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FAKTUS ĮVEIKTI negali
ma Tokiu budu, Garso ben
dradarbis V-tis užsipelno šir
dingos padėkos, nes sudarė tik
slią Vasario 16-tos dienos mi
nėjimų statistiką, kuri kaip 
perkūnas trenkia į Sovietų im
perializmui parsidavėlių pasa
kas buk "99.89 nuošimčiai iš 
95.51 nuošimčių balsavusiu'* 
Lietuvių norėję lysti po Mask
vos batu. Amerikos Lietuviai, 
dvasid ir pobudžiu, veik nie
kuo nesiskiria nuo Lietuvos 
Lietuvių. Vasario 16-tos mi
nėjimas buvo Amerikos Lietu
vių minties pareiškimas apie 
Lietuvos nepriklausomybę. 

• 
STAI KĄ V-tis rado: 
123-jose parapijose buvo pa

maldos už Lietuvą, už kritu
sius Lietuvius, už Sibiran iš
tremtus ; 324 kunigai pasakė 
tai dienai atitinkamus pamok
slus; 69-se kolonijose įvyko 
tam tikri parengimai - minėji
mai, kur kalbėjo 261 kalbėto
jas (tarp jų 14 Amerikos mie
stų mayorų, 18 musų redakto
rių, 11 daktarų ir 27 advoka
tai). Dviejų valstijų guber
natoriai (Maryland ir Illinois) 
tą dieną paskelbė Lietuvos Ne
priklausomybės švente. Tą pa
tį padarė Chicagos, Lawrence, 
Mass., ir Linden, N. J., miestų 
viršininkai. 

Išneštos rezoliucijos pasiekė 
Congresional Record. Lietuviai 
nupirko $236,100 vertės karo 
bonų Amerikos karo pastan
goms pastiprinti, o Vanagaitis 
ir kiti Chicagoje Vasaro 16 d. 
baigė vajų sukėlusį milijono 
dolarių sumą karo bonais. Už 
tai Amerikos valdžia leido Lie
tuviams pakrikštyti vieną ka
rišką bomberį 'Lituanica' var
du. Amerikos Raud. Kryžiui 
suaukota $2,552.27, o Lietu
vos reikalams shkelta $4,500. 

Taigi, "99.89" nuošimtinin-
kai, parodykit kaip jųs paminė-
jot "Tarybų Lietuvos" įkūri
mą! 

"LAISVŲ VOKIEČIŲ" są
jūdžio įkūrimas Maskvoje su
tiktas abejingai. Vieni mato 
tame Stalino ėjimą kitu negu 
Roosevelt ir Churchill keliu, 
šie ragina Vokiečius pasiduoti 
besąlyginiai, Stalinas, "laisvų 
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Prezidentas Roosevelt ir Churchill vel Susitinka 
APTARS TOLESNĘ KARO TAKTIKĄ. 

STALINAS VĖL NEDALYVAUS 

Quebec, Kanada/— Bri
tų premjeras Churchill at
vyko čia Rugp. 10, pasita
rimui su Kanados vyriau
sybe karo reikalais, ir čia 
atvyksta Prez. Roosevelt 
aptarimui svarbių strate
ginių klausimų tolesniam 
kariavimui su ašimi. 

Ši yra jau šešta Roose-
velto-Čhurchillo konferen
cija šio karo bėgiu. 

Nors išsyk manyta lai
kyti slaptybėje jų susitiki
mo vietą, tačiau išleista ži
nia kad jų sutitikimas at
sibus Quebec mieste. Die
na dar nepaskelbta. 

Iki Prez. Roosevelt nu
vyks tenai, Churchill atlie
ka pasitarimus su Kana
dos valdžios ir karo vadais. 

Stalinas vėl atsisakė da
lyvauti šiame aukštųjų ka
ro vadų susitikime, nors 
bus apkalbama ir pačios 
Rusijos reikalai. 

Pasitarimų klausimai ir 
aptarimai bus nuolat pra
nešami Maskvai, •• 

Amerika ir Anglija susi-
rupinusios del Stalino atsi-
nešimo į karo ir taikos rei
kalus, dabar kada alijantai 
persvyra j Vokiečių nuga
lėjimą,. Bolševikų vykdy
mas savotiškos strategijos 
be abejo bus apkalbėta šia
me alijantų vadų susitiki
me. 

Iki vyks j konferenciją, 
Pres. Roosevelt, nesenai su-
gryžęs iš trumpų atostogų 
Kanadoj, sušaukė savo ka
ro tarybą apkalbėjimui Pa-
cifiko karo, klausimų. . 

Maskvoje, Stalinas turė
jo pasitarimą su Amerikos 

JAPONAI NETEKO 
MUNDA 

„ . .. . .. , ir Britų ambasadoriais — 
Vokiečių' lupom liepia Jiems!sakoma tas ivvkn *arv5vip «1, otcmirfi n.iffaraa Hitlerini saKo™a. tas jvyKo sąrysyje 

su busima Prez. Roosevel-
to ir ChurchilPo konferen
cija Šiaurės Amerikoje. 

Pietų Pacifike, Baikoro 
srityje, Japonai pergyvena 
tą pati ką Amerikiečiai tu
rėjo panešti Bataan pu-
siausalyje: Japonai, vienoj 
pusėj Amerikiečių mušami, 
iš kitos pusės susiduria su 
atvira jura. Jiems gresia 
visiškas išnaikinimas arba 
patekimas nelaisvėn. 

Užėmę iš Japonų Munda 
punktą, subendrinę jiegas, 
Amerikiečiai pradėjo neat
iaidi! Japonų apsupimą ir 
stūmimą į juras Baikoro 
dalyje. 

Alijantų bomberiai, pasi
naudoję pagerėjusiu oru, 
pradėjo smarkiai atakuoti 
visus priešų punktus piet
vakarinio Pacifiko fronte. 

Per pastaras 10 dienų 
sako numušta apie 200 Ja
ponų lėktuvų Solomonų sa
lų grupėje. Amerikiečiai 
.Jtuo tarpu neteko 34 lėktu
vų, bet 16 lakūnų išgelbė
jo. 

Guadalcanal salų mūšy
je išmušta apie 40,000 Ja
ponų, nes iš 42,000. buvusių 
ten jų kareivių tik 1500 iš
bėgo, o 500 paimta nelais
vėn, /praneša Amerikos Ka
ro Departmentas. 

Rugp. 8 Amerikiečiai pa
skandino Japonų tris ka
ro laivus, gabenančius Ja
ponams reikmenis. 

jk •-

tik atsukti nugaras Hitleriui 
Gali buti, priešingumo nėra, 
bet Stalinas savo talkininkams 
primena kad ir jis nori daly
vauti Europos klausimus spren
džiant, nors atsisakė dalyvau
ti Casablankos konferencijoje. 

Kiti žiūrovai mato ne Rusi
jos nutolimą nuo Amerikos ir 
Anglijos, bet glaudesnį susiar
tinimą. Sako, ilgametis Sovie
tų ambasadorius Londone, Mai-
skis, pašauktas ̂ Maskvon apim
ti užsienio reikalų vice komi
saro vietą del to kad Anglams 
draugingas ir juos supranta. 

Lenkijos premjeras Mikolaj-
czyk pasakęs kalbą Amerikos 
ir Anglijos Spaudos Draugijai, 
kurioje paniekino "sanitarinio 
kordono" valstybėlių juostą 
prieš Rusiją. Tai kitas dides
nio glaudumo ženklas, nes Mas
kvai ši juosta nemaloni, nors 
gal nesipriešintų draugingai 
Vidurio Europos tautų federa
cija. 

Trečias didesnio glaudumo 
ženklas, sakoma, esąs redakci
nis Londono Times, kur Angli
jai pripažystama balsas ten 
kur Anglų reikalai vyrauja, o 
Rusijai ten kur jos reikalai 
svarbiausi. 

Tokiuse sukuriuose Lietuvos 
laisvės klausimas labai neaiš
kus. Mes jau rašėm apie Prof. 
Niebuhr'o. pranešimą iš Londo-

RUSAI VISAI APSU
PA KHARKOVĄ 

Rusų armijos prisiartino 
iki apie dešimts kilometrų 
nuo Kharkovo, kurį Vo
kiečiai iki šiol laiko. Sa
ko, raudonieji nukirto ge
ležinkelio liniją apie 50 ki
lometrų į vakarus nuo to 
miesto, apsunkindami Vo
kiečiams bėgimą gelžkeliu. 

SUOMIJA sako ruošian
tis bent kurią dieną pasi
traukti iš karo, kuomet jau 
mažėja Vokiečių pajiegos. 

Maskva tačiau reikalau-
ia kad Suomijai butų pa
likta tik tie plotai ką turė
jo 1940 metais, po bolševi
kų įsiveržimo, ir kad butų 
Įsteigta "drauginga^ Suo
mių vyriausybė. 

Kaip Pennsylvanijos Lietuviai 
Lietuvos Prezidento 

laukia 

SICILIJA BAIGIA
MA UŽIMTI 

Britų ir Amerikiečių jie-
gos pradėjo mušį su pas
kutinėmis Sicilijos apsigy
nimo linijomis, verždamie
si pirmyn salos pakraš
čiais ir užatakuodami Vo
kiečių ginamą Randazzo. 

Eilė miestelių per pasta
rą savaitę paimta. Britų 
kariuomenė prasiveržus 
rytinį Etna ugniakalnit 
kraštą, jau mato Italijos 
žemyną. 

Amerikiečių armija taip 
pat prisiartino apie 35 my
lias nuo Messinos, kuri gu
li tik skersai pertaką nuo 
Italijos. 

Dideli Italijos miestai i su
bombarduoti alijantų lėk
tuvais, po to kai Italai at
sisakė su alijantais kalbėti 
apie karo paliaubas. 

Iš Sicilijos praneša tokių 
vaizdų: prie medžių rasta 
pririštų ir sušaudytų Ita
lų karių kurie pradėjo ne
klausyti Vokiečių vadų, kai 
apsireiškė sujudimas tai-
kutis su alijantais. 

Italij oje Įvairiais slap
tais atsišaukimas, plaka
tais žmonės reginami išei
ti į generalinį streiką, pro-
testavimui prieš valdžią 
del nebaigimo karo. 

Ponas A. Smetona Lankys Amerikos Lietuvių 
Ankstyvąjį Kultūros Centrą — Mahanoy City. 

Dalyvaus Lietuvių Dienoje Rugp. 14-15 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Lorain, Ohio. — Sustrei
kavo apie 3,500 darbinin
kų sutrukdydami statymą 
apie tuziną laivų, Ameri
can Shipbuilding Co. dirb
tuvėse. 

* 
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Rumunijoj, buvo sustrei
kavę darbininkai dešimty
je didelių ginklų dirbtuvių. 
J'o dviejų dienų streikas 
i aigėsi. 

Pittsburgh, Pa. — Karo 
darbo taryba sutiko leisti 
pakelti mokestį 1200 dar
bininkų Pittsburgh Forg-
ings Co. dirbtuvėje, prie 
Coraopolis. 

E. Liverpool, O. — Su
streikavo 500 puodininkys-

? \Ą t ės darbininkų netoli čia, 
Newell, W. Va. Streikas 
gali praplisti ir kitose di
delėse puodininkystės dir
btuvėse šioje srityje. 

NAZIAI VĖL GRETI
NASI PRIE ITALŲ 

Davis Londone 

Indijoje pereitą savaitę 
ištikusiame potvinyje pri
gėrė apie 10,000 žmonių — 
Khari upės išsiliejimas pa
lietė apie 100 kaimų. 

Indiana, Pa. — Vienas 
jaunas ūkininkas, nužudęs 
savo žmoną, rastas nusižu
dęs savo tėvo ūkyje. 

Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. 
* # * 

GANDAI APIE HIT
LERIO PASIŠALI

NIME 

LONDONAS. — Žinios 
gautos iš Stockholmo tik
rina jog Vokiečiai iškėlė iš 
savo didžiųjų centrų ketu
ris milijonus gyventojų, iš
gelbėjimui nuo mirties ali
jantų bombardavimais. Ki
ti milijonai laukia progos 
apleisti miestus. 
no žurnalui The Nation, New 
Yorke, kad Anglijos politiniai 
rateliai linkę sutikti su Rusų 
pažiūromis Pabaltijyje, tik au
kšti dvasininkai - kunigai norį 
išreikalauti Lietuviams, Lat
viams ir Estams kulturinės ir 
tikybinės autonomijos, ko, aiš-
ku> bolševikinė sistema nieka
dos neduos. 

Italija ir Vokietija vėl 
tandžiau susirišo, praneši
mas iš Šveicarijos sako. 

Vėl Stalino nedalyvavi
mas konferencijoj su Roo-
seveltu ir Churchillu kaip 
tik atitinka nazių ir Italų 
įtemptam propagandos va
jui prieš Rusiją, anot to 
paties pranešimo. 

Badoglio . tikisi išsivys
tant kokių nelauktų sąly-
kų kurios Italijai pagelbė
tų išlysti iš dabartinių ne
gerovių. 

Vokiečiai esą pasiuntę į 
Italiją dar 500,000 daugiau 
savo kariuomenės, ir Itali
ja kariausianti iki alijantai 
pasiūlys žmoniškesnes tai
kymosi išlygas. 

Vokiečiai taipgi pasiun-

Iš Paryžius praneša jog 
Hitleris pastarose dienose 
dar buvo matytas tvarko
je, ramus, pilnas pasitikė
jimo karą laimėti. Vokie
tija, tiesa, gyvena sunkiau
si periodą. Už gandus apie 
Vokietijos sugriuvimą iš 
vidaus ^ kaltina "Žydų pro
pagandą". 

Gandai kad Hitleris pa
šalintas arba kad tuoj bus 
pašalintas paplito visoje 
Europoje, ir laukiama ki
tų didelių įvykių, tarp jų 
Italijos pasitraukimo iš ka
ro. 

Iš Ispanijos pranešė jog 
"dideles jiegas į savo ran
kas įgijo Vokietijos Marša
las Go/?ring ir kad tas rei
škia Hitlerio galybės nyki
mą. Tikrieji dabar Vokie
tijos valdytojai yra Gen. 

*6r> n ^1V1Z1J"Vkariuomenes xeitel, Adm. Doenitz, ir 
j j Balkanus nzstojimui _ke- ]\/[argaias Goering. 

Šie generolai pasiryžę lių alijantams įsiveržti Eu
ropon per pietryčius. Mar
šalas Rommel esąs Graiki
joje, alijantų įsiveržimui 
pastoti kelią. 

žaibas užmušč 6 karei
vius laike pratimų atvira
me lauke, prie Fort Bel-
voir, Va. 

Elmer Davis, U. S. Karo In
formacijos Ofiso vedėjas, Lon
done, kur jis pastaru laiku lan
kėsi. Jis buvo susitikęs su to
kios pat Britų įstaigos vedėju, 
Brendan Braken. Vaizde pa
rodoma jis su Londono polici
ninku. 

Šiaurės Pacifike viešpa
tauja ramuma per pastarų 
pora savaičių. Sakoma tai 
gal reiškia Amerikos pasi
ruošimą atimti iš Japonų 
Kiška salą. 

įvesti militarinę diktatūrą, 
armija paims į savo rankas 
Vokietijos valdymą, išgel
bėjimui šalies, jeigu Marą 
ir tektų pralaimėti. 

JAPONAI tikrina nuo 
karo pradžios nuskandinę 
Pacifike 382 alijantų lai
vus, prie to jų karo lėktu
vai suplaišinę 86 karo lai
vus naikintojus ir 80 krei
serių. 

Alijantų lėktuvų giriasi 
numušę apie 2,500.% 

PREZIDENTO PRIĖMIMO 
PROGRAMAS 

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona atvažiuoja į ka
byklas ir apsistos Mahanoy Ci
ty. Jis dalyvaus Lietuvių ©ie
nos iškilmėj, sekmadienį, Rug-
pjučio 15, Lakewood, Pa. Tai
gi Lietuvių Diena šymet ištik-
ro bus atmintina, nes pirmą 
kartą turės tokį didį ir garbin
gą svečią. Visiems bus malo
nu pasiklausyti Lietuvos Prezi
dento kalbos. 

Kun. Pius Česna, Šv. Juoza
po parapijos klebonas, su Kun. 
Juozu šukevičium, iš Tamaqua, 
važiuoja net į Pittsburgh^ par
sivežti p. Prezidentą. 
- Lietuvių Diena Mahanojaus 
Lietuvių apvaikščiojama jau 
29 metai. Nekartą kitos kolo
nijos atsisakė dalyvauti, ne
kartą nepalankios aplinkybės 
trukdė Lietuvių Dienos apvai-
kščiojimą, bet Mahano j iečiai 
užsispyrę palaikė tą atminti
ną musų išeivijos šventę. 

Lietuvių Dienos rengimo ko
mitetas suruošė platų progra
mą p. A. Smetonai. Rugp. 13, 
Lietuvos Prezidentą oficiališkai 
priims Mahanojaus miesto val
džia. Sekančią dieną, p. Prezi
dentas aplankys St. Nicholas 
Breaker, kur pirmą kartą savo 
gyvenime pamatys kaip Ameri
kos anglis yra kertama, valoma 
ir rengiama pardavimui. O po 
pietų surengta kelionė po žeme 
per kasyklas, kur musų Prezi
dentas turės progą pamatyti ir 
pasimokinti kaip išeivijos Lie
tuviai dirba, kasa ir vargsta. 
Jis pamatys musų žmonių dar
bo vietas, kur saulutė niekados 

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)' 

Statyba Amerikos karo 
reikmenų išdirbysčių jau 
pasiekė 80 nuoš. numatyto 
programo. Tas programas 
apima 20 bilijonų dolarių 
naujų dirbtuvių statymą. 

Statybai valdžia pasky
rė apie 15 bilijonų ir pri
vatinės kompanijos inves
tavo apie 5 bilijonus. 

Prez. Roosevelt paskelbe 
sekančio fiskalio meto ka
ro biudžetą, kuris apima 
100 bilijonų dolarių sumą. 
Armijos reikalams skiria
ma 56 bilijonai, Laivyno 
reikalams — 28 bilijonai. 

"Nera durnų". St. Louis, 
Mo. — Vienas vietos inži
nierius sumanė išbandyti 
kiek šio miesto žmonės ti
ki ką jiems sakai. Jis atsi
stojo gatvėje ir siūlė pra
eiviams pirkti iš jo popie
rines dolarines po dešim
tuką. Bet tik penki iš pra
ėjusių 300 asmenų sutiko 
"numesti" dešimtuką, ma
nydami kad tos dolarinės 
netikros. 

Hamburge, kaip praneša 
alijantų bomberiai išsprog
dino 274 dirbtuves ir apie 
370,000 žmonių liko be pa
stogės. Be darbų liko apie 
180,000 darbininkų. 

Tuose užpuolimuose bu
vo -i7,800 užmušta, 28,450 
sužeista, sugriauta 14,618 
namų, sugadinta 21,379 na
mų ir padaryta daug kito
kių nuostolių. 

Suv. Valstijose per pir
mą pusmetį šymet geležin
kelių nelaimėse užmušta 16 
pasažierių. Pernai pirmą 
pusmet įužmušta buvo 20. 

•v i'r.-iv-. ' -T.i'. v. 


