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IŠ LIETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

VYKDO GRIEŽTĄ 
TVARKĄ 

Vokiečių komisaro okupuo
tiems "Rytų kraštams" vieti
ninkas A. Meyer Kauno Vokie
čių laikraštyje praneša kad 
Vokiečiai okupuotuose kraštuo
se sudarę "vadovybės ir ad
ministracijos aparatą", kuris 
praeityje "neturi pavyzdžio". 
Nepaisant sunkumų ir pasi
priešinimo jų planai be atodai
ros busią toliau vykdomi. 

Kaune paskirtas naujas Vo
kiečių "darbo įstaigos" virši
ninkas. Jis, perimdamas savo 
pareigas, pareiškė kad vyriau
sias jo uždavinys busiąs "žpio-
nėms vadovauti" ir telkti gy
ventojus darbui. 
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KAINA 5b. (28-ti metai :: 28th Year) 

ria Priešams Besąlyginiai Pasiduoti Dabar 
KONFERENCIJA BAIGĖSI SUTARIMU 

ATKAKLIAI TRIUŠKINTI PRIEŠUS 

IŠ OTTAWOS 

Ottawa, Kanada, Rugp. 
25. — Prezidentas Roose
velt atvyko čia pasakyti 

Kaip žinoma, Vokiečių "dar-į ka'bi*' Užbaip slap
to įstaigos" verčia Lietuvos grybas su Churchill u 
gyventojus vykti darbams Vo-i'^beke" ,a!° kalboje Ka-
kietijon ir kitur. u

nados sostineje preziden-
Išlcista ir įsakymas kuriuo: Pasake .tlk tlek>. Je'Su 

nustatoma kiek darbo jiegos I Hitleris ir 30 generolai bu-
tų dalyvavę Quebeko karo 
konferencijoje jie butų da-

~ siprotėję jog pasidavimas 
gali naudoti atskiras ūkis. Vo
kišku kruopštumu apskaičiuo
ta visi ūkių dydžiai pagal ap-; , , .. . , 
skritis ir kiekvienam ukiui nu-Ldabar lselt,J J1???8 -1 naudi! 
statyta net iki pusės žmogaus! ne£u vėliau. 
tikslumo, kiek darbininkų gali 
buti ūkyje laikoma. Paveiz-
dan, ūkiai tarp 5 ir 7 hektarų 
gali turėti pusantro darbinin
ko. Vokiška "darbo įstaiga" 
gali darbininkų perteklių pa
naudoti kitokiam darbui. 

Roosevelt kvietė priešus 
padėti ginklus dabar ir im
tis taikos. Trumpu laiku, 
sakė jis, mes pranešime sa
vo slaptos . konferencijos 

LIETUVOJE, visi jitaigų 
tarnautojai ir pramones įmo
nių darbininkaį Vokiečių ko
misaro įsakymu turi privalo
mai vykti miškų kirtirtio'daff-
bams. Kiekvienas žmogus tu
ri pagaminti 35 ketv. metrus 
malkų. Įr&nkius turi turėti 
savo. 

• 
LAIKRAŠČIAI skelbia kad 

žuvę esą šie Lietuviai polici
ninkai: Simas Davidavičius, Ig
nas Strikauskas, Juozas Lege-
tavičius, Juozas Venstukonis, 
Juozas Reinys, Barkonis, Vy
tautas Kučys, Antanas čepu-
kaitis, Bronius Valiulis, Anta
nas Liaugaudas, Petras Krapi-
kas. 

• 
PANEVĖŽYJE kalbėjęs Vo

kiečių kamisariato atstovas 
ypač ragino Lietuvių tautą 
žiūrėti prielankiai į "naujosiom 
Europos" santvarką, kurią na-
ftifti įvykdysią. 

• 
LIETUVOS gyventoju vokie

tinimo siekdami, Vokiečiai pa
kartotinai surengė Kulautuvo
je Vokiečių kalbos ir stenogra
fijos kursus Lietuvaitėms. Joa 
ten turi gyventi kartu su Vo
kietėmis. 

• 
VOKIETIS Muesse, miškų 

skyriaus vedėjas Lietuvoje, at
virai rašo kad šalia kuro, Lie
tuvos miškų medžiai esą nau
dojami Vokietijos karo reika
lams, būtent, sprogstama j ai 
medegai gaminti. Be to, miš
kas esąs išvežamas Vokietijon 
celiuliozinei vilnai gaminti ir 
kasyklų reikalams. 

KAUNO Lietuvių dienraštis 
"Į Laisvę" nuo šių metų pra
džios jau nebeišeina. Jo vie
toje pradėta leisti dienraštis 
pavadintas "Ateitis". 

"T Laisvę" pirmas numeris 
pasirodė 1941 metų Birželio 
24 d., kai Kaune pavyko suki
limas prieš raudonąją okupa
ciją. Laikraštyje buvo pra
nešta kad susidarė Laikinoji 
Vyriausybė ir kad paskelbtas 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymas. Laikraščio redak-

f torius buvo ats. Kapt. poetas 
J. žengė-žlabySj 

nutarimus Vokietijai, Ita 
lijai ir Japonijai. Tą pra
nešimą jiems padarysime 
ta kalba kurią jų susuktas 
protas gali geriausia su
prasti. 

Taip tai Prez* Roosevelt 
pagrąsino priešams ir kar
tu persergėjo kad dabarti
niu metu besąlyginai pasi
duoti jiems išeis naudin
giau, negu laukti iki bus 
sutriuškinti ir priversti pa
kelti rankas į viršų. 

Prez. Roosevelt pažadėjo 
duoti maisto ašies šalių gy
ventojams, kad jie nebijotų 
pasiduoti ir baigti karą.' 

Roosevelto kalboje buvo 
a t v i r a s  g r ą s i n i m a s  a š i e s  
vadams ir parodymas pa
siryžimo baigti karą grei
čiausiu galimu budu. 

Šis Roosevelto atsilanky
mas Ottawoj yrą pirmuti
nis Suv. Valstijų preziden
to vizitas Kanados sostinė
je. 

IŠ QUEBEK O 

Aukštieji alijantų vadąj, 
Roosevelt ir Churchill, už
baigė savo slaptus nutari
mus atkakliam karo vedi
mui prieš ašies jiegas. 

Kokie tie planai niekas 
nežino, bet jie nustato ne
liaujamą atakavimą ašies 
šalių Europoje ir Azijoje, 
iki jos bus priverstos besą
lyginiai pasiduoti. 

Lordas Louis Mountbat-
ten, Britų karaliaus pus
brolis ir pasižymėjęs Ang
lų kommandos vadas, pa
skirtas vyriausiu alijantų 
karo jiegų komandierium 
pietrytineje Azijoje. Bri
tai ryžtasi atsikariauti iš 
Japonų tą ką jie karo pra
džioje užgrobė. 

Rooseveltas ir Churchill 
baigė savo konferenciją su 
pasitikėjimu kad Stalinas 
nedrys daryti paskiros tai
kos su Hitleriu. 

Jiedu užgyrė planą Eu
ropos atkariautų šalių val
dymui. Tikisi kada nors 
laikyti konferenciją kurio
je dalyvaus ir Rusijos at
stovai. 

LITVINOV AME
RIKON NEGRYŠ 

Churchill Atvyksta Quebeko Konferencijai 

RUSAI ATSIĖMĖ 
KHARKOVĄ 

Amerikos išdirbystės da
bartiniu laiku jau rūpina
si pokariniais darbais — 
šešios firmos iš kiekvienų 
10 rimtai tam ruošiasi. 

Liepos 23, Sovietų armi
ja galutinai išmušė Vokie
čius ir atsiėmė Kharkovą. 
Tai yra trečias didžiausias 
Rusijos miestas. 
9 ' 

Iš Londono praneša jog 
Stalinas jieško budų suda
ryti vėl paskirą taiką su 
Hitleriu. Tai gal but yra 
jo grąsinimas alijantams 
kad atidarytų antrą fron
tą ten kur Stalinas nurodo. 

SICILIJOS užkariavime 
apie 7100 Amerikos karei
vių užmušta, sužeista arba 
paimta nelaisvėn. Sala U&-
imta i 38 dienas. 

Britai turėjo 11,835 už
muštais ir sužeistas, Kana
diečiai 2388. 

Sausio 1 d. 1944 m. 
j Amerikos ginkluotas Jie
gas bus paimta dar apie 2 
milijonai vyrų. Tuo budu 
Į tarnybą bus pašaukta ir 
apie 400,000 jaunų tėvų ku
rie vedę ir sulaukė kūdikių 
karo pradžioje. Pavienių 
vyrų galimų pašaukimui į 
tarnyba esama apie 1,427,-
000. y 

Jos Puošia Paežerį ir Gelbsti Skęstančius 

/. 

Sovietų vyriausybė pra
nešė kad bfivęs Washing-
tone ambasadorius Litvi
no v, kuris buvo sugryžęs į 
Maskvą pasitarimams, at
statytas iš ambasadoriaus 
vietos. Jo vietjninku pa
skirtas iki šiol buvęs am
basados patarėjas Gromy-
ko, jaunas ir niekam neži
nomas kaipo diplomatas. 

Šis Stalino pasielgimas 
turi dvi reikšmes: pabau
dimą to seno diplomato kad 
nepajiegė iškovoti Ameri
koje antro fronto Rusijai 
išgelbėti nuo Vokiečių, ir 
parodymas Amerikai kad 
neklausymas Stalino sukė
lė jo "rūstybę". 

Litvinovo staigus; pašali
nimas iš vietos reiškia ko
kią naują pamainą Krem
liaus politikoje. Seniau, kai 
Litvinovas buvo užsienių 
reikalų komisaru, Stalinas 
jį pašalino iš tų pareigų ir 
paskyręs Molotovą, susitai
kė su Hitleriu. „Matyt Hit
leris nenorėjo su Žydu už
sienių reikalų komisaru tu
rėti reikalų tai Litvinovas 
buvo pastumtas i šalį. 

Naziams užpuolus Rusi
ją, Stalinas pasiuntė Lityi; 
novą. į Washingtona dirbti 
už antrą frontą. 

S. V. sekretoriaus, padė
jėjas Sumner Welles stai
ga išvyko iš Washingtono 
į nežinomą kelionę, kaip 
tik -paaiškėjo kad Litvino
vas atšauktas. Jis gal iš
vyko i Maskvą išlyginti 
nesusipratimus del bolševi
kų nekantrybės nesulau
kiant antro fronto. 

Iš Londono atšauktas ir 
tenaitinis Sovietų ambasa
dorius Maisky. 

Valdžia pasiryžus leisti 
degtinės varykloms trum
pam laikui pagaminti kie
kį degtinės kuri galėtų bū
ti paruošiama naudojimui 
ateityje. Nuo 1942 metų 
Spalių mėnesio visas lega-
lis degtinės dirbinus sulai
kyta. 

Lėktuvams atakavus Es-
seną, Liepos 25, praneša 
buvę suardyta apie 110 di
džiųjų Kruppo fabrikų ku
riuose gaminama Vokieti
jai karo ginklai. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Šiuo Tarp Dirba 
Daugiausia 

Liepos pradžioje šymet 
i visokiuose darbuose už at
lyginimą dirbo 63,500,000 
vyrų ir moterų — apie 25 
milijonai daugiau negu ne
senai buvusiais depresijos 
metais, kuomet darbus tu-

j rinčių skaičius buvo nu
puolęs iki apie 40,000,000. 

! Iš dirbančiųjų tačiau iš
rinks apie tris milijonus 
vyrų sekančių 12 mėnesių 
bėgyje i ginkluotas jiegąs. 
Dirbtuvėms darbininkų rei
kės dar daugiau. 

Britų premjeras Winstcn Churchill, parodoma atvykęs į 
Kanados miestą Quebec, prieš prasidėjimą konferencijos su S. 
V. Prezidentu Rooseveltu. 

BERL1NAS SMAR-
KIAl NUKENTUO 4 
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Britų ir Amerikos lėktu
vai atliko baisius bombar
davimus Berlino — kokių 
dar nėra buvę. Padaroma 
milžiniški nuostoliai. De
šimtys tūkstančių žmonių 
liko be pastogės. 

Sako, valdžios Įstaigos 
iškeliamos iš Berlino. 

Kai Vokiečiai pradėjo 
savo lėktuvais bombarduo
ti Angliją karo pradžioje, 
krašto apsaugos ministeris 
Goering išdidžiai skelbė — 
jokis prieš lėktuvas nepa
sieks Berlino. Jis prastai 
nuspėjo. • 

Amerikiečiai ir Anglai 
tęsia bombardavimą Itali
jos ir Prancūzijos miestų. 

AMERIKIEČIAI AT-
... GAVO KIŠKA 

Japonai pabėgo iš Kiška 
salos, šiauriniame Pacifi-
ke, kurią buvo užgriebę 
pat karo pradžioje. Ame
rikos lakuna i pastaromis 
dienomis pradėjo nematyti 
jokių Japonų žymių toje 
saloje. Jie bėgo matomai 
jausdami kad netrukus bus 
užpulti ir sunaikinti. Prieš 
kelias savaites Amerikie
čiai atėmė iš Japonų kitą 
gretimą salą tenai, pada
rydami didelių nuostolių. 

Kiška ir Attu salas už
ėmę Japonai tikėjo pasida
rysią sau kelią užpuolimui 
Šiaurės Amerikos. Dabar 
tas kelias liko atviras už
puolimams Japonijai. 

1944 metais numatyta iš
statyti 2,000 naujų preki
nių laivų, kurie apims 20 
milijonų tonų svorį. Šy
met tikima bus padirbdin
ta laivų 18,890,000 tonų. 

Streikas. Stellarton, N. 
S., Kanada. — Šioje srity
je sustreikavo 1200 anglia
kasių. Jie užprotestavo del 
trijų miestelio daktarų iš
ėjimo praktikoms į rezėt-
vinę armijos stovyklą. 

Pennsylvanijoje, i n d us-
trijose Liepos mėnesį dir
bančiųjų skaičius buvo pa
siekęs aukščiausio laipsnio 
— 1,500,000 darbininkų, ir 
jų savaitinės algos siekė 
apie 50 milijonų dolarių. 

Šymet dirbo 20 nuošim
čių daugiau negu pernai. 

PAKEISTA TV AR-
KA VOKIETIJOJE 

Vokietijos vidaus tvarka 
pavesta griežtai Gestapo 
globai. Hitleris paskyrė 
slaptos Gestapof policijos 
vadą Heinrich Himmler vi
daus reikalų ministeriu ir 
šalies administracijos va
du. 

Padaryta ir kitos pakai
tos nazių imperijos vado
vybėje. 

SUOMIAI sakoma patie
kę Rusijai šešių punktų 
taikos programą. Bolševi
kai tačiau vargu jį pri
ims, nes jie nori užgrobti 
visą Suomiją. 

Iš Šveicarijos praneša jog 
Mussolini buvęs peršautas į 
pilvą, ir jo sūnėnas, Milano 
fašistiško laikraščio redak
torius, nušautas, taipgi su
šaudytas fašistų radio ko
mentatorius. Apie Mussoli
ni pranešimas netikras. 

12 užmušta. Kearny. N. 
J. — Pereitą savaitę ištiku
siame sprogime Congoleum-
Nairn dirbtuvėje galutinai 
užmuštų skaičius nustaty
ta 12 asmenų. 

Valdžia praleido jau 25 
bilijonus dolarių statymui 
dirbtuvių ir kitų įmonių 
reikalingų karo vykdymui. 
Dideliausias sumas valdžia 
įdėjo į kariškų lėktuvų iš
dirbystės. 

Kaip Vokiečiai paniekinę 
Atlantic City, N. J., try- 2y,dus.ir Lenk"s Pfodo ®is 

Visa armija gražuolių plaukikių Chicagos paežeryje, kurios 
pasitarnauja sargybinėmis nuo prigėrimo besimaudančių. Bu
tų smagu skęsti vienos kurios glėbyje, ar ne?._... ' 

lika viešbučių ir miesto au
ditorija paima valdžios ži
nion. ' Tos įstaigos bus pa
naudotos sužeistų kareivių 
sutalpinimui, kuomet jie 
bus parvežti iš užjurio. Iš 
ten paskiau bus skirstoma 
j kitas šalies dalis. 

Apie dy milijonai Ameri
kos ginkluotų vyrų randa
si jau įvairiuose frontuose 
užjuriuose. Iš jų apie 700,-
000 randasi Europoj, Arti
muose Rytuose ir Vidurže
mio juros srityse. Kiti vi
si išsiųsti į Pacifiką prieš 
Japonus. 

palyginimas. Maisto patys 
Vokiečiai gauna po apie 
2,700 kalorijų dienai; kitų 
okupuotų šalių gyventojai 
po 1,600 dienai; Lenkai po 
apie 800 dienai ir Lenkijos 
Žydai po 400. 

ŽUVO 18,000. Vienu pa
starų alijantų užpuolimų 
Vokietijos, kaip praneša, 
Elbe upės tunelyje prigėrė 
apie 18,000 žmonių, kurie 
buvo ten subėgę slėptis or
laivių užpuolimo metu. Iš
sprogdinta vienas galas to 
tunelio prie upės ir vanduo 
užsėmė visą tunelį. 

Nužudė tėvą ir brolį. 
Burlington, Ky. — Tula 16 
metų mergaitė, Anna Ki-
ger, nušovė savo tėvą ir 6 
metų amžiaus broliuką. Ji 
laukia teismo. 

Sovietų spauda vėl pakė 
lė reikalavimus kad Ame 
rika ir Anglija atidarytų 
antrą frontą. Tą riksmą 
paleido prieš pat Roosevel-
to-Churchillo konferenciją. 

KOPENHAGOJE, Dani
jos sostinėje, įsiveržė apie 
50,000 nazių kareivių įvedi
mui mieste tvarkos, nes Da
nai pradėjo atkakliai oku
pantams priešintis riaušė-

Imis ir streikais. 

Liepos menesį Amerikoj 
pagaminta 7,373 karo lėk
tuvai — taigi priešai visi 
sudėjus į vieną nepasiekia 
tokio didelio naujų lėktu
vų dirbimo skaičiaus. Ame
rika galiaus oro jiegomis 
priešus sumuš. 

Balandžio mėnesį šymet 
Suv. Valstijose už algas ir 
uždarbį dirbo apie 60 mi
lijonų asmenų — daugiau
sia negu kada kitados. 

Valdžia raginama rūpin
tis darbų planais dabar, 
nes karui pasibaigus liks 
be darbo bent 12 milijonų 
darbininkų' armija po 6 
mėnesių po karo pabaigos. 
Industrijos privalo dabar 
pasiruošti gamybai civili
niams gyventojams reik
menų, kitaip šalis įpuls į 
bedarbe. 

Britų atstovas Hoare at
silankė pas Ispanijos val
dovą Franco pasitarimams, 
kas atkreipė visų akis ką 
jiedu sutars. 
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