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sSOVIETAI IŠLAISVINO UTENĄ, LENTVARAVĄ, TAURAGNUS IR KT.*

KRISLAI ]
Švenčionys, Utena.
35,000 Nužudyti Kaune.
Lenkai Fronte.
Trys Kunigai Partizanai.

Rašo R. MIZARA

Utena išlaisvinta.
šimtai Lietuvos miestelių iri 

kaimų išlaisvinti vienu Raudo-! 
nosios Armijos mostu, švenčio- i 
nys, Utena, Lentvaras, Pikelis-!

tas. Vokiečiai pasiryžo neati
duoti Vilniaus, “iki bent vienas 
vokietis ten bus gyvas.’’ Jie nu
leido Vilniun parašiutininkų, 
vadinasi, pastiprino savo pajė-Į 
gas ir šiuo sykiu miesto cen-; 
tre verda mūšiai. Vokiečiai di
džiuojasi, būk jie miesto cen-Į 
tre pastatę barikadas.

Niekas jų neišgelbės!
Galima drąsiai sakyti, kad 

neužilgo vokiečiai Vilniuje ar
ba turės pasiduoti, arba žūti 
ligi vieno.

Tuo pačiu sykiu vokiečiai 
okupantai žudo lietuvių tautos < 
patri jotus, — geriausius sūnus i 
ir dukteris. Tik viename Kau
ne jie šiomis dienomis išsker
dė arba sušaudė apie 35,000 
Lietuvos piliečių.

Jie plėšia iš ūkininkų pasku-l 
tinį turtą: mėsą, kitokį maistą, 
gyvulius ir gabena Vokietijon, 
kurie suspėja tą padaryti.

Prieš galą vokietis fašistas, 
kaip žvėris raitosi, draskosi ir. 
kramtos.

Bet ne ilgai jam teks Lietu-! 
voje viešpatauti. Neužilgo bus. 
laisvas ir Kaunas ir Klaipėda, 
ir Alytus, ir Marijampolė, ir; 
Šiauliai.

Lenkų patri j otų armija, sa
koma, turinti apie 100,000 pui
kiausiai išlavintos ir apgin
kluotos kariuomenės, jau pra- į 
dėjo savo žygius Rytų fronte.

Jai vadovauja generolas 
Zigmas Berlingas.

Veikiausiai ši armija jau yra 
vakarinėje Bugo upės pusėje, 
vadinasi, vokiečių okupuotoje 
Lenkijoje.

Galima įsivaizduoti, kokiu 
džiaugsmu Lenkijos liaudis su
tiks savo sūnus, atmaršuojan- 
čius iš rytų link Varšavos ir 
link Berlyno!

Štai, kokią įdomią žinią1 
mums praneša iš Žemaitijos:

Trys jauni katalikai kunigai 
dalyvauja partizanų veikloje 
ir vienas jų jau atsižymėjo 
mūšiuose prieš vokiečius.

Arba štai kita:
Kai kur lietuviams katali

kams pamaldos yra laikomos 
miškuose, nes žmonės bijosi 
rinktis į bažnyčias, kurias vo
kiški okupantai užpuola ir 
žmones areštuoja!. . .

Matyt, Lietuvos žmonės, 
klausydami pamaldų miškuo
se, yra ginkluoti ir pasimoję 
bet kurią minutę nudėti vokie
ti, jei jis bandytų ant jų už
pulti.

Neužilgo Lietuvos žmonės ir 
vėl galės laisvai melstis savo i 
bažnyčiose, kaip meldėsi prieš
vokiečių okupaciją.

Dabar, kai Lietuvoje eina 
žūtbūtiniai žmonių mūšiai 
prieš vokiečius, kai Raudonoji 
Armija šluoja okupantus iš 
Lietuvos žemės, mūsų dėmesis 
yra vyriausiai nukreiptas į Lie
tuvą.

Tačiau atsiminkime, kad ir 
kituose karo frontuose eina 
milžiniškos svarbos veiksmai. 
Pažiūrėkime, kokius didelius 
laimėjimus amerikiečiai atliko 
Centraliniame Pacifike, paim
dami iš japonų Saipan salą. 
Francijoje mes taipgi laimime, 
nors gal ne taip sparčiai, kaip 
tūli norėtume.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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kiai, Daugeliai, Pabradė, taip 
ir marguoja angliškoje spau
doje.

Jau geroka Tarybinės Lietu
vos dalis yra laisva.

Vilnius iš visų pusių apsup

Kauno Aikštėje Hit
lerininkai Nužudė 

35,000 Žmonių

London.— Tarybines Lie
tuvos Aukščiausios Tary
bos prezidiumo pirmininkas 
Justas Paleckis pareiškė, 
jog vokiečiai Kauno aikštė
je nužudė 35,000 žmonių, o 
Vilniuje jie nugalabino dau
giau kaip 100,000, kaip pra
nešė Maskvos .radijas iš
traukomis iš Paleckio kal
bos.

Norėdami pagreitint žu
dymo darbą Vilniuje, naciai 
pravedė specialę šalutinę 
geležinkelio šaką, kuria ve
žė nusmelktuosius mirtin j 
Ponarų apylinkę, ketvertas 
mylių j vakarus nuo Vil
niaus. O nusilpusius, su- 
džiuvusius karo belaisvius 
naciai krovė j krūvas, pylė 
ant ių kerosiną ir taip gy
vus degino.

SOVIETAI 22 MYLIOS 
NUO KAUNO IR 50 
MYLIU NUO PRŪSU
London, liep. 11. — Rau

donoji Armija į šiaurių ry
tus nuo Vilniaus užėmė po- 
pozicijas tiktai už 40 mylių 
nuo Kauno, o toliau į šiau
rius pasiekė punktus tik už 
50 mylių nuo Prūsų rube- 
žiaus, kaip sakė neoficialis 
pranešimas a n t r a d i enį 
priešpiet.
ATVADUOTA LUNINETS 

IR SLONIMAS
Pripiatės balų srityje so

vietiniai kariai paėmė Lu- 
ninecą, nepaprastai svarbų 
geležinkelių mazgą, ir užė
mė pozicijas tik už 9 ir 11 
mylių nuo Pinsko miesto, 
nacių tvirtumos ir kito ge
ležinkelių centro.

Į vakarus nuo Baranovi
čių, raudonarmiečiai, žy
giuodami artyn Bielostoko, 
atėmė iš nacių Slonimo mie
stą su geležinkelio stočia ir 
plentų mazgu. Tarp kitų ne
laisvėn paimtų vokiečių ties 
Slonimu buvo suimtas ir na
cių generolas Schmidt.

Garbingasis Vilnius Istorinėje Praeitoje ir Šiuo Laiku
Maskva. — Justas Pa

leckis, Tarybinės Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo pirmininkas, rašo 
spaudoje apie lietuvių 
džiaugsmą, įžengus Raudo
najai Armijai į Vilnių, se
nąją Lietuvos sostinę. Jis, 
tarp kitko, sako:

Apie Vilnių nuo senovės 
kaupėsi lietuviškos žemės. 
Jis buvo atrama Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
kovoj prieš vokiečius įsi
veržėlius viduramžiuose. 
Vilnius vadovavo jėgoms, 
kurios supliekė vokiečių 
kryžiuočius ties Žalgiriu.
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Raud. Armija Užrišo Kilpą 
Daugeliui Nacių Vilniuj ir 
Apylinkėj ir Naikina Juos
London, liep. 11. — Sovie

tų kariai vakar visiškai ap
supo vokiečius Vilniuje ir 
dar sklype kokių penkioli
kos mylių į vakarus nuo 
Vilniaus. Raudonarmiečiai 
iš arti masiniai žudo apsup
tuosius miesto centre, kurie 
įtūžusiai ginasi.

Visame 500 mylių fronte 
Sovietai per dieną atvadavo 
daugiau kaip 470 gyvena
mųjų vietovių ir nugrūdo 
nacius iki 35 mylių atgal.

Raudonarmiečiai, šalia 
kitko, atėmė iš priešų Lent- 
varavo geležinkelių mazgą, 
10 mylių Į rytus nuo Vil
niaus, Stasilų ir Beniakonių 
geležinkelių stotis toje sri
tyje, .stambias .gyvenamą
sias vietas: Grustelius, Pi
keliškius, Poselius, Riešę, 
Šilėnus, Rūdininkus ir kt.— 
viso virš 200 gyvenamųjų 
punktų.

Pirmoji Baltijos armija, 
komanduojama gen. Bagra- 
imano, per 24 valandas nu- 
maršavo 35 mylias 'pirmyn 
linkui Dvinsko, Latvijos ge
ležinkelių mazgo, ir atvada
vo Uteną, Tarybinės Lietu
vos apskričio miestą, pro 
kurį eina siaurasis geležin
kelis ir didysis plentas, ve
dąs iš Kauno į Dvinską. U- j

Francūzų Pairi jotai Užmušė dar 
Vieną Vychy - La valio Sėbrą

London. — Franci j os my
lėtojai nužudė George Bar- 
telemy, Lavalio sėbrą, šau
kusį žmones bendradar
biaut su naciais. Lavai yra 
gąlva Vichy Francijos fa
šistinės “valdžios”.

Bartelemy, renegatas so
cialistas, andai būdamas 
Francijos seimo atstovu, į- 
nešė sumanymą paskelbt 
komunistus “kriminalistais” 
ir išnaikint visas jų ir prita
rėjų organizacijas. Tas su
manymas buvo tada priim
tas kaip įstatymas.

Bartelemy tuo laiku veikė

Vilnius buvo širdis tauti
nio lietuvių atgimimo. Su 
Vilnium yra susijęs vardas 
lietuvių istoriko Daukanto, 
kurio raštai atidengė gar
bingąją lietuvių tautos pra
eitį ir degė neapykanta 
prie vokiečius užpuolikus. 
Tai Vilniuje pražydo ir ge
nijus didžio, originalaus, ne- 
pamėgdžojamo lietuvių pie
šėjo Čiurlionies.

Vilniuje gimė tautinis ju
dėjimas dėlei lietuvių lais
vės. Čia pakilo revoliucinis 
Lietuvos darbininkų klasės 
judėjmas. Vilnius buvo Ta
rybinės Lietuvoj valdžios 

tenoje buvo suimta daug 
vokiečių ir pagrobta dideli 
kiekiai karinių jų reikme
nų. 4.

(Tąsa 5-me pusi.)

Naikina Nacius Vilniuje 
Ir Traukia Kaunan

London, liep. 11. — Tam 
tyčia palikti Raudonosios 
Armijos junginiai naikina 
apsuptuosius Vilniuje na
cius, o kiti raudonarmiečiai 
po 35 mylias per 4 valandas 
artinasi prie Kauno.

Gen. Eisenhower, vyriau
sias talkininkų komandie- 
rius vakarų fronte, sakė 
laikraščių reporteriam, kad 
Sovietai įstatė į didelį pavo
jų 25 vokiečių divizijas į 
šiaurius ir rytus nuo Vil
niaus.

Įžiūrima, kad Vilniuje ir 
apylinkėje yra apsupta tiek 
nacių kariuomenės, kaip ir 
į rytus nuo Minsko, kur jau 
užmušta it suimta 60,230 
nacių.

Maskva. — Sovietinės jė
gos liepos 9 d. visuose fron
tuose išmušė iš veikimo bei 
sunaikino 29 vokiečių tan
kus ir nukovė 64 jų lėktu
vus.

kaipo narys J. Dorioto troc- 
kistų- fašistų partijos. Jis 
padėjo Lavaliui susitart su 
naciais ir dėl pardavikiškų 
karo paliaubų su Vokietija.

Paskutinėmis dienomiį 
francūzų patrijotai sušaudė 
ir kitą tautos išdaviką, Ph. 
Henriotą, fašistinį Vichy 
Francijos propagandos mi- 
nisterį. Dabar Lavalis pa
skyrė jo vieton senąjį hitle
rininkų pakaliką Paulių 
Marioną — tą pačią dieną, 
kai francūzų patrijotai nu
dėjo Lavalio bičiulį Bartele
my.

lopšys. Čia 1918 m. gruody
je buvo įkurta Tarybų val
džia, vadovaujant Kapsu
kui - Mickevičiui.

1920 m. Lenkijos ponai 
pagrobė Vilnių nuo tuome
tinės silpnos ir pavieniui 
stovėjusios Lietuvos. Tada 
lenkai pavertė Vilnių į pa
prastą provincijos miestą.

Vilnius yra daugelio tau
tybių gyvenamas miestas. 
Šalia lietuvių, jame gyveno 
žydai, rusai, baltarusiai. Dėl 
to prieštarybiniais laikais 
Vilniuje nuolat eidavo ki
virčai tarp skirtingų tauty
bių. Bet įsisteigus Tarybų

Lietuvos Partizanai
Neleidžia Vokiečiam
Dirbtuvių Naikinti

Maskva. — Lietuvos Ko
munistų Partijos sekreto
rius Sniečkus rašo Pravdoj, 
jog lietuviai partizanai sėk
mingai gina tulus fabrikus 
ir dirbtuves, kad naciai ne
galėtų sunaikinti tų įmonių, 
kuomet Raudonoji Armija 
veja juos iš Lietuvos.

Vokiečiai šiemet jau tris 
kartus mėgino (per savo a- 
gentą gen. Plechavičių) su
daryt lietuvių būrius kovai 
prieš Lietuvos partizanus, 
bet nepavyko naciam tie 
bandymai.

Skaičiuojama, kad hitleri
ninkai yra apgyvendinę 
Lietuvoj iki 30,000 tūkstan
čių vokiečių kolonistų ir 
kelis tūkstančius holandų. 
Jiem buvo padalintos ge
riausios lietuvių valstiečių 
žemės. Bet dabar jie prade
da nešdintis iš Lietuvos.

GENEROLAS DE GAULLE TIKISI, KAD AMERIKA 
PRIPAŽINS JO VALDŽIĄ TIEK, KAIP 

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA
Washington. — Pirm iš-' 

keliaudamas iš Washingto- I 
no, generolas Charles de | 
Gaulle, galva Francūzų Ko
miteto Tautai Vaduoti, tu
rėjo platų pasikalbėjimą su 
laikraštininkais. Be kitko, 
de Gaulle sakė, kad jo vy-| 
riausybė neužilgo persikels 
į išlaisvintąją Francijos da
lį. Iki šiol ta vyriausybė bu
vo Alžyre, Šiaurinėje Afri
koje.

Iš atvirų ir plačių pasita
rimų su prez. Rooseveltu 
generolas de Gaulle supra
to, kad netrukus galima 
bus pradėt derybas su Ame
rika, kad jinai tiek pripa
žins laikinąją de Gaulle vy
riausybę Franci j ai, kaip jau 
Anglija pripažino.

De Gaulle pilnai pasitiki, 
kad talkininkai sugrąžins 
Franci jai visas žemes, ku
rias jinai pirm karo valdė. 
Jis žadėjo francūzų kolo
nijoms plačią savivaldybę 
ir lygiateisę sąjungą (fede
raciją) tarp jų ir Francijos.
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valdžiai Lietuvoj, tai ir Vil
nius pasidarė pavyzdžiu 
draugingo įvairių tautybių 
sugyvenimo.

Pagrobus vokiečiams Vil
nių, jo darbininkai leido 
slaptus laikraščius ir lape
lius. Jie varė sabotažą prieš 
nacius: suardė elektros jė
gos dirbimą keletui dienų; 
gadino vokiečių lėktuvus 
aikštėje; ištraukinėjo pade
gamąsias dalis iš bombų, o 
vieton tų dalių dėjo rašte
lius su sveikinimais Raudo
najai Armijai.

Šiemet pavasarį tikri mū
šiai įvyko tarp vokiečių ir

Prez. Rooseveltas Pripa
žįsta Civilę de Gaulle
V y r ia u sybę franci jai

Washington, liep. 11. — 
Prez. Rooseveltas pareiškė, 
jog jis kandidatuos ketvir-

Kas liečia Vokietiją, tai 
Francija’turėtų gana ilgai 
palaikyt savo žinyboje va
karinį Vokietijos ruožą, 
Rheino krašta, idant vokie-i 
čiai vėl taip staiga negalė-1 
tų įsiveržt į pačią Francija • 
ir ardyt Europos taiką, — i 
pareiškė gen. de Gaulle.

Po karo Francijos žmonės | 
išsirinks tokią valdžią, ko-! 
kia jiem patiks — ir tai yra 
išimtinai vienų francūzų 
dalykas, sakė de Gaulle.

Vienas reporteris savo 
klausime įtarė, kad, esą, ko
munistai ir francūzų ka
riuomenės oficieriai vedą 
skirtingus slaptus judėji
mus. De Gaulle tatai užgin
čijo ir užreiškė: “Visi fran
cūzų oficieriai arba išvien 
su mumis kovoja arba yra 
areštuoti.”

Naciai krausto “nereika
lingus” gyventojus iš Rytų 
Prūsijos; bijo, kad Sovietai 
greitu laiku pasieks ją.

vietinių kareivių, kurie at
sisakė eit prieš partizanus 
ir atsuko savo ginklus prieš 
vokiečius.

Suvaryti į ghettą Vilniaus 
žydai, nesutiko rankas sudė
ję laukti mirties nuo vokie
čių. Jie sudarė partizanų 
būrį, vadovaujamą darbi
ninko Vittenbergo. Žydai 
partizanai, prasiverždami iš 
ghetto, sprogdino karinius 
nacių traukinius ir amuni
cijos sandėlius. Rizikuodami 
savo gyvybėmis, jie padėjo 
sovietiniams karo belais
viams. O kada naciai pasi-1 
ryžo urmu sunaikinti tuos

pilną terminą, jeigu bus iš
rinktas.

Tokiu pareiškimu prezid. 
Rooseveltas atsakė ir tiem, 
kurie spėlioja, kad jis, gir
di, gal turįs intenciją po iš
rinkimo užleisti savo vietą 
vice-prezidentui.
GENEROLO DE GAULLE 

PRIPAŽINIMAS
Prez. Rooseveltas pranešė, 

kad jis pripažįsta laikinąją 
civilę generolo de Gaullle 
valdžią atvaduojamoms 
Francijos vietoms, tačiaus, 
ta valdžia turės veikti ži
nyboje generolo Eisenhowe- 
rio, vyriausiojo talkininkų 
komandieriaus Franci joj.

(Francūzų K omit etas 
Tautai Vaduoti lyg ir sei
mas, jau kiek pirmiau pa-
skyrė generolą de Gaulle 
Francijos laikinosios val
džios prezidentu. Taip da
bar de Gaulle ir vadinasi. 
Bet Amerikos valdžia iki 
šiol dar jo nepripažino lai
kinuoju prezidentu.)

Jau 54,000 Vokiečių 
Suimta Francijoj

London, liep. 11. — Nuo 
įsiveržimo j šiaurinę Fran
cija iki šiol anglai-ameri- 
kiečiai paėmė nelaisvėn jau 
54,000 nacių, kaip pranešė 
anglų generolas Montgome
ry, talkininkų komandierius 
Francijos fronte...................

Krausto Fabrikus iš 
Rytų Prūsijos

Šveicarijon atėjusios iš 
Berlyno žinios sako, kad už
drausta bet kokie pasikal
bėjimai telefonu su Rytų 
Prūsija.

Vokiečiai jau pradėję 
kraustyt fabrikų įrengimus 
iš Tilžės, Gumbinės ir Ins- 
terburgo, Rytinėje Prūsijoj.

i Vilniaus žydus, tai jie pra
kirto sau kelią per vokiečių 
eiles ir perbėgo pas lietuvių 
partizanus miškuose ir tęsė 
kovą išvien su jais.

Vilnius buvo vienas iš di
džiausių partizaniško judė
jimo centrų Lietuvoje. Net 
pirm Raudonosios Armijos 
atvykimo, Vilniaus srities 
partizanai patys atėmė iš 
vokiečių visą eilę kaimiškų 
apskričių ir atsteigė juose 
Tarybų valdžią.

Italijoj jankiai užėmė Ca
sale miestuką.
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. Taip, Hitleris Gali Būti Parblokš
tas Dar Šią Vasarą

Net ir pesimistas Hanson W. Baldwin, 
New York Timeso “militarinis analis
tas”, pripažįsta, kad, jei tik Jungtinės 
Tautos be atlaidžio smogs hitlerininkam 
smūgius, kokius smogia šiuo metu, tai 
“karas Europoje gali būti laimėtas 
greit.”

Reikia atsiminti, kad p. Baldwin pasi
rodė ne tik dideliu pesimistu, bet ir to
kiu, kuris visuomet daugiau sėmėsi savo 
straipsniams medžiagos iš hitlerinių šal
tinių, o ne iš talkininkų.

Mes jau esame nurodę, kad Raudono
sios Armijos ofensyvas, pradėtas prieš 
virš pusę mėnesio, kerta priešui pasku
tinius didžiulius smūgius, nuo kurių jis 
negalės atispeikėti. Jeigu talkininkai Va
karų Europoj ir Italijoje savo ofensyvus 
“pagyvins,” praplės, tai galima suprasti, 
į kokią padėtį bus pastatytos Hitlerio 
armijos. Tenka atsiminti ir tą, kad Ju
goslav! j os-£rontas neužilgo pagyvės, pa
čioje Francijoje partizanai neužilgo pra
dės smarkesnius ir platesnius veiksmus, 
— griauti hitlerininkų tvirtumas iš vi
daus.

Raudonoji Armija, kaip jau esame nu
rodę, nesulaikomai, kirsdama smūgį po 
smūgio, artinasi prie Gardino, Bielosto- 
ko, Brest-Litovsko, — ji artinasi prie 
Kauno, Klaipėdos, Tilžės —ji artinasi 

.prie Rytų Prūsijos. Hitlerininkų fronte 
(Rytuose) viešpatauja chaosas: vokie
čių kariuomenių daliniai, apsupti į rytus 
nuo Minsko, tebėra naikinami, o tuo pa
čiu sykiu priešakiniai Raudonosios Ar
mijos būriai jau tarp Vilniaus ir Kauno!

Apsupti, naikinami vokiečiai nebežino 
nei kur bėgti, nei ką bedaryti. Ištisi pul
kai su ginklais, su pulkininkais, genero
lais pasiduoda į nelaisvę.

Bet tai dar ne viskas. Atsiminkime, 
jog Rytų Frontas yra ilgas. Atsiminkim, 
jog Raudonosios Armijos būriai, vado
vaujami maršalo Žukovo, gen. Popovo, 
maršalo Konevo, gen. Tolbuchino ir dar 
visos eilės generolų, nepradėjo savo va-, 
sarinių veiksmų, vasarinio ofensyvo. Tos 
armijos, be abejo, bus paleistos į veiks-i 
mus, anksčiau ar vėliau. Jos dar “paro
dys savo”, kaip žmonės sako.

Supraskime ir tą, kad talkininkų ka
riuomenės — milijonai puikiausiai išlą- • 
vintų ir apginkluotų karių — laukia An
glijos salose. Tik maža, palyginti, dalelė 
tų armijų tapo iškelta į Normandiją, o 
kitos laukia valandos būti pašauktomis 
gal Francijon, gal Belgijon, gal Hollan- 
dijon, gal Danijon, gal Norvegijon — 
mes nežinome, kur, bet žinome, kad jos 
yra paruoštos.

Prie virš pusę metų Teherano konfe
rencijoje paskelbta pasauliui deklaracija 
be kitko šitaip sakė:

“...Jokia pasaulyje pajėga nepastos 
mums kelio sunaikinti vokiečių armijas 
sausžemyj, jų submarinus jūroje ir jų 
karinius fabrikus iš oro...”

Jeigu šis pareiškimas tuomet kai kam 
atrodė tik vokiečiams gązdinimu, tai 
šiandien net ir toki mato, jog tai nebuvo 
tik gązdinimas, o paskelbimas to, kas 
bus. Nes šiandien tas kaip tik vykdoma.

Taip, jokia pasaulyj pajėga neišgelbės 
hitlerininkų kariuomenių nuo jų sunai
kinimo — sunaikinimo dar šiemet!

pasiduos į nelaisvę, bus sunaikinti.
Kiekvienas amerikietis lietuvis, be abe

jo, šiandien galvoja: Ar Vilniaus mies
tas bus paverstas į griuvėsius?

Visko galima tikėtis. Vokiečiai, matyt, 
bandys, jei tik suspės, sugriauti Vilnių, 
palikti jį griuvėsiuose. Jeigu Vilniuje iš
liks nemaža pastatų dalis čiela, tai bus 
dėka ne vokiškiesiems plėšikams.

Maskvos Izviestijos, rašydamos apie 
Vilniaus miestą, paskelbė, kad iš 250,000 
gyventojų prieškariniame Vilniuje, šian
dien tėra tik apie 50,000! Apie šimtą tūk- 
stansių Vilniaus gyventojų vokiečiai iš
žudė ir apkasė Paneriuose. Du žudytojai, 
du dideli budeliai, rašo Izviestijos, pasi
žymėjo savo kruvinais darbais Vilniuje: 
reichkomisijonierius Hinkcht ir Gestapo 
viršininkas Neugebeur. Jų vadovybėje, 
jų įsakymais buvo masiniai žudomi Lie
tuvos žmonės, Vilniaus gyventojai.

Vilniaus universitetas uždarytas, Vil
niaus mokyklos uždarytos, Vilniaus — 
tiek lietuvių, tiek žydų — muziejai iš
plėšti, sunaikinti. Tas pats, kaip jau ne 
sykį buvo paskelbta, padaryta su Lietu
vių Mokslo Draugystės archyvais.

Kitais žodžiais, vokiškieji okupantai 
bus, matyt, padarę su Vilniumi tą patį, 
ką jie padarė su šimtais kitų tarybinių 
miestų — pavertę į griuvėsių krūvas.

Žinoma, nurodo Izviestijos, Tarybų 
Sąjunga vokiečiams už tai nedovanos, 
Lietuvos liaudis jiems už tai nedovanos. 
Vilnius — Lietuvos sostinė. Vilnius — 
miestas, brangus kiekvienam lietuviui, 
nepaisant, kur jis gyvena. Todėl dėl Vil
niaus apiplėšimo, dėl jo žmonių išžudy
mo, dėl miesto pavertimo į griuvėsius 
lietuvių tauta per šimtmečius atsimins 
vokiškuosius barbarus.

Daugiausiai vokiškieji okupantai žmo
nių Vilniuje išžudė — žydų tautybės 
žmonių. Bet, kaip žymi Justas Paleckis, 
žydai nežuvo pasyviai. Jie didvyriškai 
kovojo. Vokiečiai žudė žydus, bet ir 
jiems patiems teko už tai gerokai atmo
kėti savo gyvybėmis.

Ir už tai jie dar daugiau užmokės.
Tuo pačiu sykiu mes nekantriai laukia

me žinių tiesiog iš Vilniaus. Mes žinome, 
kad neužilgo išlaisvintan Vilniun grįš 
ne tik tarybinė Lietuvos vyriausybė, bet 
ir Lietuvos rašytojai, žurnalistai, kurie, 
be abejo, suras laiko pranešti ir Ame
rikos lietuviams apie Lietuvos sostinės li
kimą.

ŽODIS Į LIETUVIUS DARBININKUS Naminis Frontas
Draugai darbininkai lie

tuviai! Mes šiandien gyve
nam tokį baisų momentą, 
kokio kaip pasaulis stovi 
žmonija nėra mačiusi! Mi
lijonai žmonių žūsta karo

Ar Vilnius Bus Tik Griuvėsiai?
Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, 

kad Vilniaus gatvėse dar vis tebeina mū
šiai tarp raudonarmiečių ir hitlerininkų, 
tarp Lietuvos žmonių ir jų neprietelių, 
vokiškųjų okupantų.

Vilniaus geležinkelio stotis jau rau
donarmiečių rankose. Vilniaus miestas 
apsuptas. Vokiečiams nelengva bus iš ten 
pabėgti, — veikiausiai visi jie, kurie ne-

Vice-Prezidentas Wallace Grįžo 
Namon

Pagaliau sugrįžo į Jungtines Valstijas 
mūsų krašto vice-prezidentas Henry A. 
Wallace. Grįžęs, jis pasakė per radiją 
kalbą apie kai kuriuos savo įspūdžius, 
įgytus Sovietiniame Sibire ir Chinijoj. 
Bet ne viską Mr. Wallace pasakė: svar
biausius dalykus jis pirmiausiai nuvyko 
pasakyti prezidentui Roosęveltui, jį ten 
siuntusiam. Kai prezidentas jo raportą 
išklausys, tuomet Mr. Wallace gal ma
tys reikalo konkrečiau pakalbėti apie tą 
ir kitą dalyką, pargabentą iš Chinijos.

Vieną svarbų klausimą Mr. Wallace 
palietė savo kalboje: jis pabrėžė, kad po 
karo Amerika galės daryti milžinišką 
biznį su Azija — su Sovietiniu Sibiru ir 
Chinija; jis pabrėžė, kad mūsų krašto 
uostai Vakaruose, toki, kaip Seattle, 
Wash., smarkiai pakils, nes ten eis pre
kyba, iki šiol dar nematytais tempais,— 
prekyba su Azijos tautomis.

Dabar dėl to jau reikia Amerikai pa
siruošti. Bet kad pasiruošti ekonominiai, 
reikia visųpirmiausiai pasiruošti politi
niai. Pirmiausiai mes privalome supras
ti, jog išlaukinis pasaulis negali klestė
ti be Amerikos, o Amerika — be to pa
saulio. Jungtinių Valstijų žmonės priva
lo suprasti, kad jie visame pasaulyje 
socialinės santvarkos nepakeis, ir jie 
privalo būti saugūs, kad išlau
kinis pasaulis hiųsų krašto viduji
nės santvarkos nepakeis, jei mes 
patys jos nematysime reikalo keis
ti. Taigi Amerika privalo ruoštis į 
pokarinį bendradarbiaviiną, į pokarinį 
biznį su pasauliu tokiu, kokiu jis bus. 
Mums privalo rūpėti, kad tik tas pa
saulis nebūtų fašistinis, kad jis nebūtų 
agresyvus, kad jis norėtų taikoje su 
mumis gyventi ir vesti prekybą.

Sovietų Sibire ir Chinijoje Mr. Wal
lace mato milžiniškas Amerikos preky
bininkams progas bizniui daryti, kai 
baigsis karas. Tenka manyti, kad mūsų 
prekybininkai ir pramonininkai mokės 
tas progas išnaudoti, o kad prie to pasi
ruošus, — jie dabar jau privalo ruoštis, 
galvoti.

Lauksime, ką Mr. Wallace daugiau pa
sakys mums iš savo kelionės.

lauke ir to karo pabaigos 
toli gražu nesimato. Mūsų 
šalis šiandien kare, jaunuo
lius be pertraukos ima į ka
riuomenę, lavina ir siunčia 
į karo frontus. Mūsų obal- 
sis: kariauti prieš bestijišką 
hitlerinį barbarizmą! Mes 
visi žinom, kad nėra kitos 
išeities, kaip tą barbarizmą 
nušluoti nuo žemės kamuo
lio, kad jo neliktų nė ženk
lo, o žmoniją padaryti lais
vą, demokratinę ant visa
dos ! Be karo tai atsiekti ne
begalima !

Mes pilnai žinome, kad 
mūs senoji tėvynė Lietuva 
kraujuose paskandinta! Žu
domi seneliai, žudomi jau
nuoliai, moterys ir kūdikiai va 
per tuos užpuolikus barba
rus. Bet kai kurie iš mūsų 
to nematom ir nejaučiam 
todėl, kad per visokių rūšių 
pardavikus esam suklaidin
ti. Ir pačioj mūs šalyj, kur 
jaunuolius, tinkamus į fron
tą, baigia išrinkti, bet ka
dangi mūsų šalyj perkūniš
ko baubimo kanuolių dar 
nesigirdi, tai mes ir numo- 
jam ranka ant to visko. Ro
dos, kad čion viskas ramu 
ir tylu, ypatingai tiems, 
kurie dirba prie karinių 
reikmenų, ir gerai gauna 
apmokėti — tiem karo bai
senybės nesvarbu, kol tik 
nėra įvelti į karo sūkurį...

Aš noriu pasireikšti, kaip 
man atsivaizduoja lietuviai. 
Jie gerai žino, kaip po Pir
majam pasauliniam karui 
Lietuva liko neva nepri
klausoma; kaip vėliau 
smurtu Smetona su savo ša
lininkais nuvertė tiesotą 
valdžią, o pats užsisėdęs ‘ant 
valstiečių ir darbininkų 
sprando kankino, į kalėji
mus grūdo ir žudė už ma
žiausią tam barbarizmui 
pasipriešinimą. Pagaliau 
Lietuvos žmonės nuvertė tą 
smetoninių kanibalų val
džią, atidarė kalėjimus ir 
paliuosavo ten pūdomus 
valstiečius, sūnus ir dukte
ris Lietuvos. Tuomet legaliu 
ir tiesotu balsavimu išsirin
ko savo valdžią, kokia jiems 
patiko, ir tuomet tarybinė 
Lietuvos valdžia ir steigia
masis seimas Kaune nutarė 
kreiptis prie Sovietų Sąjun
gos, kad ir ją priimtų prie 
sovietinių respublikų. Taip 
liko priimta Lietuva 1940 
m.

Per 11 mėnesių Lietuvoje 
daug kas buvo atsiekta. 
Valstiečiai ir darbininkai 
pilnai buvo patenkinti nau
ju gyvenimu, iki iš pasalų 
užpuolė rudasis žvėris—hit
lerinės gaujos, vidurnaktį, 
birželio 22 d., 1941 m. Degi
no miestus ir kaimus, žudė 
ne tik vyrus po ginklu, bet 
senelius, moteris ir mažus 
kūdikius niekuo neprasikal- 
tusius, kaip tikri žvėrys!

Kaip žinoma, nuvertus 
Smetonos fašistinę valdžią, 
pats Smetona su savo mini
sterija traukė per beržyną 
į Berlyną pas Hitlerį jieško
ti prieglaudos. O Lietuvos 
liaudis džiaugėsi nusikra
čius nuo savo sprando kru
vinuosius parazitus.

Mums, amerikiečiams lie
tuviams, taip pat buvo sma
gu ir linksma, kad mūs se
nosios tėvynės tėvai, bro
liai, sesutės ir visi draugai, 
nusikratė nuo savo spran
do fašistinius parazitus!

Taip, taip, mums visiems 
buvo linksma,ypatingai dar
bininkams, kurie supran
tam, koki tai bjaurūs yra

fašistiniai parazitai!! Nėra 
tokių žodžių juos grynoj 
šviesoj atvaizduoti... O vis
gi mes turime gana skait
lingai savo tarpe tokių, ku
rie neprogresuoja ir ku-
riuos fašistinė smala apter
šė. Per Berlyną pribuvęs fa
šistinis budelis apgavingai 
išplėšė iš tų žmonių sunkiai 
uždirbtus centus kaipo au
kas. Aš pilnai galiu užtik- 
rint, kad iš darbininkų to
kias aukas išgauna tik dėl 
to, kad jie, tie darbininkai, 
nežino, kokiems jiems prie
šingiems tikslam tas aukas 
duoda!

Draugai ir broliai darbi
ninkai! Kokių jūs pakraipų 
nebūtumėt, tikėjimiškų ąr 
laisvų, mes turim stovėti 
bendrai klasiniuos klausi
muos, nes visi lygiai esame 
išnaudojami ir parduodami 
savo priešam. Tie mūs ne- 

“vadai”, ar jie bus reli
giniai, ar laisvamaniai, ar 
bus tautininkai ar klerika
lai, visi nuduoda mums ge
rais, pakol neįsispraudžia į 
vadovaujamas vietas, ar tai 
į unijas, ar į tautiškas or
ganizacijas su riebiom al
gom. Jau tuomet jie ne 
mums tarnauja, bet mūsų 
priešams. Atsuka priešai 
mus visą politinę mašiną 
organizacijose, spaudoj ir 
masinėse prakalbose.

Tą aiškiai matome šiame 
svarbiam momente, kada vi
so pasaul. darbo klasė mau
doma kraujo jūrose per ru
dojo bestijos surengtą bar
barizmo puotą!... Mūsų val-

Kardinolo Dougherty Kreipi- greitai pasaulis galės būti at- 
masis dėl Penktosios Karo statytas teisingai taikai. Kol

Paskolos mes galime, su Dievo pagal-
Kardinolas Dougherty, Phi- ba, atnešti šį laimingą mūsų 

ladelphijos archivyskūpas ir vilčių realizavimą, kiekvienas 
Romos Katalikų Hierarchijos i mūsų turi jieškoti kelių ir bū
Jungtinėse Valstijose dekanas, i dų, kuriais mūsų patarnavimų 
išleido atsišaukimą, kuriame savajam kraštui vertė galėtų 
ragina pilnai remti Penktąją'būti padidinta, šiuo laiku mes 
Karo Paskolą “kaipo priemo- tai galime daryti pirkdami ka- 
nę išgelbėti gyvybes ir sveika
tą mūsų karo pajėgų ir ypa-'galę greita ir persveriančia. 
tingai kaipo priemonę nugalė 
ti priešą.

ro bonus. Padarykime šią per-

Farn:y Saugumo Savaitė Nu
statyta Pradėti Liepos 23 

Nustatytos Maximum Kainos v s Department of Agricul- 
Už Kariuomenės Vežimus ture, nustatydamas farmų sau- 
Maksimum kainos 450-čiai gUmo savaitę prasidedant lie- 

tipų ir modelių kariuomenės p0S 23-čią dieną, praneša, kad 
vartotų vežimų bus dabar nu- 4943 m> farmų nelaimingų at
statyta tais pačiais metodais, sitikimų skaičius pasiekė 20,- 
kuriais jau buvo sureguliuotas 000 mirusių ir 2,000,000 susi- 
pardavimas vartotų komerci- žeidimų farmeriu, įų šeimos 
nių motorinių vežimų, praneša | narių ir samdinių.

Nors žemės ūkyj 1943 me
tais tebuvo samdoma 16% vi
sų J. V. darbininkų, jų nelai
mingi atsitikimai sudarė 24%. 
Pagal National Safety Coun- 

Į cil apskaičiavimus, nustotas 
laikas dėl tų nelaimingų atsi
tikimų būtų lygus dvigubam 
darbo kiekiui, reikalingam pa
gaminti metinį kviečių derlių 
visam kraštui. Pinigų nuosto- 

i lis siektų $1,000,000,000.

Office of Price Administration.
Į kariuomenės vartotų veži

mų skaičių įskaitomi šie, anks
čiau prie komercinių priskir
tieji, motoriniai vežimų tipai: i 
specialiai pastatyti “trokai,” | 
“trailers,” “jeeps,” “station 
wagons” ir visa eilė kitų.

Jaunuoliai Atsiliepia Kaip
Derlių Padėjėjai

Victory Farm Volunteers, 
jaunieji U.S. Crop Corps na
riai, atsiliepia į kvietimus sa-. Distiliuotojai Paliuosuojami
vanoriam derliaus nuėmimo Nuo Karo Darbų 
darbui per 1944 metų sezoną,: Wal. Proįjuction Board vir. 
kaip praneša U.S. Department šinillkas Donald M. Ne,son pa. 
of Agriculture Extension Ser-' ske|bgj kad> pagal nustatytiį 
vlce‘ . j WPB politiką paliuosuoti bet

Ankstyvas šiltas oias viišu- j<urjas ]<aro laimėjimui reika- 
tineje New Yoiko dalyje pa-' ijngas dirbtuves, krašto dis-

i tiliuotojai ir jų įtaisymai nebus 
reikalingi gaminti pramoninį 
alkoholį rugsėjo mėn.

Mr. Nelson ėmėsi šio žygio
mokratinė, išėjo priešai 
barbarizmą ir tol kovos, 
kolei nebus sunaikintas ru
dasis fašizmas. Žinoma, dėl 
didžių kapitalo ryklių ir 
jam parsidavusių šnipų, ir 
prez. Roosevelto adminis
tracija turi daug nesmagu
mų, turi vesti kovą su visais 
atžagareiviais. Bet kada 
liaudis ir visa darbo klasė 
stovi su administracija, ko
va bus laimėta!...

Bet štai dabar pasižiūrė
kime mes į savuosius lietu
viškus politikierius, kur jie 
veda savo tautiečius? So
cialistinės (Grigaičio) Nau
jienos, tėvų Marijonų lei
džiamas dienraštis Drau
gas, abudu Susivienijimų 
organai, Garsas ir Tėvynė, 
kunigų leidžiami Amerika 
ir Darbininkas, Michelsono 
Keleivis ir dar 3, Vaidylos 
Sandara, Karpiaus Dirva, 
Gabaliausko Lietuvių • ži
nios, Tysliavos Vienybė ir 
da rodos, savaitraštis, lei
džiamas Worcester Mass. — 
tai bus iš viso tų hitlerinės 
propagandos nešėjų net 14.

Laimė, kad darbininkai į 
tą fašistinę propagandą 
mažai kreipia domės. Bet 
iš visų pusių klaidinami, nė 
savo klasės reikalus tinka
mai negali apginti. Ir tai 
nestebėtina. Tik paimkime 
atydon tą: net keturiolika 
leidinių, visi skaldo darbi
ninkų bendrumą, visi trau
kia prie savęs išnaudoti sa
viems tikslams, ir tarp sa
vęs riejasi. Bet rudąjį bes
tiją apginti visi pataiko 
bendrai į vieną tašką!

Apginti darbininkus, pa
rodyt tikrąjį veidą dabarti
nės visa-pasaulinės padė
ties, su nesuklaidintomis ži
niomis, mes turim tik pačių 
darbinink. spaudą, du dien?, 
raščius — Laisvę ir Vilnį, aiškinimus šiais klausimais, 
žurnalą Šviesą ir dvisavai
tinę Tiesą. Ir matot, šita 
literatūrinė spėka, palaiko
ma tik organizuotų susipra-

reikalavo skubaus šaukimo 
jaunuolių ir moterų nuimti 
anksti prinokusių braškių der-i 
lių. Delaware valstijoj 125 
meigaicių ii berniukų buvo pa- p0 į0, j<aį gav0 laišką iš Rub- 
liuosuoti nuo mokyklos aspara- ber Director Bradley Dewey, 
gų. pjovimui. Gi upė atlieka sa-j j<urjame pranešama, kad pro- 
vo uždavinį ii giįžta piie me-. grama butadien’o gamybai iš 
tų pabaigos klasių, kai jų vie- petroleumo vyksta pasekmin- 

. k gai ir kad gumos programai 
- ’ i reikalavimai pramoninio alko- 

holio bus maždaug 20,000,000 
1 galionų mažesni, negu buvo 

bulvių dei-. numa^yįa 1944 metams.
OWI.

ton prie asparagų vyksta kiti, 
Kai kuriose pietinėse valstijo
se berniukai ir mergaitės ■— 
800 vien tik Alabamoj — jau 
darbuojasi prie 
liaus.

Bendras berniukų ir mergai-
čių mažiau 18 m. amžiaus, re-| Automatiški vokiečių 
krutavmms buvo Extension . .
Service nustatytas 1,200,000 . ...
šiems metams, kas yra 300,000 i !St2Im« a"gl1 fVa,d,J0S 
daugiau nei pernai. koplyčių Londone laike pa-

 i maldų ir užmušė daug zmo-
Eisenhower’is Pasiunčia Penk- ^ių.

tajai Karo Paskolai 
Pareiškimą

Pilnas Penktosios Karo Pa-! 
skolos vajaus pasisekimas bus 
“pakartotinas įrodymas, kad 
amerikiečiai yra vienas liepa-1 
laužiamas 
džiuliame
Dwight D. Eisenhower’is savo' 
pareiškime Amerikos žmonėm. |

“Krizių pavojaus met i, ku
rie graso mūsų krašto saugu-: 
mui, Amerikos žmonės nesvy-i 
ruodami, su drąsa, tikėjimu ir 
pasiryžimu išsirikiuoja prieš 
pavojus,” tarp kitko rašė ge
nerolas.

“Dabar vyksta Penktosios 
Karo Paskolos vajus surinkti 
pinigų taip, kad užtikrinti šio 
konflikto kuo greičiausią pa
baigą ir nustojant jame kuo 
mažiausia gyvybių. Pilnas šio 
vajaus pasisekimas susilauks; įtakas ~    vMn'I-n vi 4 T»

Wilmerding, Pa f

na-Mes, LDS 37tos kuopos
- . iriai, kiek galėjome, sukolekta- sparnas šiame di-. Qme drabužių ir 26 birželio 

■ai e, įase gen., j§sjunį§m Brooklynan j centrą.
j Viso 9 pundelius — 7 drapa- 
nu ir 2 čeverykų, svėrė 480 

išvarų. Pas mane buvo visos 
j drapanos sunešta, kaipo į sto- 
• tį. O draugė Cherniauskienė ir 
į K. Matakas daugiausiai suko- 
lektavo. Taip pat ir draugė 
Marijona Abromaitienė, nuo 
East Pittsburgh, daug pasidar
bavo.

Dabar čia paduodu aukoto
jų vardus, kiek aukavo dėl 
persiuntimo:

S. Taraila $5.
Po $1: M. Walavicius ir K.

mūsų karo jėgų pritarimo ir 
bus pakartotinas įrodymas, 
kad amerikiečiai yra vienas 
pasiryžimo sparnas šiame di
deliame kare.

“Visi mes giliai tikime, kad

gus, į brolius darbininkus. 
Kurie norite žinoti tas pa
slaptybes, kodėl toks šiurkš
tus mūsų gyvenimas, ir kas 
sudaro tas nepakeliamas 
sunkenybes, skaitykite savo 
spaudą! Ten rasite visus pa-

Po 50 centų: J. Jakubaus
kas, W. Walentukonis, A. Kar
pavičius, A. Satkauskaę, J. 
Grigaliūnas, J. Oria, J. čižaus- 
kas, A. Svežauskas, O. čižaus- 
kas, M. Zeperkas, M. Sveta- 
kienė, A. Mizeravičius ir A. 
A. Maksafsky.

P. Šatkauskas aukavo 25c.
Viso sukolektuota $13.75, o 

už persiuntimą užmokėjom už 
480 svarų $14,08.

J. Piontka.

O kurie norit, galit ir patys 
pareikšti savo visus vargus 
per savo spaudą. Dienraš
čiai su mielu noru tokias ži-

KLAIDOS PATAISYMAS
Antradienio editoriale bu

vo pasakyta, kad Sovietų 
Sąjungoj “1945 metų rude-

tusių darbininkų, turi atmu
šti keturis ar penkis kartus 
didesnę spėką!

Aš tariu žodį į savo drau-

nias patalpins. Ir tai bus 
mūsų pačių klasinė mokyk
la!....

J. Ramanauskas.

nį visur daugiau apsėjo lau
kų javais, negu pirm karo.” 
Turėjo būti “1943 metų ru
denį.”



Trečiadienis, Liepos 12, 1944

mh Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Trečias Puslapis

Japonės-Vergės, Jos 
Tik Vergus Aukli

Dabartinis karas pašau-1 džiausiąs patvirkėlis, kalta 
liui atidengė daug netikėti-' visuomet moteris.
nų japonų žiaurumų. Jų! Dievnamiuose besimel- 
baisūs žiaurumai pasirodė * džiant balsiai pliaukši ran- 
kare su Chinija, bet tuomet! komis, idant atkreipti die- 
į tąjį barbarizmą nedaug ! vo atydą, kad galėtų tapti 
domės kreipta. Gi kariau- motina, ypač sūnaus moti- 
jant su Amerika ir Angli-'na.
ja japonų niekšystės iške-l Laike gimdymo, turtin
dama aiškioje šviesoje. Net gesnėms naudojantiesi dak- 
sunku įsivaizduoti, kad 
mūs amžiuje žmonės turėtų 
malonumą tenkintis kitų 
kančiomis, o betgi taip yra.
Ir toji “saulės sūnų” nelai
minga tauta, kartu su vo
kiškais hitlerininkais, pasi- 
mojo valdyti visą pasaulį.

Kad aiškiau suprasti ja
ponų žiaurumo pagrindą, 
pirmiausiai tenka pažvelg
ti į tautos pamatinį pa
grindą, būtent, tautos sūnų 
gimdytoją - japonę motiną. 
Motina, kaipo auklėtoja, 
įterpia pirmąjį meilės die
gą į kūdikio jaunutę širdį. 
Kūdikis, kaip tas jaunas 
medelis, kurį galima palen
kti į bile pusę. Motinos su- 
gabumai yra dideliu fakto
riumi žmogaus characterio 
subudavojime.

IDEALIŠKA MOTERIS
Nuo pat kūdikystės 

nų japonei mergaitei 
aiškinama, kad ji yra 
mas sutvėrimas, kad 
gyvenimo tikslas 
būti tarnaut 
tvariniui - vyrui. Jos gyve
nimo nuopelnai įsikūnija 
jos vyro tobulybėje.

Japonė savo šalyje, įsta
tymų žvilgsniu, neturi jo
kių teisių, apart patarnavi
mo vyrui ir vaikų gimdy
mo. Vaikai yra vyro nuosa
vybe. Moteris negali vyro 
divorsuoti, gi vyras ją gali 
bile kada pasiųsti “atgal.”

Pasiuntimas “atgal” reiš
kia ne tik divorsą, bet kar
tu ir visišką moters panie
ką visuomeniniame gyveni
me. Jos neapkenčia ne tik 
vyro giminės, bet ir saviš
kiai į ją vien tik su panie
ka žiūri, 
siuntimai 
dėlei 
vien 
mo. 
me,

die- 
yra 
že- 
jos

privalo 
aukštajam

Dažnai toki pa- 
“atgal” įvyksta 

bevaisingumo arba 
tik mergaičių gimdy- 
Bevaisingumo klausi- 
nors vyras būtų ir di-

Toddlers' Pattern i

9129 
SIZES I -6

Kostiumėlio forma gaunama 
nuo 1 iki 6 metų dydžio. Puoš
nus ir labai patogus karštam 
ore aprėdas.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

• A

taro patarnavimu, yra ne
etiška gimdyvei duoti ane- 
stetikos. Labai nepadoru 
gimdymo skausmuose sude- 
juot.

VISUOMET SU ŠYPSĄ
Japonė niekuomet nepa

mirš užmaskuoti savo veidą 
su šypsą, nepaisant, kad 
širdis ir kraujuose skęstų. 
Gavusi žinią, kad sūnus žu
vo kare — ji nusišypsos: 
mat, sūnus žuvo už tėvynę. 
Parėjęs vyras iš karčiamos 
išpils jai kailį, ji vėl šypso
sis, nors ašaros per skruos
tus riedėtų. Žodis “ne,” ja
ponei yra nežinomas. Jos 
šypsena yra artificialė, be 
jausmo, be reikšmės, o vien 
tik nuo kūdikystės dienų 
uždėta maska. Mergaitės 
nuo pat kūdikystės dienų 
yra ruošiamos būti gražiai 
apdekoruotu vyrui žaislu.

Turtingesnėje klasėje 
reikalaujama, idant žmona 
žinotų šeimos etiketą, gėlių 
sudėstymą, nusimanytų 
kiek apie paišybą, suprastų 
bent truputį apie muziką. 
Bet jis nenori inteligentiš
kos moters. Ji turi būt nai
vi. Svarbiausia, tai žmona 
privalo būti paklusni. O in
teligentiška moteris į vyrą, 
suprantama, žiūri 
kaipo į sau lygų. Tokios 
moterys yra baisios. Japo
nė moteris yra tiktai gaba
lu nuosavybės, be jokių sa
vo teisių.

Biednose šeimose mer
gaitės yra išnuomuojamos 
prostitucijos įstaigų užlai- 
kytojams arba išsiunčia
mos į dirbtuves, kur jos te
nai dirbtuvėje arba šalę 
dirbtuvės barakuose yra 
laikomos sutiktam laikotar
piui. Mokestį už jas pasii
ma tėvas.

GEIŠOS
Beveik tradicijiniai, šalę 

legalės žmonos, kuris tik 
išsigali, japonai laikosi sau 
geišą. Seniau legalė žmona 
užimdavo vieną stubos dalį, 
gi geiša kitą. Dabar, vis
kam modernizuojantiesi, 
geiša laikoma kiek toliau 
nuo namų. Vyro legalė 
žmona geišos vaikus priva
lo priimti ir auklėti, kaipo 
savo, nes tai yra vyro nuo
savybė. Jokio pavydo arba 
nepasitenkinimo geišos bu
vimu žmona neprivalo pa
rodyti.

Geišos yra mokyčiausio
mis japonų moterimis, nors 
jos, kaip ir visos jų mergai
tės, esti paruošiamos tiktai 
vyro linksmumui. Geišos 
kartu su vyrais lanko teat
rus, diskusuoja įvairias biz
nio problemas. Jokis paky- 
lis be geišų neįvyks, kuomet 
legalėms vyrų žmonoms 
viešuose suėjimuose nepri
dera rodytis.

Geišos likimas, kaip ir 
kitose šalyse turtingesnių 
vyrų sugulovių likimas, nė
ra užtikrintas: pasipins ki-

tiktai

ta jaunesnė - gudresnė ir 
senesnioji liekasi be minkš
tos lovos.

DVYLIKTAS GIMTA
DIENIS

Atskirta nuo bent kokio 
visuomeninio gyvenimo, 
įkalbėta nepadorumu esant 
lankyti teatrą bei koncertus 
ar kiną (net ir dievnamio 
tankesnis lankymas nepa
doru), moteris tenkinasi 
nors ir apribotu šeimos ži
diniu. Motina sūnų globoja 
iki jo dvylikto gimtadienio 
amžiaus. Sūnui sulaukus to 
garbingojo gimtadienio, 
motina papuošia jį gra
žiausiu kamonu, atvedusi 
pas altorių, žemai nusilen
kus įduodama jam kinžalą 
ceremonijaliai pareiškia:

“Iki šiol didžiai globojau 
ir saugojau tavo žingsnius. 
Dabar tu esu dvylikos metų 
amžiaus — turi pats rūpin
tis. Tu žinai, jog priklau
sai savo tėvynei, savo šei
mai ir pats sau. Jeigu pra
sižengtum bent kuriai šių 
pareigų, tu žinai, ką turi 
padaryt.”

LIUKSUSAS MIRTYJE
Nežiūrint, kokia japonų 

šeimos socialė padėtis, žmo
na vis viena yra vyro ver
gė: jinai pirma privalo at
sikelti ir paskiau atsigulti. 
Nepaisant, kokiu laiku vy
ras namo pareis iš linksmos 
sueigos, žmona ant slenks
čio atsiklaupusi privalo vy
rą, su šypsena, sutikti. Net 
ir turtingose šeimose žmo
na privalo paduot vyrui 
pusrytį. Prausiantiesi ji 
turi jį numazgoti. Vyrui 
esant kambaryje, žmona 
neprivalo sėstis. Bent kur 
einant kartu, žmona turi 
sekti paskui vyrą tam tik
rame atstume. Žmona neša 
vyro pundus ir visokius 
reikmenis.

Nepakenčiant paniekos ir 
pažeminimo, jeigu žmona 
drįsta apleisti namus, ji 
gali pasiimt tiktai vieninte
lį kamoną, kuriuomi dėvi. 
Ant tokios išėjusios iš na
mų motiųos dukters supuo
la visokiausia panieka už 
motinos nepaklusnumą.

Saužudystės japonuose 
yra paprastu įvykiu. Net 
skaitoma poetiška tai da
ryt. Garbingiausia saužu- 
dystė yra “Hara-kiri”—kry
žiavai pilvo perpjovimas. 
Moterys nėra vertos tokios 
saužydėstės. Moterys daž
niausiai skandinasi. Mote
riai nusidurt kinžalu — 
reikalinga gaut vyro leidi
mas.

Tokis tai japonės moters 
gyvenimo kelias. Amžius ir 
jos nevergaus. Dabartinis 
karas, be abejo, žymiai pe- 
lengvins jų sunkią padėtį. 
Alijentams sutrėškus japo- 
nijos militarizmą, teks toji 
šalis kultūrinti. Atsidarys 
ir moterims durys į apšvie- 
ta. K. Petrikienė.

Joseph Barone, 23 m., pa
gautas bandant iškeisti iš paš
to dėžutes išvogtą čekį, sulai
kytas kvotimui po $10,000 
kaucija.

BUY fXTM 
WAR BONDS

Knygelė “Moteris ir Karas” 
Gerai Platinasi

Ks. B. Karosienės para
šyta, Lietuvių Literatūros 
Draugijos išleista nauja 
brošiūra “Moteris ir Ka
ras” gerai platinasi. Tik iš 
keletos vietų gauta nusi
skundimų, sunkumais. Ta
čiau ir tose sunkumai bu
vę ne dėlto, kad nebūtų ap
sišvietusių žmonių. Norin
čių skaityti gerą literatūrą, 
norinčių žinoti vėliausius 
svarbius posūkius Ameri
kos gyvenime, randasi vi
sur. Kur buvo sunkumų, 
tai jie buvo, daugiausia, dėl 
knygeles gavusių draugių 
ar draugų negalėjimo daug 
išeiti į žmones dėl nesveika
tos, nepatogių darbo valan
dų ir tt.
UŽSISAKĖ PO DAUGIAU

Brošiūra buvo siųsta 
moterų kliubams. Kur nėra 
kliubų arba nei vienos iš 
kliubiečių antrašai nebuvo 
žinomi, ten knygelės siųsta 
LLD kuopų sekretoriams. 
Siųsta buvo maždaug spren
džiant pagal kolonijos dydį. 
Ir tik po tiek, po piek ište
ko iš pirmo spausdinimo. 
Kada kolonijos pradėjo rei
kalauti po daugiau, užsisa
kyta atspausdinti daugiau.

Knygeles išplatinus, mū
sų dienraščių moterų sky
riuose matysite, kiek kuri 
kolonija išplatino. Čia tik 
noriu priminti tūlas koloni
jas, kurios padidino savo 
kvotas. Po kiek užsisakė ek
stra prie to, kiek buvo pa
siųsta be užsakymo.

Pirmutinės užpratestavo 
prieš “skūpią kvotą” chica- 
gietės per Juliją Skeberdy- 
tę. Jos iš antrojo spausdini
mo pasiliko apie kita tiek, 
kiek iš sykio buvom skyru- 
sios. '

Smarkiai sudejavo ir 
brooklynietės, kada išgirdo, 
jog jų 500 kvota apkarpy
ta. Jos tiek buvo prašiusios,

o gavo tik apie 300. Tie jau 
ir apmokėta. Jos dabar ga
vo daugiau ir darbuojasi 
toliau. Tikisi gerokai per
šokti kvotą.

Mrs. .Petrulis iš Los An
geles, varde Moterų Kliu
bo, pareikalavo dar du syk 
tiek, kiek iš karto buvo ga
vusios.

Viola Sutkienė, iš San 
Francisco Mezgėjų ir Rė
mėjų Kliubo, arti padvigu
bino kvotą. O pagal jų ma
žas kolonijas mes manėme 
ir iš karto perdaug pasiun- 
tusios.

Čia norisi priminti, jog 
per pastarąjį dešimtmetį su 
virš Kalifornijoj gyvena ir 
veikia K. B. Karosienė, 
brošiūros autorė. Toks jos 
kaimynų atsinešimas į bro
šiūrą yra gražus atestatas 
visiem — autorei ir 
kolonijoms, sykiu ir 
organizacijai.

Seattle, Wash., — 
lietuvių kolonija. Ten 
tėm minimum kvotą.
Baltrušaitis pareikalavo 
dar 9 sykius tiek, kiek bu
vo gavus.

Stoughton, Mass., Moterų 
Kliubas per M. Stulgaitie- 
nę padvigubino kvotą.

Anna Siurbienė iš Yon
kers užsisakė brošiūros. De
sėtkai draugių-draųgų jau 
ir apmokėjo už brošiūras. 
Centran reikia siųsti po 6 
centus už knygelę.

Čia tik suminėta kelios 
kolonijos ir draugės persta
tymui mūs darbuotojų ir 
visuomenės atsinešimo į tą 
laikui i ir sąlygoms labai ti
kusią brošiūrą. Mes tiki
mės, jog tūlos didžiosios 
kolonijos, kurios gavo tik 
minimum kvotas (nes bu
vome pritrukusios), užsisa
kys daugiau, kol dar turi
me. S. Sasna.

LLD Mot. Komiteto Sek.

toms 
mūs

maza 
siun- 
Eva

DETROITO ŽINIOS
Iš Pažangiečių Veikimo

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo birželio menesio susi
rinkimas nebuvo labai skaitlin
gas narėmis, bet išklausyta vei
kimo raportai ir keletas svar
bių dalykų nutarta. Pažangie- 
tės visai nesustoja veikusios.

Kadangi yra rengiamas 
spaudos piknikas liepos 23 d., 
tad draugės rūpestingai svars
tė, kaip pasekmingiau pagel
bėti Sąryšio Org., kad pikni
kas neštų naudą dėl mūsų dar
bininkiškų laikraščių. Piknike 
darbuotis išrinko 12 draugių.

Antras naujas darbas buvo 
sumanytas per kliubietes — 
pagerbti tėvus, tėvų dienoje. 
Tą darbą draugės pasekmingai 
pravedė. Įvyko labai pasek
mingas išvažiavimas Rouge 
Parke.

Vėl padarytas tarimas orga
nizuoti lietuvius (ne tik savo 
nares, bet ir pašalinius žmo
nes), kad užsiregistruotų ir 
organizuotai eitų duoti kraujo 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Registravimo darbas pa
vestas d. M. Ginaitienei, mū
sų sekretorei. Todėl, kuriems 
yra galima prisidėti prie to 
labai svarbaus darbo, pagelbė
ti sužeistiems mūsų karei
viams, kreipkitės pas d. Ginai- 
tienę. i

Pabaigoj gegužės mėnesio 
įvyko konvencija Ateivijos Tei
sių Gynimo, bendrai su Civil 
Rights Federacija. Pažangie-

Motery Kliubai Sveikino Ko 
volo jus už Lietuvos Laisvę
Desėtkai moterų kliubų 1 galimais būdais ir toliau, 

ir mezgėjų grupių yra pa
sidarbavusios teikime Lie-, 
tuvai pagelbos. Nemažas 
skaičius jų prisidėjo ir 5-‘ 
tam siuntiniui. Štai kelių t
iš jų vardu pasiųsti raudon- both
armiečiams sveikinimai.

tris

Liepos 9, 1944 
Broliams Lietuviams! 
Brangūs Raudonarmiečiai 
ir Partizanai:

Per pastaruosius
metus Amerikoje daugelis 
moterų rūpestingai mezgė, 
idant savo dirbiniais bent 
truputį palengvinus jums, 
brangūs draugai, šventoje 
savo krašto laisvinimo ko
voje naikinant žiaurius hit
lerininkus. Nekurios mūs 
moterų yra ] 
jau labai daug kojinių, sve-‘ 
derių ir kitokių šiltų rūbų,; 
bet apie tai pakalbėsim ka
da vėliau. Dabar, su penk
tuoju siuntiniu, iš Hart
ford, Conn., Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos Moterų Kliubas siun
čia 49 kavalkus megstinių 
ir už $112.81 nupirko 32 
užsiklojimui blanketus.

Mezgimą ir Lietuvai pa
ramą tęsim visais mums iš-

. i varnu rne numeZgusios:kovū-nams_

Kliubo pirmininkė 
Veronika Kazlau, 

23 Stillwald Rd. 
Wethersfield 9, Conn.

Mezgėjų grupė, iš Eliza-
T, N. J., šalę gražių 

megstinių, nupirko už $50 
penkiolika gražių blanketų 
Lietuvos narsiems karžy- 

Į giams.
Mūs moterys labai rū

pestingai tęsia mezgimą ir 
visokį kitą Lietuvai pagel
bos teikimo darbą.

Mezgėjų pirmininkė, 
Lilija Šeralienė, 

78 Second Ave., 
Garwood, N. J.

Brooklyno Moterų Ap- 
švietos Kliubas, kartu su 
artimesnių kolonijų mezgė
jomis iki šioliai jau yra iš- 
siuntusios tūkstančius ka- 
valkų megstinių broliams 

Su penktuoju 
i siuntiniu, apart 88 kaval- 
ikų savo dirbinių, siunčia už 
$141 nupirkusios 40 blan- 

! ketu.
Kliubietes rūpestingai 

darbuojasi teikime Lietu
vai paramos. Mes didžiuo- 

ijamėsi raudonarmiečių ir 
Lietuvos partizanų drąsiais 
žygiais. Lai gyvuoja Laisva 
Tarybų Lietuva!

>| Moterų Kliubo
Komitetas.

Pergalės Darželio Problemos

tės turėjo savo dvi delegates 
minėtoj konvencijoj. Davė ge
rą raportą iš konvencijos ta
rimų, ir veikimo d. Ginaitienė 
ir dadėjo d. M. Geraltauskie- 
nė. Vėliau davė įnešimą, kad 
Moterų Kliubas įstotų į minė
tą organizaciją. Tarimas per
ėjo įstoti ir užsimokėjo $5, 
kaipo metinę mokestį.

Kadangi šiuo laiku kliubo 
iždas yra turtingas, tad nutarė 
nupirkti antros Karo Paskolos 
boną už $100. Tai vis svarbus 
ir labai naudingas darbas pa
darytas.

Pramogų darbas tuo laiku 
sumažėjo. Manau, kad choris
tės vėl pradės pamokas sve
tainėj sulaukus rudens, tad ir 
pramogų darbas vėl padidės.

Kaip matote, draugės, tik 
trumpu laiku, o kiek galima 
atlikti įvairių darbų, todėl, ne
žiūrint, kad ir vasara, lanky
kite susirinkimus ir padėkite 
mums veikti, kiek galima. Se
kantis susirinkimas įvyks lie
pos 20 d., 7 :30 vai. vakare.

Mūsų draugės nenuilstančiai 
ir visados darbuojasi drabužių 
taisyme ir siuntime į Sovietų 
Sąjungą visų tautų karo nu
kentėjusioms ir lietuviams. 
Joms nei šiltas oras nesunku 
perkęsti. Todėl, kam yra gali
ma, nepamirškite, ketvirtadie
niais, nuo 10 ryto, ateikite pa
dirbėti 1318 Cass Avė., ftrti 
Michigan Ave.

M. Alviniene.

Neastidedama Laimei
Gerose aplinkybėse dar

žas lengviau prižiūrėti ir 
daugiau iš jo naudos. Ta
čiau beveik kožname darže 
kas nors galima išauginti, 
jeigu žinoma, kas ir kaip 
auginti.

Daržininkystės ekspertai 
siūlo pradiniams daržinin
kams štai kokį daržininky
stės katekimą:

Pažinti savo daržo žemę 
ir aplinkybes.

Sužinoti, kokios rūšies 
augalai tokią žemę ir to
kias sąlygas mėgsta ar 
bent pakenčia.

Žinoti pamatinius dėsnius 
apie žemės ir augalų maiti
nimą.

Pažinti daržo parazitus ir 
žinoti bent svarbiausius ko
vos būdus.

Niekad neatsidėti ant lai
mės, bet iš anksto apsaugo
ti ar papuolusius bėdon au
galus greit gelbėti.

Žemę (jeigu turite kiek 
didesnį sklypą ir vartojate 
auginti maistui) nemoka
mai ištiria valstijinė žem
dirbystės įstaiga (Agricul
tural Department). Toj pat 
įstaigoj suteikia informaci
jas, kokie augalai geriau 
augs jūsų žemėj. Ir kaip 
žemę gerinti, jeigu joje yra 
didelių trūkumų.

žemes Maistas
Paprastas paviršius že

mės susideda iš keliolikos ar 
daugiau elementų. Virš de- 
sėtkas iš jų randasi kožno- 
je žemėje. Bet daugelyje 
žemių trūksta vieno, kar
tais dviejų arba ir trijų iš 
svarbiausių elementų. Tais 
svarbiausiais yra nitroge- 
nas (azotas), fosforas ir 
potašius. Jų trūkstant, var
tojama chemiškos trąšos, 
turinčios po atitinkamą da
lį tų medžiagų.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

NEW JERSEY VALSTIJOS

Rengia

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 16 JULY
Bus labai patogioje vietoje

LITHUANIAN LIBERTY PARK
340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Pradžia 1-mą valandą po pietų

BUS ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
ĮŽANGA 45 CENTAI TAKSAI ĮSKAITYTI
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš
Vokiškuosius Okupantus

(Tąsa)
Kaip Pabaltijo baronai neteko valsty

binės valdžios, jie ėmė sukinėtis aplink 
karalių ir imperatorių sostus, gindami 
savo prvilegijas. Ištisa eilė Baltijos ba
ronų buvo pačios juodžiausios reakcijos 
šulais caro Rusijoj. Iš jų tarpo dažnai 
būdavo skiriami Kurliandijos,Liflandijos 
ir Estlandijos gubernatoriai, kurie pa
remdavo vokiečių dvarninkų ir baronų 
reikalus.

Apibūdindamas būklę Vidžemyj (Lat
vijoj) vokiečių istorikas Reichas 18-jo 
šimtmečio pradžioje rašo: “Vidžemis tai 
dangus dvarininkams, rojus dvasiškiems, 
aukso kasyklos svetimšaliams ir praga
ras valstiečiams.” To pragaro šeiminin
kai buvo vokiečių saujelė. Latvijoj iki 
1919 m. apie 1300 vokiečių dvarininkų 
šeimų valdė 48 nuošimčius visos žemės, 
o 190,000 latvių valstiečių šeimų valdė 
tik 38 nuošimčius žemės.

Bet ne visada ramu buvo vokiečių 
dvarininkams jų danguje, ne visada klus
nūs ir ramūs buvo į pragaro sąlygas su
varytieji valstiečiai. Ne karta latviai ir 
estai griebėsi dalgių, šakių, vėzdų ir suki
lę pradėdavo kovą prieš vokiečių dvari
ninkus ir jų pilis.

Ypatingai smarkus buvo liaudies suki
limas Estijoj 1343-45 m. žinomas isto
rijoj kaip “Sukilimas Jurgio naktį.” Tas 
sukilimas prasidėjo Harju apskrity ir iš
siplėtė beveik po visą Estiją. Su šūkiu 
“verčiau mirti negu skursti tokiame jun
ge” estų valstiečiai puolė vokiečių pilis, 
dvarus, vienuolynus, degino juos ir nai
kino vokiečius. Apie sukilimo dydį liudi
ja tas faktas, kad Talino apgulime daly
vavo daugiau kaip 10,000 estų. Norėda
mas sunaikint sukilimo vadovybę ir išloš
ti laiką kariuomenei sutelkti, Livonijos 
ordino magistras ėmėsi klastos. Jis pa
kvietė neva deryboms sukilimo vadus, 
kurie sutiko ir atvyko į ordino pilį. Isto
rikų spėjimu, ir estų vadams rūpėjo iš
lošti laiką kol atvyks švedų pažadėtoji 
pagalba iš Suomijos. Tų derybų metu es
tų vadai drąsiai kaltino vokiečius, kurie 
gėdina estų žmonas ir dukteris, atiminė
ja jų turtą ir juos pačius paverčia 
vergais. Magistras sulaikė estų vadus ir 
jų nebeišleido, o kai jie ėmė priešintis, 
buvo visi nužudyti, “sukapoti į šmote
lius”, kaip sako kronika. Netekę savo va
dų estų sukilėliai buvo smarkiai sumušti 
ties Ttalinu, kur jų žuvo apie 3000 žmo
nių. Sutraukę dideles jėgas vokiečiai 
kraujo jūroj paskandino tą estų liaudies 
sukilimą, kurs tik Saremaa saloj užsitę
sė ligi 1345 m. Numalšinę sukilimą vo
kiečiai didžiausiu žiaurumu naikino estus 
sukilusiose apskrityse. Vienoj tik Harju 
apskrity j jie išžudė apie 30,000 žmonių, 
nesigailėdami nei senių, nei vaikų, nei 
moterų. Herojiškas estų tautos sukili
mas šviečia pro vergijos šimtmečių tam
są. Juo estų tauta pareiškė tvirtą valią 
kovoj dėl savo teisių ir savo laisvės.

Būk tauta, kaip ąžuolynas, 
kaip uola ugny neskilki, 
Būk šarvu savosios laisvės.

\ Kai žudyt ateis žudikas, 
Plėšti kai ateis plėšikas — 
Mes bijot kovos neturim, 
Mūšio vengt su svetimuoju,— 

taip dainuojama estų epe “Kalevipoeg” 
apie kovą su vokiečių geležiniu riteriu.

Vergijos amžiai pagimdė gilią, neišdil
domą neapykantą vokiečių baronams, 
bendrai vokiečiams.

Kam atleisiu, tam atleisiu, 
Vokiečiui tai niekuomet.— 

sakoma latvių liaudies dainoj. Tą pačią 
neapykantą išreiškia dar viena populia
riausių latvių liaudies dainų, kurioj dai
nuojama:

Jei turėčiau pinigėlius 
Jūrdugnyje gulinčius, 
Aš nupirkčiau Rygos pilį 
Su visais jos vokiečiais.
Vokiečiui aš taip daryčiau, 
Kaip man darė vokietis: 
Vokietį aš pašokdinčiau 
Ant karštųjų plytgalių,

, Vokietis aukščiau kad šoktų 
Jam pakurčiau ugnelę.

Ir dažnai kurdavo vokiečiams karštą 
pirtį latvių valstiečiai. Visa eilė sukilimų 
ir maištų įvyko Latvijoj 18, 19 ir 20-me 
šimtmety. Valstiečiai buvo sukilę 1777, 
1784, 1822-23, 1841, 1845 m.m. ir t.t. Ir 
1905 m. revoliucijos dienomis Latvijoj ir 
Estijoj ėmė pleškėti ugnyje vokiečių dva
rai ir pilys, tie amžinieji vergovės lizdai. 
Išsigandę vokiečių dvarininkai pradėjo

bėgti į Vokietiją arba į miestus, kur juos 
saugojo policija ir kariuomenė. Kai 1905 
m. revoliucija buvo numalšinta ir įsigalė
jo reakcija, vokiečių baronai žiauriai at
keršijo sukilėliams. Jie vadovaudavo 
baudžiant jų ekspedicijų būriams, kurie 
naikindavo ir žudydavo pagal vokiečių 
dvarininkų ir jų pastumdėlių nurodymus. 
Ir vėl, kaip 13-me amžiuje, buvo degina
mos latvių ir estų sodybos. Tūkstančiai 
žmonių buvo sušaudyti, kankinami, pla
kami rykštėmis, išsiųsti į katorgos dar
bus ir ištremti. Bet tūkstančiai išėjo į 
miškus, kur kaip “miško broliai” — par
tizanai tęsė kovą prieš baręnus ir žan
darus.

Nežiūrint ilgo savo viešptavimo vokie
čių grobikai nepajėgė išnaikinti latvių ir 
estų kaip tautas. Per šimtmečius latviai 
ir estai išsaugojo savo gyvą kalbą, savo 
kultūrą, nenustojo savo tautinės ir žmo
giškos savigarbos. Kova dėl savo tautos, 
savo kalbos ir kultūros kartu buvo ir 
kova prieš vokiečius ir vokiškumą. Ne 
be reikalo vardai vadų, vadovavusių ko
vai prieš vokiškuosius grobikus, Lembi- 
tu ir Tazujo pas estus, Viesturo ir Na
rnėjo pas latvius — yra tų tautų ger
biami kaip mylimų karžygių vadai. Lat
viams ir estams išlaikyti savo tautinius 
ypatumus padėjo taip pat šios dvi ap
linkybės. Viena, kad pradžioj vokiečiai 
laikė latvius ir estus, kaip vergus ir bau
džiauninkus, žemesnės rūšies žmonėmis, 
kurie neverti mokėti vokiškai ir suvo
kietėti, tad ir nesistengė juos vokietinti. 
Antra, kad vokiečiai paskutiniais šimt
mečiais neturėjo savo rankose valstybi
nės valdžios. Dėl šios aplinkybės li9-me 
šimtmetyje, kad jie norėjo varyti aiškią 
vokietinimo politiką, jie negalėjo to vyk
dyti platesniu mastu, nes Rusijos val
džia pasipriešino ir parėmė latvius ir 
estus. Tuo tarpu mes žinom, kas įvyko su 
slavais ir lietuviais, kurie pateko į vokie
tinimo katilą pačioj Vokietijoj.

2. LIETUVIAI STABDO VOKIEČIŲ 
ĮSIVERŽIMĄ

Ypatingai susidėjo lietuvių tautos li
kimas, kuriam vokiečių grobikai turėjo 
didelės įtakos. Krikščionybės platinimo 
tikslais prisidengdami, vokiečiai įsiver
žė į Prūsų žemę ir į Mažąją Lietuvą. Tai 
buvo pradžia ilgos, sunkios ir didvyriš
kos lietuvių tautos kovos prieš vokiškuo
sius grobikus.

Kaip einama medžioti plėšriųjų žvėrių, 
taip kryžeiviai ruošė “pagonių” medžiok
les Lietuvoj. Sunku ir suskaičiuoti, kiek 
tokių plėšikiškų žygių į Lietuvą padarė 
kryžeiviai, tie ‘’kraujo prigėrę vilkai,” 
kaip vadina juos Maironis. Vokiečių met
raštininkai, aprašinėdami tuos žygius 
kiekviena proga vaizduoja tą džiaugsmą 
ir linksmybę, kuri apimdavo tuos vokiš
kus vilkus jiems deginant Lietuvos kai
mus, plėšiant jos turtą ir žudant Lietu
vos žmones.

“Čia jie viską degino ir plėšė, 
Išsiskleidę į daugelį būrių, 
Džiaugsmingai jie naikino 
Visus šios šalies užkampius”—

—rašo apie tokį žygį į Lietuvą “Livoni
jos eiliuotosios kronikos” autorius. ’’Die
na buvo laiminga, ir vakare buvo su
rengta linksma puota” — sušunka kitas 
metraštininkas, aprašęs, kaip kryžeiviai 
’’degino, niokojo, grobė į nelaisvę ir žudė 
žmonių daugybę.” Kryžeivių istorijos 
tyrinėtojui L. Weberiui šiurpus ir baisus 
atrocįp kryžeivių užpultųjų prūsų praei
ties paveikslas, kur dievo vardu žudoma 
nekalti kūdikiai, moterys, kur kiekvienas 
žingsnis pažymėtas žudynėmis, degini
mais, didelių žemės plotų naikinimu, a- 
narchija, žengiančiu per lavonus godumu 
ir visais palaidais geiduliais.

Šiurpių kryžeivių siautimo vaizdą pa
tiekia žemaičių bajorai 1402 m. savo 
skunde, kurį cituoja J. Basanavičius sa
vo knygoje Tš krikščionijos santykių su 
senovės lietuvių tikyba ir kultūra.” Skųs
damiesi dėl kryžeivių vartojamų žvėriš
kų krikščionybės platinimo metodų, že
maičių bajorai rašo: ...“Lenkiames todėl 
nuo krikšto, nes nenorime tapti prūsais.

(Bus daugiau)
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MONTREAL, CANADA
Vadovybėje Jugoslavų De

mokratinio Komiteto, buvo su
šauktas įvairių demokratinių 
organizacijų atstovų pasitari
mas. Dalyvavo atstovai nuo vo
kiečių, ukrainų, vengrų, rusų, 
karpato rusų, čechoslovakų, 
lenkų ir lietuvių organizacijų.

Po pasitarimo buvo sudary
tas bendras komitetas dėl su
ruošimo tarptautinio pikniko 
Jugoslavijos partizanų para
mai. Tas komitetas jau pra
dėjo savo darbą.

Pirmiausiai, buvo numatytas 
laikas piknikui, liepos (July) 
16, sekmadienį. Piknikui pa
imta vieta lietuviam gerai ži
noma. Tai Karševilėj, už Bel
monto parko. Taipgi jau paim
ta gera muzika. Visas prisi
rengimas vedamas labai stro
piai.

Be to, užkviestas parlamen
to narys Fred Bose, kuris kai-Į 
bės šių dienų įvykiais, o ypač! 
apie partizanų kovos reikšmę. Į 
Taipgi tikimasi turėti atstovą 
iš Sovietų atstovybės.

Kaip matote, tai ruošiamas 
didelis piknikas, geroj vietoj, 
prie vandens. Kurie myli mau
dytis, tai galės ir išsimaudyti.■

Lietuviai turime dalyvauti 
visi, kaip vienas. Dalyvauda
mi šiame piknike, mes pagerb
sime tuos didvyriškus Jugosla
vijos partizanus, vadovauja
mus maršalo Tito. Jų liejamas 
kraujas ir aukojamos gyvybės 
prisideda prie bendros kovos) 
dėl nugalėjimo fašizmo ir iš
vadavimo pavergtų tautų. Jų 
kova yra dar sunkesnė, nes jie 
kovoja prastai apsiginklavę ir 
neturėdami užtektinai reikme
nų. Piknike sukelta pagalba 
bus tiems partizanams didelė 
moralė ir materiale paspirtis.

Organizacijos prašomos ant 
tos dienos nieko nerengti.

J. V.
Lietuvių Atstovas.

Laike Išleistuvių Parėmė 
Lietuvą

Draugas W. Rasevičius bu
vo vienas iš Montrealo lietuvių 
biznierių, turėjo restoraną. Iš
vykdamas iš Montrealo, neuž
miršo pasikviesti artimuosius 
draugus ir atsisveikinti.

Susirinkus draugams pas 
Ališauskus, kur jis gyveno, ir 
besilinksminant, buvo nepa
mirštą ir Lietuvos liaudis, kuri 
tiek nukentėjus ir dar vis ken
čia. Tam reikalui buvo suau
kota $21.00. Aukojo sekan
čiai :

W. Rasevičius $5.00; J. Na
ruševičius, E. Cicingas, J. Pe- 
lakauskas, J. Sartanavičius, 
Salakai, Kazlauskai, P. Vai- 
čiulėnas po $2.00.

F. Braknis ir Ališauskai, po 
$1.00.

Visiems aukavusiems tariu 
širdingai ačiū, o draugui W. 
Rasevičiui laimingo pasiseki
mo naujoj vietoj.

J. Pelakauskas.

Montello, Mass.
Birželio 17 dieną atsibuvo 

“shower” Lietuviu Tautiška
me Name, Miss Ella Yucius, 
kuri vedasi su James T. Crow
ley, iš Canon, Mass.

Ella yra dukra Julės ir 
Adolfo Yucių, kurie Montelloj 
yra gerai lietuviams žinomi ir 
geri rėmėjai darbininkiško ir 
.progresyviško judėjimo. Jų 
dukros pokilyje buvo daug gi
minių, pažįstamų ir draugų.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS
HO 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 ATSAKOMYBE
Ules egzaminuojant 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 jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio 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

Parengimas buvo labai geras, 
svečiai buvo patenkinti, daug 
gero linkėjo jauniesiems.

Birželio 24 dieną įvyko jų 
vestuvių pokilis, buvo pas Ei
les tėvus, dalyvavo tik giminės 
ir artimi draugai. Vestuvės 
buvo smagios. Abu parengi
mus ruošė EI los tėvai. Po ves
tuvių jaunavedžiai išvyko va
li aci joms praleisti medaus mė
nesį. Linkiu jiems laimingo šei
myniško gyvenimo.

G. Shimaiūs.

Easton, Pa.
Aukos Lietuvai Pundelių Va
jaus Komitetui Ir Dienraščiui 

Laisvei
Draugas Mikas šulskys atė

jo į kirpyklą, kaip ir visada, 
apsikirpo plaukus, nusiskuto 
barzdą, užsimokėjo prenume
ratą už Laisvę ir paaukojo 
$10 lietuviams, nuo karo nu- 
kentėjusiems ir kovūnam So
vietų Sąjungoj.

Tam pačiam tikslui aukavo 
B. Šliogeris $3, L. Tilvikas $2; 
F. Malkaitis, V. J. Stankus, K. 
Yudickas, VI. Cigas, po $1. P. 
Jonikas 50c. Viso $19.50. Išė
mus iš aukų, pagal aukotojų 
patvarkymą, kaštus pasiunti
mui drapanų į Brooklyną $4, 
Čekis pasiųstas $15.50.

Laisvės mašinų pašmeravi-j 
mui aukavo M. šulskys ir V. I 
Stankus po $1. Visiems auko-i 
tojams labai ačiū!

V. J. Stankus. I

Milwaukee, Wis.
Tveriasi Moterų Kliubas
Milwaukee miestas yra di

džiausias visoj Wisconsin vals
tijoj. Seniau lietuviai yra pa
rodę veiklos. Kaip kas sako, 
kad čia visai mažai mūsų tau
tiečių. Jie apsilenkia su teisy
be. Lietuvių mūsų mieste yra, 
tik jie pasisklaidę.

Ana diena teko išsikalbėti 
su F. Noreikiene. Ji daug pa
žįsta lietuvių. Noreikai gyve
na 2435 So. 69th St. Energiš
ka darbuotoja pareiškė, kad ji 
imsis šiame mieste suorgani
zuoti moterų kliuba.

Aš nei kiek neabejoju jos 
garbės žodžiui, čia yra veik
lių ir sumanių moterų, tik rei
kia pradėti jas vienyti darbui.

Norinčios įstoti į Milwau
kee Lietuvių Moterų Kliuba, 
pašaukite Mrs. F. Noreiką, 
Nit. 3233. P. D.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus fam iii jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
'rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

p geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

s—3—e ‘-$—8 €-3~s 3—+ s—3—s g—į 3—® s-3—8 «-3-» £—3—£ ■s—3—8 <—3***

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS i
h ■' ' ===a
Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai. 

,— — --- *

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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:

I GREEN STAR BAR & GRILL ?
Lietuviškas Kabaretas

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(Skersai nuo Republic Teatro)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS* 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIRaud. Armija Užrišo 

Kilpą Daugeliui Na
cių Vilniuje

Pergalės Darželio
Problemos *

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
šioje apygardoje raudon

armiečiai taip pat išlaisvino 
sekamas stambias gyvena
mąsias vietas: Tauragnus, 
D a u g a liūs, Kizitiškius, 

Linkmenis, Švenčionėlius ir 
kt. — daugiau kaip 100 gy
venamųjų punktų iš viso.

Tame pat fronte Sovietai, 
tarp kitko, užėmė Drisviaty 
miestą, Latvijos pasienyje, 
ir perėjo į Latviją, kaip sa
kė Londono radijas antra
dienį iš ryto.

Raudonarmiečių atvaduo
ti Daugailai yra už 34 my
lių į pietų vakarus nuo 
Dvinsko ir 116 mylių nuo 
Rygos; Utena — 12 mylių į 
pietų vakarus nuo Daugai
lių. Abidvi šios vietos tėra 
už 25 mylių nuo geležinke
lio, einančio iš Dvinsko į 
Klaipėdą. Drisviaty mies
tas stovi už 20 mylių į pie
tus nuo Dvinsko.

Į šiaurvakarius nuo Vil
niaus Raudonoji Armija 
tiek pažygiavo pirmyn lin
kui Kauno, kad teliko tiktai 
60 mylių pasiekti Rytų Prū
sus.

Daugalių - Utenos srityje 
Sovietai įvjtrė gana gilų ky
lį į nacių linijas linkui Pa
nevėžio, Šiaulių ir Klaipė
dos.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Nitrogenas gelbsti la

pams bujoti, jo daug reikia 
lapuočiams. Bet kadangi 
paprastam ore nitrogeno y- 
ra keturi penktadaliai, tad 
tankiai purenamoj žemėj 
retai kur jo trūksta. Žemė 
gauna nitrogeno iš 'oro.

Fosforas stiprina augme- 
nį bręsti, žydėti, auginti 
vaisių. Jo didesnis nuošim
tis randamas geros rūšies 
bone meal (maltų kaulų) 
trąšose. Bet veikia lėtai.

Geriausia įmaišyti že
mėn anksti pavasarį ar ru
denį, prieš sėjant-sodinant 
augmenis. Bet to nepada
rius iš anksto, šiek tiek pa
dės ir vėliau. Trąšos įmai
šomos žemėn apie ketvertas 
šaukštų per pėdą ploto. Tas 
pakartojama kas 6-8 savai
tės.

Potašius neutralizuoja ar
ba alkalizuoja rūgščia 
(acid) žemę. Ji gali būti 
rūgšti, ar neutrališka, arba 
stipriai alkaline. Vidutinė, 
neutrališkoji rūšis gali bū
ti naudinga ar bent paken
čiama didžiumai augmenų. 
Tūlos augmenų rūšys bujos 
tik rūgščioj žemėj, o kitos 
tik alkalinėj. Visos rūšys 
geros, tik klausimas, ką no
rite auginti. Potašius gau
namas iš medžių ir kitokių 
augmenų pelenų ir chemiš
kų šarmų.

Tie trys, tai žemės vita
minai. Jų visų yra gana ge
rai maitinamų galvijų mė
šle. Bet mieste mėšlo nėra.

5-ji Karine Paskola Yra Invazijos Paskola
Pirkime Daugiau Bonrj, Negu Pirmiau!

&
0V 
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Užtikrinimui greitos pergalės ir užtikrinimui sau geresnės ateities, pirkime 
daugiau 5-sios Karinės Paskolos Bonų, negu pirkome anksčiau.

Saugiausias investmentas yra kariniuose bonuosc, nes pati valdžia už juos 
atsako. Savo senatvės užtikrinimui, laimingesnei savo vaikų ateičiai, pirkime ka
rinius bonus.

PATYRĘ
MAŠINOM PROSYTOJAI

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

POKARINE ATEITIS

l’HOEBE SNOW
CLEANERS & DYERS,

90-08 ASTORIA BLVD., 
JACKSON HEIGHTS, L. I.

(162)

AMERICAN AIRLINES 
R EI K A L A U J A M E< H A NIK Ų

Prie sekamų darbų j LaGuardia Field:

PLOKŠČIŲ METAM) MECHANIKŲ 
ORLAIVIŲ MECHANIKŲ 

MAŠINISTŲ 
RADIO MECHANIKŲ 

PURŠKIMU MALIAVOTOJŲ

Pradžiai alga: 65, 75, 80, 85, 90 centų. 
$1 j valandų, remiantis praeities patyrimu. 

48 valandų savaitė

BATERIJŲ MECHANIKAI 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 

Pradine alga: 65, 75, 80, 85, 90 centų, 
81 j valandų, remiantis praeities patyrimu. 

48 valandų savaitė

Laikomasi visų WMC taisyklių

Kreipkitės į 
AMERICAN AIRLINES, INC., 

103 E. 4 1st St., N.Y.C. 
tarp 9 A.M. ir 5 P.M.

(šeštadieniais iki 12:30 l’.M.)
(162)

OPERATORIAI 
Bullard Vertical 40”

Naktim 10% priedo. Kreipkitės asmeniškai. 
PERMUTIT CO., 

5401 1st Ave., BROOKLYN.

Berlynas Pripažįsta, 
Kad Francijos Žmonės 
Kariauja prieš Nacius Y,,rp 1 ■: vJ • YYi'tmnvna nvunvti I ori nnc_

'. gactMeMfatf/- BUY MORE TU fill BEFORE
Šio atsišaukimo vieta apmokėjo

MIKE PANELIS'
BAR & GRILL347 AVENUE E BAYONNE, N. J.

OPERATORĖS
4 P. M. IKI 12:30 A. M.
Patyrusios prie Singer ir 

Double Needle mašinų. 
Taipgi merginos bendram darbui.

Patyrimas nereikalingas.
10% EKSTRA BONAS

INTERNATIONAL FLOUNCING CO.
352 Fourth Ave., 7th Floor

________________________________________(162)

LIGONINĖS DARBININKAI
Patylimas nercikalinuas. Gyvenimas ant vie
tos ar kitur. Puikiausias maistas. Geras 
įrengimas miegojimui. Karf<rai apmokami.

Kreipkitės r
MRS. ALEXANDER.

121 W. 105TH ST., N. Y. C.
 (167)

MOTERYS VALYMUI
Ofisuose-Naktim 6 12. Stiprios ir nuolatinės.
Karinis fabrikas WMC Taisyklės.

MICAMOLD. 1087 Flushing Ave., B’klyn. 
ST. 2-9820, Ext. 6.

(164)

VINIŲ GALVŲ NUSTATYTOJOS 
Patyrusios

Nuolatinis Darbas; Gera Alga
METROPOLITAN BUTTON CO.

270 West 38th St.
(162)

SKALBYKLAI DARBININKĖS visiems de- 
partmentams. Puikiausia alga. 5 dienos.

Kreipkitės į Unit System laundry, 
866 DeKalb Ave., Brooklyn.

(164)

MOTERYS
Abolnas kafeterijos darbas, 
laikui

Nuolat, 
dieninis darbas. Taipgi daliai 
THOMAS EDISON PLANT,

51 Lakeside Ave., 
West Orange, New Jersey

VIRĖJOS

Pilnam 
laiko.

(165)

i
-

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

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)

mynams užvežti. Tad jieš- 
kome chemiškai perdirbto 
mėšlo ar chemiškų trąšų.

Paskiau dar daug pri
klauso nuo šviesos, saulės, j 
užvėjos, drėgmės.

Gerai maitintoj žemėj, 
stipresni augalai ir daugiau 
derliaus. Net parazitam 
sunkiau stiprų augalą įveik
ti. Apėdė, apkarpė gyviai, 
žiūrėk, jo atžalos išbujojo. 
O menkutį augalą krimste
lėjo ir jis nudžiūvo.

Kova prieš Parazius

London. — Berlyno radi
jas skelbė, jog per mūšius 
(pavergtojoj) Franci jo j ta
po nukauta, girdi, “dar 239 
teroristai ir' sabotažuoto- 
jai”, kaip kad naciai vadina 
partizanus.

Tuom pranešimu hitleri
ninkai patys pripažino, kad 
jų užimtoj Franci jo j žmo
nės veda karą prieš vokie
čius. ’

Paskutinėmis dienomis 
Francijos partizanai, be kit
ko, susprogdino karinį na-j Vyriausi daržo parazitai 
cių traukinį tarp Paryžiaus 
ir Nancy ir taip suardė bė
gius už 50 mylių nuo Vokie
tijos sienos, kad per tris 
dienas nacių traukiniai ne
galėjo tuom svarbiu geležin
keliu pravežti kanuolių ir 
kitų karinių krovinių.

Binghamton, N. I
Trumpmenos

JI. Žakienė gavo pranešimą, 
kad jos žentas daktaras Irving 
Pine (karinėje tarnyboje, ro
dos, turįs kapitono laipsnį) 
birželio 17 dieną tapo sužeis
tas invazijos veiksmuose.

Liepos 6 d. važiuojąs (ro
kas užmušė Michael Gaidusek, 
5 motų vaikutį. Gaijusekai gy-j 
vena Johnson City, 105 Sarry j pusmetini.'

L Rd. Vaikučio motina, Gaidu- 
sekienė, yra LDS kuopos na
rė; ji yra Antano Sakalausko 
duktė. Tragiška vaikučio mir
tis—tai širdperša tėvams ir vi
siems jų giminėms.

★ * *
Stanley ir Jeanette žvirb

liai ir jų maža dukrytė sve- w
čiuojasi čionai pas savo gimi- ! dabar vėl nutarta atiduoti peli
nes. Jau keletas metų, kaip jie ' kis šimtus dolerių, — tai bus 
apsigyvenę Baltimore j, Md.

* * *
j Lietuvių Tautinės Bendrovės 

mitingas įvyko lie-

pos 7 d. Lietuvių Svetainės iš- 
rendavimas Workers Recrea
tion Kliubui neša geras įeigas 
ir bendrovė yra tvirta finansi
niai. Pernai 
namas šalę 
traukta trys 
rių paskolos.

; rių skolos jau yra atiduota, o

buvo nupirktas 
svetainės ir už- 
tūkstančiai dole- 
šeši šimtai dole-

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.

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. on

(X)

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

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 4 P. M. 
1381 Broadway,

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

MERGINOS 18-35
Patyrimas Nereikalingas

40 Valandų
5 Dienų Savaitė 

KREIPKI’EES
A. & P. WAREHOUSE 

5910 Decatur St. 
Ridgewood, Brooklyn.

(164)

ELEKTRIKAI 
ŠALDYMŲ 

KOMPRESORIAI
Šaldytuvų 

Mechanikai
APTARNAVIMO VYRAI

PATYRIMAS NAUDINGA 
Būtinas Karo Darbas 
Visai Nauja Dirva, 

Pokarinis Užtikrinimas.

MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 
ALGOS

DAUG VIRŠLAIKIŲ

BOWSER, INC.
MOBILE REFRIGERATION DIVISION 

38-32 54TJI ST., 
WOODSIDE, L. I.

I.R.T., B.M.T. subvom, 52nd St. stotis,
blokai į šiaurius. IND. subve GG lokalu,

Northern Blvd., 2 blokus į pietus.
061)

j belikę skolos tik $1,900.
* * *

Literatūros Draugijos mitin- 
I gas įvyks ateinantį penktadie
nį, liepos 14 d. Kuopos nariai 

: esate kviečiami dalyvauti, 
l Smagu pažymėti, kad su birže- 
i lio mėnesiu jau visi nariai pa- 
, simokėjo šių metų duokles. 
! Dabar reikėtų pasistengti nau
jų narių įrašyti. Kas pirmas 

į pasirodys šiame darbe?
2

NERVUOTINEBŪKITEPRANEŠIMAI IŠ KITUR
KODĖL KENČIATE

BINGHAMTON, N. Y.

War Needs Money—YOURS!dangi karo laiku jo sunkiau

SO. BOSTON, MASS.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERIS

Endicott-Johnson co very kų 
industrija paskelbė duosianti 
darbininkams vienos savaitės 
algą karo bonais. Tai bus va- 
kaci.jų mokesnis.

11
Arti
subve ar BMT-14th St. Line iki Bedford ir

Driggs Avės, stotis. (165)

MARŠKINIŲ OPERATORIAI
ANT VISŲ DALIU SPORT MARŠKINIŲ.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!

' A. KAPLAN CO.
Hope Street Brooklyn, N.Y.

Williamsburg Bridge Plaza. 8th Ave.

2,000 Amerikos bombane- 
šių pleškino Municho apy
linkes fabrikus Vokietijoj.

gyviai yra trijų rūšių:
Edantieji lapus: daugelio 

spalvų, dydžio ir formų kir
mėlaitės, skrendanti vabalai 
(beetles), šliužiukai (slugs), 
vorai.

Čiupiantieji syvus siurb
liai: mažučiukės ir didesnės 
augalų utėlės, žalios ir kito
kios, apgulusios augalų ga
lūnės, stiebelius, suleidusios 
snapus. Jos bendrai vadina
mo aphids. Yra ir šaknų 
utėlės.

Ėdantieji stiebus: įsigrę-

BOSTONO APYLINKE
Rugpjūčio—August 12 ir 13

Tai Dviejų Dienų Piknikas
WORCESTER, MASS. sucuuo.

Liepos 13 d.. 8 v. v.. 29 Endicott zl4 l.vldU stlebo ai’ Vaisiaus 
st., įvyks posėdis abiejų lld kp. ir visai nukertantieji stie- 
J5ornivvk’ ™<L-Va,Sms i pivnikoĄ ku" iš lauko kirminai (bo- ns jvyks rugsėjo 10 d. Visi Komi-i x
sijų nariai būkite susirinkime. — J. rei’S, Cutworms).
M. Lukas. (162-163) Lapų ėdikai nunuodijama 

su arsenate of lead skiedi- 
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks niU apipUi’kŠtUS ar SU Cal- 
penktadienį, liepos 14 d., pradžia cįum arsenate (pudra) ap- 
7:30 v. v. Liet. Salėje, 315 Clinton i n • n i r • i 1
St. Bus svarbus susirinkimas, kvie- dulkinus, I akartoja kas sa
vame visus dalyvauti. — h. žukic-, vaite ar pora iki parazitai 
nė, sekr. (162-163)

į pranyks.
Čiulpikai purkščiama arBRIDGEPORT, CONN. Čiulpikai purksciama ar 

aldld 63 kp. susirinkimas įvyks | dulkinama su rotenone. Ka- 
14 d. liepos, 7:30 v. v. Kviečiame 
narius dalyvauti susirinkime. Jvyks 
jaunų Vyrų salėje. — a. jocis, f. gaut, © jis yra ne nuodingas 
Rašt. (162-163) viduriams, tad daugelyje 

vietų jo parduoda tik dar- 
Lietuvai Pagelbos* Teikimo Komi- ŽOVČmS gydyti. Vabalus jis 

tetas prašo visų kuopų ir draugijų užmuša iŠ lauko, bet turi
atstovų susirinkti penktadienį, he- , , .. . .
pos 12 d., 8 v. v., 500A e. Broad-! kozną pataikyti su vaistais, 
way. Taipgi prašome visų So. Bos- į Nepataikytasis gyvena, ėda 
tono lietuvių ir draugijų, organiza-' -
cijų kuopiu rinkti atstovus, praplėsti 
darbą, idant galėtumėm : 
Lietuvos žmonėms pagelbą. — 
Kazlauskas, Sekr. (162-163)

augalus ir veisiasi.
suteikti ‘ Stiebų ėdikai nuodijami 

M- su Paris green sumaišius ir 
vandeniu. N. D.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 12 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Malonė
kite visi dalyvauti susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų aptarti.— 
V. K. Sheralis, sekr. (161-162)

Lietuvių Tautiškame Parke,
Montello (Brockton), Mass.

WATERBURY, CONN
Rugpjūčio-August 13

LIETUVIŲ PARKE
CHESTNUT HILL RD.

PHILADELPHIA, PA
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

Raudonoji Armija įmar- 
šavo Lietuvon 30 mylių gi
liau, negu iki šiol buvo ofi
cialiai pranešta.

WORCESTER, MASS
Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsėjo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
i Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner- 
i vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl J'Ier- 
vingumo. Naktimis nemiega, $sada 
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 Iron, 
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.

TROKŲ MECHANIKAI (2) 
APŽIŪRĖJIMUI SKAIČIAUS TROKŲ.

NUOLATINIS DARBAS.
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VALANDŲ,

POKARINĖ PROGA.
M. & M. TRANSPORTATION

46 EARL ST., NEWARK, N. J.
(161)

Dėl Nevirškinimo ir Gcsų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidišol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių 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.

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns. -

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every
Buy United

hour 
States
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New Yorko^ažflfcTZl nto
DėGaulle Mieste Visur 

Sutiktas ir Lydėtas 
Masių Ovacijomis

Francijos žmonių vadas ge
nerolas DeGaulle gavo masių 
amerikiečių entuziastišką pri
pažinimą, nors vyriausybės 
Valstybės Departmento oficia
liai dar nebuvo pripažintas 
Francijos vadu. (Dabar yra)

Jam pribuvus į New Yorką 
pereitą pirmadienį, jį lydėjo 
viena demonstracija po kitai, i 
Jį sveikino visų luomų demo
kratiški amerikiečiai. Mena-1 
ma, kad virš pusė miliono žmo
nių jį matė.

Vyriausi jo labai
dienos punktai-stotys buvo:

LaGuardia lėktuvų stotis;
Miesto Salė, kur jis buvo 

majoro LaGuardijos ir kitų at- 
sakomingų pareigūnų sutiktas 
ir sakė trumpą prakalbą;

Union Square, kur jis pade-Į 
jo vainiką prie Lafayette sta-į 
tūlos;

Waldorf-Astoria viešbutyje, ’ 
kur suruošta jo sutiktuvių 
kietas.

Susituokė

Žvaigždes po Žvaigždėmis

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Graži Grupė Pribuvo Talkon
Centre susidėjo didelės krū

vos jau išvalytų drabužių. Bet 
juos reikėjo taisyti skubiai. O 
toji skuba buvo dėl to, kad 
radosi proga juos išsiųsti tuo
jau. Kas daryti? Komitetas at
sišaukė talkos, kad dviem va
karais, liepos 10-tą ir 11-tą, 
sutaisyti, o 12-tą centralinia- 
me sandėlyje, New Yorke, jau 
supakuoti į lietuviško kūgio di
dumo volus (bales).

Pirma vakara, 10-ta, atsilie- 
I p i m as buvo geras (U-tos ir 12- 

užimtos;^os (^ar nt‘L>uvo žinomas šiuos 
i žodžius rašant). Nežiūrint virš 
savaite užsitęsusios 
kaitros ir dėl jos 
dirbo šie:

Adelė Rainienė 
prieš piet ir išdirbo 
vakaro.
M. 
nė,

rekordines 
nuovargio,

ban

pribuvo 
iki vėlaus 

Prievakariais . pribuvo 
Misevičienė, S. Vinikaitie-
A. Višniauskienė, K. Petri- 

kienė. Vėliau iš darbo, atvyko 
A. Dagis, L. Gavrilovičius, A. 
Bimba, A. Mureika, V. Čepu
lis, G. Waresonas, J. Marčiu- 

1. Levanienė. Jie visi

Liepos 6-tą susituokė 
Urbaitis su jūreiviu 
Olan Spencer. Jūreivis Spencer > 
gavo 10 dienų atostogų, tai 
jauna pora išvažiavo keliom 
dienom medaus mėnesiui. An-į 
na yra brooklynietės Tillie 
baitienės duktė.

Vaikai Mokyklų 
Vandalai

gir-

LEONARD BERNSTEIN

Apie Lietuvą
tei- 
pa-

Komentatorius Gailmor STXJT'SX 
dėtasis per radio balsas.

—Sveikinu už puikų ir 
singą perstatymą Lietuvos
dėties. Ir sveikinu už pašventi
mą savo pastangų mažos tau
telės reikalams, — pareiškiau. 
—Gal leisite paklausti, kas ga
lėjo jus sudominti jos reika
lais ?

Miestas Perpildė Savo 
Kvotą Vieny Bony;

Trūksta Kitą

Pereito pirmodienio vakaro 
9-tą valandą, jieškant ant ra
dio Įdomesnių, naujesnių žinių, 
vienoj prabėgamo j stotyje iš
girdau minint Lithuania. Susi- 
jieškojau tą balsą. Pasirodo, 
jog tai būta žymaus komenta
toriaus William S. G ai 1 m or, 
kuris iš W11N stoties kalbėda
vo sekmadieniais.

Gavrilovičius trim atvejais; 
Waresonas, Kasmočienė, Mar
cinkienė dviem atvejais. Taip
gi dirbo Bimba, Kalakauskai- 
tė, Kalakauskienė, Gasiunienė, 
Mrs. Clark, A. Višniauskienė 
ir gal kai kurio kiti.

Užpereitą savaitę (dalinas 
sąrašas) dirbo: Bimba, Miza- 
ra, A. Yakštis, Waresonas, Če
pulis, Čepulienė, Buknienė, Pe- 
trikienė, Mrs. Clark, V. Karki
nas. Tūli iš jų dirbo keliais at
vejais.

Pasilinksmino ir Parėmė 
Lietuvos Žmones

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Kom. Brooklyno Skyrius, dau
giausiai žinomas, kaipo Drabu
žių Centras, turėjo savo stalą 
Laisvės piknike. Prisidėjusių 
buvo sekamai: Po $3: A. Gal- 
kus, K. Poškus, d. Buginskis. 
Po $2: K. Meškėnas, d. Ma
tulevičienė, M. Juškienė, Geo. 
Kuraitis, S. Sasna. Po $1: O. 
Čepulis, L. Gavrilovich, A. Mu
reika, S. Vinikaitienė, A. Bim
ba, G. Wareson, W. Kartonas, 
O. Višniauskienė, M. Misevi
čienė, J. Pocius, S. Kazokytė, 
K. Levanas, B. Briedis, M. Sin
eus, Mrs. M. Wilson, A. Dagis, 
M. Ripinskas, d. Belskus, L Le
vanienė, H. Incas, V. šibeika, 
E. Kasmočienė, d. Jakštienė, 
E. Stupurienė, d. Stuporas, O. 
Depsienė, K.
Senkevičienė,

e

Iki pereito sekmadienio Now 
Yorkas buvo išpirkęs $4,605,- 
595,007 vertės bonų. Penkto
sios Karo Paskolos kvota bu
vo perviršyta 10.5 nuošimčiais.

Tačiau vajus tęsiamas to
liau dėl to, kad individuališkų 
(mažiukų) bonų neišpirkta nei 
pusė kvotos. Tokių bonų kvo
ta miestui yra 227,526,600, o 
išpirkta buvo tik už $1 1 1,912,- 
082.

Vyri a usy bes page i d avi m as 
yra, kad plačioji krašto pilie
ti ja turėtų savo rankose bent 
vidutinišką dalį šalies iždo. 
Pirkėjas bonų tampa valstybės i 
iždo dalininku. Tad nors di
džiosios korporacijos išgalėtų 
ir norėtų išpirkti visus bonus, 
vyriausybė nedaleidžia. Nusta
to tam tikras kvotas abiejų 
rūšių bonams ir veda vajų, kol 
išpildo.

E bonai yra atskirų šalies 
piliečių ir gyventojų išpirki
mui. Tų bonų vajus bus tęsia-! 
m as iki užbaigsim kvotą.

Dienraščio Laisvės raštinėj,

kaipo 
turė- 
tiesai 
žmo-

Išklausiau visą likusią jo 
kalbos dalį, apie dešimtį minu
čių. Visa buvo apie Lietuvą. 
Komentatorius parodė stebėti
ną Lietuvos istorijos ir jos po
litikos žinojimą. Palietė svar
biausius bruožus nuo pereito 
karo laikų iki vėliausių dienų. 
Pažymėjo, kaip dabar atsine
ša į Lietuvą čionai gyvenantie
ji smetonininkai ir kaip atsine
ša demokratiniai lietuviai, ži- 

. . . --i nąs ir apie demokratinių lietu-
, . r . į viu išsiųstas dovanas per Lietu-

iu.iusnu$ orkestros koncertai *. „ .. . Tz. . . , o __ , i vai Pagelbos 1 eikime Konute-
jvyksta kas vakaro o:3(J, Lew-!

Jaunas orkestrą vadas, iš
stos vadovybėj simfoniškos or- 
kestros Stadiumo koncertuose. 
Pirmu kartu programoj daly
vaus liepos 13-tos vakarą. Tą 
vakarą smuikuos žymus to ins
trumento muzikos meistras Na
than Milstein. Atsitikime lie
taus, ši programa bus nukelta 
Į sekamą giedrą vakarą, Sim- 
fo.niškos orkestros koncertai

isohn Stadiume, Amsterdam 
Ave. ir 138th St., New Yorke. 
Dešimtis tūkstančiu sėdynių Į 
po 25c ir 50c.

—Turiu mažiausia dvi svar- 
( bias priežastis, — atsiliepė ko
mentatorius. — Viena: 
laikraštininkas visuomet 
jau už tikslą patarnauti

‘ ii* už ją kovojantiems
, nėms. Kita: sentimentališka 
priežastis. Mano tėvas kilęs iš 
Virbai i aus. Esu daug girdėjęs 
apie paprastus, bet atvirašir- 

. džius, darbščius, gero velijan- 
i čius Lietuvos
Jaučiu pareigą 
gai perstatyti 
suomenei.

darbo žmones, 
jų bylą teisi n -
Amerikos vi-

Sprendžiant iš jo kalbos 
apie Lietuvą, tai jis kalba apie 
dalykus tik visapusiškai juos 
ištyręs, žinodamas. Jo kalbos 
visais klausimais turi būt pa
sitikimos, informatyvės.

Seniau Gailmor kalbėdavo 
tik sekmadieniais 1 :15 po piet. 
Dabar pradėjo kalbėti ir kas 
vakaro 9 vai. Stotis WIIN ran
dasi po 1050 ant jūsų radio. 
O jeigu jūs, kaip ir aš, girdė
jote jo kalbą apie Lietuvą ir 
norėtumėt jam arba stočiai pa
siųsti pasveikinimo atvirutę, 
tai stoties adresas yra Radio 
Station WIIN, 1540 Broadway, 
New York City.

Jis taipgi pateikė žinių iš 
Lietuvos partizanų kovų, be 
kitko, paminėdamas Lietuvos 
liaudies didvyrę Marytę Melni
kai tę.

Lygiai stebinančiai puikiai 
jis ištarė Lietuvos vietų ir žmo
nių vardus. Pirma komentato
rių girdėjau taip ištariant.

Užbaigus kalbą, mano dil
gino noras jį pasveikinti. Bet, 
maniau sau, toks komentato
rius, užimtas su daugybe pro
blemų, turįs reikalų su žymiais 
žmonėmis gal netinka trukdy- j 
ti nežinomam, eiliniam žmo-i

Ginkluoti du plėšikai atėmė 
$500 iš garadžininko ir pabė
go ten stovėjusiu automobiliu- 

427 Lorimer St., Brooklyno, vi- Į mi. Mašiną vėliau rado palik- 
suomet parduodami karo bo-|tą gatvėj 
nai ir stampos. Tai nėra leng
va. Raštines tarnautojams pri
sideda daug darbo, bet jie tai 
skaito savo patrijotiška ir 
įstaigai garbinga pareiga, tad i 
mielai patarnaujai. Jie jaučiasi j 
tuomi pasitarnaują mūsų kraš
to pergalei ant fašizmo.

i kienė, 
dirbo iki vėlumos.

Dirbdami išklausė ir komen- 
. ! tatoriaus Gailmor kalbos apie

T, ,nnrt Lietuva. O tai dėka tam, kad 
j čia pat priešais krautuvę, 417 
Lorimer St., Geo. Waresonas 
buvo pastatęs savo auto ir ja
me gerą radio. Neturtingas 
Drabužių Centras, kožną cen
tą taupydamas adatoms ir siū
lams Lietuvos žmonėms, neiš
gali savo radio, čia dirbanti 

' žmonės kas vakarą apgaili tu
rį praleisti savo pamylėtas ge
resnes programas. Bet žinoda
mi, kad ne radio sumuš fašis
tus, bet žmones frontuose ir 
užfrontyje, jie atsisako sma

lai-

Plėšimo vieta: 249
W. 28 St., New Yorke.

užsi-

Ur- Pctrikienė, B.
E. Mizarienė,

Policija areštavo 4 jaunuo
lius, įtartus žalojime mokyk
los. Kai kurie iš jų prisipažinę 
vandalizme. Sakėsi kerštavę 
dėl to, kad jiems nepatiko tū-j 
Ii mokytojai. Bet paskui, van
dalizmą pavartojus prieš viens! 
kitą, jie susipyko ir išsidavė 
policijai.

Vaikai pereitą sekmadienį 
buvo įsibriovę į 38-tą mokyk
la, Bronxe. Kai audra jie per- 
zujo per 39 iš 48 kambarių. 
Jie sunaikinę rekordus, išvar- 
talioję rašalines, išpylę rašalą 
ir klijus ant suolų ir aslos. 
Gaisragesių kirviais dar su
daužę 4 naujas rašomąsias ma
šinėles. Padaryta apie 2,000 
dolerių nuostolių.

Paskutiniai 9 kambariai iš
likę tik dėl to, kad didesnie
ji apliejo rašalu jąuniausį 12 
metų berniuką, o tas užpykęs 
pašaukė policiją.

gurno girdėti radio. Savo 
ką pašvenčia darbui.

Kiti Dirbo Centre:
Pereitą savaitę, švenčių 

atostogų, taipgi svečių savaitę, 
daugelis pasišventusių darbi
ninkų negalėjo pribūti. Nei jū
sų pagelbininkė galėjo visada 
pažvelgti ir matyti visus dir
busius pastarosiomis dviem sa
vaitėm. Tarpe tekusių matyti 
pereitą savaitę dirbo:

iv

A. Kanopa, O. Čepulienė, V. 
Rudaitis, J. Siurba, J. Juška, 
J. KasmoČius, d. Bulauka, d. 
Kruminas, J. Urbonas, d. Ja- 
nulonis, d. Balčiūnas, N. Buk
nienė, M. Kulikienė, d. Stasiū
nas, d. šimanskas, Auna Jakš
tienė, Biruta Kalakauskaitė, F. 
Pakalniškienė, Elsie Gašiunic- 
nė, J. Gasiunas.

O. Čepulienė pridavė $4 nuo 
Moterų Kliubo, vardų nepaė
miau, taipgi dviejų vyrų po $1.

Viso įplaukė $78.02, kurie 
yra perduoti Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komiteto fin. se- 
kret. L. Kavaliauskaitei.

širdingai ačiuojame už au
kas. LPTK.

Atėmė Advokatūros Teises Užšaldė Ledo Kainas

Batai Be Kuponų
Kainų Administracija pra

neša, jog 600,000 porų batų 
paliuosuota pardavimui mies
te be kuponų. Taigi, kai kam 
bus proga, bet ne visiems. Pa
liuosuota tik tam tikra rūšis, 
tad ne kožna krautuvė jų tu
rės. Prie to, mieste yra pusaš- 
tunto miliono gyventojų. Reiš
kia, be kuponų batai teks kas 
14-tam ar 15-tam asmeniui.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS ♦ WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD

Norman L. Marks, 10 E. 
40th St., New Yorke, prarado 
advokato teises. Jį įkaitino 
nuo 4 draftantų paėmus $900. 
Už pinigus jis žadėjęs “sufik- 
syti” jų tarnybos reikalus prie 
Fort Monmouth.

Arthur E. Lehrfeld, 6717 
21st Ave., Brooklyn, prašalin
tas iš advokatūros už pirkimą 
iš savo klijento vogtų daiktų.

Murray M. Brodsky, 1697 
Broadway, N. Y., suspenduo
tas dviem metam už netikusį 
vartojimą klijento pinigų.

Jacob Butterman irgi pra
rado teises dviem metam už 
įteikimą neteisingų pareiški
mu.

Vincent E. Aufieri suspen
duotas 6 mėnesiams už netin
kamą elgesį divorso byloje.

Pasirodo, advokatai gali pra
laimėti ir savo bylas, jeigu 
prasikalsta ir jeigu nuskriaus
tieji klijentai netyli.

Kainų Administracija pa- 
patvarkė, jog kainos ledo pen
kiom dešimtim svarų neturi 
būti daugiau 30 centų ir 25 
svarai ne daugiau 15c. šimtui 
svarų pasilieka 60c, kaip bu
vus.

Užėjus karščiams, kai kurie 
ledu prekėjai bandę įkaitinti 
ir ledo kainas.

SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. svarbus susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, liepos 13 
d., 7:30 v. v. Visi nariai dalyvau
kite. Raudonoji Armija ir jos lietu
viškieji pulkai atmaršuoja Lietu
von. Galimas daiktas, kad susirinki
me jau galėsime bendrai pasi
džiaugti Vilniaus išlaisvinimu, 
taipgi turėsime prisirengti prie ma
sinio susirinkimo. Ir turčsme ap
kalbėti draugijos reikalus. — I Kp. 
organ. (162-163)

Nepaprastai įdomi nauja slapty
bių melodrama su reginiais iš 
penkių Europos kraštų!

“THE MASK OF 
DIMITRIOS”

žvaiRŽdžiuoja:
SYDNEY GREENSTREET * PETEK 
LORRE * VICTOR FRANCEN * FAYE 
EMERSON ♦ ZACHARY SCOTT * IR 
DAR DIDELIS VAIDINIMAS ASMENIŠ
KAI LOUIS PRIMA ir Jo Orkestras ir

EXTRA: PHIL REGAN
STRAND

Batai be Štampą
OPA Administratorius Wool- 

ley pavėlino New Yorko ir 
a p y 1 inkės krautuvininkams 
parduot 600,000 porų vyrų, 
moterų ir vaikų batų be štam
pų. Tokie batai vadinasi “odd- 
lot shoes.” Pardavimas jų tę
sis iki 29 d. liepos-July, 1944.

Taigi, kurie manot pirkti ba
tus, tai malonėkite atvažiuoti 
pas mus ir gausite batus be 
štampų.

J. JUŠKA,
187 SANDS STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas įvyks tre

čiadienį, liepos 12 d., 7:30 v. v. Lie
tuvių Neprigulmingo Kliubo name, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. — Valdyba. (160-162)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Šios dvi gražuolės laimėjo titulą Miss Negro Victory 
Worker ir dabar linksmai priima sveikinimus. Scena: 
didysis Negro Freedom Rally, Įvykęs birželio 26-ta, Ma
dison Square Gardene. Jas ir'kartu jas iškėlusią organi
zaciją (CIO), sveikina 25,000 publikos. Kas nesišypso- 
tų tokiose sąlygose? Kairėj stovi Aurelia Carter, United 
Electrical, Radio & Machine Workers Lokalo 453 už
rašu sekretorė. O dešinėje — Edna Rucker iš United 
Auto Workers, Fordo Lokalo 600. CIO unijos pirmosios 
iškėlė obalsj vieningumo už pergalę ir visuotiną visą 
darbininką lygybę. Jos diena dienon kovoja už tą obal
sj ir jau daug yra atsiekusios.

Mary Sheridan, 63 m., 
mušė iškritus pro langą nuo 3 
aukšto džiaunant drabužius. 
Gyveno 222 Lexington Ave., i gUi. Vienok smalsumas perga-' 

į Brooklyno. ___ , Įėjo. Dumiu pas kaimyną, su-j
įsijieškau stoties telefoną ir pa

šaukiu: ? ’W'T Į
—Kur galima pasiekti MrJ 

Gailmor ?
—Palaukite’

Popieros Surinkta 
Mažiau

Pereitą trečiadienį popieros 
rinkliava davė 380.3 tonų po
pieros. Tai buvo 19 tonų ma
žiau pereitą savaitę surinkto 
kiekio

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

atsiliepė

VALANDOS:

JL

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

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

Į
■i

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
----- -----

-

F. W. SHAL1NS
(Shalinskas)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
O STANLEY MISIŪNAS

' 'i ^^'1 ravtntnvas

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartcnderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patamaujaL 

Todėl prašom visus dažnai ateiti J mūsų

//11 PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN. N. I

Prie R.K.O. Republic Teatro

taipgi
Dirmavonėm

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:
★ 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 V AK ARAIK.




