
išeina — žmonės buvo veda- 
ni užmušimui nežinia dėl 
ko.”
Persekiojimai už Tiesos žo

dį Apie Vokiečius
Toliau Brusilovas sako: 

Jeigu koks viršininkas būtų 
šmęs kalbėti žemesniems už 
save valdininkams, kad vo
kiečiai yra slavų priešai ir 
•engiasi užpulti Rusiją, tas 
/iršininkas tuojau būtų ta
pęs išvytas iš tarnybos; o 
jeigu mokytojas būtų pra
dėjęs tokius dalykus kalbėt 
mokiniams, jis būtų pa

skelbtas aršiausiu revoliu
cionierium ir išsiųstas į to
limiausią Sibiro kampą .
VOKIEČIAI BUVO VISA

GALIAI RUSIJOJE

užsienyje, bet ir Rusijoje karėse vokiečiai viešpatavo 
buvo visagalis. Jis turėjo vyriausioje Varšuvos mies- 
užėmęs aukščiausias vietas To ir gubernijos valdžioje, 
rusų valstybėje”, kaip tvir- būtent:
tina gen. Brusilovas ir savo General - gubernatorius 
tvirtinimą paremia šitokiais buvo Skalon, vedęs vokietę

“Matyt, vokietys ne tik parodymais, kaip karo išva-lbaronę Korf; gubernatorius

Raudonoji Armija ruošiasi ofensyvui Rumunijos fronte. Čia parodoma gabenimas 
amunicijos per Prut upę. Ši upe yra rūbe žius tarpe Tarybų Sąjungos ir Rumunijos.

SMARKIAUSI BRUDO NAIKINTOJAI

'buvo Skalono švogeris, ba- 
■ ronas Korf; general-guber- 
Įnatoriaus padėjėjas — vo
kietys Essen; žandarų virši
ninkas vokietys Unthoff; 
valstybės banko vedėjas-ba- 
ronas Tisenhausen; carinių 
palečių viršininkas vokietys 
Isdel, vyriausias policijos 
galva Meier; Varšavos mie- 
,sto prezidentas — Mueller; 
taukštojo teismo prokuroras 
'vokietys Hesse; kontrolės 
i rūmų vedėjas fon Mintz- 
i low, vice-gubernator. Gres- 
jser, teismo prokuroras Lei- 
iwin, gubernatoriaus štabo 
ioficieriai — Egelstrom ir
Fechtner, Vislos krašto ge- 

I ležinkelio vyriausias virši- 
i ninkas Gesket ir visa eilė 
j kitų vokiečių pareigūnų 
į aukštosiose valdinėse vieto- 
ise Varšavos srityje, nepa
prastai svarbioje kariniu 
atžvilgiu.

“Tai tikrai parinktinis 
bukietas”, pastebi gen. Bru
silovas. Bet ne tik Varšu
voj, o ir daugelyje kitų sri
čių buvo sudaryti valdiniai

Kada amerikiečiai užėmė tos net po trijų menesių. į vokiečius kareivius taipgi 
Neapolio didmiestį Italijoj,' Padūmus tų miltelių į atrasta miltelių prieš utė- 
jie atrado besiaučiančią ti- vilnonį blanketą, galima jį'les, bet jie pasirodo daug 
fo ligą-marą. Tūkstančiai tris kartus išplauti arba ■ prastesni utėlių naikinto- 
žmonių jąja sirgo. Kasdien “sausai išvalyti,” ir po to jai, negu amerikiniai mil- 
buvo šimtais laidojami ita- vis tiek dvės kandys arba'toliai.
lai, pasmaugti šios bjaurios jų perai, kai tik pateks ant Čia dar įdomus dalykas, 
apkrečiamos ligos. O ją iš-j blanketo. j kad DDT chemikalą jau
nešioja utėles nuo sergan-' Tais milteliais amerikie- pirm 70 metų atrado vie- 
čiųjų sveikiems. Utėlių gi čiai Šiaurinėje Afrikoje pa- nas vokietys, bet vokiečiai 
priveisė vokiečiai, viską, liuosavo nuo utėlių šimtus iki šiol nebuvo ištyrę DDT 
sau grobdami ir gyventojus; tūkstančių arabų ir morok-1 vertės, kaip asmeninių 
palikdami badui, šalčiui ir | kiečių, dar pirmą kartą jų vabzdžių naikintojo.
nešvarai. i gyvenime. > Šveicarų Geigy kompani-

Bet amerikiečiai viso per| DDT milteliai naikina ir. ja išgavo tiem milteliam
kelias dienas paliuosavo įvairius vabzdžius,
Neapolį nuo tifo epidemi
jos. Visų pirma jie tam tik
rais cheminiais milteliais 
apvalė 250,000 Neapolio 
gyventojų nuo utėlių. Tuos 
miltelius, vadinamus chlo- 
ro-diphenyl - trichloroetha- 
ne arba DDT, jie tam tik
rom pumpom dūmė žmo
nėm už marškiniu, keliniu 
ir suknelių; apdūmė jais ir 
lovas, drabužius, namų 
grindis, aslas ir kt.

Taip amerikiečiai tuojaus 
ir sustabdė tifo ligą Neapo
lyje. Panašiai jie darė ir 
kituose Italijos miestuose 
ir kaimuose, kur užtiko tifo 
ligonių.

Tie milteliai yra galinga 
“amunicija” ir prieš mu
ses, blakes ir daugelį kitų 
vabzdžių.

Pašvirkštus šių miltelių 
arba jų skiedinio ant sie
nos bei lango, nuo jų stim
pa musė, užėjus ant tos vie-

žaloja daržoves, vaisius ir 
javus. Net jeigu kelis kar
tus ant tų augalų bei vaisių 
palyja, vis tiek ir po lietų

kurie patentą 1939 m.
Amerika pasisamdė iš 

Geigy patentą, ir dabar 
tuos miltelius daugmeniš- 
kai gamina nauja ameriki-

j stimpa vabzdžiai, užrėplio- 
■ ję bei nutūpę ant jų.

Bet yra vienas blogumas 
įsu tais milteliais soduose: 
nuo jų miršta ir bitės. Jos 

.gi naudingos ne tik tuoin, 
' kad krauna medų ir gami- 
i na vašką, bet dar 10 kartų 
naudingesnės, kaipo sėkla- 
dulkių išnešiotojos, kurio
mis apveisiami vaismedžių 
žiedai.

Kiekvienam Amerikos ka
reiviui duodama po dviejų 
uncijų dėžutę DDT milte- 

' lių. Padulkinus jų į apati- 
Ines drapanas, ne tik užmu
šama utėlės arba jų perai, 

i bet ir per tris savaites pas
kui neatsiranda to brudo. 

IO žmogui tie milteliai, sa- 
I koma, nekenkia.
1 Pas paimtus nelaisvėn

nė Du Pont dirbykla, ku- 
■ rios pastatymas ir įrengi
mas lėšavo pusę miliono do
lerių. Visi šie milteliai da
bar skiriami tiktai ginkluo
toms jėgoms. Jų dar neįva- 
lias pagaminama, kad už
tektu ir civiliams amerikie
čiams.

Vokiečiai, be abejo, rado 
DDT miltelių pas suimtus 
amerikiečius ir jau supran
ta jų vertę. Bet kažin, ar 
naciai sugebės dabartinėse 
sunkiose jiems sąlygose 
įrengi šių miltelių dirbtu
ves. Gal jie nebeturi ir lai
ko mąstyti apie kovą prieš 
utėles, kuomet hitlerinin
kam kailis dreba dėl bai
sesnį pavojaus — visiško 
sutriuškinimo kariniuose 
frontuose. J. C. K.

Mūsų drąsūs lakūnai, sugrįžę iš pasekmingo žygio ant Japonijos. Jie smarkiai 
apdaužė Japonijos pramones centrą Yaiwata mieste. Čia yra įgula vieno bomberio

Jie sulipę ant bomberio sparno.

bukietai iš tokiu vokišku 
“gėlių”.

Gen. Brusilovas karta bu
vo paskirtas padėjėju Var
šavos karinės srities vy

kiausiojo komanduotojo vie- 
I toj vokiečio generolo Her- 
■šelmanno, bet greitai Brusi
lovas liko pašalintas, o jo 

I vieton įstatytas asmuo su 
' šitokiu skambiu vokišku 
I vardu Rauš fon Trauben- 
| berg.

Rusiška pavardė “Brusi- 
j lov” šičia visiškai gadino 
: muziką, kaip pastebi Brusi
lovas. Kartu jis primena ve 
I ką:

Rusijos carai, pradedant 
nuo Povilo Pirmojo, ypač 
Aleksandras I, Nikolajus I, 
Aleksandras II ir Nikolajus 
II (paskutinis) iš kailio nė- 

i rėsi, besistengdami Įtikti 
Vokietijai.

Gen. Brusilovas tvirtina 
kad vokiečių kaizerio val
džia provokatoriškai įkvėpė 
Rusijos carui 1904 metų ka
rą su Japonija. Vokietija 
tuomi norėjo nusilpnint Ru
siją, kad paskui galėtų leng
viau su ja apsidirbti.

Po to, kai Vokietija lai
mėjo 1870-1871 m. karą 
prieš Franci ją, vokiečių im
perialistai jau dieną naktį 
svajojo, kaip jie galėtų įsi- 
viešpataut visame pasauly
je, sako Brusilovas:

“Didžioji vokiečių tauta, 
girdi, su gerojo vokiško die
vo parama, kaipo išrinktoji 
žmonių giminė, turi su
triuškint Franci ją ir Angli
ją, o žemesniąją slavų veis
lę su Rusija pryšakyje jie 
turi paverst į trąšą dirvai 
vokiečių tautos augimui ir 
didybei.”

Taigi naciai tiktai perė
mė ir paaštrino tą imperia
listinę filosofiją, kurią kai
zerinė Vokietija jau nuo se
niai buvo išsidirbusi.

CARO VALDININKAI
KUO KITU RŪPINOSI, 

NE KARO LAIMeJIMU
Caro valdžia skyrė į ko

manduojančias vietas savo 
sėbrus, visokius aukštuosius 
padaužas ir pramuštgalvius. 
O tie ponai daugiau rūpino
si dar didesniais sau paauk
štinimais caro palociaus ra
teliuose, mažai tekreipdami 
dėmesio į frontą. Daugelis 
palociškų valdininkų, nieko

nesuprantančių apie karą, 
buvo pakelti į generolus.

PALAIŽŪNAI
Tokie generolai tik sald- 

liežuviavo carui ir laižė jo 
batus. Vienas jų buvo ir ge
nerolas Ivanovas, vakarų 
fronto komanduotojas. Jis 
reikalavo, kad gen. Brusilo
vas skirtų carui Nikolajui 
Antrajam aukštąjį ordeną, 
Georgo Kryžių. Tokios gar
bės carui jis reikalavo už 
tai, kad caras teikėsi porą 
valandų pabūti vienoje vie
toje, nepertoli kurios ėjo 
artilerijos kova tarp rusų ir 
vokiečių.

Brusilovas griežtai atsi
sakė apdovanoti carą Ge
orgo Kryžium už tai. Didy
sis kunigaikštis Nikolajus 
Nikola j evičius taipgi pasi
piktino pašlemėko generolo 
Ivanovo reikalavimu duoti 
carui tą neužpelnytą garbę. 
CARAS — “VYRIAUSIAS

KOMANDIERIUS”
Generolą Brusilova ypač 

ėmė apmaudas dėl to, kad 
caro pataikūnai paskyrė 
Nikolajų Antrąjį aukščiau
siu visų armijų komanduo- 
tojum. Dėl to jis rašo:

“Kada caras tapo paskir
tas vyriausiu komanduoto- 
jum (vietoj didžiojo kuni
gaikščio Nikolajaus Niko- 
lajevičiaus), tai kariuome
nė iki apkvaitimo nusiminė 
dėl tokios atmainos ... Vie
na, tai nebuvo'reikalo pa- ~ 
keist Nikolajų Nikolajevi- 
čių (kuris kareiviams ga
na patiko) ; o antra, nie- *
kam nei galvon nebuvo atė
ję, kad caras tokioje sun
kioje padėtyj apsiimtų būti 
vyriausiu komanduotojum.

“Visiems buvo žinoma, 
jog caras visiškai nieko ne
supranta apie karinius rei
kalus ir kad jis tiktai iš 
vardo tebus laikomas aukš
čiausiu komanduotojum, o 
už jį spręs viską jo štabo 
viršininkas. Tuo tarpu net 
geriausias štabo viršinin
kas, nors jis būtų ir geni
jus, negali visur atlikti sa
vo vado pareigų. Taigi jau (
nebuvo tikrojo vyriausiojo 
komanduotojo, ir tatai la
bai blogai atsiliepė karo 
veiksmam 1916 metais. Ta
da mes per aukščiausios 
komandos kaičią nelaimėjo
me tą pasisekimų, kurie 
hutą lengvai galėję privesti 
mus prie pilnos karinės 
pergalės.”

Brusilovas vaizdingai ap
rašo, kaip naujai iškeptasis 
“vyriausias komanduoto
jas” caras atkakliai susi
čiaupęs tylėdavo ir žiovau
davo svarbiausiuose kari
niuose pasitarimuose. O 
tiem pasitarimam faktinai 
vadovavo ne jis, bet jo šta
bo viršininkas generolas 
Meksejevas.

BRUSILOVAS PALIK
TAS BE PARAMOS 

Neturėjimas tikrojo vy--^.
•-‘iausio armijos vado-^tH/- - 
giškai blogai atsiliepė pasz- 
sekimui pasauliniai gar
saus 1916 metų ofensyw), .. 
kurio komandutojas buęvo 
generolas Brusilovas pieti
niai - vakariniame fronte, 
kur Brusilovo kovūnai atė
mė iš austrų - vokiečių to
kius tvirtovių miestus, kaip 
Lvovas ir Pšemislas.

(Tąsa 5-tame puslapyje) „



Ketvirtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily '' Pirmadienis, Birželio 26, 1944

Jersey City, N. J.Skliutas, K. Skliutiepė, P. An- 
driunas, K. Kilkus, St. Klinga. 
Viso $30. Aukos pasiųstos Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetui. Visiems aukavusiems ta
riame Širdingai ačiū !

G’. Šimaitis.
Didysis Laisvės Piknikas
Didysis metinis dienraščio 

Laisvės naudai piknikas įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį, rug
pjūčio 12-13 dienomis, Lietu
vių Tautiško Namo Parke. Jį! 
rengia bendrai visos Mass, 
valstijos pažangios organizaci-' 
jos, jų apskričiai ir kuopos.

Vieta graži ir didelė. Auto-: 
mobilių parkinimui paimta ki-j 
ta vieta šalimais prie parko,! 
kur galės sutilpti tiek daugi 
automobilių, kaip sutilpdavo: 
May nardė.

Dabar visų organizacijų, i 
kuopų ir pavienių reikalas; 
ruoštis, kad piknikas pilnai bū-! 
tų pasekmingas. Kada bus or-į . 
ganizacijų atstovų susirinki-! ,ias skve
rnas, apie tai praneš drg. J. I Mirė
Grybas. Tame susirinkime nuo I r 
žėdnos kolonijos turėtų da-' aludės biznierius Ragauskas, i žavišus. Drg. A. žavišus žada 
lyvauti po kelis atstovus. ! šermenys buvo didelės, daly-1 iškirsti visiems šposą. Jo se-.

Galima spėti iš anksto, kad,1 vavo ne įį]ę 
jeigu bus gražus oras, tai pik-’ apylinkės. 12-tą d. birželio li-|eityje, 

Gegužės mėnesio pradžioje nikas bus didelis, masinis ir ]<osį palaidotas ' 
suėjo metai nuo mirties Juozo įduos gražaus pelno, gal mes Mergevičius,

TORONTO, CANADA
Sukėlė Lietuvai Virš $1,000
Nors vajus Lietuvos žmonių 

paramai dar tebeina visu 
smarkumu pirmyn ir numato
ma dar sukelti daugiau, tačiau 
jau virš tūkstančio dolerių yra 
sukelta.

Vajininkų būrys, kuris susi
deda iš 20 asmenų, diena iš 
dienos lanko Toronto lietuvius 
ir turi labai geras pasekmes. 
Jų pasakojimu, labai mažas 
skaičius Toronto lietuviu atsi
sako remti savo brolius ir se
ses Lietuvoje. Toronto lietu
viai didelėje didžiumoje su
pranta gerai, kokiame padėji
me randasi Lietuvos žmonės 
būdami po vokiečių jungu. Va- 
jininkams netenka daug aiš
kinti apie tai. Jie taipgi su
pranta, kad Raudonoji Armi
ja rengiasi didelei ofensyvai ir 
parama Lietuvos žmonėms bus 
galima pasiųsti, kadangi Lie-! 
tuva greitai bus išvaduota.

Toronto lietuviai, kartu su 
kitų Kanados miestų ir mies
telių lietuviais, parodo aiškiai, 
su kuo jie stovi. Jie remia Lie
tuvos liaudį, o ne Lietuvos iš
davikus ir jų agentus šioj pu
sėj Atlanto.

Štai aukotojų sąrašas, kurie
aukojo Lietuvos žmonių para- (langelį metų nuoširdžiai jam j Visi ir visos padirbėkime! Lai
mai per mūsų vajininkus bėgy
je pastarųjų dviejų savaičių :

Kuktoras, Ilgutis ir- Rožu- 
kas po $20.00. K. ir M. Šimo
niai, L. Skundikas ir Sadonis 
po $10.00.

Indriūnas, Valentą, Baltuš
ka, Mikalojūnai, Zykus, P. 
Meldažis, Mikalauskas, Miškū- 
nas; Daukantai, Jakavičiai, 
Betkus, Balsis, Moskaitis, Ga
relis ir Klinga po $5.00.

J. Laurusevičius ir Jasiūnas 
po $3.00.

Linartai, Daujotai, Kuli
kauskas, Ch. Stankūnas, Žeb
rauskai, Skurdelis, Zaledonie- 
nė, Adomaitis, Ūkelis, Strolis, 
Vilkelis ir Kubilienė po $2.00.

Narusevičiai, Račkauskas, 
Ražaitis, Kuncaitis, Griškienė, 
Turkus, Batulevičius, V. Batu- 
levičius, Mačis, Liūgas, Butė
nas, L. Lunskis, Rudzevičius, 
Bulovą, Grubevičius po $1.00.

J. Pavilionis ir Janauskaitė simu pakalbėjo M. Gutauskie- 
po 50 centų. Skrinskis 25 cen- nė, 
tus.

Visiems aukotojams ir rin-1 parinkta aukų. Aukavo 
kėjams didelis ačiū. O tie, ku
rie dar neprisidėjote su savo 
aukomis, pasistengkite tai pa
daryti, kada aplankys jus va- 
jininkai. O jeigu kurių neap
lankys, tai patys, sutikę kurį 
nors vajįninką ar organizaci-

jos valdybos narį, įteikite sa
vo auką.

Mes, gyvendami nuošaliai 
nuo karo audrų, daug geriau 
stovimo, nežiūrint visokių mo
kesčių ir kitokių karo sunku
mų. Už tai mūsų šventa pa
reiga paremti tuos, kurie per
gyvena karo audras ir vokie
čių okupacijos priespaudą.

Daugelį vokiečiai nuteriojo, 
daugeliui tenka slapstytis po 
miškus, vesti kovą prieš oku
pantus ir nėra kada rūpintis 
materialiais dalykais. O kada 
priešai bus vejami lauk, jie 
dar daugiau žalos pridarys. 
Mūsų parama, kad ir nedidelė, 
palengvins jiems, sustiprins 
juos nors moraliai, jei ne 
džiaginiai.

Tikiuosi, kad neliks nei 
no Toronto lietuvio, kuris
atjaus savo brolių ir sesių Lie 
tuvoje.

me

ne

S. Žostautas.

Montello, Mass

ceremonijomis.
Ir taip iš mūsų 

lietuvių būrelio 
metais atsiskiria 
skaičių lietuvių.

Drg. J. B. Paserpskis buvo

neskaitlingo 
kiekvienais 
po nemažąAukos ir Kiti Įvykiai

Mūsų kolonija negali su au
komis susilyginti su savo kai-

| mynais iš Bayonne, tačiau mū- 
sų draugai, nuvykę į bayonic- 
čių parengimus, prisideda su 
auka, kad pakėlus jų koloni
jos vardą. Neperdėsiu pasakęs, 
kad nekurie draugai yra auka
vę jau dvigubai šiam tikslui, 
dalyvaudami įvairiuose paren-!*] 
gimuosc ir įvairiose kolonijose

Mes šiuom tarpu parėmėmi 
Lietuvos reikalus ir aukavo se
kami: J. B. Paserpskis, A. ža- 

I višus, J. Kreivėnas, K. Mazi-I
| liauskas, A. ir S. Matuliai, M. paisant eilės motų vis nenusto-1

kloties, drauge žavišau!
Well, verti pagyrimė mū

sų draugai ir draugės, kurie 
dalyvavo LDS apskričio paren
gime. Pilietis.

Naujas Talkininku Įsiverži
mas Francijon

Berlyno radijas pranešė, 
jog talkininkai nuleido iš

suiengęs 45 motų atvykimo į Pfmicįjzu PatfllOtll PctfcHTlH“' lėktuvų didelius burius sa- 
Ameriką sukaktuvių pokilį. . „ „: . \ ivo kariu i vakarini Cher-jvo karių į vakarinį Cher- 

|bourgo pussalio krantą, a- 
ipie 60 myliu į pietus nuo de 

London. — Francijos pat- ;ia Hague iškyšulio, esamo 
rijotai, ardydami vokiečių Į šiauriniai - vakariniame to 
naudojamus geležinkelius ir pusSalio kampe, 
tiltus, sutrukdė nacių pasti
prinimų siuntimą į Norman
diją, šiaurinę Franciją, kaip 
kad pripažįsta anglų-ameri
kiečių karininkai.

vimas TalkininkamsPokilis įvyko gegužės mėnesį 
ir dalyvavo gražus būrys jo 
artimų draugų. Išgyventi tiek 
daug metų Amerikoje ir prisi- 

j dėti prie darbininkų judėjimo 
į per tą visą laiką, tai gražus 
, Jraugo Paserpskio gyvenimo 

• J nuopelnas.
Drg. J. B. Paserpskis ne tik! 

i dalyvauja veikimo, bet yra 
; nuolatinis rėmėjas finansiniai 
i mūsų judėjimo reikalu ir ne- į

■ ! Maskva. — Visuose sovic- 
jo energijos veikimo, tik k ar-1 tinouse frontuose birž. 21 d.

žukaus- įajs nusiskundžia su sveikata. Į tapo nušauta 73 vokiečių ir
I kas $3. G. Daugėla $2. Viso j sGnatvė yra visu mūsų nelai- suomių lėktuvai. I, \ , A i
i $45 Ačiū visiems už nnk-is - -t L i - -i • : bus įsteigta tik tada, kai di-
Aukos perduotos ten, kam au-Į m ... „ --------------- | AngĮų . amerikiečių bom-!£^?,,C1J°S P10tai UpS

skundžia visa eilė mūsų gerų! banešiai iš Italijos vėl arde j ’ 
draugų: Kačergienė, Jasulai- nacių vartojamus geležinke-

Gegužės mėnesį staiga mirė tis, Matulis, Sabaliauskas ir liūs ir tiltus Jugoslavijoj.

Anglai atmušė įnirtusias 
vokiečių kontr - atakas ry
tiniame Francijos fronto 
gale ir šiek tiek prasiveržė 
pirmyn Tilly-Caen srity j.

.Sabaliauskas, S. Chlebus ir P.
• | Murmulis po $5. A. III * Prez. Rooseveltas sakė, 

jog civile francūzų valdžia

Tankiai su sveikata nusi-

Tautvaišos, kuris buvo žymus jo dydžiu pralenksim irbrook- 
Lietuvių Tautiško Namo veikė- i lyniečių Laisvės pikniką, kil

pom rį jie rengia liepos pradžioj-.jas, ilgai pirmininkavęs,

vietinių, bot ir iš kretą sulaikau ir artimoje at-į 
manau, bus proga vi-į 

staiga miręs įsiems mūsų progresyviams lie-;
žvirblio uošvis, tuviams pasilinksminti. Geros i 

laidotuvės buvo gražios, daly- j :
vavo gražus būrys palydovų. | j ___ znyt K T TMfi !' 
Abu palaidoti su bažnytinėmis' į h \nl \|j A I .Į į

priklausė ir kinas 
iš šių c

dirbo. Velionis 
prie darbininkų apšvietus ir 
pašalpos organizacijų, skaitė 
dienraščius Laisvę ir Vilnį, bu
vo jų šėrininkas. Jo giminės 
nutarė ir tuos Šerus padovano
jo dienraščių bendrovėms.1 
Sveikas būdamas gausiai au-: 
kavo darbininkiškam judėji
mui, tai buvo žymus veikėjas! 
tarpe Montellos lietuvių.

Jo brolis 
sesuo K. ir 
kiai pastatė 
ant velionio
ir Sireikių mylimai 
Irenai. Jie abu ilsisi viename 
lote, Melrose kapuose.

Paminklo pastatymo proga j 
pas drg. J. K. Sireikius, birže-1 
lio 4 d., įvyko giminių ir ar-' 
timų draugų sueiga prie už-! 
kandžių. Prisiminta ir apie 
Lietuvos žmonių vargus nacių 
okupacijoj. Trumpai tuo klau-Į

Vincas Tautvaiša, 
švogeris J. Sirei- 

gražų paminklą 
kapo, kartu jam 

du krelei

primindama mūsų parei
gas. Tuojau buvo tam reikalui, 

seka- Į

komitetas yra paskirt 
veikėjų:

Geo. Shimaitis,
E. Steponauskas, 
A. Čerkasas.

as

Oregon City, Oregon
Lietuvis Leitenantas Umbras' 
50 Kartų Bombardavo Priešus j

Pirmo laipsnio leitenantas! 
Alfonsas Umbras, sūnus Mr. ir j 
Mrs. Stasio Umbras, Willia-' 
mette, Oreg., pilotas Mitchell 
(B-25) bomberio baigė jau 50- 
tą priešų bombardavimo 
R a m i a j a m e Vandenyne, 
bombardavo priešus 
Georgijuj, New Irelande,

J. GARŠVA
Graborlus-Undertakor 

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

(Shalinska*)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

žygį, 
Jis

New' 
New :

Britain, Bougainvillėj, Kolom- 
bangaroj ir kitur.

Gabus kovūnas Umbras da-' 
lyvavo japonų pozicijų bom
bardavime, išvien su Ameri
kos karo laivais iškėlimuose 
armijos desantų ant salų, vei- 

j k ė nakties ir dienos laiku. Jis 
$10? ■ 
Sirei-'

mai:
Bostonietis B. Liasiell
Po $5 aukavo: J. K. 

kiai ir J. Gutauskas.
Po $2: M. Šimkus, Mr. ir 

Mrs. J. Michulis, Jr.
Po $1: M. Gutauskienė, M.

PIKNIKAI
šiose vietose yra rengiami Laisvės 

naudai piknikai:

BROOKLYN, N. Y

Liepos--July 2, Clinton Park
Betts and Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

BOSTONO APYLINKE

Rugpjūčio-August 12 ir 13
Tai Dviejų Dienų Piknikas

Lietuvių Tautiškame Parke,
Montello (Brockton), Mass.

: a
PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

! patsai sako, kad kartą jie da
lyvavo išvien su didžiu kiekiu 

j Amerikos kruizerių, naikintu- 
I vų, buvo atakoj, o tik prieš tai 
Japonijos imperialistai per ra
dio gyrėsi, būk jie yra visai 
sunaikinę Amerikos karo lai- 

!vyną.
Leitenanto Umbras 21-mas 

žygis buvo, kada jie kirto ja
ponams dideli smūgį Rabaul 
prieplaukoje.

Jam teko dalyvauti ir mū
šiuose su japonų mūšio lėktu
vais “Zero.” Kartą priešo lėk
tuvai pažeidė jų milžinišką 
bombanešį, bet jis vis vien pa
siekė savo bazę. Lėktuve buvo 
net 58 skylės, kiekviena apie 4- 
turių colių diametriškai. “Kaip 
mes sugrįžome į bazę, — rašo 
jis — ir aš patsai nežinau.”

Jaunas kovūnas yra mokę
sis West Lynn aukštesnėj mo
kykloj ir Oregon valstijos ko
legijoj. Į karo tarnybą įstojo 
kovo 27 d., 1942 metais ir Ka
lifornijos valstijoj aviacijos 

; mokyklą baigė balandžio 12, 
Į 1943 metais. Jo tėveliai yra 
Liet. Literatūros Draugijos na
riai, rėmėjai demokratinio ir 
pažangaus judėjimo.

Linkime jaunam lakūnui lei
tenantui Alfonsui Umbras sėk
mingai kovoti prieš mūsų visų 
priešus, o kada priešai bus nu
galėti, tai sveikam ir links
mam parvažiuoti pas tėvelius, 
gimines ir draugus. Kol jis ir 
jo draugai mirtinai kovoja 
prieš mūsų priešą,, tai mejs, pa
silikę namie, atlikime savo pa
reigas pirkdami karo bonus, 
atlikdami karo pergalei dar
bus ir kitas pareigas.

Redakcija dėkinga drg. S. 
Umbras, kovūno tėvui, kuris 
mums prisiuntė iškarpą iš vie
tos anglų laikraščio su infor
macijomis.

S
N CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 
I tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 

garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS f2.

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

(Isist. 28 m.)

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
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 2-8842

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
®Iš senų 

naujus 
k lūs ir 
|sudarau 
Krikoniškais. Rei- 
■ kai ui esant ir 
■ padidinu tokio 
K dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 6-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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 7-1661i GREEN STAR BAR & GRILL Į
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti. 5,
Pare Kiekvieną Šeštadienį

ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. >
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE J

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *
Telefonas EV. 4-8698

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiūdSsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST

iii'
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Gen. Brusilov apie 
Praeitą Karą tarp

Rusų ir Vokiečių

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
AUTOMATIC WEAVERS

(automatinių verpėjų)

AUTOMATINIŲ 
LOOM TAISYTOJŲ 

prie draper Looms 
GEROS ALGOS.

GEROS DARBO SĄLYGŲS 
Reikalaujama paliuosavimo 

pareiškimo.
Kreipkitės

ROSENSTEIN BROS. 
13 VAN HOUTEN ST., 

PATERSON, N. J.
(155)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Karo taryba, pirminin

kaujama paties caro Niko-| 
lajaus, buvo nusprendus,! 
jog po to, kai Brusilovas 
pralaužė priešų frontą, bū
tinai reikia pulti vokiečius' 
kituose frontuose, norint 
užtikrint pilną pasisekimą 
Brusilovo ofensyvui. Buvo 
nutarta daryti ofensyvus | 
tuo pačiu laiku vakariniu- i 
me fronte komandoj gene
rolo Everto (taipgi vokie-i 
čio) ir šiauriniai-vakarinia-j 
me fronte, kurį komandavo 
generolas 
Bet niekas nevykdė to tari
mo. Evertas ir Kuropatki
nas nieko nedarė, ir paliko 
tik pačiam Brusilovui “rai-Į 
tytis,” kaip jis išmano.
BUVO GALIMA LAIMĖT j 

PERGALĘ
“Jeigu būtų visais trimis’ 

frontais atakuotas prie-, 
šas,” sako gen. Brusilovas,; 
“tai pilnai būtų galima bu-i 
vę nublokšt visas vokiečių 
ir austrų armijas toli į va
karus, nepaisant to, kad 
mums stokavo tokių techni-; 
kinių įrengimų, kuriuos tu-; 
rėjo austrai - vokiečiai.

“Kiekvienam suprantama, 
jog kariuomenė, pradėjusi i 
trauktis atgal, nupuola 
dvasioje, krinka jos disci
plina, ir sunku pasakyt, 
kur ir kaip ta kariuomenė 
apsistos ir susitvarkys.

“Mes pilnai galėjome ti
kėtis, jog lemiamasis persi
laužimas mūsų fronte įvyks 
mūsų naudai, kad mes išei
sime pergalėtojais; buvo 
apytikrė galimybė, jog ka
ras bus greičiau ir pergaliu-! 
gai užbaigtas su mažiau 
aukų iš mūsų pusės ir be 
tų sunkių kančių, kurias ‘ 
paskui teko mums iškentė
ti.” , i

Taigi Rusijos kareivių 
drąsa ir pasiaukojimas 
būtų laimėję pergalę, ne-j 
žiūrint technikinių trūku-! 
mų, jeigu ne tas caro vai-! 
džios ištižimas, aukštųjų į 
valdininkų ir komanduoto- 
jų kriminalis apsileidimas, 
ir parsidavimas, ir jeigu 
ne pavedimas vokiečiams! 
atsakingųjų vietų koman- i 
doje ir civileje valdžioje. I GANDAI KAD GENERO- 
kareaSVisosa Tarybų ^un- LAI GAL PAST0ME HIT- 
gos tautos vieningai, su! 
dar didesne drąsą ir pasi-i .. v_ ... , . .
šventimu kovoja, vadovybe-i Pan^ serų-akcijų verteivių 
je sąžiningiausios valdžios Paskll<į ?andal> kad poms- 
ir komandoje gabių, ištiki- kleP „^nerolax gal 
mų savo kraštui karininkų, jąu pastumę Hitlep nuo ka-

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos.

NUOLAT.
GERA ALGA.

i j — i j • j NEWYORK UNIVERSITY
239 GREENE ST. 

MANHATTAN. 
(Room 541)

100% KARINIS DARBAS
PLAKŠCIŲ METALO 

DARBININKAI 
GERA ALGA 

sulyg WMC taisyklių.

FRENCH METALLIC
ENGINEERING CO.

174 PENNINGTON ST. 
NEWARK, N. J. 

MARKET 3-0586.
(155)

GĖRIMŲ GAMYBOS 
FABRIKO MECHANIKAS 

PRIE KARBONUOTU 
GĖRIMŲ 

BUTELIAVIMO DEPARTMENTUI
Galintis vesti ir tvarkyti skysčio žemo spau
dimo j bankas pilstymą ir Meyer Dunmore 
plovimui mašiną ir O. & J. leibelių dėjimą 
ii' t.t. Išdirbama apie 1,500 keisų kvortom 

per dieną.
TAIPGI VIDAUS DARBININKAI. 

Reikia prisilaikyti WMC taisyklių.

BOLLER BEVERAGE Ine. 
441 EAST JERSEY ST. 

ELIZABETH, N. J.
(155)

2 VYRAI
FABRIKO DARBAS 

Nuolatinis taikos metu darbas. 
Proga išsimokyti gerą amatą.

Reikalingas paliuosavirnas.
Kreipkitės:

ACME, INC.
NEPTUNE & KOMAR AVĖS 

JERSEY CITY, N. J.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

SKALBYKLAI FYDERIAI
LANKSTYTOJAI 

IŠKRATINĖTOJAI 
ATRINKĖJAI 

MARŠKINIŲ IR BODY PRESŲ 
OPERATORIAI 
UŽBAIGEJAI 

Linksmos Darbo Sąlygos. 
MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 

KAINOS.
HILLIER ARROW LAUNDRY 

488 SOUTH CLINTON ST.
(Arti South Orange Ave.) 

EAST ORANGE, N. J. 
Buses 31 ar 32 iki South Clinton St.

(154)

LERĮ ŠALIN
London. — Čia tarp kom-

Tatai be mažiausio klausi
mo užtikrina, kad vokiečių 
įsiveržėlių gaujos bus su
triuškintos, ištaškytos 
nušluotos. N. /I

rinės vadovybės. Nes jau se
niai visai nieko negirdėti a- 
pie Hitlerį.

Šnekama, kad feldmarša
las von Rundstedt’as, nacių 
komandierius Francijoj,

Gramzdina Naciu Laivus • p.ats poh^kąująs, kaip da-
Baltijos Jūroje

Maskva. — Torpediniai 
Sovietų lėktuvai užpuolė 
Baltijos Jūroj eilę vokiečių 
laivų ir nuskandino dar tris 
jų transporto laivus, viso 
12,000 tonų įtalpos.

Raudonieji lakūnai sunai
kino Suomijos Įlankoj vie
ną didelę motorinę priešų 
karo valtį ir pavojingai su
žalojo vieną torpedlaivį, 
vieną karinės sargybos lai
vą ir kitą didelę motorinę 
valtį.
UŽDRAUSTA HITLERIO 
KNYGA VOKIETIJOJ?

London. — Eina kalbos, 
kad Hitleris uždraudęs par
davinėti savo knygą “Mein 
Kampf” Vokietijoje. Nes 
karo eiga parodė, kaip žio
pli buvo Hitlerio pranašavi
mai toje knygoje.

siprašyti taikos su talkinin
kais pirm visiško vokiečių 
sumušimo.

Maskva. — Sovetines 
gos birž. 22 d. nušovė 
priešų lėktuvus.

je-
44

Anglų bombanešiai vėl į- 
kandžiai atakavę Hambur
gą.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. MEYER 
Clarebrook Tavern

3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

GB 18191 has been issued to the undersigned 
NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1214 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CARMELO UCCARDO
1214 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

REIKIA VYRŲ
KAITINIMO PAREIGOM

PAGELBININKŲ
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

DONALD STEEL TREATING SERVICE, INC
147-149 THOMAS STREET

NEWARK, N. J.
(150)

KEPIMO ORGANIZACIJA
Viena iš didžiausių savo srityje 

nori duoti darbus, išlavinti ir įstatyti Į nau
dotojams pardavimų skyrių, kelioliką vyrų, 
kurie pageidauja pastovių darbų, prie pui
kiausių darbo sąlygų ir geros algos. Tinkami 

vyrai gali būti užtikrinti pokarinėmis 
progomis ir pakilimam.

MATYKITE MR. HERO
Tarpe 3 ir 7 P.M.

HATHAWAY BAKERIES, 
INC.,

193 MAIN ST.
LODI, N. J.

Reikalinga atlickamumo paliūdijimas.
(151)

ŠEIMININKĖM
Jdomaujančiom Pilnam Ar Daliai Laiko Darbu

AR JOS NORITE SUNAUDOTI 
SAVO LIUOSLAIKJ DARBUI?

Didelis Bankas Turi Abelnai Pilnam ar Daliai Laiko 
Darbus Virtuvėje. Geros Valandos, Geros Algos, 

Įeina ir Valgis.

SPRAYERS 
Prie Rcfrigeratorių, elcveitcrių. 

Reikia (urėti karą.
L. HOFFMAN & CO. 

400— 15TII ST., BROOKLYN.
(150)

AUTOMOBILIŲ 
ŠVEITĖJAI

(smėline popiera)

IR ŽIBINTOJAI

PROGA
Mokytis išdirbimo phonograph rekordų, sep
tyniom vyram. Nuolatinis dieninis darbas nuo 

65c iki $1 į valandą. Pokarinis darbas.
FIDELITY RECORD MFG. CO., 

382—2ND AVE., N.Y.C.

VYRAS
Su palinkimu prie mechanizmo mokytis iška
binimo langam užlaidų, Venetian blinds ir 1.1. 
Nuolatinis darbas su pokariniu užtikrinimu.

JOS. A. PEREITI & CO., 71 Worth St. 
(arti Broadway), N. Y.C.

(150)

VYRAI IR BERNIUKAI (25) REIKIA 
Prie armijos ir laivyno kontrakto darbo, gera 
alga. Nuolatinis darbas. Reikalingas paliuosa- 

vimas. Kreipkitės:
FRANKLIN CLEANERS. 419 St. Paul’s. Ave., 

JERSEY CITY, N. J.

Linksmos darbo sąlygos. 
NUOLAT. GERA ALGA
48 VALANDŲ SAVAITĖ

VIRŠLAIKIAI JEI
PAGEIDAUJAMA
CHUPURDY

439 E. 92ND ST.

VYRAI VYRAI

Kreipkitės Tuojau Į
52 Cedar Street, New York City

Iš būtinų darbų reikia U.S.E.S. paliuosavimo.
(151)

(155)

(150)

ĮSTAIGOS 
APTARNAUTOJAMS

PAGELBININKAI
KARŲ VALYTOJAI

PRIE VĖLŲ PAGELBININKAI 
BUŠŲ VALYTOJAI— PA VAŽIUOTO.) AI 

(Reikia turėti driver’s laisnius) 
DIENOM—NAKTIM DARBAI

BŪTINAS DARBAS 
Apmokėjimas 74c iki 83o į valandą.

THIRD AVE. TRANSIT CORP.
129th St. ir 3rd Ave.. Manhattan.

Iš būtinu pramonių reikia turėt paliuosavimą.
(152)

VYRAI—BERNIUKAI'
Pastovūs. Pasitikimi. 

Fabriko Darbas.
Nuolatinis. 40 valandų, prisideda viršlaikiai.

60c Į VALANDĄ. PAKILIMAI
11 WEST 19TH ST (10-TOS LUBOS)

(152)

PAGELBININKAI
VYRAI

LYDYTOJAI

Viršaus 38 
Reikalingi Abelnam Dirbtuvės 

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.
Tari>e 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 mei 
turėsimo 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)

MERGINOS!
MOTERYS!

AMŽIAUS 21—45
Įvairiems Būtiniems
Gelžkelio Darbams.

Patyrimo Nereikalaujama.
NUOLATINIS DARBAS!

GERA ALGA!
ATSINEŠKITE GIMIMO ĮRODYMUS IR 

SOCIAL SECURITY KORTĄ. 
Kreipkitės kasdien 9 A.M.—4P.M.

L. I. RAILROAD
Room 314, Jamaica Station, 

Jamaica, L. I.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

DRAPERS
(Prie langam užlaidų) 

Pardavimas Naudotojams, 
Specialūs Užsakymai.

Patyrusios.
Su Paliudijimais

$40—$50, REMIANTIS PATYRIMU.
40 VALANDŲ

MISS PIEL
PL. 3-9885

(150)

MERGINOS-MOTERYS
SA VARIN RESTAURANTS
Siūlo daug puikiausia apmokamų darbų toms, 

kurios patyrusios prie sekamų: * 
SHORT ORDER VIRĖJOS 

PAGELBINĖS PAJŲ KEPĖJOS 
SANDVIČIŲ DARYTOJOS 

PANTRY MOTERYS
MERGINOS PRIE BUFETŲ 

INDŲ ATRMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

DALIAI LAIKO VALANDOS MERGINOMS 
INDŲ ATĖMĖ.IOMS IR KAFETERIJOS 

APTARNAUTOJOMS .

BŪTINA MAISTO PRAMONĖ
Mums reikia vyrų sandėlio darbui. 

DARBŠČIŲ DARBININKU, KURIE
DOMISI DARBU PO KARO.

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Apmokamos Vakacijos 

Pelningas Fabrikas

GRIFFITH LABORATORIES
37 EMPIRE STREET

NEWARK, N. J
(119)

REIKIA VYRŲ
Buteliavimo fabrikui. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. 87c Į VALANDĄ. Krepkitės 
pradedant pirmadieniu, baigiant penktadieniu.

183 STOCKHOLM STREET,
BROOKLYN. N. Y. (152) ■

VYRAI—BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Gera alga, nuolat.

BARNETT TRUCKING, 463-7th Ave.
(151)

MĖSININKAI
VYRAI PRIE ŠALTOS MĖSOS 
VIRTUVEI PAGELBININKAI 
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

VALGIS—VA KACUOS
Kreipkitės j Employment Ofisą
PARK CENTRAL HOTEL 

56th Street ir 7th Avė.
(150)

VYRAI
Fabriko Darbui

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
VALAND. RETKARČIAIS VIRŠLAIKIAI.

PUIKIAUSIA ALGA 
$1.10 Į valandą Bonkų Dirbtuvėje, 
$1.15 j valandą už darbą kieme. 
Prisilaikykite WMC Taisyklių

P. BALLANTINE & SONS
Employment Dept.

FERRY & FREEMAN STS. 
NEWARK, N. J.

10

(150)

VYRAI. NEREIKIA PATYRIMO. GAMINTI 
KARINIUS PRODUKTUS. GERA ALGA. 
VIRŠLAIKIAI. REIKIA PALIUOSAVIMO.

SEAPORCEL, 28-20 BORDEN AVE., 
L.I.C. ST. 4-2280.

(150)

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ

Patyrimas Nereikalingas
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar diiįbate karinėse pramonėse, 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON
& SON, INC.

203 West Side Avenue, 
Jersey City.

West Side-Montgomcry Bus pravažiuoja duris.
(154)

PAPRASTI DARBININKAI
Chemikalų Departmente 
Gera Alga. Viršlaikiai.
BŪTINA PRAMONĖ

West Disinfecting Co.
42-16 WESt STREET,
LONG ISLAND CITY.

(Queens Plaza visom subvėm)
(150)

INDŲ ATfeMĖJAS
TAIPGI PUODŲ MAZGOTOJAS 

Nedirbama Naktimis ir Sekmadieniais.
Duodama Valgis ir Uniformos, 
būtinų darbų reikia paliuosavimo.

F. W. WOOLWORTH CO.
441—5TH AVE. (39TH ST.)

(149)

Iš

(Vamzdžių Dirbtuve)
48—58 VALANDŲ

UNIJINE DIRBTUVĖ

Reikalingas Atlickamumo 
Pareiškimas
Kreipkitės

Cornell & Underhill, Inc
1300 JEFFERSON ST

HOBOKEN, N. J

(152)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat.

GERA ALGA
Daug viršlaikių.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO., 

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

16 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.

MERGINOS_IR MOTERYS šeimininkes jieškančios da
liai LAIKO DARBO BUS 

išlavintos.
Daugybės progų. Vakacijos su algom. Veltui 
aiKlrauda ir medikalis aptarnavimas, ir t.t.

SA VARIN RESTAURANTS
Free Employment Dept.

254 W. 81ST ST. (ROOM 205) 
(153)

Dirbti
Prosyjimo Departmente.

Taipgi Prie
Marškinių Skyriaus.

Patyrimas Nereikalingas.
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
Kreipkitės sulyg WMC taisyklėmis.

IMPERIAL LAUNDRY
GOULD AVE. IR SOUTH 

FOURTEENTH ST., 
NEWARK. N. J.

(150)

MERGINOS
Dirbti pieniniame ir delikatesų departmente. 

Gera alga pradžiai. 
UNIVERSAL FOOD MARKET.

595 BROAD ST., NEWARK, N. J.
(154)

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 j Mr. 
Kinon, Olson Co., Inc., Marboro Theatre 
Building, 68-17 Bay Parkway, Brooklyn,

Room 104. Telefonas BE. 6-9228, 
tarpe 9:30 A.M.—10:30 A.M.

(151)

SUDĖTINIŲ LYDYTOJAI 
ELEKTRA LYDYTOJAI 

PAGELBININKAI
Viršiausios algos mokamos. Reikalingas 

paliuosavirnas.
C. R. SHAW 

Pine & Cherry Streets, 
Delawanna, N. J. Pa. 2-5071

049)

MERGINOS IR MOTERYS
DIRBTI DALIAI LAIKO 

UŽBAIGIMŲ KAMBARYJE, 
Švarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujama gyvenančių 

Clifton apylinkėje.
Kreipkitės į

THE OSBORNE CO.
BRIGHTON RD., 
CLIFTON, N. J.

Klauskite Mr. Edwards

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO 
GERA PRADŽIAI ALGA 

su žymiais pakėlimais 
uždarbio po išsilavinimo.

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atlickamumo pareiškimas.

JISMCO AUTO PRODUCTS CORP.
33 Thirty-fourth St., Brooklyn. 

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

MERGINOS
Pakavimui 

Be Išsilavinimo
GERA AIŽIA. DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO.

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(151)

MERGINOS--MOTERYS
(154)

užsakymų išpildytojos

VYRAI
Dirbti Prie

LENGVO SVORIO ODŲ
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite*

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. [(X)

Prisilaikykite WMC taisyklių.

J. FREBEL & SONS 
499-501 MAIN ST., 
BELLEVILLE, N. J.

(150)

VIRĖJAI
PUSRYČIAM—KEPIMUI

SAUCE GAMINIMUI—SAUCE PAGELBAI 
GEROS ALGOS—VIRŠLAIKIAI 

VALGIS—VAKACIJČS
Kreipkitės į Employment Ofisą

PARK CENTRAL HOTEL
56th Street ir 7th Avė.

(150)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Geros algos. 

VIRŠLAIKIAI.
BŪTINA PRAMONE.

Užtikrintas dirbimas po karo.
Reikalingas paliuosavimo paliūdijimas.

KERNAN DYE AND 
SALVAGE CORP.

10 KINGSLAND RD., NUTLEY, N. J.
NUTLEY 2-2500

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(151)

PAPRASTI DARBININKAI
Nelavinti

Maliavų išdirbimo firma. Kelione
Jersey apmokama.

70c Į VALANDĄ IR LAIKAS
UŽ VIRŠLAIKIUS.

MU. 2-8640

SU MASADŽIAVIMO 
LAISNIAIS

Moterų Liesinimo Salonui. 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

85c j valandą ir tips.

RAY SYSTEM
550 — 5TH AVĖ.

BR. 9-9481

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

16 būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

OPERATORĖS
prio SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 

PALIUDIJIMAS.
VOGUE FOUNDATIONS,

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

IR

i New

PUSĖ

(149)

(150)

VYRAI
Dirbti Vakacijų Žemėje.

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS. GERA ALGA.
35 VALANDŲ SAVAITĖ,

IR VIRŠLAIKIAI '
Širdis Jersey pamario.

50 Mailių nuo New Yorko.

A. HOLLANDER & SON, 
INC.

163 WEST TWENTY-NINTH ST.

NEW YORK CITY
REctor 2-4772

!(153)

SPECIALĖS ATYDOS KREIPIAMA 
Į PRADINES

Nuolat!
Daliai laiko!

Ar Tik Vasaros Mėnesiais!
GERA ALGA 

48 valandų savaitė jsiskaito 
8 VALANDOS VIRŠLAIKIO 

Tik % dienos šeštadienį

Sena Įsteigta Išdirbystė 
Moteriškų Suknelių Patterns

Conde Nast Publications, Ine.
114 East 32nd St. (10th floor) 
Tarpe Park ir Lexington Ave».

(149)

VIRTUVEI DARBININKĖS— 
VISŲ RŪŠIŲ 

MERGINOS PRIE VIRTUVĖS 
GEROS ALGOS—VIRŠLAIKIAI 

VALGIAI—V AKACIJOS 
Kreipkitės j Employment Ofisą 

PARK CENTRAL HOTEL 
56th Street ir 7th Avė.

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

MERGINOS-MOTERYS
18 Metų ir viršaus 

Reikalingos Kaipo Mašinų 
Operatorės

Ir Kitam Fabriko Darbui.
Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

V AKACIJOS 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 me« 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

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

jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis

(150)

MOTERYS
Fabriko Darbui

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
40 VALAND. RETKARČIAIS VIRŠLAIKIAI.

PUIKIAUSIA ALGA
Prisilaikykite WMC Taisyklių

P. BALLANTINE & SONS
Employment Dept.

FERRY & FREEMAN STS.
NEWARK, N. J.

SCHRAFFT’S 
kreipkitės visą dieną 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

Jei
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.
(149)

(150)

MERGINOS
ŠVEDERIŲ DIRBTUVĖJE 

ŠVARUS DARBAS. GERA ALGA 
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

GLENGYLE MFG. CO.
88-100 Shipman St., Newark, N. J.

(ketvirtos, lubos)
X150)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c Į VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir puse už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

111 KįcNTAVE.

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKES 
VIRTUVES DARBININKES

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
6 P.M. IKI 9 P.M. 

S DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

<x> 
.......................... 11 1 1 —...........—k

MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 30 
Mašįnšapės Darbas.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo^

WILLOWS MFG. CO.,
39th Street, Brooklyn, N. Y. 

Sterling 8-1953.
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New Yorko^i^feZi nm
Apie Lietuvius

Kariškius
Prašome Atydos! Parvyko j Svečius

Edwardas Demikis
Nelaukite šiemet didelių 

Laisvės pikniko skelbimų, ži
nokite, kad mūsų šalis yra 
kare. Svarbiausias dalykas 
dienraščiui Laisvei šiom die
nom yra įtikinti visus savo 
skaitytojus, kad kuo daugiau
sia pirkti 5-sios PASKOLOS I 
KARINIŲ BONŲ. Todėl ma-! 
žiau vietos laikraštyje užima-1 
me skelbimam Laisvės 
ko, o keleriopai daugiau 
skiriame atsišaukimam 
KARINIUS BONUS.

Literatūros Draugijos Cen-I 
tras, per dienraštį
Jare atsišaukimą, kad demo
kratiniai nusiteikusi Amerikos j 
lietuvių visuomenė išpirktų už Į 
$5,()()(),000 5-sios PASKOLOS!

Dienraštis

pikni-1 
vietos ! 
pirkti

yra svarbus dalykas demokra
tiniam Amerikos lietuvių ju
dėjimui, tačiau karo bonai yra! 
šimtą kartų svarbesnis daly- j 
kas. I 

Daugelis jaunų vyrų, kurie i 
kartu su mumis linksmindavo-1 
si Laisvės piknikuose, šiemeti 
jie kaujasi su naciais, tais ru
daisiais žvėrimis Francijoje ir Į 
Italijoje. O kiti kaujasi su ja-j 
ponais, tais pasalingais šuni-Į 
mis, kur nors Pacifiko srityje, j 
Mūsų suėjimas šiemet Laisvės
piknike, liepos (July) 2-rą bus į vyne, 

pa-! kartu prisiminimas savo myli-i ko vandenyne, 
mųjų uniformose.

žinios iš frontų džiugina' 
mus visus. Mūsų vyrai visuose i 
frontuose pliekia priešą. Nes 
jų ginklai geresni, jie daugiau 
turi ginklų, todėl jiems sekasi, 

ginklai yra pagaminti 
visų pinigais, investuo-! 

karinius bonus. 5-ji KA-j 
PASKOLA YRA PER-!

UŽBAIGT REIKALĄ!

ir
(V

Praeitą ketvirtadienį parvy
ko iš Indijos pas tėvus dešim
čiai dienų pasisvečiuoti jūrei
vis Edvardas Demikis, Marės 
ir Antano Demikių sūnus. In
dijoj Edvardas išbuvo virš 6 
rnėn. Tėvai labai nudžiugo, 
sulaukę iš taip toli savo sū
naus. šeštadienį Demikiai ir 
sūnus išvažiavo koletai dienų 
į Atlantic City.

Beje, Demikių vyresnysis sū
nus Pranas taipgi tarnavęs lai- 

dingęs be žinios Pacifi- 
Tėvai dar turi 

dar jųjų sūnus 
gyvas, žinoma.nors yra

JUOS,” 
jis pa- 
Admi-

Kpl. Sig. J. Kaulinis

Korporalas Sigmund (Dži
nus) J. Kaulinis rašo savo tė
vams, Jonui ir Anastazijai 
Kauliniams, taipgi žmonai Ele-! NARINIŲ BONŲ, 
nai, kad jis jau pilnai pasi- Laisvė visa siela remia tą obal- 
ruošęs susidurti su priešu, ka- Diena iš dienos, kiekviena- 
da tiktai mūs krašto karo vir- nie savo puslapyje, dienraštis 
šenybė tą pareigą jam paves.

Zigmas tarnauja jau nuo 
pereito liepos mėnesio, taigi,' 
tarnyboje baigia metus laiko. 
Paskiausia jo stotis (bėgiu pa
starųjų poros mėnesių) randa
si Fort Riley, Kansas, dirba 
lauko susisiekimu operuotoji!. Į 
Tarnyba jam sekasi, ja pasi-1 
tenkinęs, apart visiems ka-į 
riams jau žinomo išsiilgimo 
mylimų namiškių. Be suaugu-j 
šiųjų, jis ilgisi ir meilutės ma
žos dukrytės, kurią aplankyti 
teko dar tik vieną kartą.

Anastazijai

Laisvė šaukia visus Ameriką 
branginančius lietuvius pirkti 
5-sios PASKOLOS INVAZI
JOS BONUS. Mes žinomo, jog 
Laisvės skaitytojai brangina 
Ameriką. Nes Laisvė tokioje 
dvasioje išauklėjo savo skaity
tojus. Todėl mes pasitikime, 
kad išpirksime INVAZIJOS 
BONŲ Už $5,000,000. Tačiau 
negana tik patiems pirkti, mes 
norime, kad Laisvės skaityto
jai ragintų visus lietuvius, kur 
tik susitikdami, pirkti KARI
NIUS BONUS.

Laisvės piknikas Brooklyne 
bus liepos *2-rą (July 2nd). 
Tik už savaitės laiko. Dėl pla
tesnių informacijų, skaitykite 
pikniko skelbimą. Užsidėję 
akinius, jį rasite ant paskuti
nio puslapio. Laisvės piknikas

viltį, 
į kur
taip

Mirė Antanas Sta 
siulevičiusO tie 

mūsų 
tais į 
RINĖ 
GALĖS PASKOLA. Kuo dau
giau pirksime šios paskolos bo-: 
nų, tuo greičiau priešai bus nu-' 
galėti ir mūsų mylimieji grei-j 
čiau pergalėtojais grįš namo. ■

Taigi, dėl aukščiau nurody-i 
tų priežasčių nesitikėkite Lais-I 
vės piknikų skelbimų po ištisą j 
puslapį, kaip būdavo seniau. 
Pasitenkink i m trumpais pra
nešimais. Pasižymėkite ant sa-; 
vo kalendoriaus: 
Laisvės piknikas, 
Clinton Park, Betts ir Maspeth ‘ vedęs), jau sergantis, šeiminiu-! 
Avės., Maspeth, L. L, N. Y. j kei nušiskundė, kad kas tai pa-1

Beje, ir Laisvės pikniko ga-|s^(lare su j°j° akimis — nega-< 
lesite įsigyti karinių štampų ir Ji gerai matyti, ir šiaip jaučia-' 
bonu. i si gana blogai. Kadangi buvo j

vėlus nakties laikas, tai vie-1 
toj šauktis gydytojo, jisai nu-Į 
ėjo gult. Ant rytojaus buvoI 
pašauktas gydytojas, kuris, j 
apžiūrėjęs ligonį, pasakė, kad j 
Antanais užsinuodijęs nuodin- 

, gu gėrimu, ir patarė jį vežti! 
! ligoninėn. Nuvežus Kings 
i County ligoninėn, pasikauki- j 
nęs pusantros savaitės, Anta
nas Stasiulevičius užbaigė gy-! 
venima. . . v

Velionis paliko tris brolius: 
Miką, Praną ir Kastantą Sta
siulevičius (Stėele), ir seserį 
Venckūnienę, — visi gyvena 
Brooklyne. Jisai paėjo nuo 
Užuguosčio, Trakų apskrities.

P. š.

Praeito ketvirtadienio naktį 
Kings County ligoninėje, mirė i 
Antanas Stasiulevičius, apie 50 
metų amžiaus, 
vakrovis, arba 
lietuviai sako : 
ku.” Priežastis

Jisai buvo lai-; 
kaip paprastai , 
“dirbo ant do- i 
Antano mirties į 

yra keista. Atsitiko taip: dvi i 
savaitės atgal, tai yra birželio į 
11 d., Antanas nedirbo. Jisai I 
išėjo, kaip paprastai daryda-! 
vo, truputį pasilinksminti, iš-! 

ju]v 2__ i gert kiek alaus. Parėjo namo!
Klaščiaus j ljas šeimininkę (jisai buvo ne-!

P. Buknys.

‘‘Štai kokiais aš noriu matyti 
pareiškė gen. MacArthur, kai 
matė eiles japonų lavonų ant 
ralty Salų, šiame Kare — daugiausia
lėšuojančiame, nuožmiausiame kare iš 
visų laikų, mūsų berniukai turi muštis 
su žvėrišku įdūkimu. Užmu
ši ar pats būsi užmuštas! Ir 
kaip gerai kiekvienas atlie
ka savo rolę, apgindamas dau
gelio savo draugų gyvastis.

Gi čia naminiam fronte, 
irgi, tik džiūgavimo, jog ei-

5 " WAR LOAN

Va
rei-

na atakos neužtenka. Taigi todėl 
bar eina Penktasis Karinių Bonų 
jus, tai vajus, kuriam jūs esate 
kalingi, paramai vyrų mūšių laukuo
se, kurie susiduria su pavojingiausio
mis jėgomis, kokias amerikiečiai yra 

bet kada susidūrę mūšiuose. 
Mes namų fronte negalime 
apleisti jų ir mes neapleisi- 
mc. Taigi nusispręskime pa
dvigubinti 
Penktosios 
los.

bo nu pirkimą
Karinė Pasko-

nors :-------------------- -

Ta!0-120,000 Newyorkieciy Sveiki
oras

Karys Algirdas Ch. Klimas 
rašo tėvams, Matui ir Agotai 
Klimams, Richmond Hill, kad 
jis laimingai pasiekė Angliją. 
Tėvai per apie šešetą savai-! 
čių nebuvo nuo sūnaus girdė
ję, numanė jį esant kur 
kelionėj, rūpinosi. Dabar 
visą pluoštą laiškų vienu 
tu.

Al rašo, jog kelionėje
buvęs audringas, daugelis jo 
draugų sirgę, bet jis išlikęs | 
sveikas ir apgailestauja, kad i 
nestojęs laivynam gyvenimą 
ant jūrų radęs smagesniu, ne
gu įsivaizdavęs pirmiau. Taip-, 
gi rašo daug įvairių pastabų 
ir prietikių naujame krašte, 
kuriuos pastebi, su kuriais su- 
siduria jie, kaipo naujokai.

! no Sovietų Raudonąją Armiją 32 TEN EYCK ST.

šio atsišaukimo vietą apmokėjo

PETRAS KAPICKAS
BAR .V GRILL

(pusė bloko nuo Laisvės) BROOKLYN, N. Y.

Antanas Sincus, sūnus naš
lės Uršulos Sinkevičienės, ra
šo motinai ir sesutei Marytei, 
laisvietei, kad jis jau randa
si kur nors Anglijoj. Nuo jo 
nebuvo girdėta per apie mėne
sį laiko. Antano žmona Aldo
na su dukryte Charlene gyve
na Scrantone pas josios tėvus 
Janušauskus.

Kpl. Konstantinas Petrulis 
svečiavosi pas savo tėvus Mas- 
pethe. Jo brolis Bernardas, 
saržentas, šiuo tarpu tarnauja 
Mississippi valstijoj, mokina 
karius. Bernardas yra jau per
gyvenęs susidūrimą su priešu 
ir priešo belaisvę.

Saržentas Juozas Guobis, iš
buvęs apie porą metų Pacifi- 
kp srityse aktyve j e tarnyboje, 
buvo parvykęs atlankyti tėvus, 
williamsburgiecius Tarną ir 
Petronėlę Guobius.

Masiniame mitinge pasvei
kinimui Sovietų Sąjungos Rau
donosios Armijos jos didvyriš
ko karo prieš hitlerininkus tri
jų metų sukaktyje, birželio 22- 
ros vakarą, Madison Square 
Gardene, dvidešimt tūkstančių 
didžiojo New Yorko ir apylin
kių veikėjų audringai sveiki
no kiekvieną kalbėtojų Raudo
najai Armijai pareikštą pagar
bos ir padėkos mintį.

O tų labai ryškių ir stiprių 
pagarbos ir padėkos pareiški
mų buvo daug, nuo mūsų kraš
to vyriausybės aukštų pareigū
nų iki produkcijos karių alie
juotose darbo uniformose.

Įspūdingą ir reikšmingą kal
bą pasakė senatorius Claude 

I Pepper iš Floridos, kuris trum
pai pareiškė pagarbą ir padė
ką Raudonajai Armijai, saky
damas, jog “dabar visas pa
saulis žino apie tos armijos 
didvyriškumą, yra jai dėkin
gas.” 
kalbos 
ataką 
jančių 

Kiti
jai buvo Herbert H. Lehman, 

i United Nations Relief and Re
habilitation administratorius; 
maj. gen. Charles M. Wesson, 
Auto. Darbininkų Unijos pre
zidentas R. J. Thomas, New 
Yorko miesto majoras LaGuar
dia, Sovietų ambasados reika
lų vedėjas Aleksandras N. Ka
pustinas, maj. Samuel Grashio, 
vienintelis gyvu išlikęs orlaivi- 
ninkas iš Mirties Maršavimo 
Bataane; S. L. Newman, maši
nistų organizacijos vice-prezi- 
dentas, Russian War Relief 
prezidentas Edward C. Carter 
ir eilė kitų.

Eva Jessy Choras perstatė 
įspūdingą spektaklį, perstatan- 
tį Amerikos - Rusijos ilgametį 
draugingumą, kurio ir Hitlerio 
su jo talkininkais propaganda 
nepajėgė sunaikinti.

Tarpe žymių sveikintojų te
legramomis ir laiškais buvo 
Jungtinių Valstijų vice-prezi-

Pepper didžiumą savo 
pasuko į svilinančią 

mūsų krašto fašistuo- 
defytistinių elementų, 
mitingo žymūs kalbėto-

J i buvo 
iš savo vie- 
pasvei kinta

iš audros

dentas Henry Wallace. Jo žmo
na dalyvavo mitinge, 
perstatyta publikai 
tos ir širdingai 
ovacijomis.

Ir, jeigu spręsti
aplodismentų paminėjus jo var
dą, prezidentas Rooseveltas, 
mūsų krašto vyriausia koman- 
dierius, newyorkiečių yra skai
tomas mylimu vadu, nežiūrint 
defytistų spaudos ir radio kas
dien pilamų ant jo berlyniškų 
pamazgų. Kaip lygiai majoras 
LaGuardia tebėra skaitomas 
“daddy” savo miesto.'Sulyg au
dringo sutikimo ateinant ant 
estrados ir nuo jos palydint 
spręstam, jog čia išsiilgusios 
šeimos susitikimas. O jis taip
gi stipriai pasakė, jog Sovietų 
Sąjunga yra mūsų svarbus tal
kininkas, kad mes su ja norime 
broliškai sugyventi kare ir tai
koje. Req).

Bronxe sulaikyti du 14 metų 
vandalai, kurie esą nuvartalio- 
ję daug paminklų ir vazų St. 
Raymond kapinėse.

PARDAVIMAI

Štampus irPunldai | "• sLt.'1Rožna
Raudonos ir mėlynos stam-j Batams — lėktuvinės štam

pus pasilieka galioje tos pa-i l?os ti cči°j knygelėj, 
čios iki 2-i'Os liepos, raudonos - 
A8 iki W8, mėlynos A8 iki V8.

Cukraus stampos dabar ga-

darbininkas 
Pageidaujama, 

padir- 
Dėl 

kreip-

REIKALAVIMAI I
Reikalingas patyręs 

dirbti restaurant e. 
kad galėtų kartais ir kuknėj
bet i, prie virimo. Gera alga, 
daugiau informacijų, prašome 
t is pas:

Al Aleksiejus, 33 Hudson 
C. Brooklyn, N. Y

Ave., 
(148-150)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

o LIETUVIŠKAS KABARETAS
* |Q)| STANLEY MISIŪNAS

/ Ii SAVININKAS

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. 
BROOKLYN. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Popieros surinkimo komite
tas prašo atiduoti net senas 

į Bilas ir rekordus, taip svarbu 
| esą gauti daugiau popieros.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVcrgreen 7-6868

Nikodemas Pakalniškis, jū
rininkas, gale pereitos savai
tės buvo parvykęs atlankyti 
žmoną Frances. Ta proga at
lankė ir savo draugus laisvie- 
čius ir aidiečius. Niek 
nu iš tų laimingųjų, 
tarnybą arti namų.

yra vie- 
turinčių

ž. R.

Bodų Išpirkom Jau už 
147 Milionus

Iki vakaro pereitą penktadie
nį New Yorko miestas buvo iš
pirkęs $147,043,229 individua- 
liškų bonų.

Bonai visada 
Laisvės raštinėj, 
St., Brooklyne.

parduodami
427 Lorimer

Parsiduoda siuvamoji mašina, New 
Ideal išdirbystės; gerame stovyje. 
Tinka “Singer” adatos; vertes $75, 
parduodu už $25, nes turiu greit iš
važiuot. Kreipkitės pas .Superj 
“Mike,” 337 W. 22nd St., New York.

(148-149)

....Parsiduoda tavernas, įsteigtas 12 
metų ant Main Highway, Long Is
lande, arti Lake Ronkonkoma. Sa
vininkas pasitraukia nuo biznio (re
tiring). Yra 5 akrų žemės ūkinin- 
kystė. Garadžius, vasarnamis, višti- 
nyčia, kur galima laikyti apie 500 
vištų, vaisių daržas. Sutinkame par
duoti viską, arba pusiau, pagal suta
rimą. Įelgos per mėnesį $1500. Ra
šykite: R. E. Bath, St. James, L. I., 
arba telefonuokite Smithtown 1499.

(148-155)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teičius «u naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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 CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

GERIAUSI GĖRIMAI IR

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rntkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią

TeL UVergreea 4-M1Z

1495014950
« »3750

TAIPGI

VALANDOS: į ^te 
į 1—8 vakare

S50.M

goddess
OF TIME

fili
7

president
OOkVf

$20.00ja

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ 
Dirmavončm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




