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Metams

metai nuo to, kaip prasidėjo 
pirmasis pasaulinis karas.
Daugelis mūsą žmonių, vadi
nasi, atsimena tas gūdžiasias 
1914 metų rugpjūčio dienas.

Bet kas tuomet galėjo tikė
tis, kad po 28 metų bus an
trasis pasaulinis karas, — 
daug žiauresnis, daug baises
nis, daug “pilnesnis” ? ! Kas 
tuomet galėjo tikėtis, kad po 
28 metų jam arba jai teks iš
gyventi tokie baisumai, kokius 
šiandien žmonija išgyvena?!

Nieko nepadarysi! Ne taiką 
mylintieji žmonės sukūrė pir
mąjį pasaulinį karą. Ne tai
ką mylintieji žmonės sukūrė 
antrąjį pasaulinį karą.

Šiandien, tačiau, vienintelis 
kelias kiekvienam mylinčia
jam taiką ir laisvę žmogui 
mušti priešą, kaip tik jis gali 
ir kur tik jis jį pagauna. Nes 
šis karas patapo liaudies ka
ru prieš bestijas, prieš kani
bališkus fašistus.

šiandien, t. y., rugpjūčio 3 
dieną, laiškanešis atnešė pun
dą užsienio laikraščių. Jų 
tarpe — vienas Lietuvos 
“Komjaunimo Tiesos” egzem- 
plioris, net iš 1941 m. birželio 
15 dienos.

Vadinasi, šis egzemplioris 
kelyje buvo virš metus laiko. 
Nenuostabu. Gyvename karo 
gadynę.

Vis tik įdomu į šį laikraštį 
pasižiūrėti ir kai ką prisimin
ti. Jis išėjo tuomet, kai Lie
tuva gyveno taikoje, kai ji 
sau ramiai kūrė naują laimin
gąjį gyvenimą. Štai žinutė iš. 
Kauno:

“Kauno konservatorijoj eg
zaminai vyksta pilnu tempu. 
Čia egzaminuojama visai kito
kioje aplinkoje, negu kad pa
vyzd. vidurinėse mokyklose...

“Šiemet Kauno konservato
rija duos puikių tarybinių mu
zikų, kurie savo dainomis ir 
kompozicijomis tarnaus liau
džiai.”

Egzaminai praėjo gražiai. 
Baigę konservatoriją muzikai 
išvyko pas tėvus, kiti atosto
goms į kaimus. Bet už savai
tės laiko užpuolė ant Lietuvos 
rudasis žvėris. Sugriovė mies
tus, išžudė tūkstančius geriau
sių Lietuvos sūnų ir dukterų ir 
visas geriausias pastangas ir 
viltis tų naujų muzikų sumaišė 
su žmonių krauju.

Šiandien, veikiausiai, dauge
lis tų baigusiųjų muzikos 
mokslą jaunų vyrų kur nors 
Raudonosios Armijos eilėse. 
Kiti kur nors veikia su Lietu
vos partizanais. Dar kiti, jei 
nebuvo prievarta ištręmti į 
Vokietijos gilumą, laukia ge
resnės progos atkeršyti amži
niesiems lietuvių tautos prie
šams.

Ži.nios skelbia, kad Washing
tone ir Londone labai rimtai 
kalbama, jog amerikietis ge
nerolas Marshallas yra paskir
tas vyriausiu Jungtinių Tautų 
ginkluotų jėgų komanduotoju 
Vakarų Europoje. Sakoma, 
toji žinia greit būsianti pa
skelbta oficialiai.

Jeigu taip būtų, tai nieko 
geresnio nereikėtų. Nes gene
rolas Marshall, tūlų žinovų 
nuomonėmis, yra vienas pui
kiausiųjų karininkų ir strate
gų. Jis gražiai yra pasirodęs 
pirmąjame pasauliniame kare 
Franci jo j.

Be to, paskyrimas generolo 
Marshallo vyriausiu koman
duotoju Jungtinių Tautų jėgų 
būtų įrodymas, kad antrojo 
fronto atidarymas yra ne už 
kalnų.

Tarybų Sąjunga, atrodo, ne
abejoja, kad antrasis frontas 
greit bus atidarytas. Prieš vo-
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Sovietai Primena 
Vokiečiam Būsimo 
2-ro Fronto Galybę 
Maskvos Radijas Atsišaukė j Amerikiečius ir Anglus

Atakuot Nacius ne tik iš Oro, bet ir ant Žemės

- London, rugp. 3. — Mas
kvos radijas pareiškė vokie
čių kalba, kad Sovietų Są
junga, Anglija ir Jungtines 
Valstijos susitarė atidaryti 
šiemet antrą frontą Euro
poj prieš hitlerininkus ir 
kad Vokietija susidurs su 
15 milionų Jungtinių Tautų 
kariuomenės, 85 tūkstan
čiais tankų, 100 tūkstančių 
kanuolių ir 50 tūkstančių 
orlaivių. į

Maskvos radijas iš visa- 
sovietinio atletų suvažiavi
mo taipgi kreipėsi į Angli
jos ir Amerikos atletus, pri
mindamas antro fronto rei
kalą dabar tuojau. Jis sa
kė:

“Dabar nėra laiko laukti. 
Jūs turite ne tik iš oro plakt 
hitlerinę Vokietiją. Lai jūsų 
tankai, artilerija ir pėsti
ninkai atakuoja priešus, žy
giuojant paskui jūsų orlai
vius.”

Maskvos radijas kreipė

Fašisty įnagiai Sužalojo 
Amerikos Reporterį

Argentinoj
Buenos Aires. — šeši, 

turbūt, fašistai, nuduodami 
esą policininkai, įsiveržė 
į butą Waldo Frank’o, ko
respondento United Press, 
amerikiečių žinių agentū
ros; prakirto jam galvą ir 
sužalojo veidą ir rankas, 
mušdami revolverių buožė
mis. Užpuolikai pabėgo, ir 
policija negalinti surast jų.

Diena pirmiau Argetinos 
valdžia pareiškė, kad Waldo 
Frank’as esąs nepageidau
jamas asmuo tame krašte. 
Nes jis savo pranęšimuose 
amerikinei spaudai kritika
vo Argentinos laikymąsi ne
va bepusiškai tarp fašistų 
Ašies ir Jungtinių Tautų.

Vokiečių progandos laik
raštis “Pampero”, Argenti
noj, aštriai smerkė tą ko
respondentą už jo praneši
mus.

Amerikos Lakūnai Sunaikino 
Fašistų Laivą

Cairo. — Amerikos orlai
viai padegė ir, turbūt, nu
skandino vieną fašistų lai
vą ties Libijos krantais; su
daužė 20 nacių ir italų tro- 
kų.

Berlin, rugp. 3. — Naciai 
gyrėsi, būk pralaužę sovie
tinę liniją Kaukazo fronte. 
(Niekas to nepatvirtina.)

kiečius ir jų pakalikus, sako 
Maskvos radijas, bus atsukta 
15,000,000 vyrų, 85,000 tan
kų, 100,000 kanuolių ir 50,000 
lėktuvų.

Tai milžiniška pajėga. Ir 
nėra jokio abejojimo, kad 
Jungtinės Tautos ją gali bile 
kada pastatyti.

dėmesį į tai, jog Raudonoji 
Armija jau beveik 14 mėne
sių viena tekovoja prieš 
šturmuojančias nacių gau
jas, o su jais išvien kariau
ja ir Hitlerio pakalikai iš 
įvairių kitų kraštų.

“Sovietų kovotojai priver
čia priešus užsimokėti kal
nais saviškių lavonų ir krū
vomis sunaikintų mašinų už 
kiekvieną jardą pažengianlą 
pirmyn,” sakė tas radijas.

j Maskva. — New Yorko 
Times korespondentas, tele
grafuodamas savo laikraš
čiui rugp. 2 d., sakė:

“Rusų širdys yra sveikos. 
Dar niekada taip neliepsno
jo patriotizmo dvasia, kaip 
dabar; dar niekuomet prie
šas nebuvo taip karčiai ne
apkenčiamas, kaip dabar; 
dar niekada žmonės taip 
stipriai nepasitikėjo savo 
vadais, kaip dabar” Sovie
tų Sąjungoje.

Spėjama, kad Ameri
kos Generolas Mar
shall Vadovaus 2-ram

Frontui
Washington, rugp. 3. — 

Čia plačiai kalbama, kad 
generolas George C. Mar
shall, Jungtinių Valstijų 
štabo galva, galėsiąs būti 
paskirtas vyliausiu koman- 
dierium amerikiečių ir an
glų karinių jėgų, kurios da
rys įsiveržimą į Europos 
žemyną prieš Hitlerį.

KANADIEČIAI REIKA
LAUJA ANTRO FRONTO

Montreal, Canada. —Ke
li tūkstančiai kanadiečių 
masiniame susirinkime čia 
sekmadienį karštai sveikino 
kalbėtojus, reikalavusius a- 
tidaryt antrą frontą prieš 
Vokietiją tuo jaus.

Pirmas Sovietų Laivas Nu-i 
skandintas Arti Amerikos

Amerikos Uostas. —Pra
nešama, jog fašistų subma- 
rinas kelios savaitės atgal 
nuskandino vieną prekinį 
Sovietų laivą Caribbean Jū
roje. Tai dar pirmas sovie
tinis laivas sunaikintas a-. 
merikiniuose vandenyse.

Su laivu žuvo devyni jo 
įgulos nariai, tarp jų dvi 
moterys. Kitos dvi, daktarė 
Anna Vorotnirova ir reik
menų užveizda Nina Savi
na, tapo išgelbėtos. Viso iš
gelbėta 36 to laivo įgulos 
nariai.

Maskva, rugp. 3. — Pu
siaudienio pranešimas tei
gia, jog siaučia visų di
džiausia istorijoj kova tarp 
Sovietų ir nacių tankų Sta
lingrado fronte.
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Už Menesio Gal Būtų Jau 
Pervelu 2-rani Frontui, 

Sako Angly Politikas

Naciai Apstabdomi 
Pietuose; Atmušami 

Cimliansko Srityj
Warrington, Anglija. — 

Lordas Strabolgi, darbietis 
narys Anglijos seimo aukš
tojo rūmo, kalbėdamas ši
čia, vėl ragino Angliją ir 
Ameriką kuo greičiausiai 
atidaryti antrą frontą prieš 
nacius Europbj ir įspėjo, 
kad jeigu talkininkai dar 
sugaištų bent vieną mėnesį, 
tai antras frontas gal jau 
būtų pavėluotas. Jis sakė:

“Reikėjo atidaryti antrą 
frontą tuo laiku, kai tik vo

KULTŪRINIS AMERIKOS IR ANGLIJOS 
BENDRADARBIAVIMAS SU SOVIETAIS

Kuibišev, Rusija. — Ame
rikos, Anglijos ir Kovojan
čių Prancūzų , diplomatai 
stengiasi geriau supažindint 
rusus su tais kraštais, kaip 
rašo Associated Press, ame
rikiečių žinių agentūra. Sa
ko, geresnė pažintis tarp 
Sovietų, Anglijos, Amerikos 
ir francūzų žmonių galės 
patarnaut ne tik karo vedi
mui, bet ir bendradarbia
vimui po karo.

■ ’

Jungtinės Valstijos nuolat 
per radiją siunčia Sovietų 
spaudai paveikslus apie ka
rines amerikiečių pastan
gas. Per Jungtinių valstijų 
ambasadą buvo įgabentas 
Čalio Chaplino judamasis 
paveikslas “Diktatorius,”

Siūlo D. Federacijos 
ir CIO Vienybę

Pittsburgh, Pa. — CIO 
unijų generalis pirmininkas 
Philip Murray pasiuntė lai
šką Darbo Federacijos pir
mininkui Wm. Greenui pra
dėt derybas dėlei organinio 
apsivienijimo tarp tų dviejų 
didžių unijinių organizaci
ją

Visur Atmušti Naciai, 
Apart Piety Fronto

Maskva, rugp. 3. — So
vietų orlaiviai smigikai, tan
kai ir kitos jėgos atmušė 
vokiečius visose svarbiose 
fronto dalyse, apart tik vie
no sektoriaus, esančio į 
pietus nuo Rostovo, kaip 
sako naujausias pranešimas 
iš sovietinio fronto.

ANGLU IR FAŠISTU 
ORLAIVIU NUOSTOLIAI

London, rugp. 3. — Ang
lai liepos mėnesį sunaikino 
450 vokiečių ir italų orlai
vių Europoj ir Afrikoj, o 
tuo tarpu savo prarado 458 
orlaivius.

London, rugp. 3. — Vo
kiečių orlaivių grupė die
nos laiku šiandien bombar
davo vieną miestą šiaur-ry- 
tinėje Anglijoje ir padarė 
kiek nuostolių.

kiečiai pradėjo savo didžią
ją ofensyvą linkui Volgos 
upes ir Kaukazo žibalo šal
tinių.”

Jis kritikavo talkininkus 
už perdidelį atsargumą ir 
pareiškė, kad naciai naudo
jasi tuom antro fronto ati
dėliojimu, stengdamiesi pa- 
kirst Raudonosios Armijos 
jėgas. O tokiame atsitikime 
tai, girdi, gal Anglijai pri
sieitų jau savo žemėje ka
riaut su įsiveržiančiais hit
lerininkais.

atkreiptas prieš Hitlerį, ir 
to judžio rodymus lanko di
delis skaičius sovietinių pi
liečių.

Anglija atsiuntė specialę 
misiją tikslu “geriau supa
žindint anglus su Sovietų 
žmonėmis.”

Ta misija leidžia savait
raštį rusų kalba “Britanski 
Sojuznik,” kas reiškia mū
sų “Talkininkė Britanija.” 
Šis savaitraštis paveikslais 
ir raštais vaizduoja karines 
anglų pastangas.

Sovietai, iš savo pusės, iš
leidžia daug knygelių, pa- 
veikslinių plakatų ir spau
dos straipsnių, pabrėždami 
Sovietų Sąjungos vienybę su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
Anglija.

Auto. Unijos Pirmi
ninkas už 2-rą Frontą
Chicago. — CIO Jungti

nės Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas, R. 
J. Thomas, kalbėdamas per 
radiją, stipriai ragino ati
daryt antrą frontą prieš 
Vokietiją.

PRIEŠO PAGARBA AMERI
KIEČIAM KOVOTOJAM

Stockholm, Šved. —Pra
nešime iš Berlyno, nacių 
submarinų komandierius ad 
mirolas Kari Doenitz sako, 
kad “nelengva” vokiečių 
submarinams veikti ameri
kiniuose vandenyse. Sako, 
“amerikiečiai labai greitai 
sutvėrė pagarbos vertus ap
sigynimus, o amerikiečių į- 
gulų nariai tikrai parodė 
kovingą dvasią.”

Admirolas Doenitz pripa
žino, kad ir “mažieji Ame
rikos baliūnai taip pat ne
abejojamai tarnauja apsi
gynimui.”

Paskirta Išpirkt Karo Boną 
Už 815 Milbjią Šį Mėnesį

Washington, rugp. 3. — 
Praeitą mėnesį Jungtinėse 
Valstijose išparduota karo 
bonų beveik už bilioną do
lerių. Dabar iždinės sekre
torius Mongenthau skiria 
amerikiečiams išpirkt tų 
bonų už 815 milionų dolerių 
šį rugpjūčio mėnesį.

'1

Sovietai Apvalo Užfrontę nuo Penktakoloniečiu; Dono Klo
nyje Užmušė 6,000 Nacių; Bet Padėtis Vis Pavojinga

Maskva, rugp. 3. —Sovie
tinė kariuomenė kontr-ata- 
kuoja nacius abiejuose ga
luose trijų šimtų mylių li
nijos — Voronežo ir Klets- 
kaja srityse į šiaurius ir 
Salsko - Kuščevkos ruožte į 
pietus. Pastarajame sekto
riuje smarkiai veikia ir ka
zokai raiteliai.

Kletskaja srityje, į šiau
rių vakarus nuo Stalingra
do, raudonarmiečiai pastū
mė nacius kiek atgal. Dono 
upės klonyje tapo užmušta 
dar 6,000 hitlerininkų, 
ties Kuščevka — 1,500.

VORONEŽO FRONTE 
NACIAI PASTUMTI

ATGAL
Voronežo fronte sovieti

niai kovotojai atmušė šešias 
vokiečių atakas ir privertė 
juos pasitraukt atgal.

Bet Sovietų padėtis ryti
niai - pietiniame fronte, nuo 
Stalingrado ruožto iki šiau
rinio Kaukazo, tebėra pavo- c . c v. . . . r t
jinga, kaip teigė vėlesnis ra7 OOVietai Sparčiai Apsidirbi 
dijo pranešimas iš Mask- su Peilklakoloniečiais 
vos’ ! ' Maskva, — Sovietų vy«

Raudonarmiečiai apstab- riausybė užklupo penktako- 
dė fašistų briovimąsi prieš į 1 oniečius - šnipus Dono u- 
Kaukazą ir atmušė daugu-ipčs fronte ir suėmė kelis 
mą priešų bandymų persi tuzinusf jų. 45 penktakolo- 
grumt iš Dono upės šiauri- niečiai tapo sušaudyti vie- 
nės pusės į pietinę ties Cim- noje tik šio fronto dalyje, 
liansku, tačiaus vokiečiams Penktakoloniečiai veikė iš- 
pavyko dar keliose vietose vien su naciais parašiutis- 
persimest ‘ per Doną toje • tais, nuleidžiamais iš oriai 
apylinkėje. vių į sovietinę užfrontę.

o

Gandhi [spėja Angliją, 
Kad Indai Galėsią Eit 

Išvien su Japonais
Bombay, Indija. — Tau

tinis indų vadas Mohandas 
K. Gandhi pakartojo spau
doj reikalavimą, kad Angli
ja tuojaus turi duot Indijai 
visišką laisvę ir nepriklau
somybę. Tada tik, girdi, In
dijos žmonės bendradar
biautų su anglais kare prieš 
Japoniją. O jeigu anglai 
greitu laiku nepripažins In
diją lygiai laisvu kraštu 
kaip ir Anglija, tai esą, 
“indai galėsią sveikint ja
ponų įsiveržimą Indijon.”

Visos Indijos Kongreso 
Partijos Komitetas ateinan
tį penktadienį padarysiąs 
galutiną sprendimą. Tas ko
mitetas galėsiąs paskelbi 
boikotą bei atsisakymą ben
dradarbiaut su anglais bet 
kame. Gal įvyksiąs net vi
suotinas streikas prieš Ang-

(Gandhi elgiasi kaip in
diškas Kvislingas. Jo politi
ka šiuo laiku tarnauja tik 
fašistų Ašiai.)

Chungking. — Amerikos 
lakūnai per dvi dienas nu
šovė žemyn 17 Japonijos 
orlaivių ties Hengyangu, 
Chinijoj. Amerikiečiai nete
ko trijų lėktuvų.

/

16 NACIŲ DIVIZIJŲ Iš 
VAKARŲ I RYTŲ 1 

FRONTĄ
London, rugp. 3. — Ang

lai tvirtina, kad hitlerinin
kai persiuntė 16 divizijų sa
vo kariuomenės iš Franci- 
jos, Belgijos ir Holandijos 
į rytų frontą, prieš Sovie
tus, bet, girdi, vokiečiai su
darę ten 26-šias divizijas 
naujos kariuomenės, apie 
396 tūkstančius, tuose už
imtuose kraštuose prieš ga
limus Anglijos ir Amerikos 
mėginimus ten įsiveržti.

Sovietų orlaiviai ir prieš
lėktuvinės kanuolės per sa
vaitę nušovė žemyn 286 
nacių orlaivius, o Sovietai 
neteko 201-no orlaivio.

Sovietinis Juodosios Jūros 
laivynas smarkiai bombar
davo vieną vokiečių užim
tą uostą ir sunaikino daug 
įrengimų. Sovietų laivai su
grįžo be jokio nuostolio sau.

•1;

mečiai tapo susaudyti vie
noje tik šio fronto dalyje.

Kruvinos Riaušės tarp 
Prancūzą ir Hitlerinin

kų dėl Maisto
Vichy, Franci j a. — Sek

madienį Paryžiuje įvyko aš
trus susikirtimas tarp mo
terų, laukusių savo eilės 
gaut pirkt daržovių, ir fa
šistinės policijos. Prie mo
terų prisidėjo ir patriotiški 
francūzai vyrai. Francūzės 
ir francūzai šaukė sukilimo 
obalsiais prieš nacius ir 
skleidė prieš-hitlerinius pla
katus.

i

I 
i
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Policija šaudė į minią. 
Vienas civilis francūzas li
ko užmuštas, o du francū
zai policininkai, vienas vo- 
kietys kareivis ir šeši civi- 
lia francūzai tapo pavojin
gai sužeisti.

Nancy, šiauriniai - ryti
nėje Francijoje, įvyko su
sikirtimas tarp francūzų ir 
hitlerininkų dėl bulvių sto
kos. Keli asmenys tapo su
žeisti.

Fašistai, kaip ir papras
tai, kaltina komunistus už 
alkanų žmonių riaušes prieš 
vokiečius.

"Ji

Ankara, Turkija. — Ven
grijos karo ministeris per 
radiją atsišaukė} valstiečius 
sergėt javus laukuose nuo 
padegiotojų.

■■****■*
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Aukščiausiojo Teismo Žodis
Aukščiausiasis USA Teismas tarė savo 

žodį Hitlerio šnipų-sabotažninkų bylos 
reikalu. Teismas vienbalsiai pareiškė, 
kad prezidentas Rooseveltas teisėtai pa
sielgė, paskirdamas specialį teismą tiems 
niekšams teisti ir kad šnipai neturį tei
sės prie habeas corpus.

Teismas pravedė mintį, kad tie šnipai 
yra atvykę mūsų kraštą ardyti ir griau
ti mūsų gyvenimą, kad jie yra didžiausi 
priešai ir kaipo toki privalo būti atatin
kama nubausti. Bylos eigoje, pasirodo, 
krašto prokuroras reikalauja mirties 
bausmės, kadangi jie yra atvykę civili
niuose rūbuos. Jei jie būtų nešioję Hit
lerio kariuomenės uniformas, tuomet jie, 
kaipo kariai, būtų paimti į nelaisvę.

Reikia pastebėti, kad Amerikos visuo
menė buvo labai susirūpinusi tuomi, ką 
aukščiausias šalies teismas pasakys. Jei
gu jis būtų nutaręs priešingai, tai sunku 
įsivaizduoti, kokį sunkų įspūdį tas būtų 
padaręs ant visuomenės. Dabargi Ameri
kos žmonės yra pilnai pasitenkinę teis
mo sprendimu.

Ateityje, jei bus sugauta daugiau pa
našių šnipų - žalotojų, tai jau nebereikės 
tiek daug laiko praleisti formalumams; 
jie bus teisiami greičiau.

Dabar tik tenka laukti, ką pasakys 
teismas, teisiąs šituos šnipus. Nereikia 
nei aiškinti, kad visuomenė trokšta, 
idant jiems būtų paskirta atatinkama 
bausmė — sušaudymas.

Kova Už Demokratiją Namieje
“Vilnis” rašo:
“190 kongresmanų jau pasirašė po pe

ticija, kad Geyer’io-Pepper’io bilius būtų 
ištrauktas iš stalčiaus ir paimtas apsvar
stymui.

“Tas bilius reikalauja, kad aštuoniose 
pietinėse valstijose būtų panaikinti tak
sai už teisę balsuoti (Poll Tax). Kol ta 
taksų sistema galioja, apie dešimts mi- 
lionų tų valstijų piliečių negali dalyvau
ti balsavime.

“Kongreso reguliacijos reikalauja, kad 
po ta peticija pasirašytų bent 218 kong
resmanų. Taigi, dar trūksta 28 parašų.

“Reikia dėti didžiausias pastangas, kad 
po peticija pasirašytų reikiamas kong
resmanų skaičius. Tai bus pirmas rim
tas žingsnis, kad ir pietinėse valstijose 
užviešpatautų tikra demokratija. Kaip 
dabar dalykai stovi, tai pasityčiojimas iš 
demokratijos. /

“Amerika kariauja už demokratiją, kad 
ji įsiviešpatautų visur. Tai elementarė 
savygarba reikalauja, kad ir po mūsų 
locna pastoge būtų tikra demokratija.

“Nemanykite, kad pietinių valstijų bur- 
bonai, tokie kaip Dies, Smith, Cox, Ran
kin pasirašys po ta peticija.

“Jiems rūpi specialės privilegijos, 
jiems rūpi įsitvirtinimas anti-demokrati- 
nėse pozicijose, o ne demokratijos stipri
nimas.”

Suomiai Gina “Savo Rubežių” 
Donbase

Įdomų dalyką iškėlė Tarybų Sąjungos 
rašytojas, Uja Erenburgas, apie fašis
tinius suomius. Jie skelbia pasauliui, būk 
jie kariaują prieš SSSR tik apsigyni
mo kare (kas yra, aišku, šlykščiausias 
melas). Jie skelbia Amerikos žmonėms, 
būk jie tik savo rūbežių giną. Bet rašy
tojas parodo, kad suomiai dalyvauja Hit
lerio ofensyve Ukrainoje ir Kaukaze! Ar 
tai čia gynimas “savo rubežiaus”?

Dar daugiau. Amerikos spaudos kores
pondentai pažymi, kad aplink Petsamą 
vokiečiai turi įsitaisę daug aerodromų, 
iš kurių jų orlaiviai veikia prieš Jungti
nių Tautų laivus, gabenančius karinę me
džiagą Sovietų Sąjungai. Vokiečiai skan
dina Amerikos laivus iš Suomijos teri
torijos. Vokiečių kariuomenės divizijos 
vekia Suomijoje ir “gina suomių rūbe
žių,” puldami Murmanską, puldami So
vietų Sąjungą, Amerikos talkininkę.

Tuo pačiu sykiu fašistinės Suomijos 
atstovas Procope sėdi Washingtone ir 
naudojasi visomis diplomato teisėmis. Jis 
sueidinėja su aukštaisiais Jungtinių Tau
tų valdininkais, jis čia šnipinėja ir, vis
ką sugaudęs, siunčia į Suomiją, o iš ten 
informacijos perduodamos Hitleriui.

Argi tokia padėtis yra normali? Argi 
nereikėtų poną Procope išvyti iš mūsų 
krašto? Argi ne laikas jau nutraukti vi
sokius su fašistų Suomija ryšius ir pa
skelbti jai karą, panašiai, kaip buvo pa
skelbta Rumunijai ir Vengrijai?

Mes manome, kad labai laikas. Mes 
manome, kad panašiai turėtų būti pa
sielgta ir su Vichy valdžia. 

1 /
Orlaivių Atakos Gerai, Bet 

Jų Nepakanka
Scripps- Howard laikraščiuose Mr. 

Thomas L. Stokes rašė penkis straips
nius po dideliais antgalviais: “Antras 
Frontas Tai Oras Virš Vokietijos...” 
“Bombarduodami, Sumušime Nacius ir 
Baigsime Karą!” ir panašiai. Jis darė 
išvadas, kad jeigu 1,000 Anglijos ir Ame
rikos bombininkų kas naktį bombarduos 
nacių Vokietiją, jeigu jie sunaikins 31-ną 
Vokietijos miestą ir karo gamybos cent
rą, tai, girdi, hitleriška Vokietija bus 
priversta pasiduoti.

Kiekvienas suprantame, kad bombar
davimas iš oro padaro baisiai daug ža
los, kad jis turi didelės reikšmės. Tik 
todėl Anglijos lėktuvai skrenda šimtus 
mylių, kad bombardavus Karaliaučių ir 
kitus Vokietijos svarbius centrus.

Tai labai svarbu. Bet iki šiol įrodyta, 
kad vien bombardavimais iš oro dar ne
galima priešą parblokšti. Vien 1941 me
tais Hitleris virš 8,000 kartų siekė bom
barduoti Maskvą, o tik apie 100 kartų 
atskiri jo lėktuvai prasimušė prie Mas
kvos. Londonas buvo baisiai žiauriai 
bombarduotas ir apgriautas. Sevastopolis 
gal geriausias pavyzdys, kur Raudonoji 
Armija laikė mažą žemės plotelį, kurį 
vokiečiai fašistai per 8-nis mėnesius 
virš 25,000 kartų bombardavo iš oro, ant 
kurio šimtus tūkstančių išmetė bombų, 
kurį dieną ir naktį bombardavo didžiau
sios vokiečių kanuolės, net iki 24-ių co
lių gerklėmis. Ir Sevastopolį negalėjo 
priversti pasiduoti nei orlaiviai, nei ka- 
nuolių ugnis! Jis buvo paverstas į grio- 
vesius, bet jis tol laikėsi, kol į patį mie
stą neprasimušė vokiečių tankai ir pės
tininkai.

Aišku, kad joki bombardavimai negali 
taip sugriaut Vokietijos miestus, kaip 
vokiečiai sugriovė Sevastopolį. Todėl kal
bos sumušti nacių Vokietiją tik iš oro 
yra kenksmingos, žalingos ir jos tarnau
ja nukreipimui žmonių minties nuo būti
nai reikalingo antrojo fronto. Laikraštu
kas “In Fact” griežtai pasmerkė Scripps- 
Howard laikraščius už tuos straipsnius, 
kaipo pastangas pakenkti atidaryti ant
rąjį frontą.

Pirkit karo bonus ir štampas, stiprinkit mūsų krašto karinę aviaciją; padėkit 
Amerikai apsiginkluoti!

Nepasiduokite Nacių 
Propagandai!

Hitlerio propagandos ma
šina veikia. Liepos pra
džioj naciai jau buvo pasi- 
gyrę, kad jie paėmė Voro
nežo miestą. Tas miestas ir 
dabar yra Sovietų rankose. 
Sevastopolį vokiečiai fašis
tai visa savaitė anksčiau 
paskelbė paimtu, kaip tik
rumoj jį paliko Raudonoji 
Armija. Rostove dar per 
penkias dienas ėjo žiaurūs 
mūšiai po to, kaip fašistai 
sakė jį paėmę. Užtenka pri
siminti, kad karo pradžioj 
Hitlerio propagandoj buvo 
sunaikinta Raudonoji Armi
ja, Sovietų laivynas ir or- 
laivynas, bet tos jėgos ir 
dabar fašistams krušina 
dantis.

Kaip veikia Vokietijos fa
šistų propagandos ministe
rija, kaip tuos melus Ame
rikoj platina jų agentai, 
kąip jie paveikia į žmones, 
apie tai rašo Mr. William 
L. Shirer, kuris ilgai gyve
no Berlyne. Tarp kitko jis 
rašo:

“Taip didelis melas Vo
kietijos propagandos ir taip 
nuolatiniai jis skelbiamas, 
kad virš metai laiko atgal 
vokiečiai fašistai įtikino 
Anglijoj ir Amerikoj žmo
nes, kad Rusijos armija jau 
sunaikinta, kad neapsimoka 
jai siųsti kanuolės, tankus... 
Hitleris ir šiemet pakartos 
tą pat propagandą.”

“Raudonoji Armija 
Sunaikinta.”

Mr. Shirer priveda kelis 
pavyzdžius iš Hitlerio pro
pagandos. Hitleris visada 
sakė: “Žinios, tai ginklas.” 
Ir trečion dienon po jo už
puolimo ant Sovietų Sąjun
gos, būtent, birželio 25 d., 
1941 metais, Hitlerio propa
gandos ministeris jau pa
skelbė: “Sovietų militarė 
mašina jau sudaužyta.” O 
paskui per mėnesius ėjo ko
va, Raudonoji Armija trau
kėsi, bet naikino priešus, o 
Hitlerio propaganda diena 
iš dienos vis turavojo me
lus; taip rugpjūčio 7 dieną, 
1941 metais, vėl išdidžiai 
pareiškė: “Raudonoji Ar
mija jau subyrėjo į atski
rus kavalkus.” Tas Hitlerio 
melas Amerikoj buvo iš
spausdintas po dideliais ant
galviais.

Spalių 3 d., 1941 metais, 
patsai Hitleris Berlyne, 
Sporto Palociuje išdidžiai 
pareiškė: “Sovietų Rusija 
jau sudaužyta ir ji niekados 
negalės pakilti, kaipo mili
tarė jėga.” Spalių 8 dieną, 
1941 metais nacių propagan
da skelbė: “Karas Rusijoj 
išlaimėtas ir galimas skai
tyti baigtas. Amerikai jau 
pervėlu gelbėti Sovietams.” 
Ir toliau naciai sakė: “Rau
donoji Armija galutinai su
mušta, apsupta ir sunaikin
ta ant Briansko ir Viaz- 
mos frontų.”

Gi jau spalių 9, 1941 me
tais vienas amerikietis ko
respondentas prisiuntė ka
belius Amerikos spaudai, 
kur šaukė: “Vokiečiai skel
bia, kad visos Rusijos armi
jos Rytų Fronte arba yra 
apsuptos ir nuspręstos pra
žūčiai, arba sunaikintos.” Ir 
tą dieną Berlyne Hitlerio 
žinių perdavėjas Dr. Otto 
Dietrich susišaukė visus A- 
merikos korespondentus, 
kur pareiškė: “Sovietų Są
junga milįtariai jau užbaig
ta... Nuo Volgos ištakos iki 
Azovo Jūrų Raudonosios 
Armijos likučiai visu frontu 
bėga... Niekas Rusiją jau 
negali išgelbėti.” Ir to pa
rėmimui jis jiems sake, kad

“visada jiems teisybę sakė 
apie įvykius Lenkijoj, Fran- 
cijoj, Belgijoj ir kitur.”

Ir tie Hitlerio propagan
dos melai Amerikos spaudoj 
buvo išspausdinti su di
džiausiais antgalviais ir 
kaipo faktai, sako Mr. Shi
rer.

Kada Raudonoji Armija 
iš “sunaikintos” atsikėlė ir 
prie Maskvos sunaikino Hit
lerio armijas, tai tada Hit
lerio propagandos aparatas 
pradėjo skleisti melus iš ki
tos pusės, kad “bolševizmo 
pavojus grūmoja visam pa
sauliui... kad Stalinas pada
rys taiką su Hitleriu ir pa
liks Angliją ir Ameriką.” Ir 
Amerikoj vėl prigijo Hitle
rio propaganda. Ypatingai 
lietuviai pro-naciai iš “Nau
jienų”, “Keleivio,” “Drau
go” su ukvata visus Hitle
rio prasimanymus persi
spausdino.

Saugokis- Priešo Melų!
Dabar, kada Raudonoji 

Armija vėl yra priversta 
trauktis, kada Anglija su 
Amerikos pagelba neatida
ro antro fronto, tai iš Hit
lerio propagandos aparato 
verčiasi melai prieš Sovietų- 
Sąjungą ir melai, kad įne
šus pasidalinimus tarpe 
Jungtinių Tautų.

Naciai per radiją kalbė
dami į Anglijos žmones, 
kursto juos prieš Sovietų 
Sąjungą ir Ameriką; kalbė
dami į Amerikos žmones, 
kursto juos prieš Sovietus 
i r Angliją, o Sovietų fronte 
platina lapelius, nukreiptus 
prieš Angliją ir Ameriką. 
Netikėkite jokioms žinioms 
iš Berlyno, Romos ir Tokio! 
Saugokitės priešo propa
gandos ! D. M.' š.

, KLAUSIMAI PROF.
ŠAIPOKUI

Aš, Jadzė Jasnooka, nusi
žeminu prieš tave, profe- 
sor, kaip davatka prieš ku
nigėlį, ir prašau man pa
skolinti savo žinojimą že
miau telpančiais klausimais.

Andai mačiau Lituanica 
Skvere, Brooklyne, po alk
sniu sėdinčias tris poniutes 
ir dėvinčias labai madingas 
skrybėlės. Vienos ant kepu
rės buvo užtupdytas kažin 
kokis paukštis; kita turėjo 
ant skrybėlės batuką su vi
su auliuku prisitaisiusi, o 
trečioji—šunytį su uodegai
te. Ką manai — verta dėti 
ant galvos toki papuošalai?. 
Ir kaip tokias kepures pa
vadinti?

Jadzė Jasnooka

Atsakymas.
Nežinodamas, kokį tu, Ja

dze, paukštį labiausiai mėg
sti, tai patariu tau užsidėti 
visiems gerai pažįstamą — 
vištą. Padėk po ja du fal- 
šyvus kiaušinius, tai višta 
ant tavo galvos tupės ir 
kvaksės. Tokią kepurę pa
tarčiau vadinti “Kurica.”

Batukas ant galvos nešio
ti, manau, yra gan praktiš
ka. Tinkamai jį pritaisius, 
gli išrbdyti, kad tu vaik
ščioji aukštyn kojomis. Vy
rams tas gali patikti, nes 
jie daugiau dėmesio kreipia

Uja Erenburgas

“Kur Antras Frontas?” - Klausia
Raudonarmiečiai

Kiekvienas amerikietis ir 
anglas privalo žinoti apie 
įvykstančius didžiulės reikš
mės įvykius. Veik kiekvie
ną dieną Hitleris permeta 
naujas divizijas iš Franci- 
jos. Dvi dienos tam atgal 
aš mačiau belaisvius iš 23- 
čios vokiečių pėstininkų di
vizijos, kuri tik kelios savai
tės tam atgal buvo Caene, 
Francijoj; 337-tos pėstinin
kų divizijos, kuri atvežta iš 
Moulines, Francijos; iš 25- 
tos vokiečių tankų divizijos, 
kuri pirmiau stovėjo Pary
žiuje.

Liepos 28 dieną buvo pa
tirta, kad dar trys vokiečių, 
būtent, 315-ta, 326-ta ir 709- 
ta pėstininkų divizijos vėl 
atvežtos iš Francijos ir mu
šasi pietų fronte, Sovietų 
Sąjungoje. Dono srity j yra 
vokiečių orlaivių eskadro
nai atvežti iš Egipto.

Belaisviai lakūnai pareiš
kė, kad jie tik kelios die
nos atgal atvyko iš Egipto į 
Sovietų Sąjungos frontą, 
būtent 2-ra ir 3-čia lėktuvų 
grupės iš 53-čios vokiečių 
lėktuvų eskadros.

Sunaikintuose v o k i e čių 
bombanešiuose surasta do
kumentai, kurie įrodė, kad 
vokiečių bombininkų 2-ra 
grupė iš 77-tos bombininkų 
eskadros tik 10 dienų atgal 
pribuvo į Sovietų Sąjungos 
frontą iš Egipto.

Priešas sutraukė galin
giausias jėgas Dono srityje 
siekdamas pergalės, nepai
sant, kokia kaina. Vokiečiai 
užėmę Rostovo miestą sten
giasi eiti pirmyn. Tas jų 
žygis pastato pavojun Sta
lingradą, Kubanio slėnį ir 
Kaukazą.

Virš 20 vokiečių tankų di
vizijų sutraukta į šį fron
tą. (Tankų divizija turi 
apie 500 tankų, tai bendrai 
bus 10,000 nacių tankų — 
Red.) Paklusnios valstybės 
Hitleriui visaip padeda. 
Pietų Sovietų fronte yra 
italų ekspedicinis korpusas, 
rumunų divizijos, vengrų 
brigados ir net finų. Taip, 
yra ir finų, kurie kalba, būk 
jie nedalyvauja Pasaulinia
me Kare, kad jie būk tiktai 
Finliandiją gina, o tikrumo
je jie dalyvauja užpuolime 
ant Stalingrado.

Aš mačiau finus belais
vius iš 722-ros jų brigados. 
Jie buvo suimti į nelaisvę 
Dono alkūnėj. Įdomu yra 
žinoti, kur gi pagal genero
lo Mannerheimo (Finliandi- 
jos diktatoriaus) nuomonės 
yra jos rubežius — ant Do
no ar ant Volgos?

Kol kas rusai mušasi tik 
vieni. Nesunku suprasti, 
kaip jaučiasi kiekvienas 
raudonarmietis ir koman- 
dierius, kada jis susiduria, 
su naujai atvežtomis vokie
čių divizijomis iš vakarų.

—Tai tokis jūsų antras 
frontas? — į mane rimtai 
tarė tankietis leitenantas 
Vasilius Drozdov, kurio 
krūtinę puošia trys garbės 
ženklai ir kuris jau penkis 
kartus buvo sužeistas.

Be abejonės, kad Hitleris 
griebėsi desperatiško gem- 
bleriško žygio. Mes mano-

me, kad jis Atlantiko pa
kraštį, Francijoj, plikai nu
skuto nuo savo jėgų. Laiš
kas atrastas pas užmuštą 
vokiečių leitenantą Richard 
Ulrich, rašytas iš Vokieti
jos jo brolio, sako:

“Fuehrer (Hitleris) žino, 
kaip atlikti riziką. Jeigu 
mes užimsime Kaukazą iki 
rudens ir apsikasime ant 
Volgos, tai nebus sunku ta
da su anglais.”

Apklausinėjus belaisvius, 
įskaitant ir oficierius, ir iš 
suimtų vokiečių štabo do
kumentų darosi pilnai aiš
ku, kad vokečių paliktos jė
gos Francijoj ir Belgijoj 
yra mažos. Skaitlinės, ku
rios aš manau yra pilnai 
tikros, rodo, kad Belgijoj 
yra dvi vokiečių pėstininkų 
divizijos ir Francijoj 26 di
vizijos. Bet iš Francijoj 
esamų jėgų yra tik šešios 
reguliarės divizijos, kitas 
sudaro pagalbinės ir jų po
licija.

Reguliarės divizijos Fran
cijoj yra: 15-ta, 17-ta, 106- 
ta ir 231-ma ir trys tankų 
divizijos, būtent, 6-ta, 7-ta 
ir 10-ta. Visos šios trys 
tankų divizijos buvo Sovie
tų fronte pereitą rudenį ir 
tik menki jų likučiai buvo 
atitraukti perorganizavi
mui į Franci ją.

Sekančios keturios savai
tės parodys, ar tai yra Hit
lerio trumparegystė ar nuo
seklus permatymas. Bet ru
sai yra sujudinti. Jie klau
sia: “Tai kur gi mūsų tal
kininkai?”

Vokiečiai neša baisius 
nuostolius pietuose, bet ru
sų apsigynimas taip pat 
brangiai atsieina. Vokiečiai 
nuostolius jaučia armijoj ir 
ginkluose, o rusai jaučia 
dar ir netekdami miestus, 
kaimus ir fabrikus.

Mūsų kareiviai skaito vo
kiečių numestus lapelius, 
kuriuose Goebbelsas su ma- 
nijako užsispyrimu rašo: 
“Tai kur gi yra jūsų talki
ninkai? Kur yra antras 
frontas?”

Mūsų kariai vis atsako: 
“Anglai ir amerikonai grei
tai jiems tatai parodys.” 
Bet su kiekviena diena mū
sų karių balsas darosi vis 
rimtesnis ir rimtesnis. Ir 
mano pareiga pasakyti tą 
mūsų prieteliams vakaruo
se (Anglijoj ir Amerikoj).

What

WAB BONDS
Hitler found out that his high pow

ered mechanized and motorized 
army bogged down in the snow and 
mud of the Russian Winter. Al
though our Army is largely mecha
nized the cavalry horse is still a 
highly essential factor in this mount
ed division and in the Field Artil
lery. The Army also maintains re
mount farms where many cavalry 
horses are bred and raised.

These select horses cost from $100 
to’ $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the earliest days of 
the Army. Purchase of War Savings 
Bonds will insure good mounts for 
the Cavalry. You and your neigh
bors buying War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horses for the U. S. 
Cavalry. Invest at least 10 percent 
<4 your Income in War Bonds. *

(7. y. Trt&sury Dtpart mint

į 'moterų kojas, negu į jų | 
galvas. Tokią kepurę reikė
tų pavadinti “Sapog.”

Gyvą šunytį ant galvos 
dėti nepatartina. Geriau 
fiktyvis. Gyvą dažnai reikia 
vedžioti su virvuke ir veik 
prie kiekvieno stulpo jo 
laukti.

Prof, šaipokas.
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Kartuvės Dniepro 
petrovske

— Miestą Dniepropetrovs- 
ką Sov. Sąjungos vyriausy
bė pastatė’ir padarė vienu 
iš gražiausių plieno, čugu- 
no, chemijos, elektros ga
mybos, kultūros palocių, in
stitutų ir parkų centrų, — 
rašo S. Operštainas. — Da
bar po hitlerininkų jungu 
tas miestas miręs. Fabrikai 
stovi, darbininkai badau
ja, — tai kančių, kraujo, 
mirties ir ašarų miestas.

Šis miestas yra ant galin
gojo Dniepro. Jis du kar
tus matė savo gatvėse vo
kiečius. 1918 metais ant 
medžių svarbiausios mies
to gatvės vardu Karolio 
Markso, prieš viešbutį “As
toria,” vokiečiai pakorė aš
tuonis darbininkus.

1941 metais vokiečiai ant 
tų pat medžių pakorė 16 
mūsų draugų. Tuo vokiečiai 
fašistai norėjo parodyti 
miesto gyventojams, kad 
hitlerininkų žiaurumas yra 
du kartus galingesnis už 
buvusiu kaizerininku.

Parke vardu “MOPR” 
elektros jėgos perleidimo 
plieno stulpus jie pavertė į 
kartuvių stulpus. Kultūros 
palocius pavertė į prostitu
čių namus. Nacių komanda 
išgėdino namų sienas pra
nešimais:

“Pranešame Ekaterinos- 
lavo miesto gyventojams, 
kad atsidaro prostitučių na
mas. Jaunos merginos, gra
žiais veidais ir gražiai nu
augę, tarpe 15-kos ir 18-kos 
metų, gali užsiregistruoti 
miesto valdyboj. Visos įsto
ję į prostitučių eiles bus ap
rūpintos drabužiais ir mais
tu.

“Miesto Komandantas.”
Sovietinės merginos ge

riau pasirinko badu mirti, 
negu šią nacių siūlomą gė
dą. Tada po prievarta pra
dėjo jas gaudyti ir tempti į 
prostitučių namus. Rugsėjo 
13 ir 14 dienomis, 1941 me
tais, vokiečiai provokacijos 
sumetimais paskelbė, kad 
leis iš miesto norintiems iš
važiuoti. Gyventojai ką su
spėjo pasiėmė ir susirinko 
į prekybos aikštę, priešais 
universitetą. Pirmą dieną 
susirinko 4,000 senelių ir 
vaikų. Antrą dieną jau bu
vo 12,000, jų tarpe daug 
moterų, ypatingai darbinin
kių ir raudonarmiečių. Jos 
stengėsi kaip nors išvažiuo
ti iš šio baisaus miesto. Vo
kiečiai užpuolė susirinku
sius, atėmė jų reikmenis ir 
tūkstančius jų sušaudė ant 
kapų! Taip nužudė tūkstan
čius nieko nekaltų žmonių!

Lapkrityj fašistai organi
zavo naują masinį žudymą. 
Šiuo kartu jie suvarė apie 
tūkstantį darbininkų ir tar
nautojų į plieno darbininkų 
stadiumą ir juos sušaudė 
už .tai, kad jie prie Sovietų 
tvarkos buvo greitadarbiai.

Vokiečiams pasirodė, kad 
jie jau pavergė žmones. 
Atimtus reikmenis nuo nu
žudytų žmonių sukrovė į 
krautuvę ir pridėjo užrašą: 
“Parsiduoda tik vokiečiams 
kareiviams.”

Ten, kur Sovietų tvarkoj 
žmonės būdavo j o naują ma
lonų gyvenimą, tai dabar 
fašistai sėja mirtį. Vietoj, 
kur buvo seni kapai, tai 
plieno darbininkai pasistatė 
stadiumą. Dabar fašistai tą 
stadiumą pavertė į kapus. 
Vietoj, kur buvo caro reži
mo kalėjimas, tai darbinin
kai įrengė “MOPR” kultū
ros parką. Hitlerininkai tą 
parką pavertė į kartuvių 
vietą. Tada darbininkai ap- 
sausino miesto centre balas,

įrengė Pionierių Palocių, 
įvairius žaislus, buvusioj 
caro kalėjimo raštinėj įtai
sė knygyną ir greta jo pa
statė universitetą. Dabar 
hitlerininkai uždarė mokyk
las ir universitetą, Pionie
rių Palocių ir darbininkų 
kliubus. Jie atidarė prosti
tučių namus, karčiamas ir 
gestapininkų centrus! Su 
sekamais traukiniais iš Vo
kietijos jau atvažiavo nauji 
ponai ir valdonai, kurie no
ri pavergti Sovietų žemes.

Išniekintas miestas suju
do, jis pradėjo siūbuoti, 
kaip jūra prieš audrą, kaip 
Dniepro bangos. Į masinius 
šaudymus miesto gyvento
jai atsakė sprogdinimais ir 
naikinimais vokiečių sandė
lių. Ant Bazarnaja gatvės 
išsprogdintas trijų aukštų 
namas, kuriame buvo vo
kiečių armijos štabas. Virš 
100 vokiečių oficierių atsi
skyrė su pasauliu. Ant Mos- 
tovaja gatvės partizanai 
padegė maisto ir grūdų 
sandėlius. Jie susprogdino 
taip pat ginklų ir amunici
jos sandėlį ant čičerino gat
vės, parako sandėlį gelžke- 
lio stoty j ir daug kitų san
dėlių.

Ypatingai daug veikė 
partizanai vasario mėnesį, 
1942 metais, kada Raudono
ji Armija ištrenkė hitleri
ninkus iš Lozovaja stoties 
ir artinosi prie Dniepropet- 
rovsko. Nusigandę buvo 
Hitlerio viršininkai, jie kaip 
gali greitai nešdinosi linkui 
Krivoj Rog. Partizanai iš 
kulkosvaidžių puolė juos ir 
naikino, kaip kokią piktą 
veislę.

Su dideliu vargu Hitlerio 
komanda grąžino atgal 
tuos savo viršininkus. Jie 
grįžę į miestą jaučiasi, kaip 
kokie vagys ir žulikai ne sa
vo vietoj. Jie žino, kad ne
toli ta valanda, kada Hit
lerio armijų galybė bus su
laužyta, kada ateis Raudo
noji Armija. Už visas jų 
niekšvstes anksčiau ar vė
liau jiems reikės atsakyti.

Chicago. III.
Tyrinėja Lietuvaitės Anna 

Jasas Mirties Priežastį
Pereitą savaitę rado lietu

vaitės Anna Jasas, 31 metų, 
lavoną August Strom apart- 
mente. Sako, kad ji būk nusi
žudžiusi. Jos mirties laike bu
vęs ir August Strom brolis tam 
apartmente.

Koronerio deputatas advo
katas Prusinski sako darys kū
no skrodimą ir žiūrės, kaip ji 
numirė.

G. Nakrošiui Nupjovė Koją
George Nakrošius, Progress 

Furniture krautuvės vedėjas 
ir per daug metų dirbęs Peo
ples krautuvėje, jos dalinis 
savininkas, paskutiniais laikais 
nesveikavo. Kas tai buvo su jo 
koja.

Dėlei sveikatos daktarai pa
tarė nupjauti koją. Nupjovė 
aukščiau kelio.

Dabar jis povaliai sveiksta, 
bet dar vis randasi ligoninėje, 
ir dar ims laiko iki galutinai 
pasveiks. ’ Kor.

cannot have all we want 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need.”

—Franklin D. Roosevelt

Tai vaizdas New Yorko darbininką demonstracijos už atidarymą antro fronto. 
Ši demonstracija buvo sušaukta Madison Square Parke liepos 22 dieną. Joje da
lyvavo per 60,000 darbininką, susirinkusią tiesiai iš dirbtuvių. Demonstraciją su
rengė CIO uniją miesto tarybą.

Chicagos Žinios

"ARTOJAI" ri gyrėsi: štai, žiūrėkit, 
žmonės, ir aš ariu.

Taip.
(Feljetonas)

Nežinau, ar jau aš ne
moku lietuviškai skaityti, 
ar gal būt mūsų ponstva 
pasidarė ant tiek fiziniai 
energinga, kad jau pradėjo 
prašytis darbo ant farmų— 
arti, akėti, kiaules ganyti, 
etc. ?

Ne tik prašosi, bet per 
gvoltą veržiasi šaukdami į 
pasaulį: “Leiskite mums 
laisvai savąją žemę puren
ti!” (“Draugas,” birž. 8 d.)

Girdėjote?!
Skaitau tokį gvoltauną, 

lyg ir grasinantį pasauliui 
šauksmą, tokį per spėką 
veržimąsi prie darbo, pažiū
riu į gazietos kepurę ir vėl 
j šauksmą — ot nesiklijuoja 
.ir gana... Mano makaulėj 
mąstos ratukai pradėjo vie- 
..suliškai suktis, perstatinėti 
paveikslus pergyvento ir 
matyto, tačiau paveikslo - 
rekordo, atvaizduojančio 

. dvarininką bei prabaščių, 
kurie purentų “savąją že
mę,” nebuvo, kaip tik prie
šingai, pureno tą žemę ne
turintieji prie jos jokių tei
sių....

O štai, tarytum gyvas at
vaizdas prasiskleidė 1940 m. 
įvykių: liaudis Lietuvoje 
surado, kad ponai perdaug 
turi žemės ir jokiu būdu 
negali jos aprėpti — fiziš
ka negalimybe, tad patvar
kė, jog 30 hektarų yra pa
kankamai bile kam. Paliko 
po tiek ir džentelmoniškai 
paprašė ją patiems puren
ti...

Vaje, vaje, ’tik sudulkėjo 
visi takai ir vieškeliai Lie
tuvoje, veik visa ponstva po 
komanda “tautos vado” len- 
ktyniuodami lapatai, lapatai 
iš Lietuvos — nuo “savo
sios” žemės. Ir tu man pa
taikyk... tiesiai į Berlyną... 
nei vienas nepasiklydo, 
aha!... tiesiai pas “vadų va
dą” Adolfą.

—Vas is los? — klausia 
Adolfas, — kur taip uždu
sę skubinatės?
. — Šviesiau sis fiureri, su
simylėk! Ten in Litauen tie 
skarmaliai, grintelninkai, 
kumečiai... tie chamai liepia 
mums purenti savąją
jnę — choru pravirko at- 
bėgėliai, — purenti, 
didenybė...

— Dumkopf! — užgriovė 
fiureris, — kas taip kalba? 
Ve, štai jum po kopiją 
“Mein Kampf’o,” duodu jum 
gana laiko pasimokyti iš jos 
mandrysčių, kaip reikia 
šnekėti ir kvailinti svietą... 
o dabar marš!

Ponams neėmė daug lai
ko suprasti fiurerio “bibli
joj” išdėstytos metodos. 
Kuomet jau antru kartu

su A- 
apie 
apie 
apie

aromatiškas 
to nei kiek

mano mieli

ze-

jūsų

turėjo pasimatymą 
dolfu, jie jau kalbėjo 
bolševikų “terorą,” 
“nepriklausomybę” ir 
“trėmimus.”

—Ach, das is gut, das is 
fain, — trynė rankas fiu
reris ir aprūpinęs pabėgė
lius instrukcijomis paleido 
svietan išguldinėti nacių 
kultūra.” c-

Šį paveikslą sekė kiti, bet 
nei vienas neatatiko šauk- 

. smui: “leiskite mums lais
vai savąją žemę purenti...” 
Iš kur dabar atsirado te
kis didelis noras žemę pu
renti, kuomet 1940 m. pak- 
niubstomis kiek drūti bėgo 
nuo tos žemės, prašyčiau 
ponstvos ištlumočyti. Pa
tarčiau atsakymus į vatą 
nevynioti, nes.tai būtų berg
ždžias darbas. Bus geriau
sia amerikoniškai, “straight 
from the shoulder”, špatą 
vadinti špatu. Visai nepro
tinga būtų, sakysime, pa
vadinti skunkę kitu vardu, 
kuomet jos 
kvapsnis nuo 
nepersimaino.

O kol kas,
pabėgėliai, mano nuoširdus 
patarimas: nešūkauti pa
sauliui perdaug, o taupyti 
energiją trumpai ateičiai, 
.nes jau ne už kalnų toji 
diena, kuomet pasaulis be 
jokio raginimo gali įteikti 
kuiną ir žobrį, ir pasakyti: 
Na, ponuliai, bereikalingai 
jūsų energiją pustašyti ne
apsimoka, kad loska puren
kite žemę ir džiaugkitės...

Ir ve, “matau”: vieną 
gražią dieną, tūlame pasau
lio kamputyje, Lietuvoje... 
Smetona greta su sūnum a- 
ria, Prunskis akėja, Gaba- 
liauskas volkavoja; ana, to
liau, Vileišis ir Pakštas sė
ja rugius, gi Zosė su Jad
vyga darže kopūstus sodi
na, kiti ir kitos — visi, kiek 
akis užmato, žemę purena 
ir absoliutiškai iš savo no
ro... skamba visur darbo 
daina - sutartinė... O poil
sio dienoj, ana ve, Grigai
tis su Paleckiu vienoj val
telėj žuvauja, gi sode po 
liepa Sniečkus su Tysliava 
.čekeriuoja; kitur vėl, La
pienė su Nere susikibusios 
po ranka spaceruoja...

— Stop!!! — ar durnaro
pių prisirijai?

A!... aš taip ir maniau, 
jog tokią mano fantaziją 
skaitydamas, kiekvienas 
riktels, “stop!” ir pasakys— 
kur tu matei, kad tie, kurie 
šiandieną taip veržiasi že
mę purenti, o visame savo 
gyvenime tiek prisidėjo prie 
jos purenimo, kiek musė 
užtupus ant jaučio rago, ku-

Keistučio Kliubo Valdyba Per
sekioja Kliubo Narius

Aną dieną pastebėjau “Nau
jienose,” kad ten rašoma, būk 
Keistučio Kliubo valdyba pa
traukė teisman J. Stalioraitį. 
Už ką J. Stalioraitį traukia 
teisman ? Tame susirinkime, 
kur būk betvarkė kilo, teko 
būti. Ten nieko neįvyko apart 
to, kad pirmininkas Klimas 
nelegaliai susirinkimą uždarė 
ii’ viena naujienietė puolė su
mušti K. Abekienę, bet pasta
roji apsigynė.

žinoma, “Naujienos” kaipo 
nacių propagandos orientaci
jos laikraštis man neduos vie
tos, tai rašau “Vilniai.”

Šia proga noriu paklausti 
Keistučio Kliubo valdybos, ko
kią teisę turi eikvoti kliubo 
pinigus? Juk buvę tame susi- 

jrnkime matėme, kad valdyba 
jieškojo prie narių priekabių! 
Dabar kaip mačiau “Naujie
nose” jau bando vieną narį su- 
frėmuoti. Ir atrodo, kad tai 
nori daryti kliubo pinigais.

Nepartijinis.

iš rankovės
traukti ką

pagaliaus, 
tikron

Bet ko jie dabar suka
poja?

Veikiausia, ponstvos ne
apsižiūrėjimas, ar “zeceriš- 
ka klaida” padaryta gazie- 
toj. Antgalvėlis “leiskite 
mums laisvai savąją žemę 
purenti” su tuo, kas žemiau 
pasakyta, nesiklijuoja. Po
niškus pageidavimus pri
dengti reikia diplomatiško
mis bei poetiškomis firanko- 
mis. Drąsos nesiranda lošti 
atviromis kortomis, nes 
rankoje tik vienos devinia- 
kės, priseina 
paslapčiomis 
nors....

Antgalvėlį,
kuomet išverčiau 
kalbon, tai vieton “leiski
te mums laisvai savąją že
mę purenti,” skambėjo: 
“leiskite mums laisvai jodi
nėti ant Lietuvos liaudies 
sprando,” nes tikrenybėje 
tie, kurie tikrai nori savąją 
žemę purenti, iš visų pa
jėgų pasiraitoję rankoves 
kovoja prieš Hitlerį. O kaip 
su pabėgėliais?

Ponuliai, musės rolę lošti 
yra ne tik negarbinga, bet 
ir nesaugu, juk žinote, kaip 
elgiamasi su musėmis, kuo
met jos nuolatos burbia a- 
pie nosį?

Barbintas

Philadelphia, Pa
Phil, pažangiąją lietuvią 

organizaciją rengiamas

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio

“LAISVES”
|vyks sekmadienį

Rugsė jo-Sept. 6
Puiki Dainų Programa
Piniginės dovanos prie 

įžangos bilieto per
kant iš anksto.

1-ma $15.00 Cash 
ir 2 po $5.00 Cash

Piknikas bus naujoje 
vietoje:

DEER PARK
DEER PARK, N. J.

Iš anksto įsigykite bi
lietus ir rengkitės daly
vauti šiame piknike.
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KOKIS TIKSLAS BUVO 
“LIETUVOS DIENOS”?

Šimučio, Daužvardžio Ir 
Norem’o Kalbos Kenksmin
gos Jungtinių Tautų Karo 

Pastangoms
Smerkta Sovietų Sąjunga, Už

tylėta Nacių Teroras

Užpereito šeštadienio vaka
re Marquette Parke, prie Da
riaus-Girėno- paminklo buvo 
surengtas mitingas ir demon
stracija neva minėjimui 20 
metų sukakties Amerikos pri
pažinimo Lietuvos nepriklau
somybės.

Mitingo tikslas rodos buvo 
politinis — republikonų, gru
pės, bet tam panaudota Da
riaus-Girėno paminklo komite
tas, taipgi vietinis Civilian De
fense skyrius, kad daugiau 
žmonių sutraukti.

Neinant į smulkmenas, pa
žymėtina šie dalykai :

Prakalbos
Neminėsiu visų kalbėtojų, 

nes kiti tik papuošalui ir žmo
nių patraukimui pastatyti. Ver
ta tačiau paminėti neleistinas 
šiuo tarpu elgėsis kelių kalbė
tojų.

Ilgai kalbėjo p. L. šimutis, 
“Draugo” redaktorius. Nors 
jisai neminėjo Sovietų Sąjun
gos vardo, jis piktai tą šalį 
smerkė. Jis deklamavo, kaip 
gražu Lietuvoje buvo prie tau
tininkų fašistinio režimo, bet 
visa tai dingo, kada “priešas iš 
rytų užėjo”—vadinasi, SSSR.

Jis šaukė apie “baisias kan
čias”, apie “panaikinimą Lie
tuvos nepriklausomybės,” ir 
visa tai primesta “priešui iš 
rytų.” Apie tai, kad naciai te- 
rioja Lietuvą, jis nei neužsimi
nė. Nei žodžio nesakė, kad na
ciai smaugia visas okupuotas 
šalis.

Matydamas, kad klausyto
jai šaltai jo rėksmingą kalbą 
priima, jis pagalios preziden-- 
to vardą ėmė minavoti, kad 
gauti aplodismentų ir tik jam 
klausytojai delnais paplojo.

Dar blogesnė kalba buvo p. 
Owen C. J. Norem’o, buvusio 
Amerikos ministerio Lietuvai.

Ponas Norem sakė turi pa
rašęs ilgą kalbą, bet prašė ne
nusigąsti. Jis jos neskaitys; 
kopijos paduota visiem Chica- 
gos laikraščiam ir galėsite pa- 
siskatyti. Jis kalbėsiąs šiaip 
sau.

Paskaitęs kelis sakinius iš 
rašytos kalbos, jis tuojau ėmė 
rėšti nerašytą kalbą, smerkti, 
atakuoti Sovietų Sąjungą.

Jis gyrė Smetonos režimą, 
nors turėjo pripažinti, jog tai 
nebuvo demokratinė valdžia. 
Girdi, tai- buvus “labdaringa 
diktatūra” (benevolent dicta
torship).

Jis sakę, Lietuva nekariau
ja, yra taikoj, nes Sovietų, val
džia davus jai tik 9 valandas 
laiko nusispręsti, ar ji turi ge
ruoju pasiduoti ar karan sto
ti.

Pasidarė tokia išvada, kad 
Lietuva būtų kariavus prieš 
SSSR, o tai sykiu ir prieš 
Jungtines Tautas, jei būtų ga
vus užtektinai laiko nusispręs
ti.

Jis taipgi sako, kad lietu
viai, nepakęsdami Sovietų 
“okupacijos,” sukilo dar pirm 
naciam įsiveržus' Lietuvon, ir 
kad 3,000 lietuvių vien Kaune 
“rusai sušaudė.”

Tas visai neatitinka fak
tams ir tokia kalba kenksmin- 1
ga Jungtinių Tautų karo pa
stangoms.

Toliaus p. Norem sakė, kad 
lietuviai nesipriešina naciams, ... 
kad sušaudymas 400 lietuvių 
už du nacių agentus padary
ta dėlto, jog rusai atgabena 
partizanus orlaiviais ir nulei
džia parašiutais Lietuvoje, šie 
atgabenti partizanai užpuldi
nėja ir žudo nacius, o naciai 
už tai šaudo lietuvius.

Išvada tokia, kad lietuviai 
nuolankūs Hitleriui, ir kad ru
sai blogai daro nuleisdami Lie
tuvon partizanus.

Ar gi tokia kalba nekenkia 
Jungtinių Tautų pastangoms 
karą laimėti? Kam gi tokia 
kalba gali pasitarnauti, jei ne 
Amerikos priešam ? Prieš Hit
lerį ponas Norem nekalbėjo. 
Apie nacius jis tiek užsiminė, 
kad jo giminaitis esąs gestapo 
suimtas.

Jisai smarkiai protestavo 
prieš vadinimą lietuvių slavais, 
tarytum tas būtų lietuvių įžei
dimas.

Klausant tokios kalbos A- 
merikos diplomato tiesiog ne
galima įsivaizdinti, kodėl jis 
taip kalba šiuo tarpu?

Kada Sovietų kariuomenė 
heroiškai grumiasi su ašies jė
gomis, kada mūsų šalies val
džia deda pastangas juo ge
riau paremti Sovietų Sąjungą, 
tai p. Norem piktai smerkia 
Sovietų Sąjungą, tarytum,'kad 
ji, o ne Hitleris, kariautų prieš 
Ameriką.

Kaip tai galima, dargi bu
vusiam diplomatinėj tarny? 
boj ?

Nors p. Norėm parašė vie
ną kalbą, o pasakė visai kitą, 
bet matyti ir jo rašyta kalba 
irgi netinkama, nes, nežiūrint 
jo pasigyrimo, kad laikraščiai 
dės, kol kas nei vienas Chica- 
gos laikraštis nedėjo.

Trečia kenksminga Jungti
nių Tautų karo pastangoms 
kalba buvo p. P. Daužvardžio, 
buvusio Smetonos valdžios 
konsulo Chicagoje. Jis irgi tu
rėjo pasirašęs kalbą, bet ne
skaitė ją, o kalbėjo “liuosai” 
ir kalbėjo taipjau prieš Sovie
tų Sąjungą.

Apart kelių istorinių įvykių 
suminėjimo, jis pašventė visą 
laiką skiepijimui neapykantos 
prieš Sovietų Sąjungą, neva už 
Lietuvos okupavimą. Prieš 
Hitlerį, prieš ašį jis vieną kitą 
žodelį numetė, bet tik pripuo
lamai, atsargiai.

Tokios kalbos, aišku, gali 
pasitarnauti tik mūsų šalies 
priešams.

Kuomet Rostovo ir Vorone
žo frontuose Hitlerio armijos 
atakuoja Sovietų Sąjungą, tai , 
Chicagoj tie kalbėtojai įrgi 
atakuoja tą šalį. Ar gi tai ne 
talka Hitleriui?

Trumpai kalbėjo p. Kums- 
kis, lietuvis parkų komisionie- 
riaus tarnyboje. Jis tik para
gino pirkti Karo Taupymo 
Bondsus ir štampas ir po anų 
kalbų tai buvo “graži muzi
ka,” malonu klausytis.

Gerai kalbėjo ir advokatas 
Charles P. Kai. Jis ragino lie
tuvius prie vienybės, kad dau
giau prisidėti prie karo pa
stangų. Jam daugiausia plo
jo susirinkę žmonės.

Bet jis kažin kodėl paliktas 
paskiausia, kada žmonės jau 
skirstėsi.

Pasirodė, bet nekalbėjo ir 
vietinis aldermanas Hogan.

Buvo pora dainelių progra- 
me.

Bondsų pardavimas ir buvo 
čia, vienatinis geras dalykas, 

(Tąsa ant 5-to pusi.)4-
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(Tąsa)
“Mano nuomone, rusams didžiausias 

pavojus ne miestų ir jų teritorijos užė
mime, bet reikalas milžiniškų kiekių 
ginklų ir amunicijos, kurių tiek daug 
reikalauja šis karas, kaip tai: lėktuvų, 
tankų ir kanuolių. Rusija ginklams ža
lios medžiagos turi užtektinai visuose 
plotuose, kurių negali karas pasiekti. 
Kiek žinia, Sovietai turi didžiausius fa
brikus Uralu Kalnuose... Kol kas dar 
nėra ženklų, kad Raudonajai Armijai 
stokuotų ginklų ir amunicijos... Bet 
Anglijos ir Amerikos yra šventa parei
ga padėti Sovietams ginklais.

Didvyriški Serbijos Partizanai
Nepaisant Hitlerio didelės armijos 

Serbijoj, Juodkalnijoj ir Makedonijoj 
ten nei vienai dienai kova nesustojo. Jau 
liepos 22 dieną paaiškėjo, kad Hitlerio 
razbaininkai nuo balandžio mėnesio iš
žudė 80,000 Serbijoj civilių žmonių. Bet 
partizanų kova nemažėjo, o dar didėjo. 
Hitleris nužudė 200 kunigų, bet tas ne- 
išgązdino laisvės šalininkus Serbijoj. Jie 
išgirdę, kad Hitlerio gaujos mušasi su 
jų “vyresniuoju broliu Ivanu” — Rusi
ja, jie masiniai stojo kovon prieš hitle
rininkus.

Jugoslavijos partizanai užėmė ištisus 
šalies plotus, kalnuose organizavo ginklų 
ir amunicijos gaminimą, naikino šimtais 
nacius. Spalių 1 dieną Hitleris grūmojo 
iš bombininkų vėl deginti jau ir taip 
baisiai sugriautą Belgrado miestą, jei
gu partizanai nesustos veikę. Bet par
tizanų kova plėtėsi. Jie valdė visą^Ša- 
batso miesto apylinkę. Spalių 9 dieną 
partizanai sumušė vokiečių karo jėgas ir 
užėmė strateginį Valjevo miestą, kur 
jie išnaikino per 700 vokiečių.

Iš Serbijos partizanų kova persimetė 
į Graikiją ir Albaniją. Sukilimų gaisras 
apiminėjo visus Balkanus. Hitlerio 
kurstoma Bulgarijos išdavikiška valdžia 
buvo pasirengus karui prieš Sovietus. 
Bulgarijoj prasidėjo taip didelis judė
jimas, kad jos karalius Borisas turėjo 
susilaikyti nuo karo žygio.

Orlaiviai ir Tankai prieš Partizanus
Spalių 18 dieną iš Berlyno pripažino, 

kad Serbijoj eina faktiškas karas. Fa
šistai pakorė ir sušaudė 700 žmonių 
Belgrade, Zagrebe, Gavrile, Principe ir 
Sarajeve, bet partizanai naikino kiek
viename iš šių didžių miestų atskiras 
fašistų karių grupes, net dienos metu. 
Sarajevo srityj Hitleris turėjo 10,000 
savo ir 25,000 išdavikiškos Kroatijos 
“valdžios” armijos ir negalėjo nuslopin
ti partizanų. Tuzla srityje 300 partiza
nų užpuolė ir išnaikino nacių kuopą. 
Uzize miestą su 12,000 gyventojų bom
bardavo vokiečių “stukai” — smigikai 
bombanešiai. Kragujevač miesto srityj 
serbai sunaikino tris traukinius su vo
kiečių armija ir paėmė daug ginklų.

Paaiškėjo, kad vien šioj srityj serbai 
partizanai turi per 20,000 vyrų armiją 
su kanuolėmis. Sovietų lėktuvai kelis 
kartus atskrido į Serbiją su mažesniais 
ginklais ir patarimais, kaip karas vesti. 
Nišo miesto srityj veikė apie 18,000 par
tizanų.

Serbai Nesiduoda Apgauti
Hitleris ir Mussolinis matydami, kad 

jiems sunku kariauti su Serbijos parti
zanais, pasiūlė jiems “taiką” per Kroa
tijos mussolinišką valdžią ir Serbijos 
Hitleriui paklusnius elementus, prieša
kyj su generolu Milan Nedich. Serbų 
partizanai, priešakyj su savo vadu pul- 
kininku-generolu Draja Michailovič bu
vo nuvykę į pasitarimus, bet jų atsaky
mas buvo: ne jie padeda ginklą, bet rei
kalauja, kad Hitlerio razbaininkai ir 
jam paklusnūs šalies išdavikai tuojau 
išsinešdintų iš Serbijos ir kitų Jugosla
vijos plotų. Derybos pairo. Kova prasi
dėjo dar aštresnė.

Belgrade išdavikas Milan Nedich pa
korė 150 “komunistų.” Į tai buvo sukili
mo atsakymas Macva srityj. Jugoslavi
joj veikė keli desėtkai partizanų grupių, 
sudarančių apie 80,000 kovotojų. Vieto
mis ėjo aršūs mūšiai, kur naciai buvo 
priversti naudoti kanuoles, tankus ir 
lėktuvus.

Uzice ir Prokuple miestų srityj 1,500

“četnikų” — partizanų sunaikino per 
800 vokiečių kareivių. Niš miesto srityj 
partizanai išlaimėjo trijų dienų kovą. 
Nago tino srityj ir Marava upės slėnyj 
dešimtimis naikino fašistų grupes.

Naujos Fašistų Jėgos
Partizanų kova plečiasi. Mussolinis 

metė į Jugoslaviją apie 100,000 savo 
juodmarškinių ir gyrėsi, kad “ofensyvą” 
veda Višegrado srityj. Užimtoj, paverg
toj šalyj ir vėl reikia vesti “ofensyvą!” 
Hitleris metė dvi divizijas, apie 32,000 
naujų jėgų, taip pat “ofensyvui,” net 
Hitlerio gvardiją “S.S.” pasiuntė prieš 

partizanus., Matchiva, Pasavina ir Bel
grado srityj fašistai išžudė per 4,000 
vaikų. Jie pradėjo gaudyti partizanų 
gimines ir žudyti. Bet kova nesiliovė. 
Gercogovinoj partizanai užatakavo vie
noj vietoj 1,500 vokiečių ir 7,000 italų. 
Kovą jie laimėjo, nors ten žuvo apie 600 
partizanų. Uzicoj fašistai nužudė 400 
žmonių, kuriuos vadino “komunistais.”

Jugoslavų kunigas Milan Crol, New 
Yorke, pateikė spaudai davinių, kad fa
šistų teroras baisus. Jis sakė, kad Bi- 
chas fašistai nužudė 200 žmonių; Liu- 
blijanoj — 3,000; Dincilpake — 3,400; 
Priderore — 1,000 ir panašiai. Kad fa
šistai turi suėmę 180,000 jugoslavų ir 
baisiai juos kankina, kurių tūkstančiai 
miršta nuo bado, ligų ir sumušimų.

Į Ameriką atvykęs, pabėgėlis daktaras 
Secelik, kuris buvo Belgrade ligoninės 
vedėju, pareiškė, kad j septynis mėne
sius fašistų okupacijos Jugoslavijoj nu
žudė 300,000 civilių žmonių! Fašistai 
žudo po 50 ir 100 nekaltų suimtų žmo
nių už kiekvieną užmuštą jų kareivį.

Teroras Nesulaikė Kovų ,
Bet Jugoslavijos liaudis nepasiduoda. 

Tuo metu jau partizanai Jugoslavijoj 
turėjo iki 100,000 vyrų armiją, kuri 
valdė 20,000 ketvirtainiškų mylių plotą, 
kur nei Hitlerio, nei Mussolinio fašistai 
negali įkelti koją.

Gruodžio pradžioje serbai partizanai 
sumušė nacius Kosak ir Rudnik miestų 
srityje, kur fašistai neteko 600 užmuš
tų.. Sausio 29 d., 1942 m. partizanai pa
ėmė Mionice miestą, kur įveikė batalio
ną nacių, apie 1,000 karių. Partizanai 
skaudžiai apkūlė priešus Javor Gali ja, 
Krajavac ir Raska miestų srityj.

Kovo pradžioj, 1942 metais, fašistai 
išžudė apie 4,000 jugoslavų, jų tarpe 100 
vaikų. Kragujevac mieste jie šaudė į 
civilius iš kulkasvaidžių. Iš kanuolių su
griovė Gornji-Milanovec miestelį. Kral- 
jevo mieste jie išžudė apie 3,000 civilių.

Naikina Baltuosius Rusus
Po šių kovų jugoslavai įsitikino, kad 

su naciais eina rusų liaudies išmatos— 
vrangeliečiai, kurie Jugoslavijoj gyveno 
nuo 1920 metų, apie 100,000 skaičiuje.

Liaudies keršto banga pakilo iki aukš
čiausio laipsnio prieš tas išmatas, kurios 
ėdė serbų duoną per tiek metų, o dabar 
eina išvien su naciais! Serbų partizanai 
ir taip žmonės išnaikino visą eilę rusų 
baltagvardiečių lizdų.

Jugoslavijos liaudis jau antri metai 
veda didvyrišką kovą. Jos armijos da
lis generolų išdavė šalį, perbėgo pas na
cius, bet kariai ir liaudis nepadeda gin
klo. Jie tikri, kad su pagalba Raudono
sios Armijos galų gale kovą laimės, ne
prietelius išvys iš savo tėvynės.

Jugoslavijos partizanų didvyriška ko
va buvo didelė pagalba Sovietų Sąjun
gai sunkioj kovoj. Ir ta kova į šipulius 
sudaužė tas teorijas, būk antras frontas 
prieš Hitlerį “negalimas.” Jeigu Jugosla
vijos liaudis gali kovoti be tankų ir sun
kios artilerijos, bombininkų, tai Angli
jos keturi milionai kareivių, aprūpinti 
Amerikos ginklais, tankais, kanuolėmis 
ir lėktuvais geriau gali kovoti.

Beržinis Kryžius
—Hitleris ir Goebbelšas užpuldami 

Sovietų Sąjungą mokė savo budelius, 
kad jiems karas prieš bolševikus bus tik 
žaislas,—rašė J. Cvietovas. — Jie ma
nė užimti Ukrainą, visą Sovietų Sąjun
gą ir grįžti atgal su geležiniais kryžiais 

’ —didvyriais.
(Daugiau bus)

Per J. Piontka, Wilmerding, 
Pa., LDS 37 kp., $150.

Per ALDLD Centrą: Iš Wa- 
terburio $55. čia norime pa
taisyti klaidą, kuri įvyko: bu
vo paskelbta, kad $10 aukavo 
Viktoras žilvys ir $5 Antanas 
Senkevičius. Turėjo būti Vai
tiekus želvis ir Alfonsas Sin
kevičius. ALDLD 124 kp., 
Girardville, Pa., $34.30. Pet
ras Paliokas, Great Neck, N. 
Y., $5 ir P. Babarskis, Brook
lyn, N. Y. $1. Viso $95.30.

Per J. Lavas, Stoughton, 
Mass., aukavo Liet. Moterų 
Kliubas; Liet. Draugijos ir 
Stoughtono Liet. Piliečių Kliu
bas. Viso $71.

Per V. T. Jokimas, New 
Britain, Conn, (blanka) : F. 
Gardauskas, $6. Po $5: Z. Ja- 
sikas, J. ir E. Malinauskai, S. 
Yurkin, V. ir V. Jokymai, J. 
Ambrose, A. Remeičiai, LDS 
108 kp. Po $2: Frank Kaytis, 
Joseph Bokus, J. Mickevičius. 
Po $1: V. J. Valley, J. Mičiu- 
lis, J. Shebeda, J. Shopis, Bra
žinskas, F. Remeitis, G. D. Že
moms, J. J. Gerdis, J. Savic
kas, J. Auksiunas. Viso $57.

Per P. Paulauskienę, iš Pitts
burgh, Pa. (Scroll) : LDS 142 
kp., $25. Po $5: J. Purtikas, 
J. Maliauskas, M. Paulaus
kas. Po $2: Joseph Mažeika 
ir Ig. Kazlauskas. Po $1: He
len Elienče, Alexander Sher- 
bin, John Vaišnis, A. Valeika, 
Alex Vainauskas, V. Sherbin, 
J. Balčius, S. Orda. Po 5Oc: 
J. Sadnick, M. Bardoski, J. 
Kvedar. Po 25c: K. Mockus, 
'Max Witkowski. Viso $54.

Per A. Bimbą, nuo Spaudos 
Pikniko, Waterbury, Conn., 
surinkta $44.11.

Per A. Gotautas, Detroit, 
Mich. LLD 52 kp., $10 ir su
rinkta $22.75. Viso $32.75.

Po $25: J. K. Navalinskie- 
nė, Binghamton, N. Y., (kores
pondencija tilpo) ir nuo LLD 
Moterų Kuopos, Worcester, 
Mass., (per M, ^ukackienę).

' Per Oną Krutulienę, (blan
ką), Plymouth, Pa. $20.50. 
(vardai tilps Fin. Raporte).

Po $20: Vincas Klimas, 
Branchville, N. J. ir C. A., 
Portage, Pa.

Per P. Jasilionienę, Bing
hamton,’ N. Y., Scroll (vardai 
tilpo), $16.75.

Po $10: Morta Burkauskie- 
nč, Elizabeth, N. J. (per Dr. 
J. Kaškiaučius) ir SLA 199 
kuopa, Shaft, Pa. (Per Sekr. 
J. Paulukonis).

Po $5: Ona Bloznelis,. Cats
kill, N. Y.; Draugai Ražans- 
kai, Rahway, N. J.; Vincas 
Bukšnaitis, B’klyn, N. Y.; A. 
N. (“L.” piknike Brooklyne) ; 
M. Budrikas, Montello, Mass.; 
C. Stasiulienė, Elizabeth, N. 
J.; (per A. Stripeiką) ir A. 
Gudauskas, Georgetown, Ill.

U. Kazlauskienė, Charles 
Kourbell, Camden, N. J., $4.

Po. $3: J. Bubelis, Barre 
Plains, Mass, ir Tony Slonks- 
nis, New Hope, Pa.

D. G. Jussius, Braintree, 
Mass., $2.50.

Po $2: Ch. Vaivoda, Ro
chester, N. Y.; Amelia Stupur, 
Brooklyn, N. Y.; Per H. Ta ir advokatas Petras Shimonis

^YO?* «pr?

Tai didžiausias pasaulyje transportinis lėktuvas. Jis pastatytas gabenimui karei" 
vių ir ginklų į mūšio laukų. Lėktuvas yra 25 tonų ir turi du inžinu*

mošauskienę, W. Roxbury, 
Mass., (vardai koresp.); Juo
zas Nargelas, Flushing, L. L; 
B. Braslauskas, Worcester, 
Mass.; Mrs. Rasimavičienė, 
Bridgewater, Mass.

Po $1: F. Kemežrs, Tor
rington, Conn.; F. čikanavi- 
čienė, B’klyn, N. Y.. Mrs. 
Dambauskiene, Port Carbon, 
Pa.; A. Chekas, Rockville, 
Conn.; Ona Arminas, B’klyn, 
N. Y., ir nuo J. Grubio stalo 
“Laisvės” piknike Brooklyne.

Dėžutėse: Mary Wilson, 
Brooklyn, N. Y. $4.87. LDS 
50 kuopa, South Brooklyn, 
N. Y. sekamai: W. Miculen, 
$1.06; Bevardis, $4,63; C. 
Milen, 11c, ir W. Kulik, 85c. 
Viso $6.65.

LDS 1 kp., B’klyn, N. Y., se
kamai : J. Kovas, $3.90; A. 
Malin (2) $6.79; Pranaitienė, 
$1.72 ir Višniauskienė, 81c.

J. Paserpskis, Jersey City, 
N. J., $3.52.

Tai tiek šį kartą. Tariame 
širdingai ačiū.

Pastaba! Prašome išpildyti 
mūsų reikalavimą. Siųsdami 
pinigus, būkite malonūs išra
šyti čekius ar money-orderius 
iždininkės vardu, nes kitaip 
išrašant, padarote daug keb
lumo, čia aiškinti neapsimo
ka. Bet prašome tą įsitėmyti 
ir padarykite taip, kaip reikia. 
Siųskite sekamu antrašu: Ai
da Orman, Sekr. Liet. Kom. 
Sovietų Sąjungai Gelbėti, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

L. Kavaliauskaitė, ižd.

Boston, Mass.
Bostono istoriškoj Faneuil 

Hali, liepos 19 d. slavų tautos 
minėjo Žalgirio mūšio sukak
tį. Kadangi, lietuviai tame 
mūšyje buvo nulemiamoji jė
ga, tai ir lietuviai šiame susi
rinkime buvo atstovaujami. 
Kokios organizacijos ir kas iš 
lietuvių buvo kviesta, man nė
ra žinoma, tik tiek žinau, kad 
nuo P.L.T. atstovų buvo ir 
kalbėjo advokatas Petras Shi- 
monis, arba kaip daugeliui jis 
yra žinomas—“Dėde Petras.”

Diena pasitaikė labai karš
ta ir esant sekmadieniui, tai 
matyt, kad visų tų tautų geri 
patri jotai veli josi geriau pajū
ryje ant smilčių laiką praleis
ti, negu svetainėje mitinguoti, 
žmonių buvo 300 ar gal biskį 
daugiau. Nežiūrint visko, man 
atrodė, kad iniciatoriai to su
sirinkimo nesugebėjo ar nesu
prato, kaip susirinkimą sušauk*- 
ti. Pasirodo, kad šis masinis 
susirinkimas nebuvo tinkamai 
garsintas, tai ir susirinko dali
nai tik smetonėlė, išskiriant 
ukrainiečius. Komitetas ir kal
bėtojai pagal tautas buvo šie: 
pirmininkavo H. H. Chme- 
linski, konsulas Dr. A. Jachi- 
movicz, kun. M. Ceslik ir J. 
Grum nuo lenkų; Basil W. Ka- 
cedan nuo rusų, generalis kon
sulas čecho-slavų Daktaras K. 
Hudec, Marija Pastushak nuo 
ukrainiečių, kun. A. Balaska 
nuo slovakų, J. Suk nuo čechų

nuo lietuvių. Mass, gubernato
rių atstovavo kapitonas F. R. 
Gaw, Bostono majorą atstova
vo J. Flaherty.

Visi kalbėtojai, su mažom 
išimtim, pasigyrė apie savo 
garbingą praeitį, kaip narsiai 
ir didvyriškai pliekė kryžiokus 
prie Žalgirio ir daleido, kad 
nors tame mūšyje sulaužė vo
kiečių kryžiokų, ordeno galy
bę, bet slavų tautos nesuprato 
kad tik vienybėje galybė, pa
čios tarp savęs nesusivienijo ir 
va šiandien, pasėkoj to, visos 
atsidūrė tokioj apverktinoj pa
dėtyj. Dabar gi visi šaukia 
prie vienybės, nori užmiršti re
liginius ir kitus skirtumus, kad 
vieninga veikla, sykį ant visa
dos sulaužyti visų bendro mir
tino priešo galybę, kuris siekia 
visiško sunaikinimo slavų tau
tų, jų kultūros ir visko, ką sla
vai per ilgus šimtmečius su
kūrė. Vienok galų gale jie ir 
vėl įprastų savo buržuaziniu 
posmu posmuoja, kad sumušus 
barbariškąjį fašizmą, vėl ir vėl 
žydės laisvė, nepriklausomy
bė, suverenitetai ir matyt, kad 
giliai smegeninėj tebeglūdi se
na mintis “Od morza do mor- 
za.” Dar juos karti gyvenimo 
mokykla neišmokino tos tie
sos, kad tik vienybėj, lygybėj 
ir kooperacijoj glūdi ne tik 
slavų tautų išganymas, gyvybė 
ir laimė, bet ir visų kitų.

Iš publikos vienas dalyvis 
įnešė, kad būtų pateikta re
zoliucija reikalaujanti antro 
fronto. Ant to pirmsedys 
Chmelinskis pareiškė, kad jo 
nuomone, tokia rezoliucija gal 
būtų nepageidaujama valdžios 
rateliuose, tai geriaus pasiti
kėti valdžios geromis intencL 
jomis ir būti tikrais, kad vis
kas išeis ant gero.

Mūpų advokatas Petras Shi- 
monis kalbėjo paskutinis ir jis 
savo trumpoj, aiškioj ir kon
krečioj kalboj drūčiai pabrė
žė, kad sveikiausia visiems už
miršti mažaverčius privat-tau- 
tinius mierius ir kad mes turi
me svarbų didelį tikslą dėl 
vienybės, nes tik vienybėje 
mes tą tikslą tegalime atsiek
ti, o tas tikslas tai sukuopus 
visų jėgas nušluoti fašizmą 
nuo žemės kamuolio. Prie to 
jis pridūrė savo nuomonę kas- 
link išnešimo rezoliucijos. Kad 
masiniuose susirinkimuose išne
šimas rezoliucijos yra viešas 
pareiškimas nuomonės ten esa
mųjų žmonių, kalbamu klausi
mu, tai yra teisė, privilegija 
ir pareiga demokratijoje, 
amerikoniška ir valdžia pa
geidauja to, kad žinoti, kaip 
masės žmonių reaguoja į val
džiai ir žmonėms žinotinus 
svarbius bėgamus klausimus.

Po jo kalbos visa svetainė 
nuaidėjo ilgais griausmingais 
aplodismentais, nes jis su savo 
kalba pataikė į tašką geismų 
ir siekių esamos publikos, pa
darė gilaus įspūdžio ir nusine
šė prizą už to susirinkimo kal
bą angliškai. Vienok gi ponas 
Chmelinskis rezoliuciją taip ir 
“suvalgė” iš baimės įžeidimo 
valdžios. Zavis.

Antradien., Rugpjūčio 4, 1942

“Toronto Daily Star” Apie 
Mūsų Kongresą

Liepos 22 d. Toronto Daily 
Star, didžiausias liberališkos 
minties dienraštis visoj Kana
doj, parašė netrumpą edito- 
rialą apie naujus kanadiečius, 
o ypatingai lietuvius, pažymė
damas, kad lietuviai turėjo 
savo Kongresą dėl sumobili- 
zavimo lietuvių rėmimui ka
riškų pastangų, žemiau telpa 
minėtas editorialas ištisai.

Egiptas. — Fašistų orlai
viai bombardavo Cairo ir 
Aleksandrijos miestus Egi-

“Šis karas atnešė dvigubos 
jėgos vienybę tarp naujų ka
nadiečių šioj šalyj. Vienybę 
tarp jų pačių kaip kanadiečių 
ir kaip antinacių. Tie, kurie 
gimė šalyse, kurios dabar su
mintos nacių, gerai žino tiks
lus, dėl kurių yra vedamas 
karas, ir jie dvigubai labiau 
susirūpinę sąjungininkų per
gale. Todėl, pastaraisiais mė
nesiais įvairios naujų kanadie
čių grupės turėjo savo konfe
rencijas, kuriose ištikimybė 
Kanadai, naujai jų tėvynei, ir 
sąjungininkų siekiams buvo 
išreikšta ne vien žodžiais, o 
ir veiksmais.

“Vėliausiu pavyzdžiu yra 
Visos Kanados Lietuvių Kon
gresas, kuris įvyko Montrea- 
le. Delegatai atvyko iš visų 
Kanados dalių, o kongresas 
buvo sušauktas komiteto iš va
dovaujančių lietuvių Kanado
je, tikslu sumobilizuoti visus 
lietuviškos kilmės kanadiečius 
dėl kariškų Dominijos pastan
gų. Jie pasmerkė nacių, žiau
rumą okupuotose šalyse, kurių 
tarpe jų pačių gimtinė randa
si. Ir labai natūralu, kad jie 
su džiaugsmu ir viltimi svei
kino didvyriškas Lietuvos 
žmonių kovas prieš naciškus 
įsiveržėlius. Jie išreiškė pasi
tikėjimą sugabumui Raudono
sios Armijos, kurioj daugelis 
lietuvių kovoja prieš nacių 
gaujas ir, žinoma, žino, kad 
tik per Sujungtų Tautų perga
lę bus išlaisvinta gimtoji jų 
šalis. Nors skaičius lietuvių 
Kanadoj palyginamai mažas 
—nuo šešių iki septynių tūks
tančių, išsimėčiusių po visą 
šalį — tačiau jie sukėlė tūks
tančius dolerių dėl patrioti
nių Kanados fondų.

“Šitie europiečiai mūsų tar
pe, kurių tėvai, giminės ir 
draugai pakliuvo į nacių na
gus, be abejonės, supranta 
daug aiškiau negu bile kas ki
tas, ką nacių invazija reiškia 
žmonių kentėjimo pavidale. 
Pabaltijo kraštai — Lietuva, 
Estija ir Latvija — naikina
mi, o jų žmonės kriušinami 
tokiu maštabu, kokį galima 
rasti tik Lenkijoj. Pranešimai, 
kurie pasiekė šitą pasaulio pu
sę, pasakoja apie netikėtinus 
žiaurumus, žudymai praveda
mi su apskaičiavimu, kad 200 
estų ar lietuvių yra lygūs vie
nam vokiečiui, žiauriai bau
džiamas kiekvienas lietuvis, 
kuris tik įeina į alinę, kur vo
kiečiai susirinkę.

“Nacių “bosai” Pabaltijo 
kraštuose yra ūkio darbinin
kai, kurpiai ir panašūs, impor
tuoti iš Prūsijos, Bavarijos ir 
Reino. Jiems ir nacių vadams 
buvo atiduoti vertingi ūkiai, 
industriniai įrengimai, ir tt., 
kur turi verstinai dirbti nuga
lėti žmonės. Tie, iš kurių na
ciai nori atimti, apšaukiami 
“žydais” ir “komunistais,” ir 
tas buvo padaryta net su tais 
žmonėmis, kurie padėjo na
ciams ateiti, tikėdamiesi tokiu 
būdu apsaugoti savo turtus.

“Įdomu pažymėti, kad pasi
dalinimai, kurie įvyko Euro
poj tarp pronacių ir antinacių, 
įvyko ir tarp šio kontinento 
europiškos kilmės žmonių. Pa
vyzdžiui, pranešime, išleista
me Visos Kanados Lietuvių 
Kongreso, yra minimi prona- 
ciški elementai nekurtose Do
minijos kolonijose. Tas buvo 
pranešta ir kas liečia kitas 
naujų kanadiečių grupes.”

“L. B.”

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”



EINA TANKYN ORE KAUTYNES TARP 
TALKININKU IR JAPONU

Ahtradien., Htigpjūčio 4, 194Ž

NEDIDELI ORO VEIKSMAI 
VAKARŲ EUROPOJ

Penktas Puslapis

Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, rugp. 2. — Generolo MacArthuro 

štabas šiandien pranešė, kas seka:
Banda Jūra:
Jungtinių Tautų orlaiviai bombardavo ir iš kulka- 

svaidžių apšaudė japonų šarvuotlaivį į pietus nuo Am- 
boinos. Oro sąlygos buvo tokios, kad negalima buvo pa
stebėt, kiek nuostolių padaryta tam priešų laivui.

Gona (Papua, New Guinea):
Talkininkų bombanešiai dieną ir naktį atakavo ja

ponų įrengimus.
Kokoda:
/Padėtis ant žemės čia liekasi ta pati. Mūsų lėktuvai 

kovotojai atakavo priešų pozicijas.
Port Moresby:
Vienas priešų orlaivis darė ataką nakties laiku, bet 

jam nepavyko.
Kai Salos:
Mūsų orlaiviai šiek tiek bombardavo prieplaukų įren

gimus. Vienas mūsų orlaivių dingo.
Horn Sala:
Vienas japonų orlaivis naktį mėtė bombas į pietus 

nuo šios salos, bet nepadarė jokių nuostolių.
Solomons, Guadalcanal:
Jungtinių Tautų orlaiviai bombardavo priešų įrengi

mus ir sandėlius Kukume. Bombos nukrito į taikinių 
vietas ir užkūrė gaisrus.

London, rugp. 3. — Ma
žas skaičius vokiečių orlai
vių naktį bombardavo tris 
miestus Anglijoj, bet men
kai nuostolių tepadarė. An
glai nušovė žemyn tris na
cių bombanešius.

(Berlynas sako, kad vo
kiečių lakūnai atakavo Bed
ford, Harwich ir Great Yar
mouth miestus Anglijoj.)

Dėl blogo oro pereitą nak
tį, anglų orlaiviai 
bombarduot pačią 
ją, bet atakavo 
svarbius punktus 
Holandijoj ir 
Francijoj.

neskrido
Vokieti-
kariniai

Belgijoj,
šiaurinėje

Permažai Prancūzu Mecha
nikų Tevažiuoja Vokietijon

SOVIETAI ATMUŠĖ DAUGUMĄ NACIU 
ATAKŲ IR KAI KUR ATMETĖ 

HITLERININKUS ATGAL
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 3. — Sovietų Žinių Biuras vidunak

tį išleido tokį pranešimą:
Sovietinė kariuomenė rugp. 2 d. vedė įnirtusius mū

šius su priešais srityse Kletskaja, Cimliansk, Kuščevka 
ir Salsk. Kituose sektoriuose nebuvo žymių atmainų.

Kletskaja srity j mūsų kariuomenė atmuša priešų ata
kas, kirsdama jiem smūgius iš savo pusės ir darydama 
priešams didelių nuostolių. Vienas dalinys Sovietų ka
riuomenės atmetė atgal būrius vokiečių tankų ir pėsti
ninkų, kurie buvo prasiveržę į mūsų linijas. Buvo su
naikinta septyni vokiečių tankai ir 16 priešlėktuvinių 
kąnuolių ir užmušta 400 priešų.

Į pietus nuo Kletskaja tapo atmuštas vokiečių būrys, 
kuris buvo įsiskverbęs šonan mūsų linijos. Šioje fron
to dalyje vokiečiai per dieną prarado daugiau kaip 900 
savo kareivių ir oficierių.

Kuščevkoj tapo atmuštos žiaurios atakos iš priešų 
pusės, ir vokiečiai prarado aštuonis tankus, 11 kanuo- 
lių, 23 orlaivius, 17 trokų ir automobilių ir 800 karei
vių ir oficierių, užmuštų.

Voronežo srityje įvyko keli mūšiai. Vienas raudon
armiečių dalinys atmušė tris vokiečių atakas vakarinė
je Dono upės pakrantėje. Kitame sektoriuje atmušta 
dvi priešų atakos ir sunaikinta vienas batalionas vo
kiečių pėstininkų.

Cimliansko srityje sovietinė kariuomenė susikirto su 
grupėmis vokiečių, perėjusių iš šaurinio Don upės kran
to į pietinį. Priešų pėstininkų ir tankų ataka tapo at
mušta, ir vokiečiai prarado 300 saviškių.

Berne, šveic. — Vokieti
jos valdžia nepatenkinta, 
kad iš Vichy Franci jos per
mažai tevažiuoja išlavintų 
darbininkų į Vokietiją dirbt 
kariniuose fabrikuose ten. 
Naciai buvo žadėję paleisti 
tam tikrą skaičių francūzų 
belaisvių mainais už atsiun
čiamus lavintus darbinin
kus. Bet dar nepradėjo liuo- 
suot tuos belaisvius.

Per vienus metus tik 160,- 
000 Vichy francūzų sutiko 
važiuot Voiketijon, bet hit
lerininkai nepripažino dau
gelio jų lavintais darbinin
kais. P. Lavai, Vichy Fran
ci jos valdžios vadas, buvo 
žadėjęs nusiųst Vokietijon 
350,000 lavintų darbininkų.

Aptilęs Egipto Frontas
Cairo, rugs. 3.— Ant že

mės Egipto fronte teveikia 
tik žvalgai ir iš anglų ir fa
šistų pusių; šiek tiek per- 
sišaudo artilerija.

Anglų orlaiviai atakavo 
karinius fašistų taikinius į 
vakarus nuo EI Alamein.

Waterbury, Conn

nenugalės fašizmo. Bet rūpin
kimės aprūpinti savo karius su 
drapanomis. Taip pat storo- 
kimės kiek galėdamos gelbėti 
ir Sovietų kovingai armijai. 
Rūpinkimės nerti svederius ir 
kojines, nes žiema prieis, rei
kės šiltų apdarų tai kovingai 
armijai. Taip pat rinkime pi
nigų Sovietij medikalei pagel- 
bai, nes tenais randasi tūks
tančiai-sužeistų. Kai Sovietai 
ilgiau ir tvirčiau laikysis, tai 
ir mūsų sūnų mažiau žus.

Po tam kalbėjo , A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius. Jisai 
pirmiausiai palietė unijų klau
simą, kviesdamas visus pri
gulėti prie unijos, nes karas 
dar neišriš visų 
klausimų. Nors 
karas yra mūsų 
kad sumuštumėm
baisą fašizmą, bet nesant or
ganizuotai darbo liaudžiai ir 
po karo reikės panešti viso
kiu sunkumu. Jei būsim tvir
tai organizuoti j unijas, galė
sim palaikyti ir uždarbius nor- 
mališkiau. Paskui kalbėtojas 
palietė ir spaudą, kokią turi 
svarbą, kaip turim ją palaiky
ti remdami finansiniai, kad 
galėtų gyvuoti ir nešti apšvie- 
tą liaudžiai. Taip pat palietė 
pasaulinę padėtį, plačiai išaiš
kindamas. Kvietė aukoti 
vietų medikalei pagalbai, 
rinkta virs $44.11.

Taip pat buvo renkamos
kos ant blankti dėl Sovietų 
medikalės pagelbos, surinkta 
$43.15. Tai pasirodo, kad šis 
piknikas, buvo visapusiškai pa
sekmingas.

Taip pat matėsi platinant 
“Vilnies” pikniko įžangos ti- 
kietai, taip pat literatūros pla
tinimas buvo pasekmingas, 
kaip praneša literatūros pla
tintoja. Taipgi buvo platinami 
tikietai dėl rugpjūčio 22 die
nos, kuomet bus Sovietų ir 
Chinijos medikalei pagelbai 
piknikas. Įvyks šeštadienio va
kare prie mėnulio šviesos už 
Lakewood ežero, Lietuvių Par
ke.

CH1CAG0S ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

bet kreditas už tai netenka 
tiem, kurie sakė ilgas kalbas,

darbininkų 
šiandien šis 
darbininkų, 

pasaulio pa-

So-
Su-

au-

W. P., C. W. Bauba, J. žiū
raitis, J. Plungis, J. Štormas ir 
J. Strizauskas.

Po 50c.: N. N., S. Dubay, 
M. Voveris, P. žiūraitis, A. 
Barkauskienė, A. Rogers, J. 
Malašauskas ir M. Grinius.

Po 25c.: J. Borynis, G. Lisa- 
jus, A. Kiškūnas, V. Barkaus
kas, J. Grunskis, T. Kasaraus- 
kas, P. Daugirdas, A. A., J. 
Česna, L. Kopi ar,, J. Priksčius, 
L. Kančius, P. A., A. Dam
brauskas, K. Yenkeliūnienė, 
V. Burinskas. A. Antonavičius 
aukavo 15c.

Buvęs.

Daugiau Apie Tą Patį Pikniką
Girdėjau nuo rengimo ko

misijos, kad įžangos tikietų 
parduota apie 500. Draugui 
A. Bimbai kalbant, buvo pa
daryta rinkimas aukų Sovie
tų medikalei pagelbai. čionai 
telpa aukavusių vardai:

K. Sabulis aukavo $10, V. 
Navickas ir V. Yakubnis po 
$2. Po $1 aukojo: J. J. Yna- 
maitis, A. Antanavičius, J. 
Malusevičius, A. Demikis, K. 
Astromskas, P. Kukenis, M. 
Svinkunienė, Kl. Yankeliūnie- 
nė, V. Krasnickas, M. Rogers, 
J. Dvilinskas, P. Bokas, P. 
Daugirdas, J. žiūraitis, A. 
Strasniskas, A. Kiskiunas, S. 
Hrner, J. Lisajus, P. Degimas 
ir O. Yesulevičienė. J. Yasu- 
levičius ir M. Grinius aukavo 
po 50c.; V. Barkauskas, V. 
Marozas ir J. Prakuskas po 
25c..Viso kartu su smulkiomis 
aukomis surinkta $44.11 ii’ ant 
vietos priduota draugui A. 
Bimbai, kad perduotų. Sovietų 
Medikalės Pagelbos Komite
tui.

Atleiskite jei kieno pavar
dės netaip parašytos.

nes jie nė neužsiminė apie bo
nus. Jie užmiršo tai, nes buvo 
persiėmę neapykanta prieš So
vietų Sąjungą.

Bondsus pardavojo Sears 
Roebuck krautuvės vedėjai.

Prie bondsų pardavimo pri
sidėjo ir tas, kad Chicagos 
Lietuvių Konferencija pasklei
dė daug lapelitj lietuvių kal
ba, taipgi angliškų, kurie gau
ta iš Treasury Departmehto 
reikale bondsų pirkimo.

Tuo lapelius visi skaitė, 
skaitė pačios valdžios paragi
nimą ir daugelis jautė parei
gą pirkti bondsus.

Gubernatorius Green, pra
šomas grupės republikonų, iš
leido proklamaciją, paskel
biant liepos 25 “Lietuvos Die
na,” nors sukaktis Lietuvos 
pripažinimo pripuola liepos 
28 d.

Republikonų grupė, žinoma, 
norėjo politiniai mitingu pasi
naudoti.

Miesto majoras, matomai, 
suprasdamas tai, taipjau išlei
do proklamaciją.

Buvo skelbta, kad ir ma
joras kalbės, bet jis nepribu
vo. Nebuvo ir paties guber
natoriaus atstovas.

žmonių pradžioje galėjo 
būti apie 7,000, nes paradavi- 
mas sutraukė nemažai ir ne 
lietuvių, bet laike mitingo bu
vo apie 5,000, gal dar kiek 
mažiau.

Beje, pakviestas pakalbėti 
ir tūlas Simon-Simokaitis, at
vykęs net iš Massachusetts. 
Jisai sakė, kad šis karas pra
sidėjo dviem diktatoriams su
sipjovus, o dabar ir Amerika 
įvelta. Girdi, vienas diktato
rius pasiliks po karo galingas, 
tai mes paskui prieš jį turė
sime kariauti.

Tai tiesiog paika.
Kodėl jis čia atkviestas, ir 

kodėl jam leista taip kalbėti?
Reporteris.

Lietuvių Rakandų Krautuve
t

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
1 Tel. E Vergreen 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

MASKVA, rugp. 2. — Sovietų pranešimas šiandien 
sakė:

Buvo tęsiamos kautynės Cimliansko srityje prieš vo
kiečius, bandančius pereit per Dono upę. Tapo užmuš
ta apie 4,000 vokiečių.

Salsko srityje vokiečiai įvarė kylį į rusų pozicijas ir 
siaučia mūšiai durtuvais.

Kletskaja srityj 20 vokiečių tankų ir batalionas pės
tininkų atakavo vieną mūsų kuopą. Mūsiškiai kovotojai 
praleido tankus ir tada atidarė ugnį ir nušlavė daugiau 
kaip 300 priešų. Likusieji naciai pasitraukė atgal be
tvarkėje.

Sovietiniai tankai, kurie buvo pasislėpę, tada kirto 
netikėtą smūgį besiveržiantiems pirmyn vokiečių tan
kams ir sunaikino 11-ką jų.

KuŠčevkos srityje vienas dalinys sovietinės kariuo
menės per tris dienas įkaitusių mūšių nušlavė 1,800 
vokiečių ir sunaikino penkis jų tankus, 18 kąnuolių, 25 
mortiras ir daug kitų pabūklų.

Viename sektoriuje šiaurvakarinio fronto priešai 
buvo prasiveržę į mišką arti vieno svarbaus aptvirtinto 
punkto. Bet raudonarmečiai naktį išmušė vokiečius iš 
miško ir stūmė juos tolyn atgal linkui pietų vakarų.

Liepos 26 įvyko piknikas 
ALDLD 28 kuopos, darbinin
kiškos spaudos naudai. Diena 
buvo graži ir publikos buvo 
pusėtinai. Manau, atliks ir pel
no dėl spaudos parėmimo. Bu
vo trys kalbėtojai. Pirmiausiai 
kalbėjo Skinner, organizato
rius CIO Scovill Co. dirbtuvės. 
Kalbėjo angliškai. Įrodinėjo, 
kad yra svarbu kiekvienam 
darbininkui priklausyti prie 
unijos, nes organizuoti darbi
ninkai gali tiktai palaikyti iš
kovotas algas. Taip pat kvietė 
darbininkus, kurie dar nėra 
prisirašę prie unijos, kad pri
sirašytų tuojau, nes jau bus 
greitoj ateityj balsavimas virš 
paminėtos dirbtuvės dėl pasi
rinkimo sau tarpininkavimo 
unijos tarp kompanijos ir dar
bininkų.

Po tam kalbėjo Mrs. Eva 
Simans iŠ Cleveland, Ohio, nes 
jinai svėčiavos pas sdvo gimi
nes Cdnh. Valstijoj. Pastebėju
si “Laisvėj,” kad yra piknikas 
Waterburyj darbihinkų spau
dos naudai, atvyko. Jinai kal
bėjo trumpai, bet gerai. Jinai 
kvietė moteris dirbti ir veikti, 
kiek galima. Nors -ne vienos 
motinos sūnai yra šiame kare, 
kurie kariauja už demokrati
ją, kad sumušus pasaulio siau
būną fašizmą, tačiau, ji sake, 
neverkite jūs moterys ir mo
tinos savo sūnų. Ašaros jūsų

Vardai Aukavusių Ant
Blankų:

Y. Kazlauskas $5, S. Mei- 
son $3, M. Meisonienė, M. Li
sauskas, B. Marcinonis, K. Ku- 
čauskas ir P. Kukenis po $2.

Po $1 aukojo: K. Cvirka, 
V. Yakubonis, Jur. žemantai- 
tis, K. Stanislova'itienė, V. 
Krasnickas, J. Klikna, J. Mar- 
cilionis, L. Pocius, A. Ling, J. 
Simonas, G. W. Tumaso, G.

Waterburio Lietuviu Šviesos 
Draugijos Piknikas

Labai gražų ir linksmą pik
niką rengia W. L. š. Draugija, 
kuris įvyks 9 d. rugpjūčio, Lie
tuvių parke, visiems gerai ži
nomoj vietoj. Taigi visi švie
sos Draugijos nariai ir drau
gai būkite šiame piknike. Bus 
šalto alučio ir šaltos košės. 
Tikrai galėsite atsivėdinti šil
tam ore. Iki pasimatymo.

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

Estų Daliniai Raudo
nojoj Armijoj

armijos oficierių. Jie labai 
nekenčia vokiečių fašistų ir 
savo žygiais įrodė ištikimy
bę ir pasišventimą Tarybų 
Sąjungai.

Maskva. — Estai taipgi 
turi savo tautinių dalinių 
Raudonojoj Armijoj, kaip 
ir lietuviai ir. latviai. Tarpe 
estų komandierių yra ir bu
vusių Estijos buržuazinės

Vichy Franci j os radijas 
sakė, kad vokiečiai iš Kri- 
mo nuleidę savo parašiutis- 
tus į Taman pusiausalį Kau
kaze. (Niekas to nepatvirti
na.)

DR. j. j. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt, 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VAL ANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

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 .....................................

Kantri Alena .............................
Pranašavimai Mikaldos ............  :
Marių Duktė .............................  :
Duktė Pūstynėse .....,.... ........... :
Savlzrolas, juokingi skaitymai : 
Neužmokamas žiedas ............  :
Gudrus Piemenėlis .......   :
Velniškas Tiltas per Nemuną,

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

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

Marijos Sdpnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .......   50c
Kdrvės, iŠ jų nauda ir kaip pa

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST., . 

SPENCERPORT, N. Y.

20c 
25c 
25c 
25c
25c 
25c 
25c 
25c

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—Ė. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tet. Virginia 7-4499

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

adresu

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

♦ • ■ ■ Štai Geriausias Alus Brooklyne



šeštas Puslapis L A I S V fi Antradien., Rugpjūčio 4, 1942

Sveikina Praną Jakštj
Pranas Jakštys, Woodhaven 

Jakščių sūnus, jau trečias mė- 
nesis tarnauja kariuomenėj. 

'Dabar jis randasi prie Medi
cal Detachment C. A. F. S. 
skyriaus, Miss, valstijoj. Jo 
tėveliai linki sūnui geriausios 
laimės ir pasisekimo tarnybo
je.

Antras Jakščių sūnus Anta
nas tarnauja Amerikos kraš
tų apsaugoj, ir jis dažniau ga
li matytis su tėveliais, drau
gais bei giminėmis.

Reikia Daug Kraujo
Brooklyn© Raudonasis Kry

žius pranešė, kad iš Washing
ton© gautas pranešimas, jog 
per būsiamus 12-ką mėnesių 
reikalinga gauti 2,500,000 
pantes kraujo. Brooklyn© 
Raud. Kryžiaus skyrius, kuris 
randasi 57 Willoughby Ave., 
sako, kad jis į savaitę turi 
gauti nemažiau 2,000 pančių 
kraujo. Nuo kovo pradžios jis 
sukėlė 17,000 pančių kraujo. 
Kraujas būtinai reikalingas 
pataisymui sužeistų mūsų ša
lies vyrų sveikatos kovoj už 
mūsų laisvę. Raudonasis Kry
žius prašo žmones, kurie tik 
sveiki, kad aukotų kraujo.

Maspeth, L. (.
Maspethiečiai Turės Puikų 

Išvažiavimą
Maspetho pažangiųjų lietu

vių organizacijos ruošia puikų 
išvažiavima sekama sekmadie
nį, rugpjūčio 9 dieną. Jis 
įvyks gerai žinomoj giraitėj, 
prie Alley Pond Parko. Prašo
me ne tik Maspetho lietuvius, 
bet ir brooklyniečius ir apy
linkės draugus ir drauges da
lyvauti šiame išvažiavime.

Dabar šitoj giraitėj įtaisyta 
visokios priemonės pasilinks- 
rhinimui. Gera, didelė plat
forma šokiams; grieš trys mu
zikantai. ’Bus užkandžių ir 
gėrimų. Todėl savo užkan
džius vežtis nereikia.

Prašome įsitėmyti dieną: 
rugpjūčio 9 dieną.

Maspetho Patrijotas.

Panaujinkite Tajerius
New Yorko valstijos trans- 

portacijos komitetas primena, 
kad kiekvienas automobilistas 
lėčiau važinėtų, nes tas taupi- 
na gazoliną ir tajerius. Taipgi, 
kurių tajeriai jau labai susi- 
nešioję, tai nelaukti, kol jie 
galutinai nuplyš, nes tada pa
naujinti (“recaps”) jau nebus 
galima. Visi automobilistai, 
kurie dirba karo reikmenis, 
arba turi “sharing” sistemą 
važiuotės, arba jiems taip au
tomobiliai reikalingi, gali gau
ti leidimą, panaujinti tajerius 
(ratvalkius). Antrašas N. Y. 
State Trans. Comm., 95 Wash
ington Ave., Albany, N. Y.

Ar Bus Naujų 
Plokštelių?

Amerikos Darbo Federaci
ja, kuri organizavus muzikan
tus, įteikė galutiną savo spren
dimą Washingtone, kad dau
giau naujų rekordų (plokšte
lių) nedarys, išskiriant tik tas, 
kurios lies armiją, prezidentą 
ir kitus apsigynimo reikalus.

Muzikantų unija sako, kad 
tūkstančiai muzikantų neturi 
darbo, kad radijo stotys nau
doja plokšteles, o muzikantai 
badauja. Nustojimas daryti 
naujas plokšteles pareikalaus 
daugiau muzikantų į darbą. 
Bet mažų radijo stočių ir pro
gramų savininkai sakosi, kad 
jie negalės samdyti muzikan
tus ir netekę naujų plokštelių 
atsidurs dideliame keblume.

Ką Kalba Lietuviai Apie Karą
Aną dieną užėjau į vieną 

užeigą, kur prie baro stovėjo 
kelbtas lietuvių ir diskusavo 
karo klausimus. Vienas jau 
gerai įsismaginęs žmogus, pa
našus į “Naujosios Gadynės” 
vadą lingavo ir tūravojo:

—Na, tai tavo “nepobedi- 
ma” Raudonoji Armija nespė
ja nei bėgti. Sakė, kad nei 
vieno colio žemės priešui ne
atiduos, dar ant priešo žemės 
vainą perkels, o dabar jau 
greitai visą Rusiją Hitleriui 
atiduos!... Zyk!... Bėga, 
bėga!

—Tai ką tu taip džiaugie
si? — Įkirto žmogus, kuris 
buvo darbiniais drabužiais 
apsirengęs, suodinu veidu, ma
tyti einąs iš darbo. — Kokis 
tau džiaugsmas, kad “bėga?” 
Raudonoji Armija jau antri 
metai veda didvyrišką kovą, 
o jos kova, tai nėra vien jos 
kova, kartu ir mūsų kova. Kuo 
daugiau Raudonoji Armija iš
muša priešų, tuo bus galų ga
le lengviau jai, Amerikos ir 
Anglijos armijoms karas už
baigti.

—Rusai ir nebėga, jau taip, 
kaip ponas Juozas sako, — 
tarė patsai bartenderis.—Vie
tomis traukiasi, o vietomis vo- 
kiečius varo atgal. Nėra ko 
stebėtis, kad jiems sunku, juk

Zlnioi 
prieš juos Hitleris veda visą 
Europą ir dar Japonija pa
traukė armiją prieš Sovietų 
Sibirą. Tas “bėgimas,” gali 
galų gale virsti tokiu pat Hit
lerio armijos smūgiu, kokiu 
Raudonosios Armijos “bėgi
mas” baigėsi pereitais metais 
prie Maskvos.

—Zyk !. . . Zyk !—vėl žak- 
sėjp Juozas ir per nosį pradė
jo — Vyrai, jūs vyrai, jūs vis 
tikite, kad bolševikai karą lai
mės. Tai tik “Laisvės” pasa
kos. . . Pamatysite, pamatysi
te, kad taip bus, kaip “Nauja 
Gadzina” rašo, kad Sovietų 
nei žvanijos neliks... Zyk!... 
Zyk!

—Nustok, tu, Hitlerio agen
te! — sušuko laibas vyrukas. 
— Kokius tu Čia Hitlerio pa
mokslus vis pasakoji. Rusai 
atlieka savo pareigas, laikui 
oėgant atliks ir amerikiečiai, 
ir anglai ir pažanga, progre
sas, laisvė paims viršų. Nega
li būti, ka.d žmonės pasiekę 
20-to amžiaus kultūros pasi
duotų hitleriškam barbariz
mui.

Juozas gurkšniavo, žaksėjo, 
dūmus pūtė ir kraipė galvą. 
Matyti, kad jis vis mano, jog 
Hitleris turės laimėti. Bet 
Amerikos žmonės, jų tarpe ir 
lietuviai, kitaip mano.

Pasiklausęs.

Sugavo Dideli Japony Šnipų Lizdą -
Federalis investigacijos Biu

ras susekė Japonijos imperia
listų didžiulį šnipų lizdą Ame
rikoj ir suėmė jo vadus. Japo
nijos samurajai šioj šalyj yra 
suorganizavę Juodojo Smako 
Draugiją, kurios vadovybėj 
pagal valdžios slaptos polici
jos vado P. E. Foxworth da
vinius buvo 100,000 japoną ir 
jų pasekėjų, pasirengusių im
tis ginklo padėti Japonijai pa
vergti mūsų šalį, kaip tik Ja
ponijos armija pasieks Ameri
kos pakraščius.

Japonijos šnipus ir jų orga
nizacijas Amerikos vyriausybė 
jau nuo seniau sekė. Bet areš
tai prasidėjo, kaip tik Mimo 
de Guzman, 42-jų metų, fili
pinietis nedavė atsakymų į 
klausimus jo drafto bordui. 
Jis gyveno ant 87th St., New 
Yorke. Suimtas Washingtone 
ir, pasirodė, yra plačiai susiri
šęs su Japonijos šnipais.

Iš jo ir kitų areštuotų tar
dymo pasirodė, kad Japonijos 
samurajai daug ginklų prista
tė į Jungtines Valstijas ir pa
ruošė ginkluotus savo būrius, 
kurie išvien su Hitlerio ir Mus
solinio tokiomis šaikomis turė
jo veikti prieš mūsų kraštą. 
Japonijos šnipų suorganizuoti 
būriai laikė susirinkimus New 
Yorke, Philadelphijoj, Cleve- 
lande, Washingtone, St. Louis, 
Kansas City, Cincinnati, De
troit, Chicago ir kituose mies
tuose, kur jiems Japonijos ka
pitonai ir kiti kariniai viršinin
kai sakė kalbas ir mokino, 
kaip ginklą vartoti.

Slaptosios policijos vadas 
Foxworth sako, kad greta 
Juodojo Smako Draugijos dar 
buvo ir Užtekančios Saulės 
tiesioginiai Japonijos šnipų ra
teliai.

De. Guzman prisipažino, kad 
jau 1932 metais Japonijos 
pulkininkas - majoras Satoha- 
sai Takahashi Chicagoje su
sipažino su juo ir pradėjo tą 
platų Japonijos suokalbių dar
bą. Japonijoj buvo įsteigta 
specialė šnipų ir karo grupių 
mokytojų mokykla, kurioj, pa
gal barono Tanako planą, bu
vo paruošiami šnipai veikimui 
Amerikoj ir kitose šalyse.

Amerikoj Japonijos šnipai 
veikė ne vien tarpe japonų, fi
lipiniečių, bet siekė sudaryti 
savo grupes ir tarpe negrų,

“Tai Yra Priešas”
“Tai Yra Priešas,” naujau

sia Sovietų Sąjungos filmą, 
ketvirta savaitė sėkmingai ro
doma Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke, tei
singai galima pavadinti karo 
kūdikiu.

Už valandos po to, kai Mo
lotovas paskelbė prasidėjus 
karą su Vokietija, atlaikyta 
nepaprasta konferencija viso 
Leningrado Filmų Studijos 
(Lenfilm) štabo. Ji ant vietos
pasiūlė ir išdiskusavo temas 
karo veikalams, o sekamą die
ną pradėta filmuoti pirmasis 
veikalas. Setų ir scenerijų pa
rnešėjai dirbo per visą naktį, 
kad būti gatavais sutikti akto
rius, direktorius ir filminin- 
kus sekamą rytą. Savaitės bė
giu studija jau turėjo judi, 
paveikslais ir muzika išreiš
kiantį kovingą dvasią, kuri 
nuo to laiko pasikartojo šim
tuose mūšio laukų.

Filmavimas pirmiau jau 
pradėtų judžių anaiptol nebu
vo nutrauktas. Priešingai, dar
bas buvo paskubintas taip, 
kad filmos buvo užbaigtos 
pirm nustatyto laiko. Iš 22 
scenarijų, užgintų. pirmais 
dviem mėnesiais po įsiveržimo 
priešų, 12 buvo parašyta ir 
pradėta filmuoti bėgiu penkių 
dienų tarp birželio 22-ros ir 
27-tos.

Tas pats galima pasakyti ir 
apie Maskvos Filmų. Studiją 
(Mosfilm). Pirmą karo dieną 
įvykusioj konferencijoj studi-

cializuojasi, sudarymui trum
pų filmą, iš turimu įvairių me
džiagų ir atskirų paveikslų.

Tas skubotumas, tai nebuvo 
laikina pasekmė išgąsčio. Tai
priimta rusų forma darymui 
judrių karo laiku. Taip buvo 
pačaryta ir filmą “Tai Yra 

“Rimšas,” pereitą rudenį. Le
ningradas tada buvo apgulos 
stovyje. Michail Rosenberg, 
vienas iš rašytojų filmai žo
džių, vėliau tapo užmuštas 
mūšyje ginant priemiestį. Kiti 
iš produkcijos grupės taipgi 
dalyvavo militariškame gyni
me miesto pirm ir po padary
mo filmos.

Viena iš šios filmos dalių, 
perstatanti veiksmą Jugoslavi
joj, reikalinga didelio ir rū-
pestingo priruošimo, buvo pa
gaminta per dešimt dienų. To 
darbo eigoj vienu tarpu pri
trūko karpenterių ir kitų sce
nos budavotojų-paruošėjų, nes 
aštuoni vienu kartu buvo pa
šaukti karo tarnybon, jiems 
duota pusvalandis laiko už
baigti savo asmeniškus reika
lus. Aktoriai, direktoriai, mu
zikantai ir kiti subūrę savo fi
zines ir mechaniškas jėgas į 
vieną kolektyvą atpildė tą trū
kumą.

Nežiūrint sunkių darbo są
lygų, tie judžių gamintojai 
kažkaip suranda laiko studi-- 
juoti teorijas trumpų veikalė
lių rašymo ir pritaikyti prie 
gaminimo dramatiškų- karo 
laikų filmų.

Kada mus pasiekia tos fil
mos, mes gauname jose ne tik 
paprastą vaizdą, bet ir paties 
kūrėjo kovingą dvasią, gimu
sią ir užgrūdintą aktualėse ko
vose už savo mylimos šalies 
gyvybę ir laisvę.

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE
7. »

' • l

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Mirė Luxemburg Valtbvė
Doctors ligonbutyje mirė 

našlė d i d ž loji kunigaikš
tienė Marie-Anne Luxembur- 
go. Ji turėjo 81 metus am
žiaus. Penkios savaitės atgal 
jai padarė operaciją. Luxem
burg, tai yra mažiukė kuni
gaikštystė tarpe Belgijos, 
Francijos ir Vokietijos, kurią 
Hitlerio gaujos yra pavergę. 
To krašto valdovė ir jos arti
mi gyveno užsienyje.

tų Sąjungoj, Jugoslavijoj, Len
kijoj ir kitur ir, prie to, rodo
mi naujausi paveikslai iš fron
to.

Geri Judžiai Rodomi

“Irving” teatre, ant Irving 
PI. netoli Union Square ir 14- 
th St., jau ilgokai rodomas 
Sovietų Sąjungoj gamintas ju- 
dis “Red Tanks,” kuris paro
do Sovietų tankų veikimą ka
ro sąlygose ir taip pat geri 
naujausi paveikslai iš Sovietų 
karo fronto ir kitų frontų.

Areštuotas Anglu Jūreivis

“Stanley” teatre, ant 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yor
ke, jau kelinta savaitė rodo
mi Sovietų gaminti judžiai iš 
šio karo, kurie vadinasi: “This 
is the Enemy.” Tai labai ge
ri judžiai, kurie parodo liau
dies kovas prieš nacius Sovie

Sulaikytas Anglijos jūreivis 
William Ehlan, 21 metų, išaiš
kinimui kito anglų jūreivio — 
James Kelly mirties. Kelly 
buvo mirtinai sužeistas mušty
nėse ant Bowery St.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

kurie pietų valstijose yra bal
tųjų persekiojami. Japonijos 
šnipai platino jų tarpe brošiū
ras, būk Japonija yra negrų, 
užtarėja ir vietomis jiems pa
vyko negrus suvilti.

Kaip mes pamename, mūsų 
dienraštis daug kartų buvo pa
davęs ištraukas iš Sovietų Są
jungos spaudos, kurioje buvo 
įspėjama Jungtinių Valstijų 
vyriausybė ir kreipiama jos 
atyda į Hitlerio, Mussolinio ir 
Japonijos šnipų veiklą. Ypa
tingai Sovietų laivai perplau
kę per Panamos Kanalą tuo
jau pastebėjo ten Japonijos 
šnipų veikimą.

Dar mūsų skaitytojų yra at
mintyje dienraštyje “Laisvėj” 
tilpęs ilgas aprašymas “Nema
tomoji Priešo Armija,” kuria
me plačiai buvo iškelta Hit
lerio ir Japonijos šnipų veikla 
Amerikoje.

Mes pasitikime, kad mūsų, 
šalies vyriausybė, suradus siū
lus prie Japonijos šnipų ir gin- 
luotų grupių veikimo, suseks 
jų lizdus ir išnaikins tuos ša
lies, laisvės, demokratijos 
priešus ir jų pagelbininkus.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

jos personalas suplanavo 39 
apsigynimo filmas, tarpe tų 25 
trumpas filmas. Esther Shub, 
viena iš keletos moterų direk
torių pasaulyje, gavo užgyri- 
mą projektui, kuriame ji spe-

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8G22

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

* LIETUVIŠKA *

V ž E I G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

Stenger & stenger
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

CHARLES
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.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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.

Krautuvėje yra 
dideliu pasirin
kimas 1 a i k ro
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a Kilnių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga TEfc

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.

0

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
!7-|ewel Precision move
ment .... $33.75

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

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back, 15 [ewels. $29.7$

It O SITE 
PATENKINTI

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

J

Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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.

I rt'.i tii
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