
***"» .... ........................................M1

KRISLAI
Sugrįžus Iš Čikagos.
Kas Nutarta?
Kuo Pasižymėjo čikagiečiai.
Dabar Žiūrėsime Į Bostoną.

Rašo R. MIZARA

Išvykdamas į Čikagą, žade-j 
jau su gerbiamaisiais mūsų 
skaitytojais pasidalinti apie ji
mintimis tuomet, kai grįšiu na-
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štai, va, jau ir vėl namieje, 

Brooklyne. Kelionė į Čikagą ir 
atgal, taipgi šeiminės dienos 
prabėgo labai greit. Dabar jau 
viskas pasiliko tik prisimini
mai — gražūs, malonūs prisi
minimai.

Bendrai suėmus, Šeštasis' 
LDS Seimas buvo gražus ir 
konstruktyvus. Tam tikrais 
klausimais buvo pasiginčyta, 
bet ginčai buvo konstruktyvaus 
pobūdžio ir dėl to jie eis orga
nizacijai naudon.

Viena delegatė, kuriai pir
mu kartu tenka dalyvauti LDS 
seimuose, beklausydama kai 
kurių pastabų, daromų Centro 
Valdybai, klausė manęs:

— Kaip jums patinka ši 
kritika, — kaip jūs galite ją 
pakęsti ?

Aš jai atsakiau :
— Šios pastabos, daromos 

Centro Valdybai, yra būtinas 
elementas mūsų organizacinia
me gyvenime. Nei vienas kitas 
lietuvių Susivienijimas to ne
turi, ką mes turime. Pas mus 
pilniausia laisvė žodžio kiek
vienam. Mūsų Seimai susiren
ka ne tam, kad pasakyti 
“taip”; jie susirenka apsvars-' 
tyti kiekvieną savo viršininkų 
žygį ir jie tai svarsto laisviau
siai.

• Organizaciniais klausimais 
padaryti du didelės svarbos 
tarimai :

1. Nutarta mokėti ligoje pa- 
šalpas visiems LDS nariams 
(p r i k 1 ausantiems pašalpos 
skyriui) kareiviams, nepai
sant, kur jie bebūtų: Ameriko
je ar užsienyje, ir nepaisant jų 
ligos priežasties.

2. Nutarta leisti narių refe
rendumui .nutarti, ar pakelti 
nariams duokles (10c. per mė
nesį), iš kurių būtų apmoka
mos LDS narių kareivių duok
lės.

Politiniu klausimu:—
Priimta rezoliucija, stojanti 

už tuojautinį antrojo fronto 
Europoje atidarymą, už su
triuškinimą fašistinės Ašies 
dar šiais metais, už išlaisvini
mą mūsų tėvų krašto, Lietu
vos, ir visų tautų. Toji rezo
liucija telpa šios dienos “Lais
vėje,” — skaitytojas ragina
mas ją atydžiai perskaityti; 
be to, pasiųstas prezidentui 
Rooseveltui sveikinimas.

čikagiečiai pasirodė labai 
draugiškais (kaip ir buvo 
laukta) visiems delegatams. 
Kultūrinėje srityj mane labai 
gražiai nuteikė trys dalykai:

1. čikagiečių radijo koncer
tinė programa, kurią tam pus
valandžiui paruošė Daratėlė 
Judzentavičienė; žinias ko
mentavo L. Pruseika.

2. čikagiečių (Sparks Kuo
pos artistų mėgėjų) suvaidin
tas scenos veikalas “Fifty-Fif
ty,” kurį parašė Onutė Petru- 
tienė.

3. Didžiulis poseiminis kon
certas, kuriame ėmė dalyvumą 
visa eilė chorų, solistai ir tri- 
jetai. Be abejo, giliausį iš jų 
įspūdį padarė Kanklių Choras, 
vadovaujamas Kenstavičifcus.

Pabuvojęs savaitę laiko Či
kagoje, susipažinęs su lietu
viškomis meniškomis jėgomis, 
— pažangiosiomis jėgomis, — 
žmogus negali neprisiminti, 
kad esi buvęs toje lietuvių ko
lonijoje, kurioje mūsų meniš
kos jėgos stovi visa galva 
aukščiau už kitų Amerikos 
lietuvių, kolonijų meno jėgas.

Jei kas kitaip sakytų, jis sa
kytų netiesą.

O dabar rengsimės prie 
4 1944 metų LDS Seimo, — Sep

tintojo Seimo — kuris įvyks 
Bostone.

Darbo žmonių
Dienraštis
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Sako, Vienintelis Būdas Laimėt Karą Dėl Demokratijos Tai 
Kuo Greičiausiai Užpult Hitlerį Vakarą Europoj

Anglų Lakūnai 
Plieksią Visą

V okietiją
London. — Anglų oro lai

vyno komandierius Sir A. 
T. Harris vokiškai kalbėjo 
per radi j a į Vokietijos gy
ventojus ir įspėjo juos, kad 
jeigu jie nenuvers nacių val
džios, tai Anglijos ir Ąme- 

| rikos orlaiviai neatlaidžiai 
! plieks visą Vokietiją:

“Greitu laiku mūsų ir A- 
merikos orlaiviai lankysis 
pas jus kas diena, kas nak
tis, ar lytų, ar snigtų, ar 
audra būtų. Mes plieksime 
Vokietiją nuo vieno galo ir 
krašto iki kito galo ir kraš
to... Aš neseniai praleida1 
aštuonis mėnesius Ameriko
je; tai tikrai žinau, ko jūs 
susilauksite, jei nacių val
džios nenugriausite.”

Angly Spauda Atkalbi
nėja nuo Antro Fron

to Reikalavimu
London. — Daily Tele

graph ir kiti Anglijos val
džiai artimi laikraščiai pra
dėjo kampaniją atkalbę t 
žmones nuo antro fronto 
reikalavimų; sako, būk An
glija dar, girdi, neprisiruo
štis tokiam žygiui. Bet ko
mandierius Edg. P. Young, 
buvęs laivyno oficierius, vie
šai užreiškė:
ANGLIJA VISKO TURI 
GANA UŽPULT NACIUS

“Anglija jau turi gana iš* 
lavintos ir įrengtos kariuo
menes ir įvalias laivų tuo- 
jaus įsiveržt į Europos že
myną prieš vokiečius.

“Rostovas buvo praras
tas Londone todėl, kad An
glija neatidarė antro fron
to.”

Australija. — Amerikos 
ir Australijos žvalgai su
mušė ir atmetė atgal japo
nus ties Kokoda, saloje 
New Guinea.

VOKIEČIAI NUŠOVĘ 45 
ANGLU ORLAIVIUS

Berlin, liep. 29. — Hitle
rininkai sako, kad jie nu
kirtę žemyn 45 iš tų Ang
lijos orlaivių, kurie naktį 
bombardavo Hamburgą. 
Pasak nacių, tai anglų or
laiviai pataikę bombomis, 
girdi, į ligoninę ir į valdiš
kus ir privačius namus, už
mušę bei sužeidę kiek civi
lių gyventojų, bet, esą, ma
žai tekliudę karui svarbius 
įrengimus.

Vokiečiai teigia, kad jų 
orlaiviai naktį sėkmingai a- 
takavę Anglijos lėktuvų 
stovyklas, amunicijos fabri
kus ir geležinkelius.

Egipte gi nacių lakūnai 
tiksliai bombardavę Suezo 
Kanalą, anglų laivus ir a- 
municijos sandėlius.

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jų kanuol.ės iš 
Kerčo pusiausalio Kryme 
bombarduoja Taman pu- 
siausalį Kaukaze.

New Haven, Conn. — 
Penkiasdešimts darbo unijų 
vadų pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui Atvirą Laišką, 
ragindami be mažiausio ati
dėliojimo atidaryt antrą 
frontą prieš Hitlerį Vaka
rinėje Europoje.

Tarp pasirašiusių po tuo 
laišku prezidentui yra šie: 
Thomas H. Molloy, Conn, 
valstijos CIO unijų pirmi
ninkas; Cl. A. Von Tobėl, 
Torringtono Pramoninių U- 
nijų Tarybos pirmininkas; 
Henry Johnson, Bridgepor- 
to Industrinių Unijų Tary
bos pirmininkas, ir 47-ni ki
ti vadai CIO mašinistų, or
laivių darbininkų, audėjų ir 
kitų unijų.

VALDIŠKOS ĮSTAIGOS STOJA UŽ 
18 VALANDŲ DARBO SAVAITĘ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ir laivyno de
partmental, Laivininkystės 
Komisija, Karo Pramonės 
Taryba, darbo ir prekybos 
departmental ir dvi kitos 
valdiškos įstaigos išleido pa
reiškimą, kad turėtų būti 
įvesta 48-nių valandų darbo 
savaitė valdiškose ir priva
čiose įmonėse, atliekančiose 
karinius darbus.

Tos įstaigos siūlo šešių 
dienų darbo savaitę po 8 
valandas per dieną. Bet jos 
sako, jog ir toliau turėtų

Fašisty Laivų Nuosto
liai - 7,000,000 Tonu
London, liep. 29. —Anglų 

laivyno ministerija paskel
bė, jog nuo karo pradžios 
iki šiol tapo sunaikinta, su
žalota bei užgrobta 7 milio- 
nai tonų Vokietijos ir Itali
jos laivų. Vien šiemet kari
niai Anglijos laivai ir lėk
tuvai sunaikino milioną to
nų fašistinių laivų. Čia dar 
nepriskaitoma nuostoliai, 
kuriuos Amerika padarė 
fašistų Ašies laivams.

Be to, Sovietai yra nu
skandinę 700 tūkstančių to
nų priešų laivų.

Naciai Giriasi, būk Pralaužę 
Sovietą Frontą

♦

Berlin, liep. 29. — Nacių 
komanda sako, kad jie, gir
di, pramušę sovietinį fron
tą keliose vietose į vakarus 
nuo Stalingrado. Vokiečiai 
pasakoja, būk Sovietų ka
riuomenė, esą, traukiasi at
gal linkui to miesto.

Paryžius, Jiep. 29. —Čia 
paradavo nacių rinktinės 
gvardijos daliniai, būk tai 
atsiųsti iš sovietinio fron
to.

Jų laiškas prezidentui, 
tarp kitko, sako:

“Mes entuziastiškai svei
kiname sutartis tarp mūsų 
valdžios ir Anglijos ir So
vietų Sąjungos valdžių dė
lei pilno bendradarbiavimo 
kare ir sutartino veikimo po 
karo.

“Mes nuoširdžiai ir kar
štai remiame tamstos, p. 
Prezidente, vadovybę. Kar
tu mes norėtume pareikšti 
savo įsitikinimą, jog vienin
telis užtikrinimas laimėti 
pergalę demokratijos jė
goms tai yra kaip galint 
greičiausiai, net šį mėnesį, 
jei galima, atidaryti antrą 
frontą Europoje.” 

būti darbininkam mokama 
pusantra tiek algos už kiek
vieną valandą virš 40 va
landų per savaitę.

Minimos valdiškos įstai
gos daro dar tokius pasiū
lymus:

Duot darbininkams pusę 
valandos laiko pietums; vie
ną ištisą poilsio dieną maž
daug kas septynios dienos 
ir tokias atostogas, kad jos 
būtų paskirstytos per visus 
metus, idant perdaug dar
bininkų neatostogautų tuo 
pačiu laiku ir taip nestab
dytų darbo.

Prezidentas Atmes Bilių 
Dėl Gumos iš Grūdu
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas sakė laikra
ščių atstovams, kad jis “vei
kiausiai vetuos” (atmes) 
kongreso priimtą sumany
mą kas liečia gumos (robo) 
dirbimą iš grūdų ir kitų 
lauko ūkio produktų.

Ne tai, kad prezidentas 
būtų priešingas gumos dir
bimui iš farmų produktų. 
Jis ypač nusistatęs prieš tą 
sumanymą todėl, kad suma
nymas reikalauja sudaryt 
atskirą komisiją, kuri tvar
kytų gumos gaminimą iš 
grūdų visai nepriklausomai 
nuo jau veikiančios valdiš
kos komisijos, vadovaujan
čios visai gumos gamybai, 
kaip iš žibalo, taip ir iš 
farmų produktų.

Atakavo Nacius Kretoje
London, liep. 29. — Ang

lų orlaiviai bombardavo fa
šistų laivus, prieplaukas ir 
kariuomenės s u b ū r imus 
graikų saloj Kretoje, užim
toje vokiečių. Ten naciai yra 
sutelkę didelį skaičių savo 
kariuomenės, kuri yra ruo
šiama pergabenimui į Libi
ją ir Egiptą prieš anglus.

Anglų Orlaiviai 
Vėl Kriusino
Hamburgą

London, liep. 29. —Di
delis būrys Anglijos orlaivių 
jau antrą kartą per tris pa
ras urmu ardė ir degino 
Hamburgo laivastatyklas, 
prieplaukas, fabrikus ir ki
tus kariniai - svarbius įren
gimus. Anglų lakūnai Ham
burge padarė didelį skaičių 
smarkių sprogimų ir milži
niškų gaisrų. Teigiama, kad 
ir šį kartą taipgi ne mažiau 
kaip 600 Anglijos orlaivių 
pleškino Hamburgą, kur na
ciai turi didžiausias subma- 
rinų statyklas. Žuvo 32 an
glų orlaiviai.

Kiti anglų orlaiviai ata
kavo geležinkelius, jų sto
tis, orlaivių stovyklas, fab
rikus ir prieplaukas šiauri
nėje Francijoje, užimtoje 
vokiečių.

Raudonarmiečiai Išvi
jo Nacius iš Daugelio 

Leningrado Fortu
Maskva, liep. 29. — So

vietų kariuomenė padarė 
triuškinančią kontr - ataką 
prieš vokiečius Leningrado 
fronte. Raudonarmiečiai nu
jautė, kad naciai ruošiasi 
pradėt ofensyvą tame fron
te; todėl, nieko nelaukdami 
jie ūmai užpuolė priešus ir 
išmušė juos iš daugelio for
tų ir aptvirtintų pozicijų 
Leningrado srityje.

Dar 10,000 Tanku Ata
kuoja Sovietus

Maskva, liep. 29. — Vo
kiečiai atgrūdo į frontą dar 
20 šarvuotų savo divizijų 
prieš Sovietus pietiniame 
Dono - Volgos fronte. Šios 
divizijos turi 10 tūkstančių 
tankų, neskaitant kitų tan
kų, nuo pirmiau veikiančių 
šiame fronte.

Baisūs Naciu Nuostoliai 
Voronežo Srityj

Maskva. — Vienas dali
nys Raudonosios Armijos 
pėstininkų per paskutines 
10 dienų Voronežo fronte 
užmušė 10,800 vokiečių, su
naikino 158 jų tankus, 28 
orlaivius ir 88 trokus ir, be 
kitko, pagrobė 28 lauko ka- 
nuoles.

Naciai Sakosi Padarę Daug 
Nuostolių Anglam Egipte

* -
Berlin. — Naciai pasako

ja, kad EI Alamein fronte, 
Egipte, jie ir italai atmušę 
anglų atakas, sunaikinę 60 
tankų.ir 9 orlaivius ir paė
mę nelaisvėn 1,000 anglų.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad šimtai tūkstančių dar
bininkų per dvejus metus 
pastatę vokiečiams apie 3,- 
000 fortų šiaurinėje Fran
cijoje.

Vokiečiai Grumiasi
Pirmyn Linkui Sta
lingrado ir Kaukazo

Užmušta 8,000 Naciu Vienoj Tik Dalyj Stalingrado Fronto; 
Bet Jie Prisigabeno Daugybę Naujos Rezervu Kariuomenės

pažygiavo pirmyn kitame 
punkte.

Briansko fronte sovieti
niai kovotojai per dvi dienas 
sunaikino daugiau kaip 100 
vokiečių tankų.

Maskva, liep. 29. — Vo
kiečiai pasistatė dar vieną 
laikiną tiltą per Dono upę 
ties Cimliansku ir pasiekė 
Bataiską, 15 mylių į pietus 
nuo Stalingrado. Bataisk 
stovi prie šiaurinio Kauka
zo geležinkelio, einančio į 
Stalingradą. Naciai stengia
si perkirst šį geležinkelį.

Hitlerininkai dabar gru
miasi linkui Kruščevkos, ge
ležinkelio stoties už 45 my
lių į pietus nuo Rostovo.

Begaliniai žiaurūs mūšiai 
verda rytinėje alkūnėje Do
no upės, nuo kur yra 50 
mylių iki Stalingrado, esan
čio prie Volgos upės. Vien 
trumpoje fronto dalyje čia 
tapo užmušta 8,000 hitleri
ninkų.

Vokiečiai metė į mūšius 
didelį skaičių naujos atsar
ginės savo kariuomenės. 
Dabar šiame fronte priešai i 
turi kelis kartus daugiau 
armijos, negu Sovietai.
KRITIŠKAS MOMENTAS

“Raudonoji žvaigždė,” 
Sovietų armijos laikraštis, 
rašo, jog dabartiniai mūšiai 
“sudaro, turbūt, kritiškiau
sią momentą visame šiame 
kare.”

Raudonarmiečiai, padary
dami didžiulių nuostolių na
ciams, buvo dalinai apstab- 
dę vokiečių briovimąsi pir
myn Stalingrado fronte.
“PRAVDA” VĖL RAGINA 

ATIDARYT ANTRĄ 
FRONTĄ

“Pravda,” Sovietų Kom. 
Partijos laikraštis, vėl ne
tiesioginiai atsišaukė į tal
kininkus atidaryt antrą 
frontą prieš Hitlerį vakarų 
Europoj. “Pravda” nurodė, 
jog vokiečiai permetė dar 11 
divizijų savo kariuomenės 
iš Francijos ir Holandijos į 
rytų frontą prieš Sovietus, 
ir tuomi žymiai susilpnino 
savo jėgas vakarinėje Eu
ropoje.

PAVOJUS KAUKAZUI
“Raudonoji žvaigždė” sa

ko, kad vokiečiai Dono upės- 
Stalingrado fronte labai 
grūmoja šiauriniam Kauka
zu! ir jie daro tokį didel 
spaudimą, jog Sovietams 
“vis sunkiau ir sunkiau 
juos atremti.”
RAUDONOJI ARMIJA IŠ

LAIKOMA ČIELYBĖJ
Manoma, kad Raudonoji 

Armija, komanduojama 
maršalo Timošenko, abelnai 
tebėra čielybėje. Net kai 
naciai užėmė Rostovą ir 
Novočerkasską, jie nesigy
rė, kad suėmę ten bent kiek 
raudonarmiečių.

KITI FRONTAI
Voronežo fronte Sovietą1’ 

įvarė kylį į nacių apsitvirti- 
nimo liniją vienoje vietoje ir

Kariniai Sovietų laivai 
Finliandijos Įlankoje nu
skandino tris fašistų laivus, 
gabenusius kariuomenę ir 
reikmenis. Tie laivai buvo 
19,000 tonų įtalpos. 

, ...
Hitlerininkai už 45 Mylių | 

Nuo Stalingrado
Maskva, liep. 29. — Vo

kiečiai dar pasivarė kiek 
pirmyn į pietus nuo Dono 
upės, Cimliansko srityje.

Pranešimai iš fronto ro
do, kad priešai Kalačo apy
linkėje, prie Dono upės al
kūnės, jau pasiekė vietą už 
45 mylių nuo Stalingrado.

Italai Sako, būk Naciai 
Bombarduoją Stalingradą
Roma, liep. 29. — Fašis- . I

tai skelbia, kad toli šaudan
čios, didžiosios vokiečių ka- 
nuolės, jau, girdi, bombar
duojančios Stalingradą. (Šio 
priešų pranešimo niekas ne- / 
patvirtina.)

Viename Punkte Vokiečiai
Permesti Atgal per Upę
Maskva. — Vienas dali

nys Sovietų kariuomenės 
permetė vokiečius atgal iš 
pietinės Dono upes pusės į 
šiaurinę ir pasiekė Doneco 
upę ties Konstantinovsku.

Aptilo Mūšiai Egipte
•Egiptas, liep. 29. — Šiuo 

tarpu EI Alamein fronte, 
Egipte, ant žemės tik žval
gai teveikia iš anglų ir fa
šistų pusių ir retkarčiais 
persišaudo artilerija.

Anglai šiaurinėje dalyje 
šio fronto pasitraukė atgal.
į tas pačias pozicijas, iš ku
rių buvo pasivarę kiek pir
myn prieš vokiečius pereitą 
sekmadienį. i

STIPRĖJĄS SOVIETU APSI 
GYNIMAS PIETUOS

Maskva, liep. 29. 
donoji žvaigždė” rašo, 
po pasitraukimo iš Rostovo

—“Rau- 
kad

sustiprėję Sovietų apsigyni
mai pietiniame fronte, nors 
naciai ten vis pasivaro pir- .... 
myn.

Voronežo srityje sovietine 
kariuomenė vėl padarė v 
kiečiams milžiniškų nuosto
lių ir pastūmė juos dar at-

—--------------
Maskva, liep. 29. — Na

ciai mėtė lapelius į Lenin
gradą, grūmodami greit 
šturmuot miestą; bet Sovie
tų kariuomenė juos šturma
vo ir atėmė eilę pozicijų.
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Anglija Turi Daug Armijos 
ir Ginklą

Raudonosios Armijos didieji mūšiai su 
vokiečiais yra ne vien už Sovietų Sąjun
gos laisvę, bet kartu už Anglijos, Ame
rikos, Chinijos, ir visų tautų ir tautelių 
laisvę.

Kodėl Anglija, su Jungtinių Valstijų 
pagalba, neatidaro antrojo fronto? Kada 
1941 metais Hitleris užpuolė Sovietų Są
jungą, tai Anglijoj buvo kalbama, kad 
už mėnesio, kito ji pasiruoš ir užpuls 
Hitlerį iš kitos pusės. Vėliau skundėsi 
žiema; sakė, ateis pavasaris, vasara. O 
kada atėjo pavasaris ir vasara, tai vėl 
tylima. Anglijos liaudis supranta, kad, 
jeigu jos masiniai nežudo Hitlerio lėktu
vai, jeigu jie vėl be pertraukos nepleš
kina Londono, Liverpoolio ir kitų mies
tų, tai tik todėl, kad antri metai Hitle
ris ir jo talkininkai sutraukė savo jė
gas karui prieš Sovietų Sąjungą.

Sekmadienį, Londone, buvo susirinkus 
virš 60,000 žmonių minia ir vienu bal
su reikalavo antro fronto prieš Hitlerį. 
Kiek pirmiau apie 65,000 minia buvo su
sirinkus New Yorke ir to paties reika
lavo. Anglijoj darbo unijos ir liaudis, 
kaip ir Amerikoj, reikalauja antrojo 
fronto. Liaudis nori matyti, kad Londo
no ir Washingtono vyriausybės pravestų 
gyveniman Molotovo, Churchill ir Roose- 
velto susitarimą šiais metais atidaryti 
antrąjį frontą prieš Hitlerį.

Kad Anglija prisirengus, kad ji tam 
turi jėgų, tai daug kartų tas buvo jos 
pačios pareikšta. Štai Mr. Keith Ayling, 
liepos 27 d. rašo iš Londono, kad An
glija turi apie 4,000,000 pirmos eilės ka
reivių ir nemažiau 5,000 pirmos rūšies 
lėktuvų bombininkų, o kur dar mūšio 
lėktuvai! Jis sako, kad orlaukiai pilni 
bombų, kad armijos sandėliai pilni amu
nicijos.

Tai kodėl neatidaromas antrasis fron
tas?

Divizijos prieš Sovietas
Apskaitliuojama, kad iš 300 Hitlerio ir 

jo talkininkų divizijų prieš Sovietų Są
jungą yra jau nemažiau, kaip 250 divi
zijų. Kasdien iš Franci jos, Belgijos, Ho- 
landijos, Norvegijos ir kitur veža jas į 
rytinį frontą.

Sovietų pranešimu liepos 26 dieną, iš 
Francijos vėl hitlerininkai permetė 71- 
mą diviziją ir 346-tą iš Holandijos. Nuo 
Hitlerio ofensyvo pradžios iš Francijos 
naciai jau permetė astuonias pėstininkų 
divizijas ir vieną mechanizuotą diviziją 
prieš Sovietus.

Jeigu Anglija rengiasi kariauti, tai jai 
geresnės progos niekados nebuvo ir ne

WATERBURY, CONN.
Liepos 23 dieną turėjo posė

dį komisija Lietuvių Org. Ko
miteto Ginti Amerikai, kuri iš
rinkta surengti pikniką Sovie
tų Sąjungos medikalėi pagel- 
bai ir Chinijos pagelbai. Ko
misija nutarė atspausdinti 
1,000 tikietų ir pradėti iš 
anksto platinti dirbtuvėse ir 
ant unijos susirinkimo. Komi
sijos nariai sakė, kad prisimi
nus dirbtuvėse apie šį komite
to nutarimą, tai darbininkai 
smarkiai pritaria, ketina pirk
ti tikietus ir dalyvauti pikni
ke. Darbininkai sako, kad mes 
turime remti savo svarbiau
sius talkininkus — Sovietų Ru
siją ir Chiniją šioj kovoj, nes 
jie daugiausiai sunaikina fašis
tų.

Iš pasikalbėjimų matosi, 
kad eiliniai žmonės supranta, 

jeigu Sovietų Sąjunga būtų su
mušta, tai Amerikoj žmonės 
negalėtų ramiai naktį miegoti, 
bet turėtų slapstytis nuo fašis
tų orlaivių užpuolimų ir jų 
bombų. Todėl, mūsų pridermė 
šiandien rūpintis kuo daugiau
sia pagaminti ginklų ir karo 
reikmenų ir pinigiškai remti 
mūsų talkininkus.

Reiškia, komiteto ir komi
sijos nutarimai yra labai geri, 
šis piknikas įvyks rugpjūčio 
22 dieną, šeštadienio vakarą, 
prie mėnulio šviesos, Lietuvių 
Parke, už Lakewood. 
Pikniko komisiją sudaro: S. 
Vidžiūnas, S. Lucas, J. Svin- 
kūnas, M. Strižauskienė ir S. 
Meison. Prašome visus įsitė- 
myti šį pranešimą ir ^ūsiamus 
garsinimus “Laisvėj” ir vietos 
anglų spaudoj.

Vienas Iš Komisijos.

Benrus Watch Co. darbinin

bus. Dabar antro fronto atidarymui ge
riausia proga, nes Hitleris ištraukė iš 
pavergtų šalių geriausias savo jėgas ir 
pasiuntė prieš Sovietus.

Sunki Sovietą Padėtis
Kadangi Anglija ir Jungtinės Valsti

jos neatidaro antro fronto prieš Hitlerį, 
tai tas sunkina Sovietų Sąjungos padėtį. 
Ji turi viena kautis prieš Vokietijos, Ita
lijos, Vengrijos, Rumunijos, Finliandijos, 
Slovakijos ir kitas fašistų jėgas!

Sovietų Sąjunga jau antri metai veda 
tą baisiausio dydžio karą. Ji nustojo 
daug žmonių, miestų, fabrikų, dirbtuvių, 
kasyklų, gamybos, centęų ir susisiekimo 
kelių. Ji nustojo derlingą Ukrainą, o da
bar derlingą Dono upės slėnį. Jeigu Hit
lerio gaujos nusiaubs ir Šiaurinį Kau
kazą, tai Sovietų Sąjungos padėtis dar 
labai pasunkės. Tada bus sunkiau ir An
glijai su Amerika atidaryti antrą fron
tą, nes Hitleris galės daugiau jėgų iš 
Sovietų Sąjungos fronto permesti.

Voronežo Svarba
Su didžiausiu pasišventimu Raudono

ji Armija gina Voronežo miestą. Tai di
delis industrinis centras. Ten Sovietai 
turi ir dirbtinio gurno gaminimo fabri
kus, kuris labai reikalingas karui. Voro
nežo fabrikuose dirbdavo iki 100,000 
darbininkų. Voronežas yra ir neišpasa
kytai didelės svarbos karo srityje prieš 
nacius Dono slėnyje.

Ir Benes už Antrąjį Frontą
Londone kietai už antro fronto tuojau- 

tinį atidarymą pasisakė Čechoslovakijos 
prezidentas Edvardas Benes. Jis sako, 
jeigu Anglija ir Amerika atidarys antrą 
frontą prieš Hitlerį, tai iki rudens hit- 
lerizmas bus sumuštas. Jis pasitiki, kad 
Raudonoji Armija ir Sovietų Sąjungos 
liaudis atliks savo sunkią misiją ir atsi
laikys prieš hitlerininkus. Bet galutinam 
karo laimėjimui jis mato būtiną reikalą 
tuojau atidaryti antrą frontą prieš Hit
lerį Europoj.

Sovietą Ginklai Egipte
Iš Egipto praneša, kad anglai suėmė 

nemažai vokiečių ir italų ginklų. Ir jie 
atrado, kad dalis tų ginklų yra Sovietų 
Sąjungos išdirbystės. Pasirodo, kad Hit
leris ir Mussolinis jau naudoja nuo So
vietų suimtus ginklus. Sako, kad tūli iš 
jų pusėtinai susidėvėję.

Reiškia, jeigu dabar Anglija ir Ame
rika mestų visas jėgas prieš Hitlerį, tai 
tikrai 1942 metais karas būtų laimėtas.

Kasdien Nužudo 2,000 Lenką
Anglijoj gauta žinių, kad Hitlerio bu

deliai kasdien Lenkijoj nužudo po 2,000 
žmonių. Nuo kovo iki pabaigos birželio 
hitlerininkai išteriojo 260,000 Lenkijos 
gyventojų. Sakoma, kad pirmiau po ma
žesnį skaičių žmonių fašistai žudė.

Hitlerininkus apėmė pasiutimas, kad 
Lenkijos gyventojai nepasiduoda nacių 
priespaudai, kad hitlerininkai negali ras
ti Kvislingų (Lenkijos išdavikų). Hitle
rininkai manė, kad jie, užpuldami Sovie
tų Sąjungą, nustatys lenkus prieš rusus 
ir gaus juos savo pusėn, bet jie labai ap
siriko. Lenkai mato savo išsigelbėjimą 
Hitlerio pralaimėjime.

Taip žvėriškai hitlerininkai žudo Len
kijoj žmones, taip jie žudo ir kitose pa
vergtose šalyse. Lietuvoj jie nužudė per 
30,000 lietuvių ir apie 300,000 uždarė į 
kalėjimus, bei išvežė į Vokietiją. Jugo
slavijoj jie nužudė apie 800,000 žmonių.

kai turės balsavimą dirbtuvėj 
dėl pasirinkimo unijos, tai 
yra, ar jie nori, kad jų reika
lus atstovautų CIO unija, šie 
balsavimai atsibus rugpjūčio 
14 dieną, nes taip patvarkė 
N.L.R.B. Ten dirba nemažai ir 
lietuvių. Lietuviai, nepamirški
te ir nepatingėkite atiduoti sa
vo balsą už CIO uniją Mine, 
Mill, Smelter Workers skyrių. 
Dirbtuvėj dirba apie 700 dar
bininkų.

Unijistas.

< BE 100% 
WITH YOUR

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Seimas, įvykęs Chi- 
cagoje, 20-23 d.d. liepos, krei
piasi į visus LDS narius ir į 
visa demokratiniai nusistačiu
sią Amerikos lietuvių visuo
menę didžiausiu ryžtingumu ir 
pasišventimu įsijungti į visus 
patriotinius darbus, į draus
mingą nacionalę vienybę, kad 
šiose žūt-būtinėse grumtynėse 
su pragariška'Hitlerio, Hirohi
to ir Mussolinio mašina už- 
triumfuotų demokratija ir vi
sos Jungtinės Tautos.

Atsiminkit, kad ant svars
tyklių padėta visa žmonijos 
ateitis, visų tautų laisvė! Su
žvėrėję fašistiniai budeliai no
ri grąžinti žmoniją į barba
rizmo laikus. Todėl negali bū
ti susvyravimo ar abejonių. 
Kova iki galutinos pergalės, 
karas iki galutino laimėjimo! 
Visi už vieną, vienas už visus. 
Visos Jungtinės Tautos bend
ram geležiniam retežy, sumo
bilizavusios visas savo milita- 
rines, ekonomines ir dvasines 
pajėgas, turi paversti ir pa
vers griuvėsiais Hitlerio ir jo 
satelitų karinę mašiną.

Mūsų fraternalė organizaci
ja, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, visomis išgalėmis, 
remia savo šalies valdžią ir jos 
Vyriausią Komandierių visose 
karo pastangose. Daugiau 
kaip šeši šimtai mūsų narių 
tarnauja. Dėdės Šamo armijo
je, laivyne ir oriai vyne. Mūsų 
organizacija yra įsigijusi karo 
bonų už $100,000. Mūsų kuo
pos ir atskiri nariai perka bo
nus, remia Raudonąjį Kryžių, 
dalyvauja civilinio apsigynimo 
įstaigose.

šeštasis LDS Seimas krei
piasi į visas kuopas, į visus 
LDS narius, į visus Amerikos 
lietuvius: Dar daugiau dirb
kime, dar daugiau aukokimės 
šio patriotinio karo laimėji
mui !

Didis pavojus grūmoja Jung
tinių Amerikos Valstijų demo
kratinėms institucijoms ir pa
čiai šalies gyvybei. Mirtinas 
pavojus grūmoja visoms lais
vom pasaulio tautom. Mūsų, se
noj tėvynėj, Lietuvoj, siaučia 
kruvinasis bestiališkas Hitlerio 
režimas. Ir ji tik tuomet bus 
laisva, kuomet fašizmas bus 
sudaužytas, kuomet laimės 
Suvienytos Tautos.

Kur tik vedamos didvyriš
kos kovos, ar tai Rytų, fronte, 
ar Tolimojoj Chinijoj, ar 
Egipte, ar Pacifike, tai mūsų 
visų kovos, tai kovos visų 
Jungtinių Tautų. Tie, kurie 
kerštauja prieš Sovietų Są
jungą ar Angliją ar prieš bile 
kurią kitą tautą, prasižengia 
ir prieš Ameriką.

šeštasis, LDS Seimas supran
ta, kad mirtinasis žmonijos 
priešas šiuo laiku sukaupęs 
savo pragariškas pajėgas prieš 
Sovietų Sąjungą. Kad Raudo
noji Armija galėtų atsikvėpti, 
reikia smogti Hitlerio užnuga
riu ir sukurti Europoje viesu- 
lišką ofensyvą. Antrasis fron
tas, tuoj aus, šiandien ar rytoj 
yra vyriausios strategijos už
duotis! Tai gyvybinis reikalas 
ir mums, Amerikos žmonėms.

Hitleris ir Hirohito turi sa
vo pagelbininkų ir Amerikoje. 
Tai penktoji kolona ir jos ap
kvailinti, jos sudemoralizuoti 
žmonės. Prie jų tiesioginiai ar 
netiesioginiai dedasi izoliaci- 
ninkai politikieriai ir visokio 
plauko demagogai ir jų kon
troliuojami laikraščiai, kurie 
net po Perlų Uosto, viešai ar 
slaptai veda savo nuodingą na
cišką propagandą.

Mes sveikiname valdžios 
žingsnius prieš penktakolonis- 
tus, prieš nacius sabotažnin- 
kus ir pareiškiame savo gilų 
įsitikinimą, kad valdžia visu 
įstatymų griežtumu ves ir to- 
liaus kovą prieš išdavikiškos 
pi'opagandos skleidėjus ir jų 
talkininkus, neatsižvelgdama į 
veidus ir jų įtaką.

LD‘S šeštasis Seimas negali 
tylomis praeiti pro tą faktą, 
kad ir lietuvių tarpe skleidžia
ma ta nuodinga propaganda, 
nors kartais ir pridengta fygos 
lapu tariamojo demokratizmo. 
Ir lietuvių tarpe atsirado gru
pių ir laikraščių, kurie sąmo
ningai ar nesąmoningai tar
nauja naciams jų nuožmiose 
pastangose supiudyti žmones, 
supiudyti Jungtines Tautas. 
Tūloms iš grupių vadovauja 
pabėgėliai per Berlyną. Tai tie 
pikti gaivalai nori kontroliuoti 
pokarinę Lietuvą ir grąžinti 
joje smetoninį ar pusiau sme
toninį režimą, neatsiklausiant 
net pačių Lietuvos žmonių.

’ Mes atsišaukiam į Amerikos 
lietuvius: Būkime vieningi, 
vieningai eikime po preziden
to Roosevelto vadovybe, nu
traukime ryšius su tais, kurie 
sėja naciškos propagandos 
nuodus. Nekelkime ginčų, dėl 
pokarinių rubežių! Visi mobi- 
lizuokimės, kad sunaikinti vo
kišką, japonišką ir itališką fa
šizmą !

Mes siunčiame savo karš
čiausius broliškus sveikinimus 
pajungtos Lietuvos žmonėms, 
Lietuvos partizanams, visiems 
kovotojams už Lietuvos išlais
vinimą iš kruvino nacių jungo!

Mes gėrimės ir didžiuojamės 
tais lietuviais kariais ir jų va
dovybe, kurie mušasi su priešu 
Raudonosios Amijos* eilėse, tos 
armijos, kuria didžiuojasi ir 
mūsų prezidentas Rooseveltas 
ir generolas MacArthur.

Lojalūs Amerikai, ištikimi 
visoms Jungtinėms Tautoms, 
Amerikos lietuviai lai užsigrū
dina dar didesnėms kovoms su 
patrakusiais fašizmo žvėrimis. 
Mūsų jaunoji gentkartė auko
ja net savo gyvastį kovoje su 
mirtinu priešu, tai senoji gent
kartė tegul dar labiau įsijun
gia į visus patriotinius dar
bus.

Pirmyn, prie pergalės! Lai 
prasmenga laisvės, demokrati
jos ir tautų žudytojai!

Yra Viltis Luiz C. Prestes 
Išvadavimui iš Kalėjimo

Brazilijos prezidento Ge- 
tulio Vargo politika, pa
remta ant bendradarbiavi
mo su fašistais, kad nu
sverti pažangų judėjimą ša
lies viduje, prilipo liepto 
galą.

Fašistai, ar tai naciai, ar 
integralistai, ar japoniški 
grobikai, visvien visi kartu 
sudaro penktąją koloną, tu
rinčią tikslą atidaryti ša
lies duris jos pavergimui. 
Tik ačiū demokratinio ele
mento veiklai, nuo to liepto 
nebuvo nukrista į fašistinę 
bedugnę, kurioje šiandien 
kraujuose maudosi visa ei
lė Europos valstybių savo 
laiku vedusių pronacišką 
politiką.

Su Vargo nusisukimu nuo 
bendradarbiavimo su faši
stais, Brazilijos tautai su
žiba vilties spindulėlis. At
sirado galimybės penktosios 
kolonos veikla pažaboti, kas 
pirmiau . buvo uždrausta. 
Dar daugiau: atsidaro ga
limybės sudaryti bendrą 
tautos frontą prieš bendrą 
pavojų. Žinia iš Brazilijos 
sako, kad dabar ten apie 
tokį frontą labai daug kal
bama. Taipgi atgijo viltis 
paliuosuoti Luiz Carlos Pre
stes, nes, kas kitas turi to
kią galią sukelti tautą ant 
kojų prieš pavergėjus, kaip 
Luiz Carlos Prestes?

Yra žinių, kad koks tai 
advokatas yra prašęs dėl 
L. C. Prestes “habeas cor

Be galo ir be krašto 
gerbiamas profesoriau!

Aš kreipiuosi prie tavęs 
su bjauriai dideliu reikalu, 
bet pirmiausiai pliurptelė- 
siu apie save. Aš esu sto
rai mokytas, arba kaip ma
no kolega Bagočius sako— 
aukštos erudicijos, gaivalas. 
Apart to, esu išsinėręs iš 
praeities ir įsijungęs į na
cių varomąją jėgą. Kitaip 
sakant, buvau smetonlaižis, 
vardu Fašistinė Išpera, o 
dabar vadinuosi Nacine Iš
nara. Gyvenu Lisabonoje, 
turiu pastovią tarnystę; 
darbas kraugeriškai leng
vas: Goebbelso sufabrikuo
tus laiškus verčiu į ostlan- 
diečių kalbą ir siuntinėju 
Amerikon į nacių propagan
dos įstaigą vardu Lietuvos 
Piliečių Sąjunga. Žinoma, 
turiu prižiūrėti, kad tie 
laiškai tilptų visuose ost- 
landiečių laikraščiuose. Iki 
šiol beveik visi laikraščiai 
apsilaižydami tuos neva 
laiškus talpino, išskyrus 
tiktai du laikraščius, ar 
tris, kurių redaktoriai tur
būt yra nemokyti, kaip Va
rėnos dzūkai. Negana to, 
kad tie du laikraščiai ne
talpina mūsų laiškų, bet 
elgiasi tiesiog nežmoniškai, 
tai yra nušviečia Amerikos 
visuomenei faktą, kad tų 
laiškų inžinieriumi yra pats 
Goebbelsas. Žinoma, tas 
Goebbelsą varo į pasiutimą, 
o man gręsia prakeiktas 
pavojus.

Taigi tu, profesoriau, ne
si taip žioplas, gali pats su
prasti, kad. man tavo krie- 
niška pagalba pasiutusiai 
reikalinga. Kadangi tu pats 
esi aukštos erudicijos dvi
kojis gyvūnas; juk ne kiau
les ganydamas prisismala- 

pus” dėl nuėmimo inkomu- 
nikacijos. Tai yra peržiūrė
ti iš naujo bylą ir suteikti 
teises Prestei, kuriomis 
naudojasi kiti kaliniai, kaip 
tai: pasivaikščiojimas, laik
raščiai, pasimatymai ir kt.

“Habeas corpus” buvo 
svarstytas Aukščiausiame 
Teisme ir ten rado karštų 
šalininkų. Galutinas nu
sprendimas tapo atidėtas 
sekančiam posėdžiui. Jei 
“habeas corpus” bus prave
stas, tai bendradarbiavimas 
tarp įvairių srovių pasida
rys dar glaudesnis. Tada 
galima tikėtis ir visiškos 
laisvės Vilties Kavalieriui, 
kaip jį ten liaudis vadina.

Bet nereikia per daug 
persiimti optimizmu. Šito
kio maštabo įvykiai nesi
vysto taip sklandžiai, kaip 
dėstomos mintys popieriuje. 
Brazilijos plutokratija dar 
kietai sėdi ant liaudies 
sprando ir dar daug jėgų 
reiks ją nutrenkti nuo liau
die^ sprando. Darbietis.

i “Darbas”

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas turėjo 
pasitarimą su vyriausiais 
armijos ir laivyno koman- 
dieriais.

London, liep. 29. — Pra
eitą naktį neskaitlingai pa
vieniai vokiečių orlaiviai 
tik kur-nekur bombardavo 
Angliją.

vai sau profesoriaus titu
lą, o gal esi net ir šveica
riško sūrio ragavęs, kaip 
mano vienmintis daktaras 
Grigaitis? Jei taip, tai bū
tų velniškas panašumas! 
Kadangi Grigaičiui buvo la
bai lengva, tai ir tau bus 
nesunku išsinerti iš praei
ties; o tuomet galėsi pamo
kyti tų trijų laikraščių re
daktorius, kad ir jie įsijun
gtų į nacių varomąją jėgą. 
Tuomet aš prisiųsiu jūm 
čielą vežimą laiškų tiesiai iš 
Lisabono, o Goebbelsas at
lygins jums taip pat, kaip 
visiems mano bendradar
biams, Grigaičiui, Tysliavai, 
Laučkai, net ir Stilsonui! 
žodžiu sakant, visiem, dide
liems ir mažiem redakto
riam, kurie išsinėrę iš savo 
praeities ir įsijungę į nacių 
varomąją jėgą.

Pragariškai lauksiu tavo 
išsinėrimo.

Saliutuoju tave taip, 
kaip saliutavo fašistas 
Vonsiackis hitlerininką Ty- 
sliavą.

Su naciška pagarba,
Nacinė Išnara.

Nuo šypsenų Redakcijos.— 
Prof. Krieno atsakymas su 
visomis krieniškomis cere
monijomis tilps sekančiame 
“Laisvės” numery. Pataria
me nepraleisti jį neperskai
čius.

Boston, Mass.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 

Metinis Piknikas

Šią vasarą su masiniais pik
nikais iš priežasties suvaržy
mo transportacijos, padėtis 
yra kebli ir kuo tolyn, tuo da
rosi sunkyn. Daugelis mūsų 
geriausių draugų, su geriau
siais norais negali pribūti ten, 
kur kada nori. Ką kitais me
tais automobilistai sekmadie
ny atlankydavo po kelis pik
nikus, tai šiemet jau ir į vieną 
turi pagalvoti, kaip jį pasiekti. 
Vienok mūsų masinių organi
zacijų piknikai, nors ir susiau- 
rintoj formoj, turi įvykti. Tad 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
metinis piknikas vietoj, kad 
būtų Maynarde, šiemet yra 
rengiamas Montelloj, Lietuvių 
Tautiškam Parke. Piknikas 
įvyks šeštadienį ir sekmadienį, 
rugpjūčio 8 ir 9 dienomis, 
1942. šiuomi prašome visus 
gerus Massachusetts draugus, 
rėmėjus ir abelnai piknikų 
lankytojus, kam tik aplinkybės 
pavelija, būtinai šiame piknike 
būti. Kalbės “Laisvės” redak
torius A. Bimba, bus gera mu
zikais programa vadovystėje 
muzikos maršalų G. Stepona
vičiaus ir Wm. Petrikos.

Daugelis draugų pasigenda 
P.L.T. radijo programos. Atsi
prašome, kad anksčiau nega
lėjom apie tai pranešti, nes 
kokį laiką . ėjo derybos su 
WHDH stočia. WHDH stočiai 
įstojus į “Blue Network” 
mums staiga susidarė daug 
komplikacijų, o kadangi ūmu 
laiku mes reikalaujamų pa
keitimų negalėjom įvykdinti, 
tai geriausia išeitis, laikinai 
sustabdyti leidimą programos. 
Rudenį, jei P.L.T. metinė kon
ferencija valdybos naują pla
ną užgirs, tai programą pra
dėsim leisti iš naujo. Prie to, 
P.L.T. rengiasi žieminiam se
zonui prie padidintos veiklos, 
bet apie tai vėliau. O dabar 
tai visi kas galite iš visos Mas
sachusetts, rugpjūčio 8 ir 9 
dienomis, būkite Montelloj, 
Lietuvių Tautiškam Parke ir 
pasilinksmindami atliksite ge
rą darbą. Žavi*.
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Kaip Geriau Gesint Bombą Oro Žygiai Ir Antras Frontas
Civiliu Apsigynimo virši

ninkai per kelis paskuti
nius mėnesius sakė: Jeigu 
rasite gaisrinę bombą savo 
ar keno kito kambaryje, tai 
tik siaurute, krapinančia 
čiurkšliuke leiskite ant jos 
vandenį; niekados nepilkite 
ant bombos vandenį pilna, 
plačia srove, jeigu norit iš
likt gyvi.

Dabar gi Civilių Apsigy
nimo Įstaigos vyriausias di
rektorius Landis atranda, 
jog anie patvarkymai buvo 
netinkami. Jis sako, kad 
pilna, gausinga srovė van
dens vis tiek geresnė bom
bai gesint, negu siaurutė, 
krapinanti srovelė.

Gaisrinė bomba yra pri
pildyta mišinio aliumino 
miltelių ir geležies deguo
nies (iron oxide). Nukritus 
ir atsimušus tokiai bombai, 
tas mišinys užsidega ir de
ga 5,000 laipsnių karščiu 
apie minutę. Paskui užside
ga bombos lukštas paga
mintas iš magnio ir dega 10 
iki 15 minučių.

Šykšti, krapinanti čiurkš- 
liukė vandens tokiom bom
bom gesinti buvo pirmiau
siai priimta Anglijoje. Ma
nyta, kad paleidus pilną 
vandens srovę, tai, girdi, 
eskploduotų bombos lukš
tas ir išmėtytų ištirpintą, 
deginantį metalą v isur 
aplinkui. .

Bet Amerikoje padaryti 
tyrimai rodo ką kitą. Di-

Tikėsite ar ne?
C h i c a g os Universiteto 

profesorius Subr. Chandra
sekhar tvirtina, kad sun
kieji elementai, kaip kad 
gyvsidabris, auksas ir kiti, 
susidarę visatoje pirma, ne
gu žvaigždės. Jis skaičiuo
ja, kad tame pirm- žvaigž
diniame pasaulyje tempera
tūra buvus aštuonių milio- 
nų laipsnių karščio pagal 
Centigrade (šimtalaipsnį) 
termometrą, ir sako, kad 
spaudimas buvęs toks bai
sus, jog 500 milionų tonų 
medžiagos buvę suspausti į 
tokį mažą gabaliuką, kaip 
paprasta cukraus plytelė. 
Tai, girdi, tada ir susidarę 
sunkieji metalai. Kada 
karštis ir spaudimas suma
žėję, tuomet, esą, susifor
mavę vidutinio svorio ele
mentai. Dar toliau, vis vės
tant pasaulinei temperatū
rai ir mažėjant spaudimui, 
atsiradę ir lengvieji, duji
niai elementai, kaip sako 
tas profesorius. N. M.

Nuostoliai Šaliai dėl Ne
laimingų Nuotikių

Pernai Jungtinėse Valsti
jose per nelaimingus atsiti
kimus fabrikuose, ant vieš
kelių ir namuose žuvo virš 
100,000 žmonių ir tapo su
žeista daugiau kaip devyni 
milionai. Dauguma tų ne
laimių įvyko per neatsargu
mą.

Tie nelaimingi nuotikiai 
sugaišino 460 milionų dar
bo valandų iš viso; o be kit
ko, tai didelis nuostolis ša
lies gynimui. Iš to kur kas 
daugiau žalos, negu iki šiol 
padarė Amerikoje visi fa
šistų Ašies agentai ir sabo- 
tažninkai.

rektorius Landis teigia, jog 
nėra didelio pavojaus, kad 
nuo smarkesnės v a n d e ns 
srovės eksploduotų magni- 
nis bombos lukštas; o tokia 
srove tikriau galima užge
sint pradinę 1-nos minutės 
ugnį ir tuo būdu išvengt se
kamos ugnies, kuri tęsis 10 
iki 15 minučių.

Įdomu, kodėl tiek laiko 
turėjo praeiti, kol toks pa
prastas dalykas buvo pa
tikrintas. Juk ir Anglijoj, 
rodos, paprastas žmogus su 
daržo laistymo dūda būtų 
galėjęs per keletą minučių 
patirt, kas geriau gesina 
gaisrinę bombą, ar siaura 
krapinanti čiurkšliuke, ar 
pilna vandens srovė.

N. M.

MIRTYS NUO APALPIMO 
IR VITAMINAS C

Daktaras George Ungar, 
tarnaująs Laisvųjų Prancū
zų armijoj, dabar rašyda
mas moksliniame žurnale 
“Science,” leidžia suprast, 
kad jeigu pirm einant ka
reiviams į mūšį būtų į- 
švirkšta jiem į kraują vita
mino C, tai beveik niekas jų 
nemirtų nuo tokio nervų 
sukrėtimo, kur karys ap
alpsta.

Žiurkių bandymuose jos 
buvo taip sužeistos, kad ap
alpo nuo nervų sukrėtimo; 
bet tuoj po to įšvirkšta jom 
vitamino C, ir nė viena iš 
tų žiurkių nenugaišo. Tvir
tinama, kad jeigu ne į- 
švirkštimas, tai jos visos 
būtų pastipusios.

Kitoms žiurkėms, kurios 
apalpo nuo tokio pat nervų 
sukrėtimo, tiktai už valan
dos po to buvo įšvirkšta vi
tamino C, ir pusė skaičiaus 
tų žiurkių jau neatgijo.

Kadangi sužeistam bei 
apalpusiam kariui dažnai 
tenka išbūti ilgas valandas, 
kol ateina medikalė pagal
ba, tai, girdi, pirm mūšio 
turėtų būti jam į kraują į- 
leista to vitamino.

Natūraliu vitaminu C yra 
gausingos šios daržovės ir 
vaisiai: žali burokų lapai, 
grapefruit, lemon (citrina), 
Grindžiai, pineapple, rau
ginti kopūstai, špinakai, že
muogės, tomeitės, kručkų 
lapai ir daugelis kitų švie
žių daržovių ir vaisių.

N. M.

Vanduo Kiekviename 
Gabale Stiklo

Atrodo, kad betirpdant 
smėlį ir kitas medžiagas, iš 
kurių gaminama stiklas, tu
rėtų visas vanduo iki ma
žiausio lašelio išgaruoti iš 
jų, bet taip nėra, — sako 
dr. E. D. Tillyer, direktorius 
Optical Co. laboratorijų 
Southbridge, Mass.

Jis atrado, jog net gry- 
niausiame stikle, kuris var
tojamas dirbimui akinių ir 
mokslinių instrumentų, yra 
kiek vandens. Net 2,700 
laipsnių karštyje, stiklo tir
pimo temparatūroje, ne vi
sas vanduo išgaruoja iš sti
klo. Tik panaudojus naujai 
išrastą elektrinį pečių, iš 
kurio išpumpuotas oras, te
galima esą ištraukt daug 
maž visą vandenį iš stiklo 
medžiagos.

Džiovinimas Kiaušinių., Mėsos., 
Daržovių ir Kt. Maisto Dalykų
Dabartiniu laiku Jungti

nėse Valstijose yra džiovi
nama milionai tonų vaisių, 
daržovių, pieno, kiaušinių, 
net mėsos, sriubos ir kitų 
maisto dalykų. Kai kurie jų 
džiovinami prieš saulę, bet 
iš didžios daugumos jų yra 
dirbtinai išgarinamas bei iš
traukiamas vanduo.

Tie nusausinti v a 1 gi o 
produktai daugiausiai tai
komi išgabent armijoms į 
užsienius, nes jie'kelis kar
tus mažiau vietos užima 
laivuose, negu maisto da
lykai natūraliame savo sto
vyje, su esamu juose van
deniu. Taupyti gi vietą 
laivuose dabar yra vienas 
pačių didžiausių karo rei
kalų. Taip antai, pergabent 
27 milionus svarų bulvių 
reikėtų aštuonių laivų po 
15,000 tonų, arba 125 tūks 
tančių tonų įtalpos iš viso. 
Sudžiovinus gi tas bulves, 
jau užtektų jom vieno to
kio laivo.

Šiemet Jungtinėse Vals
tijose bus pagaminta 619 
milionų svarų džiovinto pie
no, už kurį valdžia sumo
kės 70 milionų dolerių. 1939 
m. buvo padirbta džiovintų 
kiaušinių miltelių tik 25 mi
lionai svarų, o šiemet bus 
290 milionų svarų. Armijos 
reikalams šiais metais bus 
pridžiovinta kelis šimtus 
kartų daugiau vaisių ir dar
žovių, negu pernai.

Daugumoj maisto produk
tų yra dikčiai vandens. 
Vanduo sudaro tris ketvir
tadalius kiaušinių ir mėsos. 
Kai kuriose daržovėse yra 
90 procentų vandens. Pa

KAIP KARO SKURDAS ATSILIEPIA VAIKAM
Rockefellerio Medi kalio 

Fundo gydytojai John H. 
Janney, Wm. Robinson ir 
kt. norėjo patirt, kaip karo 
laiko skurdas atsiliepia jau- 
namečiams vaikams. Tuo 
tikslu jie ištyrė 85 mergai
tes ir 75 berniukus, pergy
venusius apgulą Madride, 
Ispanijos sostinėje, . laike 
karo tarp respublikiečių ir 
fašistų. Visi tie kūdikiai 
žemiau 11 metų amžiaus 
buvo paimti iš įvairių Ma
drido dalių, kad gavus miš
rią jų grupę, be pasirinki
mo.

Gydytojai 1941 metais pa
svėrė tuos vaikučius ir iš- 
mieravo jų aukštį, krūtines, 
kaulus ir X-spinduliais iš
žiūrėjo vidujinių organų iš
sivystymą ir kaulų suaugi
mą. Paskui palygino su to
kiu pat skaičium vidutinių 
amerikiečių berniukų ir 
mergaičių, paimtų iš įvai
rių Bostono dalių; ir štai 
kas buvo atrasta:

Ispanai Madrido kūdikiai 
mažiau svėrė, buvo žemes
nio ūgio; jų krūtinės siau
resnės, kaulai menkesni ir 
daug blogiau išsivystę negu 
bostoniečių.

Kiti tos įstaigos gydyto
jai ištyrė fizinį išsivystymą 
to paties amžiaus kūdikių 
Marseilles mieste, Franci- 
joj, ir taip pat atrado juos 
blogiau augančius, negu 
Bostono kūdikiai.

Tyrinėtojai sužinojo, kuo
mi maitinosi tie ispanų ir 
francūzų berniukai ir mer

šalink'tą vandenį iš jų, tai 
kur kas mažiau laivų rei
kės jiems pergabent per jū
ras; ne taip daug tada rei
kės ir karinių laivų kaipo 
p a 1 y d o vų - sargų preki
niams laivams, gabenan
tiems maistą; tuomet gali
ma bus panaudot didesnis 
skaičius prekinių laivų vežt 
ginklus, amuniciją ir ka
riuomenę.

Išdžiovinus 11 svarų dar
žovių, lieka tik vienas sva
ras; iš trijų tuzinų žalių 
kiaušinių pasidaro vienas 
svaras džiovintų kiaušinių. 
Apie keturis svarus žalios 
sausos mėsos galima su- 
džiovint į vieną svarą.

Valdžios paskirti specia- 
listai-inspektoriai prižiūri, 
kad tik sveiki ir geros rū
šies vaisiai, daržovės, mėsa 
ir kiti produktai būtų džio
vinami. Be to, yra valdiš
kai nustatytos taisyklės, ku
rių turi būti laikomasi, kad 
bedžiovinant nebūtų sunai
kinta daug mineralų, vita
minų, skonio ar kvapsnio. 
Taip antai, bedžiovinant o- 
rindžius, jau tik maža da
lis jų vitamino C tėra su
naikinama, o dauguma jo 
pasilieka išdžiovintuose vai
siuose.

Džiovinimas 150 iki 180 
laipsniu karštyje, pagal 
Fahrenheit termometrą, už
muša bakterijas, kurios ga
dintų maistą.
. Iš džiovintų orindžių mil
teliu galima pasidaryt “o- 
rendžeid” gėrimą. Mėsos 
džiovinys, pridėjus van
dens, tinka kepimui ir Suti
nimui. N. M.

gaitės. Pasirodė, kad jų mi
tyboje ypatingai stokavo vi
taminų A, riboflavino ir nia
cino; taipgi trūko tokių 
p r o t e i nų-baltimių valgių, 
kaip kiaušiniai, mėsa ir pie
nas.

Minimi gydytojai leido, 
kad gal tie ispanukai ir 
francūzukai todėl buvo ma
žesni, kad jų tėvai yra že
mesnio ūgio, negu amerikie
čiai, vidutiniai imant. Bet 
kad jų krūtinės, kaulai ir 
vidujiniai organai taip blo
gai išsivystę, tai nesą kito
kio išaiškinimo, kaip tik tas, 
jog trūko reikalingų maisto 
dalių. N. M

Indijonai ir Japonai po 
Amerikos Vėliava

Amerikos statistikai tvir
tina, kad šioje šalyje dabar 
esą daugiau indi jonų, negu 
1492 m., kuomet Kolumbas 
atrado Ameriką, nors pa
prastai kalbama apie indijo- 
nų nykimą Amerikoje.

Kiekvienas trečias Ha
waii salų gyventojas yra ja
ponų kilmės.

Tarp žmonių po Ameri
kos vėliava gimusių iš sve
timšalių tėvų pasirodė dau
giausia neištikimų Ameri
kai šiame kare japonų ir vo
kiečių kilmės asmenų. Iš va
karinio Amerikos pajūrio 
todėl tapo iškraustyti ne tik 
visi ateiviai japonai, bet ir 
čiagimiai japonų vaikai.

J. C.

Anglijos valdžia stengia
si paskleist tokią mintį na
mie ir Amerikoj, kad oro 
bombomis galima išdaužyt 
Vokietiją; todėl, suprask, 
nereikėsią siųst laivais ar
mijų į Vakarų Europą prieš 
nacius.

Praeitą sekmadienį, sako
ma, 600 Anglijos orlaivių 
bombardavo vokiečių sub- 
marinų statyklas Hambur
ge; mėtė bombas, sverian
čias po du tonus, viso palei
do 175 tūkstančius gaisrinių 
ir sprogstamųjų bombų ir 
nušlavė ištisus Hamburgo 
miesto blokus su jų fabri
kais.

Tą žygį anglai per kelias 
dienas garsino per radiją ir 
spaudą Anglijoj ir Ameri
koj; garsino jį ne vien to
dėl, kad buvo padaryta na
ciam didelių nuostolių, bet 
ir todėl, kad norėjo nutildyt 
antro fronto reikalavimus.

Tokiu pat sumetimu su
mirgėjo straipsnių straips
niai “World-Telegrame” ir 
kai kuriuose kituose ameri
kiniuose laikraščiuose su 
išrodinėjimais, kad vien or
laiviais galima būsią su- 
kriušint Vokietiją be jokio 
antro fronto.

Bet Anglija neįveiks Vo
kietijos, darydama tik tiek 
oro žygių, kaip iki šiol, — 
įspėja to paties “World-Te- 
legramo” rašytojas, buvęs 
oro laivyno karininkas Al 
Williams.

KAIP REIKIA VEIKT 
Iš ORO 1

Anglija iki šiol padare 
tik tris tikrai dideles oro 
atakas — prieš Cologne ir 
Bremeną, kur vienu kartu 
dalyvavo po tūkstantį ar 
daugiau bombanešių, ir 
dabar prieš Hamburgą.

“Bet, žinoma, nėra gali
mybės laimėti karą, pada
rant žygį su 2,000 orlaivių 
tik kartą kas 30 dienų ar 
panašiai" (kaip kad iki šiol 
darė Anglija), — rašo Al 
Williams:

“Naciai per dvejus pas
kutinius metus statėsi nau
jo viškiausius apsi tvirtini
mus. Tie apsitvirtinimai tu
rėtų būt sudaužyti per sis- 
tematiškus bombardavimus 
iš oro.

“Kada aš kalbu apie sis- 
tematišką bombardavimą, 
aš turiu mintyje tokį bom
bardavimą, kokį naciai var
tojo prieš Sevastopolį — 
bomba kas 10 sekundų, die
na iš dienos, naktis iš nak
ties. ..

“O taip bombarduot dar 
net nebuvo iki šiol grumo- 
jama Vokietijai.”
Siuntimas Sovietam Orlai

vių ir Bombardavimas 
Nacių Geležinkelių

Anglija tikrai turi kelis 
tuzinus tūkstančių orlaivių, 
savo pasistatytų ir iš Ame
rikos gautų. “New York 
Times” todėl neseniai sakė: 
Anglija galėtų suteikt Rusi
jai rimtos pagalbos, jei per
vestų kaip galint daugiau 
tų orlaivių Sovietam prieš 
vokiečius, jeigu jau anglų 
strategai nemato galimybės 
atidaryt antrą frontą da
bar.

“ N. Y. Times” taipgi kar
totinai nurodė, kad anglai 
turėtų nuolat bombarduot 
V o k i e t i jos geležinkelius,

kurie ir taip yra gana nusi-i 
dėvėję ir labai apsunkinti 
kariniais gabenimais. “Ti
mes” įspėjo, jog neužtenka 
kada-nekada iš oro bombar
duot vieną ar kitą Vokieti
jos uostą ar pramonės mies
tą. j

Be to, yra nužiūrima, kad 
naciai yra perkraustę visai 
kitur savo fabrikų mašine
riją iš buvusių senųjų pra
monės miestų — Duisbur- 
go, Esseno ir kitų. Spėjama, 
kad hitlerininkai yra per
kėlę į skirtingas vietas ir 
savo submarinų budavoji- 
mo centrus iš Hamburgo, 
Bremeno, Wilhelmshaveno 
ir kt.

O geležinkelių jie negali 
perkraustyti. Sistematiškas 
Vokietijos geležinkelių bom-

SUTAUPOMA DAUG VA- 
ROMOSIOS JĖGOS

Pirma, negu naujai pa
statytas lėktuvas pakyla 
oran, turi būti išbandytas 
jo inžinas per kelias valan
das. Seniau bandomu lėk
tuvų inžinai bergždžiai suk
davosi, sueikvodami didelius 
kiekius gazolino visai vel
tui.

Pastaruoju laiku inžinie
riai General Elektros kom
panijos ir Pratt-Whitney 
Orlaivių kompanijos išrado 
prietaisą, kurio pagalba su
kimasis bandomo orlaivinio 
motoro yra pakinkomas 
elektrai dirbti. Taip gauna
ma elektra yra pavartoja
ma varyti fabriko mašinas 
bei apšviesti jį arba perlei
džiama į bendrąsias elek
tros jėgos linijas.

, Tokiu būdu dabar išban
domi naujų orlaivių moto
rai per mėnesį duoda kelis 
milionus kilowattu-valandu 
elektrinės jėgos, atsime
nant, jog šiuo laiku Jungti
nėse Valstijose kas mėnuo 
yra pastatoma po penketą 
tūkstančių orlaivių.

Viena didelė orlaivių mo
torų kompanija viduriniuo
se vakaruose gauna pusę 
jos fabrikui reikalingos jė
gos iš savo motorų išban
dymo; ir jau 163 kompani
jos Amerikoje naudoja ban
domųjų motorų judėjimą 
elektrai gaminti.

Perdirbant kerosiną į ga
zoliną, susidaro cheminių 
dujų spaudimas. Pirmiaus 
tos dujos būdavo bergždžiai 
nuleidžiamos. Dabar gi į- 
vairiose gazolino dirbyklose 
įtaisyta turbinos, kurias su
ka dujų spaudimas ir taip 
dirba elektra. T. G.v

ŽYMIAI PAILGĖJĘS 
AMERIKIEČIŲ 

AMŽIUS

60 metų atgal apdraudos 
kompanijos s k aičiuodavo, 
kad tada gimęs darbo žmo
nių kūdikis vidutiniai gy
vens iki 40 metų amžiaus. 
Dabar tos kompanijos skai
čiuoja, jog naujagimis dar
bo žmonių kūdikis viduti
niai gyvens apie 63 .metus ir 
pusę.

Cook County Ligoninėje, 
Chicagoje, patirta, kad ne- 
persmarkūs pad irginimai 
elektra tarnauja gydymui 
protligių.

bardavimas, todėl, neginči
jamai apšlubintų nacių ka
ro mašiną.
Perletas Veikimas — Pavo

jus Anglijai ir Visom 
Jungtinėm Tautom

Anglijos piliečiai per sa
vo masinius susirinkimus 
ryškiau ir stačiau pasakė, 
negu mes, kad jos valdžia 
perdaug lėtai veikė. Paga- 
liaus, jeigu anglų valdžia 
ketina orlaivių veiksmais 
ištaškyt Vokietiją, tai ne
turėtų taip dažnai sulaikyt 
savo lakūnus dėl blogų oro

Juk rudeniop ir 
žiemą orai bus blogesni, ne
gu dabar.

Amerika jau yra nusiun
tus didžiules savo karo jė
gas į Angliją, suprantama, 
ne kam kitam, kaip veiki
mui prieš Vokietiją.

Amerikos darbo unijos ir 
kitos organizacijos yra pa- 
siuntusios šimtus paragini
mų savo valdžiai atidaryt 
antrą frontą Europoj. O 
paskutinėmis dienomis a- 
merikiečių Marininkų Uni
ja, CIO, pasiuntė kablegra- 
mą ir Anglijos ministeriui 
pirmininkui Churchill’iui, 
ragindama tuojaus maršuot 
antru frontu prieš nacius. 
Taip darys ir kitos ameri
kiečių organizacijos. . Nes 
kas tik rimčiau pamąsto, 
tai supranta, jog atidėlioji
mas platesnių ir smarkes
nių veiksmų iš vakarų pu
sės prieš Hitlerį gręsia pa
vojum ne vien Sovietų Są
jungai; tas atidėliojimas 
grūmoja didžiu pavojum ir 
pačiai Anglijai ir Ameri
kai. J. C. K.

Nuodžoles ir Jų Naikinimas

S e k m i n gas chemikalas 
nuodžolėms — poison ivy 
naikinti buvo sodium chlo
rate, bet dabar negalima jo 
gaut privačiam naudojimui 
—jis reikalingas karui.

Neseniai buvo atrasta du 
Pont kompanijos laboratori
jose, kad kitas chemikalas, 
ammonium sulfamate taip 
pat gerai naikina tas pikt
žoles. Bet jis dar negami
namas abelnam publikos 
vartojimui.

Kai kas mėgina druska, 
kerosinu ar gazolinu kovo
ti prieš poison ivy augalus, 
bet jie visai nebijo šių me
džiagų.

Ožkos mėgsta tų nuodžo- 
lių lapus. Jie nieko neken
kia ožkoms. Bet Amerikoj 
mažai kas turi ožkų, ypač 
rytinėse valstijose, kad jos 
nuėstų tas piktžoles.

J. C.

Plaukiąs Stiklas

Amerikoje išrasta naujos 
rūšies stiklas, kuris plaukia 
ant vandens. Iš jo bus dir
bama gyvybės gelbėjimo 
prietaisai kelia ujantiems 
laivais. Naujasis stiklas yra < 
juodas, • nepermatomas ir 
pažiūrėt nepanašus į šiaip 
stiklą. Jis nepaprastai len
gvas. Visa kubinė pėda šio 
stiklo tesveria tik vieną 
svarą. Jis taip nuliejamas, 
kad yra pilnas oro pūsliu- 
kių, aklinai uždarų, šį stik
lą galima pjaustyti ir leng
vai gręžti.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 --------- 59

Lietuva Dabar Ir Ateityje
Pranešimas Kanados Lietuvių Kongresui, Įvykusiam Birželio 

27 ir 28, 1942 m., Montreale
J. LESEVIČIUS

(Tąsa)
“Trečia vokiečių pralaimėjimo prie

žastis, kad jų užnugaris yra nuolatos 
pavojuje. Kasdien priešas tą jaučia. Jo 
užimtoj teritorijoj žmonės jungiasi į 
partizanų būrius ir vis daugiau veikia, 
to pasekmėj vokiečiai dažnai negauna 
fronte maisto ir amunicijos. Minsko- 
Oršos-Smolensko plentą nuolatos parti
zanai puola. Vokiečiai didelius daugius 
savo armijos siunčia kovai prieš juos...

“Dar viena iš mūsų pasisekimo prie
žasčių, tai tas, kad vokiečiai komandie- 
riai ir kariai buvo nustebinti rusų pajė
gomis, gabumais ir jau netenka pasitikė
jimo į savo “blitzkrigą,” jų žmonių ir 
ginklų pirmenybę. Man teko skaityti 
daug užmuštų vokiečių oficierių užra
šų ir štai vienas rašo: “Į kiekvieną vo
kiečių kanuoles šūvį rusai atsako 20 šū
vių !”

“Čia prieš mus yra kelios von Bocko 
armijos — 9ta, 2-ra, 4-ta ir 16-ta.... Ka
da čia eina dideli mūšiai, tai Hitleris jau 
negali tuo pat kartu vesti puolimus ki
tuose frontuose — rezervų stoka...”* * *

AMERIKOS KORESPONDENTAI 
APIE SMŪGIUS HITLERIUI

Hitlerio generolams ir armijai mirti
nas smūgis buvo užduotas per Raudoną
ją Armiją Elnes-Brijansko - Smolensko 
srityj. Kovos buvo žiauriausios. Nacių 
generolai mokė kareivius, kad “jie nesu
laikomi,” kad jie “nepergalimi,” kad jie 
“užkariaus visą pasaulį.”

Ir štai Raudonoji Armija, Raudonasis 
Orlaivynas, Sovietų tankai, ką naciai bu
vo senai paskelbę “sunaikintais”, pradė
jo visu griežtumu naikinti Hitlerio ar
miją ir varyti atgal 250 mylių fronte nuo 
Brijansko iki Smolensko.

Rugsėjo 9 dieną 100,000 Raudonosios 
Armijos kovotojų atėmė iš priešo 50 ap
gyventų vietų, nustūmė nacius atgal 16 
mylių, sunaikino 178 tankų ir suėmė 2,650 

. vokiečių...
Rugsėjo 1-18 dienomis Brijansko sri

tyj naciai neteko 20,000 užmuštais, 60,- 
000 sužeistais ir belaisviais. Jų mechani- 

y zuotoms jėgoms generolo Guderian buvo 
užduotas smūgis. Vokiečiai neteko 500 
tankų; 1,525 sunkvežimius; 70 šarvuotų 
automobilių; 95 lėktuvų ir daugybę ki
tokių ginklų. Tuo pat laiku Ilmen ežero 
srityj baigėsi baisios kovos, kur Raudo
noji Armija neteko 35,000 užmuštais ir 
sužeistais, o priešas apie 50,000.

Amerikos Korespondentai Fronte
Raudonosios Armijos komanda leido 

amerikinius korespondentus į frontą ap
žvelgti mūšių vietas. Korespondentas 
Erskine Caldwell pateikė savo raštuose 
smulkmenų, kaip fašistai buvo sumušti, 

t kiek daug jie karo reikmenų paliko ir 
rašė: “Sovietų Raudonoji Armija sunai
kino kartą ant visados Hitlerio “blitz
krigą.”

Henry Shapiro, United Press kores
pondentas rašė: “Rusai po 26-ių baisių 
kovos dienų atsiėmė Elnės miestą. Ten 
sumuštos aštuonios geriausios Hitlerio 
divizijos, būtent “S. S.” divizijos, 10-ta 
tankų divizija, 17-ta motorizuota divi
zija; 15-ta, 178-ta, 268-ta, 192-ra ir 137- 
ta pėstininkų divizijos. Vokiečių vien 
užmuštais nuostoliai yra per 20,000 žmo
nių...

“Brijansko srityj rusai atsiėmė 26 mie
tus ir kaimus sudaužydami šešias Hitle
rio divizijas iš 31 ir 34 korpusų ir 78-tą 
diviziją, kur buvo per 85,000 geriausių 
Hitlerio jėgų, kurių nuostoliai yra per 
45,000 žmonių, vien užmuštais jie paliko 
10,000. Hitleris enteko 538 tankų.

Henry C. Cassidy, Associated Press 
.—Xkorespondentas rašė iš fronto: “Elnės 

mūšiuose vokiečių nuostoliai yra nuo 75,- 
000 iki 80,000 žmonių. Tai pirmas smū
gis Hitlerio armijai per virš du metus 
karo... Rusai kasdien eina po 10 mylių 
pirmyn. Jie visai išnaikino 74-to vokie
čių korpuso mechanizuotas jėgas. Vie
noj vietoj Raudonoji Armija į 12 valan
dų nuvarė vokiečius 14 mylių atgal ir 
sunaikino: 79 tankus; 32 kanuoles, 2,500 
kareivių ir oficierių ir dviejų pulkų šta
bus.”

Wallace Carroll, United Press kores
pondentas apibudino, kaip didelę ir svar

bią rolę vaidino Raudonojoj Armijoj po
litiniai komisarai. Jis rašė, kad jie ne 
vien palaiko tvirtą dvasią kovotojų tar
pe, bet ir yra labai drąsūs kovotojai.

Kitame rašiny j jis stebėjosi sugabu- 
mais Raudonosios Armijos lakūnų ir or
iai vyno' technikų bei jų drąsa ir tin
kamumu užmaskuoti lėktuvus. “Aš ma
čiau jų naujutėlius, labai greitus, orlai
vius... Kada jie nusileidžia į orlaukį, tai 
momentališkai užmaskuojami... Tu gali 
būti kelios pėdos nuo lėktuvo ir jeigu ne
žinosi, kad ten yra lėktuvai, tai ir ne
matysi jų.”

“Aš pasiekiau Elnę su kitais Amerikos 
ir Anglijos korespondentais, — rašė jis.
— Raudonoji Armija ėjo pirmyn. Ste
buklingai organizuotas jos padrūtinimų, 
amunicijos ir reikmenų pristatymas. Ne
paisant lietaus ir purvo kamuflažuoti 
sunkvežimiai viską punktuališkai prista
to. Čia rusai sumušė aštuonias priešo di
vizijas ir atmetė 23 mylias atgal... Iš vo
kiečių belaisvių mes patyrėme, kad Hit
leris naudojo “Laukines savo divizijas.” 
Kovos ėjo dieną ir naktį... Kas įdomiau
siai, kad čia su Raudonosios Armijos da
limis susijungė generolo J. Boldino 2,- 
000 kovotojų, kurie vokiečių buvo ap
supti Minsko srityj. Jie priešo užnuga- 
ryj išbuvo 45 paras, vedė kovas, naikino 
priešo rezervus ir galų gale po tiek var
go pasiekė savo armijos dalis ir susijun
gė.”

♦ Eugene Kreuger aprašė nacių žiauru
mus, kaip Raudonosios Armijos daliniai 
užėmę miestus ir sodžius atranda šimtus 
sušaudytų, pakartų civilių žmonių. Nacių 
žvėriškumas nežinojo ribų.

Daugiausiai ir smulkmeniškiausių iš 
fronto aprašymų pateikė “New York 
Times” korespondentas Cyrus L. Sulz
berger, iš kurių mes čia. paduosime kele
tą ištraukų:

“Maršalo Simo Timošenko armijos pra
simušė 25 mylias į Hitlerio užimtus plo
tus... Yra davinių, kad 220,000 Hitlerio 
armijos labai sumušta, įskaitant vieną 
mechanizuotą diviziją, šešias pėstininkų 
divizijas, vieną tankų diviziją, kurios vi
siškai sumuštos ir neteko nuo 60% iki 
70% savo jėgų... Pagal tikrus faktus vo
kiečių nuostoliai Elnės mūšyj buvo per 
75,000 žmonių... Vien prie vienos upės 
vokiečiai neteko 238 tankų, 50 orlaivių 
ir 4,000 užmuštų kareivių...

“Sovietų orlaiviai labai sėkmingai ko
voja šioj srityj. Jie padarė per 900 už
puolimų ant priešo, numetė per 20,000 
bombų. Ypatingai jie daug sunaikino vo
kiečių tankų iš 17-tos ir 18-tos tankų 
divizijų... Vokiečių 15-tas mechanizuotas 
pulkas visai sunaikintas, o generolo J. 
Kreuzer armija neteko per 260 tankų.

“Raudonoji Armija pralaužus vokiečių 
liniją ant 60 mylių, tarpe Elnės ir Duk- 
hovščinos, varo atgal geriausias Hitlerio 
jėgas vadovaujamas maršalo Fedor von 
Bocko... Mes apžiūrėjom kovas Jeršovo 
srityj, kur vokiečiai fašistai neteko apie 
45,000 savo karių, kur jie turėjo bėgti 
per siaurą koridorių iš trijų pusių su
spausti.... Visas laukas nuklotas su
daužytais tankais, kanuolėmis, kulka- 
svaidžiais ir kitais ginklais. Mes kalbė
jomės su Raudonosios Armijos genero
lais, oficieriais, lakūnais ir eiliniais. Vi
si jie pasiryžę sunaikint žvėriškus vo
kiečių fašistus, nors permato sunkias 
kovas... Mes matėme didelius grobius 
ginklų, kuriuos suėmė Raudonoji Armi
ja, ir vokiečius belaisvius...

“Štai Ušakovo sodžius, kur prasidėjo 
Elnės kovos... Čia vokiečiai buvo apsi- 
drūtinę ir Raudonoji Armija per sun
kias atakas juos išmušė... Laukas paro
do, kaip buvo žiaurios kovos, visas su
artas kanuolių sviedinių ir tankų ko
vos...

“Ore V raidės formoj vis skrenda ir 
skrenda Sovietų orlaiviai, tai į frontą, 
tai atgal... Tankų batalionai traukia į 
frontą... Kareiviai žygiuoja... Pilna sunk
vežimių, kurie važiuoja į abi puses.... šis 
paveikslas aiškiai rodo, kad vokiečiai 
nėra viešpačiai ore, kaip Hitleris vis gy
rėsi, kad Sovietų orlaivynas ne tik nesu
naikintas, bet šiame fronte turi viršų....” 

(Daugiau bus)

(Tąsa)
šitie visi pabėgėliai iš Lie

tuvos ir buvusieji ir esanti jų 
draugai užsienyje, iš visų pa
saulio kampų iškišę nuodingus 
liežuvius, pradėjo nuodinti lie
tuvių išeivių visuomenės pro
tą, skleisdami visokius melus 
apie Sovietų Sąjungą ir Lietu
vos žmonių gyvenimą, norėda
mi įgauti kuo daugiau simpa
tijos tarp žmonių ir tuo pa
siekti net aukštesnes sferas de
mokratinėse valstybėse silpni
nant pasitikėjimą Sovietų Są
junga ir t.t. Iš antros pusės, 
jie suokalbiavo su Hitleriu ir 
jo agentais. “Naujienos,” ba
landžio 22 d., 1941 m. laidoj 
rašė: “Pereitą rudenį (1940 
m.) buvo suvažiavę vienam Eu
ropos mieste įvairūs Lietuvos 
diplomatai ir laikė konferen
ciją. Apie jos nutarimus buvo 
patiekta raportas Amerikos 
Lietuvių, Delegacijai.” Vienam 
Europos mieste. Kur? Aišku, 
Berlyne! Priešingai nereikėtų 
slėpti miesto vardą. Be abejo, 
jie ten suvažiavę svarstė, kaip 
įšmugeliuoti Hitlerio armiją į 
Lietuvą. Pagaliau jų planai iš
sipildė, Hitlerio govėdos už
puolė Lietuvą ir šitie Lietuvos 
Kvislingai pirmieji dūrė peiliu 
į nugarą lietuvių tautai, o čia 
Amerikos kontinente lietuviški 
kvislingiečiai šoko ir katutes, 
plojo netverdami džiaugsmu. 
“Naujienos,” “Vienybė,” “Ke
leivis,” “Draugas” ir kiti jų 
plauko laikraščiai didžiausiom 
raidėm antgalvius dėjo, skelb
dami, kad Hitleris Lietuvą iš
gelbėjo nuo bolševikų, suteikė 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę, kad Lietuvos žmonės 
sveikino atėjusius nacius ir 
t.t., ir t.t.

Tuo laiku ir po to, tiems pa
tiems laikraščiams Dr. Pranas 
Ancevičius siuntė kablegramas 
iš Berlyno', sėdėdamas Goeb- 
belso propagandos ministerijo
je ir gyrė vokiečių okupaciją 
ir Hitlerio atneštą “rojų” Lie
tuvai, o prakeiksmus siuntė 
Sovietų Sąjungai, skaitliavo 
“bolševikų išžudytų” lietuvių 
skaičių, rinko lavonus iš pake
lių ir kt. Kad Lietuvoje buvo 
išžudyta daug žmonių ir dar 
daugiau jų bus, tai faktas.' 
Bet ne “Rusijos bolševikų,” o 
nacių banditų ir lietuviškų 
Kvislingų. Tam ir siuntė An
cevičius propagandą iš Berly
no, kad nuplauti šitų budelių 
rankas žmonių akyse. Kadan
gi iš Berlyno buvo perdaug 
aiški Hitlerio propaganda ir 
žmonės pradėjo suprasti An- 
cevičiaus tikslus, tai dabar jau 
perkelta visas nacių — lietu
viškų Kvislingų propagandos 
maišas į taip vadinamą “neu
tralią” Portugaliją ir tos pa
čios klastuotos žinios ateina iš 
Lisabono, kuria naudojasi A- 
merikos kontinento lietuvių 
pro-naciška spauda.

Patys Lietuvos Kvislingai, 
nors jų ten mažas skaičius bu
vo, štai kaip didžiuojasi savo 
atliktais judošiškais darbais. 
Koks tai J. Deksnys iš Lie
tuvos rašo “Naujienose,” rug
pjūčio 26 d., 1941 m., laidoj: 
“Kaune ir Vilijampolėje gir
dėjosi dažni šūviai — tai mū
sų šaunūs partizanai didvyriš
kai kovojo su raudonuoju sli
binu . . . Keturiese pasiekėm 
pirmąją ūkininko sodybą ir 
koks džiaugsmas — Kauno ra
dijas proklamuoja (vokiečiam 
atėjus) laisvą Lietuvą!” To
liau, tam pačiam “N.” nr., ku
rios su didžiausiu apetitu per
spausdinusios iš “ūkininkų 
Patarėjo,” išeinančio Lietuvo
je, lietuviškų Kvislingų apra
šinėjimus, rašoma: “Iki karo 
pradžios mūsų būrelis, galima 
sakyti, tik žvalgėmės, bet kai 
suskambėjo pirmi karo aidai, 
iš pat' ankstyviausio ryto pra
dėjome veikti. Telefono ir te
legrafo laidus nutraukėm...” 
Vėliau užpuolė sargybos bustą, 
“šaudytis teko ilgai,” sako, 

f

“kol neišmušėm visų. Trobo
je buvo trys mongolai ir kaip 
laukiniai iki paskutiniųjų prie
šinosi. Vienas sunkiai sužeis
tas mongolas dar mėgino ma
no broliui į koją įkąsti. Pirma
dienio naktį (iš 22 į 23 d. bir
želio) apšaudėm daugelį rau
donųjų dalinių... Padėjom 
skersai kelio rąstą ir lau
kėm. . .” Atvažiavus sunkve
žimiui, sako, “Šovėm. Kariškis 
susmuko, o civilis nubėgo...”

Toks tai lietuviškų Kvislin
gų pasididžiavimas savo at
siektais darbais, o čia Kana
doje ir Amerikoje f asistuojan
čių lietuvių džiaugimasis jų 
“patrijotizmu.” Taip tai jiems 
rūpi Lietuvos žmonių gerovė, 
laislvė ir nepriklausomybė. 
Toks tai pas juos pasigailėji
mo jausmas yra dėl Lietuvos 
žmonių. Ir šitie patys žmonės 
drįsta save vadintis tikrais lie
tuviais, Lietuvos “patrijotais.” 
Šitie patys žmonės drįsta kal
bėti apie tai, kokią Lietuvos 
žmonės vidujinę tvarką turėtų 
pasirinkti. Pagaliau, šitie pa
tys žmonės drįsta reikalauti, 
kad Santarvininkėms laimėjus 
pergalę prieš nacius ir Ašies 
agresorius, būtų leista jiems 
padaryti sprendimą, kokia Lie
tuva turės būti po karo. Bet 
to nebus. Jie ne tik nespręs 
Lietuvos reikalų, bet bus pa
statyti ten, kur jie priklauso. 
Pereitais metais, t.- y. birželio 
22 d., 1941 m., Hitlerio armi
joms užpuolus Sovietų Sąjun
gą (ir tuo pačiu sykiu jau 
plukdant kraujuose Lietuvą), 
Didžiosios Britanijos ministeris 
pirmininkas, Winston Chur
chill, kalbėdamas pasakė: 
“Bile žmogus ar valstybė, kas 
kovoja prieš nacizmą, gaus 
mūsų pagalbą. Bile žmogus ar 
valstybė, kas maršuoja su Hit
leriu, yra mūsų priešas. Šitas 
taikoma ne tik organizuotoms 
valstybėms, bet visiems atsto
vams tos niekingos Kvislingų 
rasės, kurie pasiverčia save 
įrankiais ir agentais nacių re
žimo prieš savo šalies žmones 
ir prieš savo gimtąją žemę. Ši
tie Kvislingai, kaip ir patys 
nacių vadai, jei nebus perduo
ti jų pačių žmonių, kas suma
žintų baderį, bus pasiųsti per
galės rytmetyj Santarvininkių 
teisingumo tribunolui.

“Tokia yra mūsų politika ir 
toks yra mūsų apskelbimas. 
Todėl seka, kad mes turime 
duoti kokią tik galime pagal
bą Rusijai ir Rusijos žmo
nėms.”

Taip tai pasakė Anglijos 
premjeras pereitą’ vasarą. Taip 
tai, ant tokių pamatų, sausio 1 
d., 1942 m., Washingtone, 
dvidešimts šešios valstybės 
(dabar dar dviem pristojus, 
dvidešimts aštuonios) pasirašė 
bendrą sutartį vedimui karo 
už sunaikinimą hitlerizmo, ir 
tokioj tai prasmėj naujai pa
sirašyta tarp Sovietų Sąjungos 
ir Didžiosios Britanijos ir So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų sutartis, trys savaitės 
ar apie tiek atgal, lankantis 
Londone ir Washingtone So
vietų Sąjungos liaudies ir už
sienio reikalų komisarui, V. 
Molotovui.
Kas Lietuvos Reikalus Spręs

Maža dalis Lietuvos parda- 
vikų ir Kvislingų yra lietuvių, 
išeivijoje ir juo mažesnė dalis 
jų yra Lietuvoje. Todėl gali
ma užtikrinti, kad suvienytom 
demokratinėm valstybėm lai
mėjus pergalę, jie neturės tei
sės kišti nosies į Lietuvos žmo
nių reikalus.

Lietuvos socialinį ir ekono
minį susitvarkymą ir valdymo- 
si formą nustatys, taipgi savo 
reikalus spręs ir tvarkys TIE 
IR TIK TIE, KURIE JĄ SA
VO KRAUJU ATPIRKS. Taip 
nusako ir Atlanto čarteris, ku
rio niekas kitaip nepakeis. O 
kad tokių žmonių — kurie 
myli savo kraštą, myli lietuvių 

tautą, myli savo žmones, jų 
laisvę ir tradicijas; kurie 
trokšta Lietuvai gerovės ir 
šiandien didvyriškai, negailė
dami vargo, kančių nei gyvy
bių, narsiai kovoja prieš bar
bariškus nacių įsiveržėlius, lie
ja kraują už Lietuvos žmones 
ir gimtinę žemę — yra daug, 
abejoti nereikia. Apie 50,000 
lietuvių, kariauja Raudonosios 
Armijos eilėse. Ne mažai jų 
yra pasilikusių Lietuvoje, kai
po partizanai, kurie rizikuo
dami savo gyvybes kiekvieną 
valandą, nes jiems pasigailėji
mo nėra pas nacius ir lietuviu
kus Kvislingus, jei papuola į 
jų rankas, veda sabotažą ir 
priešo linijų naikinimo darbą.

Naminis
Amerikos gamyba, kuri 

tokią didelę pažangą pada
re, galutinai sutriuškins 
Ašies jėgas su stebėtinu ga
minimu karo ginklų, Įeit, 
gen. William S. Knudsen 
pasa'kė grupei karo pramo
nininkų Michigane po per
žiūrėjimo įstaigų, kurios 
dirbo pilną laiką:

“Mes iš lėto pykstame, ir 
tas ant kiek mus sulaikė, 
bet mes galutinai sutvarkė
me savo karo pastangas 
taip, kad nustebinsime Hit
lerį ir tuos kitus,” Armijos 
Karinės Gamybos viršinin
kas pareiškė. “Amerikos 
pramonininkai mėgsta sau 
nustatyti ‘negalimas’ kvotas 
ir jas ne tik išpildyti, bet 
ir perviršyti.”

“Bus ilga ir sunki kova, 
mūsų darbas tik prasidėjo,” 
jis sakė, “Bet tikrai, mes 
kovosime iki laimėsime, ne
paisant, kaip ilgai tas bus.”

Visą tautą liečiantis va
jus rinkti riebalus prasidė
jo liepos 13 d. Šeimininkės 
prašomos taupyti visus rie
balus nuo lašinukų, steikų, 
kepsnių ir kitokios mėsos. 
Surinkus svarą arba dau
giau, ji gali nunešti į bu- 
černę, iš kur paskirtu laiku 
tas riebalas bus renkamas 
ir pristatytas karinių rei
kalų autoritetams dėl gami
nimo karo medžiagų ir kitų 
reikalingų daiktų, kaip mui
lo. Reikia riebalus persunk
ti ir įpilti į blekinukes ne į 
bonkas ar maišus. Vajus tę
sis nesustojančiai.

Gamybos linija... gami
nimas ginklų didžiajam 
ofensyvui prieš Ašį, padarė 
didelę pažangą.

Donald Nelson, Karinės 
Gamybos Tarybos pirminin
kas, pasakė nariams Auto
motive Council for War 
Production, neseniai, kad 
Suv. Valstijų fabrikai pa
gamins reikmenų iki 45 b? 
Ii jonų dolerių vertės šį me
tą. Ir 1943 m. reikmenys 
pasieks 70 arba 75 bilijonų 
dolerių.

Kalbėdamas apie svarbią 
rolę, kurią Amerikos milži
niška automotyvų industri
ja lošia karo pastangoj, 
Nelsonas sakė:

“Daugiau kaip 8 bilijonai 
dolerių dėl karo reikmenų 
paskirta šiai industrijai iki 
pabaigos šių metų; daugiau 
kaip penki bilijonai prieš 
Perlų Uosto užpuolimą. Tai 
tik pradžia.

“Kada industrija gamins 
tiek, kiek ji galės, pagal da
bartinius planus, karo reik
menys reprezentuos šeštą 
dalį visos karinės gamybos 
visų Suv. Valstijų.

“Per gegužės mėnesį, ši 
industrija pagamino už 63 
milijonus dolerių lėktuvams 

Suvienytos spaudos korespon
dentas, Waverley Root, Mont- 
realo Star’o, balandžio 10 d. 
laidoj, štai kokių davinių pa
duoda apie partizanų veikimą 
Lietuvoje, po' nacių priespau
da. Jis rašo: “Kai šitoj vietoj, 
kelios dienos atgal, pirmu kar
tu buvo pasakyta apie egzista
vimą partizanų armijos Lietu
voje užpakalyj vokiečių linijų, 
naujų davinių gauta, kas duo
da galimybių pasverti daugiau 
tikrą svarbą šio judėjimo.

“Atatinkamas skaičius vyrų 
dėl tokios organizacijos (par
tizanų) pasitvirtina faktais, 
kad vokiečiai padarė plačią 
transportaciją žmonių. šalę 
kėlimo vokiečių į Lietuvą, lie
tuvius jie iškėlė, apgyvendi- 
dami juos Tyrol’e ir pietinėj 
Vokietijoj, vyriausiai ūkio 
darbams. Kai kuriuose rajo
nuose 65 nuošimčiai Lietuvos 
gyventojų buvo verstinai iškel
ti iš savo namų.

(Daugiau bus)

Frontas
inžinų, ir už 24 milijonus 
dolerių tankų. Su šių metų 
pabaiga, inžinų produktavi- 
mas turi pasiekti 150 mili
jonų dolerių per mėnesį, ir 
tankų produkcija turi ket- 
veriopai pasidauginti.

“Šis karas parodo, kad 
laisvas žmogus geriau dir
ba negu vergas. Suv. Tautų 
gerai apmokamas, patrioti
nis darbininkas parodo, ką 
laisvi vyrai gali padaryti 
produkcijos kovoje, kuomet 
botagais varomi darbinin
kai Ašies kontroliuojamų 
šalių gamina mažiau ir ma
žiau po žvėriškais vadais.

“Hitleriui trūksta vyrų 
pajėgų ir jo darbo jėgos su
darytos iš įpykusių žmonių. 
Jugoslavijoj 16' metų am
žiaus vaikai priversti stoti 
į Vokietijos armiją be jokio 
nąedikalinio peržiūrėjimo. 
Gestapo agentai Belgijoj 
ima vaikus nuo 15 iki 17 
metų militarinei tarnystei. 
Norvegijos vaikai 15 metų 
ir senesni stoja prie pri
verstino darbo pareigų Vo
kietijoj. Daugiau kaip 3,- 
000 jaunųjų iš Pabaltijos 
valstybių dirba Vokietijos 
fabrikuose.

“Norvegija, kur įvyko 
stiprus pasipriešinimas na
ciams, vedė daug streikų, 
protestuojant prieš Kvis- 
lingo sutartį išsiųsti 50,- 
000 norvegų į Reichą pri
verstinam darbui. Olandijoj 
įvyko tiek daug sabotažo 
veiksmų, kad Vokietijos ka
reiviai suėmė daug garsių
jų olandų kaip įkaitus. Vi
soj Europoj neapykantos 
sėklos nacių pasėtos jau žy
di. Visur įvyksta sabotažai, 
žudymai, ir atsisakymai 
b e n dradarbiauti ‘Naujoje 
Tvarkoje’.”

Karo Vyrų Pajėgų Boar- 
do pirmininkas Paul V. 
McNutt'praneša, kad dar
bai karo gamybose padvi
gubinti pereitais septyniais 
mėnesiais po Perlų Uosto 
užpuolimo. Šiandien 12,500,- 
000 darbininkų prie darbo 
— dirba kaip laisvi žmonės 
prezervuoti laisvą tautą. Jis 
tiki, kad kiti 5,000,000 pri
sidės su sausio 1 d., 1943 
m. Su mūsų gamybos išsi
vystymu ir augančiu skait- 
lium darbininkų, mes išriši
me savo problemas taipgi. 
Darbininkų trūkumas pasi
rodo įvairiuose produkcijos 
centruose ir gal išsiplės se
kamais keliais mėnesiais. 
Moterys, jaunuoliai, dar ne
sulaukę drafto amžiaus, ir 
seni darbininkai turės stoti 
darban — ne todėl, kad 
juos kas verčia taip daryti, 
bet todėl, kad jie nori pre
zervuoti demokratiją ir jų 
pareiga yra dirbti.

War Production Board,
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Penktas puslapis

Piety Fronte Sovietai Atkakliai Ginasi, 
0 ties Voronežu Grumiasi Pirmyn

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Windsor, Canada

MASKVA,’liep. 20'. — Vidurnaktinis Sovietų praneši
mas sakė:

Mūsų kariuomenė vedė atkaklius mūšius liepos 28 d. 
srityse Voronežo, Cimliansko ir Bataisko. Kituose sek
toriuose nebuvo žymių atmainų.

Nuskandino Tris Priešų Laivus
Sovietiniai laivai Finliandijos Įlankoje nuskandino 

tris priešų transporto laivus, viso 19,000 tonų įtalpos.
Voronežo apylinkėje sovietinė kariuomenė vienoje 

vietoje įsiveržė į priešų pozicijas ir dabar kovoja sri
tyje priešų apsitvirtinimų. Gretimame sektoriuje mū
sų kariuomenė taipgi pažygiavo pirmyn. Į vakarus 
nuo Voronežo buvo atmuštos vokiečių atakos ir pada
ryta jiem sunkių nuostolių.

Cimliansko srityje priešai prasiveržė per Dono upę 
vienoje vietoje ir pasiekė pietinį upės krantą. Mūsų 
kariai stengiasi atmušt vokiečių atakas. Sovietiniai 
tankai sunaikino aštuonis nacių tankus, 18 kanuolių 
ir 10 trokų ir užmušė 200 vokiečių per tą susikirti
mą.

Bataisko srityje buvo nuožmių kautynių. Tapo atmuš
tos keturios priešų atakos ir jie nukentėjo didelių 
nuostolių. Sovietinė artilerija sunaikino 17 vokiečių 
tankų ir vieną batalioną pėstininkų.

Vienoj Fronto Dalyj Naciai Prarado 100 Tankų
Vienoje dalyje Briansko fronto yra vedami mūšiai, 

kuriuose dalyvauja dideli skaičiai tankų. Daugiau 
kaip 100 vokiečių tankų liko sunaikinta per dviejų 
dienų kautynes.

MASKVA, liep. 28. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, paduoda tokias žinias:

Dono upės alkūnėje sovietinė kariuomenė atmušė 
skaitlingas priešų tankų ir motorizuotų pėstininkų 
atakas. Vienas raudonarmiečių dalinys per dieną su
naikino 25 vokiečių tankus ir užmušė 700 priešų.

Sovietų oro jėgos be paliovos bombardavo vokiečių 
karinius būrius ir sunaikino bei sužalojo 27 jų tan
kus, 78 trokus ir automobilius su kariais ii’ reikmeni
mis ir tam tikrą skaičių artilerijos ir priešlėktuvinių 
kanuolių. Tapo sunaikinta dvi kuopos vokiečių pėsti
ninkų ir ne mažiau kaip eskadronas raitelių.

Mūsų bombanešiai atakavo priešų orlaivių stovyklą, 
sunaikindami 22 ir sužalodami 15 vokiečių orlaivių ant 
žemės. Oro kautynėse sovietiniai lakūnai nušovė že
myn tris priešų lėktuvus.

Kalinino fronte įvyko vietiniai - svarbūs mūšiai. 
Viename sektoriuje vokiečiai mėgino užimt mūsų ap
sigynimo poziciją ir metė atakon du pulkus savo pės
tininkų ir 40 tankų. Pradžioj vokiečiam pavyko pra- 
silaužt per priekinę liniją sovietinių apsigynimų. Bet 
juos ten pasitiko galinga ugnis iš mūsų kanuolių, ir 
priešai nukentėjo sunkių nuostolių. Tada mūsiškiai 
kontr-atakavo ir nuvijo vokiečius atgal į tas pačias 
pozicijas, kur jie pirmiau buvo.

Windsor© Lietuviai Neatsilie
ka Nuo Kitų

Liepos 12 dieną įvyko mė
nesinis LLD kuopos susirinki
mas, kuriame buvo daug svar
bių dalykų aptarta ir atlikta. 
Tikiu, Laisvės skaitytojams 
bus įdomu susipažinti su 
Windsoro lietuvių veikimu, 
kuris nusišviečia per praneši
mus, išduotus LLD kuopos su
sirinkime.

Draugas J. Puodžiūnas da
vė pranešimą iš rengto pikni
ko, nuo kurio liko pelno 
$162.80. Baigdamas raportą 
prisiminė ir apie Liaudies Bal
są. Liaudies Balso administra
cija pranešus, kad jeigu bus 
pelno, tai paimti bent kiek už 
skelbimą, o jei mažai, tai nesi
rūpinti tuomi visai.

Susirinkimo dalyviai supra
to administracijos atsinešimą,

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Šeštadienį, rugpjūčio 1 d., įvyks 

visų organizacijų narių ir “L.” skai
tytojų susirinkimas. Aptarsime 
“Laisvės” pikniko reikalus. Daly
vaus Antanas Bimba. Įvyks 8 vai. 
vakaro, 735 Fairmount Ave.—A. J. 
Smitas. (177-179)

NASHUA, N. H.
LDS 128 ir ALDLD 42 kuopų su

sirinkimas jvyks rugpjūčio 1 d., 
svetainėj, 171 Main St. Pradžia 
7:30 vai. Visi nariai ir nares daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
išduotas raportas iš praeitų pikni
kų, kurie nepasisekė, vieną lietus 
sulijo, kitą policija uždare ir dar 
rengėjus patraukė į teismą. Šiame 
susirinkime turėsime aptarti mūsų 
tolimesnį veikimą. — V. ,V.

(177-178)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 2 d. rugpjūčio, 2:30 vai. 
dieną, YMHA Svet., • Walnut ir Fer
ry Sts. Malonėkite dalyvauti, nes 
bus išduotas raportas nuo pikniko. 
—Kom. (177-179)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. rugpjūčio. Ketvirtadienio vaka
re, 8 vai. 29 Endicott St. Prašau 
visų dalyvauti šiame susirinkime, 
bus daug naujų reikalų. — J. M. 
Lukas, Sekr. (176-178)

Oficialiai Amerikos Pranešimai

WATERBURY, CONN.
Conn. Valst. Lietuvių Dainų Die

ną ruošia Vilijos Choras iš Water
bury ir Laisvės Choras iš Hartford. 
Sekmadienį, rugpjūčio 2 d., Liet. 
Parke, už Lakewood Ežero (Chest
nut Hill Rd.). Gera orkestrą gros 
šokiams. Pradžia 10 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlai nakties. Įžanga 25c. 
asmeniui. Turėsime skanių gėrimų 
ir valgių. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti šiame piknike.

(176-178)

todėl draugas' Pergelenas pa
siūlė paaukoti iš iždo $10 
Liaudies Balsui. Pasiūlymas 
buvo priimtas vienbalsiai.

Draugas Gendvilas paėmęs 
balsą pareiškė, kad būtų ne
gražu apsilenkti su drauge 
Zdanauskiene, kurios sūnus 
randasi Ispanijos fašistų ne
laisvėj. Po trumpų diskusijų, 
buvo paskirta iš iždo $5 ir su
aukota $6.25. Tokiu būdu 
draugei Zdanauskienei buvo 
paskirta $11.25.

Taipgi buvo paskirta iš iž
do $2 dėl karių pasveikinimo 
su dovanomis.

Draugė Pcrgelienė pranešė, 
kad bus rengiamas piknikas 
penkių orgainzacijų. To pikni
ko pelnas bus skiriamas Rau
donajai Armijai. Taipgi ji pra
nešė, kad yra susidaręs slavų 
komitetas rinkimui drabužių 
dėl Sovietų Sąjungos žmonių.

Šiuos klausimus teko labai 
mažai diskusuoti, nes jie labai 
aiškūs. Buvo išrinktos komisi
jos, kurios rūpinsis tais daly
kais tarp lietuvių.

Ant galo noriu pažymėti ar
ba atsikreipti į windsoriecius, 
kad jūs, draugai ir draugūs, 
paremtumėt tuos draugus ir 
drauges, kurie išrinkti dar
buotis. Parėmimas Sovietų Są
jungos kovotojų, parėmimas 
Sovietų Sąjungos žmonių, 
reiškia parėmimą ir Lietuvos 
laisvintojų, ir Lietuvos žmonių. 
Raudonosios Armijos eilėse 
yra 50,000 lietuvių. Taip pat 
daug lietuvių yra pabėgusių į 
Sovietų Sąjungos gilumą. Ko
kius trūkumus ir sunkumus 
kenčia kiti Sovietų Sąjungos 
žmonės, tokius pat trūkumus 
ir sunkumus kenčia ir lietu
viai. Todėl paaukokite, kas tu
rite atliekamų drabužių, autu
vų.

Turintieji drabužių, mote
riškų ar vyriškų, prašomi juos 
prirengti, nes mūsų išrinktas 
komitetas kurią nors dieną ap
lankys jus. Drabužių paruoši
mas sutaupys komitetui daug 
laiko,

Suaukoti drabužiai bus nu
gabenti į Vancouverį ir iš te
nai išgabenti į Sovietų Sąjun
gą. Reporteris.

Berlin. — Naciai teigia, 
kad jie jau perėję per Ma
ny ch ir Sal upes, įplaukian
čias iš pietų pusės į Dono 
upę.

Hartford, Conn. — Pra
sideda teismas prieš liuterių 
kunigą K. E. Molzahną, 
kaip Hitlerio šnipą.

Lowell, Mass.
Kas Yra Veikiama Vasaros 

Metu
Šiemet Montelloj vasaros 

metu daug energijos turime 
padėti su piknikais, mat, čion 
visi apskričiai rengia piknikus 
Liet. Taut. Namo parke. Bet 
veikimas eina sėkmingai. Bu
vo Russian War Relief ir dėl 
“Daily Worker” piniginė au
kų rinkliava. Miesto majoras 
Downey paskyrė komitetą dėl 
Russian War Relief. Minėtas 
komitetas, padedant Lietuvių 
Komitetui surengė paminėji
mą metinės Raudonosios Ar
mijos kovos prieš užpuolikus 
nacius. Paminėjimas įvyko 
birželio 22, YMCA Svetainė
je; po to komitetas nieko ne
veikė. Kas jam pasidarė?

Moterų Apšvietos Kliubas 
paaukavo $10 dėl Russian War 
Relief, V. Saulėnienė $5, A. 
Sauka $5. Čion buvo renkamos 
aukos į dėžutes dėl Russian 
War Relief. Pasidarbavo: G. 
Šimaitis, O. Mineikytė, M. 
Baron, P. Baron, O. Latuka 
ir O. Kireilytė iš N. J. Mano
ma, aukų surinkta apie $35. 
Minėtos aukų rinkėjos visos 
gerai pasidarbavo.

Mirimų buvo 2 — Juškai- 
tienė ir Patelšienė. Abidvi sir
go vėžio liga. Buvo tikinčios.

Žolynas.

besivaišindami ir užkandžiau
dami, kur visko buvo užtekti
nai, net ir gamta mus apdo
vanojo su gražia diena, taip, 
kad viskas pavyko pilnai.

Ačiū worcesterieciams B. 
Valančauskienei, D. Lukienei, 
M. Sukackienei, J. J. Bak
šiui, J. Urbonui už visos die
nos sunkų darbą aptarnaujant 
svečius, žinau, kad kitų kolo
nijų1 draugai atiduos gražų žo
dį saviškiams už gražią koo
peraciją ir darbą šiame pikni
ke. Neturiu kitų kolonijų mū
sų darbuotojų sąrašo, todėl 
rūpinuosi tik savais. Dabar tu
riu čia už garbę paduoti var
dus, kurie padėjo man platin
ti įžangos tikietukus. Draugė 
H. Janulienė pardavė 3 kny
gutes, d. P. Butkevičius parda
vė 4 knygutes, M. Petravičienė 
—2 knygutes, man buvo lai
mės parduoti 2 knygutes. Po 
vieną pardavė šie: B. Mizara,
V. Jančius, A. Čeponis, J. |

Skliutas, D. MačiulienS, Viky, 
B. žolynienė, J, Kizis, J. J. 
Bakšys, F. Mazurka, J. Urbo
nas, B. Valančauskienė, K. 
Kosulis, M. Kizienė, E. Trasi- 
kienė, M. žukienė, O. Vasilie- 
nė, M. Navikienė, O. Dvarec- 
kienė, O. Šiupienienė, M. Ske- 
tlienė ir M. Kalakauskienė. 
Ačiū jums, draugės ir draugai, 
už pasidarbavimą! Nors kaip 
kurie ir sugrąžino po kelioliką 
tikietų neišparduotų, mūsų 
Worcesteris vistiek stovi aukš
čiau už kitas kolonijas šiame 
darbe. Mes šukelėm už tikie
tukus $91.41.

Varde dienraščio “Laisvės” 
jums visiems ir visoms didžiai 
ačiū už draugišką kooperaci
ją su mumis ir už jūsų gražų 
darbą. Lai gyvuoja mūsų 
dienraštis “Laisvė” per visus 
laikus, kaip švyturys mūsų gy
venime !

J. M. Lukas.
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Lietuvių Rakandų Krautuvė

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
ovwwwwmB®

WORCESTER, MASS.

CHUNGKING, Chinija, liep. 28. — Amerikos ge
nerolas J. W. Stilwell pranešė, kad

Nėra ko pranešti.

Vokiečių Pasakojimai 
Apie Mūšius ties Donu

Berlin. — Hitlerininkų 
komanda skelbia, kad jie 
labai paplatinę savo tiltą 
skersai Dono upės arti Ro
stovo. Naciai pasakoja, kad 
į rytus nuo Rostovo plačiu 
frontu perėję per Dono u- 
pę didelis skaičius jų pės
tininkų ir motorizuotos ka
riuomenės. Vokiečiai, girdi, 
sulaužę Sovietų pasiprieši
nimus ir pasiekę sritį Ma- 
nych ir Sal upių, įplaukian
čių į Doną iš pietų pusės.

Pasak nacių, dabar yra 
tęsiami mūšiai didžiojoj Do
no upės lakūnėj į šiaurių 
vakarus nuo Kalačo, kuris 
stovi už 200 mylių į šiaurių 
rytus nuo Rostovo ir už 50 
mylių į vakarų pietus nuo 
StaJingrado. Hitlerininkai 
sako, būk vokiečiai ir jų 
pagelbininkai pasiekę Doną 
bei perėję per šią upę vi
suose punktuose į pietus 
nuo Kalačo.

Vokiečiai pasakoja, kad 
jų orlaiviai sunaikinę daug 
sovietinių traukinių ir ge
ležinkelio įrengimų, kelis 
prekinius laivus Volgos u- 
pėje ir 53 soviėtinius orlai
vius.

Anot nacių, Voronežo sri

tyje jie, girdi, atmušę so
vietinės kariuomenės atakas 
ir padarę jai didelių nuos
tolių.

(Tai yra priešų praneši
mai, kurių niekas kitas ne
patvirtina.)

Nacių Blofas, būk jie Siunčią 
Savo Kariuomenę iš Sovietų 

Fronto į Franciją
Berlin, liep. 29. — Nacių 

radijas pasakoja, kad švie
ži vokiečių kariuomenės da
liniai esą persiunčiami iš 
Sovietų fronto į Franciją. 
Tie vokiečių daliniai esą 
aprūpinti naujausiais gin
klais, trokais, tankais ir au
tomobiliais.

(Šis hitlerininkų skelbi
mą yra jų propaganda. Tuo- 
mi jie nori parodyt, būk jau 
lengviau ėsą jiem kariaut su 
Sovietais ir būk vokiečiai 
esą pilnai prisirengę atmušt 
talkininkus, jeigu šie mėgin
tų atidaryt naują frontą 
prieš nacius Vakarinėje 
Europoje. Tikrumoje gi 
Hitleris paskutiniu laiku 
partraukė 165 tūkstančius 
savo kariuomenės iš Fran
ci jos ir Holandijos ir nugrū
do ją frontan prieš Sovie
tus.) ' ;

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 1 vai. dieną. YMHA 
svetainėje, Ferry ir Walnut Sts. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. (176-178)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau dėdės Damo Leskausko 

ir pusbrolio, Vlado Leskausko, paei
nančių iš Erinių kaimo, Seinų apsk., 
Veisėjų valsčiaus. Jie išvyko į Šiaur. 
Ameriką prieš 1914 m. Juos pačius 
ar kas žinote apie juos, prašau pra
nešti sekančiu antrašu, už tai būsiu 
labai dėkingas visiems. Bruno Les- 
kauskas, Goncalvez Diaz, 1073, 
Buenos Aires, Argentina.

(176-178)

Mūsų Naujienos
“Laisvės” naudai piknikas, 

4 d. liepos įvyko Maynard, 
Mass. Pasekmės buvo gražios 
taip, kad liko dėl “Laisvės” 
reikalų $1,200 (dvylika šimtų 
dolerių) pelno. Tai yra vi
sas šimtas daugiau už praeitų 
1941 metų mūsų pikniką. Pa
lyginus žmonių skaičių., šiemet 
turėjome tik pusę tiek, kiek 
pernai, nes kariški darbai ir 
gazolinas daug sulaikė. Tas 
parodo, ant kiek žmonės įver
tina savo dienraštį. Visi sve
čiai praleido tą dieną smagiai

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MONTELLO, MASS.
LLD 7 Apskritys ruošia pikniką, 

Liet4 Taut. Namo Parke. Sekmadie
nį ir šeštadienį, rugpjūčio 1 ir 2 
dd. Rugpjūčio 1 d., šokiai prasidės 
8 v. v., tęsis, iki vėlumos. Geo. 
Stephans Orkestrą. Rugpjūčio 2 d., 
piknikas prasidės 1 vai. dieną. Bus 
muzika ir rūkytojų lenktynės, ku
ris laimės, gaus dovaną — pypkę. 
Visų kuopų nariai dalyvaukite pik
nike. Įžangos nebus. — Kom.

(176-178)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 2 d., 2 vai. 
dieną, 408 Court St. Kliubo patal
poj. Nariai dalyvaukite, nes bus 
daug dalykų aptarti kliubo reika
luose. Atsiveskite ir naujų narių. — 
J. W„ kliubietis. (176-178)

PHILADELPHIA, PA ’
Rugpjūčio 2 d., įvyks išvažiavimas 

Būrholme Parke. Pradžia 11 vai. 
ryto iki vėlai nakties. Turėsime 
skanių valgių. Šį išvažiavimą ruo
šia visos LDLD kuopos ir Choras. 
Kviečiame visus dalyvauti, links
mai praleisite laiką. Bus visokių 
žaislų. Pelnas bus skiriamas Rusijos 
Pagelbai. (176-178)

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

varo 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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-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
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas Ir Sūnus Levandausk&l 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N* Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

F. W* Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

<!>

>
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
>

M. ŽUKAITIS
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

vE

Staf 
ū-esag

TURIME GEROS DEGTINĖS iR VYNŲ 
Ateikite pasimatyti su Giviuis 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St. 
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8698
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Now Mrto^i^fcra nlos Padaugėjo Atėmimai
Auto Leždimy

Ketvirtad., Liepos 30, 1942 
sct,' ,

Po Centą Pienas Vai- Seręa Ona Kruzaitienė
kam Kempsse

Daugiau Auluj Pirkimui | Valstijos Darbo Partijos
Ambulanso Komitetas Remia Mead

Sugrįžo Iš Armijos, 
Sužeistas Namie

Be pirmiau skelbtų, ant LDS 
1-mos kuopos blankos per A. 
Balčiūną (penterį) dar auko
jo Brooklyno Lietuvių Draugi
jų Ambulanso Fondui sekami :

Paul Daužickas $1.
Mary Morris $1.05.
A. ir A. Lapash, kriaučių tetas, 

šapos savininkai, $5.
W. Kershulis $1.
F. Cikanavičienė $5 

duktė
Helen Laske $5.
Sykiu — $18.05.
Pirmiau buvo skelbta $19, 

tad viso per jį suaukota 
$37.05. LDS-eris.

ir

- Ir Vėl Tas Mūsų 
“Dievulis”

New Yorko Valstijos Darbo 
Partijos Komitetas vienbalsiai 
užgyrė senatoriaus James M. 
Mead kandidatūrą į New Yor- 

i ko valstijos gubernatorius.
New Yorko apskričio komi-

, vadovaujamas kongTes- 
mano Vito Marcantonio, jau 
pirmiau buvo užgyręs Mead 

jos kandidatūrą.
Formaliame pareiškime, ku

rį pasirašo Luigi Antonini, 
valstijos komiteto pirmininkas, 
Alex Rose, sekretorius, ir And
rew R. Armstrong, iždininkas, 
pareiškė, kad valstijos komi
tetas “išėjo ant rekordo atkar- 
totinai ragindamas New Yor
ko valstijos Demokratų Parti
ją nominuoti į gubernatorius 
kandidatą, kuris suvienys ap
link save visus naujadalybinin- 
kus ir darbininkų jėgas New 
Yorko valstijoj.

“Kandidatūra Jungt. Valsti
jų senatoriaus James M. Mead

—paskelbta atsiliepiant į pub
likos prašymą—duoda abiem, 
Demokratų Partijai ir Ameri
kos Darbo Partijai kaip tik to
kį kandidatą.”

“Senatoriuje James M. 
Mead,” sako toliau pareiški
mas, “mes turime žymų kan
didatą, kurio rekordas garsiai 
liudija jo pasišventusį tarnavi
mą žmonėms New Yorko vals
tijos ir visų Jungtinių Valstijų. 
Aiškus pavyzdis Naujosios Da
lybos filosofijos, senatorius 
Mead davė nesvyruojančią iš
tikimybę prezidentui Roose- 
veltui kaip užrubežių, taip ir 
namų politikoj.”

Pareiškime pažymi, jog Dar
bo Partijos konvencijai įvyks
tant dviem dienomis po demo
kratų konvencijos, “nebus rei
kalo statyti” atskiro savo slei- 
to, jeigu demokratai išstatys 
Mead. i

smūgis su-

6 :20 vaka- 
ati darymą

Gal būt lietuvių “Dievu
liui” perkūnui pasirodė, kad 
amerikiečiams dabar laikas 
būtų kariauti- antrame fronte, 
o ne koncertuoti, ar gal kokia 
kita nemoderniška mintis užė
jo? žinia tiek, kad jis taip 
stipriai tvojo pereito antradie
nio vakarą Lewisohn Stadiumo 
didžiulę m u z i kos estradą, 
Bronxe, jog ji pavirto į suraiz
gytus šipulius, išblaškytus pla
čiam plote, žaibo 
žeidė elektristą.

Nelaimė ištiko 
ro, gerokai prieš
programos. Stadiume buvo tik 
apie 200 ankstybiausių daly
vių, plačiai išsiskirstę po sta- 
diumą, tad niekas š publikos 
nebuvo sužeistas, tik trenksmo 
ir nuotikio stipriai išgązdinti. 
Trenksmą sekė smarkus lietus, 
vietomis su ledais.

Koncerto vyriausiu artistu 
turėjo būti garsusis smuikinin
kas Jascha Heifetz. Tikėtasi 
tūkstančių publikos.

Ta pati audra pora desėtkų 
minutų vėliau užklupo karo 
bonų pardavimo programą 

/ prie didžiojo knygyno, 42nd 
St. ir 5th Ave., New Yorke. 
Apie 20,000 dalyvių suskubo 
bėgti pastogės jieškoti, bet iki 

' pasiekė, didžiumą perpylė lie
tus. Keli tūkstančiai išliko pa
viršium sauseni nuo lietaus 
spėję susibrukti į knygyno 
prieškambarį, bet iš vidaus 
Slapesni nuo prakaito. Lietui 
praėjus, minia vėl susirinko ir 
programa pravesta sėkmingai. 
Išparduota $435,000 vertės ka
ro bonų.

Bausmė Pasivijo Už 
13-kos Mėty

Pereitą antradienį New Yor
ke nuteista kaltinimu žmogžu
dystėj brooklynietis mobsteris 
Jacob (Spunky) Weiss, 105 
Winthrop St., buvęs Lepkės 
gengės dalyvis, ir jo du ben
drai Harry Epstein ir Jacob 
Simmons. Weiss kaltinamas 
prieš 13 metų mirtinai primu
šęs fabrikantą Hyman Leder. 
Kiti du laikomi dalyviais to 
suokalbio.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo Biznio Skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 31 d., 280 
Union Avė., 7:30 v. v. Visi nariai 
privalo dalyvauti, nes Kliubo gero
vė priklauso nuo jūs, gerbiamieji. 
—Direktorių Valdyba. (177-178)

P PARDAVIMAI ■ PARSIDUODA JEWELRY 
KRAUTUVE.

Parsiduoda laikrodininko (jewel
ry) krautuvė, biznis ir tavorai. Ji 

labai geroj vietoj, arti nuo pe
linių traukinių 14th St. Line, 

biz- 
pri-

ir Wyckoff stoties, ant didelės 
riiškos gatvės. Iš visur geras 
važiavimas požeminiais 14th St. 
Line traukiniais ir viršutiniais Me
tropolitan - Broadway traukiniais, 
gatvekariais ir busais. Parsiduoda 
iš priežasties, kad laikrodininkas 
yra draftuotas į valdžios darbą. 
Kreipkitės pas V. Kazlauskas, 55-30 
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. 
(Ridgewood Sekcija). (175-180)

Mead J Gubernatorius 
Komitetas Atidarė 

Savo Centrą

Majoras Susiuvo 1-mą 
Siūlę Kailiniuose 

Jūrininkams

Louis Tartaglione, tėvas še
šių vaikų, aną syk pasiliuosa- 
vo iš armijos, kad galėtų, už
laikyti šeimyną. Tačiau kita 
bėda, kaip atrodo, ilgam lai
kui bus atėmus nuo jo tą pro
gą.

Grįžęs namo, pastarosiomis 
savaitėmis jis buvo pradėjęs 
dirbti duonkepykloj. Pereitą 
savaitę elektriška duonai min
kyti mašina pagavo jo ranką 
ir taip sužalojo, kad nuvežus 
Coney Island ligoninėn norėjo 
ranką tuojau nupjauti. Jo 
draugam užprotestavus, o dak
tarams atsisakius kitaip gydy
ti, jį nuvežė į Long Island 
College ligoninę, čia prisipra
šė daktaro ranką lopyti ir po 
poros valandų prakaitavimo 
daktaras rankos skeveldras su
dėstė krūvon, sukabinėjo šim
tu stičių. »

Tartaglione šeima gyvena 
24 65 W. Third St. Armijon ji
sai buvęs paimtas dėl neaišku
mo registracijos kortoj ir pen
ketą mėnesių išbuvo Oregon 
kempėj iki išsiaiškinta, kad 
jis turėtų būti paliuosuotas, 
kaipo užlaikytojas šeimos.

Nežiūrint, kad šiemet suma
žėjo važinėjimas abelnai, pra
sikaltimai už “girtą vairavi
mą’’ padaugėjo, kaip skelbia 
motorinių vežimų komisionie- 
rius Splain. šiemet pirmais 6 
mėnesiais už girtumą leidimų 
atimta 895, o pernai tuo ,pat 
laiku 777.

Padaugėję bausmės ir už 
palikimą užgautų be atsira- 
portavimo apie nelaimę ir už 
neatsargų vairavimą. Prisidė
jus dar sulaikymams leidimų 
dėl neturėjimo finansinės at
sakomybės, Šiemet pirmais še
šiais mėnesiais valstijoj atim
ta bei suspenduota 43,528 lei
dimai palyginus su 11,327 per
nai tuo pat laiku.

Pastaraisiais pora metų virš 
milijonas miesto vaikų būdavo 
aprūpinami po centą stikline 
pieno mokyklos valandomis, 
taipgi tam tikras skaičius ir 
mokyklos pertraukomis.

šiemet, kaip skelbia pieno 
turgavietės komisionierius Cla- 
dakis, nupigintomis kainomis 
pristatymas vaikams pieno 
praplėsta ir į 33 kempes, ku
riose atostogauja ar tik die
nomis nuvažiuoja 16,672 vai
kai. Taipgi jau paduota užsa
kymai pristatyti pieną dar 
16-kai kempių.

Tomis sąlygomis pienas pri
statoma 46-šiem vaikų bendra- 
bučiams ir 94-rioms auklėtu- 
vėms.

Liepos 28 dieną smarkiai 
susirgo Ona Kruzaitienė, gyve
nanti po num. 56 Ten Eyck 
St. Liga — sustojimas kraujo 
cirkuliacijos arterijose. Ji iš
vežta Bethany Deaconess ligo
ninėn, St. Nicholas Ave. ir 
Bleecker St., Ridgewoode.

Linkme Onai greito pasvei
kimo.

Nemokami Koncertai

Prašo Nevažiuot Mašina 
. Vienam, Bet Susidėjus

Brooklyno Muziejaus Skulp
tūrų Kurte, Eastern Parkway 
ir Washington Ave. kas šešta
dienį ir sekmadienį įvyksta ne
mokami koncertai.

šeštadieniais, 3:15 po piet, 
dainuoja WPA Negro Melody 
Singers.

Sekmadieniais, 1 :30 po piet, 
groja WPA miesto simfoniška 
orkestrą, tankiai dalyvaujant 

i žymiems muzikos bei dainos 
solistams, o 4 vai. po pietų 
groja WPA benas.

Cukrus Ne Vietoj Jam 
Padarė Bėdos

Karo Transportacijos Komi
tetas ragina mašinų savininkus 
nevažinėti vieniems, bet susi
dėjus su dirbančiais kartu ša- 
poje, su draugais ir kaimynais, 
tuomi taupinant gumą, gazoli
ną ir pinigus.

Kas neturi su kuo susitarti 
asmeniškai, atsikreipus į vieti
nį Karo Transportacijos Ko
mitetą patars, kaip susirasti 
kompanijom] susidarymui gru
pių bendram naudojimui 
bendram taupymui mašinų 
joms reikmenų bei kuro.

Oscar L. Hausner, 39 metų, 
Bronx, įkaitintas prašęs ir ga
vęs 30,000 svarų cukraus so- 
dei daryti, bet pardavęs nele- 
gališkiems tikslams. Jis prisi
pažinęs ir. sulaikytas teismui. 
Gali būti nubaustu ik 2 metų 
kalėjimo ir $20,000 piniginės 
baudos.

ir 
ir

Menama, kad jo prisipaži
nimas ir liūdymas padės su
sekti kitus šmugelninkus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

S Baisokas SergaĮsisteigęs didžiajame New 
Yorke Mead į Gubernatorius .jos darbininkai unijistai ben- 
Komitetas atidarė savo kam- drai su kailių prekėjais ir ša

pų savininkais nusprendė pa
siūti ir dovanoti 50,000 kaili
nių kamzelkų jūrininkams, ku- nę, 
rie plaukia jūrėmis veždami | a-61, 6.tam aukšte, 
karo reikmenis Jungtinėms | 
Tautoms.

panijos centrą viešbutyje 
Roosevelt. Terence J. McMa
nus, to komiteto pirmininkas, 
paskelbdamas planus už Mead 
išrinkimą, taipgi pareiškė ir 
dėlko jis norima išrinkti:

“P r e zidentas Rooseveltas 
yra stipriai atžymėjęs reikalą 
turėti šioje svarbioje pozicijo
je gabų vadą, kuris laikėsi ad
ministracijos užrubežių politi
kos pirm Perlų Uosto. Mr. 
Mead atatinka tai specifikaci
jai kiekvienu atžvilgiu, fak
tas, kuris turi būti pirmiausia 
imamas domėn laiku, kuomet 
pastangos valstijos ir vietos 
valdžių yra jungiamos su pa
stangomis federalės 
vedimui karo.

valdžios

kad no-
Mead iš

New Yorko kailių industri-

Stasys Brusokas, eastnew- 
yorkietis, sunkiai susirgo, nu
vežtas į Kings County ligoni-

Main Building, Ward

Aukojo Apšvietos Reika'ams

“Komitetas mano, 
minacija senatoriaus 
visų atžvilgių atneštų vienin
gumą partijon iki to laipsnio, 
kad būtų galima išrinkti visą 
mūsų demokratinį tikietą.”

Mead, patsai Demokratų 
Partijos žmogus, turi užgyri- 
mą demokratų vadų: prezi
dento Roosevelto, dabartinio 
gubernatoriaus Lehmano, se
natoriaus Wagnerio 
nalio Dem. Partijos 
ko Ed. Flynn. Gi jo 
Bennett remia šios
Dem. Partijos pirm. James A. 
Farley, darbininkų ėdikas ir 
apyzeris Westbrook Pegler, 
apyzeriškas laikraštis Daily 
News ir panašių tendencijų 
žmonės ir įstaigos.

ir nacio- 
pirminin- 
oponentą 
valstijos

Kampanija pradėta pereitą 
antradienį, su iškilmingomis 
ceremonijomis, d a 1 y vau j ant 
kailiasiuvių ir jūrininkų unijų 
viršininkams Ben Gold ir Jo
seph Curran, taipgi industria
list!] atstovui Louis F. White, 
majorui LaGuardijai ir ki
tiems valdininkams ir unijų 
bei industrijos atstovams.

Majoras LaGuardia šiose iš
kilmėse buvo kailiasiuviu, su
siuvo pirmą siūlę pirmuose 
kailiniuose, kurie paskiau jau 
pateko į to amato mechanikų 
darbininkų rankas. Jis padė
kojo darbininkams ir industri
jai už “įsteigimą šio naudingo 
ir reikalingo projekto.”

“Aš esu buvęs ant laivo de
nio,” sakė toliau majoras, “ir, 
tikėkite man, tenka stipriai su
šalti.” Jis sakė:

“Kailiasiuviai sveikintini už 
sumanymą tokio dalyko, ku
ris, tikiuosi, paplis po visą ša
lį. Armija ir laivynas negali 
laimėti šį karą vieni. Šis ka
ras daug remsis ant to, kurie 
gali ir toliau galės pagaminti 
orlaivius, tankus, laivus — 
viską reikalingą L

Lankymo valandos sekma
dieniais ir trečiadieniais nuo 
2 iki 4 po pietų.

M. Klimas.

Vedimui tarp lietuvių prieš- 
fašistinės apšvietos darbo au
kojo S. Vaitkienė ir O. Urbai- 
tienė po $1 ; J. Gužas $3.

S. S.

* LIETUVIŠKA

Svetima Oda Ant Auto 
Gero Nedaro

Trijų ketvirtadalių colio il
gio sklypelis odos ant jo maši
nos fenderio gal kainuos Ri
chardui Rothkopf, 21 m., ke
letą metų kalėjimo. Detekty
vai sakosi tą odą atradę ant jo 
mašinos, pastatytos garadžiu- 
je. Ištyrus, pasirodę, kad oda 
atatinka moteriškei Janet 
Walsh, kuri mašinos sunkiai 
sužeista buvo palikta ant gat
vės, New Yorke, ir iš ten nu
vežta ligoninėn.

Iš karto Rothkopf gynęsis 
neturėjęs jokios nelaimės, bet 
kada parodyta oda, sakoma, 
prisipažinęs.

Queens pradėjo kampaniją 
rinkti metalą karo reikalams. 
Manoma iškelti paviršiun ir 
22 mylias nevartojamų gatve- 
karių bėgių, dabar palaidotų 
gatvėse po asfaltu.

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

Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back, 15 jewel*. $29.78

VERI-THIN RYTHM .. . 
Yellow gold filled case. 
l7-|owel Precision move- 
monk .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
17-jewel Preciiion move
ment .... $42.50

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

gerais patyrimais ir su

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova- • 
nas pas ROBERT LIPTON.

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterlo stoties.

Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9508

Krautuvėje yra 
dideliH pasirin- 
kiman 1 a i 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 IR 
KAINOMIS 

BOSITE
PATENKINTI

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
fagg 2-5043

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

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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