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William Green priėmė Phi
lip Murray pasiūlymą pradėt 
pasitarimus dėl apvienijimo 
CIO ir Federacijos. Green pil
nas vilties, kad pasitarimai 
bus vaisingi ir kad darbo uni
jų vienybė bus atsiekta.

Darbas nebus lengvas. Dau
gybėje pramonių veikia abie
jų judėjimų unijos. Nebus 
lengva jas suderinti ir suvie
nyti.

Bet svarbu, kad abiejų ju
dėjimų vadovybėj pasirodė ge
ri norai ir prakilnūs’troškimai. 
Todėl vienybės prospektai la
bai šviesūs.

Labai teisingai Green pa
brėžė, kad unijų suvieniji
mas pagelbės karo pastan
goms. Tą puikiai dabar su
pranta visi. Prezidentas Roo- 
seveltas jau seniai taip išsi
reiškė ir ragino CIO ir Fede
raciją susivienyti.

Pasirodo, kad Sovieti; Są
jungoje lietuviai komunistai 
tebeišleidžia savo organą 
“Tiesą.” Natūralu, kad laik
raštis pašvęstas karo reika
lams.

Vasario 4 dienos laidoje 
telpa E. Mieželaičio gražios ei
lės “Sakalai.” Poetas apdai
nuoja tuos lietuvius didvyrius, 
kurie Kaune ir kitur žuvo pir
muosiuose susikirtimose su vo
kiškais barbarais.

Poetas eiles baigia:
Garbė jums, karžygiai!

Jūs kritot
Kovoj už Lietuvą jauną.

Sakalai - kovotojai nekrito 
veltui. Lietuva vėl prisikels ir 
gyvens laisvą tautų šeimoje.

Tūkstančiai lietuvių sakalų 
randasi Raudonojoj Armijoj 
ir kasdien grumiasi su žvė
rišku priešu. Jie savo gyvybė
mis gina Lietuvos laisvę, gar
bę ir nepriklausomybę.

Tie gi, kurie plūsta Raudo
nąją Armiją ir skelbia naciš
ką propagandą, Lietuvos isto
rijoje bus prikalti prie judo- 
šių stulpo.

Kad gyvename rūsčias die
nas, kad karo reikalai pakry
po blogojon pusėn, tai yra 
baisus faktas. Su juomi reikia 
skaitytis.

Kiekvieną rytą radijo pra
nešimai pasunkina mūsų šir
dis. Hitlerio barbariškos gau
jos tebesiveržia pirmyn. . .

Tačiau, aš tvirtai tikiu, kad 
padėtis pasitaisys. Nelaimė bū
tų, jeigu visi fašizmo priešai 
netektų širdies šitose rūsčiose 
valandose. Tai būtų jau pu
siau kova pralaimėta.

4 dieną Pelley 
liudininką poną 

Lindberghas ap-

Indianapolio mieste fede- 
raliame teisme yra teisiamas 
nacių propagandos šinkorius 
Pelley ir jo kolegos.

Rugpjūčio 
pasistatė už 
Lindberghą. 
gynė Pelley.

Po to Lindberghas aplankė 
teisėją Baltzell asmeniškai. 
Buvo iškilmingai perstatytas 
advokatams ir laikraščių re
porteriams.

J ką tai panašu ? Argi tai 
nėra glostymas Amerikos prie
šų ?

Šį sekmadienį Montelloj 
įvyks Naujosios Anglijos Pa
žangiųjų Lietuvių Tarybos 
piknikas. Ta pačia proga ir 
tą pačią dieną šaukiamas 
Mass, valstijos veikėjų pasita
rimas.

Turėsiu garbės dalyvauti ir 
piknike ir pasitarime.

Veikėjų pasitarimas labai 
vietoje. Gerai būtų, kad po 
geroką grupę draugų pribūtų 
iš kiekvienos kolonijos.

Iki pasimatymo, sekmadie
nį, Montelloj, Tautiškame Par
ke.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Vokiečiai Laimi, Nežiūrint 
Įnirtusių Pasipriešinimų 

Iš Sovietų Pusės
Hitlerininkai Pasigrūmė 45 Mylias Pirmyn 

Nuo Dono ir Brianjasi Gilyn į Kaukaziją

Maskva, rugp. 6. — Vo
kiečiai nuo Dono upės ties 
Cimliansku prasiveržė 45 
mylias pirmyn į rytus ir pa
siekė sritį Kotelnikovo mie
sto, stovinčio prie geležinke
lio. Tas geležinkelis eina iš 
Stalingrado į Kaukazą.

Hitlerininkai su daug di
desnėmis jėgomis tankų, 
šarvuotų automobilių ir pė
stininkų taipgi prasigrūmė 
į pietus nuo Kuščevkos ir 
Bieloglinos ir gal jau užėmė 
šiuodu miestu, bežygiuoda
mi linkui Kaukazo.

NAUJAS PAVOJUS 
STALINGRADUI

Vokiečiai dar tebeina pir
myn per sritį Kotelnikovo, 
kuris randasi už 100 mylių 
į pietų vakarus nuo Stalin
grado. Tuo būdu fašistai 
gręsia Stalingradui jau ne 
tik iš šiaurių vakarų nuo 
Kletskaja, bet ir iš pietų va
karų. Tačiau Sovietinė ka
riuomenė atmušė visas prie
šų atakas Kletskaja srityje. 
. Oficialis vidunaktinis So
vietų pranešimas pripažino, 
jog Raudonoji Armija pasi
traukė atgal į naujas pozi
cijas Kuščevka - Bieloglina 
fronte, į pietų rytus nuo 
Rostovo.

Ankstyvesni Sovietų pra
nešimai teigė, kad raudon
armiečiam nepavyko visuo
se svarbiuose punktuose Do
no - Kaukazo fronto, turin
čio 300 mylių ilgio.

Naciai nuleido iš savo or 
laivių būrius parašiutistų ir 
kiekį mažųjų tankų į Sovk 
tų užfrontę.

Bieloglina srityje būriai 
vokiečių tankų iki 150 vie
nu sykiu šturmuoja sovieti-

Hitlerininkai mėgino ap- 
supt smarkuolius kazokus

Indy Partijos Komiteto 
Rezoliucija

Bombay, Indija. — Visos 
Indijos Kongreso partijos 
Veikiantysis Komitetas pri
ėmė rezoliuciją, kad jeigu 
Anglija tuojaus duos Indi
jai visišką nepriklausomybę, 
tai Indija kovos išvien su 
Jungtinėmis Tautomis šia
me kare; bet jeigu anglų 

‘valdžia nepripažins Indijai 
nepriklausomybės, tai indai 
ves nepaklusnumo - neben
dradarbiavimo kampaniją 
prieš Angliją.

GELEŽINKELIŲ SABOTAŽAS 
PRIEŠ NACIUS FRANC1J0J

Berne, šveic. — Prancū
zai taip pagadino geležinke
lį užimtoj Franci jos dalyj, 
kad susikūlė du ilgi kariniai 
vokiečių traukiniai. Daug 
nacių tapo užmušta.

Roma. — Italai pripažino, 
kad anglų bombininkai pa
darė fašistams kiek nuosto
lių Tobruke ir Matruh.

raitelius ir sovietinius pės
tininkus Kuščevkos srityje, 
bet tatai nepavyko prie
šams. Šiame fronte tapo už
mušta dar 3,000 hitlerinin
ku.

Kletskaja sektoriuje So
vietai atmušė kartotinas vo
kiečių atakas; nukovė 1,- 
200 fašistų ir sudaužė bei 
sužalojo 25 priešų tankus.

Šioje srityje naciai taipgi 
turi didelę persvarą pėsti
ninkų ir šarvuotų jėgų; bet 
jie dar meta vis daugiau ir 
daugiau savo atsarginės 
kariuomenės į Kletskaja 
frontą.

SOVIETAI ATMETA 
NACIU TANKUS J 
RYTUS NUO DONO

Maskva, rugp. 6. — Vo
kiečiai su daugybe tankų 
rytinėje pusėje Dono upes 
stengiasi prasiveržt pirmyn 
linkui Stalingrado, prie Vol
gos upės.

Sovietiniai kovotojai at
metė atgal visas tas nacių 
atakas.

Priešu Pranešimai apie 
Sovietinį Frontą

Berlin. — Naciai pasako
ja, kad jie Kaukazo fronte 
užėmę Tichoretską ir Kro- 
potkiną prie geležinkelio, ei
nančio- per šiaurinę Kauka- 
ziją iki Kaspijos Jūros. Kro
potkin yra už 125 mylių į 
pietų rytus nuo Rostovo.

Hitlerininkai giriasi, kad 
jie persigrūmę per Kuban 
upę 62-jų mylių frontu, į 
šiaurius nuo,Armaviro, va
kariniai - šiauriniame Kau
kaze.

Vokiečiai pasakoja, kad 
italų torpedlaiviai nuskan
dinę sovietinį 6,500 tonų 
šarvuotlaivį Juodojoj Jūroj.

(Tai yra nepatikimi prie
šų pranešimai, kurių nieks 
nepatvirtina.)

Nusmerkė Pakart Padė
jusį Naciui Pabėgti
Washington, rugp. 6. — 

Amerikos karinis teismas 
nusmerkė pakart Detroito 
biznierių Thomasą už tai, 
kad jis šlepe nacių lakūną 
pabėgusį iš Kanados belai
svių stovyklos. Thomas yra 
ateivis iš Vokietijos, natū- 
ralizuotas Amerikos pilietis.

Tas vokiečių lakūnas yra 
suimtas.

JUGOSLAVAI ATĖMĖ MIES
TĄ IŠ ITALŲ

Maskva. —- Gauta žinia, 
kad Jugoslavijos partizanai 
kovotojai, po žiaurių mūšių, 
atėmė miestą Klucc iš italų 
fašistų.

Anglai Svarsto, kaip 
Be Antro Fronto Pa

gelbėti Sovietam
Užsidarė Anglijos Seimas be Žodžio apie Antrą Frontą

London. — Kariniai ang
lu vadai svarsto su koman- 
dieriais amerikiečių jėgų 
Anglijoje, kaip pagelbėti 
Sovietų Sąjungai be stip
raus antro fronto atidarymo 
prieš vokiečius. Jie sako, 
kad būtų sunku įsiveržti į 
Europos žemyną, nes, girdi, 
Anglija ir Amerika neturi 
tam gana laivų, kaip prane
ša Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra.

Anglų karo vadai kalbasi 
su amerikiečių komandie- 
riais, tarp kitko, apie siaurą 
įsiveržimą prieš nacius kur 
nors parankioj talkininkam 
vietoj. Sako, tada hitlerinin
kai, jausdami pavojų, turė
tų permest dalį savo ka
riuomenės iš rytinio fron
to į tą vietą, ir tokiu būdu 
palengvėtų Sovietam apsi
gynimas nuo vokiečių. O

LENINGRADAS GREIT APSIDIRBO 
SU PENKTAKOLONIEČIAIS

Maskva. Kai praeitą 
žiemą Leningradas, apgul
tas vokiečių, kentėjo alkį ir 
šaltį, naciai stengėsi suruošt 
penktakoloniečių sukilimą 
mieste prieš Sovietus. Hit
lerininkai per savo šnipus 
susisiekė su buvusiais caro 
oficieriais, turčiais, dvari
ninkais ir jų vaikais. Kar
tais jie nuleisdavo Lenin
grado užfrontėn nacius pa- 
rašiutistus, aprengtus kari 
nemis Sovietų uniformomis.

Penktakoloniečiai Lenin
grade, be kitko, padirbinė
jo korteles maistui gauti. 
Jie tuomi tikėjosi patrauki’ 
savo pusėn alkstančius pily 
čius.

Vienam vokiečių agentui, 
prasiskverbusiam į miestą, 
pavyko net į Komunistų 
Partiją įstoti.

Naujos Jėgos Gina 
Stalingradą

Maskva, rugp. 6. — So
vietai pasiuntė naujas jėgas 
atsarginių kovotojų sulai
kyt nacius rytinėje pusėje 
Don upės, kur vokiečiai pa
siekė punktą už 95 mylių į 
pietų vakarus nuo Stalin
grado.

Japonų Lėktuvai Nėra 
Geresni už Amerikos
Washington. — Generolas 

H. H. Arnold, komandierius 
Amerikos armijos oro jėgų, 
pareiškė, jog tūli žmonės 
neteisingai šneka, būk japo
nų Zero lėktuvai esą geres
ni už amerikinius kovos lėk
tuvus. Generolas Arnold nu
rodė įvairias oro kautynes, 
kur Amerikos lėktuvai šau
niai sukirto Japonijos Zero 
lėktuvus.

jeigu pavyktų anglam ir a- 
merikiečiam atlaikyt tas 
punktas, tai jis galėtų pa
tarnaut kaipo tiltas plates
niam talkininkų įsiveržimui 
ateityje.

Aukštieji anglų karinin
kai ir valdininkai tariasi su 
amerikiečiu komandieriais 
ir apie kitus būdus greičiau 
padėt Sovietam, negu vien 
tik bombarduojant Vokieti
ją iš oro.

Anglijos seimas užsidarė 
vasarai, ir paskutinėje jo 
sesijoje nė vienu žodžiu ne
buvo prisiminta apie antrą 
frontą, nors gyventojai dau
giausia apie jį kalba.

Anglų premjero Churchil- 
lio pavaduotojas seime, Sir 
Stafford Cripps užtikrino, 
kad seimas bus sušauktas, 
“jeigu susidarys kokia neti
kėta padėtis.”

Hitlerio įrankiai bandė 
prisidėti prie darbininkų, 
saugančių fabrikus, kad iš- 
gaut ginklus iš jų.

Kai' kurie nacių agentai 
sovietinėse uniformose bu
vo paimti kaipo sužeisti iš 
mūšių lauko ir paguldyti 
Leningrado ligoninėse. Ten 
jie klausėsi, ką raudonar
miečiai kalba, idant išgauti 
karinių sekretų ir paskui 
pranešt juos vokiečiams.
Sovietinė vyriausybė greit 

susekė didelę daugumą tų 
Hitlerio agentų ir sušaudė 
juos.

Ne dyvai, kad Leningrade 
tada pasirodė nacių penkta- 
koloniečiai, kaip rašo Sovie
tų spauda: didesni dyvai, 
kad taip mažai jų ten.pasi
rodė.

Angly Lakūnai Vėl 
Atakavo Vokietiją

London, rugp. 6. — Ne
didelis skaičius Anglijos or
laivių bombardavo kai ku
riuos karinius nacių taiki
nius vakarinėje Vokietijoje. 
Dingo penki anglų orlaiviai.

Blogas oras kenkiąs pla- 
tesniem anglų lakūnų veiks
mam prieš Vokietiją.

Anglijos Valdžia Panaikino 
Sutartį su Hitleriu

London. — Anglų valdžia 
rugp. 5 d. panaikino savo 
1938 metų sutartį su Hit
leriu. Pagal tą sutartį buvo 
leista naciam užimt Čecho- 
slovakijos Sudetų kraštą.

Holandijos Karalienė
Amerikos Kongrese /

Washington, rugp. 6. — 
Jungtinių Valstijų kongrese 
kalbėjo Holandijos karalie
nė Wilhelmina. Sakė, kad 
holandai kovos prieš nacius 
ir japonus iki galo.

Amerikos Generolas Nuskri
do Maskvon Dėlei Didesnės 
Pagalbos Sovietų Sąjungai

Generolas F. Bradley Nuvežė Prezidento 
Roosevelto Laiškų Premjerui Stalinui

Maskva. —Jungtinių Val
stijų oro laivyno generolas 
Follet Bradley atskrido iš 
New Yorko į Maskvą rugp. 
4 d. Jis atgabeno ir prezi
dento Roosevelto laišką Sta
linui, Sovietų komisarų pir
mininkui ir apsigynimo ko
misarui.

Gen. Bradley tarsis su 
Sovietų vyriausybe, kaip 
Amerika galėtų atsiųsti So
vietų Sąjungai greičiau ir 
daugiau pagalbos.

Atskridus gen. Bradley’ui 
Maskvon, jį pasitiko sovieti
nis generolas Sterlingov ir 
kiti aukšti karininkai.

50 MASS. UNIJŲ RAGI
NA ATIDARYT ANTRA 

FRONTĄ
Boston, Mass. — Daugiau 

kaip 50 Darbo Federacijos 
ir CIO unijų per savo virši
ninkus atsišaukė į prezi
dentą Rooseveltą, raginda 
mos, kad Amerika ir Angli
ja tuojaus atidarytų antrą 
karo frontą prieš .Vokietiją.

Fašistų Vadas Pelley 
Atrastas Kaltu

Indianapolis, Ind. — Fe- 
deralis prisiekdintųjų teis
mas atrado kaltu Williamą 
D. Pelley, “sidabramarški- 
nių” fašistų vadą. Jis tapo 
nukaitintas 11 punktų kaipo 
maištininkas, kuris ypač 
stengėsi sulaikyt amerikie
čius nuo ėjimo į kariuome
nę.

Už kiekvieną nusikaltimo 
punktą jis galėtų būt įkalin
tas dvidešimčiai metų ir 
nubaustas po $10,000. Tai 
viso susidarytų 220 metų 
kalėjimo ir $110,000 pinigi
nės baudos.

Savo leidžiamam laikraš
tyj “Galilean” Pelley spaus
dindavo nacių kalbas, kurs
tydavo prieš žydus ir abel- 
nai vesdavo tokią hitlerinę 
propagandą, kaip ir Goeb
bels.

Kartu su Pelley’u tapo 
pripažinti kaltais Lawrence 
A. Brown ir Agnes Marion 
Henderson, jo sėbrai s 
mokslininkai prieš ginkluo
tas Amerikos jėgas.

Anglija Įspėja Indus 
Nekeli Riaušių

London. — Sir Stafford
Cripps, Anglijos ministerių: Norvegiją. Dar 
kabineto narys pareiškė, 
kad anglų valdžia duos In
dijai savivaldybę po karo, 
bet jeigu Indijos tautinin
kai dabar pradės kelt maiš 
tus prieš Angliją, tai angla’ 
panaudos jėgą suvaldyt 
juos.

Amerika Pasitiki Rusija, Sa
ko Generolas Bradley: Rems

Ją, Kiek Tik Išgalės
Maskva. — Atvykęs A- 

merikos generolas Bradley 
pareiškė:

“Aš čia esu, kad visais ga
limais būdais patarnaut pri
statymui sėkmingesnės pa
galbos Rusijai. Mes jai siun
čiame, ką tik išgalime, ir 
norėtume dar daugiau at
siųsti.

“Į dabartinius Rusijos ne
pasisekimus a m e r i k iečiai 
žiūri kaip į karo nuotikius 
abelnai ir jie turi vilties, jie 
net tiki, kad rusai atsilai
kys”.

Savo kelionėje Maskvon 
generolas Bradley, stapte- 
Įėjęs Kuibiševe, sakė:

“Jungtinės Valstijos yra 
labai pasiryžusios daryti, 
kas tik galima, kad pagel
bėjus Rusijai.

SVARBIAUSIAS KARO 
PUNKTAS

“Amerika labai susirūpi
nus padėtim Rusijoj. Ame
rikos manymu, Rusija yra 
svarbiausias punktas kare 
prieš (fašistų) Ašį.”

PUIKUS KRAŠTAS
Generolas Bradley sakė, 

kad jis dar niekada nema
tė gražesnio krašto, kaip 
tarp Kuibiševo ir Maskvos. 
Turtingi juodžemio laukai 
ir žali miškai, girdi, man 
primena Illinojaus valstiją.

Gen. Bradley greitai ma
tysis su premjeru Stalinu. 
Maskvoje jau nuo pirmiau 
yra kitas Amerikos genero
las, Philip R. Faymonville, 
kuris rūpinasi pristatymu 
Sovietam paramos pagal 
Lend-Lease įstatymą.

Su gen. Bradley atskrido 
Maskvon ir šeši kiti Ameri
kos oficieriai ir trys eili
niai kariai. Sovietuose jis 
bus neribotą laiką, kol rei
kės.

Jis apgailestavo, kad lai
vų trūkumas varžo pristąty- 
mą Sovietams iš Amerikos 
karinių pabūklų ir kitų reik
menų.

Naciai Bijo Įsiveržimo į Nor
vegiją; Mirčia Grūmoja 

Talkininku Draugam
Stockholm, Šved., rugp. 6. 

— Karinė vokiečių vyriau
sybė Norvegijoj išleido as
trų gyventojams persergėji
mą, kad naciai sušaudys 
visus tuos norvegus, kurie 
padės talkininkams, jeigu 
talkininkai kada įsiverš į 

daugiau, 
sušaudyti 
laike įsi- 
savo na-

Naciai grūmoja 
kiekvieną, kuris 
veržimo išeitų iš 
mų.

London. — Anglai suėmė 
du vokiečių submarinus. Jų 
jūreiviai sakė, kad jie per 
preivartą buvo suvaryti į 
submarinus.
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Antras Puslapis

sakoma. Ji yra platinama, matyt, Lietu
voje ir vyriausiai Lietuvos žmonėms tai
koma. Mes perspausdinsime “Laisvėje” 
eilę straipsnių, pasirodžiusių “Tiesoje.” 
Jie labai įdomūs.

Būtų gerai, kad mes galėtume gauti 
daugiau “Tiesos” numerių.

Be to, mes ir vėl gavome pluoštų raš
tų, parašytų žymiųjų Lietuvos patrijo
tų, kovojančių prieš bestijiškajį užpuoli
ką. Jie neužilgo pasirodys “Laisvėj”.
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Goebbelsas, Mussolinis, “Naujie
nos,” “Draugas”, ir Antrasis

Frontas
Antrasis frontas prieš Hitlerį Europoj 

pasidarė mūsų gyvybės ir karo laimėji
mo klausimas. Sovietų Sąjunga jau antri 
metai veda didvyrišką karą, bet visi su
prantame, kad jai vienai daugiau, kaip 
persunku. Anglija ir Jungtinės Valstijos 
tuojau turi veikti. Antro fronto atidary
mas, tai yra ne kokia loska, pagalba So
vietų Sąjungai, bet būtina Jungtinių 
Tautų karo laimėjimo sąlyga. Tą išreiškė 
daugybė laikraščių, visuomenės vadų, to 
reikalauja Amerikos ir Anglijos masės.

Kas šiandien nenori ir bijo antro fron
to? Pirmiausiai Hitleris, nes jis su
pranta, kad jeigu jį surems Sovietų Są
junga, Anglija, Jungtinės Valstijos ir 
sukils prieš jį nacių pavergtos tautos, tai 
dar 1942 metais Hitleriui ir jo visai šai- 
kai bus padarytas galas!

Ir štai rugpjūčio 3 dieną Hitlerio pro
pagandos ministeris Goebbelsas šaukė: 
“Iš Anglijos ir Amerikos pusės antrasis 
frontas būtų tikras pasiutimas!”

“Naujienos” No. 181, iš rugp. tos pat 
dienos šaukia: “Antras frontas yra pro
pagandos triukas, o ne realus dalykas!”

Reiškia, “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, ir Hitlerio propagaųdos mini
steris Goebbelsas, abu sutinka, kaip vie
nas, kad antro fronto nereikia,— jis bū
tų tik pasiutimas, jis yra tik propagan
dos dalykas.

Mussolinis sakė kalbą ir, kaip Reuter 
žinių agentūra praneša, pareiškė: “Ne
bus antras frontas sudarytas čia, arba 
bent kurioj pasaulio daly j. Ašis turi vis
ką, reikalingą pergalei.”

“Draugas” No. 179, iš rugp. 3 dienos, 
įtalpino redakcinį, kuriame išvedžioja, 
kad antrasis frontas negalimas. Pirma 
sako: “600,000 nacių saugo vakarinės 
Europos pakrantes” ir dar “1,500,000 
nacių” yra rezerve. Prie to, “Draugas” 
pučia, tartum jis matė, kad Hitleris turi 
net keturias apsigynimo linijas. Šis 
“Draugo” pasakojimas kaip tik atatin- 
ka Hitlerio “spėkos rodymui” — karo 
demonstracijoms Paryžiuj.

Tai matote, kur stovi “Naujienos” ir 
“Draugas” antrojo fronto klausime!

Prezidentas Rooseveltas, po susitarimo 
su Molotovu, viešai ir nedvejojančiai pa
reiškė, kad antrasis frontas bus atidary
tas dar 1942 metais. Tą pat sako ir An
glijos ministerių pirmininkas Churchil- 
las. Tokios nuomonės yra visi, kas tik 
nori karą išlaimėti.

Karą Amerika ir Anglija negalės iš
laimėti kitaip, kaip tik padarant ant 
Hitlerio užpuolimą, pereinant nuo pri
sirengimo prie veikimo. Prezidentas 
Rooseveltas dar sausio 6 dieną pareiškė: 
“Mes negalime vesti šį karą apsigynimo 
dvasioj. Mes turime pradėti ant priešo 
atakas, mes turime smogti jam ir smog
ti kietai visur ir kur tik jį pasiekiame.”

O tatai ir reiškia perėjimą į atakas, 
tatai reiškia atidarymą antrojo fronto, 
kad karas būtų laimėtas.

“Tik Per Kovą Atgausint Laisvę”
Po tokia antrašte Lietuvos komunistų' 

leidžiamas laikraštis “Tiesa” (iš kovo 15 
dienos) įdėjo įvedamąjį. Mes čia jį ištisai 
ir paduodame mūsų skaitytojui:
TIK PER KOVĄ ATGAUSIM LAISVĘ

Hitleriniai mūsų tautos smaugikai, 
matydami savo besiartinantį galą, sugal
vojo naują apgavystę. Pabaltijo tautų 
ėdikas baronas Rozenbergas pranešė, kad 
Lietuvos išdavikai gauna naujus titulus, 
naujus mundierius.

Broliai! Ši nauja hitlerinių ^žmogėdrų 
apgavystė sugalvota tam, kad apdumtų 
jūsų akis ir kad jūs susilpnintumėte ko
vą prieš vokišką plėšimą.

Žinokite, kad visa valdžia Lietuvoje 
pasilieka dabar, kaip buvo iki šiol, tik 
okupantų naguose. Jie leidžia įsakymus 
ir parėdymus, jie skirs administratorius, 
jie ir toliau plėš ir naikins mūsų tautą. 
Mūsų tautos išgamų kubiliūnų saujelė 
iki šiol padėjo rudiesiems kryžiuočiams 
siausti po Lietuvą. Dabar Rozenbergas 
stengsis surasti daugiau tokių išgamų.

Hitlerininkai, nujausdami savo žlugi
mą, nori kiek galima daugiau apiplėšti 
ir išnaikinti mūsų kraštą. Jie veža į Vo
kietiją mūsų brolius — mūsų kraują, iš 
kur lietuviams nebelemta grįžti į savo 
tėvynę. Jie plėšia mūsų valstiečius, gabe
na iš fabrikų mašinas į Vokietiją, kerta 
ir gabena mūsų miškus, jie grobia mūsų 
valstiečių žemes, jie žudo mūsų tautos 
patrijotus, kovojančius už laisvę ir išva
davimą.

Kad sėkmingiau išsunktų iš mūsų kra
što gėrybių sultis, hitleriniai plėšikai 
valstiečius apkrovė nepanešamomis duo
klėmis, įvedė aukštus muitus įgabena
moms prekėms, įsteigė banką lietuvių 
žemėms kolonizuoti vokiečiais, įsteigė 
vokiškas taupomąsias kasas, kurios plėš 
mūsų darbininkus ir inteligentus.

Okupantai nori, kad nei trupinys duo
nos, nei lašelis pieno, nei kąsnelis mėsos 
neatitektų lietuviui, mūsų broliui, kad 
visa tai galėtų užgrobti hitlerininkai.

Hitleriniai plėšikai to nesulauks! Mū
sų tauta nepuls ant kelių prieš, savo 
smaugiką. Mūsų protėvių garbingi žy
giai moko, kaip pasielgti su vokiškais 
plėšikais. Tik per kovą atgausim laisvę!

Neapgaus mūsų jokios hitlerininkų 
ruošiamos komedijos, ar jie išdavikams 
užvilks tokį ar kitokį mundierių, pava
dins juos vienokiu ar kitokiu titulu. Kas 
tarnaus hitlerininkams, tas padės smaug
ti Lietuvą, tas mūsų tautos išgama ir 
išdavikas. O išdavikui išdaviko ir likimas 
— mirtis.

Broliai! Dar stipriau suglauskime sa
vo eiles ir kovokime prieš hitlerininkus- 
žvėris ir jų tarnus. Boikotuokime hitle
rininkų ir jų tarnų leidžiamus įsakymus 
ir parėdymus. Neduokime vokiečiams 
duoklių, neikime lažų, neimkime nieko 
nevertų popiergalių —ostmarkių. Atkak
liai kovokime prieš mūsų engėjus eko
nomiškai. Savo gaminius tarpusavy keis- 
kime į pramonės gaminius ir kitas mums 
reikalingas prekes ir neišsigąskime hit
lerininkų grąsinimų atimti iš mūsų že
mes. Jie žemės iš mūsų gaus tik savo ka
pams. Nebeilgas jų viešpatavimas Lietu
voje.

Broliai ! Stokime į partizanų eiles, pa
remkime juos, padėkime jiems. Naikin
kime Lietuvos smaugikus — hitlerinin
kus ir mūsų tautos siurbėles — išdavi
kus. 1

Mirtis hitlerininkams ir jų šunims — 
kubiliūnams!

LAISVE i

Antrasis Frontas Ir 
Jo Priešai

— Antras frontas Euro
poje turi būti atidarytas da
bar! — šaukia visi tie, ku
rie nori, kac). karą prieš 
Hitlerį ir jo y Ašį” laimėtų 
Jungtinės Tautos.

— Antras frontas Euro
poje dar negalimas, —šau
kia įvairaus kalibro defytis- 
tai ir Hitlerio propagandos 
įrankiai.

Ir vieni ir kiti žino, ko 
jie norį!

Trokštantiems pergalės 
prieš Hitlerį ir jo “Ašį” 
yra žinoma, kad tik dabar, 
kai Hitleris |9O nuošimtį sa
vo karo jėgų sutraukęs ry
tų fronte (prieš Sovietų 
Sąjungą), yra neatidėlioti
na proga kirsti jam mirti
nas smūgis iš vakarų —ati
daryti antrą frontą Euro
poje. Delsimas su antru 
frontu, Hitleriui yra gyvy
biškai reikalingas. Jis nori 
kiek galint daugiau nusilp
ninti So v. Sąjungos karines 
jėgas, padaryti Raudonąją 
Armiją mažiau efektyve, 
gauti Kaukaze savo karo 
mašinai aliejaus ir paskui 
atsisukti prieš Angliją ir 
Ameriką. Todėl žmonės, ku
rie trokšta Jungtinių Tau
tų pergalės, reikalauja, kad 
antras frontas Europoje bū
tų atidarytas DABAR, kol 
dar nevėlu!

Hitlerio propagandos or
ganai irgi nusimano, ką da
rą. Atvirai pasisakyti už 
Hitlerį ir jo “naują tvar
ką,” žinoma, jie dabar ne
gali. Vienintelis dalykas, ką 
jie gali daryt, — šaukti, 
kad antras frontas Europo
je “dar nėra galimas,” “per
daug rizikingas” ir net pra
gaištingas. Prieš antrąjį 
frontą tuoj aus, staugia pro
fašistinė spauda, kalba įvai
rūs “ekspertai”, o tas jų 
kalbas skleidžia visokių rū
šių fašistinės uodegaitės.

Hitlerinės propagandos į- 
rankiai Amerikoje negali 
užginčyti to fakto, kad 90 
nuoš. hitlerinių karo jėgų 
svoris gula ant Sovietų Są
jungos; jie negali užginčyti 
fakto, kad rytų fronte eina 
kruviniausią kova pasaulio 
istorijoje; jie negali nuslėp
ti tą faktą, kad, jeigu na
ciai pagrobtų Kaukazo alie
jaus šaltinius, lemtingai at- 
silietpų ne tik Sovietų Są
jungos frontuose, bet ir vi
sų Jungtinių Tautų visuose 
frontuose. Tuos faktus jie 
skelbia net su pasitenkini
mu, nes tai reiškiniai, kurie 
kelia “Ašies” prestyžą.

Vyriausia kazyrė hitleri
nės propagandos įrankių ei
namuoju momentu — pul- 
dyti Jungtinių Tautų mora
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Gavome Tris Numerius “Tiesos”
Šiomis dienomis mus pasiekė trys nu

meriai “Tiesos,” Lietuvos Komunistų 
Partijos (bolševikų) CK ir Kauno MK 
Organo. “Tiesa,” pasirodo, leidžiama, bet 
ne kasdieną, kaip buvo prieš 1941 m. 
birželio 22 dieną, o kas savaitę— sek
madieniais. Pasiekusieji trys numeriai 
(4, 5 ir 6-tas) yra už 1942 m. vasario 1, 
kovo 1 ir kovo 15 dd. “Tiesa” išeidinėja 
tik dviejų puslapių didumo. Bet gražiai 
atspausta. Joje telpa daug įdomių straip
snių ir eilėraščių.

Kur “Tiesa” yra spaudžiama, nepa-

Tūkstančiai piliečių pasirašo po peticijom!, raginant prezidentą Rooseveltą ati
daryti antrąjį frontą. Viršuje matome renkamus parašus unijistų, priklausančių 
Hotel & Restaurant Empleyes International Alliance (ADF) bokalo 302.

Pirkite Apsigynimo Bonus

r

Korean.

lą, sulaikyti jų drąsesnius 
kariškus pasimojimus bei 
žygius. Pavyzdžiui, defytis- 
tai ir Hitlerio propagandos 
įrankiai Amerikoje dabar 
visi choru šaukia: “Antras 
frontas prieš Hitlerį Euro
poje dabar da nėra galimas, 
nes Amerika ir Anglija tam 
dar nėra pasiruošusios!”

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė nurodo, kad dabar tin
kamiausias laikas atidaryti 
Europoje antrą frontą, kad 
šimtai tūkstančių nacių yra 
giliai užsiangažavę Sovietų 
f r o n te, siekdami jame 
sprendimo. Dabar Hitlerio 
vyriausios jėgos susikibu
sios žūtbūtinėn kovon Ry
tuose, tai Vakaruose yra 
galimybės išvystyti antras 
frontas, užduodant priešui 
nulemiantį smūgį. Už ati
darymą antro fronto prieš 
Hitlerį Europoje šaukia 
Anglijos ir Amerikos “pa
prastas žmogus” — liaudis, 
toji liaudis, kuri atnašauja 
savo prakaitą, kraują ir gy
vastis sunaikinimui didžiau
sio žmonijos priešo — fa
šizmo. Jų balsas, berods, tu
rėtų būt išklausytas.

Kaip antrojo fronto prie
šai motyvuoja savo nusista
tymą ?

Pavyzdžiui, čionai paimsi
me lietuvišką “ekspertą”, 
St. Michelsoną, kuris aiš
kiau išsiplepa už kitus na
cių propagandistus. Savo 
“Keleivio” nr. 30-tam tas 
“ekspertas” porina:

“... tokio fronto negalima 
Europoj kol kas įsteigti, nes 
aliantai neturi tiek laivų, 
kad galėtų pakankamai di
delę armiją tenai iškelti ir 
palaikyti su ja susisiekimą.”

Toliau:
“Iš vakarų pusės Vokieti

ją saugoja seni, prityrę ge
nerolai ir labai gerai išla
vinta jų armija.”

Sulyg “žinovo” S. Michel- 
sono, pas Angliją - Ameri
ką nėra pakankamai nė lai
vų, nė patyriusių generolų, 
nė išlavintų kareivių! Tokie 
dalykai tegali būti tik pas 
Hitlerį, o ne pas Jungtines 
Tautas, porina jums p. Mi- 
chelsonas. Panašiai pasau
liui blofina ir Goebbelsas.

Niekam nėra paslaptis, 
kad Hitleris visas savo ge
riausias karo jėgas iš Vaka
rų yra pasiuntęs į Rytus 
prieš Raudonąją Armiją, ve
dimui ten sprendžiamų mū
šių. Ten Hitlerio “seni, pri
tyrę generolai ir labai gerai 
išlavinta jų armija” susira- 
kinusi į įnirtusią žūtbūtinę 
kovą taip, kad bile jėgų ati
traukus iš nacių pusės, 
Raudonoji Armija gręstų

Amerikos bomberis, vidutinio didumo, nugabentas i 
Artimuosius Rytus, iš kur patys tarybiniai lakūnai jį 
pasiims ir nugabens į karo frontą. Penki amerikiečiai 
lakūnai stovi prie bomberio.

jiems sunaikinimu. Praneši
mai sako, kad naciai gru- 
džia vis daugiau ir daugiau 
savo divizijų iš Vakarų į 
Rytų frontą. Žino tai ir Mi- 
chelsonas, bet jis “išaiški
na”, kad —

“...orlaiviai į kelias va
landas gali atskristi iš Ru
sijos fronto; jie gali nus
kandinti aliantų laivus ir tą 
pačią dieną vėl gali sugrįžti 
į Rusijos frontą. O jeigu 
vokiečiams prireiktų Vaka
ruose didesnės armijos, tai 
ir kareivių jie galėtų greitai 
parsitraukti iš Rusijos fron
to.”

Taigi, taigi! Naciai gali 
viską, o aliantai — nieko !... 
Nacių tie patys orlaiviai 
gali muštis ir Rytų ir Va
karų fronte, o aliantų —ne
pajėgs net per Anglijos Ka
nalą persirist!... Michelso- 
nas gatavas kailinius išsi- 
vertęs gązdinti aliantus, 
kad šie nesudarytų antrą 
frontą Hitlerio užnugaryje. 
Jis nieko nesakytų, kad an
tras frontas būt atidarytas 
šiaurės ašigaly, nes ten tai 
“šiur” vokiečių nesusilauk
tum, būtų saugu...

Tai tokia p. Michelsono 
“opinija” apie antrą frontą.

Pagalios, p. Michelsonui, 
pasak tūlo poeto, jau vilties 
žvaigždė žibėt pradėjo. Jis 
jau numato “greitą karo pa
baigą”. Tik pasiklausykit:

“Įdomu pastebėti, kad 
New Yorko Wall gatvėj, 
Amerikos finansų centre, 
paskutinėmis dienomis pa
sireiškė nepaprastas entu
ziazmas. Kaip tik vokiečiai 
pradėjo laužtis per rusų 
frontą, Wall Streeto biržoj 
pradėjo kilti ‘stakai.’ O jie 
kyla tik tada, kada nujau
čia ką nors gerą priešaky.
“Taigi išrodytų, kad Wall 

Streetas tikisi greitos karo į 
pabaigos, ir kad ta pabaiga

bus Amerikos ir Anglijos 
laimėjimas.”

Pastaraisiais laikais “Ke
leivyje” dažnai tekdavo pa
stebėti visokių nesąmonių, 
bet pastarojoj p. Michelso
no “pastaboj,” matosi aiš
kus blūdas. Jam jau prade
da “rodytis.” Jam rodosi, 
kad karo galas jau čia pat, 
nes “kaip tik vokiečiai pra
dėjo laužtis per rusų fron
tą, Wall Streeto biržoj pra
dėjo kilti ‘stakai’.” O jie 
(“stakai”), pasak Michelso
no, “kyla tik tada, kada nu
jaučia ką nors gerą prieša
ky.”

Jei imsime p. Michelsono 
tą pastabą rimtai, tai priei
sime štai prie kokių “kon- 
kliuzijų”:

1) Wall Streeto birža yra 
barometru, žyminčiu, kur
link krypsta karo laimėji
mas. Tą “barometrą” regu
liuoja Hitlerio karo mašina. 
Jeigu Hitlerio karo jėgos 
ima viršų prieš Sovietus — 
Wall streeto “stakai” kyla, 
biržoje entuziazmas; jeigu 
Sovietai laimi prieš nacius 
— Wall Streeto biržoje Še
rai puola žemyn, nusimini
mas ir Amerikos ir Angli
jos karo laimėjimas patelė
je

2) Amerika ir Anglija 
ginkluoja ir gelbsti savo 
talkininkę (Sov. Sąjungą), 
kad ji naikinti) Hitlerio jė
gas, kurios, sulyg p. Mi
chelsono “numatymo,” stip
rina Amerikos finansus, ar
tina karo pabaigą ir “užtik
rina” Amerikai ir Anglijai 
laimėjimą...

Užteks! Jau ir iš to, ma
nau, kad p. Michelsono rei
kia pasigailėti....

P. B-sys.

Baltimore, Md.
Maryland© Gubernatorius už 

Antrą Frontą
Rugpjūčio 2 dieną per radi

ją kalbėjo Marylando valsti
jos gubernatorius Herbert R. 
O’Connor. Jis kalbėjo už ati- 

i darymą antro fronto prieš Vo
kietiją.

Gubernatorius pareiškė:
“Amerika niekados nesi re

linė kitomis šalimis, kad jos iš
rištų jos problemas. Jungtinės 
Valstijos pradės ofensyvą Eu
ropoje ir Hitleris pamatys, 
kad šiame kare yra dvi pu
sės.”

Nors, girdi, Japonijos veik
la ant Aleutian salų sudaro 
pavojų Jungtinėms Tautoms, 
ypač Amerikai, bet tai nėra 
svarbiausias šio karo klausi
mas. “Hitlerio pasisekimai 
Rusijoje,” sakė gubernatorius, 
“aiškiai parodo, kad tuojau- 
tinio pavojaus Jungtinėms 
Valstijoms punktas randasi 
Europoje.” Todėl jis ragino 
dabar pradėti veikti prieš Hit
lerį.
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Lithuanians of Brooklyn Purchasing 
Ambulance for American Red Cross

BROOKLYN, N. Y. — Under the 
leadership of the St. George’s iLith
uanian Society, the Lithuanian or
ganizations of Brooklyn were in
vited to a conference last month to 
discuss the purchase of an ambu
lance to donate to the American 
Red Cross.

Mrs. Harris of the American Red 
Cross visited the St. George So
ciety and was very much pleased 
at the support which that organiz
ation offered.

The St. George’s Society imme
diately decided to donate $200 for 
the cause. The Amalgamated Cloth
ing Workers of America, Local 54 
(a local composed entirely of Lith
uanians) decided to donate $500. 
Other organizations also came in 
with donations and the total reach
ed to date, it is reported, is well 
over the $1,000 mark. The goal of 
$1,500 is expected to be reached 
before August 29th when there will 
be a huge rally of Lithuanians at 
the Lituanica Square in Brooklyn 
to demonstratively make the gift 
to the Red Cross.

Among the organizations that are

working, are the Brooklyn LDS 
branches and the Lithuanian Lite
rary Society. It is expected that all 
the Lithuanian Choruses, including 
the Brooklyn Aidas will be invited 
to the ceremony on August 29th at 
Lituanica Square, facing the Lith. 
American Citizens Club.

Together with The donation of' 
the ambulance, a campaign is being i 
organized to have donations to the 
Red Cross Blood Bank. Speaking 
to a member of the Ambulance 
Committee, it was revealed that al
ready there some 25 Lithuanians 
enrolled as blood donors for that 
day.

Among those enrolled^ are the 
entire staff of the LDS National 
Office and most of the Laisve, 
staff, editorial, office, and print 
shop.

The committee for the raising of 
money and purchase of the ambu
lance is as follows:

J. LeVanda, Chairman, K. Petri- 
kienė, Vice Chairman, Secretaries: 
J. A. Draugelis and J. Kairys, Trea
surer: Steven Bredes.

Treliąs Puslapis

Maspeth LDSer

CORP. VINCENT ULCHIKAS

Vincent was a member of the Mas
peth LDS Youth Branch. We have 
been missing him for some time 
now—ever since he was assigned 
to far away Fort McClellan, Ala.

W. Rudminas

Lithuania Under the Yoke 
Of the Brown Crusaders

Below, we are presenting a very important article which the Laisve has received by 
mail from W. Rudminas from the Soviet Union. Mr. Rudminas was one of the 
Lithuanians who escaped from the Nazi invasion of Lithuania and landed in Mos
cow. He presents here a brief history of what has taken place in Lithuania since 
the “Brown Crusaders” invaded it, in June, 1941, and compares the tactics of the 
Nazis to those of the Teutonic Knights, of five centuries ago, who had also in
vaded Lithuania. The comparison is fitting. The article is important. It is one 
year of Lithuania’s history — from June 22, 1941 to June 22, 1942. .The year of 
Lithuania’s greatest sorrow. — Editor.

"The Grand Master Winrich and the Livonian 
Master Arnold, after they had met, joined their 
troops in the land of the heathen Lithuanians . near 
the Castle of Wilkenberg, where for nine days they 
ravaged, took into captivity and killed a great num
ber of people.” Thus wrote a German chronicler of 
the Knights-Crusaders in one of his chronicles.

The Crusaders’ chronicler described only one raid, 
but, even though he did not know it himself, those 
few lines told the history of many years. In the 
course of a long period the German “Reiterhunde” 
plundered and murdered Lithuanians until the Lith
uanian people, together with other peoples in the 
East, defeated and routed them.

Five centuries passed. Instead of the Knights- 
Crusaders, the Kaiser’s gendarmes tormented Lith
uania. They plundered and murdered until the Lith
uanian people, with the help of other peoples, drove 
them from their country.

Today the descendants of the Winrichs and the 
sons of the Kaiser’s gendarmes are again ravaging 
our land and carrying off a great number of people 
into captivity. The Master of the Knights-Crusaders 
and the Kaiser’s gendarmes were cruel and blood
thirsty, yet they were but gentle lambs compared 
with the most repacious and brutal of German in
vaders—Hitler’s forces of occupation.

Rivers of blood and the murder of hundreds of 
defenseless children, women and aged persons mark
ed the entry of Hitler’s brown hordes into Lith
uania. In the health-resort of Palanga on the shore 
of the Baltic Sea, near the frontier of Germany, 
the Soviet Government of Lithuania had organized 
a summer camp for children. Two thousand children 
of Lithuanian workers and office employes were 
spending their summer vacation there — for the 
first time in their lives. The Hitlerite beasts started 
the war on Lithuanian territory by a fiendish attack 
upon those children. They came down on them with 
a hurricane of artillery fire, they bombed them from 
the air and machine-guned them. The children’s 
camp was the first “military objective” to be raided 
by the Hitler barbarians. It was followed by simi
lar “military objevtives.” The Hitlerites bombed 
women, children, aged persons; they flew low in 
order the more effectively to machine-gun them. 
That happened near Vilnius and at Keidainiai where 
the fascist bandits bombed a train that carried wo
men and children who were being evacuated from 
the war zone.

The front has shifted beyond Lithuania, but death 
and destruction are still plaguing the country. It is 
on the blood of the Lithuanian people, on the ruins 
and ashes of Lithuanian villages and towns that the 
Germans are building their “New Order” in Lith
uania.

One of the first orders to be issued by the Hitler
ite bandits was to the effect that a hundred Lith
uanian citizens would be shot for every German sol
dier killed by guerril^is. To the German occupiers 
the firing-squad is the principal means of governing 
the country. The Hitlerite bandits started out by 
shooting and torturing to death thousands of Lith
uanian citizens in Vilnius and Kaunas who had — 
themselves or through their relatives — any con
nection with the Soviet power — active Soviet work
ers, Stakhanovites, families of anti-fascists. The 
fascists mete out brutal punishment to anyone whom 
they suspect of sympathizing with the Soviet Govern- 
metn or with the guerilla movement. They continue 
to shoot and torture people to death under various 
pretexts. People are shot for failing to make delive
ries, for failing to give up warm clothing, for insult- 
ting German soldiers, for appearing on a road along 
which German troops are moving, for walking along 
railroad tracks. The Hitlerite beasts have invented 
numerous pretexts, but in fact they are shooting 
Lithuanian citizens for no other reason than that 
they are not German fascists.

From the very first days of the occupation of the 
country, the German invaders showed'that they are 
greedy robbers as much as they are bloodthirsty 
murderers. The Germans take away from the Lith
uanian peasants the last morsel of bread. Strict 
control has been instituted over every peasant. The 
Hitlerite invaders keep track of every drop of milk 
the peasant gets from his cow, or every potato he 
has dug up. Shooting is the penalty for any attempt 
to conceal supplies.

On top of this the peasant is being robbed by the 
individual German soldier who happens to be quar
tered in his house.

With the greed of misers and the zeal of rag-ped-

dlars the German invaders are taking away from 
the population all metal wares, rubber goods, wool, 
furs, tooth paste, leather, soap, chemicals, dyes. 
They need everything — from a rusted doorknob to 
old goloshes. Lately the quest for warm clothing 
became especially insistent. The Hitlerites are liter
ally undressing people in the streets, taking away 
warm clothing from the men, as well as women’s 
kerchiefs, scarves, gloves, muffs.

The unrestrained pillaging on the part of the in
vaders has given rise to appalling want and starva
tion in Lithuania. From the very first days of the 
German occupation the Lithuanian people have been 
starving in their own country, which always had 
an abundance of foodstuffs. A rationing system has 
been introduced, but the population is not receiv
ing even an insignificant fraction of the rations 
fixed by the occupation authorities. There are no 
dry goods, no leather, no soap; there is no kerosene, 
and the population in the villages are compelled to 
sit in the dark at night. There is no firewood, even 
in the large cities.

Industry, which began to develop so widely in So
viet Lithuania, has been practically all destroyed, 
except for a number of factories producing food
stuffs for the German army. The destruction of in
dustries has given rise to widespread unemployment. 
The burgomasters appointed by the occupation au
thorities demand that the unemployed register. 
Those who refuse to register get no ration cards. 
Those who do are sent by the German occupation 
authorities to forced labor near the front or in Ger
many. The workers know that very few stand a 
chance of ever coming back alive from the fascist 
German hell, and they refuse to register. In Kaunas 
the burgomaster Kremer, a German, has threatened 
those who fail to register with dire consequences, 
but to no avail. The result is that a majority of the 
Lithuanian workers, who are jobless at present, do 
not even get the rations allowed them by the oc
cupation authorities.

The lot of the unemployed Lithuanian workers is 
not much better, however. Wages are very low. 
Workers who are 18 to 21 years of age receive only 
80 per cent of the wages paid to older workers; 
those from 16 to 18 years of age receive only 50 
percent of the wages paid to older workers; while 
women, irrespective of age, receive only 80 per cent 
of the wages paid to men. The workers have to 
eat in the so-called "restaurants” run by the em
ployers, where they are fed poor ersatz-products, 
and for this board they have 80 per cent of their 
wages deducted, so that at the end of the week they 
have hardly anything left of their earnings.

Hitler says that the “New Europe” cannot be 
built without modern slavery. And so this maniac 
has introduced slavery m Lithuania.

The factories that are still working in the country 
have been turned over to German concerns; com
mercial establishments are now in the hands of a 
few big German firms, while smaller establishments 
have been given away as presents to individual Nazi 
scoundrels.

The Germans have carried typhus into Lithuania. 
Thousands of people are now dying of this disease 
in the country, and the responsibility for their un
timely deaths must be laid entirely at the door of 
Hitler’s forces of occupation. They have deprived 
the population of hospitals, baths, laundries, which 
they have taken over for their army. They have 
evicted great numbers of people from their lodgings 
which they are using as floorspace for war plants, 
while the population is forced to live in crowded 
and dirty quarters. They have shot a good half of 
all the physicians and have mobilized the rest to 
treat their soldiers. They have billeted their lice- 
infested soldiers in private dwellings both in towns 
and villages. They have reduced the population to 
starvation.

They could have hardly created more favorable 
conditions for the spread of the typhus epidemic. 
At the time of the German occupation of Lithuania' 
during the first World ‘ War, those "kurturtraeger" 
carried into Lithuania the “flu” and dysentery; 
now they have brought typhus. The occupation au
thorities make a show of adopting measures to stem 
the epidemic — they have issued orders to shut 
down schools, Catholic churches, etc. Actually the 
Germans are concerned only for their own troops, 
leaving the population without any aid.

(Continued next week)
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Lithuanian General Appeals
For Unity4 to Defeat Nazis
And Liberate Homeland*

{'Editors Note: This letter, received by the Laisve through 
Inter-Continent News Agency, was written by General Vincas 
Vitkauskas who was Commander-in-Chief of Lithuania’s 
Army during Smetona’s regime. When Smetona was over
thrown, Gen. Vitkauskas threw his lot with the people of 
Lithuania, and when they decided to join the Soviet family 
of nations, the Union of Soviet Socialist Republics, General 
Vitkauskas became Lieutenant General in the heroic Red 
Army of the Soviet Union. He escaped to Moscow when the 
Nazis invaded his homeland. General Vitkauskas has seen 
much action and has won the honor and respect of the people 
of the entire world for his courageous work and leadership as 
one of the generals of the Red Army of the Soviet family of 
nations. It is because of all the above facts that his appeal 
and letter to the Americans of Lithuanian descent is very 
important and we urge every reader of the Laisve to read

Į and 'study it.)

Moscow, U. S. S. R. /
Dear Brother and Sister Lithuanians Across the Sea:

A terrible war is in progress. I, as many other Lithuanians 
who have been brought into the maelstrom of war, haven’t 
had an opportunity to address my fraternal words to you 
before.

Dear friends, we all love our precious Lithuania, we all are 
deeply distressed about her misfortunes and are worried 
about her fate. We are separated by thousands of miles, some 
of us have differing views about the system in Lithuania:

Sometimes our idea of what is the right road towards 
her prosperity are at variance. That is understandable, for 
even the best of children sometimes argue as to who loves 
their mother most and what is best for her welfare. We 
all realize that this is not the main thing. The main thing 
is that our suffering hearts tell us that we love our precious 
country, that we desire a splendid future for it, that we 
cannot and will not allow it to be tormented.

It is now a full year since our country has been conquered 
by invaders. In it reigns tyranny, poverty, starvation and 
violence. National sentiments have been outraged and rivers 
of innocent blood are being shed. Today, Lithuania can only 
be conceived as a mother loving her children who, full of 
grief and sorrow, has been thrown, bloodstained, to the 
ground and trampled upon by the filthy jackboot of a fe
rocious invader.

Johnnie's Chips
It’s Up to the Women Now!

With the war going on and so 
many of our good friends going to 
serve their country, we often won
der when the young ladies will 
really begin to take up the cudgels 
and keep the home fires burning 
until they come back. If we shall 
review the youth activities from 
coast to coast, one gets the impres
sion, in nearly all cases, that oui' 
LDS youth groups and choruses 
are dwindling and becoming less 
active because the men are away 
at the wars.

This is a challenge to our girls, 
our wives and our sweethearts who 
are left behind to take care of the 
home front.

Those of us are in the armed for
ces, and those of us who are about 
to leave, appeal very fervently, and 
sometimes silently, that we are de
pending upon you young ladies to 
keep things going in our organiza
tions, just as much as you are de
pending upon us to help whip the 
axis to a pulp!

Speaking at a recent meeting in 
the Cleveland Leaders branch, I 
mentioned to the members gathered 
(and among them were some lads 
in uniform and some about to 
don them) that those who remain 
at home should be more active in 
their organizations. We often ap
peal to all our members to be 
active, but this time we say: If 
you ever were active, BE ACTIVE 
NOW!

I can well imagine what a dis
appointed feeling there would be 
if, say Joe Palton and other Cleve
land LDSers, who have given their 
all to the building of the LDS, 
come back after the war is over 
and find- that they have to start 
from scratch again. A person is 
wont to feel very much dejected 
and disappointed in such an ins
tance. And there are many Cleve
lands and many Joe Paltons in 
those Clevelands.

Let us all make a pledge — 
come what may, we shall keep the 
organization alive and bristling 
with activities. It is a challenge to 
all our girls and to the young men 
who are left at home working on 
the home front.

Will the girls take up that chal
lenge? I know a lot of them and if 
the impression I have of them is 
correct, I know that they will not 
let us down.

It is our job, temporarily, to

edit this section of the Laisve. It 
is our job to make this paper in
teresting. We would like to have 
your cooperation in making this so. 
We want, right now, to have a 
discussion column started by girls 
themselves, mainly — on how to 
keep the home fires burning, or
ganizationally speaking, while the 
boys are away. Who shall be the 
first to begin?

Since we took over this . section, 
we have not yet received a single 
correspondence from any youth 
group in the country — and we be
gan editing this section some two 
weeks ago. Is this the answer 
that we are going to give the boys 
who are in the army? Is this the 
way we are going to maintain our 
organizations and our English Sec
tions in the newspapers?

If this is what is going to hap
pen, then we can see the decline 
of our organizations. I know from 
almost ten years experience in na
tional organizational work that it 
is the girls (God bless them) that 
have always come through in a 
crisis and done the work that had 
to be done. Let us just tell them 
the seriousness of the situation, and 
without any question, they will 
some through for us again.

We need correspondents, editors, 
organizers, new member-getters, 
and activists all around in our or- 
ganiation. There are many things 
to * be done and many affairs to 
take care of. Girls, divide the work 
among yourselves and let’s make 
this section, the Tiesa English Sec
tion, the LDS Youth Branch and 
the chorus to which you belong a 
thing that you can proudly show 
your fellow member in uniform 
when he comes home on leave. Let 
us show our boys that we are keep
ing the home fires burning while 
our hearts are yearning!

We realize that our last issue’s 
column had set a lot of our readers 
to wondering what that guy John
nie is up to writing a colmn the 
way he did. Several people had al
ready placed us into the proverbial 
“dog-house,” including, of course, 
my wife, my sister-in-law, and a 
couple of members of the Laisve 
Editorial Staff, not to mention a 
lot of other persons whose names 
were mentioned. But I got out of 
the dog house—hmm ... wasn’t the 
first time, either.

We were trying to get your re-

How long will this last? How long will sufferings of 
Lithuania and other enslaved countries continue?

These are questions that agitate all of us. The German war 
machine was terrible and formidable at the beginning of the 
war. Attacking suddenly, it wrecked, destroyed, burned, shed 
oceans of blood and devoured hundreds of thousands of lives. 
Everybody knows that the advantage in war is enjoyed by 
the side that strikes suddenly, unexpectedly. And the Germans 
treacherously and without warning, perfidiously tearing up 
the non-aggression pact, fell upon the Soviet Union.

It is therefore not surprising that in the early part of 
the war they had a great advantage. But what Hitler and 
Germany longed for did not take place. His blitzkrieg 
failed and the war turned into a protracted and ardous 
struggle. Germans, are trying to intimidate the world, in
sanely expending all their energies. Tey are driving their
war machine to the hardest and by cunning and force are 
recruiting accomplices.

Hitler Germany resembles a madman who suddenly at
tacked a peaceful people injuring many of them and causing 
great damage but receiving retaliatory blows and, guided by 
instinct of self preservation, looks wildly around himself, 
dashes hither and thither and fights tooth and nail until he 
is overcome or slain.

Today Hitlerites are like madmen who have run amok. 
They still are able to cause considerable damage, but, just as 
normal people tame madmen, so Hitler Germany can and 
must be tamed.

If we were asked who will win, we should answer that 
it will be the side with stronger morale, with firmer nerves, 
with greater manpower and material resources, with ability 
to muster forces faster and better in the right place at 
the right moment that will win. On our side are all po
tentialities for defeating Hitlerite hordes and for ensuring 
mankind the possibility of developing in peace and pro
sperity.

Loving our precious country, loving freedom and defending 
culture and civilization, we Lithuanians, together with all 
nations of the Soviet Union, will march shoulder to shoulder 
with all who are fighting the vile, ferocious and despicable 
fascism.

Forward to battle, brothers and sisters!
Long live the alliance of the Soviet Union, Great Britain 

and the United States and the solidarity of the entire civil
ized democratic world against fascism!

Let’s work to defeat Hitler in 1942!
—GENERAL VINCAS VITKAUSKAS

So. Boston LDSer

PAUL LISSELL

Paul, a member of the South Bos
ton LDS Lindens is doing his part 
for Uncle Sam in the United States 
Coast Guard.

action to a new type of column. 
Usually, a column-writer writes 
gossip about someone else and al
ways omits the juicy tid-bits about 
himself. In our last column, we 
tried to reverse that process and 
see what the reaction woud be. 
There was a reaction and, in some 
instances, a very violent one! But 
as long as we are able, we shall 
continue to do our column-writing 
in any way that we think will in
terest our readers. If it is amuse
ment you want, then of course, you 
will want to see the varied styles 
than can and should be put into 
a column.

As for now, we are open to sug
gestions. Walter Kubilius is still 
in Chicago and he seems to like 
that blonde pretty well, from all 
appearance because instead of the 
“I’ll stay away a couple of months," 
he has extended his stay to “ihde- 
flnately.” He and Joe Sacal are 
making merry there, especially 
when the Vilnis English Section is 
out and there is a breathing spell 
for Joe.

Let us remember one thing — all 
of • us who are anxious to see the 
English page in Laisve going strong 
— send in your correspondence and 
your articles and stories and the 
effect will be so much better. We 
shall maintain our section ... other
wise ... etaoin shrdlu.

R. W. R. To Benefit
From Victory Picnic 

In Newark, N. J.
NEWARK.—How many of you 

are going to attend the first Inter
national Victory Picnic and Dance? 
Let’s hear everybody saying “I am." 

This big event is going to be gi
ven by the United Committee of 
Newark consisting of German, Kar- 
pathia Russians, Latvian, Lithuan
ian, Polish, Russian, Slovakian and ‘ 
Ukrainian Groups. Each group is 
doing their part in making this pic
nic a huge success and as we all 
know it will be, we are sure you 
will all enjoy yourselves immensely.

There will be interesting and en
joyable entertainment with each 
group participation. The program . 
is very well chosen and is as fol
lows:

A Latvian Soloist
Frier Volks Quartette
Sietyno Chorus
Lithuanian Sietyno Chorus
Russian Mandolin Orchestra of
Newark, Branch 3060
Polish Dance Group and etc.
This picnic is for the benefit of 

the Russian War Relief, and by 
you coming, you will be doing your 
part.

Music will be furnished by a 
well known dance orchestra (a 
mystery until you come and see for 
yourself.) Everyone is welcomed to 
dance:

Swing high, swing low 
From the time you come, 
Till the time you go, 
So please attend, 
And don’t say no.

Place: Polish National Home
Address: Speedway and 16th Ave.

Irvington, New Jersey
Time: 12:00 Noon til Late 

Evening
When: Sunday, August 9, 1942
Admission: Only 45c.
We are exerting all our effort to 

make it a day of enjoyment for 
you, therefore, attend this Gala 
Picnic and Dance and bring your 
friends. Good-bye for now till we 
see you at the Picnic.

Helen Halash
Sonya Gorbochevsky »

1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį,
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas) 
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••> 4- 29 -— 42   66

(Pabaiga)
Hitleris žudo Vokiečius

Ir Leningrado priemiesčiai virto vo
kiečių kapais. Hitleris, norėdamas paim
ti miestą, grūdo vokiečių armijas į pra
žūtį.

— Vokiečiai Leningrado srityj jau tu
ri per 200,000 nuostolių, — rašė ameri
kietis korespondentas Henry Shapiro.— 
Nuo pradžios-fašistų apgulimo prie Le
ningrado jie neteko per 400 tankų; 200 
kanuoliu ir 846 lėktuvus... Ištisos vokiečių 
divizijos išnaikintos.

Sovietų pulkininkas Borisovas patei
kė davinių, kad linkui Leningrado, per 
Kauną, atsigrūdo ketvirta vokiečių tan
kų grupė, kurią sudarė 1-ma, 6-ta tankų 
divizijos ir 36-ta mechanizuota divizija 
ir kita grupė iš 8-tos ir 3-čios tankų di
vizijų ir kitų mechanizuotų jėgų, taip pat 
daugybė pėstininkų divizijų.

Kovose prie Leningrado Raudonoji Ar
mija veik visai išnaikino 1-mą, 122-rą, 
191-mą, 269-tą pėstininkų divizijas, 8-tą 
tankų diviziją, vieną Hitlerio “S S” divi
ziją ir daugelį kitų. Iš 209 pėstininkų 
pulko, liko tik 500 žmonių, o iš 58-tos 
divizijos, kuri turėjo apie 15,000, liko tik 
2,500 žmonių.

Leningrado srity Sovietų laivynas su
naikino bombarduodamas 70 vokiečių ba
terijų, 50 tankų, išdaužė 93 fortifikuo- 
tas pozicijas ir tuo labai daug padėjo 
Leningrado apgynėjams.

Lapkričio 16 dieną Sovietų leitenantas 
-generolas Kozinas padarė apskaitą, kad 
Vokietijos fašistai per 4-nis mėnesius 
Leningrado apgulos neteko apie 60% tų 
jėgų, kurias jie atvedė Leningradą paim
ti, bendrai: 216,000 kareiviu ir oficieriu z z v v
užmuštų ir sužeistų; 759 kanuoliu, 679 
tankų, 145 šarvuotų automobilių, 645 mo
torinių dviračių; 1568 kulkasvaidžių; 506 
minosvaidžių; 1,681 sunkvežimių ir 1,484 
orlaivių. Taip tai Hitleris užmokėjo už 
bandymą paimti Leningradą. Jis prie Le
ningrado atvedė išdidžiai apie 400,000 
armiją su baisia mechanizuota jėga, pil
nas vilties paimti miestą ir sunaikinti, 
bet skaudžiai apsiriko.

Tankų Būdavo toj ai
— Fabriko vedėją pasišaukė į Maskvą, 

— rašo G. Piterskis. — Buvo svarstoma 
tankų statyba... Viskas buvo aptarta, 
tankų tvirtumas, kanuolės, apginklavi
mas, o tais klausimais labai rūpinosi ir 
patarimus davė Juozas Stalinas, kaip ko
kis didžiausias specialistas.

Ir Sovietų tankai yra galingi ne vien 
kanuoliu ir kulkasvaidžių ugnimis, bet 
dažnai savo vikšrais trina priešo kulka- 
svaidininkus ir net kanuolės. Jie smogia 
į fašistų tankus ir sudaužo savo stipriu 
subudavojimu. Nemažai nacių tankų bu
vo sutrėkštų Sovietų tankais, pagamin
tais Kirovo fabrike, Leningrade.

Su karo pradžia fabriko darbininkai ir 
vedėjai pasižadėjo, kad jie tris kartus 
pakels tankų gamybą... Tam reikalui bu
vo atlikta karo išvakarėse pasiruošimas.-

LONDONO RADIJAS SVEIKINA LE
NINGRADO KARŽYGIUS: “JŪS LAI
MĖSITE PERGALĘ! GYVUOK, LEVA- 

ŠIRDI LENINGRADE!”
Anglų radijas sveikino Leningradą 

kaipo “Levo Širdies karžygį, Miestą Re
voliucijos.” Tuomi anglai atsiliepė į le
ningradiečių pareiškimą per radiją.

Anglų oficialis’radijas tad sakė:
’ “Leningrado kareiviai, jūreiviai, lakū

nai, darbininkai, piliečiai!
“Mes, kareiviai, jūreiviai, lakūnai, dar

bininkai ir piliečiai, Londono, anglų Im
perijos dalies, girdėjome galingą jūsų 
balsą, girdėjome griaustinišką pareiški
mą, kad jūs kovosite be jokios atlaidos. 
Balsas nuo Nevos upės nuaidėjo iki 
Thames upės. Dabar nuo Thames mes at
sakome jums esantiems prie Nevos.

“Leva-širdi Leningrade, Revoliucijos 
Mieste, Londonas yra su tavim...

“Būk drąsus, Leningrade! Bombos nu
metamos ant tavęs yra sugrąžinamos į 
priešo sostinę.

“Londonas sveikina Leningardą. Lon
donas atsiliepia į Leningrado šauksmą- 
obaksį. Jie nepraeis!

“Pergalė yra tavo. Gyvuok, Leningra
de!” . > • !

Jungtinių Amerikos Valstijų, Anglijos 
ir Šiaurinės Airijos Karalijos, Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos, Chi- 
nijos, Australijos, Belgijos, Kanados, 
Costa Ricos, Kubos, Čechoslovakijos, Do
minican Respublikos, EI Salvadoro, Grai
kijos, Guatemalos, Haiti, Hondūro, Indi
jos, Luksemburgo, Holandijos, Naujosios 
Zelandijos, Nikaraguos, Norvegijos, Pa
namos, Lenkijos, Pietų Afrikos ir Jugo
slavijos.

Čia pasirašiusios valdžios remia bend
rą programą tikslų ir principų, kurie yra 
išdėstyti bendrame pareiškime Jungti
nių Valstijų prezidento ir Anglijos ir 
Šiaurinės Airijos karalijos 1941 m. rug
pjūčio 14 d. ir kurie yra žinomi, kaipo 
Atlanto Čarteris.

“Kiekviena iš šių valdžių yra įsitiki
nus, jog visiška pergalė prieš jų priešus 
yra būtinai reikalinga, kad galima būtų 
apgint gyvenimą, laisvę, nepriklausomy
bę ir religines laisves ir išlaikyt žmonių 
teises ir teisybę savose šalyse, taipgi ir 
kituose kraštuose, ir kad dabar jos daly

vauja bendroje kovoje prieš laukines ir

Newark, N. J.
Trys Pranešimai — Visi 

Svarbūs

Drauges ir Draugai Newar- 
ko ir apylinkės! Trys labai 
svarbūs punktai. Neapleiskite 
nei vieno.

1. Pirmutinis punktas — tai 
didžiulis bent kelių tautų 
jungtinis piknikas Tarybų me- 
dikalei pagalbai. Apie tai jau 
buvo “Laisvėj.” Čia tik noriu 
dar kartą priminti ir pabrėžti 
didžiulę svarbą šio pikniko. 
Bus šį sekmadienį, rugpjūčio 
9 d. Tautiniame Lenkų Parke 
—Polish National Park, Speed

way and 16th Ave., Irvington, 
N. J. Dalyvaus lietuviai, len
kai, rusai, Ukrainai, latviai, 
gal ir dar kokios tautos. Visi 
kuo nors pasirodys: savo cho
rais, šokių grupėmis, muziki
nių instrumentų grupėmis, tau
tiniais aprėdalais ir t.t.

Piknikas bus, ar giedra ar 
lietus. Mat, čia pat didžiulė 
salė ir dar apačioj daug vie
tos. Regis, ir kalbėt nereikė
tų, kokiam svarbiam tikslui 
rengiamas šis piknikas. Pie
tų Rusijos fronte dideliausias 
įtempimas. Rengiamasi prie 
galutinio, sprendžiamojo susi
rėmimo, kartu su atidarymu 
antrojo fronto. Pagalba Rau
donosios Armijos didvyriams

MASSACHUSETTS PAŽANGIŲJŲ LIETUVIŲ TARYBOS METINIS

Puiki Dainy, Prakalbų ir Muzikališky Instrumentu Programa

žvėriškas jėgas, siekiančias pavergt vi
są pasaulį, todėl jos pareiškia, kad:

1) Kiekviena iš šių valdžių pasižada 
vartot visas savo priemones, karines ir 
ekonomines, prieš tuos narius trijų su
tarties (Vokietijos, Italijos ir Japonijos) 
ir prieš jų talkininkus, su kuriais tokia 
valdžia veda karą.

2) Kiekviena iš šių valdžių pasižada 
bendradarbiaut su čia pasirašiusiomis 
valdžiomis ir nedaryti atskiros pertai- 
kos (paliaubų) ar taikos su priešais.

“Prie šio pareiškimo gali prisidėti ir 
kitos šalys, kurios duoda ar galėtų duot 
medžiaginės paramos ir paspirties ko
voje dėlei pergalės laimėjimo prieš hitle
rizmą.”

Taip civilizuotas pasaulis atsakė į Hit
lerio pastangas “padalinti ir pavergti.” 
Hitlerio pastangos organizuoti pasaulį 
“kryžiaus karui” prieš Sovietų Sąjungą 
subyrėjo. Civilizuotas pasaulis po daug 
baisių pamokų galų gale mato savo prie
šą hitlerizme, Italijos fašizme ir Japoni
jos imperializme ir jungiasi bendram ap
sigynimui.

skaudžiausiai ir neatidėlioti
nai reikalinga. Būkime pik
nike visi. Tai visai nesunki 
pareiga, bet būtina.

2. Antras punktas. Dviejų 
stebėtinų moterų gimtadienio 
minėjimas. A.nita C. Whitney 
dabar 75 metų jaunumo. Ella 
R. Bloor — 80 metų jaunumo. 
Visą savo ilgą pavyzdingą gy
venimą praleido nuosekliam 
darbe: pažangiose moterų, 
darbininkų, s k r iaudžiamųjų 
tautų kovose už savo teises. 
.Tųdviejų vardai yra pažiba 
mūsų šalies istorijoj.

Dabar, kada visas demokra
tinis pasaulis titaniškame ko
vos susigrūmime su viso pa-

šaulio pikčiausiais barbarais, 
šių dviejų kovingų moterų bal
sas labai toli neša, kad grei
čiau nuvalius mūsų žemę nuo 
bjauraus fašistinio purvo.

Visos ir visi būkite penkta
dienio, rugpjūčio 14 d., kaip 
8 vai. vakare, Continental Au
ditorium, 982 Broad St., New
ark, N. J.

Bus prakalbos ir Sovietų ju- 
dis “Didžioji pradžia.”

3. Trečias punktas. Milži
niška viso miesto demonstra
cija — pergales paroda, šeš
tadienio, rugpjūčio 15 d., po 
pietų. Tai bus mūsų miesto 
skardus jungtinis balsas už 
antrą frontą tuojau ir už per
galę 1942 m. Miesto majoras 
Vincent J. Murphy ir visa ei
lė vyriausybės atstovų stoja 
už šiuos obalsius. Visu tautu 
grupės saviškai pasirodys. Lie
tuviai neprivalo pasilikti užpa
kalyj. Susirikiuosime visi ant 
Broad St., ir tai bus didžiau
sias paradas, kokio mūsų mies
te dar niekad nėra buvę. At
siminkite ir būkite visi.

J. K-aitis.

AUSTRALIJOJ PELNAI BUS 
BE APRIBOJIMO

Canberra, Australija. — 
Australų valdžia norėjo ap
ribot kompanijų pelnus vi
so keturiais procentais lai
ke karo. Įvairūs bizniai sti
priai tam pasipriešino. Tai 
dabar Australijos ministe- 
ris pirmininkas John Cur
tin pareiškė, jog kariniai 
pelnai nebus apribojami; sa
ko, kad būtų baisiai sunkui 
teisingai aprubežiuot pelnus 
karo metu.

Gyvenimas Apgultame Leningrade
Vasario mėnesį, 1942 metais, po penkių 

mėnesių fašistų apgulos iš Leningrado 
korespondentas rašė:

— Leningrado srityj nuolatos tirpsta 
vokiečių fašistų jėgos. Kasdien Raudo
nosios Armijos pranešimai paduoda davi
nių apie sunaikinimą vokiečių dalinių ir 
jų fortifikacijų. Sovietų artilerija, tan
kai, raitarija ir pėstija atlieka priešo 
nikinimo darbą... Raudonosios Armijos 
upas labai geras. Ji nuolatos gauna pa- 
drutinimų iš Liaudies Gvardijos eilių...

—Per 5-kis mėnesius Leningrado apgu
los vokiečiai bandė jį iš oro bombarduoti 
jau 1,000 kartų. Bet visos jų atakos bu
vo sėkmingai atmuštos Sovietų orlaivių, 
priešlėktuvinių patrankų ir abelno apsi
gynimo. Miestas per tą laiką pasistatė 
tūkstančius barikadų ir pakėlė iki auk
što laipsnio ginklų ir amunicijos gamybą. 
Visas miestas mobilizuotas apsigynimui.

— Leningradas, tas 3,000,000 gyvento
jų apsuptas miestas, pradeda normaliau 
gyventi, — rašė kovo 18 d., 1942 metais, 
amerikietis korespondentas Ralph Par
ker. — Leningrade prekybos centrai at- 

’ sidarė... Valstiečiai pradeda pribūti su 
reikmenimis į miestą... “Izviestija” pra
neša, kad į Leningradą jau atvyko 200 
sunkvežimių su maistu, riebalais, grū
dais. Vokiečių fašistų apgulos lankas vis 
daugiau pralaužiamas... Miestas yra pu
sėtinai užmaskuotas nuo priešo lėktuvų. 

! Vokiečių oro atakos yra apgriovę Admi- 
raltijos, Didžiosios Operos ir Inžinierių 
Palocių... Leningrado liaudis pasiryžus. 
Fabrikai dirba visais garais apsigyni
mui.

Nepaimti Priešui Leningradą
Kovo 22 dieną Raudonosios Armijos 

pranešimas sakė: Nuo kovo 9 iki 22 die
nos Leningrado srityj užmušta ir su- 

I žeista 16,000 vokiečių, nušauta 86 jų 
lėktuvai, suimta: 78 kanuolės, 7 tankai; 
90 apkasų patrankos, 424 kulkosvaidžiai; 
267 prieštakines kanuolės; 1,749 šautu
vai; 6,000 kanuoliu šūviniai; 15,481 mi
na; 482,000 kulkų šautuvams; 4,170 ran
kinių granatų ir daug kitų reikmenų.

Kongresai — Masių Mobilizacija Kovai
Maskvoj įvyko visa eilė kongresų, ku

rie pasitarnavo masių mobilizacijai ko
vai prieš barbarišką hitlerizmą. Rugpjū
čio 10-11 dienomis įvyko Slavų Tautų 
Atstovų Kongresas. Dalyvavo visų sla
viškų tautų atstovai, kaip gyvenančių 
Sovietų Sąjungoj, taip ir kitur. Ten buvo 
atstovai Jugoslavijos, čechoslovakijos, 
Čekijos, Slovakijos, Juodkalnijos, Bulga
rijos ir kitų tautų. Savo atsišaukime į 
slavų tautąs pareiškė:

“Kraujas už kraują! Mirtis už mirtį! 
Negailestingas keršijimas priešui už pa
vergimą gimtosios šalies, už sugriautus 
miestus ir sudegintus miestelius, už nu
žudytus ir kalėjimuose nukankintus ir 
pasmaugtus koncentracijos logeriuose, 
už moterų ašaras ir žuvusius vaikus, už 
visus išniekinimus mūsų tautų! Broliai 
pavergtieji slavai! Priešas žiaurus ir ga
lingas. Bet visi mes apsijungę šimtą kar
tų už jį galingesni. Sovietų Sąjungos tau
tos ir Raudonoji Armija su mumis. Su 
mumis visos demokratiškos šalys, su mu
mis visa pažangioji žmonija!”

Maskvoj įvyko žydų tautos ir vokie
čių belaisvių kongresai. Jie padarė tin
kamas išvadas ir atsišaukimus. Jie nu
rodė savo broliams, kas reikia daryti, 
kad nugalėjus hitlerizmą ir išgelbėjus 
civilizaciją, žmoniškumą, kultūrą ir lais
vę visoms tautoms ir tautelėms laisvai 
gyventi.

Ten įvyko Sovietų Moterų, Sovietų 
Mokslininkų, Sovietų Jaunimo kong
resai, kurie ne vien Sovietų Są
jungos žmones išjudino į kovą už 
laisvę, bet sujudino viso pasaulio mote
ris, mokslininkus ir jaunimą. Apie tuos 
kongresus trumpai mes čia ir pakalbėsi
me. Apie visus juos išleistos lietuvių kal
boj brošiūros ir gaunamos Literatūros 
Draugijos centre.

Civilizuotas Pasaulis Prieš Hitlerizmą
Sausio 1 dieną, 1942 metais, Washing

tone dvidešimts šešios valstybės padarė 
bendrą pareiškimą, kad jos kovos tol, 
kol hitlerizmas bus sunaikintas. Atsto

vai pasirašė nuo: ,

fvyks Šeštadienį ir Sekmadienį, August 8 ir 9,1942
šeštadienį Pradžia 7:30 vai. vakare ® Sekmadienį Pradžia Programos 3-čią vai. dieną 

Kalbės Antanas Bimba, “Laisvės” Redaktorius iš Brooklyno
Meno programoje dalyvauja Montello Liuosybes Choras, vadovaujamas G. Steponavičiaus, Norwoodo 
Vyrų Choras, vadovaujamas Wm. Petrikos ir Montello Moterų Grupe, vadovaujama G. Steponavičiaus

PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Norwoodo Vyrų Choras, vad. Wm. Petrikos, kuris dalyvau ja šioje programoje.

LIET. TAUTIŠKAME PARKE, MONTELLO, MASS.
Kviečiam lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti, nes šis piknikas yra rengiamas, kad pa

gelbėti sumušti hitlerizmą ir paskleisti apšvietą lietuvių visuomenėj... Todėl jauni ir suaugę, mote
rys ir vyrai, visi masiniai važiuokite į šį pergalės pikniką.

Prie įžangos tikieto bus duodama dovana —U.S.A. Apsigynimo Bonas $25 vertės.
Kviečia Pažangiųjų Lietuvių Taryba.

)X
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DAUGELYJ VIETŲ SOVIETAI ATMUŠA 
FAŠISTU ATAKAS, PADARYDAMI

JIEM SKAUDŽIŲ NUOSTOLIU
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 6. — Vidunaktį iš trečiadienio į 

ketvirtadienį Sovietai pranešė, kas seka:
Mūsų kariuomenė rugp. 5 d. vedė atkaklius mūšius 

srityse Kletskaja, Kotelnikov, Bieloglina ir Kuščevka.
Kitose fronto dalyse nebuvo atmainų.
Vokiečiai pasistūmė truputį pirmyn Kotelnikovo sek

toriuje, bet už tai nukentėjo sunkių nuostolių.
Sovietinės oro jėgos rugp. 4 d. įvairiose fronto daly

se sunaikino bei sužeidė apie 40 vokiečių tankų, virš 
200 trokų vežusių kariuomenę ir reikmenis ir apie 
100 vežimų su amunicija ir susprogdino keturis amuni
cijos sandėlius ir vieną žibalo sandėlį.

Į pietus nuo Bieloglinos mūsų kariuomenė vedė įnir
tusius apsigynimo mūšius prieš vokiečių tankus ir mo
torizuotus pėstininkus.

Viename sektoriuje, po žiaurių kautynių, sovietinė 
kariuomenė pasitraukė į naujas pozicijas.

Kitame sektoriuje didelė grupė vokiečių automatiškų 
šaulių prasiveržė užnugarėn sovietinių linijų. Jie buvo 
apsupti ir visiškai sunaikinti.

Į pietus nuo Kuščevkos mūsų kariuomenė atmušė 
skaitlingas priešų atakas.

MASKVA, rugp. 5. — šiandieninis Sovietų praneši
mas sakė:

Kletskaja srityje vienas dalinys sovietinės kariuome
nės atmušė keturias priešų atakas, sunaikino šešis vo
kiečių tankus ir užmušė 450 jų karių.

Sovietiniai tankai, veikdami bendrai su pėstininkais, 
padarė skaudžių nuostolių priešams — jų kariuomenei 
ir įrengimams.

Atsigabenę daugiau atsarginės kariuomenės, vokie
čiai pradėjo eilę kontr-atakų, bet jos taipgi buvo at
muštos.

Sovietų orlaiviai smigikai ir kovos lėktuvai dieną ir 
naktį atakuoja priešų kariuomenę.

Kuščevkos srityje mūsų kariuomenė atmuša atakas 
skaitlingesnių priešų jėgų ir daro jiem didelių nuosto
lių. Vienas dalinys sovietinių pėstininkų sunaikino šešis 
vokiečių tankus, 14 kanuolių, 22 kulkasvaidžius ir 17 
mortirų ir užmušė apie 550 priešų.

Kitame sektoriuje sovietiniai raiteliai užpuolė priešus 
netikėtai. Pagal dar nepilnus skaitmenis, apie 3,000 
priešų kareivių ir oficierių tapo nušluota šiuose susi
kirtimuose. j '

Voronežo fronte laiks nuo laiko ėjo dvikova tarp ar
tilerijos ir kulkasvaidžių.

Volchovo fronte sovietinės kanuolės ir mortiros nu
šlavė apie 300 vokiečių.

AMERIKOS ORLAIVIAI BOMBARDAVO
JAP0NUŠTABĮCH1NIJ0J

Oficialiai Amerikos Pranešimai
CHUNGKING, Chinija, rugp. 4. — Amerikos gene

rolo Stilwell’o štabas šiandien išleido tokį pranešimą:
Mūsų lėktuvai kovotojai vakar lydėjo amerikinius 

bombanešius atakoje prieš japonų štabo buveinę ir ki
tus įrengimus Linchwan’e, Kiangsi provincijoj, Chini- 
joj.

Kuomet Amerikos orlaiviai mėtė ardančias ir pade
gančias bombas, tai chinų kariuomenė ant žemės ata
kavo japonus, kaip kad pranešė amerikiečiai lakūnai, 
kurie tatai matę.

Tam tikras skaičius bombų, sveriančių po 550 svarų, 
buvo numesta į Linchwaną. Dvylika bombų pataikė į 
japonų pozicijas, o viena tiesiog smogė į japonų štabo 
centrą. Kitos bombos nukrito ant priešų kareivinių.

Mūsų orlaiviai atakavo Fu upės prieplaukų ruožtą, 
tiesiai pataikė bombomis į dvi prieplaukas ir užkūrė 
kelis didelius gaisrus; o mūsų lėktuvai kovotojai kulka- 
svaidžiais apšaudė du japonų transporto laivus upėje.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
REKYJAVIK, Islandija, rugp. 5. — Jungtinių Valsti

jų armijos pranešimas sakė:
Vienas vokiečių bombanešis praskrido virš vakari

nės Islandijos tik ką į rytus nuo Rekyjaviko anksti 
rugp. 4 rytą. Vokiečiai apšaudė iš kulkasvaidžių Grim- 
sey švyturį šiaurvakarinėje Islandijoje; nepadarė jokių 
nuostolių ir nieko neužmušė ir nesužeidė. ‘

Kitas priešų lėktuvas praskrido pro pietinį Islandijos 
pajūrį anksti rugp. 5 rytą; paskui jis lėkė šiaurėn pro 
pat Rekyjaviką, o po to į vakarus.

CHUNGKING, Chinija, rugp. 5. — Amerikos gene
rolas Stilwell šiandien paskelbė tokį pranešimą:

Amerikos bombanešiai rugp. 4 d. atakavo japonų 
įrengimus arti Hankowo. Buvo pataikyta į prieplaukas, 
sandėlius ir laivus. Pasėkos labai geros. '

Šį rytą japonų orlaiviai atakavo Kweiliną. Ankstyvie
ji pranešimai rodo, kad amerikiniai lėktuvai kovotojai 
nušovė žemyn du japonų lėktuvus ir sunaikino vieną 
ant žemės.

Berlynas Ginasi Apsigyni
mais prieš 2-rą Frontą

Stockholm, šved. — Vo
kiečiai per Švedijos spaudą 
ir radiją sakosi esą labai 
patenkinti naujais savo ap
sigynimais tuose Europos 
ruožtuose, kur anglai ir a- 
merikiečiai galėtų mėgint į- 
siveržt. Naciai pasakoja, 
kad jie ten pasistatę šimtus 
fortų, daugybę cementinių 
fortukų ir kanuolių lizdų ir 
sustatė šimtus didžiųjų ka
nuolių.

Norvegą Streikai Gaišina 
Nacią Apsitvirtinimus

Stockholm, Šved. — Vo
kiečiai pradėjo skubotai sta
tytis naujus apsitvirtinimus 
šiaurinėje Norvegijoje. Į 
tuos darbus naciai per prie
vartą suvarė daug norvegų 
darbininkų. Paskutinėmis 
dienomis tie norvegai ėmė 
streikuot ir demonstruot; 
tuo būdu jie trukdo staty
mą fortų ir kitų karinių į- 
rengimų.

Daugelis streikierių ir de
monstrantų tapo areštuota 
ir atiduota slaptajai Hitle
rio policijai.

Chinija. — Amerikos la
kūnai gana sėkmingai ata
kavo karirię japonų stovyk
la Hankow’e. c

Vichy, Franc. — Sakoma, 
kad popiežius nepritaria 
tam, jog naciai tremia žy
dus iš Franci jos užimtos da
lies.

PARDAVIMAI
Bridgewater, Mass.

Tuojau turi būti parduota. Nauja 
stuba, susidedanti iš penkių kamba
rių, su maudyne. Visi kambariai ant 
vieno flioro. Fliorai kieto medžio.' 
Apšildoma garu, balta sinka, sieno
je įbudavota prosinimui lenta, elek
tros mekanizmu varomas vanduo, 
cementuotas skiepas. Labai gera 
barnė ir vištinyčia. Nepaprastai ge
ras arklys, 45 akeriai žemės. Puiki 
vieta dėl žuvavimo ir rrfedžiojimo. 
Kreipkitės po numeriu 319 Cross 
Street. Cross Street prasideda nuo 
South St., apie trys ir pusė mylios 
nuo Bridgevvaterio Centro.

(184-185)

Hartford, Conn.
; Conn. Valstijos Lietuvių 

Progresyvės Draugijos 
Rengia Didelį

PIKNIKĄ
Naudai Dienraščio

LAISVĖS
• •

Įvyks Sekmadienį

Rugpj.—August 30
Bus

LIETUVIŲ PARKE
LIGHTHOUSE GROVE

Glastonbury Rd., Sta. 24 
EAST HARTFORD, CONN.

Laisves Choras duos gra
žią dainų programą. Ge
ra orkestrą gros šokiams.

Įžanga 25 c.

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7904

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avehue 

NEWARK, N. J.

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

London, rugp. 6. — Naktį 
mažas skaičius vokiečių or
laivių bombardavo tūlas vie
tas Anglijoj. .Anglai sunai
kino penktadalį visų priešo 
orlaivių.

Berlin, rugp. 5. — Vokie
čiai sakosi užėmę Kropotkin 
miestą su geležinkelio sto- 
čia, apie 125 mylios į pietų 
vakarus nuo Rostovo.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks rugpjūčio 7 d., 
7:30 v. v. Liet. Svet., 315 Clinton 
St. Kviečiame visas nares dalyvau
ti, nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Prie progos, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti. —■ M. K. (183-184)

GREAT NECK, N. Y.
Visos vietinės Lietuvių Draugys

tės rengia bendrai pikniką. Sekma
dienį, rugpjūčio 9 d., A. ir J. Kas- 
močių Salėje — Parke, 91 Steam
boat Rd. Pradžia 3 vai. dieną. Pro
grama 6 v. v. įžanga 50c asmeniui. 
Vaikams 25c. Geo. Kazakevičiaus 
orkestrą iš Brooklyno gros šokiams. 
Pelnas nuo šio parengimo bus ski
riamas paramai Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, prisidėti prie nupirki
mo Ambulanso. Programoj dalyvaus 
Pirmyn Choras ir atstovė nuo ARK, 
vietinio skyriaus, Mrs. LeBoutillier, 
ji kalbės angliškai. Prašome vieti
nius ir iš apylinkės svečius daly
vauti. — Kom. (183-185)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, rugpjūčio 9 d., Ma- 

chutos Darže, 2510 Glcnridgc, prie 
Green Rd., Euclid, Ohio, įvyks di
džiulis metinis “Vilnies” piknikas. 
Turėsime gerą programą ir puikią 
orkestrą šokiams. Clcvelando LDS 
Jaunuoliai-sportininkai parodys sa
vo laimėtus “Trophies” (pregalčs

ženklus) laike LDS 6-to Seimo 
Chicagoje. Visiems clevelandiečiams 
ir apylinkiečiams bus smagu pama
tyti ką mūsų jaunuoliai, LDS na
riai, yra užsipelnę už darbštumą ir 
sugabumą. Kartu nepamirškite, kad 
šiame piknike bus išdalinta dovanų 
$100, Karo Bonai ir Cash. Taipgi 
kalbės “Vilnies” redaktorius L. 
Prūseika. — Kom. (183-184)

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį ir Sekmadienį, rugpjū

čio 8 ir 9 dd., Regent Teatre, (Elm 
St.) bus rodoma Sovietų Sąjungos 
Filmos ir Karo žinios. Dvi filmos 
bus: “Vieną Dieną Sovietų Sąjun
goje” ir “Tanya.” Prirengime šių 
filmų parodymui worcesteriečiams, 

[ rūpinasi vėlesniais laikais susidaręs 
[ Intelektualų Komitetas, supažindi
nimui amerikiečių su Sovietų Są
jungos žmonių gyvenimu, kultūra ir 
jų vaidinamą milžinišką rolę šiame 
kare. Jie šios filmos garsinimus 
šiaip pradeda: “Every Alert Ame
rican Should Know More About 
Russia, Our Fighting Ally.” Dėkite 
pastangas pamatyti, ir paraginkite 
kitus. Paveikslai bus rodomi nuo 
1-mos vai. dieną iki 11 vai. vakaro 
per abi dienas. (183-185)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugpjūčio 7 d., 7:30 v. 
vak. Prašome narių dalyvauti susi
rinkime, svarstysime svarbius klau
simus ir kaip geriau prisirengti prie 
pikniko, kurį ruošia 8 tautų išrink
tas komitetas, lietuviai ir atstovau
ja. — V. Zclin. (182-184)

DETROIT, MICH.
šeštadienį, rugpjūčio 8 d., Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubas rengia 
vakarinį pikniką, Beechnut Grove 
Darže, Middlcbelt Rd. Pradžia 3 
vai. dieną iki 3 vai. ryto. Gera or
kestrą gros šokiams, turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Įžanga 30c.— 
Kviečia Rengėjos. (184-185)

WATERBURY, CONN.
Waterburio Lietuvių Šviesos 

Draugijos metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, 9 d. rugpjūčio. Lietu
vių Parke, už Lakewood Ežero. Vie
ta visiems gerai žinoma. Šokiams 
gros Merry Makers Orkestrą. Įžan-

NAUJOSIOS ANGLUOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos 

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

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.
H------------------------------- 77------- 7-------- 7---------77-------------- :------------------- 77---- $Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimų.

į-------------------------------------■■ ■ — ---- --------------------------- d
Prašome visų nusistyti radio ir išgirsti.

Visais Reikalais Kreipkitės:
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba
Lithuanian Progressives Council, Inc.

414 West Broadway, South Boston, Mass.

SANDĖLIS 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 knygele, mišių

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

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

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

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

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

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

laidotuvių direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

ga 25c. Pradžia 1 vai. dieną. Kvie
čiame visus dalyvauti, kaip vietinius 
taip ir iš apylinkės miestų.

(184-185)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 10 d., Liet. Svet., 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Malonė
kite visos narės dalyvauti. — A. W.

(184-186)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks
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sekmadienį, 9 d. rugpjūčio, 10 vai. 
ryto. Mainierių Svetainėje, kampas 
Main ir Oak Sts. Prašome visų na
rių dalyvauti Šiame susirinkime, 
bus svarbių dalykų aptarti. Taipgi 
išduosime raportą iš Seimo. Užsi
mokėkite užvilktas duokles. — S. 
Kuzmickas, sekr. (184-185)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 20 d., vietoje rugpjūčio 
13 d. Bus 29 Endicott St., 7 v. v.— 
D. Lukienė, fin. sekr.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 

gražioje lygumoje:

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

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

Vakacijų kainos: suaugusiem $14 į savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 J savaitę.

< >

<♦>

<♦>
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>
IŠ New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono

Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:
f Catskill 885-F4
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

>

Blokas huo Ilewes St. eleveiterio stoties.

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvos" Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviSko na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršfena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

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

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinamo 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

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

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.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4- + +
Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
4* 4* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Quislingo Brolis Gyvena Brooklyne
I ------------------------------

Norvegijos liaudies nelaimė, 
tai tos šalies išdavikas Vidkun 
Quisling (Kvislingas). Jis pa
ruošė Hitlerio gaujoms šalies 
taip lengvą pavergimą. Jis da
bar išvien su naciu razbainin- 
kais karia ir žudo Norvegijos 
žmones, kurie nori laisvės. Jo 
pasielgimas taip bjaurus, taip 
begėdiškas, kad visų šalių iš
davikus dabar vadina Quis- 
lingais (Kvislingais).

Dabar Helen Worden,

“World-Telegram” korespon
dentė surinko žinių ir paskel
bė, kad Ęrooklyr.e gyvena 
Vidkun Quislingo brolis var
du Arne. Jis yra diktas, stip
rus ir sveria apie 200 svarų. 
Gyvena Bay Ridge miesto da
ly.), tykus žmogus, bet maty
ti, geras įplaukas turi, kad v.ž 
trijų kambarių apartmentą 
moka į mėnesi $65. Jis vedęs 
ir turi šeimos.

Teisinga Kareivių Moti
nos Pastaba Pramogų 

Rengėjams

Požeminių Traukinių 
Darbininky Rei

kalavimai

Kam, Kur ir Dėl Ko Rei
kalingas Gumas?

Dar Automobilistų 
Žiniai

Kai kurie žmonės dar vis 
nesupranta, kodėl vyriausybė 
įsikišo ir sulaikė privatiniams 
žmonėms pardavimą naujų ta- 
jerių ir kam gumas reikalin
gas karui.

Rodosi, tas nesunku supras
ti. Pasižvalgykite aplinkui jū
sų automobilių ir jūs pamaty
site, kad ne vien tajeriai iš 
gurno, bet ten dar daugelyje 
ir kitų vietų yra gurno: apie 
duris, langus, po kojomis, prie 
motoro, ir daugelyje kitų vie
tų. Tas patsai ir su daugeliu 
karo pabūklų. Kas, kad jie iš 
plieno, bet tarpe tam tikrų 
dalių reikalinga gurno ir dar 
daug gurno.

Šarvuotis su 35,000 tonų įtal
pa reikalauja 150,000 svarų 
gurno. Vidutinis tankas rei
kalauja 1,750 svarų gurno, o 
didesnis dar daugiau. Skren
dančioj i tvirtovė — didelis 
bombininkas reikalauja net 
1,246 svarų gurno. Prie ka 
nuolių reikia gurno, prie visų 
vežimų reikia jo ir 1.1.

Taigi, važinėkite lėčiau, 
protingai, saugokite savo ta- 

. jerius, automobilius, o seną, 
nudėvėtą gumą niekados neiš
meskite, bet jį perduokite į 
surenkamas vietas. Tą supras
dami ir taip darydami padėsi- 

' te išlaimėt! kara. *

New Yorko miesto policijos 
komisionieriaus Valentine pa
tvarkymu ir svečiai, kurie su 
automobiliais atvažiuos, tai ir 
jie turi naktį po miestą važi
nėti su parkinimo šviesukėmis. 
Kas to neprisilaikys, tai bus 
baudžiamas.

Į savaitę mieste buvo 345 
automobilių nelaimės, kuriose 
8 žmonės užmušti ir 414 su
žeisti. J metus New Yorke bu
vo 11,321 automobilių nelai
mės, kuriose 436 žmonės žuvo 
ir 13,451 buvo sužeisti.

V a ž i u o tės komisionierius 
skelbia, kad New Yorke iš 
priežasties gazolino apribavi- 
mo automobilių judėsis suma
žėjo ant 30 nuošimčių, lygi
nant su 1941 m. Tais metais 
per Holland tunelį, liepos mė
nesį, pervažiavo 1,306,800 
automobiliai, o šiemet tik 885,- 
530.

Aš, dviejų kareivių motina, 
noriu tarti žodį į lietuvius. 
Lietuviai, neskriauskime savo 
sūnus kareivius ir stovinčius 
sargyboje mūsų šalies apgyni
mo nuo neprietelių. Visi mes 
turime gerbti juos.

Kada tik kuris iš kareivių 
parvažiuoja vakacijoms ir pa
simatyti, tai pirmiausiai klau
sia: “Ar yra kokis nors lietu
vių parengimas?” Ir sužinoję, 
kad yra, tai skubiai bėga į 
parengimą, kad pasimatyti su 
savo pažįstamais. O ten nuo 
jų reikalauja mokęti Įžangą, 
kaip ir nuo paprastų žmonių, 
tartum jie mums visiems ne
tarnauja, tartum jie nieko ne
verti !

Rugpjūčio 2 dieną katalikų 
draugystės buvo piknikas 
Klaščiaus (Clinton) Parke. Ir 
ten nuo kareivių buvo imama 
įžanga. Sarmata rengėjams, 
kad ima nuo jų įžangą!

Kareivių Motina.

Susirgo Vincas Škėma
Antradienį, 4 d. rugpjūčio 

eidamas iš darbo apsirgo ir 
nugriuvo. Smarkiai prasimušė 
galvą ir neteko sąmonės. Tik 
į ligoninę nuvežtas po medika- 
lės pagalbos atgavo sąmonę.

Škėma yra kriaučius, dirba 
pas Mičiulį.

Vaiką Buvo Pavogus
Bellevue ligoninėj tiria Ri

tos Levine protą, kuri traukia
ma atsakomybėn už 1932 me
tų jos žygį. Tada ji pavogė 
F. Markovsky, 5 metų mergai
tę, kurią išlaikė 2 paras vieš
butyje, kol buvo susekta. Dak
tarai jau kelis kartus padarė 
sprendimą, kad moteris nėra 
sveika protiniai. .

Nežino, Gyvi ar Mirę
Sekamą savaitę policija po 

prievarta atidarys duris namo 
ant Fifth Ave. ir 128th St., 
Now Yorke ir patirs ar Lang
ley Collyer ir jo aklas brolis 
Homer yra gyvi, mirę ar pa
bėgę. Visi kaimynai apsupti 
kokios tai misterijos apie juos, 
nes nuo pavasario niekas jų 
nematė ir nežino, kur jie. Ant 
namo yra pirmas morgičius 
$6,700 iš Bowery banko.

Nušovė Du Gemblerius ir 
Patsai Pasidavė

Areštuotas dikčiai nutukęs 
Max Fox, 48 metų amžiaus 
gehibleris. Jis patsai atėjo ir 
pasidavė policijai, nes, maty
ti, jam jau atsibodo tokis ne- 
naudėliškas gyvenimas.

Jis nušovė Robertą Greenę 
ir Morris Wolenskį, White 
House Assn, valgykloj ir gem- 
bleriavimo centre. Jis sako, 
kad lažybose laike prezidenti
nių rinkimų, 1940 metais, ne
teko $300,000 ir todėl jo re
volveris prašėsi darbo.

Willkie Kviečia Dirbt 
Mūšy Karo Laimėjimui

Wendell L. Willkie, Repu- 
blikonų Partijos kandidatas į 
prezidentus 1940 metais, atsi
šaukė į Amerikos gyventojus 
kviečiant juos rūpintis šiais 
klausimais:

(1) Amerika ir jos talkinin
kės turi muštis tol, kol pasku
tinės liekanos hitlerizmo bus 
sunaikintos pasaulyj. (2) Ne
turi būti vietos apyseriams, 
karo laimėjimo pastangų prie
šams. (3) Po karo laimėjimo 
mes turėsime sudaryti tam ti
krus tarptautinius komitetus 
reguliuoti politinius, ekonomi
nius ir tarptautinius tautų ir 
žmonių reikalus.

Cuknis-tai Parakas
Daugelis dar vis nepilnai 

supranta, kodėl ant cukraus 
yra įvesta apribavimas. Cuk
rus, tai sprogstančioji medžia
ga. Iš tos pačios medžiagos, 
iš kurios padaroma vienas sva
ras cukraus, galima padaryti 
parako tiek, kurio užtenka 47 
šautuvo šūviams.

Mirė Edwardas Drazdis
Gyvenęs 103-39 103rd St., 

Ozone Park, N. Y. Mirė 5 d. 
rugpjūčio, 1942. Pašarvotas 
namieje. Bus palaidotas 8 d. 
rugpjūčio, 9 vai ryto, šv. Jo
no kapuose.

Liūdėsyj liekasi velionio 
žmona Louise, sūnus Edwar- 
das, duktė Marylin, motina, 
broliai seserys ir kiti giminės.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda, 337 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kandidatas Hops Stevens
Negras advokatas Hope Ste

vens gavo iš masinių negrų ir 
kitų organizacijų užgyrimą, 
kaipo senatinis kandidatas 
nuo 19-to senatinio rinkimų 
distrikto.

Hope Stevens stoja už lygy
bę visų rasių ir tautų, už dar
bus visiems, už geresnius gy- 
vennamius, naujas mokyklas, 
geresnes mokyklose sąlygas, 
už civiles teises ir už tai, kad 
visomis pastangomis būtų ve
damas ir laimėtas karas prieš 
mūsų šalies neprietelius.

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

Požeminių traukinių darbi
ninkai per Transporto Darbi
ninkų Uniją stato šiuos mies
to transporto departmentui 
reikalavimus: (1) Sulyginti 
ir pakelti algas, nes pragyve
nimas daug pabrangęs. (2) 
Check-off sistema turi būti 
palaikoma, tai yra, iš algos 
turi būti išskaitoma unijinė 
darbininkų duoklė. (3) Page
rinti generaliai darbo sąlygas 
ir (4) Sutverti darbininkų ko
mitetą, kuris rūpintųsi pagel
bėti karo laimėjimo pastan
goms. '

Savaitę laiko atostogavo 
Montreale žinomas lietuviškos 
užeigos savininkas Juozapas 
Zeidat ir K. Šimanskis, M. 
Petkausko partnerys, kurie 
turi bučernę, 378 Grand St. 
Atostogininkai turėjo laimin
gą kelionę ir gerus laikus Ka
nadoje. Jie buvo apsistoję pas 
Vincą Mickų, kuris juos gra
žiai pavaišino, už ką jie yra 
labai jam dėkingi.

Drg. J. Zeidat kanadiečiui 
Mickui atsidėkavodamas už 
patirtą vaišingumą, užrašė 
metams “Laisvę,” kaipo pre- 
zcntą.

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Bonusai ir Taksai
šalies kongrese pasiūlyta, 

kad būtų aptaksuojami lokali
niai įvairių kompanijų bonu
sai. Valstybės iždininkas ma
no, kad tokiu būdu būtų žy
miai pakelta šalies įplaukos. 
Bet New Yorko miesto majo
ras LaGuardia smarkiai tam 
priešinasi.

Išvanojo “Daily News”
Dienraščio “Daily News” 

redaktorius Mr. Joseph M. 
Patterson smarkiai atsikirto 
Pennsylvania k o n gresmanui 
Holland, būk šis dienraštis 
nieko neturi su hitleriška pro
paganda. -Dienraštis “Daily 
News” seniau organavo Lind
bergh u i ir America First na
ciškam komitetui. Tai dien
raštis “PM” dabai- smarkiai 
išvanojo Mr. Patterson ir jo 
laikraštį “Daily News.”

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Drg. J. Zeidat, jo sūnus 
Juozas ir žmonele Ona savo 
įstaigą turi 411 Grand St., 
Brooklyne. “Kas užeina į jo 
saliūną, tas niekad alkanas 
nebūna” — yra visiems žino
ma jų įstaigos reputacija.

ž.
Nuo administracijos: Labai 

įvertinam drg. Zeidat geras 
pastangas, bet šiuom laiku 
“Laisvė,” kol kas, į Kanadą 
neina. Su jūsų sutikimu pre
numeratą pervedant į “Lais
vės” popieros fondą ir už pa
ramą tariam širdingą ačiū.

Areštavo Armijos S’ekerj ir
Gazolino “Čizlerį” j

Tūlas Joseph Esposito, 331 
metų amžiaus, kada jis gavo j 
iš drafto bordo įsakymą nuei- j 
ti pas daktarą, kad jį apžiurę-1 
tų ar jis tinkamas yra armi
jai, tai pasikavojo ir persike- • 
lė kitur gyventi.

Bet štai jis atvažiavo į vie
ną gazolino stotį ir pareikala
vo, kad pardavėjas duotų jam 
gazolino be knygelės kuponų.

<♦>

<♦>
“Laisvėje” galima gauti 

Apsigynimo Bonai

DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
• •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

* LIETUVIŠKA *

užeiga
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų Ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Krautuvėje yru 
dideliu pasirin
kimas 1 a i kre
ditų, 1 a ikrodč- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinlų 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
gu.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS

<♦>

Jų tarpe įvyko ginčas, kuris 
baigėsi tuo, kad “kupčius” bu
vo areštuotas. Areštavus ir ti
riant, kas jis yra ir surasta, 
kad jis neturi drafto registra
vimo kortos. Gaus kalėjimo.

Atrado Žmogaus Lavoną
Ant BMT geležinkelių bė

gių, prie Crescent ir Fulton St. 
atrado žmogaus lavoną. Pas 
jį rasti dokumentai rodo, kad 
tai yra George E. Norris, iš 
Richmond Hill.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados dus patenkint^

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

<t>

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givutis

Geriausias Alus Brooklyne

Lietuviu Rakandų Krautuvė

>

<♦>

<♦>

>

<♦>

<♦>

<♦>

t>

D

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI
ra

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja 
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

didele atsakomybe 
fiufiguruojame, pa-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Motiejaus ir Sta

nislovo Kilinskių. Paeinančių nuo 
Alytaus Apskr., kaimo Radžiūnų. 
Jeigu dar gyvi, kur esate, prašau1 
greitai atsišaukt. Arba kas žinote, 
apie juos, prašau pranešti už tai aš’ 
būsiu jumis labai dėkingas. Joseph 
Kilinskis, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (184-189)
_______________________________

H SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y. 
LDS 13kp. susirinkimas |vyks 

rugpjūčio 7 d., 8 v. v. Buzelio sa
lėje, Atlantic Ave., kampas Cres
cent St. Visi nariai dalyvaukite. — 
M. Misevičienė, Sekr. (182-184)

Greitai Meilė Pasibaigė
Jane Monroe kovo mėnesį 

apsivedė su muzikantu Ro
bert W. Goelet. Bet jaunųjų 
meilė jau išsibaigė, nes jauna 
pati kaltina vyrą visais pasau
lyj prasikaltimais, “lengvu 
gyvenimu,” “nepaisymu” ir, 
žinoma, “pažintimis su kito
mis moterimis.” Ji iš jo rei
kalauja $750 į mėnesį užlaiky
mui ir daug pinigų būsimam 
kūdikiui, kurio laukiasi pra
džioj kitų metų.

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

Iš senų padarau i 
naujus paveiks-J 
ius 
sudarau 
rikoniška

; kalni
^MHg^Hpadidinu 

dydžio, pa- 
geidaujama. Tai-

: pogi atmaliavoju j
įvairiom spalvom.';

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ;

Kamp. Broadway ir Stone Ave. ■| 
prie Chauncey St., Broadway Line ;! 

Tel. GLenmore 5-6191

0

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled caso, 
17-jewel Procilion move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 Id. 
solid yellow gold caio, 
17-jewel Prociiion move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled caie with 

Guildite beck. 15 jewel). $29.71

BOSITE 
PATENKINTI

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

Z' , '

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
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