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ALIJANTŲ įsiveržimas Si-
cilijon reiškia, Europon per 
slenkstį įrengė nauja, trečia 
galybė. Iki tam tebuvo fašis
tinė Ašis ir bolševistinė dikta
tūra — abi nepriimtinos de
mokratinei Vakarų civilizaci
jai. 

Trečios, demokratines galybes 
Europon įžengimas dar kuklūs, 
jos kelias dar ilgas, bet jos pa
sirodymas pakėlė dvasią pa
vergtų žmonių. Ir pirm Sici
lijos Įvykių, pasitikėjimas An
glijos ir Amerikos galybe bu
vo toks didelis Lietuvoje, kad 
Stockholmo Amerikonai kores
pondentai rašė, Lietuviai "pa
kartotinai" (regis, keturis sy
kius) griežtai atsisakė stoti 
talkininkauti naziams prieš 
mirtiną Lietuvos priešą — bol
ševikinę diktatūrą. Lietuviai 
atsisakė eiti Suomijos keliu. 
Jie tiki kad demokratinis pa
saulis laimės ir Lietuvai Atlan
to čarterio principus pritaikys. 
Amerikos Lietuviai, taip pat, 
prašo palaimos tik Amerikos 
ir Anglijos ginklams. Jie ti
kisi visko žmoniškumo iš Wa
shington© ir Londono, akivaiz
doje žiaurių gąsdinimų iš Mas
kvos. 

• 
AMERIKOS Valstybės De

p a r t m e n t ? ,  E u r o p o s  r e i k a l ų  
skyriaus vedėju paskirta bu
vęs U. S. Ambasadoriaus Lon
done patarėjas, Harrison Free
man Matthews. Gimimu Bal-
timorietis, jis, sakoma, gabus 
vyras, konservatas, bet ne at
žagareivis. Jis baigęs Prin
ceton universitetą, kur profe
soriauja Lietuvių geras drau
gas, Prof. Bender. Lietuvių 
kalbos žinovas. Tikimės, po
nas Matthews bus prielankus 
Lietuvos laisvės reikalui, o 
musų draugai Baltimoriečiai 
(ypatingai Mary lando Seimelio 
atstovas, poetas Adv. Nadas 
Rastenis) ras progų p. Mat
thews su nauja vieta pasvei
kinti ir Lietuvių tautos lais
vės troškimą priminti. 

• 
LIETUVOS LAISVEI pavo

jų primena žymus Amerikonas 
rašytojas, William H. Cham
berlain, autorius kelių knygų 
apie Sovietų Rusiją. Rimtame 
Yale Review žurnale jis sako: 
"Išanksto nesusitarus, kitas 
klausimas pridarys kliūčių So
vietų Sąjungai ir Amerikos-
Anglijos blokui. Tai — kur 
nutiesti Rusijos vakarų sieną. 
Stalinas viešai stiprokai pabrė
žė savo geismą gauti bent 1941 
metais turėtas sienas, reiškia, 
Latviją, Lietuvą, Estiją, Rytų 
Lenkiją, ir Besarabiją. Ketu
rių Laisvių pritarėjai, gali bū
ti, reikalautų kad bent kai ku
riuose šiuose kraštuose butų 
įvykdyta plebiscitai. Bet grei
čiausia, karu nuvargintos An
glija ir Amerika, Rusijai, be 
to, dar dėkingos už pasitarna-
vimą bendram reikalui, rimtai 
nesipriešins Sovietijai pasidi
dinti savo pirmkarinius rube-
žius". 

• 
AMERIKA yra dėkinga Ru

sijai už išmuštus Vokiečius ir 
suteiktą jai laiką geriau apsi
ginkluoti. Bet ar ne perbran-
gi kaina už tai apmokėti dau
giau dešimties milijonų Rytų 
Europos žmonių laisve? Ame
rikos Lietuvių uždavinys yra 
įtikinti Amerikos visuomenę 
kad, nuovargio nežiūrint, ver-
gijon parduoti dešimtį milijo
nų gyvybių nepridera kraštui 
pakėlusiam keturių metų Ci
vilinį Karą, juodukus iš ver
gijos išlaisvinti! 

• 
' JPftAVESTI SIENĄ tarp ko-
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LAUKIA GREITO ITALIJOS PASIDAVIMO 
STALAI JAU KARIAUJĄ PRIEŠ VOKIEČIUS SIUNČIAMUS 

JŲ ŽEMĖN. MUSSOLINI TURĖS BUT! NUBAUSTAS 

Sicilijos Užkariautojai Perduoda Amuniciją 

Beišlyginiai Turi Pasi
duoti — ir tas pats 

Eina Hitleriui ir Tojo 

Washington, Liepos 28. — 
Prez. Roosevelt kalbėjo j 
pasaulį per radio, pareikš
damas kftd Benito Mussoli
ni ir "jo fašistų gengė" 
neišvengs nubaudimo kai
po kriminališki prasižen
gėliai prieš žmoniją, taipgi 
griežtai pasakė jog Ameri
kos ir Anglijos sąlygos Ita
lijai vis tebėra beišlvginis 
pasidavimas, taip kaip tos 
sąlygos yra pastatytos Hit
leriui ir jo gaujai ir Tojo 
bei jo gaujai. 

"Pirmas Ašies plyšimas 
jau atėjo", paskelbė Prezi
dentas. 

Tačiau pareiškė perser
gėjimą Amerikos žmonėms 
kad nors planai padaryti 
nusmogti Mussolini ir jo 
gaują pavyko, nebus taip 
lengva sutriuškinti Hitlerį 
su jo gauja ir Tojo su jo 
gauja. 

Italų pastangos jau su
triuškintos, tačiau karas 
prieš Italus bus tęsiamas 
iki tos šalies žmonės per-
matys jog jiems nėra pras
mės kariauti. 

Prie kitų dalykų, savo il
goje kalboje Prez. Roose
velt patiekė pokarinį pro
gramą aprupinim.ui kare 
dalyvaujančių vyrų. 

ITALAI KYLA PRIEŠ 
VOKIEČIUS 

KAVA LAISVA. Prezi
dentas Roosevelt paskelbė 
savo kalboje per radio kad 
kava jau paliuosuota nuo 
racionavimo, padidėjus jos 
įvežimui, nes pavyko pra
šalinti submarinų pavojų, 
kuris karo pradžioje buvo 
toks didelis. 

PACIFIKE, U. S. lėktu
vai per dvi dienas darė 19 
atakų Japonų laikomos sa
los Kiška, šiaurėje. Taip
gi smarkiai užpuolė priešų 
stovyklas Wake Saloje an
tru kartu bėgyje dviejų 
dienų. 

Prie Munda, Solomonų 
salose, Amerikiečiai prisi-
siekė visai prie Japonų 
linijų. 

Amerikos kareiviai atlie
ka savo pradinius lavini
mus sunkiausiose sąlygose, 
tankiai net tyruose Kali
fornijoje ar kitus. Šiomis 
dienomis Kalifornijos ty
ruose mirė trys kareiviai^ 
nepanešdami karščio, kiti 
keliolika apalpo. 

Iš Ispanijos praneša girt 
dėję kad Italai pradėjo at
kakliai susikirsti su Vokie
čiais šiaurinėje Italijoje — 
Italai nori baigti karą, ir 
žmonės pradeda bruzdėti 
prieš Vokiečius esančius ir 
vykstančius Italijon tęsi
mui karo,. 

Italai nepasitiki Vokie
čiams, mano jie gali kėsin
tis užgriebti Po slėnį. 

Iš Londono praneša kad 
ir Bulgarijoje bei Vengri
joje, kitose Hitlerio kontro
lėje laikomose šalyse, pra
sidėjo trynimaisi ir bruz
dėjimas. Mussolinio praša-
linimas pradėta jausti vi
sur kaip palengvėjimas. 

Sako, Rumanija ir Ven
grija nori paskiros taikos 
su alijantais. 

Eina spėjimai jog Ali-
jantai yra pasiruošę bent 
kokiam netikėtam žygiui 
ir Artimuose Rytuose, nes 
Įsiveržimas Sicilijon nesu-
ima visas alijantų turimas 
jiegas Afrikoje ir Egipte. 

SICILIJOS UŽKARIA
VIMAS VYKSTA 

Amerikos armija, verž
damasi pirmyn linkui Mes-
sinos, Sicilijos vartų į Ita
lijos žemyną, paėmė penkis 
kitus miestus paeiliui. 

Taip pat Kanadiečiai ry
tiniame salos krašte atkak
liai kaujasi su Vokiečiais, 
kurie dvi savaitės laikosi 
prie Catania uosto. 

Skaičiuojama kad Sicili
joje jau suimta apie 110,-
000 ašies kareivių nelaisvėn. 

LAIKRAŠTINE popiera 
pabranginama $4 tonui su 
Rugsėjo 1 d. Šymet Kovo 
1 jau kartą buvo pabran
ginta $4 tonui. 

HAMBURGAS, Vokieti
jos miestas, alijantų lėktu
vų smarkiai bombarduotas 
keturias naktis pagretu, ir 
smarkiai apsprogdinta ki 
ti miestai Ruhr slėnyje. Iš 
žygių negryžo 18 lėktuvų. 

* 

MUSSOLINI ATSTA
TYTAS IŠ ITALŲ 

VADOVYBĖS 

Italijoj įvyko didelė per
maina: Mussolini, buvęs vi
sas valdovas, liko be vietos 
ir kas su juo po to atsitiko 
neaišku. Taip tai nulužo 
viena ašis vežimo kuris su
kėlė pasaulyje daug nege
rovių. 

Mussolinio vietą užėir -
Maršalas Pietro Badoglio, 
71 metų amžiaus kariauto
jas, kuris sudarė vyriausy
bės kabinetą beveik iš ka
ro vyrų. ' 

Badoglio paskelbė kad 
Italija tęs karą toliau, ta
čiau dalykai virsta taip jog 
Italija turės išpildyti ali
jantų vadų — Roosevelto 
ir Churchillo — reikalavi
mus besąlyginai pasiduoti, 
arba Italija bus plaišinama 
iki pasiduos. 

Pačioje šalyje prasidėjo 
zruzdėjimas už taiką, žmo
nės nori karo pabaigos. 

Pranešimai sako Popie
žius Pius XII deda pastan
gas užvesti taikymosi kal
bas tarp alijantų ir Itali-
jps. Italija buvo pirmuti
nė netekti visko ką turėjo 
laimėjus už savo ribų, del 
įsivėlimo Į šį karą. 

Badoglio išleido įsakymą 
kuriuo panaikina Italijoje 
Fascistų partiją. 

Kas laukia Italijos to
liau? Ar vėl bolševizmo 
pavojus, iš kurio Mussoli
ni išgelbėjo tą šalį? Ar ali-
jantai leis Europoje įsiga
lėti komunizmui ? 

Ali jantų  l ie jos  i š l ipa  S ic i l i jo je ,  į s iverž iant  Mumpon.  Vaiz
das parado kareivius per rankas leidžiant šovinius iš laivo i pa
kraštį. Virš 2,000 Alijantų laivų dalyvavo pergabenime karei
vių ir reikmenų pervežime Afrikos į Siciliją, Nežiūrint to
kio didelio žygio, praneišmai sako dauguma dalinių pribuvo nu
statyta laiku ir tvarka. 

KARO PASKOLOS 
VAJUS PRASIDĖS 

RUGSĖJO 9 

Nužudė penkis. Ogden, 
Utah. — Tūlas 38 m. vyras, 
teisme teisėjui paskelbus 
perskyras jo žmonai nuo 
jo, išsitraukęs šautuvą nu
šovė teisėją ir keturis ki
tus asmenis. Jis vėliau nu
ėjęs policijon pats pasida
vė, kai jo pabėgusio ilgai 
nesurado. 

Žuvo 800 Japonų. Spro
gime Japonų laivo užkrau
to amunicija žuvo 800 Ja
ponų prie Yangtze upės 
uosto Matang. 

Prez. Roosevelt forma
liai paskelbė Rugsėjo 9 d. 
pradžiai trečios karo pa
skolos vajui ir ragina ša
lies gyventojus ruoštis pir
kti karo bonus sulyg "savo 
sąžinės". 

Ta paskola nustatyta 15 
bilijonų dolarių. 

VĖL PLĖŠIA BAŽ
NYČIŲ STOGUS 

Iš Stockholmo praneša 
apie Vokiečių naujas pas
tangas nuplėšti nuo bažny
čių stogų ir bokštų vario 
uždangalus Lietuvoje, Es
tijoje ir Latvijoje. Bažny
čių varpus naziai išvežė 
anksčiau, kiek dar buvo li
kę nuo bolševikų, praneši
mas sako. 

Visa Eiiė Amerikiečių Generolų Panamoj 

muštinio ir nekomunistinio pa
saulio, New York Times sako, 
opus klausimas. Sutinkame, 
bet Lietuvių tauta nori buti 
nekomunistinėje tos sienos pu
sėje. Jos siela, jos kultura, 
jos visi troškimai susieti su 
demokratiniu Vakarų Europos 
pasauliu, o ne su beširdžia Ry
tų diktatūra. Ji tinka Hu
sams, bet ne Lietuviams. 

Devyni Amerikos generolai nufotografuoti kartu Panamos 
orlaivių stotyje. Tai retas atsitikimas kad tiek generolų pasi
taikytų buti vienoje vietoje. 

MUŠIS UŽ OREL 
Pranešimai iš Rusų-Vo

kiečių fronto kalba vien 
tik apie mušį prie Orei — 
ten raudonieji jau kelinta 
savaitė triuškina Vokiečių 
armijas ir užkariauja kas
dien po dešimtis kaimų ir 
miestelių. 

Nekurie tėmytojai Wa-
shingtone pradėjo kalbėti 
kad tas Rusų paskelbtas 
Vokiečių žudymas-naikini-
mas, yra ne kas kitas kaip 
bolševikų gudravimas įvi
lioti Britus ir Amerikiečius 
pulti Vokietiją iš Vakarų, 
įtraukimui Amerikos į at
virą karą su Vokietija. 

TEXAS valstijoje šios 
savaitės pradžioje siautė 
smarki vėtra, padaryta mi
lijonai dolarių nuostolių. 

Toje audroje žuvo 13 as
menų, kaip surinktos žinios 
sako. 

Aštuoni apkaltinti. Iš 
Washingtono praneša apie 
apkaltinimą aštuonių Ame
rikiečių kurie tarnavo Ita
lijai ir Vokietijai, kalbėda
mi per radio už jų karo pa
stangas. Jiems gręsia mir
ties bausmė jeigu butų su
gauti. 

Liepos 22 žuvo Amerikos 
subfriarinas Triton, kuris 
savo veikimu nuskandino 
12 Japonų karo ir prekinių 
laivu. 

Federalė valdžia interna
vo 4800 kitataučių, priešų 
valstybių žmonių, nuo ka
ro pradžios. Viso tokių nu-
žiurėtų kitataučių surašy
ta 13,000. Suimtieji skai
tomi pavojingais šaliai. 

Kuboje, v i r š  H a v a n o s ,  
ore susimušė du Amerikos 
bomberiai, su jais žuvo 12 
kariu. 

PRAŠO ŽEMĖLAPIŲ 
KARO REIKALAMS 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Washington. — Žmonių 
darbo jiegų komisijonie-
rius paskelbė įvedimą plie
no industrijoje 48 darbo 
valandų ūž paprastą mo
kesti. Daugelis plieno iš
dirby sčių pradėjo bėdavoti 
kad jose pradėjo sumažėti 
produkcija del stokos dar
bo jiegų, įvedus draudimą 
imti daugiau darbininkų 
iki bus pilnai įvykdyta 48 
valandų darbas. 

Dirba ilgiau. Nacionalė 
Industrinė Taryba skelbia 
kad šymet industrijose dir
bta ilgiausios valandos ben
drai imant negu kada nuo 
Balandžio mėnesio 1930 m. 

Vidutiniai dirbtuvėse iš
dirbta po 45.2 valandas sa
vaitėje. Darbininkų uždar
biai, taip pat, bendrai pa
ėmus, peršoko $1 į valan
dą, arba po $45.90 savai
tėje. Tas palyginimas da
roma remiantis tuo kad 
vieni uždirbo mažiau, bet 
kiti daug daugiau, ir ben
drai sudėjus ir išdalinus 
vidutiniai pasidarė uždar
bis po $1.01 valandai. 

Columbus, Ohio. — Fe
derates valdžios inspekto
riai pradėjo rūpintis pra
vedamu plataus vajaus ka
ro dirbtuvėse Ohio, India
na, Kentucky ir West Vir
ginia valstijose išvengimui 
darbininkų susižeidimų ir 
net mirčių prie darbų. 

Per pirmus 4 mėnesius 
šymet paminėtoje srityje 
nuo sužeidimų sugaišinta 
tiek darbo kiek butų su
gaišinta jei per metą lai
ko butų uždarytos ketu
rios dirbtuvės po 1000 dar
bininkų. 

Su v. Valstijų Armijos že
mėlapių skyrius atsišaukia į 
visus kurie turi didelių skalių 
žemėlapius (1:500,000 arba dU 
dėsnius) visų šalių, už Suvie
nytų .Valstijų ir Kanados ribų, 
duoti juos naudotis karo rei
kalams. 

Reikalinga smulkmeniškų že
mėlapių šalių, miestų planų ir 
uostų planų, taip pat ir kelio
nių keliarodžių kuriuose ran
dasi žemėlapiai. 

Reikalinga fotografijos iš 
aukštumų, matininkų užrašai 
ir geodetiškos kontrolės datos. 

Kuo vėlesnių laikų laidos 
tuo geresni. 

Nesiųsti nieko kas daryta 
pačioje Amerikoje, nes tą vis
ką turi, reikalinga tik gamintų 
kitose šalyse. 

Persiųsti arba pranešti apie 
turimus žemėlapius į: 

War Department 
Army Map Service 

79 West Monroe Street 
i * Chicago, IW. 

Po 27 metų. Montreal, 
Kanada. — Vienas ūkinin
kas tapo apkaltintas nužu
dymu darbininko 27 metai 
atgal. Tas nužudytas bu
vo manyta dingęs ir iki šiol 
niekas jo nepaisė. Bet da
bar to ūkininko namo skie
pe užtikta žemėje batai, ir 
toliau iškasta kaulai. To 
dingusio žmogaus duktė iš 
batų pažino kad tai buvo 
jos tėvo. 

Bridgeville, Pa. — Sep
tyniems angliakasiams už
pilta vandeniu išeiga iš ka
syklos, kuomet staigus po-
tvinis užliejo upės pakraš
tyje ineigą į kasyklą. # 

Pieno gamyba šiais me* 
tais, kaip numatoma, bus 
118 bilijonų svarų, arba 
1,250,000,000 svarų mažiau 
negu buvo 1942 metais. 

Nuo šio karo pradžios, 
Suv. Valstijos ir Kanada 
pagamino jau 115,000 lėk
tuvų, 175,000 didelio kalib
ro kanuolių, 1,500,000 kul
kosvaidžių, 6,000,000 šau
tuvų, 200 milijonų šovinių 
kanuolėms, 25 bilijonus vi
sokių smulkių šovinių, 20 
milijonų tonų prekinių lai
vų ir 2 milijonu tonų karo 
laivų. v 

L. .•.../.J,. 


