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Slavų mitingas Chicagoj.
Da vienas niekšas.
Lauksime.
Mūsų didvyriai.
Jie nemirė veltui.

Rašo A. BIMBA.

Džiugu, kad visos sla-1 
vų tautos vienijasi prieš' 
fašistinį barbarizmą, štai 
Chicagoje liepos 19 dieną
slavų mitinge dalyvavo per 
penkiasdešimt tūkstančių 

žmonių, v
Sutilpo ir susikalbėjo vi

si: rusai, lenkai, Ukrainai, 
serbai, slavokai, kroatai ir' 
kiti.

Tautas ir žmones vieni
ja bendras hitlerizmo pa
vojus. Tie, kurie šiandien 
išvien kovoja už laisvę iri 
demokratiją, po karo vieni i 
kitus geriau pažins ir pa-; 
m vies.

Naturalizuotas Amerikos 
pilietis Kunze, buvęs vokie
čių bundo vadas, prisipaži
no kaltu šnipinėjime Hitle
rio naudai. Dabar jis lau
kia bausmės.

Prieš kelias dienas juo
dašimčių rusų fašistų vadas 
Vonsiackis prisipažino kal
tu šnipinėjime Vokietijos ir 
Japonijos naudai. Panašiai 
pasielgė ir keletas kitų su
imtu niekšu. 4. G

Hitlerio šnipų, matyt, 
pilna visur. Gerai, kad juos 
pradėjo imti nagan Fede
ral Bureau of Investiga
tion.

Iki pastarųjų laikų nei 
šis Biuras, nei Dies Komi-
tetas nekreipė dėmesio į
nacių veiklą. Tiesiog jų ne
matė. Dies ir Hoover buvo Ašis galėtų sumušt Jungti-
perdėm 
raganų 
Hitlerio 

užimti jieškojimu nes Tautas arba karas taip 
darbininkų eilėse, j ilgai nusitęstų, jog tos tau- 
šnipams buvo pa-

likta laisvai veistis.

Prezidentas Rooseveltas 
sako, kad už dienos kitos 
kalbės valstybės sekreto
rius Hull. Jis kalbės apie 
karo reikalus. Jis išreikš 
ne tik savo, bet prezidento 
Roosevelto ir visos admini
stracijos nuomonę aktua
liais reikalais.

Mes laukiame ir vėlina
me, kad Hull nepamirštų 
prisiminti apie atidarymą 
antro fronto Europoje. Tai 
aktuališkiausias reikalas iš 
visų.

Jo laukia be kantrybės 
Amerikos žmonės ir visa 
žmonija.

Karininkas lakūnas Au- 
ken iš Bergenfield, N. J., 
guli ligoninėje su sunkiai 
apdegintom kojom. Gydyto
jai tvirtina, kad jis visai 
pasveiks, bet vyrui prisiei
na skaudžiai pakentėti.

Už drąsą ir atsižymėji- 
mą Auken gavo “Silver 
Star” medalį. Jis tikisi pa
sveikęs vėl grįžti frontam

Auken, kaip ir šimtai ki
tų amerikiečių, savo drąsa 
ir atsižymėjimu šiame ka
re daro garbę visai tautai. 
Auken vienas padarė už
puolimą ant 27 japoniškų 
bomberių, kuriuos lydėjo 
pulkas kovos, lėktuvų.

Nei armijos disciplina, 
nei jokios taisyklės nerei
kalauja tokio žygio iš savo 
karių. Bet Auken pamatė 
progą priešui kirsti ir ja 
pasinaudojo be jokių reika
lavimų ir taisyklių. Vieną 
japonų bomberį jis nukirto. 
Paskui buvo užpultas japo
nų lėktuvų ir nukirstas.

Mūsų valdžia paskelbė 
šios šalies karo nuostolius.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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DARYT 2-KA FRONTĄ
Anglijos Mainieriai Šaukia Tuojau Užpult Hitlerininkus
Washington. — Sovietų 

ambasadorius Maksimas 
Litvinovas liep. 22 d. atsi
lankė pas prez. Rooseveltą 
ir, suprantama, prašė ir ra
gino Jungtines Tautas tuo
jau atidaryt antrą frontą 
Vakarinėje Europoje prieš 
Vokietiją; bet į reporterių 
klausimus kas liečia antrą 
frontą Litvinovas neatsakė, 
nes tokiais atsakymais ga
lėtų priešai pasinaudoti.

Tą pačią dieną pas pre
zidentą atsilankė Amerikos 
generolas Follett Bradley, 
kuris greitu laiku iškeliaus 
Į Sovietų Sąjungą ir veiks 
ten kaipo narys Rusų-Ame- 
rikiečių Komisijos.

Artimi Sovietų ambasa
dai žmonės įspėjo Jungti
nes Tautas, kad jeigu jos 
dabar nesmogs hitlerinin
kams, tai paskui galėsią 
būt jau pervėlu. Jie sako, 
kad jeigu Raudonoji Armi
ja būtų įveikta, tai fašistų 

tos paklotų imliomis savo 
žmonių gyvybių.

Kai prez. Rooseveltas bir
želio mėnesį čia tarėsi su 
Anglijos ministeriu pirmi
ninku Winstonu Churchil- 
l’iu, jiedu viešai pasižadėjo 
“daryt ateinančius veiks
mus, kuriais bus nukreipta 
vokiečių jėga nuo atakų 
prieš Rusiją.”

London, liep. 23. — Te
beina pasitarimai tarp auk
štųjų Anglijos ir Amerikos 
karininkų Londone apie an
tro fronto atidarymą prieš 
Hitlerį.

Sir Stafford Cripps, an
glų ministerijos narys, pre- 
'mjero Churchill’io pava
duotojas seime, sakė, jog 
seimas slaptame posėdyje 
svarstys antro fronto klau
simą.

Neužilgo sugrįš Londo
nan anglų feldmaršalas Sir 
John Dili iš Washingtono, 
matomai, daly vau t svarsty
muose antro fronto.

Blackpool, — Anglijos 
Mainierių Federacija savo 
metiniame suvažiavime ši
čia priėmė rezoliuciją, ku
rioje šaukia; Angliją tuo- 
jaus atidaryt antrą frontą.

Mes netekome, užmuštais, 
sužeistais ir dingusiais, 
44,134 kareivių.

Nuostoliai skaudūs ir di
deli, bet tai tik lašas van
dens į tą jūrą nuostolių, 
kuriuos panešė Chinija, Bri
tanija, o ypatingai Sovietų 
Sąjunga!

Anie nuostoliai skaitomi 
milijonais. Mūsų laimė bū
tų, jeigu tų nuostolių ir už
tektų. Bet neužteks. Jau 
septyni mėnesiai mes esame 
kare, bet dar faktinai ne- 
kariaujam. Būkime pasi
ruošę daug didesniems nuo
stoliams ir pasiaukojimams.
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VOKIEČIAI GRUMIASI 
ARTYN ROSTOVO; GRA

SINA STALINGRADUI

Delegatai 600 tūkstančių 
anglų mainierių pareiškė 
toje rezoliucijoje, kad vie
nintelis būdas apsaugot an
glus nuo nacių įsiveržimo į 
Angliją, tai kuo greičiau
siai atidaryt antrą frontą 
prieš Hitlerį Europos že
myne; sako, kitaip būsią 
negalima griežtai sumušt 
vokiečius.

Sydney, Australija. — 
Australai buvo apklausinė
jami kas liečia antrą fron
tą ir daugiau kaip 70 pro
centų jų pasisakė už fuo- 
jautinį antro fronto atida
rymą prieš hitlerininkus 
Europoj.

Keturios Nacių Divizijos iš 
Vakarų Europos į Frontą 

Prieš Sovietus /

Maskva. — Hitlerininkai 
perkėlė tris savo pėstininkų 
divizijas (apie 45,000 vyrų) 
iš Francijos ir vieną tankų 
diviziją iš Holandijos į 
frontą prieš Sovietus.

Žingsnis Linkui Komu
nistų Partijos Pripa

žinimo Kanadoj
Ottawa, Canada. —-Ka

nados seimo komisija, per
žiūrėjus patvarkymus kas 
liečia krašto gynimą, nuta
rė panaikint uždraudimą, 
kuris buvo išleistas prieš 
Komunistų Partiją. Seimo 
komisija taipgi nutarė at
saukt uždraudimus ir prieš | 
kitas darbininkiškas orga
nizacijas, kovojančias prieš 
fašizmą. Komunistų Parti
ja Kanadoj buvo laikoma 
nelegale per dvejus pasku
tinius metus.

Tuos Seimo komisijos ta
rimus dar spręs pats sei
mas.

Ima Nagan Ašiai Prita
riančius Laikraščius
Washington. — Federalis 

teismas įkaitino Wm. Grif- 
fithą, New Yorko savaitraš
čio “Enquirer” leidėją, ir 
dar 28-nis laikraštininkus, 
rašytojus bei radijo kalbė
tojus, kurie vedė žalingą 
Jungtinėm Tautom propa
gandą, tuomi patarnaudami 
fašistų Ašiai prieš demo
kratines šalis.

Daugumos įkaitintų var
dai dar neskelbiami.

JUGOSLAVArSUNAIKINO 
10,000 FAŠISTU

London. — Pranešama, 
kad Jugoslavijos partizanai 
suėmė bei užmušė dar 10 
tūkstančių vokiečių ir ita
lų fašistų per tris didžius 
mūšius su tais įsiveržėliais

Auga žmonių pasipriešini
mai naciams Norvegijoj, 
Holandijoj ir Lenkijoj.

Lietuviai, Latviai ir Estai Mas
kvoj Minėjo Dvimetinę Sukaktį,

Savo Tarybų Respublikų
MASKVA, liep. 22.— čia buvo iškilmingai minimi^ 

dviejų metų sukaktis nuo Socialistinių Tarybų Respub
likų įsisteigimo Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. Į Piliorių 
Svetainę Kremliuje susirinko atstovai tų respublikų 
valdžių ir nariai jų tautinių armijų, kurios kariauja iš
vien su Raudonąja Armija, — kaip sako bevielinė te
legrama New Yorko Times’ui:

“Nors tie kraštai yra visiškai užimti vokiečių, bet 
Maskvoje ir kituose (Sovietų) miestuose yra palaikomi 
platūs židiniai tautinės jų (lietuvių, latvių ir estų) 
kultūros, ir išleidžiama stebėtinai daug jų tautinės ir 
tarptautinės literatūros tomis trimis kalbomis.”

LDS Seimo Jaunuo
liu Veikla ir Planai

(Telegrama)
Chicago, Ill. liep. 22.—Jau

nuoliai delegatai LDS 6-to 
seimo pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui rezoliuciją, ra
gindami atidaryt antrą 
frontą prieš Hitlerį Vaka
rinėje Europoje.
į Jaunuoliai delegatai pla
nuoja padidinti jaunimo 
veikimą sportuose, dramoj 
ir Sorority.

Į naują Jaunuolių Komi
tetą tapo išrinkti šie: Or
man, Yermal, Mat. šoloms- 
kas, Michelsonas, Mary Sin
kus, Kaunukė ir Ormanie- 
nė. WALTER KUBILIUS

Berne, Šveic. — Slaptai 
leidžiami Vokietijoj laikra
ščiai, plačiai pasklidę, rei
kalauja išlaisvint komunis
tų vadą Ernestą Thaelmaną 
ir tūkstančius kitų politinių 
kalinių.

Hitleris Sumobilizavo Šimtus Tūkstančių Juodašimčių prieš
Bruzdančius Vokiečius ir prieš Pačią Savo Armiją

Slaptos Radijo Stoties Pra
nešimas iš Vokietijos

Juodosios Hitlerio gvar
dijos SS galva, Heinrichas 
Himmleris padidino jos 
skaičių jki 750 tūkstančių, 
tai yra £iek, kiek Vokietija 
turėjo nuolatinės kariuome
nės ramiais laikais, pirm 
šio karo. Į juoduosius Hit
lerio gvardiečius tapo nese-

So v. Lakūnai Vėl Už
klupo Karaliaučių
Maskva. — Būriai sovie

tinių bombanešių vėl ata
kavo karinius punktus ir 
f a b r i k u s Karaliaučiuje, 
prieplaukos mieste Rytų 
Prūsijoj. Šiuo kartu jie 
taipgi padarė visą eilę di
džių gaisrų ir smarkių spro
gimų.

Tai buvo jau antras So
vietų lakūnų žygis nuo pra
eitos savaitės prieš Kara
liaučių.

JAPONAI GABENA NA
CIAMS GUMA

London. — Anglų vyriau
sybė sako, kad japonai pro 
pietinę Afriką atgabeną na
ciams kiek gumos (robo), o 
vokiečiai nusiunčia japo
nams šiek tiek prietaisų 
reikalingų fabrikinėm ma
šinom.

niai įtraukta ir 65 tūkstan
čiai kitataučių, kurie buvo 
surankioti iš “paskučiausių, 
šlykščiausių Europos pa
dugnių” (kriminalių gaiva
lų), kaip sakė slaptoji ra
dijo stotis “Gustav Sieg
fried Eins” iš Vokietijos 
liep. 21 d.

Hitleris ir Himmleris mo
bilizuoja tą juodašimčių ar-

Voronežo Srityje Sovietai Kirto Naujus Smūgius Priešams 
miečiai dinamitu suardė, už-Maskva, liep. 23. — Vo

kiečiai briaujasi pirmyn lin
kui Rostovo, pramonės mie
sto su uostu, prie Dono li
pęs žiočių ir Azovo Jūros.

Vidunaktinis Sovietų pra
nešimas sako, jog siaučia 
mūšiai srityje Novorčerkas- 
sko, apie 20 mylių į šiaurių 
rytus nuo Rostovo, ir apy
gardoje Cimliansko, stovin
čio prie Dono upės, už 125 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Rostovo.

(Vokiečių komanda pasa
kojo, kad jie plačiu frontu 
persigrūmę į šiaurius nuo 
tos vietos, kur Doneco upė 
įplaukia į Doną, ir būk jie 
pusiau ratu apsupę Rostovą 
iš vakarų - šiaurių - rytų 
ir, girdi, šturmuoją išlau
kinius Rostovo apsigyni
mus. Sovietai ir anglai to 
nepatvirtina, nors pripažįs
ta, jog naciai pasigrūmę to
liau pirmyn į pietų rytus 
nuo Vorošilovgrado.)

Maskva, liepos 23. —So
vietų spauda šiandien žy
mėjo, jog šalis susiduria su 
sunkiausia iki šiol padėcia 
visame dabartiniame kare. 
Vokiečiai su daug didesnė
mis jėgomis iš trijų šonų 
artinasi prie Rostovo; jie 
taipgi pasivarė pirmyn į ry
tus linkui Stalingrado.

(Vichy, Franci ja, liep. 23. 
— Fašistinis Vichy francū- 
zų radijas paskelbė praneši
mą iš Stockholmo, Švedijos, 
kad hitlerininkai, girdi, 
persigrūmę per Dono upės 
alkūnę ir jau verdą mūšiai 
rytinėje Dono pusėje linkui 
Stalingrado, svarbaus pra
monės miesto prie Volgos 
upės. — Nuo tos Dono al
kūnės yra apie 30 mylių iki 
Stalingrado:

(Berlin, liep. 23. — Na
ciai skelbia, kad jie pasie
kę pusiaukelę nuo Millero
vo į Stalingradą.

(Niekas nepatvirtina šių 
pranešimų, atėjusių iš prie
šų šaltinių.)

“Raudonoji Ž v a i g ždė”, 
Sovietų kariuomenės laikra
štis, vakar sakė, kad eina 
nuožmios kautynės arti Sta
lingrado provincijos rube- 
žiaus, o tas rubežius yra 
už 80 mylių nuo paties Sta
lingrado miesto.

Ruožte pasitraukimo per 
Dono upės sritį raudona r- 

miją “naminiam karui prieš 
pačius vokiečius, civilius ir 
kariškius.” Nes jie murma 
prieš Hitlerio karus užsie
niuose, nenori kariauti ir 
gali sukilti prieš patį hitle- 
rizmą. Tokiame atsitikime 
ypač nupirkti svetimšaliai 
juodašimčiai “padugniai 
visai nesidrovėtų šaudyt vo- 

(Tąsa 5-tam pusi.) 

griovė angliakasyklas ir 
sunaikino visa, kuom vo- • 
kiečiai galėtų pasinaudot. 
Sovietiniai kovotojai, taip 
sakant, paliko ten tik nus
vilintą žemę.

Hitlerininkai įvarė gana 
gilų kylį į Sovietų pozicijas 
tarp Rostovo ir Stalingra
do.

Vienoje vietoje šiame 
fronte raudonarmiečiai pra
simušė iš vokiečių apsupi
mo; ties Novočerkassku už
mušė 1,300 vokiečių ir su
naikino du tuzinus jų tan
kų ir apie 60 trokų; kitur, 
tvarkiai traukdamiesi į 
naujas pozicijas, taipgi pa
darė naciam apsčiai nuosto
lių.
TIES VORONEŽU RUSAI 
UŽĖMĖ NAUJAS SVAR-

| BIAS POZICIJAS
Voronežo srityje sovieti

niai kovotojai atėmė vieną 
didelę ap tvirtintą apgy
ventą vietą į pietus nuo to 
miesto, o į vakarus nuo jo 
atgriebė vieškelį, pergrūdo 
daugumą fašistų iš rytinės 
Dono upės pusės į vakarinę 
ir sunaikino visus vokiečių 
tiltus ir perėjimus per tą 
upę, apart vieno. Raudonar
miečiai Voronežo apylinkėje 
per dieną užmušė dar apie 
2,000 priešų ir sudaužė 15 
tankų.

Siaučia kruviniausi mū
šiai tarp hitlerininkų, dar 
likusių rytiniame šone Do
no upės, ir atakuojančių 
juos raudonarmiečių; verda 
tiesioginės kautynės durtu
vais ir kinžalais už kiekvie
ną colį žemės.

Sovietiniai kariai, ku
riems praeitą savaitę buvo 
prisiūta juostelės pažymin
čios, kiek kartu jie buvo su
žeisti, dabar vėl metėsi 
frontan ir žūt-būtiniai ko
voja su fašistais.

Voronežo Gynėjai Nu
skandino Daugelį Bė

gančią Vokiečių
Maskva, liep. 23. — So

vietų artileristai ir šauliai 
Voronežo srity nuskandino 
bei užmušė didelį skaičių 
vokiečių, kurie mėgino per- 
bėgt atgal iš rytinio Don 
upės šono į vakarinį. \

Perkūnuoja mūšiai tarp 
atakuojančių fašistų ir be
siginančių raudonarmiečių 
už 25 mylių į šiaurius nuo 
Rostovo.

Sovietiniai orlaiviai ir a- 
merikinės lekiančios tvirto
ves dalinai apstabdė vokie
čių veržimąsi linkui Ros
tovo ir Stalingrado, bet 
hitlerininkai vis prasimuša 
kiek pirmyn.

London. — Nacių orlai
viai atakavo rytinę Angli
ją; užmušė kiek žmonių.
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Po Trylikos Mėnesių
Liepos 22 dieną sukako lygiai 13-ka 

mėnesių, kaip Sovietų Sąjunga didvyri
škai veda kovą prieš visos žmonijos ne
prietelius hitlerininkus ir jų sėbrus.

“New York Times”, darydamas per
žvalgą, sako, kad kada Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą, tai Amerikoj poli
tikai ir karo specialistai manė, kad So
vietų Sąjunga atsilaikys tik kelias sa
vaites, tik kelias savaites duos progos 
Anglijos demokratijai prisirengti karui 
ir Hitlerį sumušti. Raudonosios Armi
jos didvyriškos kovos gi jau davė net 
13-ką mėnesių.

Ir laikraštis labai stebisi, kad mūsų 
mažai dar prisirengta, kad kol kas vis 
dar tik viena Sovietų Sąjunga veda kovą.

Žinoma, kad tai perdaug Sovietų Są
jungai. Neužtenka gražių kalbų prieš 
Hitlerį, reikia ir veikimo. “Times” sa
ko, kad pagal “Wall Street Journal”, 
tai iš Jungtinių Valstijų ginklų ir amu
nicijos pagaminimo tik viena aštunta 
dalis vežama iš Amerikos, tai yra, An
glijai, Australijai, Chinijai> Egiptan, So
vietams. O kiti ginklai laikomi Ameri
kos armijai. O reikia žinoti, kad į So
vietų Sąjungą labai tolima kelionė, kad 
vežamų ginklų daug nuskandinama.

Geriausiai Anglijos ir Amerikos de
mokratija galėtų sau ir Sovietų Sąjun
gai padėti, tai tuojau atidarant antrą 
frontą. Į Angliją pristatyti daug arčiau 
ir parankiau. Iš Anglijos į Franciją tik 
21 mylia vandens. Geriausiai mušti 
priešą, kur jis yra arčiausia!

Kiek mes suprantame, Raudonoji Ar
mija ir Sovietų Sąjungos liaudis atliks 
savo pareigas žmonijos laisvei. Bet iš 
jos negalima reikalauti daugiau, negu 
ji gali.

Kokie yra begėdžiai pronaciai iš 
“Naujienų” ir “Draugo,” kada jie nie
kina Sovietų Sąjungos vyriausybę, sa
kydami, kad ji negera, ji “neprisirengė 
karui.” Visas svietas mato, kad Angli
jos ir Amerikos kraštai dar mažiau pri
sirengę. Pagal “Naujienų” ir “Draugo” 
redaktorių išvadas, tai Anglijos ir A- 
merikos valdžios nieko nevertos, o ge
riausia, tai Hitlerio razbaininkų val
džia, nes ji prisirengė karui ir svieto 
žudymui.

Taip nėra. Taip gali tik Hitlerio ber
nai taukšti.

Teisingas Priminimas
Pereitą sekmadienį “N. Y. Times” 

redaktorius Edwin L. James teisingai 
primena, kad 1914 metais, kada Vokie
tijos kaizerio armija smaugė Franciją, 
tai Franci j a reikalavo iš Rusijos veiki
mo. Rusija brangiai užmokėjo, nes ji ne
paruoštas generolu Samsonovo ir Ren- 
nenkampo armijas metė į Rytų Prūsiją 
su obalsiu: “Ant Berlyno!”

Rusai Berlyno nepasiekė, jie neteko 
šimtų tūkstančių savo armijos, bet tuo- 
mi privertė kaizerį atitraukti nuo Fran- 
cijos fronto 200,000 savo geriausios 
armijos ir mesti prieš rusus. Tuo gi kar
tu francūzai išlaimėjo didžiausį mūšį 
prie Marne upės. O to mūšio išlaimėji- 
mas buvo pradžia talkininkų karo išlai- 
mėjimo.

Taip ir dabar, kada Hitleris ir jo šai- 
ka visas jėgas naudoja prieš Sovietų 
Sąjungą, tai laikas Anglijai ir Ameri
kai mesti savo jėgas prieš Hitlerį, kad 
atitraukus dalį jo jėgų iš Sovietų Są
jungos fronto, kad suteikus galimybę 
Raudonajai Armijai ir kartu mums vi
siems karą išlaimėti.

Mr. James rašo, kad Hitleris ir vėl 
giriasi, būk nuo gegužės 17 d. iki liepos 
13 dienos jis suėmė 700,000 rusų į ne
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laisvę. Maskva pareiškė, kad tai naujas 
bepročių išmislas.

Mr. James sako, kad jeigu tikėti Hit
lerio pranešimams apie rusų belaisvių 
kiekį, sunaikintus tankus ir orlaivius, 
tai Raudonojoj Armijoj jau būtų neli
kę nei vieno kareivio, lėktuvo ir tan
ko.

Ii» D. S. 6-tas Seimas Petro Cvirkos Prakalba
kumštį, storu savo balsu kaip 
griausmu, smerkiančiai pareiš-

Lietuvos Jaunimui
Pasakyta Lietuvos jaunimo susirinkime, neseniai įvy
kusiame Maskvoj. Cvirka, paskilbęs lietuvių jaunosios 

kartos rašytojas, buvo to susirinkimo pirmininku.

Sovietą Rezervai Ir Antras 
Frontas

Nereikia nei kalbėti, kad Molotovo, 
Churchill ir Roosevelto susitarimai Lon
done ir Washingtone dėl atidarymo an
tro fronto prieš Hitlerį Europoj nevy
kinami gyveniman. Kaž kokiais išroka- 
vimais Anglijos vyriausybė laiko ant sa
vo salų apie 4,000,000 gerai išlavintos 
armijos, kelis desėtkus tūkstančių lėk
tuvų, bet veikimo nėra. Net ir Churchillo 
pasigyrimai, kad po kelis kartus į sa
vaitę tūkstančiai anglų bombininkų bom
barduos Vokietiją, yra tik pasigyrimais.

Tuo kartu tūli “karo strategai” šau
kia, kad Jungtinėms Tautoms “nėra pa
vojaus”, kada Hitleris, Finliandija, Ru
munija, Vengrija ir jų fašistiniai talki
ninkai veržiasi į Sovietų Sąjungą ir prie 
Kaukazo aliejaus. Jie kalba, kad Sovie
tų Sąjunga turi rezervų.

Žinoma, kad Sovietų Sąjunga dar turi 
rezervų ir Raudonoji Armija atliks sa
vo pareigą, bet ar tai tas pateisina de
mokratijas, kad mes turime milionines 
armijas ir neatidarome antro fronto ka
ro išlaimėjimui?

Juk, jeigu Sovietų Sąjunga neturės re
zervų, jeigu ji bus parblokšta, tai tada 
mūsų “antras frontas” jau nebus antras, 
nes Sovietai negalės kariauti. Jeigu taip 
atsitiktų, tai * karas virstų į vienatini 
Hitlerio ir jo razbaininkų frontą prieš 
mus, kuriame mes milionais gyvasčių 
mokėtume, taip, kaip dabar Sovietų Są
jungos liaudis moka.

kia: “Tie patys žmonės” 
(tautininkai ir socialistai), 
“kurie tuomet užleido ant mū
sų žmonių brutališką jėgą tik 
dėl to, kad mes reikalavome 
lygių teisių organizacijoje; 
šiandien, tie patys žmones ei
na išvien su bestijomis, juos 
garbina ir džiaugiasi jų per
galėmis, džiaugiasi, kad bes
tijos užpuolė mūsų tėvų kraš
tą, Lietuvą!”

ši LDS prezidento pastaba 
yra labai teisinga. Nes ir pra
eitame SLA seime nė vienas iš 
viršininkų savo raportuose ne
prisiminė, kad mūsų kraštas 
yra Ašies banditų užpultas, nė 
vienas iš jų neragino delega
tus ir narius prisidėti prie gy
nimo savo šalies — Amerikos. 
Tiesa, jie Grigaičio asmenyje 
daug didžiavosi, kad SLA or
ganas yra paverstas Hitlerio 
propagandos lapu.

Draugai, brangus Lietuvos jaunime:
Mes, atstovai Lietuvos jaunimo, susirinkome čionai 

liūdną ir Lietuvos žmonėms didžiausių sunkumų va
landą. Mes, kurių širdys ir jausmai randasi su mūsų 
žmonėmis, su šimtais tūkstančių jaunųjų lietuvių, su
ėjome planuoti Lietuvos kelią — atžymėtą mūsų darbu 
ir kovomis, mūsų viltimis Jr neseniai pergyventu 
džiaugsmu. Daug gentkarčių Lietuvos jaunimo pergy
veno sunkius laikus praeityje. Nuo pat lopšio Lietuvos 
jaunimas, kurio sieloj glūdėjo svajai džiaugsmų, nuga
lėti nežinystę ir neteisėtumus, tarp' liūdesio ir skurdo, 
mokinosi dirbti ir kovoti tuo pat sykiu krūtinės gelmė
se globodamas brangią viltį, kad ateis laikas, kuomet, 
Maironio žodžiais, jis galės “paimti arklą, knygą, lyrą 
ir eiti didžiuoju Lietuvos keliu.” Tasai sapnas išsipil
dė. Sovietų santvarka atidarė Lietuvos žmonėms kelią 
tikrai didį, turtingą puikiausiomis galimybėmis.

Nuo dabar buvęs piemenėlis, kuris griežė smuiką, 
piešėjas, mechanikas, kuris neturėjo daugiau nieko

Svetimos Mums Kalbos
Tūloj spaudoj pradėjo rodytis agita

cija prieš tuojautinį atidarymą antro 
fronto prieš Hitlerį. Sekmadienio “N. 
Y. Times”, kalbant apie antrą frontą, 
daro visokius išvedžiojimus, kad būk ne
galima jį atidaryti, nes “armijos nepa
ruoštos...” “Jungtinės Tautos dar neturi 
užtektinai galingo lėktuvų pridengimo...” 
“Neturi užtektinai laivų armijos ir reik
menų pervežimui.”

Ir paskui sako, būk Anglijos ir Jung
tinių Valstijų vyriausybės vadai jaučia
si, kad jie jau atlieka savo “pareigą siųs
dami karo reikmenų Sov. Sąjungai per 
Murmanską ir Persijos Užlają.”

Tokie išvedžiojimai yra mums kenks
mingi. Amerika mažai karo reikmenų 
dar pajėgė pasiųsti Sovietų Sąjungai. 
Viena, kaip “Wall Street Journal” sako, 
kad tik vieną aštuntą dalį tų reikmenų 
išveža į visą užsienį; o antra, vežti į 
Murmanską yra keblu, o į Persijos Už
lają dar kebliau ir į pastarąją yra apie 
14,000 mylių, o paskui iš ten dar tūks
tančiai mylių per Persiją ir Sovietų 
Sąjungą į frontą.

Tos pat laidos’“Timese” “karo specia
listas” Mr. Hanson Baldwin daro išve
džiojimus, kaip tik nukreiptus prieš So
vietų Sąjungą. Tas “karo specialistas” 
visas laikas susmuko su savo teorijo
mis, nes jis jau pereitais metais prana
šavo Sovietų Sąjungos pražūtį. Ir dabar 
jis nestato klausimo, ką turi Jungtinės 
Tautos daryti, kad dar 1942 metais su
mušus Hitlerį su mažesniais žmonių ir 
turto nuostoliais, bet daro išvadas, kad 
Hitlerio armijos dar šiemet užims Sta
lingradą, atkirs Kaukazą, paims Baku 
aliejaus šaltinius, Maskvą, Leningradą, 
Vologdą ir net Uralu Kalnus. Ir stato 
klausimą: “Ką jis (Hitleris) turi daryti, 
kad laimėti? Kaip jis gali Rusiją išmuš
ti iš karo?”

Šitokie ratšai, kalbos, yra žalingos 
mums. Jos kenkia Jungtinių Tautų karo 
laimėjimui. Jos tarnauja Goebbelso pro
pagandos reikalams. Kiekvienas anti-hit- 
lerininkas turi daryti viską, kad sutvir
tinus Jungtinių Tautų jėgas, kad atida
rius antrą frontą, kad išlaimėjus karą.

LDS Narių Turi 8769. Turtas 
$434,297.94. LDS 

Solvency 143%

Liepos 21. d., 10 vai. ryte 
prasidėjo 3-čia sesija. Delega
tai punktuališkai lanko sesi
jas. ši sesija pradėta su 
Centro Valdybos raportais. 
Pirmas, įlojus Mizara, UIS 
prezidentas, patiekė raštišką 
šaunų raportą.

Prezidentas Mizara atkrei
pė delegatų ir svečių atydą į 
tai, jog šioje pačioje salėje 
birželio 17, 1930 m. SLA 36- 
tame seime fašistu o j auti tau
tininkai ir social-fašistai, bū
dami mažumoje seime ir viso
jo organizacijoje, per prievar
tą užpuolė ant didžiumos. Pa
sišaukė policiją ir demokrate 
niai nusistačiusius delegatus 
brutališkai sumušė ir išmetė iš 
salės. Tokiu, tikrai fašistiniu 
būdu, reakcininkai užvaldė 
SLA seimą. Vėiau tūkstančius 
narių išmetė iš SLA organiza
cijos, kad užvaldyti tą orga
nizaciją. Tai tokiu brutališku 
prievartos būdu tautininkai fa
šistai ir savo principų išsiža
dėję socialistai užvaldė SLA. 
Tačiau, kaip tada, taip ir da
bar jie abeji lūpom susiglaudę 
pučia į fašistinę dūdą, tarnau
ja Hitleriui. Todėl LDS pre
zidentas Mizara stipriai pa
brėžė :

“Prieš 12-ką metų, šioje pa
čioje vietoje... gimė idėja 
sukurti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Tą idėją pagim
dė brutališka jėga 1930 me
tais panaudota prieš didesnę 
pusę SLA seimo delegatų. To
ji idėja tapo kūnu, kai jėga 
išmestieji virš 200 delegatų 
susirinko į kitą salę ir ten pa
teikė pagrindus naujam susi
vienijimui, kuris ilgainiui bu
vo pavadintas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas.”

Karštais aplodismentais bu
vo sveikinamas prezidento Mi- 
zaros šis pareiškimas. Rapor
tas, tęsiasi:

“Prieš 12 metų, kai mes 
šioje salėje kovojome prieš fa
šistus ir jų talkininkus, besi
vadinančius socialistais, mes 
neėmėme dalyko siaurai. Mes 
aiškinome, kad fašizmas ir so- 
cial-fašizmas kenkia ne tik 
SLA, bet ir mūsij kraštui ir 
visam pasauliui; kad jis atneš 
nelaimę ne tik SLA, bet ir mū
sų kraštui ir visam pasauliui. 
Ar reikia šiandien aiškinti, 
kad mes tuomet buvome tei
singi?”

Salėje ramu, su dideliu aty- 
dumu klauso visi, nes kalbėto
jo įtempta energija ir rūsti 
mina žada ką tai nepaprastai 
rimto ir svarbaus. Toliau gir
dėjome :

“Pasaulis šiandien liepsnoja 
karo liepsnoje, — kovose lais
vų žmonių su bestijomis fašis
tais. Mūsų kraštas Amerika 
yra tų pačių bestijų užpultas.” 
Iškėlęs r ą n k ą, sugniaužęs

LDS prezidentas karštai ra
gino delegatus remti Ameriką 
ir jos talkininkus šiame kare. 
Štai jo paties žodžiai:

“Keli šimtai LDS narių jau 
tarnauja/Dėdės Šamo armijo
je .. . Jonas Siurba, mūsų sek
retorius greit bus uniformoje... 
Karas mūsų organizacijai la
biau pakenkė negu kitiems lie
tuvių susivienijimams, nes pas 
mus yra daugiau jaunimo . . .

“Nepaisant to visko LDS 
žengia pirmyn ir deda dide- 
liausių pastangų remti mūsų 
valstybę, remti mūsų kraštą 
laimėti karą.”

Prezidentas Mizara aiškino, 
kad LDS centras ne tik ragina 
savo narius darbuotis karo lai
mėjimui, bet išleido brošiūrą, 
8,000 egz., kur civiliniai moki
nama apsisaugojimo atsitikime 
priešo užpuolimų iš oro. Jis 
taipgi raportavo, kad LDS 
centras pirko karo bonų už 
$100,000.

Organizacijos reikalais pre
zidentas priminė, kad kuopo
se kai kur buvo apsileidimo,
nes per didelis skaičius išsi- 
braukimų. Kur veiklios kuopų 
valdybos, o ypač finansų sek
retoriai, išsibraukimai nežy
mūs.

šiaip organizacijos reikalai, 
sulyg prezidento raporto, ei
na gražiai. Prieš metus laiko 
New York valstijos revizija 
peržiūrėjo centro knygas ir 
viską rado nepaprastai gero
je tvarkoje. Paties prez. Mi- 
zaros žodžiais:

“Mūsų LDS solvency pra
džioje šių metų buvo 143 nuo
šimčių ...” Aktu arų aprokavi-

ra-

apart peilio ir ylos, su kuo jis galėtų išrasti mašinas 
ir tūkstančiai kitų talentų masėse žmonių, užmirštieji 
išradėjai ir meistrai staiga, tarsi perlai buvę paskan
dinti gelmių dumble ir ūmai audros išmesti į krantus 
pradėjo žibėti visame savo skaistume. Sovietų santvar
ka suteikė progą didelėms masėms jaunimo rasti pla
čią galimybę savo kūrybiniams gabumams vystyti, su
sirinkti jiem dabar plačiai atidarytose mokyklose, siek- 
tis savo tikrojo pašaukimo ir vesti savo kraštą į tik
rąjį džiaugsmą.

Vienok, kaip staigi vėsula vokiečių įsiveržimas pra
ūžė per mūsų jauną respubliką, kuri buvo taip stebėti
nai pražydus. Jau apie metai laiko, kaip vokiečiai už- 
grobikai trempia Lietuvos žemelę sėdami mirtį, kasda
mi kapą visai Lietuvos liaudžiai.

Jaunimas, labiausia subrendus, kūrybiška ir skait
lingiausia Lietuvos liaudies sekcija šiandieną vaitoja 
prislėgtas nepakenčiamos vokiečių įsibriovėlių naštos. 
Krauju varvančiais nagais brutališkas įsiveržėlis iš
plėšia iš Lietuvos liaudies ir Lietuvos jaunimo mūsų 
gimtinę žemę, jie barbariškai išplėšia mūsų tautos kul
tūrą, mūsų tautos kalbą, vokietina mūsų mokyklas, de
gina ir sugriauja mūsų istoriškus paminklus, knygas, 
piešinius, puikiausius lietuvių dailės kūrinius. Tūkstan
čiai Lietuvos jaunuolių tapo varu išdeportuoti Vokieti
jon, kur jie yra pasmerkti pražūti prie sunkių darbų 
Vokietijos kasyklose. Lietuvos merginos yra Hitlerio 
niekšų verčiamos eiti į kekšnamius.

Sūnūs ir dukterys Lietuvos liaudies, brangus Lietu-
vos jaunime. Jūs girdite raudas savo motinos, jūs jau
čiate skausmus kankinamų savo draugų, kęsmus jūsų 
išniekintų seserų ir brolių. Jūs matote vokiečius įsibrio- 
vėlius trempiant jūsų kraštą, jūsų kultūrą, jūsų džiaug
smą ir jaunystę.

Ar jūs užmiršote jūsų prosenuolius ir tėvus, kurie 
ugnimi ir kardu sulaikė teutonų kunigaikščių ir kai
zerių gaujas? Argi mes ne ainiai muš garbingų prano
kėjų Mindaugio ir Keistučio, Vytauto ir Gražinos, ku
rių narsa ir didvyriškumas užkirto vokiečių įsiveržė
liams kelią Lietuvon? Ar mes užmiršome Klaipėdą, 
kurią vokiečiai grobikai atplėšė nuo Lietuvos? Ar mes 
galime sutikti su mintimi, kad mūsų žemė, mūsų kai
mai ir miesteliai, kur gyveno mūsų prabočiai, bus ap
gyvendinti vokiečiais kolonistais ir tik vardai Dubi-
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Perdaug tų Nelaimių
Mūsų armijos orlaivynas labai kenčia 

nuo didelių nelaimių. Ypatingai daug 
bombnešių nukrinta ir žūsta, nepasiekę 
jokio karo fronto. Pavyzdžiui, tik vieną 
pereitą antradienį taip žuvo astuoni la
kūnai Arizonoje, penki Californijoj ir 
du Texas valstijoj.

Gaila žuvusių karių, gaila sudužusių 
taip svarbių mašinų.

Raudonosios Armijos ka
rys George Prochorov. 
Nuo karo pradžios jis nu
dėjo 91 s nacį ir tapo ap
dovanotas Raudo nosios 
Vėliavos ženklu.

mu, 100 nuošimčių yra geras 
stovis, taigi LDS stovi arti 50 
nuošimčių aukščiau negu rei
kia.

“Turtas priaugo per 2 metu 
$105,276.94” — pažymėjo
prezidentas; Toliau:

“Viso LDS turtas siekia 
$434,297.94.”

Centre ir kuopose sugyve
nama gražiai. Nei iš viršinin
kų, nei iš narių nėra jokių 
skundų vienų prieš kitus.

Prezidentas Mizara savo 
portą baigė pareiškimu:

“Esu pilnai įsitikinęs, kad 
kai mes susirinksime į 7-tą j į 
LDS Seimą, tarptautiniam 
banditui, fašizmui galva jau 
bus nusukta, karas bus laimė
tas . . . Mes tuomet turėsime 
savo tarpe visus tuos jaunus 
vyrus, LDS narius, kurie šian
dien vilki Dėdes Šamo unifor
mą ir pasirįžę mirti dėl mūsų 
visų ir dėl visos žmonijos lais
vės.

“Tegyvuoja Jungtinių Tau
tų pergalė!

“Tegyvuoja Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas!”

Prezidentas savo raporte pa
stebėjo, kad dėl perdidelio iš- 
sibraukimo senų narių, nebūtų 
teisinga apkaltinti vien tik 
kuopų valdybas. Čia trūksta 
kooperacijos ir paties centro.

Prašė delegatų į tai kreipti 
dėmesio ir kritikuoti tai, kas 
yra nepageidaujama. Nepai
sant ir karo kliūčių, LDS ga-

sos, Nemuno, Neries liudys, jog kadaise mūsų darbš
tuoliai lietuviai žmonės čia gyveno?

Lietuvos žmonėms beliko pasirinkti: gyventi, ar žū
ti. Tam tegali būti tik vienas atsakymas: kovoti prieš 
vokiečius įsibriovėlius, kovoti už gyvenimą, už garbę, 
laisvę ir nepriklausomybę mūsų žmonėms.

Sykiu su visu didvyrišku Sovietų jaunimu Lietuvos 
jaunimas kovoja eilėse Raudonosios Armijos. Galingi 
Raudonosios Armijos smūgiai sukrės ir sutriuškins vo
kiečių karo mašiną.

Lietuvos jaunime, suglauskime savo eiles!
Sujungiame savo drąsą su jaunystės patriotizmu, su 

drąsa ir patriotizmu viso Sovietų jaunimo, su visos So
vietų šalies. Mūsų šalikelės krūmokšniai, malūnai ir 
kalvos, keliai ir takeliai privalo tapti vietomis, iš kurių 
mirtis tykos vokiečius įsibriovėlius. Kiekvienas jūsų ran
ka nudėtas įsibriovėlis yra jūsų prisidėjimu prie mūsų 
krašto išlaisvinimo.

Devyniolika ir keturios dešimt antrieji metai pri
valo tapti metais galutino sumušimo fašistų okupantų, 
metais išlaisvinimo Lietuvos ir kitų Sovietų sričių, lai
kinai esančių hitlerinių latrų rankose.

Už skriaudas mūsų šaliai, už mūsų brolius, kurie žu
vo korikų rankose, tapo išdeportuoti Vokietijon, ar iš
siųsti į frontus, už išniekintas mūsų seseris, už pagrob
tą nuo mūsų linksmą jaunystę, už išplėštą mūsų gyve
nimo džiaugsmą — mirtis vokiečiams įsiveržėliams!

Lietuvos jaunime, pirmyn, kovon prieš vokiečius už- 
grobikus! C;

Įėjo geriau stovėti narių skai
čiumi.

Po trumpų diskusijų prezi
dento Mizaros raportas buvo 
priimtas vienbalsiai.
Raportuoja Vice-Prezidentai

Pirmas vice - prezidentas 
Juozas Bimba savo raporte 
pažymėjo, kad centre yra aty-

džiai aptariama visi dalykai, 
liečianti organizaciją ir jos 
narius. “Nors turime kai kada 
ir aštrius ginčus tūlais klausi
mais, bet tie ginčai nėra asme
niniais sumetimais, jie yra tik 
organizacijos labui. Todėl 
mūsų organizacija auga ir

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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40,000 Meet in Chicago to Celebrate 
Lithuanian Victory over Invaders in

1410; Say that History Will Repeat
CHICAGO, 111. — Five 

hundred years ago the com
bined armies of the Lithua
nians, Czechs, Poles and 
White Russians dealt a crush
ing blow to the invading Ger
man Crusaders, the Nazis of 
the 15th century. Under the 
leadership of Vytautas, the 
troops of the United Nations 
smashed the invaders and 
dealt them a death blow, thus 
freeing their native lands 
from the heel of oppression.

That day, the Battle of 
Grunwald in 1410, was com
memorated here in Chicago at 
a gigantic Slav Rally held in 
Soldier’s Field.

Over 40,000 people, Slavs 
and Lithuanians, gathered in

Blozis Regains Lead 
In All-Star Poll

Al Blozis, Georgetown’s 
Lithuanian giant tackle, has 
beaten his way back as one of 
the leaders in the nation-wide 
football poll to select the 
starting College All-American 
eleven to meet the world 
champion Chicago Bears in 
the ninth annual All-Star 
game at Soldiers’ field the 
night of Aug. 28.

The 255 pound lineman, 
who also holds the world’s 
shotput record, led the count
ry’s leading tackles last Tues
day and Wednesday. Then he 
began to slip and had drop
ped to eighth place in yester
day’s standings. However, he 
rose to the top again when 
the Washington Times-Herald 
reported 68,909 votes. * Al’s 
total vote is 92,754, approx
imately 33,000 more than 
North western’s Alf Bauman 
has obtained.

the vast stadium to watch a 
i parade of various sports, fra
ternal and music band groups. 
The theme of the entire Rally 
was expressed in the slogan 
“Open the Second Front!” 
which appeared time and 
again on various floats and 

; placards.
The famous Lithuanian 

Chorus, L.K.M., sang at the 
Rally and was enthusiastical
ly applauded. Many LDS de
legates were present at the 
'mass meeting.
I Mayor Kelly of Chicago was 
i one of the principal speak
ers. He briefly outlined the 
downfall of Naziism in Europe 
when the Second Front is es
tablished.

Clevelanders Beat 
Kenosha, 11-3

CHICAGO, Ill. — Working 
at U. S. War plants seems to 
build up team-work consider
ably, if the performance of 
the Cleveland softballers this 
Saturday against Kenosha is 
any indication.

Though physically tired and 
having travelled many miles, 
the Cleveland team managed 
to score a 11-3 victory against 
the Kenosha softball team in 
the Softball Games which 
were held here Saturday as 
part of the sports festivities 
held during the LDS conven
tion in this city.

Baltimore, Md.
What happened to all our 

chorus members, did the heat 
get them ? I guess they are 
splashing in the water some 
where.

Lithuanians at LDS Confab in Chicago 
All-Out for Second Front Against Axis

Telegram
Franklin Delano Roosevelt
President of the United States
Washington, D. C.

We, the delegates of the Association of Lithuanian Work
ers assembled in convention in Chicago, express our fullest 
support of the Administration’s policy of all-out war against 
the Axis. Many of our members are now serving in the armed 
forces of our country and they, with us, look forward to the 
establishment of the European Second Front on land which 
will bring victory to the United States and her democratic 
allies.

We pledge a never-ceasing struggle against the fascist axis 
until the war is won.

ROY MIZARA,
LDS President.»

We Wish You Well, and 
You Are Welcome

Dear Walter:
Please, forgive me for not 

writing to you or the Youth 
Section. I’m just getting over 
the double tragedy. How are 
you, are you well ? I can’t say 
the same for myself. I’m just 
getting over a broken wrist, 
and 1 don’t know just how 
soon I can go back to work. 
Out here a lot of the boys 
have left for the service, and 
are shifted so far from their 
homes that some of them can’t 
ever come back, if they have 
no money. Some can’t come 
back because all the time 
would be wasted in traveling, 
like my brother who is in 
Pearl Harbor, and a few

Girls, did you hear that Al
fred will soon get his wings? 
Albert C. Giedris is in the 
marine corps. He left July 7th 
and is in Parris Island, South 
Carolina.

The picnic will be held at 
J. Deltuvas’, July 26. That is, 
for the workers who worked 
at the Laisve’s picnic. This is 
one time we will not have to 
Work.

Yours truly, Ears.

| others. I know they are too 
far to even write to. You write 
'to one place, and you find 
they are shifted some place 
else.

Do you think there is a 
chance for me to write to the 
Y. S. again? Perhaps there is 
no room for nonsense, or is 
there ?

Ever since my accident I’ve 
been doing a lot of reading 
and writing to service men. So 
now 1 got a yen for to do some 
fancy writing. Hence if there 
is a chance to make it look 
like old times, please let me 
know.

Well, it’s getting late, so I 
shall have to close for now. 
Be good. Till 1 hear from you,

J. Kižys.
Our youth editor Walter 

Kubilius is in Chicago attend
ing the LDS convention, and, 
no doubt, looking over blondes 
and brunetts who are not yet 
in the WAAC. However, we 
are sure that he will be glad 
to hear about your promises, 
and will welcome your con
tributions to the Youth Sec
tion. So, let’s have them!

The War, The Art, and 
The Sacrifice

To the men and women of 
Russia’s film studios, the war 
is a full-time job. When they 
are not in the studios making 
films about it, they are at the 
front, fighting it.

This dual role or soldier 
and civilian was brought home 
forcibly by the recent death 
at Sevastopol, of war corres
pondent Eugene Petrov whose 
despatches were published 
here by the North American 
Newspaper Alliance. Petrov 
was not only one of Russia’s 
great novelists, he was also a 
film writer whose scripts in
cluded “Musical Story”, which 
is still playing to American 
audiences.

The United Press despatch 
reporting Petrov’s death also 
noted that Leonid Leonov, 
another top-ranking Soviet 
writer lost one eye while fight
ing on the Leningrad front. 
Leonov is one of the six script 
writers who contributed to the 
making of “This Is The Ene
my,” currently playing it’s 
first American engagement at 
the Stanley Theatre.

Leopov, however, is not the 
only one of the co-workers on 
the film to go all out. Mikhail 
Rosenberg, young author who 
wrote two of the film’s five 
dramatic episodes, died on the 
defenses before Leningrad. 
For months Rosenberg poured 
all his energies into film work, 
eating and sleeping in the stu
dio when necessary. He knew 
the importance of sharp, bit
ter, clear-headed morale films 
which would. express the hat
red and unswerving will to re
sist felt by his people.

Eventually he concluded 
that movies weren’t enough. 
The enemy needed his perso
nal .attention, and they got it, 
to his last breath, after his 
enlistment in a volunteer de
tachment.

Boris Schlichting, who plays 
a rapacious Nazi soldier in the 
Yugoslavian incident of “This 
Is the Enemy” withdrew from 
the studio after completing his 
work in the film and went to 
the front as a lieutenant of 
motorized troops. While he 
was in a hospital recovering 
from a broken arm caused 
by an. enemy shell splinter, he 
was nursed by Tamara Maka
rova who has been seen by 
American audiences in “Seven 
Brave Men” and more recent
ly in “The New Teacher.”

Boris Posavsky didn’t shoul
der a gun but he worked six 
hours a day after finishing his 
nightly stint at the studio, dig
ging trenches, tank traps and 
fortifications as a member of 
a Leningrad labor squad. The 
hours of professional and vo- 
luteer work were reversed 
because digging cannot be 
done under flood lights when 
enemy bombers are roving 
overhead but studios and fac
tories can be blacked out.

Natalia Pet ropavlovskaya 
who plays the nurse in an
other sequence is now at the 
fronth with a t h e a t rical 
troupe. Her last act before 
leaving the studio was to do
nate a pint of blood to the 
Red Army blood bank.

Nicolai Naumov-Strazh was 
the man behind the camera 
while Miss Petrppavlovskaya 
performed. He has remained 
behind the lines but in com
mon with many other film 
workers he has donated large 
sums, including his family sil
ver, to the government. In ad
dition he is the acknowledged 
leader of the nation-wide 
campaign to conserve raw 
film in the studios

Victor Eisimont, director of 
“Girl From Leningrad” risked 
the dangers of the front to 
deliver in person a print of

“This Is the Enemy” to units 
defending Moscow.

Herbert Rappaport, who 
made “Professor Mamlock” 
and “Musical Story” has con
tributed ten thousand rubles 
to the Soviet war chest, a sum 
which means far more to a 
Russian director than $5,000 
would mean to a top-ranking 
American director. Rappaport, 
incidentally, is a refugee from 
Nazi Germany where he was 
assistant to G. W. Pabst, once 
hailed for the liberal social 
insight of his films, “Kame- 
radschaft” and “The Beg
gar’s Opera.” More recently 
Pabst has been revealed as the 
producer of the Nazi terror
film, “Victory in the West.”

To Soviet film workers, 
these days, there is no mental 
dividing line between their 
professional work as civilians 
and their war work as patriots 
behind the line or at the front. 
Every job, well done, is a 
blow at the enemy to their 
way of thinking. Thus Vladi
mir Gardin, dean of Soviet 
actors, plays an uncredited bit, 
without a line of dialogue or 
screen credit in the Polish in
cident of “This Is the Enemy” 
because he happened to be on 
hand when bit players were 
being sought.

The entire film, in fact, was 
produced by volunteer effort. 
Script writer, actors, directors, 
cameramen, technicians, all 
refused to accept salaries or 
royalties for their work. Some 
of the episodes were written 
and filmed in as little as four 
days. Actors and sound tech
nicians pitched in to dress sets 
and paint scenery to substitute 
for men suddenly called to 
the front.

This is the temper and 
the mood of Russian film 
craftsmen today. It should be 
a source of satisfaction to our 
own film industry to contem
plate the energy, resourceful
ness and spirit of these studio 
soldiers and to say: “These 
are our allies.”

Liet. Komiteto Sovietų Sąjungai Gelbėti 
Finansinis Raportas

Nuo balandžio 16 iki birželio 80, 1942.
Wm. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn ......... $2.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y............................. 1.00
Per P. Janiūną, Bayonne, N. J. (surašąs):

F. J. Milvidas, $25.00 ir Jonas Kirmelas, 
$25.00. K. Ciurlis, $10.00. Po $5.00: J. Urbonas, 
S. Radušis, O. Sakavičienė, J. Skiparas. Po 
$2.00: J. Matušaitis, P. Douglas, M. Balčiūnie
nė, M. Panelis, K. Česnauskas, J. Cepinskas. 
Po $1.00: Ruth Čepinskį, B. Stungurienė, P. 
Artugienė, M. Survilienė, A. Banelis, V. Da- 
mošaitis, L. Barišonka, Nuo draugo. Viso .... 100.00

K. J., Brooklyn, N. Y........................................... 3.00
Per J. Kučinską, Shenandoah, Pa. (laiškas):

Po $1.00: J. Kučinskas, J. Shiurko, S. Tara- 
savage, K. Apeichik, J. Navickas. Viso ....... 5.00

George Wareson, Brooklyn, N. Y. ..•.................. 1.00
A. Kilienė, Rumford, Me..................................... 17.10
Dr. A. K. Rutkauskas, Chicago, Ill...... ............... 5.00
Eva Žvingilas, Jewett City, Conn.................... 25.00
Juozas Kruvalis, Philadelphia, Pa. ............ ...... 1.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y........ .................. 1.00
Ona Arminas, Brooklyn, N. Y............................. 1.00
L. L.D. 12 Aps, (per M. Bogužinską), Wyoming, 20.00
P. Račkus, New York City, N. Y......................... 1.00
Per Anna Samulenienę, Fitchburg, Mass, (blanka):

V. J. Pshalgauskas, $5.00. Po 1.00: George 
Mumik, A. Samuleniene, J. A. Samulenas, J. 
Baronas, 25c. Viso .................. 8.25

Nuo Moterų Apšvietos Kliubo, Pittsburgh, Pa.
(per E. Kairienę) ........................................... 20.00

Kom. Sov. Sąjungai Gelbėti, Worcester, Mass.
(per A. Pilkauską) ....................................... 158.00

D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. (blanka):
Antanas Grigaitis, $4.00. Jonas Armalis, $1.00.
Antanas Montvil, 50c. K. Shimkin, 25c. Viso 5.75 

Per S. Paulenka, Lowell, Mass.:
Liet. Piliečių Kl., $10.00. K. Kayut, 5.00. S. 
Paulenka, $2.00. Po $1.00: J. Palubinskas, J. 
Blažonis, U. Daugirdienė, A. Chulada, V. Chu- 
lada, R. Chulada, K. Kayutis. Po 50c: Z. Ja- 
noski, U. Puskunigienė. Per J. Blažonį, $1.90.

Viso ................  26.90
M. Savukaitienė, Muse, Pa. (blanka):

SLDA 157 kp., $102.00. J. Padubonis, $2.00.
M. Savukaitienė, $1.00. Po 50c: H. Slorienė, 
Ig. Mažeitis. Po 25c: J. Didrikas, P. Papeikis, 
A. Zaleskis, M. DereškeviČienė, Ig. Mažeitis, ‘ 
Jr., J. Petronis, B. Petronienė, V. Petroniūtė.

Viso ......... 108.00
Nuo Jono ir Konstancijos Kalvelių 25 m. ved. 

sukakties, geg. 2 d. (per V. Zmudin), Bridge
water, Mass. (Vardai tilpo) .................... 55.00

Per drg. Lopato, B’klyn, N. Y., LDS 1 k. blanka 1.80 
Per S. Kuzmicką, Shenandoah, Pa. (nuo parės) 11.00 
Wm. Sanka, Brooklyn, N. Y............................... 1.00
Naujos Anglijos Moterų Suvaž., 12 d. balandžio

(per J. Stigienę) .............................................
Leonas Tilvikas, Easton, Pa.................................
Just. Totorėlis, Rockville, Conn.............................
J. Smith, Bethlehem, Conn..................................
Per S. Penkauską, Lawrence, Mass, (blanka):

Nuo Bankieto $203.65. BarČiai, $5.00. Po $2.00 
Mr. & Mrs. Kazlauskai, D. Kirmel, O. Žilins
kaitė, P. Lipsevičius. Po $1.00: Dr. Borisas,

Paulenkienė, Kancevičius, W. Chulada, A. 
žvingela, R. Sackuk, J. Kazlauskas, Kvederas, 
M. Glaveckas, A. Barcis, D. Sukackas, J. Lu
kai, M. Dvareckis, A. Borzalukai, J. Griga- 
lunas, Mankevič, F. Bagačiuk, Ch. Smieges, 
A. Stanevičius, J. Paulauskas, K. Kizulis, K. 
Kavarcik, G. KvadaraviČius, D. Naiel,, A. Ka- 
valauskas, J. Blažonis. Po 50c: J. Supetris, R. 
Greek, M. Martin, J. Martin, J. Martte, H. 
Chulada, J. Milvidas, P. Aleksonis, Mrs. Kar- 
jewska, M. Marshel, Kamens, J. Kvadaravičie- 
nė, R. Chulada, S. Paulenka, Daugirdas, J. 
Karsonas, Kojutis, P. Krukonis, B. Markavi- 
čius, A. P. Dumbrauskas, M. Sinkevičius, P. 
Anens, S. Mlecka, A. Pelcun, B. Balavičius, 
J. Stančikas, A. Jasinskienė, A. Rusin, Hnats- 
ky, Kolinski, P. Sacuk, 35c. Po 25c: F. Zula, 
Wilim, A. Večkis, J. Simkonis, M. Raskow, 
Kazlauskienė, Hysok, Sivilka, V. Satkowski, 
J. Lukasavičius, S. Slakis, J. Riewa, N. Su- 
petrienė, J. M. Lukauskas, A. Karmazinas,
J. Leerew. Viso ...................... 262.00
(Kom. vardai: Ig. Chulada, V. Kralikauskas,
K. Gradeckas.)

J. Posis, Hollywood, Fla...................................... . 1.00
J. Kairis, įžangos bilietai geg. 17 d. susirinkimo 

Brooklyne* .................................................... 125.50
Aukos surinkta geg. 17 d. susirinkime B’klyn 470.66 
V. Kelmelis, Torrington, Conn......................... 5.00 
Ona Kvedarienė, Tamaqua, Pa.......................... 1.00
J. Webra, Scranton, Pa......................................... 3.00
V. Karlon, Maspeth, N. Y..................................... 3.00
C. & J. Anskiai, Brooklyn, N. Y......................  5.00
Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y. ...................... 5.00
Per A. Matusevičius, Baltimore, Md., surinkta

geg. 5 d. suvažiavime (vardai tilpo) ........... 5.00
E. V. Navickas, Ansonia, Conn...........................  2.00
Wm. Sanka, Brooklyn, N. Y. .............................  1.00
K. Aksamitauskas, Hartford, Conn...................... 3.00
Charles Rukis, Montello, Mass............................. 2.00
Moterų Kl., Gardner, Mass, (per M. Slekienę) 15.18 
Per P. Janiūną, Bayonne, N. J. (vardai tilpo) 37.75 
Jurgis ir Juzė Žilinskai, Suffield, Conn.......... 100.00
LDS 34 kp., Shenandoah, Pa. (per C. Naravas) 6.55 
Per M. Juškienę, Brooklyn, N. Y., surinkta Ku- 

liko-Mažalienės vestuvėse, geg. 24 d. (vardai 
tilpo) .............................................   16.00
Per Dr. J. J. Kaškiaučius:

15.00
10.00

5.00
2.00

C. Žaltys, $3.00. P. Steponavičius, $1.00 (Free
hold, N. J.)  ........................................................ 4.00

Už atvirutes (per S. Kazokytę) geg. 17 d. su
sirinkime, Brooklyn ..................................... 7.00

Per Geo. Kudirką, Hillside, N. J. (vardai tilpo):
Nuo drg. J. Žižo parės, $12.20 ir nuo drg. Va
siliauskų vedybinės parės, $10.62. Viso ......... 22.82

Už parduotus tikietus, geg. 17 d. sus. B’klyn 30.50 
LDS Builders, 200 kp., Brooklyn, N. Y. (Scroll) 2.05 
J. Mankus, Union City, Conn............................... 2.00
Juozas Daubaras, Athol, Mass............................. 5.00
Per S. Paulenka, Lowell, Mass, (vardai tilpo) 33.00 
V. J. ir Eva Valley, Wesfield, Mass............. .......  10.00
J. Jordan, Brooklyn, N. Y. (Scroll) .........  8.45
Per M. Lagunienę, Springfield, Ill.:

13-tas Apskritys, $5.00. Delegatai $6.00. Viso 11.00 
Per F. J. Repšys, Milford, Mass., nuo Worces-

terio Skyriaus Sov. Med. Kom., pelnas nuo va
karienės, kovo 22 d.......................................... 76.92

Per S. Kuzmicką, Shenandoah, Pa. (6 bankutės, 
vardai tilpo) ................................................ 19.20

Per R. Mizara, Baltimorės piknike:
J. Strauss, Baltimore, Md., $5.00. J. š. (Pro
letaras), Philadelphia, Pa. $5.00. Viso1..........  10.00

Per A. Bimbą, piknike Union, N.J., vardai tilpo 18.00 
LDS. 3 kp., Norwood, Mass, (pel’ O. Zaruba) 12.21 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. (vardai tilpo) 22,10 
Per J. Liaudanską, Lewiston, Me. (vardai tilpo) 12.00 
LDS, 10 Apskritys, Wilkes-Barre, Pa. (per O.

Zdanienę) .......   20.00
Per J. K. Alvinas, Detroit, Mich.:

ALDLD 10 Apskr. iždo $10.00 ir nuo Apskri
čio delegatų (vardai tilpo) $10.00. Viso ..... 20.00

Nuo Jono ir Magdės Rinkevičių vedybinės parės,
Brooklyne, per K. Meškėną, (vardai tilpo) 20.70 

J. Ramanauskas, Minersville, Pa. (kor. tilpo) 11.75 
J. B. Paserpskis, Jersey City, N. J. (bankutė) 1.35
Wm. Reklis, Wood, Pa......................................... 1.00
Bevardė, Bedford, Mass....................................... 10.00
M. ir K. Stelmokai, Newark, N. J....................... 5.00
Ona Stelmokaitė, Newark, N. J............................. 2.00
Jonas Kruminas, Brooklyn, N. Y......................... 1.00
T. Latvėnas, San Francisco, Calif.......................  1.00
Julius Trepkus, So. Boston, Mass......................... 2.00
Charles Astramskas, Waterbury, Conn................ 5.00
Eva Žvingilas, Jewett City, Conn......................... 5.00
Mrs. George Savage, Westfield, Mass, (per J.

Valley) ................................................................. 5.00
Anna Boresh, So. Boston, Mass........................... 5.00
P. Bukšniai ir sūnelis Albertas, Brooklyn, N. Y. 25.00 
Per D. Burbą, Stamford, Conn, (blanka):

William Deksnys, $20.00. Andrew Grlmaila, 
$10.00. Dominick Burba, $5.00. Anna Philipse, 
$1.00. Margaret Laudansky, 75c. N. Newertz,
25c. Viso ........... 37.00

Eliabeth Strasnitskas, Waterbury, Conn....... . 2.00
Nuo J. Vaškių pares, Quincy, Mass, (per D. Ju-

sius, vardai tilpo) ........................................... 12.50
A. Lukaitis, Bayonne, N. J. (kor. tilpo) ......... 14.75
Ray. Jarvis, Plymouth, Pa..................................... 2.00
Stanley Norkus, Pontiac, Mich............................... 5.00
Edward Cerpens, Pontiac, Mich........................... 5.00
J. Smith, Philadelphia, Pa......................................  2.00
P. Jočionis, Dearborn, Mich. (kor. tilpo) ....... 61.00
Dinnia Grize, Endicott, N. Y................................. 5.00
J. Sholunas, Somersville, Conn..............................‘10.00
Fr. Kvederas, Bloomfield, N. J. (vardai tilpo 25.00

LLD 25 kp. susirink, (per P. Paserskis), Bal
timore, Md.......................................................... 6.20

Dr. ir Mrs. J. Kaškiaučiai, Newark, N. J...... 100.00
Motiejus Žiedelis, Brooklyn, N. Y.....................  5.00
J. Gataveckas, Carnegie, Pa. ’................   3.00
Per M. Rudžionis, Elizabeth, N. J., blanka:

Dominick Krūtis, $10.00. Po $5.00: B. Bar
kauskas, Frank Šiaulis, A. Pociūnas. Po $2.00: 
St. Liutkas, J. Pulkonik, K. Pociūnas, A. La
banauskas, J. Sidaras, W. Paulauskas, C. Win- 
ciunas, Chas. Simon, C. Pulkonik, S. Ketur- 
vitis. Po $1.00: John Wizbor, Adam Saulenas, 
Ig. Bečis, Nellie Holies, D. Cohen, G. Katilis, 
St. Ambrasas, Paul P. Ambrasas, B. Barans- 
kas, E. Pociūnas, Karl Gražulis, Adam Kaz
lauskas, J. Z., M. Rudžionis, Frank Warkalis, 
Beatrice Sutter, Steve Goval, Joseph Kelly, 
Helen Puishes, J. Soldan, John Balandis, P. 
Poškas, Leon Penkun. Po 50c: Max Fluger, 
I. Tenowsky, Skuros, Steassman, A. Kapus- 
taitienė. Viso ........... 70.50

Per D. Krūtis, Elizabeth, N. J. (vardai tilpo) 16.00 
ALDLD moterų kuopa, Brooklyn, N. Y. (per S.

HBSKMBSeBPHi

Sasną) ............................................................... 10.00
Stasys ir Paulina Jasilioniai, Binghamton, 20.00
Mrs. L. Stokes, Maspeth, N. Y............................. 5.00
A. ir F. Pikunai, Connerton, Pa........................... 1.00
J. K. Navalinskienę Binghamton, N. Y. (koresp.

tilpo) ................................................................... 50.00
A. Totorėlis, Hartford, Conn............................... 20.00
Mr. & Mrs. J. Zeikus, Sparta, N. J...................  5.00
Vincas Karlonas, Maspeth, N. Y......................... 2.00
J. & E. Mickūnai, Kelayres, Pa......................... 1.00.
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J.....................10.00
Ona Labašauskienė, Harrison, N. J.................. 10.00
Mateušas Buinauskas, Naugatuck, Conn............ 5.00
J. Juška, Brooklyn, N. Y. (koresp. tilpo) ....... 65.35
ALDLD 161 kp., Seattle, Wash, (per M. Bal

trušaitį) ............................................................. 10.00
LDS 14 kp., E. N. Y., Richmond Hill ..........  10.00
ALDLD 185 kp., E. N. Y., Richmond Hill   10.00 
Rozalija Budraitienė, Girardville, Pa................ 5.00
Marcelė Purvėnienė, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
Juozas ir Elena Shemeth, West Haven, Conn. 10.00 
P. Jočionis, Dearborn, Mich, (koresp. tilpo) 13.50 
Andrew Latozas, Waterbury, Conn...................   5.00
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn.......................... 5.00
A. S. S„ Brooklyn, N. Y........................................ 5.00
Mary Totels, Gardiner, N. Y............................... 5.00
Geo. Kudirka, Hilside, N. J., nuo draugų Baubų

pares (vardai tilpo) ......................................... 12.00
Valys ir Vera Bunkai, B’klyn, N. Y..................... 5.00
Charles Balčiūnas, B’klyn, N. Y.......................... 5.00
LDS 92 kp., E. St. Louis, Ill. (per J. Daujotą,

Scroll) ................................................... ............ 11.00
S. Puidokas, Rumford, Me. (koresp. tilpo) ..... 73.75
L. P. Kl., Hudson, Mass, (per M. Perednis) 200.00 
J. V., Brooklyn, N. Y.......................................... 10.00
C. Marcenkus, Pratum, Ore. (vardai tilpo) ..... 28.90
Per ALDLD Centrą:

Nuo J. Didžiūno, New Haven, Conn.: Jurgis 
Piliackas, $10.00. ALDLD 32 kp., $5.00. J. Mi
liauskas, $2.00. Po $1.00: A. Šoliūnienė, J. Did- 
jun, S. Mason, A. Miller. Viso ........  21.00

Jonas Ragauskas, Shelton, Conn........................ 10.00

įplaukė ...................................................... $3,169.94
ISPLAUKOS:

Russian War Relief Komitetui pasiųsta .... $2076.14
Už ekstra darbą iždininkei ...................  50.00
Geg. 17 masinio parengimo (B’klyne) gen. išl. 187.09 

(čia įsiskaito spauda, paveikslai, radio, atvi
ručių, plakatų garsinimas; svet., dovanos, kli
šės ir tt.)

’’Laisvei” už skelb. paveikių per du puslapiu 75.00 
Už Letterheads (laiškai) “Laisvei” ................   3.03
Pašto ženkleliai .................................................... 1.40
Russian War Relief Kom. už vakarienės bilietą 3.50 
Liet. Kom. prisidėjimas prie Parodos N. Y. 50.00 
Už atvirutes dėl “Tag Day” ............................. 3.27

Pereitame raporte buvo pažymėta, kad pinigų su
plaukė $12,642.41. Šiame raporte pažymėta įplaukė 
$3,169.94. Viso pinigų iki birželio 30 d.,—$15,812.85.

L. Kavaliauskaitė, Ižd.
Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti, 

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Viso
įplaukos .........
Išplaukos .......

....... $3,169.94

....... 2,449.43

$2,449.43

Lieka .............. .......  $720.51
Ižde ................ 812.26

Viso ............... ........ $1532.77

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Civilio Apsigynimo ■ 

Komitetas rengia pikniką pas 
Judikaičius, rugpjūčio 23 die
ną. Visas pelnas nuo pikniko 
skiriamas del mūsų jaunuolių, 
tarnaujančių armijoj, nes tie 
jaunuoliai gina mūsų šalį nuo 
fašistinių priešų, tai ir mes ne
turime juos užmiršti. Karas, 
tai nėra jokis žaislas, bet ti
kras pavojus mūsų jaunuolių 
gyvybei, kur jaunų vyrų tūks
tančiai žuvo ir dar žus, kol 
priešas bus nugalėtas.

Kas gi yra brangiausia tiem 
jaunuoliam, jeigu ne jų gyvy
bė? Tai yra tūkstančius kartų 
brangesnė auka, kaip mūsų 
doleriai. Dolerius galima iš- I 
leisti ir vėl uždirbti, bet gy
vastį jau negalima atgal grą
žinti. Tai prašome visų prisi
dėti prie šio prakilnaus darbo, 
kurio pelnas skiriamas tiems 
jaunuoliams bei jų tėvams. . .

Lietuvių Civilio Apsigynimo 
Komitetas šaukia susirinkimą 
liepos 28 dieną, Lietuvių Sve
tainėj, kurios draugijos dar 
neturi savo delegatų komitete, 
tai prašome prisiųsti, nes vi
siems yra svarbu, kad greičiau 
priešas būtų sumuštas ir pa
saulis galėtų grįžti atgal į nor
mali gyvenimą.

Dar kartą prašome visus 
dalyvauti skaitlingai šiame 
piknike su tėvais tų jaunuo
lių, kurie yra armijoj, kurie 
dėl visų gerovės tarnauja, ka
ro laimėjimas yra svarbus rei
kalas visų žmonių, kurie tik j 
myli laisvę ir žmoniškumą.

F. Zeboris.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••< 4 — 29 — 42 —< — 56

(Tąsa)
Raiteliai Uždavė Naciams Smūgį

Rugsėjo 10 dieną Raudonoji Raitari- 
ja sunaikino vokiečių ištisą pulką Uk
rainos fronte. Raitarijos vienas eskadro
nas nudavė, kad jis traukiasi atgal. Vo
kiečiai pasiuntė kuopą, kad apeiti eska
droną iš šono. Tada raiteliai susimetė 
ir iškapojo vokiečių kuopą. Sukapoję 
pulką į atskiras dalis, išnaikino.

Tik nedidelė nacių pulko dalis paspė
jo pasprukti. Per 500 jų buvo iškapota, o 
kiti su visais ginklais suimti į nelaisvę.

sjc sj:

Generolo Kanievo Atakos
Pabaigoj rugpjūčio amerikiniai kores

pondentai rašė apie Raudonosios Armi
jos atakas prieš nacius. Raudonajai Ar
mijai vadovavo generolas Kanievas.

— Pastaromis dienomis nacių jėgos 
susidūrė su generolo Kanievos armija, 
—rašė korespondentas. — Baisūs mū
šiai eina tarp pėstininkų, tankų ir kit., 
armijos dalių Smolensko srityj. Rau
donarmiečiai atima nuo nacių punktą 
po punkto, poziciją po pozicijos. Hitle
rio aukštoji komanda meta į mūšius 
mechanizuotas ir tankų divizijas vieną 
po kitai, bandydami sulaikyti Raudoną
ją Armiją. Fašistai turi milžiniškus žmo
nių ir ginklų nuostolius.

Į trumpą laiką generolo Kanievo rau
donarmiečiai atmušė nuo vokiečių 19 
miestelių ir sodžių, sunaikino 130 tan
kų, 100 šarvuotų automobilių. Centrali- 
niame Fronte kovos eina dieną ir naktį, 
tai svarbiausias frontas, kuris veda lin
kui Maskvos. Generolo Kanievo perga
lės aidai plečiasi taip greitai, kaip žai
bas. Maršalas S. Timošenko prisiuntė 
jam pasveikinimą.

Nacių tankai ir mechanizuota pėstija 
neša didelius nuostolius, bandydama su
laikyti drąsius raudonarmiečius. Nacių 
pėstija buvo pratus prie lengvų pergalių 
kitose šalyse. Čia ji susitiko su tokia ar
mija, su kuria dar pirmiau neturėjo ko
vų.

Pavakarį Sovietų tankai puolėsi į ata
ką. Fašistai neišlaikė šios atakos, ir puo
lė atgal, palikdami savo degančius tan

kus ir kitus ginklus. Po kelių valandų ko
vos, per 70 nacių tankų buvo sunaikin
ta. Sovietų orlaiviai yra veiklūs ir jie 
daug priešo tankų sunaikino bombų ir 
kanuolių ugnimi.

Tik viena diena Sovietų lakūnai su
daužė 35 nacių tankus, 43 automobilius, 
6 šarvuotus automobilius, daug trokų 
ir 16 kanuolių. Išsprogdino kanuolių 
sviedinių sandėlį.

Rugpjūčio 24 dieną generolo Kanievo 
kovotojai sumušė vokiečių diviziją ir 
nuvijo 12 mylių atgal. Sunaikintas na
cių divizijos štabas ir kovos lauke jis pa
liko per 3,000 kareivių ir oficierių už
muštų.

Naciai siekdami sulaikyti Raudonąją 
Armiją vis daugiau meta į kovos lau
ką tankų. Bet tas jiems brangiai atsi
eina. Naciai su padrūtinimais buvo per
ėję į ataką, kad atsiimti iš Raudonosios 
Armijos užimtus plotus, bet už tai jie 
užmokėjo tūkstančiais savo vyrų užmuš
tais ir didesniu skaičiumi sužeistais. 
Raudonarmiečiai vien pagelba bonkų su 
benzinu ir gazolinu sudegino 47 vokiečių 
tankus. Taip Raudonoji Armija atlieka 
naikinimą priešo armijos.

Rugpjūčio 5 dieną paaiškėjo, kad Vo
kietijos fašistai “laikinai atsisako Mas
kvos, kad jie sieks paimti KijcVą,” kai
po mažesnę pergalę. Kodėl Hitleris ir jo 
komanda, taip “dūdavę” apie “pergales”, 
pasitenkina vien Kijevu?

Kovos už Smolenską, kurios prasidėjo 
liepos 12 d., vis dar nebuvo baigtos. Lie
pos 27 d. Sovietai pranešė, kad žiaurioj 
kovoj šiaur-rytuose nuo Smolensko su
naikino aštuonias tankų ir mechanizuo
tas nacių divizijas ir dvi pėstininkų di
vizijas. Tai buvo didelis Hitleriui smū
gis ir tas privertė jį Maskvos “atsisaky
ti” ir tenkintis tik Kijevu. Hitleris turė
jo traukti naujas jėgas Smolensko sri- 
tin, kad paskui vėl pasikėsinus prieš Ma
skvą.

Hitlerio jėgos kelyj linkui Kijevo pri
vertė Raudonąją Armiją pasitraukti iš 
Novgorod - Volynsk - Žitomir linijos. 
Naciai laimėjo, bet labai didele kaina.

(Daugiau bus)

Chicagos Žinios
KUNIGAS • PRUNSKIS VeL PRAPLIUPO NACIŲ 

PROPAGANDA PRIEŠ SSSR
Naudoja Atvykusios iš Nacių 
Valdomos Lietuvos Bulotie

nės Pasakėčias

Kunigas J. Prunskis, kuris 
atvyko iš Berlyno, ir kuris 
Berlyne keletą mėnesių dirbo 
vienoj draugystėj su nacių a- 
gentu Pranu Ancevičium, vė
lei ėmė rašyti naciams nau
dingą propagandą, bet šį sy
kį naudoja savo siekiniams 
ponios Bulotienės (Rūgytės) 
pasakaites.

Ta ponia atvyko Amerikon 
laivu “Drottingholm,” kurio 
pasažieriai daug federalės val
džios dėmesio gavo, ir vienas 
jų suimtas kaipo nacių agen
tas.

Vos jai išlipus New Yorkan, 
klerikalų laikraštis “Ameri
ka,” kuris taipjau nepašykšti 
nacių propagandos, atakų 
prieš SSSR, prirašė dvi špal- 
ti iš pasikalbėjimo su ja. Nei 
pusės žodžio ten nėra prieš 
nacius, kurie pavergė Lietu
vą. Visa ta tirada atsukta 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri ve
da karą prieš Hitlerį, kaip ir 
Amerika veda karą prieš Hit
lerį.

Atvykus jai Chicagon, ku
nigas Prunskis pasileido ata
kuoti Sovietų Sąjungą, kursty
ti prieš ją neapykantą, nau
dodamasis ponia Bulotiene.

. Sekmadienį, liepos 12, už
ėjome pas pp. Rugius pasikal
bėti su jų dukra, gyvenusia 
Lietuvoje po nacių jungu net 
8 mėnesius.

Pasisakėm, jog esame iš 
dienraščio “Vilnies” ir norime 
pastatyti poniai Bulotienei ke

letą klausimų, ryšium su tuo, 
kas rašyta kun. Prunskio 
“Drauge.” Ji noriai sutiko kal
bėtis.

Ji sakė, jinai ir jos vyras 
ir tarybinei valdžiai Lietuvoj 
įsikūrus buvo palikti tarnybo
je, bet pas juos apgyvendin
ta “tūlas rusas.”

Savaitę ar kiek daugiau 
prieš prasidėsiant SSSR karui 
su Vokietija, tarybinės val
džios įsakyta abiem Bulotam 
su vaikais kraustytis iš Lietu
vos į gilumą SSSR. Ji paro
džius pasą, jog esanti Ameri
kos pilietė ir pasisakius no
rinti pasilikti, tai ji ir palik
ta Lietuvoj, o jis vistiek iš
vežtas.

Išvežta ir kiti buvusios 
(tautininkų) valdžios pareigū
nai. Kada pastebėjom, jog vi
sai natūralu, kad įtartini žmo
nės prašalinami iš pafrontės, 
taip daro ir Amerikos valdžia, 
ponia Bulotienė ėmė tvirtinti, 
kad Sovietų valdžia ėmus ir 
vežus visus, net ir gatvių šla
vikus.

—Jei taip, ar nemanote, 
kad tarybinė Lietuvos valdžia 
norėjo išvežti kiek daugiau 
galima, kad išgelbėti žmones 
nuo karo baisenybių ? — pri
dėjau aš.

—O ne, ponas, rusai nori 
Lietuvą sunaikinti, — gynė ji.

—O dėl ko jie tai norėtų 
daryti? — užklausėm.

Ji atsakymų tam neturėjo.
Poni Bulotienė sakė, kad 

vokiečiams artinantis prie 
Kauno “lietuviai sukilę prieš 
rusus,” bet bandė užginti, kad

tai buvo pasitarnavimas Hit
leriui.

— Jei filipiniečiai būtų su
kilę prieš Amerikos kariuome
nę kuomet Japonijos armija 
veržėsi į Filipinus, argi taip 
darydami nebūtų padėję Ja
ponijai? — pastačiau jai pa
lyginamą klausimą.

— Tamstos klausimas nelo
giškas, — atšovė ji piktai. Bet 
klausimo neatsakė.

Gal būtų vėliau atsakius, 
bet jos tėvas pradėjo rėkti, 
kad ji neatsakytų. Girdi, jie 
tave skųs valdžiai.

Jos kreditui reikia pasaky
ti. kad ji bandė tėvą sudraus
ti, bet veltui.

šiaip taip mes pastatėm jai 
porą klausimėlių, būtent, ar ji 
sutinka ką kun. Prunskis rašo 
“Drauge,” kur iš dviejų špal- 
tų rašto tik vienoj vietoj na
ciai suminėti, bet ir tai ne nei
giamai, visa tirada pašvęsta 
kurstymui neapykantos prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri yra A- 
merikos sąjungininkė kare.

Jinai atsakė, kad tai tik 
pradžia; taipgi pareiškė, kad 
ji tą pat sakius ir anglų laik
raščių reporteriam, bet “Drau
ge” ir “Amerikoj” tilpo visai 
kitaip, negu angliškuose. Tai 
pasakius ji štai ką prisipaži
no :

Angliškų laikraščių reporte
riai jai pasakė, kad prieš So
vietų Sąjungą kalbėti negali
ma, nes svarbiausias dabar 
reikalas yra laimėti karas, o 
blogos kalbos prieš SSSR tam 
pakenkia.

Iš to atrodo, kad ji ir anglų 
reporteriams kalbėjus dau
giau, negu buvo įdėta angliš
kuose laikraščiuose.

Verta pažymėti ir tas, kad 
ji karštai kalbėjo apie lietu
viškus Kvislingus, kurie pasi
tarnavo Hitlerio armijai prie-

šindamies Sovietų kariuome
nei. Bet čia ji ir gerokai su
simaišė ir parodė, kad kalba 
daug ką tik nusiklausius.

Ji sakė, kad Hitlerio armiją 
lietuviai, sutikę gėles berdami.

Kada jai iš šalies pastebėta, 
kad Sovietų kariuomenė pasi
tikta Lietuvoje su gėlėmis, ji 
atšovė:

— Raudonąją Armiją su gė
lėmis pasitiko žydai ir tūli lie
tuviai.

— Nacius irgi taip patiko 
tik tūli lietuviai, — sakėme 
mes.

Ji aiškino ką kalbėjo nacių 
kareiviai lietuviams.

— Ar gi tamsta ėjote juos 
sutikti, jei žinote, ką jie kal
bėjo?

— Kaip aš eisiu su vaikais,
— teisinosi ji.

— Tai kaip jūs žinote, kas ir 
kaip nacius patiko ir ką nacių 
kareiviai sakė?

— Vokiečiai kalbėjo atėję,
— teisinosi ji.

Kada mes išreiškėme abejo
nės, kad nacių kareiviai vaikš
to po stubas ir kalbėjosi su 
lietuviais dar einant mūšiams, 
ji vistiek bandė mus įtikinti.

Pastačius dar kelis klausi
mus pasirodė, kad ji kartoja 
kas jau pasakyta Vileišio ir 
daugelio nacių propagandistų.

Daugelis primetimų tarybi
nei Lietuvos valdžiai yra gry
nos nesąmonės arba propagan
da prieš ją, kuri naudinga na
ciams.

Ji buvo apie 8 mėnesius na
cių pavergtoj Lietuvoje. Norė
jome paklausinėti jos apie na
cių “malones” Lietuvai, kaip 
jie “naują lietuvį sukuria,” bet 
to nebuvo galima padaryti, 
nes jos tėvas nuolat kišosi, už 
ją atsakinėjo.

Ponia Bulotienė yra duktė 
sesers kunigo Krupavičiaus, 
Lietuvos klerikalų vado.

Ji nuvykus Lietuvon ištekė
jo už generolo Bulotos sūnaus. 
Prie Smetonos valdžios jiems 
buvo gerai. Nors įsikūrus tary
binei valdžiai, jie palikti savo 
tarnybose, bet jie buvo labai 
stipriai nusiteikę prieš tą val
džią, kaip pasirodė iš ponios 
Bulotienės kalbos.

Kaip jau žinoma, tarybinės 
Lietuvos valdžios priešai slap
tai suokalbiavo su naciais. Ta
tai paaiškėjo vėliau. Berlyne 
jie organizavo skymus prieš 
naują Lietuvos valdžią.

Ar Bulotai turėjo kiek ryšių 
su tais skymeriais, nežinome, 
bet p. Bulotienė aiškiai paro
dė, kad ji piktai nusiteikus 
prieš Lietuvos tarybinę val
džią. V. A.

LDS Šeštas Seimas
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

stiprėja, kad jūs kuopose ir 
mes centre gerai ir rūpestin
gai vedame jos reikalus.”

Antras vice - prezidentas 
Anthony Vasaris, Dėdės Šamo 
uniformoje, stojo prie mikra- 
fono. Raportavo, kad jis, ci
vilians gyvenime būdamas, 
daugiausia darbavosi jaunimo 
organizavimo srityje. Dabai' 
jau 4 mėnesiai tarnauja armi
joje: “Budavokime LDS ir da
rykime ką galime savo šalies 
karo mašinai stiprinti. Jūs 
pramonėse, o mes armijoje 
bendrai veikdami, sudaužysi
mo Ašies pajėgas” — jis pa
reiškė.

Abiejų, raportai priimti vien
balsiai.

Centro sekretorius Jonas 
Siurba išdavė platų raportą iš 
organizacijos stovio. Jis rapor
tavo :

“Narių LDS turi 8,769. Iš 
jų suaugusių skyriuje yra 8,- 
245, vaikų skvriuje 524.”

Sekretorius Siurba nusiskun
dė, kad iš priežasties karo, 
daug jaunimo i š s i b raukė. 
Taipgi ir naujų narių gavimas 
iš priežasties karo buvo sunko
kas. Siurba nurodė: “LDS mir
tingumo laipsnis 77%, o kituo
se lietuvių susivienijimuose 
mirtingumas siekia 100% . . . 
Mūsų narių amžius, bendrai 
imant, yra 43 metai.”

Finansinių sumų nekartoju 
iš sekretoriaus Siurbos rapor
to, nes aukščiau yra paminėta 
iš prezidento raporto.

Sekretoriaus raportas buvo 
plačiai diskųsuojamas ir po 
diskusijų buvo vienbalsiai pri
imtas.

Iždininko raportą perskaitė 
R. Mizara, nes iždininkas Dr. 
J. J. Kaškiaučius asmeniškai 
negalėjo dalyvauti seime. Jo 
gražus raportas tapo priimtas 
vienbalsiai.

Visi delegatai yra gerame 
ūpe, nes organizacijos stovis 
nariais ir finansais yra pui
kus.

P. Buknys.

Boston, Mass.
Liepos 4 d. “Laisvės” pikni

ke, Maynard, Mass., aukų su
rinkta medikalci pagalbai So
vietų kariams $88.33. Sekami 
rinkėjai surinko sekamas su

Baltimore, Mi
“Laisvės” naudai rengto 

pikniko darbininkams bus 
duodama pare pas draugus 
Deltuvus, Arbutus, Maryland, 
sekmadienį, liepos 26 dieną.

Pradžia 2 vai. popietų.
Visi, kurie kuo nors prisidė- 

jot prie pikniko surengimo ir 
jo gerų pasekmių, tai visus 
kviečiame atvažiuoti. Bus gė
rimų ir valgių veltui visiems 
pikniko darbininkams, šiame 
parengimo bus daug ir “Lais
vės” pritarėjų, kurie piknike 
nedirbo, tik linksminosi. Tai 
jie ir dabar ruošiasi su dirbu
siais linksmai laiką praleisti 
užsimokėdami tam tikrą dalį. 
Tikim, kad bus daug, nes lie
pos 26 pripuola Oninės. Kvie
čiame visus linksmai, tyrame 
ore dieną praleisti!

P. Paserskis.

mas: Janulienė $25.80, Samu- 
lėnienė $15.19, Morta Baron 
$11.83, Barčius $11, Olga Za
ruba $8.47, Zavis $5.16, An- 
dreliunienė $4.91, Baronas 
$2.69, Venskevičienė $1.88, F. 
J. Repshis $1.40.

Aukavo sekami: Dr. J. Rep
shis ir G. Kvietkas po $5; Kel
čiai, A. Kavaliūnas ir A. Bal
čiūnienė po $2; Mazurkienė, 
Grinevičienė, J. Moraška, J. 
Kavolis, J. Buzevik, J. Usevi- 
čius, M. Kasei, P. Šiušąs, A. 
Sukaskas, A. Musteika, Mask- 
vytis, J. A. Samulėnas, M. Ka
zakevičienė, D. Elspienė, B. 
Jakaitienė, A. Baltulis, A. Sa- 
mulienė, J. Davidonis, P. Alek
sandra, I. Kazakevičius po $1 ; 
J. Skliutas, J. Karsokas, S.

Davgaliuk, Večkys, Pilvelai- 
tienė, A. Barčius po 50c. Kiti 
smulkesnėmis aukomis.

Visiems aukavusiems varde 
lietuvių komiteto dėl medika- 
lės pagalbos Sovietų Sąjungai 
tariu labai širdingą, didelį 
AČIŪ. S. Zavis.

Klaidos pataisymas: Fitch- 
burgo Samulėnų parėj auka
vusiųjų sąraše nebuvo per 
klaidą pažymėta aukos M. 
Skeltienės $2 ir M. Petkūnie- 
nės $1. Atsiprašau ir ačiū.

S. Zavis.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bo>nus ir štampas.

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas lai kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IK 
KAINOMIS

VERI-THIN RYTHM .. . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold cate, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink- BOSITE 

or yellow gold filled ca»e with PATENKINTI 

Guildite back. 15 jeweli . $29.75

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

WWW

Connecticut Valstijos Lietuvių Atydai
Lietuv. Literatūros Draugijos 28 Kuopa Rengia Spaudos Naudai Pikniką

SPAUDOS PIKNIKAS
Karo metu, viskam pabrangus, labai pasunkėjo spaudos (laikraščių padėtis). Taigi 
skaitlingai reikia dalyvauti šiame piknike, nes visas pelnas eis spaudos palaikymui.

Piknikas Prasidės
12 vai. dieną

MERRY MAKERS
ORKESTRĄ 
Gros Šokiams

Įžanga 25c
Valdžios taksai 

įskaityta
Puiki Sale 

Šokiam

ANTANAS BIMBA

Spaudos Piknikas Įvyks

Sekmadienį Liepos-July 26
LIETUVIŲ PARKE

Už LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN.

Antanas Bimba, “Laisves” Redaktorius
Sakys Prakalbą Apie Karą. Išgirskime Jo Prakalbą.
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VORONEŽO SRITYJE SOVIETAI VIS LAIMI, 
0 PIETINIAME FRONTE KAI KUR PAS1- 
. TRAUKE J NAUJAS POZICIJAS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 23. — Sovietų žinių Biuro praneši

mas vidunaktį sake:
Mūsų kariuomenė liepos 22 d. vedė mūšius Vorone

žo srityje ir taip pat Cimliansko ir Novočerkassko sri
tyse. Kitose fronto dalyse neįvyko jokių žymiii atmai
nų.

Voronežo srityje sovietinė kariuomenė ir toliau įnir
tusiai kovojo prieš vokiečius. Mūsų kariuomenės dali
niai užėmė vieną apgyventą vietą stovinčią abipusiai 
vieškelio ir, nugalėdama atkaklius hitlerininkų pasi
priešinimus, vis grūmėsi pirmyn.

Sovietiniai tankistai per dieną sunaikino 15 priešų 
tankų ir užmušė apie 2,000 vokiečių kareivių ir oficie- 
rių. Mūsų pėstininkai daro milžiniškus nuostolius prie
šams.

Sovietinė kariuomenė vedė įnirtusias kautynes Novo
čerkassko srityje.

Vienoje fronto dalyje sovietiniai lakūnai bombarda
vo eilę vokiečių tankų ir trokų ir sutelkimą priešų pės
tininkų. Tuomi jie sunaikino kelis tankus, 57 trokus su 
kariuomene ir amunicija ir sudegino šešis gazolino 
trokus; jie taipgi išvaikė, dalinai sunaikindami, didelę 
grupę vokiečių pėstininkų.

Kitoje fronto dalyje mūsų kariuomenė per dvi die
nas vedė didelius mūšius su skaitlingesnėmis priešų jė
gomis. Tuose mūšiuose vokiečiai prarado virš 1,300 ka
reivių ir oficierių, užmuštų. Buvo sunaikinta 14 vo
kiečių tankų, 9 kanuolės, daugiau kaip 30 kulkasvai- 
džių ir 40 trokų. Sovietinė kariuomenė taip pat nuken
tėjo dikčiai nuostolių ir pabaigoje antros kautynių die
nos pasitraukė į naujas pozicijas, pagal savo koman
dos įsakymą.

Hitleris Sumobilizavo 
Šimtus Tūkstančių

Juodašimčių
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

kiečius sukilėlius,” sakė ta 
radijo stotis: Tuos parsi
davėlius gerklepjovius sve
timtaučius Himmleris tuo- 
jaus “perdirba į patentuo
tus ir paliudytus vokie
čius.”

Hitleris 1940 m. buvo ža
dėjęs savo armijos vadams, 
kad juodagvardiečių jis lai
kysiąs tik iki 52 tūkstan
čių, ne daugiau. Dabar jis 
padidino jų skaičių 15 kar
tų.

Neseniai pats Himmleris 
viešai pareiškė, jog reikią 
didint juodąją gvardiją to
dėl, kad smunka armijos 
disciplina ir karo ūpas.

(O vienas “vidujinis” tų 
juodašimčių laikraštis pirm 
keleto dienų rašė, kad “SS 
juodoji gvardija yra vyriau
sia ginkluota jėga, kurios 
turi klausyt visos kitos ka
rinės jėgos.” — Šią ištrau
ką perdavė Anglijos radijas 
praeitą šeštadienį.)

Tariasi apie “Lubas” 
Darbininku Algom

Washington, liep. 23. *-7 
Pranešama, kad prez. Roo- 
seveltas planuoja nustatyt 
“lubas” darbininkų algoms.

Prasidėjo prezidento pa
sitarimai tuom klausimu su 
Ph. Murray, CIO unijų ge
neral™ pirmininku, su Wm. 
Greenu, Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininku, ir 
su fabrikantų atstovais.

FAŠISTAI SKELBIA SAVO 
ŽYGIUS EGIPTE

MASKVA, liepos 22. — Sovietai šiandien išleido tokį 
pranešimą:

Sovietinė kariuomenė Voronežo srityje atstūmė vo
kiečius toliau ir sudavė jiem didelių smūgių, kuomet 
priešai traukėsi atgal per Dono upę.

Vokiečiai atkakliai gynė vieną vieškelį. Sovietiniai 
tankistai sulaužė jų pasipriešinimą, sunaikino 17 vokie
čių tankų, nušlavė apie batalioną jų kariuomenės ir 
užėmė tą vieškelį.

Vienoje šio fronto dalyje trys mūsų artileristai tie
siogine ugnim iš kanuolių sužalojo 10 priešų trokų su 
pėstininkais ir sunaikino kelią iki perėjimo per Dono 
upę.

{ pietų rytus nuo Vorošilovgrado sovietinė kariuome
nė vedė apsigynimo mūšius ir kai kuriuose sektoriuose, 
spaudžiama skaitlingesnių priešų jėgų, pasitraukė į 
naujas pozicijas.

Vienoje šio fronto dalyje vokiečių kariuomenė žygia
vo pirmyn. Tad mūsų kariuomenė kontr-atakavo prie
šus šonan galinga ugnim kanuolių ir mortirų. Tame 
mūšyje vokiečiai prarado daugiau kaip pulką savo pės
tininkų ir 19 tankų.

Kalinino fronte įvyko kautynės, turinčios vietinės 
svarbos.

Roma, liep. 23. — Italų 
komanda skelbia, kad EI 
Alamein srityje, Egipte, vo
kiečiai ir italai, esą, sunai
kinę 130 anglų tankų, nu
kirtę žemyn 10 orlaivių ir 
paėmę 800 anglų į nelaisvę, 
o fašistų orlaivio torpeda, 
girdi, nuskandinus vieną 
anglų laivą, 10,000 tonų. 
Tas laivas gabenęs savo ka
riuomenę ir reikmenis.

Anglai dar Pažygiavo 
Pirmyn Egipte

Cairo, Egiptas, liep. 23. 
— Anglų kariuomenė visu 
frontu atakavo vokiečius ir 
italus EI Alamein srityj, E- 
gipte, ir pastūmė priešus 
toliau atgal vidurinėje to 
fronto dalyje, o šiaurinia
me jo gale užėmė dalį Tel 
el-Eisa kalnų; pažygiavo 
truputį pirmyn ir pietinia
me fronto gale.

Anglų orlaiviai faktinai 
viešpatauja Egipto ore. Jie 
įtūžusiai bombardavo įvai
rias priešų pozicijas ir, už
klupdami 1,000 fašistų tro
kų ir automobilių, padarė 
jiem ypatingai didelių nuo
stolių.

Indijos Kom. Partija 
Pripažinta Legale

London. — Anglų valdžia 
nuėmė uždraudimą nuo In
dijos Komunistų Partijos. 
Ši partija ten buvo 1934 m. 
paskelbta nelegale ir už
drausta.

Tuo pačiu žygiu valdžia 
paleido iš kalėjimų tam ti
krą skaičių žmonių, kurie 
buvo baudžiami už komuni
stinę veiklą.

Anglų Indijos valdžia pa
darė tuos žingsnius po to, 
kai (slapta) Komunistų 
Partija išleido pareiškimą, 
kur sako, jog komunistai 
laiko šį karą liaudies karu 
ir kad visi Indijos žmonės 
privalo jį remti.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Berlin, liep. 23. — Vokie

čių komanda pasakoja, kad 
jie ir italai atmušę visas 
anglų atakas Egipte; girdi, 
paėmę nelaisvėn 1,000 ang
lų ir sunaikinę 130 jų Stan
kų. (Niekas nepatvirtina 
šio priešų pranešimo.)

Chinai Atgriebė Miestą
Chungking. — Chinai at- 

ėmė iš japonų miestą Kien- 
teh, 65 mylios į pietų va
karus nuo Hangchow.

Chinai partizanai nuolat 
. * užpuldinėja priešus prie 

Hangchow - Nanchang ge
ležinkelio.

Berlyno Pasakojimai 
Apie Sovietų Frontą
Berlin. — Nacių koman

da pasakoja, būk jau sus
mukęs organizuotas Rosto
vo gynimas; būk jie plačiu 
frontu perėję žemutinę Do
no upės tėkmę iš vakarinio 
kranto į rytinį; būk italai 
užėmę Krasnyj Luč anglia- 
kasyklų sritį ir paėmę ne
laisvėn daug raudonarmie
čių, o šiauriniame fronte, 
ties Ilmen ežeru, vokiečiai, 
girdi, atmušę sovietines at
akas ir sunaikinę 31 Sovie
tų tanką.

Naciai Sakosi Įsiveržę j 
Rostovo Apsigynimus

Berlin, liep. 23. — Vokie
čių radijas skelbia, kad, gir
di, jie ir slovakai įsiveržė į 
sovietinius Rostovo aptvir- 
tinimus ir pasiekę svarbųjį 
tiltą per Dono upę. (Niekas 
kitas to nepatvirtina.)

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad hitlerininkai 
sistematiškai žudo Baltijos 
kraštų žmones, naikindami 
jų tautas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, liepos 26 d., 10 
vai. ryte, 143 Pierce St. Visi na
riai prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime. — Valdyba. (171-173)

shenandoXh? pa.
ALDLD 17 kp. ir Moterų Apšvie- 

tos Kliubas ruošia pikniką, sekma
dienį, liepos 26 d. Brandinville Gi
raitėje. Pradžia 10 vai. ryto, tęsis 
iki vėlai vakaro. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės atvažiuoti į šį 
pikniką ir praleisti dieną linksmai 
su draugais. Moterys pagamins ska
nių užkandžių, o vyrai patarnaus 
šaltus gėrimus. — Kviečia Kom.

(171-173)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 26 d., 10 vai. ry
to, Draugijų Svet., 4097 Porter St. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. — 
Sekr. (171-172)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėles metinis pi

knikas ir šokiai įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį, liepos 25 ir 26 dd. Liet. 
Taut. Namo Parke, šeštadienį šo
kiai prasidės 7 v. v. Sekmadienį pi
knikas. prasidės 12 vai. dieną. Kvie
čiame visos apylinkės visuomenę 
dalyvauti šiame Vaikų Žiburėlio 
Mokyklos parengimuose. Šiuomi pa- 
remsite Draugijėlę. Draugijų Ko
mitetas būtinai turi būti ir dirbti 
piknike. — A. Sauka. (171-173)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kp. rengia spaudos naudai pikniką. 
Liepos 26 d. Liet. Parke, už Lake
wood Ežero. Kalbės Antanas Bim
ba, “Laisves” redak. iš Brooklyn, N. 
Y., gros Merry Makers orkestrą, 
bus visokių valgių ir gėrimų. Įžan
ga 25c. Pradžia 12 vai. dieną. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti šiame piknike. — Kom.

(171-173)

Amerikoj Palaidojo Nacius, 
Žuvusius su Submarinu

Norfolk, Va. •— Naciona- 
lėse kapinėse Hamptone, 
Virginijoj, tapo palaidoti 
29 vokiečiai, žuvę su sub
marinu, kurį amerikiečiai 
nuskandino artimuose šiai 
šaliai vandenyse. Laidojant 
juos, amerikiečiai kareiviai 
tris kartus šovė oran pa- 
pliaupa, atiduodami žuvu
siom priešam pilną karinę 
pagarbą.

Vabzdžių Naikintojai 
Iš Kastor. Aliejaus
Dabar, karo laiku, nega

lima iš svetur įsigabent 
gana chemikalų, kurie bu
vo naudojami naikint vabz
džius ir visokį gyvąjį nami
nį brudą. Tačiaus jau yra 
atrastas p a v a d uojamas 
skystis, kuris, sakoma, ge
riau naikina tokį brudą, 
negu nuo seniau žinomi tos 
rūšies skysčiai. Jis žymia 
dalim pagamintas iš kaste
rimo (ricinos) aliejaus ir 
vadinamas IN-930.

Šis vabzdžių naikintojas 
išrastas laboratorijose du 
Pontų kompanijos, kur bu
vo tam daromi bandymai 
per 10 metų. IN-930 tapo 
užgirtas po to, kai 929 kiti 
brudo naikintojai buvo at
mesti. Todėl jis ir pavadin
tas IN(secticide)-930.

Shenandoah, Pa.
Shenandoah apylinkėj atsi

buvo dienraščio “Laisvės” pik
nikas, liepos 12 dieną, Bran- 
deville giraitėj. Piknikas pa
vyko šimtu nuošimčių gerai. 
Dienraščiui pelno pasiųsta 
$80. Reikia pasakyti, kad žmo
nės labai įvertina dienraščio 
“Laisvės” svarbą šiame krizy- 
je, ką parodė skaitlingas atsi
lankymas į pikniką.

Iš tolimesnių kolonijų daly
vavo: Juzė Docienė su sūnumi 
Reimondu iš New Eagle, Pa., 
Antanas Jusikas iš Philadel- 
phijos, Pečiulienė su dukra iš 
Minersville, P. Kavalkauskas 
iš Shoe Man Town, P. Urbonas 
iš Ashlando, B. Valukas iš 
Lake Side, Akromanai iš Ma- 
hanoy City, Mrs. Agnes Kup
čiūnienė iš Brooklyn, N. Y., 
Vincas ir Juozas Ramanaus
kai iš Minersville, gal dar bu
vo ir daugiau iš toliau svečių.

Ačiū visiems draugams ir 
draugėms už atsilankymą į sa
vo liaudies dienraščio pikni
ką.

Liepos 26 dieną toj pat vie
toj, Brandeville giraitėj, vėl 
bus labai svarbus piknikas. 
Nuo būsimo pikniko dalį pel
no skiria angliškam dienraš
čiui “Daily Workeriui.” Taigi, 
mes kviečiame vėl visus ir vi
sas atsilankyti kuo skaitlin
giausiai į būsimą pikniką.

Spaudos^- pikniko rengėjai 
dėkavoja visiems darbinin
kams ir darbininkėms už dar
bą. Prašome atsilankyti ir į 
būsimą pikniką.

J. Pacauskas.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvią Lietuvių Tarybos 

Amberland Radio Programas 
Transliuojama sekmadieniais nuo 8:45 iki 9:15 ryte 

Iš stoties W1IDH, Iš Bostono, 850 Klcs.
s----------------- - --- :---- :------ --------:---------- T“?Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimą.

į----------------------------------------------------------- d
Prašome visą nusistyti radio ir išgirsti.

Visais Reikalais KreipkitSs:
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba
Lithuanian Progressives Council, Inc.

414 West Broadway, South Boston, Mass.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 

gražioje lygumoje:

Bloznelių Farmoje
R.F.D. 2, CauterskilI Rd. Catskill, N. Y.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

IŠ

Vakacljų kainos: suaugusiom $14 į savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 j savaitę.

1
1

New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono 
Upe laivais. Atvažiavę telcfonuokite:

Catskill 885-F4
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

Maskva, liep. 23. — So
vietų kariuomene, užim
dama vieną aptvirtintą vie
tą ties Voronežu, užmušė 6 
tūkstančius vokiečių.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................  85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais ....... $1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių

maldos su paveikslėliais ....... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................  10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  20c

Kantri Alena ......... ;..................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynėse ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis .................... 25c
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ............................ .......... 35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .................  25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi...................... $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ................................... $1.25
Kabalas ....................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas .................... 25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS 
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-79G4

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
. Telephone: EVergreen 8-9770

F. JF. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinamo aliejum tuos, kurio savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašomo kreiptis:

•

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.

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 patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Geriausias Alus Brooklyne

a<^resas;
459 Grand St

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

iiiitbi Mteirtitoiiii -i..... ---------- —rrnrr——



Šeštas puslapis LAISVE Penktadienis, liepos 24, 1942

Newjyorko^/W®Rinitu
o

60,000 Newyorkieciy Šaukė 
“Antro Fronto Dabar”

Unijos ir Įstaigų Atstovai 
Svarsto Algų Problemą

Raštu Padėjo Apsaugoti
Negro Kario Šeimą 

Nuo Evikcijos
Jaunuolis Samuel Funder

burk, 18 metų jūrininkas, žu
vo submarinų atakoj ir šeimy
na apie tai buvo neseniai ga-

GREITAS MAISTINGUMAS

šešios dešimtys tūkstančių 
newyorkieciu, didžiumoje ša- 
pos darbininkų, pribuvę tiesiai 
iš šapų po sunkaus darbo die
nos alinančiame karštyje, at
sinešė su savim gana ugnies 
už atidarymą antro fronto da
bar, kaip liudijo audringos 
ovacijos kiekvienam suminėji- 
mui to obalsio, kožnam kal
bėtojui.

Minia buvo tankiai išmar
ginta uniformuotais kariais ir 
jūreiviais, kurie kartu su vi
sais šaukė už antrą frontą da
bar.

Kalbėtojų buvo daug ir žy
mūs. Kožnas pasakė ką nors 
reikšmingo ir kai kurie gana 
ilgas, įspūdingas prakalbas, 
tad nei nestebėtina, kad minia 
išsilaikė iki mitingo užbaigos 
jau gerokai pritemus.

Nenumatytu iš anksto, bet 
audringomis ovacijomis įver
tintu suprizu buvo aktoriaus 
Charles Chaplino graži, apie 
4,000 žodžių prakalba, kurią 
jis šiam mitingui pasakė tele
fonu iš Hollywood©.

“Rusijos mūšių laukuose de
mokratija išgyvens ar mirs,” 
pareiškė Chaplinas reikšmin
gai užklausdamas, “Ko mes 
laukiame?”

“Likimas Jungtinių Tautų 
yra komunistų rankose. Mes 
būtume desperatiškoje padė
tyj®, jeigu rusai būtų sumušti. 
Rusams pagalba yra despera
tiškai reikalinga. . . ” drama
tiškai atsišaukė milionų ame
rikiečių pažįstamas ir ideali
zuojamas aktorius.

Senatorius Claude Pepper 
iš Floridos pribuvo' asmeniš
kai pasakyti taip pat labai 
reikšmingą prakalbą, perspė
damas, kad :

“Šis kritiškas laikotarpis 
reikalauja veikimo, ne svyra
vimo. Mūsų strategija, mūsų 
taktikos turi inŲ> rizikų, pa
vojingų rizikų. Bet nerizikuo
ti yra labiau pavojinga mūsų 
kraštui, kurį mes mylime.”

“Mes susiduriame su dides
niu pavojumi neveikimu, negu 
bile veikimu, kokį mes pradė
tume.”

Mitingui taipgi kalbėjo šios 
valstijos senatorius James M. 
Mead, kuris pribuvo tiesiai iš 
Washington© su prezidento 
Roosevelto užgynimu jo kan
didatūros į New Yorko vals
tijos gubernatorius. Perstaty- 
damas jį publikai Joseph Cur

ran pareiškė darbininkų už
gynimą jo kandidatūros ir iš 
stiprios, ilgos ovacijos matėsi, 
kad jis nepadarė klaidos.

“Mums visiems,” sakė Mead, 
“mūsų kariaujantiems vyrams 
ir kariams Jungtinių Tautų, 
aukščiausio krizio valanda at
eina. Per šią vasarą ir rude
nį Hitleris laimės ar pralai
mės viską ...”

Kovingasis kongresmanas V. 
Marcantonio minioms newyor
kieciu ir plačioje Amerikoje 
jau žinomas po šiuo titulu, ka
dangi pirmininkui vos tik tą 
titulą suminėjus, pasipylė de
monstracinės sveikinimo ova
cijos. Darbininkai brangina 
jį, o jis darbininkus ir liaudį 
abelnai. Jis pareiškė:

“Liaudis ir darbininkai pa
sirūpins, kad sutartis tarp pre
zidento Roosevelto ir Moloto
vo būtu iškelta iš “blue print” 
laipsnio...”

Gubernatoriaus pavaduoto
jas Charles Poletti sakė:

“Hitlerį sulaikyti laikas yra 
dabar. Mes pasitikime, kad 
mūsų vyriausis komandierius 
aiškiai supranta tą krizį. Mes 
siuntėme Rusijai daug karo 
reikmenų, bet to ne gana. Mes 
turime palengvinti ant jų esa
mą spaudimą. Mes turime da
bar duoti Amerikos ir Brita
nijos kareivius.”

Jis susilaukė didžiosios ova
cijoj savo prakalboje pakarto
jimu gen. McArthuro pareiš
kimo, kad :

“Civilizacijos viltys rymo 
ant vėliavų drąsios Raudono
sios Armijos.”

Mitingui trumpai kalbėjo 
bei raštiškai jį sveikino dauge
lis žymių unijistų ir šiaip vi
suomenininkų, tarpe tų, mies
to majoras LaGuardia, Mi
chael J. Quill, Irving Potash, 
Sidney Hillmanas ir daugelis 
kitų.

Griausmingai priimta rezo
liucija prezidentui Rooseveltui 
pareiškia:

“. . .Mes esame pasirengę 
padaryti bile pasiaukojimą, 
reikalingą pravesti jūsų An
tro Fronto politiką į tuojautinj 
veikimą ...”

Taipgi priimta sveikinimas 
Londono panašiam mitingui, 
įvyksiančiam sekmadienį, ir 
unijų prezidentams: Green, 
AFL; Murray, CIO; Hilman, 
Amalgameitų.

Rep.

New Yorke iškilo nesusipra
timas tarp AFL Bildingų Uni
jos iš vienos ir WPA ir WPB 
viršenybių ’iš kitos pusės.

Ginčo pamate yra skirtumas 
tarp WPA ir unijines skalės 
algų, mokamų tuose pačiuose 
darbuose. Unija nesikiša į vi
sai mažiukus projektus, atlie
kamus per WPA. Bet pasta
ruoju laiku Bronx©, Fort 
Schuyler, pradėta projektas, 
kuris lėšuos keturis milionus 
dolerių ir prie kurio, kaip sa
ko unija, dabar dirba apie 1,- 
100 WPA darbininkų, moka
mų apie trečdaliu mažiau al
gos, negu gauna AFL staty
bos darbininkai tuose amatuo
se.

Howard McSpedon, Elek- 
tristų Brolijos Lokalo 3-čio 
biznio agentas, sako, kad jis 
padėtį pramatė tuojau, kaip 
tik pradėta pirmieji darbai ir 
jau seniai, net pereito vasario 
mėnesį, pradėjęs protestus, bet 
nebuvę pasekmių. Protestai 
buvę priduoti valstijos, fede- 
ralės valdžios ir laivyno de-

“Tai Yra Armija” Jau 
Rengiasi Kelionėn

partmentams, bet visi igno
ruota. Padėtis priėjo prie to, 
kad statybos amatų unijų ta
ryba paskelbė stapičių ant vi
sų laivyno darbų.

Pasirodžius dalykui rimtu, 
pagaliau, laivyno ir Karo Pro
dukcijos Tarybos atstovai at
siskubino tartis su unija, pra
šydami unijos duoti 24 valan
das laiko laivynui “sutvarkyti” 
padėtį. Unijos viršininkai pra
šymą patenkino.

Stapičius būtų palietęs 22,- 
000 darbininkų šioj apylinkėj'.

Prie Fort Schuyler dirba 1,- 
100 darbininkų, budavoja ba
rakus, klasėm kambarius, pa
jėgos gamintuvę ir mašinšapę, 
pasilinksminimams salę, pasil
si© vietovę i)- eilę kitų patalpų.

Unija pareiškė viltį, kad lai
vyno ir karui produkcijos vy
resniųjų įstaigų įsikišimas iš
ris reikalą pageidaujama link
me ir bus išvengta sulaikymo 
darbų. Unija sako, kad ji la
biausia nenorėtų sulaikyti dar
bus, jeigu tik bus galima to 
išvengti.

vus žinią. Prie šios nelaimes 
prisidėjo kita. Samas veik vi
są savo uždarbį pasiųsdavo 
tėvams ir tas jiems padėdavo 
verstis-pragyventi su kitais 7 
vaikais, iš kurių tik du po bis- 
kį uždarbiauja.

Netekus Šamo ir jo atsiun
čiamų pinigų, šeima prasisko
lino $58 rendomis. Tėvas at
siprašinėjo, jog negali visos 
skolos kartu atmokėti, kad 
stengsis atmokėti dalimis. Bet 
namų firmos agentas tikrino, 
kad arba turi būti atmokėta 
tuojau, arba turės išsikrausty
ti.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Unijistai Prašė Antro 
Fronto Dabar

Galima Pasigrožėti ir 
Pabėgti nuo Karščio

Brooklyniečiy {spūdžiai 
Chicagoje

Pirmą kartą atvažiavusiam 
į Chicagą, retam kuriam šis 
miestas patinka. Ir man prisi
mena, kuomet pirmą kartą at
važiavau 1913 metais; pagyve
nau 3 mėnesius ir nusispjovęs 
išvažiavau. Antrą kartą į Chi
cagą atvažiavau 1921 metais 
ir išgyvenau 13 metų.

Brooklyniečiui P. Kapickui 
Chicaga taip pat nepatinka. 
Bet veikiausiai sąlygos pripra
tintų prie visko — čia kiek 
laiko pagyvenęs ir jis gal ap
siprastų.

Pasimatėme su daug drau
gų ir pažįstamų lietuvių. Mu
du su draugu Kapicku pada
rėme trumpą maršrutėlį — 
aplankėme kelioliką Chicagos 
lietuvių biznierių ir apžiūrė
jome patį miestą. Palyginus 
Chicagą prie New Yorko, kas 
liečia švarą ir gatvių subuda- 
vojimą, tai New Yorkas šva
resnis ir New Yorke nereikia 
kopėčių, kad užlipt nuo gat
vės ant šaligatvio.

Turėjome du parengimus: 
subatoj, liepos 18 d., buvo 
jaunuolių delegatų ir sporti
ninkų priėmimo ceremonijos, 
o nedėlios vakare buvo tokios 
pat ceremonijos dėl priėmimo

suaugusių delegatų.
Šiuos žodžius rašiau pirma

dienį, dar prieš LDS šešto 
Seimo atidarymą. Delegatų 
matėme iš tolimų kolonijų. 
Kiek bus delegatų, tai para
šys Seimo korespondentas. 
Iš New Yorko išvažiavome 7 
delegatai.

Traukiniais dabar labai pa
togu važiuoti, kadangi jie yra 
modernizuoti ir įtaisyta oro 
vėdinimo sistema. Kelione visi 
brooklyniečiai delegatai pa
tenkinti ir pasiekėme Chicagą 
gerame ūpe. . .

Jurgis Kuraitis.

Unija Paskelbė Kovą 
Darbininką Priešui

Nacionalė Dažų Dirbėjų 
Unija, CIO, priėmė rezoliuci
ją, kuria rekomenduoja nacio- 
nalį boikotą prieš tuos laik
raščius, kurie spausdina West
brook Pegler’io kolumnas. Jose 
įžeidinėjama, atakuojama dar
bininkai. Unija pareiškė, kad 
tos jo kolumnos “ardo nacio- 
nalį vieningumą.”

Irving Berlin’o pagamintas 
ir kariškių vaidinamas veika
las “Tai Yra Armija” dar bus 
Broadway Teatre, 53rd St., ir 
Broadway, New Yorke, iki 
rugpjūčio 29-tos. O po to 
trauks į kitus didmiesčius ry
tuose ii’ Kalifornijoj.

Veikalo didelis sėkmingu
mas, gausa lankytojų ir įplau
kų ir taip prailgino jo vaidi
nimą New Yorke keturiomis 
savaitėmis ilgiau, negu buvo 
planuota. Teatro savaitinės 
įplaukos siekiančios $47,000. 
Pelną naudos kariuomenės pa
ramai.

Aprobuojama, kad veikalas 
duosiąs mažiausia $2,000,000 
įplaukų, įskaitant ir įplaukas 
už teisę iš jo daryti judžius, 
už kurią Warner Bros, jau su
mokėjo $250,000.

Kalėdomis Perkamos Stam- 
pos Pagelbsti Biednuomenei 

Kovoti prieš Džiovą
Šimtas ir aštuoniolika ber

niukų liepos 24-tą sugrįžta iš 
Camp Christmas Seals, išbuvę 
tenai keturias savaites. O tre
čiadienį, liepos 29, tiek pat 
mergaičių pradės savo keturių 
savaičių vakaciją.

Vaikučius toji draugija pa
renka iš įvairių dalių Brookly- 
no, pirmoj vietoj iš šeimų, ku
riose yra buvusi džiova. Arba 
šiaip silpnesnius dėl nedamai- 
tinimo, kurie yra išstatyti 
džiovos pavojun, bet tuo tar
pu neserga džiova.

Pirm paimant, kiekvienas 
vaikas yra išegzaminuojamas. 
Nuvežus kempėn, jie būna po

gera priežiūra, laiku migdomi 
ir valgydinami. Tuo pat sy
kiu jiems aiškina svarbą pa
silsi© ir balansuoto maisto, 
taipgi neperdėto, pagal savo 
sveikatą ir jėgas pasilinksmi
nimo, sporto. Juos veda trum- I
piem pasivaikščiojimam, mau
dytis, žaisti, tas žaismes nu
traukiant pirm jų perdidelio 
nuvargimo, tą išaiškinant, kad 
jie ir po sugrįžimo, iš kempės 

Į mokėtų gaspadoriškai tvarky
tis, sulyg savo sveikatos rei
kalavimų.

Vietines Kom. Partijos sek
cijos organizatorius sužinojo 
ir Daily Worker.?j e aprašė šei
mos padėtį. Pasekme buvo ta, 
kad tas pats agentas aną die
ną vėl apsilankė šeimos nedi
deliame apartment©, 35 W. 
135th St., New Yorke ir tikri
no, kad visas dalykas buvęs 
tik koks nesusipratimas. Jis 
visai nei negalvojęs apie evik- 
ciją, o tik taip sau dėl viso ko 
norėjęs priminti, kad reikia 
rend a mokėti!

Urmu Parduotuvių ir San
dėlių Darb. Unijos Lokalo 65- 
to Sekcijos D-6, šapų stew ar
dai pasiuntė prezidentui Roo- 
sevelttui peticiją, kuria prašo, 
kad antras frontas būtų ati
darytas tuojau.

“Neduokime permažai ir 
pervėlai,” sakė jie, priminda
mi, kad jie deda visas pastan
gas tą frontą atatinkamai pa
remti darbais.

Venuolika įvairių geležin
kelių firmų nori gauti leidi
mą pakelti fėrą kasdieniniam 
keleiviam.

Mieste susidūrus armijos au
to su policijos radio karu, ar- 
miečiai pralaimėjo — trys su
žeisti. Policistai išliko sveiki.

Visą susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

* LIETUVIŠKA ★

V Ž E I G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ i

JOSEPH ZEIDAT, Sav. ;
411 Grand St.. Brooklyn

i
JMWBSS ŠElAWffl MM

Lietuviui Rakandų Krautuve

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
IVWWWWWIWJ1MI

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—1'2 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 100 akrų su vi

sais gyvuliais (cattle) ir mašineri
ja. Prašome kreiptis pas Joe 
Rogers, R. D. N >2, Ithaca, N. Y.

(172-174)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prosytojas 

(presser) prie gerų vyriškų paltų. 
Prašome kreiptis pas: S. Marko
witz, 15-17 E. 16th St., New York 
City, N. Y. (9th floor). (171-173)

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

įrikoniškais. Rei
kalui esant ir 

'padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmalįavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN,

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso 
senus laikrodžius. Jis taipgi parduoda vi
sokius kitus džiūlerius, žiedus, lakietukus, 
branzalietus ir daugybes kitų daiktų. 
Norinti įsigyti naujus laikrodžius arba 
reikalui esant pasitaisyti, kreipkitės pas:

Liepos 24-tos, 25-tos ir 26- 
tos dienų vakarais Brooklyn© 
Academy of Music statoma 
dvi operos — “Carmen” ir 
“Rigoletto.” Salėj yra įreng
tas dirbtinas vėsinimas.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

-............ =

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
O" Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "TO
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir elius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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