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Dar taip neseniai visuose 
kampuose buvo šaukiama, kad 
filmą “Mission to Moscow” 
esanti gryna Maskvos propa
ganda, kad tuo patim pavadi
nimu knygos autorius ponas 
Davies esąs parsidavęs Stali
nui.

Priėmė rezoliucijas, protes
tavo prieš rodymą tos filmos. 
Lietuviški fašistai, klerikalai 
ir menševikai beveik proto ne
teko berėkdami.

Bet dabar Tysliava Vieny
bėje (liepos 23 d.) šaukia:

“Iš Maskvos pranešama, 
kad šią filmą Stalinas uždrau
dęs rodyti rusų publikai. . . 
Štai jums ir teisybė apie So
vietų Rusiją.”

Dėlei tos pačios filmos Nau
jienose (liepos 22 d.) prirašy
ta dvi špaltos. Ta pati tema, 
tas pats alasas, tie patys me
lai.

Taip jiems pranešęs The 
New York Timeso korespon
dentas Ralph Parker. Bet 
Parkerio pranešime nieko ne
sakoma, kad filmą uždrausta 
rodyti Sovietų publikai.

Parker tik sako, kad filmą 
yra diskusuojama. Sako, ame
rikiečiai ir anglai pageidauja, 
kad iš filmos būtų iškirptas 
punktas apie Anglijos amba
sadorių, kuris ne taip jau gra
žiai perstatomas. Dabar, kai 
Sovietai ir Anglija išvien ka
riauja, anglai gali paskaityti 
nedraugiškumu iš Sovietų pu
sės, jų ambasadorių perstatant 
nekokioje šviesoje.

Be to, Parker teigia, kai ku
rie žmonės, kurie perstatomi 
filmoje, kai žiūrėjo į filmą, 
negalėjo savęs pažinti. Bet, 
girdi, bus lengva tuos trūku
mus prašalinti.

Tai ir viskas. Kas čia tokio? 
Kas čia tokio, kad Sovietų fil
mų kritikai žiūri kritiškai į 
“Mission to Moscow?” Tai ge
rai ir natūralu.

Ten pat Parker plačiai kal
ba, kad amerikiečių filmos So
vietų žemėje yra populiariš- 
kos ir jų daug rodoma.

“Daily Worker” (liepos 23 
d.) pataria patrijotingiems pi
liečiams rašyti Rooseveltui ir 
užgirti bombardavimą Romos, 
kaipo Italijos fašizmo centro. 
Sako, nacių propagandos pa
kalikai audrą kelią prieš bom
bardavimą.

Tegul prezidentas žino, kad 
mūsų visuomenė pilnai užgi
na tą didelj ir drąsų Amerikos 
žygi.

Patarimas labai sveikas ir 
vietoje.

ištisą edi- 
sveikina,

fašistų ir

Tysliava sako:
“Reikia pasveikinti Hearstą, 

atkakliai ginantį mažųjų tau
tų teises į laisvę ir hepriklau- 
somybę.”

Grigaitis parašė 
torialą ir taip pat 
garbina Hearstą.

Hearstas virto
menševikų ideologiniu Maižie- 
šiumi. Bet prieš kiek laiko gar
sus amerikietis r a š y tojas 
Beard pasakė, kad joks doras 
amerikietis nenorėtų dešim
ties pėdų ilgio lazda dasilytėti 
prie Hearsto.

Hearstas toks suniekšėjęs 
sutvėrimas.

(Tąsa 5-me pusi.)
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SOVIETAI NESULAIKO 
MAI BLOŠKIA NACIUS 
ATGAL TIES ORIOLU

Mussolinis Bandęs 
| Pabėgt, bet Tapęs 

Areštuotas
London, liep. 26. — So-1 naciai užtverę pralauži- 

vietų kovotojai Oriolo apy- x 
linkėję, neatlaidžiai štur
muodami vokiečius iš rytų, 
šiaurių ir pietų, per dieną 
atkariavo 30 miestelių ir 
kaimų ir pažygiavo dar 
pustrečios iki pusšeštos my
lios pirmyn, kaip specialiai 
pranešė Maskva. Raudon
armiečiai dar pasiaurino 
spragą iš Oriolo į vaka
rus. Naciai despartiškai 
gina tą spragą, darydami 
kontr-atakas iš savo pu
sės.

(Kiti pranešimai teigė, 
kad visiškas nacių apsupi
mas Oriole tai tik laiko 
klausimas.)

Atakuodama hitlerinin
kus į šiaurvakarius nuo 
Oriolo, sovietinė kariuome
nė užėmė punktus jau tik 
už septynių mylių nuo 
Briansko, svarbiausio toj 
srityj geležinkelių mazgo.

Sovietai, tarp kitko, užė
mė geležinkelio stotį Gla- 
zunovką ir stambias apgy
ventas vietas Rybnicą, Gre- 
miačeje, Zacharovką, Voro- 
nec, Lebedichą, Verchneje 
Sagino, Nižneje Sagino, ir 
iš permestų per Okos upę 
priešų atėmė Poponovą, Či
žo vką ir Narykovo.

Per dieną vien Oriolo 
srityje buvo sunaikinta bei 
išmušta iš veikimo 28 vo
kiečių tankai, užmušta 2,- 
840 nacių ir kiekis priešų 
paimta nelaisvėn.

Diena pirmiau raudon
armiečiai atgriebė Zmijev- 
ką geležinkelio stotį, 25 my
lios į pietus nuo Oriolo.

Kitose fronto dalyse su
daužyta dar 21 vokiečių 
tankas ir nukauta daugiau 
kaip 800 hitlerininkų.
Skaičiuojama, kad Sovietai 

sunaikino jau 65 iš kiekvie
no šimto tankų, su kuriais 
Hitleris buvo pradėjęs savo 
vasarinį ofensyvą.

(Nacių komanda per 
lyno radiją, pripažino, kad 
rusai kai kur pralaužė vo
kiečių linijas, bet sako, būk

Ber-

Amerikiečiai Chinijoj 
Sunaikino Tuzinus 

Japoną Lėktuvą
Chinija. — 100 Japonijos 

lėktuvų atakavo dvi kari
nes amerikiečių stovyklas 
Hunan provincijoj, Chi
nijoj. Amerikiečiai ir chi- 
nai lakūnai nukirto žemyn 
44 japonų lėktuvus, o japo
nai sunaikino tik vieną A- 
merikos lėktuvą ant žemės, 
bet nežuvo nei vienas ame
rikiečių lakūnas.
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mus.)
Liepos 24 d. sovietinės 

jėgos sudaužė bei išmušė iš 
veikimo 64 vokiečių tankus 
ir nušovė žemyn 56 jų lėk
tuvus.

Iziumo srityje liep. 25 d. 
buvo nugalėtos kelios nacių 
kontr-atakos ir užmušta a- 
pie 800 hitlerininkų.

Didis Oro Smūgis 
Japonam Mundoj

Ramusis Vandenynas, 
liep. 26. — Amerikos ir 
Australijos lakūnai vakar 
padarė didžiausią iki šiol 
ataką prieš japonų stovyk
lą Mundo j, New Georgia sa
loj, Saliamono salyne. 200 
talkininkų lėktuvų numetė 
186 tonus bombų į tą svar
biausią japonų karo bazę 
Saliamono salose.

60 japonų lėktuvų bandė 
atakuot amerikiečius New 
Georgia saloj. Aštuoni jų 
liko nušauti žemyn, o kiti 
šalin nuvyti.

'Šalin Vokiečius!’ Šau
kia Italy Minios

Stockholm, liep. 26. —Čia 
gautos žinios teigia, kad di
delės italų minios demons
travo Milane, Turine ir ki
tuose šiaurinės Italijos mie
stuose ir šaukė: “Šalin vo
kiečius! Mes nenorime būti 
bombarduojami naudai vo
kiečių !”

SUIMTA DAR 6 ITALŲ 
GENEROLAI

Amerikiečių kariuomenė 
paėmė nelaisvėn dar 7 tūk
stančius italų su šešiais ge
nerolais ir vienu admirolu.

Sicilija. — 7-toji Ameri
kos armija užėmė Terminį 
Imerese, Sicilijoj.

Raskite
Savo Darbą!

Jūs galite atlikti savo 
pareigą ir padėti karą lai
mėti, gaudami geriausiai 
jums tinkamą darbą. Stebė
tinas progas šiandien sutei
kia United States Alumi
num Company ir kitos di
džiosios pramonės organiza
cijos.

Atsiverskite Laisves pus
lapį “Help Wanted,” kur 
pajieskoma darbininkų. Pa
sinaudokite šiomis nepa
prastomis darbo progomis. ;

u

Stockholm, Šved., liep. 26. 
—Anglų žinių agentūra 
Reuters pranešė, kad pava
rytas iš valdžios Mussolinis 
mėginęs pabėgt Vokietijon, 
bet likęs suimtas ir dabar 
esąs laikomas kaip kalinys 
naujosios italų valdžios. 
Taipgi neoficialiai praneša
ma, kad areštuoti ir Musso
linio ministerių kabineto 
nariai.

Romos Radijas Šaukė: “Te
gyvuoja Taika!” 0 Karalius 
Sakė: “Karas Bus Tęsiamas”

Berne. — “Rezignavus” 
diktatoriui M u s s o liniui, 
sekmadienį, Italijos kara
lius Viktoras Emmanuelis 
paskyrė maršalą Pietro Ba
doglio, 73 metų, amžiaus, 
ministerių pirmininku ir 
pavedė jam sudaryt naują 
karinę valdžią.

Mussolinio pašalinimas iš 
valdžios buvo praneštas per 
Romos radiją 11 vai. prieš
piet liepos 25 d. Tada, 20 
minučių pirm karaliaus pa
tvarkymo pranešimo, Ro
mos radijas sakė:

“Žlugus Mussoliniui ir jo 
šaikai, Italija padarė pir
mąjį žingsnį linkui taikos. 
Panaikinta yra gėda, kurią 
fašizmas darė. Tegyvuoja 
taika! Tegyvuoja kara
lius!”

Bet paties karaliaus pa
tvarkymas, paskelbtas už 
tik poros desėtkų minučių 
po to, teigė, kad maršalas 
Badoglio sudarys karinę 
valdžią toliau karui tęsti.

Paskui maršalas Badog
lio, naujasis premjeras, sa
vo pareiškime, paskelbtame 
per radiją, šakė:

“Italai!... Karas tęsis... 
Mes turime suglaust savo 
eiles ir eit su karalium-im- 
peratorium.... Mhn pavesta 
pareiga bus griežtai vyk
doma, 'ir kas tik bandys 
drumsti vidujinę tvarką, 
tas be pasigailėjimo bus 
kertamas.”

BADOGLIO — KARA
LIAUS DRAUGAS

Maršalas Badoglio nuo 
seniai buvo žinomas kaip 
karaliaus šalininkas, o Mu
ssolinio ir jo fašistų prie
šas. Todėl jau pirm trejų 
metų Mussolinis pavarė Ba
doglio iš atsakingos karinės 
tarnybos.

Romos radijas, skleisda
mas karaliaus ir naujosios 
valdžios patvarkymus, jau 
negroja fašistų 
“Giovanezza” 
karališkąjį maršą.

Tačiaus, teigiama, kad 
Badoglio, vadovaudamasis 

himno 
bet tiktai i

senaisiais supratimais apie 
karininko garbę, atsisakytų 
suimt esamus Italijoj nacių 
karius.

Naciai Šaudę Italus 
Demonstrantus

, Gyventojai, sužinoję apie 
Mussolinio žlugimą ir nau
jos valdžios steigimą, išsi
vertė į gatves Milane ir 
kituose Italijos miestuose, 
džiaugsmingai demonstruo
dami ir gaudydami juod- 
marškinius fašistus. Hitle
rininkai Milane šaudė į de
monstrantus iš priešlėktu
vinių patrankų, kaip kad 
pranešta telefonu iš to 
miesto. Bet naujoji valdžia 
tuojaus uždarė visokius, 
apart valdiškų, pasikalbėji
mus per telefoną.

Griežtas Karo Stovis
Maršalas Badoglio įvedė 

griežtą karinį stovį visoje 
Italijoj; įsakė visiems dirb
ti savo vietose; uždraudė 
bet kokius susirinkimus ir 
demonstracijas; užgynė su
eiti daugiau kaip trims 
žmonėms ir uždraudė priva- 
čiams asmenims pasirodyti 
gatvėse nuo sutemos iki 
aušros. Badoglio grūmojo 
be pasigailėjimo išvaikyti 
bet kokius susirinkimus ir 
skaudžiausiai bausti jų da
lyvius.

Berlyno Tyla
Berlyno radijas per išti

sas keturias valandas visai 
tylėjo apie Mussolinio nu
vertimą, o paskui šnekėjo, 
būk Mussolinis pasitrau
kęs dėl blogos sveikatos.

Neoficialiai pranešama, 
jog Mussolinis paskutinia
me savo ministerių kabine
to susirinkime 
naujus Hitlerio reikalavi
mus, kad Italija dar dau- 
giaus pasiaukotų karui (vo
kiečių naudai). Keli italų 
kabineto nariai 
priešinę, ir tai 
mas Mussoliniui 
mas laukan iš valdžios.

perstatė

tam pasi- 
buvęs pir- 

pastūmi-

Ar Hitleris Mėgins 
Užimt Visą Italiją?

London. — Talkininkų 
diplomatai dar nesiima 
spręsti, ką Hitleris darys— 
ar mėgins užimt Italiją ar 
gal bus priverstas ją visai 
apleisti ir pasitraukti į 
Brenner tarpkalnę, tarp 
Italijos ir nacių užimtos 
Austrijos, ir ten gintis nuo 
atakų iš talkininkų pusės.

ANGLŲ - AMERIKIEČIŲ 
ORO BOMBŲ AUDRA 

PRIEŠ VOKIETIJĄ
•is

J

London, liep. 26. — Pra
eitą naktį anglų bombane- 
šiai atakavo Esseną ir Co
logne, karinių fabrikų cent
rus vakarinėje Vokietijoje, 
ir vėl bombardavo Hambur
gą, didžiausią Vokietijos 
uostą, submarinų ir lėktuvų 
statybos miestą. Dar kiti 
Anglijos lėktuvai bombar-

Kriminale Mussoli
nio Karjera

Benito Mussolinis, socia
lizmo renegatas, suorgani
zavo didžiules padaužų šai- 
kas po Pirmojo Pasaulinio 
Karo ir gengsteriškai triu
škino darbininkų streikus.

1922 m. spalių mėnesio 
pabaigoj Mussolinis vedė 
jau kelių dešimčių tūkstan
čių gaujas ant Romos. Tuo
metinis Italijos ministerių 
kabinetas paskelbė karo 
stovį prieš tas juodmarški- 
nių go vedas,* bet tas pats 
dabartinis karalius Vikto
ras Emmanuelis atsisakė 
pasirašyt karo stovio pa
skelbimą ir paprašė Musso- 
linį sudaryt fašistų val-

Pirmučiausias mussoli- 
niečių žygis tai buvo kru
vinas slopinimas italų Dar
bininkų Tarybų, kurios jau 
buvo užėmusios ir vedė tū
las pramones.
Mussolinio siundomi juod- 

marškiniai g e n gsteriškai 
budeliavo ir žudė socialis
tus, komunistus ir visus de
mokratinio nusistatymo 
žmones.

1923 m. Mussolinis užpuo
lė Graikijos salą Korfu. 
1935 m. spalių 2 d. jis niek
šiškai iš pasalų užklupo 
Ethiopiją.

Mussolinis ir Hitleris iš
vien su savo pastumdėliu 
gen. Franku kraujuose pa
skandino Ispanijos Respub
likos valdžią. Jis tada su
darė ir Romos - Berlyno 
Ašį su Hitleriu prieš So
vietus ir visus demokratiš
kus kraštus.

1939 m. bal. 7 d. Mussoli
nis be jokios priežasties už
puolė mažiukę Albaniją ir 
užėmė ją.

Kuomet 1940 m. vasarą 
vokiečių armijos jau baigė 
kriušinti Franci ją, tai ir 
Mussolinis dūrė peiliu nu- 
garon parblokštai Prancū
zų Respublikai, paskelbda
mas karą prieš ją birž. 10

Tų metų rudenį Mussoli- 
nis pasiuntė savo armijas 
prieš Graikiją, bet graikai 

davo ir apšaudė karinius 
priešų taikinius šiaurinėje 
Francijoje ir Belgijoje. Ne
grįžo 25 anglų bombane- 
šiai ir keli lėktuvai kovoto
jai, bet šie oro žygiai lai
komi pilnai pasekmingais.

■'j
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Po Anglą, Amerikiečiai 
Smogė Nacią Miestams

’M-

London, liep. 26. — Šim
tai Anglijos bombanešių 
triuškino Hamburgą naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį, 
numesdami 2,500 tonų bom
bų. Tai buvo didžiausia vi
soj istorijoj ataka iš oro.

Sugrįžus anglų lakūnam, 
didieji Amerikos bombane- 
šiai dienos laiku sekmadie
nį užklupo pleškint Ham
burgą. Tai buvo jau šimti
nį sykį šis miestas bombar* 
duotas šiame kare.
Tuo pačiu laiku kiti ame

rikiniai bombanešiai ata
kavo vokiečių fabrikus 
Ghente, Belgijoj ir lėktuvų 
statyklas Warnemuende, ar
ti Baltijos uosto Rostocko, 
vandenlėktuvų s t o vykįą 
Wustrow ir laivastatyklas 
Kiely j e, Vokietijoje. Viso 
dingo 19 Amerikos bomba
nešių, bet buvo nušauta že
myn daug vokiečių lėktuvų 
kovotojų.

i

Vėl Būriai Talkininką 
Lėktuvą Puola Nacius ■<

London, liep. 26. — Šian
dien vėl būriai talkininkų 
lėktuvų išskrido iš Anglijos 
atakuot kariniai svarbius 
nacių punktus Vokietijoje 
bei jos užimtuose kraštuo
se.

■‘9-
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London. —Mussolinio su
smukimas, manoma, paveiks 
ir Rumuniją ir Bulgariją 
jieškoti atskiros taikos.

K

kartotinai pėrė italams kai
lį ir tik vokiečiai paskui ap
gynė italus nuo graikų.

Karui besivystant, anglai 
iššlavė italus iš Ethiopijos, 
paskui ištaškė mussolinie- 
čius Egipte, Libijoj. Toliau 
anglai su amerikiečiais su
triuškino italus ir nacius 
Tunisijoj ir užėmė mažes
niąsias Italijos salas, o da
bar jau baigia užimt Sicili
ją, didžiausią Italijos salą.

Mussolinis, iš pradžios 
Hitlerio mokytojas, o pas
kui jo vergas, visur praki
šo ir pražudė bent 750,000 
italų kariuomenės. Dar 
skaudžiau prakiš jo moki
nys Hitleris.

4
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Kur Link Italija Dabar?

Mussolinio nebėra. Mussolinis pasi
traukė, rezignavo arba pabėgo. Gal jau 
galą kur gavo. Tai nesvarbu. Svarbu, 
kad po dvidešimties metų žiaurios fašis
tinės diktatūros, brutališko teroro prieš 
Italijos žmones, Mussolinis su savo šai- 
ka pavirto!

Šiuos žodžius rašant dar neaišku, kur 
link dabar eis Italija. Mussolinio vietą 
užėmė gen. Badoglio. Jis tapo karaliaus 
^Victor Emanuel premjeru. Karalius ir 
Badoglio savo proklamacijose sako, kad 
Italija iš karo nesitrauks, kad karas bus 
tęsiamas ir krašte įvedė karo stovį!

Bet yra minčių, kad naujoji valdžia 
greitu laiku kreipsis pas Talkininkus ir 
prašys taikos! Taipgi galimas daiktas, 
kad Mussolinio rezignacija buvo padary
ta susitarus su Hitleriu arba Hitleriui 
reikalaujant. Reikia atminti, kad tik 
prieš kelias dienas Hitleris ir Mussolinis 
laikė konferenciją. Šiame kare Mussoli
nis buvo tiktai Hitlerio paklusnus šuo ir 
studžė — lojo, kaip jam Hitleris diktavo, 
darė tai, kas jam buvo Hitlerio įsakyta. 
Gal Hitleris įsitikino, kad Mussolinis 
nebepajėgia Italiją išlaikyti kare — rei
kia naujos maskos, naujos apgavystės. 
Juk karalius visą laiką Mussolinį palai
kė ir rėmė. Karalius pritarė karui ir pa
dėjo Italiją įtraukti į karą. Tai kur da
bar pamato tikėti, kad jis jau nebeklau
sys Hitlerio? Nors Badoglio bandomas 
padaryti “demokratiniu aniuolu”, bet jo 
praeities darbai tokiuo jo neparodo. 
' Šitie vis klausimai ir neaiškumai tu
rės greitoje ateityje paaiškėti.

Tik vienas dalykas dabar visai aiškus, 
tai, būtent, kad abelnai Ašis ir speci
fiškai Italijos fašizmas atsidūrė didelėje 
krizėje. Italijoje fašizmas prilipo liepto 
galą. Jeigu ir bandytų karalius ir Ba
doglio jį sulopyti bei išgelbėti, jau per 
Vėlu.

Visame šiame kare Italijos žmonės 
įrodė, kad jie nenori kariauti, kad jie 
nenori fašizmo. O tie Jungtinių Tautų 
smūgiai, užduoti Italijos armijai, pabai
gė fašizmą diskredituoti. Rytų fronte, 
prieš Sovietus, sutirpo penkiolika italų 
armijos divizijų. Afrikoje Anglijos ir 
Amerikos armijos sudaužė daugiau kaip 
dviejų šimtų tūkstančių italų armiją. O 
dabar įvykiai Sicilijoje, pagaliau bom
bardavimas Italijos miestų, ir pačios Ro
mos, išmušė iš Italijos žmonių paskutinę 
mintį, jeigu kokia dar jų galvose buvo, 
kad Mussolinis, kad juodmarškiniai fa
šistai, kad fašizmas suderinama su ita
lų tautos gerove ir likimu.

Dabar mums reikia saugotis tik vieno 
dalyko, būtent, per didelio optimizmo ’ 
dėl įvykių Italijoje. Dar Italija gali lai
kytis kare ir daug pareikalauti aukų iš 
Talkininkų pusės. Be to, jeigu Italija ir 
pasitrauktų iš karo, tai dar toli gražu 
nereikštų, jog atėjo galas ir Hitleriui, 
jog jau baigiasi kruviniausias visoje 
žmonijos istorijoje karas. Dar ne galas. 
Dar tik pradžia galo. Dar galima tikė
tis pačių žiauriausių mūšių ir pačių di
džiausių aukų.

Kodėl Toks Veidmainiavimas?
Tie, kuriems nerūpi šio karo laimėji

mas, arba kurie tiksliai nori pakenkti 
karo reikalui, panaudoja visus būdus ar
dymui Jungtinių Tautų vienybės. Tikslas 
jiems pateisina visas priemones. Melas 
ir veidmainystė — pačios svarbiausios 
jų priemonės.

Štai Maskvoje buvo atlaikyta anti-hit- 
lerinių vokiečių konferencija. Ji suor
ganizavo Laisvosios Vokietijos Komite-
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tą ir išleido atsišaukimą į Vokietijos 
žmones. Atsišaukime kviečiami žmonės 
sukilti prieš hitlerinį režimą ir padaryti 
jam galą.

Ar tai blogas dalykas? Ar už tai ga
lima pasmerkti Sovietus, arba tuos vo
kiečius ?

Negalima. Tai labai reikalinga prie
monė ardymui Hitlerio užfrontės. Juo 
greičiau vokiečiai sukils prieš fašistus 
namie, tuo greičiau bus apsidirbta su 
fašizmu, tuo greičiau karas pasibaigs, 
tuo daugiau milijonų gyvybių amerikie
čių, anglų, rusų ir visų kovojančių žmo
nių bus sutaupyta.

Kas gali tokiam žygiui priešintis? Ga
li tiktai hitlerininkai ir jų pastumdė
liai. Tam priešintis gali tiktai tie, kurie 
nori, kad Ašis karą laimėtų.

Bet dėl šito anti-hitlerinių vokiečių 
žygio jau keliamas didžiausias alasas. 
Prie to alaso prisideda ir lietuviškoji pro- 
naciškoji spauda. Tai buvo galima tikė
tis. Tai natūralu.

Šis įvykis Maskvoje bandomas panau
doti suskaldymui Jungtinių Tautų. Gir
di, Maskva padarė “suokalbį”, ji jau 
“įsteigė Vokietijos valdžią”, “nesiskai
to su Anglija ir Amerika”, “ruošia Vo
kietijoj komunistinę revoliuciją” ir 1.1.

Ve kokia tų elementų veidmainystė. 
Jie nieko nesako, kad Amerikos ir Ang
lijos globoje susiorganizavo Prancūzi
jos Išlaisvinimo Komitetas su de Gaulle 
ir Giraud pryšakyje. Organizuojant tą 
komitetą nebuvo susitarta iš anksto su 

s Sovietų Sąjunga. Tai buvo viskas gerai. 
Niekas nieko nesakė, dėlei to jokio ala
so prieš Ameriką ir Angliją tos pik
tosios dvasios nesukėlė.

Vadinasi, kas galima Amerikai ir 
Anglijai, tas negalima Sovietų Sąjun
gai. Nors Sovietų Sąjunga turi atlaiky
ti 90 nuoš. Hitlerio karinės mašinos, nors 
jinai jau keleriopai daugiau paklojo gy
vybių kare prieš hitlerininkus, negu vi
sos kitos tautos kartu, vienok jai nevalia 
panaudoti visas priemones nuvertimui 
hitlerinio režimo, laimėjimui karo. Jai 
nevalia nei pasijudinti. Jai nevalia an- 
ti-hitlerinius vokiečius panaudoti prieš 
hitlerininkus!

Ar bereikia didesnės veidmainystės? 
Argi tas neparodo, kad šitam alasui prieš 
Sovietus vadovauja hitlerininkai?

Arba paimkime kitą klausimą.’ Paim
kime Lenkijos reikalus. Londone sėdi 
taip vadinama niekeno nerinkta lenkų 
valdžia ištrėmime. Niekas prieš tai nie
ko nesako. Bet kaip greitai Sovietų Są
jungoje susiorganizavo Lenkų Patrijotų 
Sąjunga, tuojau profašistinis pasaulis 
pradėjo beprotiškai šaukti prieš Sovie
tus.

Londone Anglijos valdžios globoje 
randasi Belgijos, Jugoslavijos^ Ho- 
landijos ir dar kelios valdžios ištrėmi
me. Irgi gerai. Negirdite jokio triukšmo 
dėlei to.

Bet štai Pabaltijo kraštų vyriausybės 
pasitraukė į Maskvą ir darbuojasi dėlei 
tų kraštų išlaisvinimo iš nacių vergijos. 
Kiek čia triukšmo, kiek čia prakeiksmų 
leidžiama Maskvos adresu.

Visa šita veidmainystė nepadeda karo 
reikalams. Negali padėti. Jinai kenkia 
karui. Prieš ją reikia kovoti. Prieš ją 
turėtų savo žodį tarti mūsų vyriausy
bė.

Kas Nori Masti, Susiranda 
I r Lazdą

Tas mus veda prie kitos panašios prob
lemos.- Mūsų karinė vadovybė Sicilijoje 

. suorganizavo Allied Military Govern
ment of Occupied Territory (“Amgot”). 
Tai buvo būtinai reikalingas žygis. To
kiose sąlygose tuojau įsteigti žmonių 
išrinktą vyriausybę negalimas daiktas.

Bet Londone gautas pranešimas iš 
Francūzijos, kad tenai Laval, Petain ir 
visa tų parsidavėlių klika pasigavo šitą 
“Amgot” ir padarė iš jo didžiausį bau
bą gąsdinimui francūzų. Girdi, matote, 
ką Talkininkai atneštų į Francūziją, jei
gu jie laimėtų karą. Šaukiama francū- 
zai būti ištikimais naciams, kad apsi- , 
saugojus nuo “Amgot”.

Tai nauja nacių ir jų pakalikų prie
monė stiprinimui nacių okupacijos Ęu- 
ropoje. Vadinasi, jie panaudoja kiekvie
ną melą ir apgavystę.

Tai tas pats dalykas, kaip tų pačių 
nacių ir jų agentų pastangos padaryti 
baubą iš Maskvoj susiorganizavusio vo
kiečių komiteto ir juomi gąsdinimas 
Amerikos ir Anglijos žmonių ir vyriau- , 
sybių. Ta pati prigavystė, tas pats tik
slas.

Laisvė, Lithuanian Daily News!
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Kairėje pusėje, be kepurės, stovi generolas Eisen
hower. Jis tik pribuvęs j Siciliją ir kalbasi su kanadie
čiais karininkais apie pasisekimą tame karo fronte.

Kinija - Šešeri Metai 
Karo

(Šis straipsnis apie Kini
ją yra pirmas iš serijų apie 
Jungt. Tautas. Šiuos straip
snius pagamino Jung. Tau
tų Informacijos Taryba, ir 
jie bus išleisti svetimų kal
bų laikraščiams Jung. Val
stijose per Office of War 
Information).

Kinija, kuri kariauja il
giau negu bile kuri iš Ali- 
jantų, baigė savo šeštą me
tą karo liepos 7 d., ir pra
dėjo septintą, šeštas metas 
karo buvo jai sunkiausias, 
bet jis baigėsi su militare 
pergale Kinijai ir stipriu 
pasiryžimu Kinijos žmonių.

“Tai yra kaip paruoši
mas vietos namui, pastaty
mas to namo, apsodinimas 
darželio, nuėmimas javų ir 
sulaikymas didelio gaisro 
tame name, viskas tuo pa
čiu laiku” neseniai pareiš
kė Kinijos mokslininkas iš 
Chungking.

Su visais keliais, kurie 
j jungė ją su alijantais, už
darytais, apart mažučio or
laivių kelio, Kinija turėjo 
tęsti savo kovą praeitais 
metais su mažesne medžia
gine pagelba jos karo pa
stangai iš pasaulio, negu 
kada nors. Ši blokada, kuri 
sekė pagrobimą H o n g 
Kong, per kurią vietą daug 
reikmenų ir milžiniška fi
nansinė parama eidavo ka
ro pradžioje, ir nukirtimas 
Burma kelio po netekimo 
Burmos tikrai suardė eko
nomiją šalyje ir infliacijos 
pradžia pasirodė. Tas ir 
privertė Kinijos žmones 
dar sunkiau dirbti, kad pa
laikyti karo produkciją na
mie.

Su šiais pridėtais sunku
mais, jeigu Kinija tik būtų 
atlaikius priešą net ir su 
militariais pralaimėjimais, 
būtų buvę metas progreso. 
Bet ji daug daugiau atliko 
šitame šeštame karo mete 
ir ji vėl parodė savo galybę 
kaipo tauta ir jos pasiryži
mą įveikti Ašį.

• Karo Frontai
Militariniame fronte me

tas prasidėjo ir baigėsi su, 
laimėjimais Kinijai ir jos 
Alijantams. Praeitų metų 
liepos 7 d., kiniečiai atakavo 
priešo svarbias pozicijas 
500 kilometrų fronte Che
kiang ir Kiangsi. Japonai, 
,ką tik atsigavę iš smūgio, 
kurį jiems davė Doolittle 
užpuolimas,^; pradėjo kovą

gegužės mėn., jie apėmė 
centrinę ir vakarų dalis 
Chekiang, su tikslu sunai
kinti būsimas Alijantų oro 
bazes Kinijoj. Per du 
mėnesius jie paėmė kelis 
svarbius miestus, tarp jų 
Kinhwa, Lishui ir Chuh- 
sien, ir jie laikinai kontro
liavo Chekiang - Kiangsi 
gelžkelį. Bet neilgai Japo
nams sekėsi. Kiniečiai at
gal atėmė daugiau negu de- 
sėtką miestų, su aerodro
mais Chuhsien ir Lishui 
ir japonų kontrolė gelžke- 
lių linijų pertraukta.

Su šių metų liepos 7 d. 
tikimės kitos svarbios per
galės Kinijai. Su pagelba 
lėktuvais iš Jungt. Valstijų 
armijos Kinijoj po vado
vyste Generolo Stillwell, 
kiniečių armija galėjo at
stumti japonų užpuolikus 
nuo Chungking ir užimti 
kontrolę turtingų ryžių au
ginimo plotų Hupeh ir Hu
nan. Ši pergalė parodo, kad 
oro pagelba gali “pasukti į 
gerą” Jung. Tautoms Kini
joj. “Kinija pirmą kartą tu
ri oro skėtį,” sakė Dr. T. 
V. Soong, užsienių minis
tras Washingtone. Chung
king editorialai įrodo, kad, 
gavę daugiau lėktuvų, ki
niečiai išvarytų japonus iš 
bi kokios tvirtovės.

Naminiame Fronte
Naminiame fronte, kinie

čių darbas irgi pasunkėjo 
šeštą karo metą. Bet ir čia 
matosi progresas.

Nepaisant milžiniškų šių 
metų sunkumų produkci
joj, valdžios įstaigos užbai
gė tarpe 60 ir 80% savo 
1942 m. produkcijos prog
ramos. Gazolino produkcija 
ir gaminimas radijo priė
mimo ir siuntimo aparatų 
irgi perviršino savo nusta
tytą normą. Alkoholis, gry
na soda, ir transformato
riai irgi laikėsi ligi 100% 
normos. Produkcija “caus
tic soda”, anglies, tungsten, 
švino ir skardos pasiliko 
truputį virš 70% ir tik ge
ležis ir plienas puolė ligi 
60%, arba mažiau, jų pro
dukcijos normos.

Ūkiuose daugiau maisto 
buvo auginta kaip pasekmė 
programos pagerintų sėk
lų ir pagerintais ūkininkys- 
tės būdais, kuriuos valdžia 
įvykdė. Laisvos Kinijos 
ūkiai pristatė 48,064,962 
piculs (Vienas picul lygus

110.23 svarų) daugiau mai
sto negu paprastai, ir apie 
13,000,000 piculs virš nus
tatyto siekinio. Keliai ir 
geležinkeliai vis buvo sta
tomi, nors ir nebuvo ga
lima gauti naujos medžia
gos. Apie pusė suplanuotos 
gelžkelių konstrukcijos pro
gramos užbaigta ir kelių 
statymo programa pervir
šijo savo nustatytą normą, 
kada 1,092 kilometrų naujų 
kelių buvo pastatyta. Ker 
lias buvo irgi prakirstas 
gyvuliams, kurie neša reik
menis į Indiją. Ir upių 
transportacija Iduvo page
rinta su įvedimu naujų 
“junk” laivelių ir su nauju 
kanalizavimu upių.
Prie Politinės Demokratijos

Vienas svarbus dalykas 
karo eigoj Kinijoj yra pro
gresas prie politinės de
mokratijos, kuris atsiektas 
per politinę organizaciją ir 
per mokslą. 18 iš kiekvie
nos 28 provincijų (kai ku
rios rankose užpuolikų) į- 
steigė visuomenės politines 
tarybas, žmonių išrinktas, 
kurios vėliau gali pavirsti 
į valstijų legislatūras. Nau
ja apskričių valdžios siste
ma, pagal kurią kiekvienas 
distriktas įsteigia savo po
litinius ir valdiškus sky
rius, žmonių rinkimų pa
grindu, išmoksta pradinius 
žingsnius d e m o k ratinės 
procedūros ir rinkimų, jau 
įsteigta 21 iš 28 provincijų. 
Ir mokyklose demokratijos 
kursai svarbūs. Mokyklos 
laisvoj Kinijoj pasidaugino 
4,526 praeitais metais, mo
kinių buvo 9,000,000.

Tai ypatingi demokrati
jos nuveikimai, kurie pri
duoda žmonėms netik di
desnę atsakomybę veikti 
šiame kare, bet suteiks 
jiems galimybę prisidėti 
prie įsteigimo taikos. Šitie 
atsiekimai duoda Kinijos 
žmonėms po šešių metų dar 
daugiau pasiryžimo prieš 
nepaliaujamą Japonijos ka
ro mašina.

šeši Metai Karo
Pasaulis netikėjo, kad 

Kinija tęs kovą ligi 1943 
m., kada ji ėmė ginklus 
prieš japonus liepos 7 d., 
1937 m. po japonų užpuo
limo Kinijos armijos Lu- 
kouchiao (Marco Polo Til
tas) prie Peiping. Kinija, 
— pareiškė generalissimo 
Chiang tuom laiku,— pri
ėjo prie galo jos kantrybės, 
ir dabar kovos japonų ag
resorius ligi galo. Japonija, 
kaip ir beveik visas pasau
lis, manė, kad Kinija ne
galėjo išsilaikyti daugiau 
negu tris mėnesius. Bet 
pirmais jos kovų metais 
Kinija įrodė pasauliui tris 
dalykus.

Ji įrodė, kad jos vienin
gumas ir jos pasiryžimas 
atsilaikyti buvo daug stip
resnis negu pasaulis manė. 
Ji įrodė, kad jos vadovy
stė buvo prisirengusi su 
gerai suplanuota strategi
ja “trading space for time” 
(atidavimas plotų sutau-

pinti laiką), ir dvigubinė 
programa visuomenei “at
silaikymo ir atbudavojimo” 
pastojo Japonijos militarei 
jėgai ir jos planui užka
riauti pasaulį. Kinija irgi 
įrodė, tais pirmais metais, 
kad japonų armija nebuvo 
neįveikiama, kada jie išvarė 
japonus pirmoje didelėje 
pergalėje karo Taierhch- 
wang kovoje balandžio 
mėn., 1939 m.

Ir sekamais metais Japo
nija darė pastangas su
jungti savo laimėjimus Ki
nijoj. Ji padarė išdaviką 
Wang Ching-wei galva 
“puppeto režimo” Nankin- 
ge kovo mėn. 1940 m. Bet 
Kinijos partizanai tuoj pa
rodė, kaip jie gerbė tą “pu- 
ppetą”, kada jie sugadino 
traukinius ir suardė tiltus. 
Ir žmonės tose vietose vis 
pakenkė japonams ir jų ša
lininkams.

Kinijos “Magnetiškas” 
Karo Vedimas

Japonija pasiryžo užblo
kuoti Kiniją iš lauko, ir tuo 
pačiu laiku paimti kontrolę 
visų šiaurės - pietų gelžke
lių linijų, taip, kad ji turė
tų tiesioginį žemės susisie
kimą, kuris jai duotų būdą 
išvengti Amerikos ir Britų 
laivynus, visu keliu nuo 
Manchurijos ligi Canton ir 
Indo-Kinijos. Jos bloka
da pasisekė tik po Perlų 
Uosto užpuolimo. Ir jai dar 
nepasisekė planas kontro
liuoti žemės komunikacijas. 
Tris kartus ji bandė paimti 
svarbų Changsha miestą, 
kuris būtų atidaręs jai 
strateginę dalį šiaurės-pie
tų gelžkelių linijų. Ir tris 
kartus su jos strategija 
“magnetinio karo vedimo” 
(pritraukdami priešą, kaip 
su magnetu, ir tada jį ap
supti), Kinija sustabdė 
priešą prie pat miestų var
tų.

Bet ir dabar po šešerių 
metų nuo to laiko, kada Ja
ponija užpuolė Kiniją ir pa
sigirdama sakėsi užbaig
sianti kovą per tris mėne
sius, Japonija vis bando ne- 
pasekmingai sujungti savo 
laimėjimus Kinijoj.

Kinija ir jos Alijantai
Kinija buvo lyginama su 

ru, pradėjusiu nešti ant pe
čių naštą, kuri buvo jam 
visiškai per sunki. Žmonės 
manė, kad jis jokiu būdu ne
galės pakelti per pirmą my
lią. Bet pasisekė. Jis nune
šė ne tik vieną mylią, bet 
dvi, tris, keturias, šešias, 
devynias, vienuoliką ir ligi 
dvylikos. Ir tada daugelis 
manė, kad jis “superma- 
nas”, ir galės tą naštą neš
ti neapribotu laiku.

Šis pasitikėjimas yra Ki
nija, kada ji stoja į jos sep
tintą metą karo. Jos šeštas 
metas karo buvo sunkiau
sias, bet užsibaigė su Kini
jos laimėjimais. Bet jos 
žmonės tikisi, kad sekami 
metai netik iššauks narsu
mą ir pastangas jų visų, bet 
kartu atneš žadėtą pagelbą 
iš jos Alijantų.

Dabartinis lenkų valdžios ištrėmime premjeras Mi- 
kolaičyk ir buvęs premjeras gen. Sikorskis, kuris ne
seniai žuvo lėktuvo nelaimėje.
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S UŽ LIETUVOS LAISVES
Lietuviai Partizanai^ Smar 

/

kiau Muškite Priešą!
Nugalėdama atkaklų vo

kiečių pasipriešinimą, Rau
donoji Armija žengia prie
kin, varydama Hitlerio 
gaujas iš Tarybų žemės.

Plačiu frontu pralaužusi 
hitlerinės kariuomenės gy
nybos liniją, Raudonoji Ar
mija sudavė vokiškiesiems 
grobikams ir jų sąjungi
ninkams — rumunams, ita
lams ir vengrams — eilę 
triuškinančių smūgių ties 
Stalingradu, ties Donu, 
Šiaurės Kaukaze, ties Vo
ronežu, Velikije Lūki rajo
ne ir į pietus, nuo Ladogos 
ežero. Per dvejus puolimo 
mėnesius Raudonoji Armi
ja sudaužė 102 priešo divi
zijas, paėmė daugiau kaip 
200,000 belaisvių, 13,000 
pabūklų ir daug kitos kari
nės technikos ir pasistūmė
jo pirmyn iki 400 kilomet
rų.

Sunkius smūgius sudavė 
vokiškiems ir itališkiems 
plėšikams ir sąjungininkai 
Afrikoje, kur pastaruoju 
laiku priešas, sąjunginin
kams paėmus Tripolio mie
stą, buvo galutinai išvary
tas iš Libijos.

Nėra kalbos, kad vokie
čių kariuomenė dar yra 
stipri ir kad,mūsų dar lau
kia ilga ir atkakli kova. 
Tačiau tuo pat laiku nega
li būti abejonių, kad vokie
čiams suduoti labai sunkūs 
smūgiai, — sunkūs jų kari
niam pajėgumui, jų presti
žui. Vokiečių kariuomenė 
ne tik nebuvo gavusi tokių 
smūgių per visą karo laiką, 
bet ir iš viso per visą savo 
karų istoriją dar nėra turė
jusi tokių sunkių pralaimė
jimų.

Nėra abejonių, kad vo
kiečių kariuomenė dabar 
artinasi prie savo katastro
fos spartesniais žingsniai, 
negu bet kada per visą šį 
karą.

Štai kodėl mes, lietuviai, 
turime dabar, kada priešas 
eina silpnyn, dėti visas pas
tangas greitinti bei artinti 
vokiečių katastrofai.

Juo greičiau subyrės Hit
lerio galybė, juo greičiau 
nusimesime nuo savęs ne
kenčiamo vokiškojo oku
panto jungą, juo greičiau 
išvarysime iš savo krašto 
vokiškuosius skėrius, kurie 
plėšia mūsų kraštą, išveža 
ir naikina mūsų žmones, 
gabena į mūsų tėvynę vo
kiškąjį kolonistą.

Todėl kaip tik dabar yra 
laikas stiprinti smūgius vo
kiečiui iš užnugario.

Svarbiausiu • lietuviškų 
partizanų smūgių objektu 
turi būti ir pasilikti priešo 
susisiekimas ir ryšiai. Per 
mūsų kraštą eina ištisa ei
lė geležinkelių ir kelių, ku
riais vokiečiai gabenasi į 
frontą kariuomenę, gink
lus, šaudmenis, maistą. Juo 
labiau frontas artėja prie 
Lietuvos, juo didesnę reikš
mę turi šių geležinkelių bei 
kelių linijų perkirtimas.

Lietuvos partizanai turi 
nemaža galimumų trukdyti 
okupantams judėjimą šiais 
geležinkeliais. Didvyriška 
partizanų kova yra geriau
sias įrodymas, kad jie mo
ka šiuos galimumus išnau
doti. Dabar atėjo laikas 
dar labiau stiprinti smū
gius vokiečių susisiekimui.

Lietuvos partizanai!

Atminkite, kad kiekvie
nas traukinys, nuverstas 
nuo bėgių dar užnugaryje, 
prilygsta nemažai pergalei 
fronte, pergalei, pasiektai 
beveik be aukų ar su ne
gausingomis aukomis.

Verskite nuo bėgių vokiš
kus traukinius visais bū
dais. Minuokite geležinke
lius, deginkite ir sprogdin
kite tiltus, ardykite gele
žinkelio liniją, padeginėkite 
traukinius su degalų ir 
šaudmenimis stotyse.

Minuokite kelius, kąskite 
juose vilkduobes, užverski- 
te juos medžiais, deginkite 
tiltus, kad negalėtų praeiti 
vokiškosios automašinos. 
Negailestingai naikinkite 
priešą susigrūdimo bei ka
tastrofų vietose.

Naikinkite okupantų ry
šius. Pjaustykite laidus bei 
stulpus ir naikinkite juos.

Be pasigailėjimo naikin
kite vokiškuosius baudžia
muosius būrius ir jiems pa
dedančius išdavikus. Išnau-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Lietuviškiem Laikraščiam 

Popierio Nėra
Kūno Kultūros Rūmai 

skundžiasi negalį išleisti 
sporto laikraščio, nes tam 
reikalui negauna popierio. 
Popierio Lietuvoje yra pa
kankamai, bet jis sunaudo
jamas “Wilnaer Zeitung,” 
“Kaunaer Zeitung” bei ki
tiems vokiečių laikraščiams 
leisti. Daug popierio išeik- 
vojama ir lietuvių vokieti
nimo tikslais leidžiamoms 
vokiškoms brošiūroms 
spausdinti.

Vokiečiai Marina Lietuvius 
Badu

Okupantai apdėjo mūsų 
krašto gyventojus sunkiais 
mokesčiais. Mokesčius rei
kia mokėti už karves, ark
lius, vištas, šunis, kates ir 
kitus naminius gyvulius. 
Gyventojai nemoka daugy
bės įvairiausių mokesčių, 
jų tarpe ir okupantų nau
jai įvesto asmens mokesčio. 
Kad priverstų gyventojus 
tą mokestį greičiau sumo
kėti, okupantai paskelbė ne
duosią maisto kortelių 
tiems, kas neturės asmens 
mokesčio sumokėjimo kvito. 
Okupantai nori lietuvius 
badu išmarinti, bet mes ne- 
sileisime. Mes plėšime vo
kiečių maisto sandėlius ir 
išsidalinsime mūsų krašte 
priplėštą maistą tarp ba
daujančių.

Vykime Lauk Parazitus 
Vokiečius

‘‘Tikrinant mokinių svei
katą, nuolat surandamos 
utėlės ir kiti parazitai,” sa
ko Kauno radijas ir kvie
čia nesant muilo kovoti su 
parazitais bent karštu van
deniu ir šarmu. Kol nebuvo 
Lietuvoje vokiškų okupan
tų, tol mums netrūko nei 
muilo, nei valgio, nei dra
bužių. Įsiveržę į Lietuvą 
vokiečiai viską sugrobstė ir 
dabar lietuviai neturi dar
gi muilo baltiniams išsi
skalbti. Muilą ir visą' kitą 
mes vėl turėsime tik tada, 
kai išvysime lauk iš Lietu
vos pačius didžiausius pa
razitus, mintančius mūsų 

dokite kovoje prieš juos vi
sus partizaninės kovos 
jums suteikiamus privalu
mus — aukštą manevrin
gumą, netikėtumą, smūgio 
greitumą.

Lietuvos gyventojai, lie
tuviai ! Artėja lemiamieji 
mūšiai, kada sprendžiama 
karo išeitis, o tuo pat laiku 
ir lietuvių tautos likimas. 
Arba žūti nuo vokiškų bu
delių, arba išvaryti juos, 
kad jų nei pėdsako neliktų 
mūsų krašte. Toks dabar 
yra prieš mus klausimas.

Lietuvio atsakymas yra 
aiškus — tegyvuoja lietu
vių tauta, mirtis vokiš
kiems okupantams!

Nesigailėkime tad jėgų 
padėti partizanams, padė
ti jiems maistu, nakvyne, 
visokiomis žiniomis. Juo la
biau gyventojai vieningai 
padės partizanams, tuo la
biau okupantai bus bejėgiai 
kovoje prieš juos. Dėkime 
visas pastangas perkirsti 
vokiečiui kelius bei ryšius 
per Lietuvą, stiprinkime 
jam smūgius, kad kuo grei
čiau išmuštų laisvės valan
da mūsų tautai ir paverg
tam mūsų kraštui.

(“Tiesa”)

tautos krauju — vokiečius 
okupantus.

šalin Išdavikų Komitetus!
Lydoje hitlerininkų įstei

gtas lietuvių “tautinis” ko
mitetas iš Vilčinsko, Masal
skio ir Geležinytės, kuris 
artimai bendradarbiauja 
su vokiečių karinės ir poli
cinės valdžios organais ko
voje prieš vietinius partiza
nus. Tokie fašistiniai komi
tetai esą įsteigti Rodonėje 
ir Jūratiškėse.

Nė vienas doras lietuvių 
patriotas negali bendradar
biauti su okupantais, mūsų 
krašto pavergėjais. Kas pa
deda okupantams smaugti 
tautinio išsivadavimo kovą, 
vedamą lietuvių, bielorusų 
ir lenkų patriotų, tas yra 
okupantų tarnas, savo tau
tos reikalų išdavikas.

“Nedrausmingi” Lietuvos 
Valstiečiai

“Daug Lietuvos ūkininkų 
neatliko bulvių pristatymo 
prievolių... Daug Lietuvos 
ūkininkų dar nepristatė 
reikiamo pieno kiekio,” — 
tokius ir tolygius skundus 
nuolat girdime iš Kauno 
radijo arba įvairių kubi- 
liūnpalaikių tarpo. Nepai
sant to, kad apiplėšti vals
tiečiai nebepajėgia išmokė
ti visų jiems skirtų priva
lomų pristatymų, okupan
tai stato jiems vis naujus ir 
naujus reikalavimus. Nese
niai Rygoj įvyko Ostlando 
apygardų. vokiečių komisa
rų ’ konferencija, kurioje 
reicho komisaras Ložė pa
reikalavo iš Ostlando, vadi
nasi, ir Lietuvos valstiečių 
išspausti tiek maisto pro
duktų, kad jų pakaktų vo
kiečių grobikų armijai Ry
tų fronte ir jų tarnams 
miestuose. Ložė žino, kad 
valstiečiai nepajėgs tokios 
naštos pakelti ir todėl jau 
iš anksto vadina juos “ne
drausmingais.” Prieš “ne
drausminguosius” Ložė rei
kalauja pavartoti represi
jas. Lietuvos valstiečių pa
reiga visomis priemonėmis 
sabotuoti okupantų įsaky
mus ir neduoti vokiškiems 
grobikams maisto.

Ar Ne Pasityčiojimas?
Kalbėdamas Rygoje Ost

lando apygardų komisarų 
suvažiavime, vyriausiasis 
Ostlando komisaras Ložė 
pareiškė: “Karo sunkumai, 
tekę Ostlandui, nedideli.” 
Okupantai sugriovė visą ei
lę Lietuvos miestų, išdegi
no dešimtis ir šimtus kai
mų, išžudė tūkstančius 
žmonių, išvežė į vokišką ka
torgą šimtus tūkstančių 
lietuvių, apiplėšė visus Lie
tuvos gyventojus, atnešė 
badą ir skurdą. Jeigu visa 
tai tik nedideli sunkumai, 
tai kokią gi vergovę ruošia 
lietuviams okupantai savo 
“naujoje Europoje?”

UKMERGĖ
Masines žydų Skerdynės
1942 m. gegužės m. pra

sidėjo masiniai gydų šau
dymai. Vyrus, moteris ir 
vaikus sodino į mašinas ir 
vežė į Pivonijos mišką. Čia 
juos nuogai išrengė ir šau
dė iš kulkosvaidžių. Žudo
mieji krito į čia pat iškas
tas duobes. Šaudė žydus 
vietos kalėjimo sargai ir 
policininkai. Vokiečiai visą 
tą ekzekuciją fotografavo. 
Šaudžiusių budelių tarpe 
buvo kalėjimo prižiūrėtojas 
Šuopis, smetoniniais laikais 
sėdėjęs galėjime už žmog
žudystę. Pasilikę žydų dra
bužiai buvo padalinti: ge
resnieji budeliams, prastes- 
nieji — duobkasiams. Žmo
nės kalba, kad Pivonijos 
miške buvo išžudyta 12,000 
žydų. Ukmergietis.

Okupantų Plėšikavimas
Kada Ukmergės žydai 

buvo varomi į Užupę, jiems 
buvo leista pasiimti tik bū
tiniausius daiktus. Visus 
geresniuosius jų baldus ir 
kitus daiktus vokiečiai su
sikrovė į sunkvežimius ir 
išsivežė. Kai kas ir iš lietu
vių nusipirko vieną kitą 
žydų daiktą. Po žydų su
šaudymo vokiečių žandarai 
vaikščiojo po lietuvių bu
tus ir visus tuos daiktus 
konfiskavo. Iš kai kurių 
atėmė ir pačių lietuvių ge
resniuosius baldus; Visi bu
vę žydų namai perėjo mies
to valdybos žinion, o pras- 
tesnieji buvo išparduoti po 
30—100 markių už namą. 
Teisėjas Rukša už 180 
markių nusipirko dvi žydų 
sinagogas ir pasistatė sau 
mūrinį namą. Kurmis.

Nauji Hitlerininkų Spąs
tai Lietuvos Jaunimui

Praėjusių metų gruodžio 
pradžioje hitleriniai oku
pantai paskelbė 1923, 1924, 
1925 m. gimimo jaunuolių 
ir baigusių gimnaziją abi
turientų registraciją į rei
cho darbo tarnybą.

Norėdami suvilioti dau
giau jaunimo, okupantai ir 
jų tarnai — kubiliūninin- 
kai vaizdavo ir tebevaiz- 
duoja reicho darbo tarnybą 
kaip linksmą ir malonią 
pramogą; jie nuolat skel
bia spaudoje ir per radiją 
neva pačių išvažiavusiųjų į 
Vokietiją, o iš tikrųjų ges
tapo sufabrikuotus laiškus 
apie tariamai gerą gyveni
mą Vokietijoj.

Bet kartaus patyrimo pa
mokytas Lietuvos jaunimas 
nebetiki hitlerininkų pasa
koms. Lietuvos jaunimas 
nesirašo į hitlerininkų per
šamą reicho darbo tarny
bą, nes žino, kad išvažiuoti 
į Vokietiją reiškia pasmer
kti save amžinai vergijai ir 
pražūčiai. Nors hitlerinin
kai visaip stengiasi nuslėp
ti tikrovę, žinios apie tai, 
kad išvažiavusieji ir išvežti 
iš Lietuvos jaunuoliai yra 
atsidūrę pasibaisėtinoj ver
gų būklėje, kad dalis jų yra 
pasiųsta darbams pafrontė
je, kad daugelis išvežtųjų 
lietuvių jaunuolių jau mirė 
iš bado, žuvo pafrontėje ar
ba liko nukankinti gestapo 
agentų, — vis plačiau pa
siekia net tolimiausius Lie
tuvos užkampius.

Matydami, kad jų pasa
koms jau niekas nenori ti
kėti, hitlerininkai griebėsi 
kito triuko. Tarpe pernai 
išvežtųjų į Vokietiją jau
nuolių jie susirado saujelę 
silpnavalių žmonių, kurie 
už Judos skatiką sutiko tar
nauti mūsų tautos bude

KRETINGA
Budelis Siaučia

Kretingiškiai gerai pažįs
ta smetoninių laikų Kre
tingos rajono žvalgybos 
viršininką Jakį. Jis jau ta
da pagarsėjo darbo žmonių 
kankinimais. Tarybų val
džios laikais Jakys buvo 
pasprukęs pas Hitlerį. Da
bar šis budelis grįžo Lietu
von ir yra okupantų pa
skirtas Kretingos policijos 
viršininku. Jo įsakymu bu
vo sušaudyta ir nukankin
ta daug žmonių. Jis žiau
riai persekioja visus, kas 
tik yra priešingas okupan
tų režimui. Neseniai jo įsa
kymu Bajorų kalėjime bu
vo sušaudytas žmogus vien 
tik už tai, kad tarybiniais 
laikais jis pasirašė valsty
binę paskolą. Antanas. 

VICTORY
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liams hitleriniams okupan
tams.

Šiuos parsidavusius vo
kiečiams niekšus jie dabar 
grąžino į Lietuvą, kad jų 
pagalba galėtų mulkinti 
Lietuvos jaunimą. Anks
čiau okupantai panašiai pa
sielgė ir Latvijoje.

Šiuos niekšus, jiems dar 
tebesant Vokietijoje, smul
kiai instruktavo gestapo 
agentai, kaip reikės elgtis 
ir ką daryti grįžus į Lietu
vą. Kiekvienas iš jų turėjo 
duoti pasižadėjimą, kad 
grįžęs į Lietuvą jis girs 
hitlerinę Vokietiją ir ra
gins jaunuolius stoti į rei
cho darbo tarnybą.

Šūkaudami “heil, sieg” 
sausio 6 d. susirinko šie 
parsidavėliai Kauno Karo 
muziejaus sode. Lietuvos 
jaunimo smaugikas von 
Rentelnas tenai dar kartą 
priminė jiems apie jų duo
tąjį išdavikišką pasižadėji
mą. Jis pasakė: “Ateity 
jūs turite dirbti taip, kad 
užsitarnautumėt Adolfo 
Hitlerio padėkos.”

Kiekvienam aišku, kad 
“Hitlerio padėkos” gali už
sitarnauti tik tas, kas pa
deda kruviniesiems okupan
tams plėšti mūsų kraštą, 
kankinti ir žudyti mūsų 
brolius ir seseris, smaugti 
ir naikinti lietuvių tautą. .

Lietuvos jaunuoli, neti
kėk šių niekšų melams, ži
nok, kad jų lūpomis kalba 
tas pats okupantas, kuris 
smaugia mūsų brangią tė
vynę; pasižadėję tarnauti 
okupantams, šie niekšai iš
braukia save iš mūsų jau
nimo tarpo ir užsipelnė am
žinos paniekos ir prakeiki
mo.

O tiems iš jų, kurie ypa
tingai uoliai stengsis užsi
pelnyti “Hitlerio padėkos,” 
vieninteliai teisingas atpil
das tebūnie šuniška išdavi
ko mirtis. A. Pranaitis.

WATERBURIO LIETUVIŲ DIDYSIS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 49-ta Kuopa

Pelnas Skiriamas Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas Prasidės

Pirmą Valandą Dieną ir

Tęsis Iki 9 Vai. Vakaro

k

D. M. ŠOLOMSKAS
D. M. šolomskas, vienas iš Laisvės redaktorių, sakys prakalbą apie 

svarbius šių dienų įvykius

PRAŠOME ĮSITĖMYTI, KAD ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 1 August, 1943
LIETUVIU PARKE

Už LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN.
širdingai kviečiame Waterbury ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti šiame pik

nike. Puikiai praleisite laiką tyrame ore ir gražioje kompanijoje. Tuom pat kartu 
paremsite dienraštį Laisvę. Rengimo Komisija.

■■Hi

AUTOMATAS
Aidi platūs toliai, 
Plieno šūviais trata — 
Pamilau, kaip brolį 
Taiklų automatą.

Apšarmojęs beržas 
Aukso saule žėri, 
O širdis taip veržias 
Mušti priešą — žvėrį.

Kurs žiauriai sumynė 
sesės žalią rūtą, 
Tėvą užkankino, 
Nuskriaudė motutę.

Papūtė vėjelis.
Šaltas sniegas dulka— 
Tai į priešą kelią 
Rado mano kulkos ...

St. Rimantas.

GEN. G1RAUD SUGRĮŽO 
J ŠIAURIŲ AFRIKĄ

Alžyras. — Vyriausias 
francūzų komandierius 
Šiaurinėje Afrikoje, gene
rolas Giraud jau sugrįžo po 
savo pasitarimų Washing
tone ir Londone. Jis, bend
ras su generolu de Gaulle, 
pirmininkas Francūzų Ko
miteto Tautai Laisvinti, iš
duos savo kelionės raportą 
visam to komiteto susirin
kimui.

Alžyro spauda džiaugiasi, 
jog prez. Rooseveltas pasi
žadėjo kaip galint greičiau 
suteikt ginklų naujoviškai 
apginkluot 300 tūkstančių 
francūzų armiją Šiaurinėje 
Afrikoje. Taigi, sako, ši ar
mija galės sėkmingai daly
vauti kovose dėlei Franci- 
jos atvadavimo nuo hitleri
ninku, v

Gauta žinia, kad Brazili
ja pripažins Francūzų Ko
mitetą Tautai Laisvinti 
kaipo laikinąją visų fran- 
cūžų valdžią.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Gera Orkestrą

Gros Šokiams

įžanga 25c Asmeniui
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ŽMONĖSE MAKSIM GORKI

(Tąsa)
Namie aš taipgi turėjau priešą — 

pardavėjo sužadėtinę, be galo vikrią 
merginą; visi dirbtuvės jaunikliai su ja 
žaisdavo, skabinėdami ją priemenėje; ji 
skabinėjama neįsižeisdavo, o tiktai ty
liai sucypdavo, kaip mažas šunytis. Nuo 
ryto ligi vakaro ji kąsnodavo, jos kišenės 
būdavo prikimštos pyragaičių, paplotė
lių, jos žandikauliai be perstogės judė
davo, — žiūrėti į jos tuščią veidą su ne
ramiomis pilkomis akutėmis nebūdavo 
jokio malonumo. Man ir Povilui ji už
mindavo begėdiškas mįsles, arba tarš
kėdavo kokius niekus, kurie susiliedavo 
į nepadorų žodį.

Kartą kažin kuris nebejaunas darbi
ninkas jai pasakė:

— O dėlto — begėdė tu mergaitė!
Ji šauniai atrėžė dainuškos žodžiais:

Jeigu gėdinas mergaitė,
Iš tokios nebus marčios.. .

Man dar nebuvo tekę matyti tokių 
merginų, kaip ši; ji buvo man biauri ir 
baugindavo mane, stačiokiškai kibinda
ma, ir, matydama, kad tas man nepa
tinka, vis įkyriau lįsdavo prie manęs.

Kartą, rūsyje, kai mes su Povilu pa
dėjome jai šutinti rėčkutes nuo giros ir 
agurkų, ji pasisūlė mums:

— Norite, berniukai, aš jus išmokysiu 
bučiuotis?

— Aš moku geriau už tave, — atsakė 
jai Povilas, juokdamasis, o aš pasakiau 
jai, kad verčiau ji eitų bučiuotis su savo 
jaunikiu, ir pasakiau tai nelabai mei
liai. Ji papyko.

— Ak, koks stačiokas! Panelė meiliai 
jį kalbina, o jis nosį riečia!

Ir pridūrė, pagrasiusi pirštu:
— Na, palauk, tu man atminsi!
Povilas, pritardamas man, taipgi pa

sakė jai:
— Duos tau jaunikis, jei sužinos, kaip 

tu išdykauji.
Ji su panieka suraukė savo veidą.
— Nebijau aš jo! Su savo pasoga aš 

dešimtį gausiu, dar geresnių. Mergina 
tik ligi vestuvių ir tegali išdykauti.

Ir ėmė ji nuo to laiko išdykauti su 
Povilu, o mane visaip šmeižti ir skųsti.

Krautuvėje gyvenimas ėjo vis sunkyn 
ir nuobodyn, aš perskaičiau visas baž
nytines knygas ir nustojau domėjęsis 
ginčais ir pašnekesiais apie tikėjimo da
lykus,—kalbėdavo vis tą patį. Tiktai 
Petras Vasiljevas gerai pažino tamsų 
žmogaus gyvenimą, mokėjo įdomiai ir 
karštai kalbėti ir tuo tebedomindavo 

mane. Kartais man matydavosi, kad 
kaip tik toks turėjo būti pranašas Eli
ziejus, vienišas ir kerštingas.

Kiekvieną kartą, kai aš atvirai kal- 
bėdavaus su seniu apie žmones, apie 
savo godas, jis, prisiklausęs mano kal
bų, atpasakodavo jas pardavėjui, arba 
skaudžiai išjuokdavo mane, arba piktai 
bardavosi.

Kartą aš pasisakiau seniui, kad kar
tais užsirašinėju jo kalbas į sąsiuvinį, 
kuriame turiu prisirašęs iš knygų įvairių 
eilėraščių ir posakių; tas labai nugąs
dino jį, ir jis, pasviręs prie manęs, ėmė 
neramiai klausinėti mane:

— Kam gi tu taip darai*? Taip, broly
ti, netinka! Atminčiai? Ne, tu pasi- 
mesk! Duok šen tuos tavo užrašus, a?

Jis, prisispyręs, norėjo įkalbėti man, 
kad aš atiduočiau jam sąsiuvinį arba 
sudeginčiau jį, o paskui ėmė piktai 
šnabždėtįs su pardavėju.

Kai mes ėjome namo, pardavėjas 
griežtai man pasakė:

— Tu kažkokius ten rašai užrašus— 
tai kad daugiau to nebūtų! Girdėjai? 
Taip daro tiktai sekliai.

Aš neatsargiai paklausiau:
— O kaip gi Sitanovas? Jis taipgi už- 

sirašinėja.
— Taipgi? Didelis ir kvailas....
Ilgai patylėjęs, jis prabilo labai švel

niai:
— Klausyk, parodyk man savo sąsiu

vinį ir Sitanovo taipogi — aš tau pus
rublį duosiu! Tiktai tu taip padalyk, 
kad Sitanovas nežinotų, slaptai....

Turbūt, jis buvo įsitikinęs, kad aš pa
tenkinsiu jo norą, ir, nebepasakęs dau
giau nė žodžio, nusiskubino savo trum
putėmis kojytėmis pirma manęs.

Namie aš papasakojau Sitanovui apie 
pardavėjo pasiūlymą, Eugenijus susi

raukė.

— Be reikalo tu išplepėjai... Dabar jis 
primokys ką nors pavogti sąsiuvinius, 
ir tavo ir mano. Duok man savąjį, aš 
paslėpsiu.... O tave, žiūrėk, neužilgo jis 
išvarys!

Aš buvau tikras, kad taip ir bus, ir 
nutariau išeiti, kai tiktai bobutė sugrįš 
į miestą, — ji visą žiemą gyveno Ba- 
lachnoj ir mokė tenai mergaites nėrinius 
nerti. Senelis vėl gyveno Kunavine, aš 
neidavau pas jį, jis, būdamas mieste, taip
gi neaplankydavo manęs. Kartą mes su
sitikome gatvėje; jis vilkėjo jenoto kai
liniais, ėjo palengva, lyg popas, aš pa
sveikinau jį; pasižiūrėjęs į mane iš po 
delno, jis mąsliai sukalbėjo:

— A, čia tu.... tu dabar tepliorius, 
taip, taip... Na, eik, eik!

Pastūmė mane iš kelio ir vis taip pat 
išdidžiai ir lėtai nuėjo tolyn.

Bobutę aš retai tesutikdavau; ji vis 
darbuodavosi, padėdama seneliui, ku
riam senatvėje buvo nusilpęs protas, ir 
rūpindamasi dėdžių vaikais. Ypatingai 
daug rūpesčių turėjo ji dėl Aleksandro, 
Mykolo sūnaus, gražaus vaikino, svajo
tojo ir knygų mėgėjo. Jis dirbdavo da- 
žytuvėse, dažnai pereidamas iš vieno 
šeimininko pas kitą, o kai būdavo be 
vietos, sėdėdavo ant bobutės sprando, 
kolei ji vėl surasdavo jam vietą. Ant 
jos sprando buvo užsikorusi ir Aleksan
dro sesuo, ištekėjusi už girtuoklio vy
ro, kuris dažnai ją mušdavo ir išvaryda
vo iš namų.

Susitikdamas su bobute, aš vis sąmo
ningiau susižavėdavau jos širdies geru
mu, bet tuo pačiu metu jutau, kad mano 
bobutė yra pasakų apakinta ir negali 
nei matyti, nei suprasti kartaus gyve
nimo reiškinių, ir mano nerimas ir jau
dinimasis yra jai svetimi.

— Kentėti reikia, Aleksiuk.
Tai viskas, ką ji galėdavo pasakyti 

man, atsakydama į mano pasakojimus 
apie gyvenimo piktenybes, apie žmonių 
kančias, apie ilgesį, — apie viską, kas 
drumsdavo mano ramybę.

Aš neturėjau palinkimo kentėti, ir 
jeigu kartais parodydavau, šią gyvulio, 
medžio, akmens dorybę,—tai tik todėl, 
kad norėdavau pats save išmėginti, iš
tirti savo jėgų atsargą, sužinoti, kaip 
tvirtai stoviu žemėje. Kartais pusber
niai, pamėgdžiodami suaugusius, mėgi
na kiloti sunkenybes, per daug dideles 
jų raumenims ir kaulams, mėgina, pasi
didžiuodami, padaryti tai, ką daro suau
gę stipruoliai.

Aš dariau tą patį tiesiogine ir netie
siogine prasme, fiziškai ir dvasiškai, ir 
ko tiktai nenusikamavau, ko tiktai ne
susižalojau visam gyvenimui. Nes nie
kas nesužaloja žmogaus taip baisiai, 
kaip sužaloja kantrybė, pasidavimas ap
linkos sąlygų jėgai.

Ir jeigu vis dėlto atgulsiu į žemę suža
lotas, tai —• pasididžiuodamas — pasa
kysiu savo paskutinę valandą, kad geri 
žmonės keturiasdešimts metų rimtai 
stengėsi sudarkyti mano sielą, bet tas 
jų darbas ne visiškai nusisekė.

Vis dažniau pagaudavo mane noras 
išdykauti, linksminti žmones, jukdyti 
juos. Man tas sekdavosi, aš mokėdavau, 
vaidindamas, papasakoti apie pirklius, 
parodyti, kaip vyrai ir bobos parduoda 
ir perka šventųjų paveikius, kaip gud
riai pardavėjas juos apgaudinėja.

Visi kvatodavosi, dažnai net pamesda- 
mi darbą, žiūrėdami, kaip aš vaidinu, 
bet visuomet po to Larionovičius patar
davo man:

— Tu verčiau po vakarienės vaidin
tum, nes gaišini darbą...

Pabaigęs “vaidinimą,” aš gerai jaus- 
davaus, lyg nusimetęs slėgusią mane 
naštą; pusvalandį, valandą galvoje bū
davo maloniai tuščia, o paskui vėl pasi
jusdavau, kad galvoje pilna aštrių, 
smulkių vinių, jie ten juda, kaista.

Aplink mane užvirdavo kažkokia pur
vina košė, ir aš jusdavau, kad palengvė
le tirpstu joje.

Manydavau:
“Nejaugi visas gyvenimas — toks? Ir 

aš gyvensiu taip, kaip šitie žmonės, ne
pamatysiu nieko geresnio?”

— Piktas pasidarei, Maksimovičiau, 
— sakydavo man Žicharevas, įdėmiai 
žiūrėdamas į mane.

Sitanovas dažnai klausdavo mane:
— Tu ko?
Aš nemokėdavau atsakyti.

(Bus daugiau)

Toronto,Canada
Ligos Plečiasi

Paskutiniu laiku įvairūs 
žmonių sluoksniai Kanadoj 
pradčjo susirūpinti žmonių 
sveikata ir tuo reikalu tenka 
matyti spaudoj daug straips
nių, iškeliant aikštėn didelį 
pavojų nuo venerinių ligų plė
timosi.

Taip smarkiai plečiantis šiai 
ligai privertė ir pačią valdžią 
tuo dalyku daugiau susirūpin
ti ir kovai prieš tą ligą įsteigė 
naują sekciją prie sveikatos 
departmento, Ottawoj.

Tos sekcijos direktorium pa
skirtas colonel (pulkin.) Do
nald Williams, kuris duos vi
sas direktyvas, kaip kovoti su 
venerinėmis ligomis.

Įvykusioj konferencijoj šį 
pavasarį dr. Donald Williams 
pareiškė, kad sifilio plėtima
sis paskutiniu laiku pasiekė 
aukščiausio laipsnio ir dau
giausiai plečiasi tarp jaunuo
lių nuo 14 ir 19 metų ir jau 
yra užregistruota pusė milijo
no sifilistų. Sulyginant su ne
dideliu šios šalies gyventojų 
skaičiumi, sudaro didelį nuo
šimtį sergantieji. Kitaip sa
kant, kas dvidešimt antras 
kanadietis yra auka tos ligos.

Nuo 1937 metų iki dabar, 
Toronte sergančiųjų skaičius 
pakilo 250 nuošimčių ir ben
drai visoj Kanadoj pakilo 100 
nuoš.

Kovai su šia liga numato 
imtis visų priemonių ir būdų, 
kad sulaikyti jos plėtojimąsi. 
Iki šiolei įvairios bauginančios 
priemonės, kaip daktarai sa
ko, nedavė jokių rezultatų, 
tai ateityje mano vesti didelę 
propagandą tarpe sveikų žmo
nių, aiškindami sifilio plėtotę, 
jo reikšmę ir kaip kovoti ir 
saugotis nuo jo. Bet kartu 
pasilieka ir senos priemonės, 
tik aštresnėj formoj ir dar 
extra bus baudžiami kalėjimu 
tie, kurie slėps savo ligą ir ne
sikreips pas gydytoją.

Tuo pačiu laiku iš visos ša
lies, Kanados daktarai siūlo 
įvairias priemones ir matomai 
vartos visas tas priemones, ko
kios kam bus parankesnės.

Kai kurie daktarai per Ka
nados didlapius iškelia nuo
monę, kad iki šiolei taipogi 
buvo vartojama įvairios prie

monės prieš tą ligą ir jokių 
pasekmių nedavė ir ateityje 
visi numatomi kovos būdai 
taipgi neduos teigiamų rezul
tatų.

Jie sako, kad žmonių svei
katą atvesti į normales vėžes, 
ar kitaip sakant išmušti sifi
lį Gš žmonių tarpo, reikia žmo
nių sveikatos reikalus tvarky
ti tikru socialistiniu mastu, ly
ginant Sovietų Sąjungoj Svei
katos priežiūros sistemą.

Tie visi daktarų išsireiški
mai iškelia aikštėn visokių ne
pasitenkinimų sveikatos srityj 
ir kartu duoda įvairių pasiū
lymų ir pagerinimų apsaugo
jimui žmonių, sveikatos.

Siūlymas tokios sistemos 
(sveikatos srityje), kaip Sovie
tų Sąjungoj, būtų dideliu 
žingsniu pirmyn sveikatos sri
tyje, bet kad apsikrėtimas li
gomis priklauso daugiau nuo 
ekonominių žmonijos sąlygų ir 
kaip būtų galima suderinti so
cialistinę sveikatos priežiūros 
sistemą su Kanados ekonomi
ne buitimi.

Reiškia, gydys visus sergan
čius patenkinančiai, kaip So
vietų Sąjungoj, o apsikrėtimas 
eis savo senu keliu, kaip ėjo, 
priklausant nuo Kanados eko
nominių sąlygų, kur mergi
nos, pusdykiai dirbdamos, ir 
toliaus parsiduos ant gatvės, 
kad padaryti priedą prie pra
gyvenimo ir taip apsikrės ir 
platins ligas toliau.

Sovietų Sąjungoj ekonomi
niai sunkumai nestumia mer
gaites ant gatvės parsidavimui 
ir tokiu būdu Sovietų Sąjun
goj socialistinė santvarka pa
statė žmonių sveikatingumą 
aukščiausiai visam pasaulyje.

J. B.

Susirgo Draugė A.
Venskienė

Draugė A. Venskienė atsigu
lė į ligoninę, nes kaž kas įsime
tė jai į kairįjį šoną.

Ji skundėsi kairia koja jau 
nekurį laiką, bet pastaruoju lai
ku pradėjo silpnėti visa kairio
ji pusė ir buvo reikalas eiti į 
ligoninę.

Nuo savęs linkiu draugei grei
tai pasveikti.

Reporteris.

Apsivedė Draugės Degutienės 
Sesutė

Susivinčiavojo Mary Gai-
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VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogus kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 j savaitę, ({skaitoma 

valgis ir guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti basais ir Hudsono upė laivais. 
Atvažiavę telefoliuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

žauskaitė su Mr. B. White.
Ceremonijos buvo labai įspū

dingos. Draugę H. Degutienė, 
jaunosios sesutė, savo lakŠtin- 
gališku balsu padainavo “Be
cause,” kas apeigas darė dar 
įspūdingesnes. Vinčiavonės pa
sižiūrėti buvo susirinkęs būrelis 
lietuvių moterų.

Vestuves Marytės tėveliai su
rengė Old Mill kliube, kuris 
randasi šone Toronto miesto ir 
torontiečiams yra žinomas, kaip 
viena iš puikiausių vakarinių 
pasilinksminimų vietų.

Kiek laiko atgal Marytė pri
gulėjo prie Bangos Choro ir 
buvo pavyzdinga choristė. Ji 
būtų neapleidus choro ir to
liau, bet draugystė su savo da
bartiniu vyru apsunkino daly
vavimą chore ir buvo privers
ta apleisti chorą.

Nuo savęs linkiu jauniesiems 
daug laimės ir sveikatos nauja
me gyvenime.

< Choristė.
Didelis Susidomėjimas Steigi

mu Naujos Komunistinės
Partijos

Canadian Tribune'telpa daug 
žinių iš veikimo įvairiose vie
tose sąrišyje su steigimu nau
jos .komunistinės partijos.

Kiek laiko atgal Winnipege 
įvyko piknikas, kuriame kalbė
jo Tim Buck, komunistų vadas. 
Piknike dalyvavo arti 4,000

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

žmonių, kurie labai entuziastiš
kai pasitiko Tim Buck kalbą, 
kurioj jis dėstė naujos partijos 
steigimo planą.

Kaip pranešimai rodo, tai po 
visą Kanadą steigiami kliubai, 
diskusuojamas naujos partijos 
steigimo klausimas ir rengia
masi dalyvauti šaukiamoj kon
ferencijoj, kuri įvyks rugpjū
čio 21 ir 22, Toronte.
Policija Suėmė Fašistų Veikėją

Canadian Tribune praneša, 
kad karališka Kanados polici
ja suėmė Edmontone ir atida
vė teismui Charles Crate, pirm 
karo veikusios Canadian Union 
of Fascists vadą.

Jis metai atgal buvo iškel
tas kaip toks ir buvo nurody
ta, kad jis tęsia savo fašisti
nę veiklą, bet tuomet teisingu
mo ministeris nekreipė atydos. 
Dabar matomai jau persitikri
no.

Crate per praėjusius metus 
dirbo prie strateginių darbų ir 
stengėsi skleisti tarp darbinin
kų fašistinę propagandą.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

NOTICE is hereby Riyen that License No. 
E 161 has been issued to the undersigned to 
sell beer, from house to house, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law. 
Borough of Brooklyn, County f Kings.

ISRAEL ASRELSKY
4409 — 14th Avenue, Brooklyn, N. Y.

I -X- LIETUVIŠKAS *

TRAKTYR1US |
(VALGYKLA IR ALlNfi)

5 Rheingold Extra Dry Alus E
1 Didelis pasirinkimas visokių ?
į Vynų ir Degtinės
3 Kasdien Turime ;

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat =
< Savininkas >

411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ŠTagg 2-0783
NIGI1T—IIAvemeyer 8-1158

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

Visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

iOOOOOOiiOiri
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus BrooklyneS ta/ 

adresai

LINKSMA PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų

i

I

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL £V. 4-8698
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Pradžia Pabaigos Ita
lijai Kaip Hitlerio 
Karo Partneriui

Washington, liep. 26. — 
Amerikos vyriausybe dar 
nepadarė jokio oficialio pa
reiškimo dėl to, ar Musso- 
linio pavarymas pagreitins 
atskirą talkininkų taiką su 
Italija. Bet Jungtinių Val
stijų vice - prezidentas 

Wallace jau pareiškė, kad 
Mussolinio išvijimas yra 
pradžia pabaigos Italijai 
kaip Hitlerio partneriui.

(New Yorko miesto ma
joras I^a Guardia tvirtino, 
kad “po kelių dienų jau 
Italija pasitrauks iš ka
ro.”)

Kiti Jugtinių Valstijų 
valdininkai privačiai sakė, 
kad Italija turės pirma be
sąlyginiai pasiduot ir tik 
paskui tebus kalbamasi su 
ja apie taiką. — Toks yra 
nusiteikimas prez. Roose- 
velto, Anglijos premjero 
Churchillo ir Sovietų prem
jero maršalo Stalino kai 
dėl taikos su bet kuria fa
šistinės Ašies šalim.

Fotografijos Parodo, 
Kaip Tiksliai Buvo 

Bombarduota Roma
London. — Talkininkų 

lakūnų nutraukti fotogra
finiai Romos paveikslai liu
dija, kad amerikiečių oro 
bombos pereitą pirmadie
nį gerai pataikė į visus ka
rinius to miesto punktus, 
kurie buvo iš anksto parin
kti. Apart tiksliai pažymė
tų taikinių, bombos labai 
mažai kur kitur nukrito.

Fotografijos rodo, jog 
bombininkai sunaikino' bei 
labai sužalojo šiuos ir kitus 
geležinkelių kiemus, daug 
traukinių, bėgių (relių) ir 
suardė bei sudegino garve
žių taisymo fabrikus, trau
kinių pastoges, prekinių 
traukinių stotį, Tabonelli 
plieno fabriką ir didelę che
mikalų dirbyklą; prakirto 
požeminius vandens vamz
džius ir užplukdė juom gat
ves; išdaužė Ciampino lėk
tuvų stovyklą, sudegino di
delę orlaivių pastogę ir 
smogė įvairiems valdžios 
rūmams.

PIRMA TURI BŪTI IŠVY
TI VISI NACIAI Iš 

ITALIJOS
London, liep. 26. — Ang

lų radijas užreiškė, jog ne
bus einama į taikos dery
bas su naująja Italijos prem
jero Badoglio valdžia, iki 
taps visi iki paskutinio iš
vyti vokiečiai kariai iš ita
lų žemės.

Montevideo, Uruguay. — 
Pranešama, kad Argenti
nos generolo P. Ramirezo 
valdžios įsakymu yra sude
ginta egzemplioriai knygos 
“Mission to Moscow.”

BOSTONO APYLINKEI
Prašome įsitėmyti, kad didysis lietuvių pikni

kas, naudai dienraščio Laisvės, įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio (August) 15 d., Granville Park, Ros- 
lindale, Mass.

Visi būkite prisirengę dalyvauti piknike. Bus 
graži dainų programa ir visi kiti piknikiniai ma
lonumai.

Kurie turėjote įsigiję bilietus dėl liepos 18 d., 
jais galėsite pasinaudoti šiame piknike.

Pikniko vieta erdvi ir graži, programa puiki, 
tad dalyvaukime visi. Paremkime savo dienraštį 
ir pasilinksminkime tyrame ore.

Jau Penki Šeštadaliai 
Sicilijos Užimti

šiaur. Afrika, liep. 26.— 
Greitai maršuodami vis to
lyn į rytus nuo Palermo, 
amerikiečiai 'šiauriniu Sici
lijos pajūriu pasiekė punk
tą tik 60 mylių nuo Messi- 
nos, vienintelio uosto, per 
kurį gal hitlerininkai dar 
galėtų pabėgt iš Sicilijos, 
jeigu nepavėluotų.

Messina stovi rytiniai- 
šiauriniame Sicilijos kam
pe, tik už poros mylių per 
jūros siaurumą nuo pieti
nės Italijos.

Amerikiečiai, anglai ir 
kanadiečiai užėmė jau pen
kis šeštadalius Sicilijos.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Melas, kad Hearstas gina 
mažą jų tautų teises ar keno ki
to teises. Ką Hearstas daro— 
lygiai taip, kaip Tysliava ir 
Grigaitis, tai sušilęs kursto 
Amerikos žmones prieš Sovie
tų Sąjungą. Jisai dirba Hitle
rio propagandos biuro darbą.

Tai viskas. Jam tiek rūpi 
Lietuvos, ar kitos kurios tau
tos laisvė, kaip ir pačiam Hit
leriui.

Juozas Laučka savo Ameri
koje (liepos 23 d.) nusprendė 
išperti kailį Justui Paleckiui. 
Mat, Paleckis 1933 metais pa
rašė knygą, nelabai palankią 
Sovietų Sąjungai. Kapsukas 
tą knygą kritikavo.

O dabar, girdi, Paleckis gi
ria Sovietų Sąjungą, o Sovie
tų Sąjunga didžiuojasi Palec- 
kiu. Todėl Paleckis esąs ne
dorėlis ir dar kitoks.

Vienybėje (liepos 23 d.) 
Tysliava ilgu straipsniu iš
plūsta žymųjį lietuvių tautos 
poetą Liudą Girą. Kadaise Gi
ra buvęs katalikas, tautinin
kas ir dar kitoks, o dabar 
.esąs “išgama,” nes kalba už 
Tarybų Lietuvą.

Ar tai ne baisus daiktas? 
Tikrai baisus, bet tiktai to
kiems, kaip Laučka ir Tyslia
va.

Kodėl žmonės negali pa
keisti savo minčių ? Labai ga
li. Ir gerai, kad keičia — kad 
keičia gerojon pusėn, į pro
gresą.

Tai viena, antra — argi tas 
neparodo, kad bolševikai ne
skaito žmogaus amžinai pra
puolusiu tik todėl, kad jis ka
daise stovėjo kitose pozicijo
se ? Svarbu, ką jis veikia da
bar. Veikia teisingai, jis ir 
geras, tegul veikia. Jam rei
kia pagelbėti ir už tai jį pa
girti.

Taigi, išgamomis yra ne Pa
leckis ir Gira, bet tie, kurie 
juos plūsta ir nacių propagan
dą šinkavoja šiandien. Gaila, 
kad tokiais šinkoriais yra virtę 
mūsiškiai Tysliavos ir Lauč- 
kos.

Jie irgi, nepaisant praeities 
griekų, galėtų būti tikrais ir 
naudingais žmonėmis — pa
dėti karą laimėti, padėti Lie
tuvą išlaisvinti iš nacių vergi
jos. Deja, jie tokiais nenori ar 
negali būti. Jie darbuojasi 
svetimiems dievams.

Laisvė, Lithuanian Dail/ NaWl’

HUDSON - AMERIKOS ISTORINE UPE

(Tąsa)
Pravažiuojam Francūzų 

laivų linijos prieplauką, 
kur ant šono guli laivas 
Normandie. Net nejauku 
darosi pamanius, kad tai, 
veikiausiai, sabotažo auka...

Pasiekiam 130th St., 
apie 9 mylios nuo Atlanto. 
Po dešinei matosi balto 
granito, panašus į bažny
čią, kainuojantis $600,000 
pastatas; tai paminklas 
generolui Grant’ui; po kai
rei prasideda Palisades 
Parkas — status akmenų 
krantas, apie 12 mylių il
gumo, siekiantis tarpe 350 
iki 550 pėdų aukštumo; tai 
viena iš didžiausių pasi
smaginimo vietų.

WASHINGTON TILTAS
Jau tik apie ketvirtada

lis mylios iki George Wash
ington tilto; čia po kairei 
matosi lyg ir tvirtuma — 
pilis. Tai Fort Washington, 
pastatytas 1776 metais 
Amerikos armijos, kad an
glų nepraleis! Hudsono 
upe. Po dešinei — pamink
linė grupė aukštų pastatų. 
Tai Medical Center, di
džiausias tos rūšies tyrinė
jimų ir medikalio mokslo 
centras pasaulyje, lėšuo- 
jantis apie 25 mil. dol. 
Tuoj priplaukėm ir patį 
George Washington tiltą, 
prie 179th St., Port Wash
ington Point. Šis tiltas yra 
antras iš ilgiausių kaban
čių tiltų pasaulyje — 3,500 
pėdų ilgio. Galuose bokštai 
siekią 600 pėdų ir tiltas 
250 pėdų virš vandenio. 
New Yorko pusėj bokšte 
yra 2 milijonų žvakių jė
gos švyturys; tai pamink
las laikraštiniam rašytojui 
Will Rogers’ui ir lakūnui 
Wiley Post. Švyturio balti 
ir raudoni blykstelėjimai 
matomi apie 60 mylių. Til
tas lėšuoja apie 60 mil. do
lerių.

Jau apie 13 mylių nuo 
Atlanto. Po dešinei vieta 
vadinasi Inwood; tai šiau
rinė dalis Manhattan sa
los, kurią baltieji nupirko 
nuo indi jonų už apie $24 
vertės tavoru, o Manhatta- 
no sala dabar apskaitliuo- 
jama apie 10 bilijonų dole
rių vertės. Kiek toliau, irgi 
po dešinei, matosi jau mi
nėtas Henry Hudson tiltas, 
o dar toliau, ant kalno ir jo 
paminklas.

Nuo Hudsono tilto plau
kiam apie devynias mylias 
beveik be įspūdingų vaizdų 
iš abiejų pusių, išskiriant 
gražius akmens krantus iš 
New Jersey pusės — Pali
sades, o iš dešinės pusės 
daugiausiai rezidencijų pa
status. Dabar pasiekėm 
vietą, kur po kairei pasi
baigia New Jersey ir pra
sideda New Yorko valsti
ja. Po mūsų dešinei pasi
lieka Yonkers, o toliau pa
važiavus prasideda New 
Yorko priemiestis Irving
ton, daugiausiai apgyven
tas aristokratų. Po kairei 
700 pėdų aukštumo kalnas; 
tai Mt. Nebo. Iš kairės į 
upę įsikiša ilgas pagrindas 
— Pierpont Pier, priklau
sąs Erie geležinkeliui. Čia 
upė pasidaro plati ir ši da
lis upės hollandų pavadinta 
Tappan Zee (jūra).

SING SING
Mums plaukiant nuo pat 

New Yorko, 42nd St. prie
plaukos, du vaikinukai apie 
12 iki 15 metų amžiaus vis 
mūsų klausė, ar mes dar 
nepravažiavom Sing Sing 
kalėjimo. Pagalinus, mes 
paklausėm, dėl ko jie taip

Rašo Juozas Byronas
interesuojasi tuo kalėjimu 
ir vaikiščias atsakė, kad 
vieno jų tėvas Sing Sing 
“kolegijoj” mokinasi inži- 
nierystės ... Taigi, po de
šinei, už kokios mylios ir 
pusės nuo Croton Point, 
įsikišusio žemės sklypo to
li į čia platų Hudsoną, po 
mūsų dešinei pamatėme Os
sining miestuką, garsų 
daugeliu mokslinių įstaigų, 
o žemiau, prie pat Hudsono 
upės, — pilkomis cementi
nėmis tvoromis aptvertą 
grupę pastatų. Tai čia yra 
garsusis Sing Sing kalėji
mas. Jo vardas paeina nuo 
Sin Sinck indijonų gimi
nės; jis buvo įsteigtas 1826 
m. Jis yra apie 500 pėdų 
ilgio ir po jo apačia yra tu
nelis, kur važinėja New 
York Central traukiniai. 
Kalėjime yra 2,719 narvų 
kaliniams ir dabartiniu lai
ku, sakoma, ten randasi 
apie 2,413 prasikaltėlių — 
kalinių. Ties čia po kairei 
matosi Bali Mt. kalniukas, 
o beveik ties pačiu Sing 
Sing — Hook Mt. Šalia šių 
kalniukų ekskursijos laivai 
turi savo prieplauką, taip 
pat čia yra prieplauka ir 
privatiniams pasilinksmini
mo laivukams.
KELIŲ MYLIŲ PLOČIO 

UPĖ
Praplaukiam pro Croton 

Point į Haverstraw Įlanką. 
Čia Hudsono upė turi 3 ir 
tris ketvirtadalius, beveik 
4 mylias, platumo; tai pla
čiausia upės vieta. Dar vis 
po kairei matosi akmenų 
laužykla ir jų apdirbimo 
fabrikas, dabar paimtas į 
New Yorko ir New Jersey 
valstijų rankas ir akmenų 
išdirbystė sustabdyta, kad 
apsaugot Hudsono upės 
krantus. Kiek toliau nuo 
akmenų fabriko yra vieta, 
kur, sakoma, išlipęs anglų 
majoras Andre, kad susi
tikti su Amerikos tų laikų 
Kvislingu — išdaviku, Be
nediktu Arnęldu. Jiedu bu
vo susitikę vietoje, dabar 
vadinamoje Treason Hill, 
už poros mylių nuo tos vie
tos, kur išlipo majoras An
dre; dabar tas vietas ski
ria High Tor Mt., 832 pėdų 
kalnas, Haverstraw mies
tukas, su savo apie dviejų 
mylių dydžio plytų fabri
kais. Čia matosi žolėmis 
apaugusi lyguma ir kiek 
toliau nuo upės matosi 
Treason Hill — Išdavystės 
Kalniukas. Po dešinei, an
troj upės pusėj, tolėliau 
matosi Prickly Pear Hill 
kalniukas, Oscawanna mie
stukas. Oscawanna salukė 
tai piknikų vieta ir priešais 
pat Treason Hill randasi 
Crugers, apie 251 akrai že
mės, Westchester apskričio 
Park Commission nuosavy
bė.

MŪŠIŲ VIETA
Mūsų laivas, palikęs vie

noj pusėj upės Crugers, o 
kitoj pusėj negarbingu pa
darytą B. Arnoldo Treason 
Hill kalniuką, plaukia link 
Stony Point švyturio. Tai 
čia, kur dabar yra švytu
rys, birželio 1 dieną, 1779 
m., britai sumušė ameriko
nus ir užėmė tą vietą. Ta- 
čiaus liepos 16, 1779, gene
rolas Anthony Wayne, po 
mūšių, kur žuvo apie 1,00 
karių iš abiejų pusių, su
mušė britus ir atsiėmė at
gal prarastas pozicijas.

Ties švyturiu, antroj pu
sėj, po dešinei matome 
Hudsoną, lyg kokį pirštą, 
įsikišusį į lygumą, už ku
rios matosi Spitzenberg 
kalnai. Šioj lygumoj yra 

apie 320 akrų pikniko ir 
žaismių žemės, kur Day 
Line laivų kompanija — tos 
vietos savininkė ‘ — atveža 
savo pasažyrius pasilinks
minti.

PEEKSKILL
Apie 43 mylios nuo pra

džios kelionės randasi1 po 
dešinei Peekskill miestukas. 
Čia yra apie 100 metų se
numo karinė akademija. 
Antroj pusėj, po kairei, 
randasi “Perkūno Kalnas” 
(Thunder Mt.), kurio pa
kalnėj, prie pat upės, sako
ma, kapitonas Kidd, garsu
sis jūrų plėšikas, esąs pa
slėpęs savo didžiulį turtą.

Priplaukiam Manitou 
kalnus. Po dešinei, pakal
nėj, randasi Camp Smith, 
pavadinta buvusio New 
Yorko gubernatoriaus Al
fred E. Smitho vardu, o po 
kairei lona laivyno arsena
las. Čia įplauktam į siau
riausią Hudsono upės va
gą, apie 100 pėdų gilumos. 
Biskį paplaukus, po kairei 
matosi Bear Mountain kal
nai, žaismavietė. Čia taipgi 
randasi Bear Mt. tiltas 
apie 1,632 pėdų ilgio, lė- 
šuojantis apie 5 mik dol. 
Juo važiuoja automobiliai 
ir vaikščioja pėsti. Dešinia
jame tilto gale prasideda 
kalnas vadinamas Antho
ny’s Nose; tam kalnui var
dą davęs Peter Stuyvesant, 
tuometinis gubernatorius, 
dėl to, kad jis buvęs pana
šus į trimitininko Anthony 
Corlear’o nosį.

(Bus daugiau)

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBUKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

Ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stebuklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apsideginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mą. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o reštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažymėti kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(176)

MERGINOS--MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui.

Gera alga; apmokamos vakacijos.
VELTUI GRUPINE POMIRTINĖS 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

32 Eagle St., Brooklyn.
(8tli Ave. Subway iki

Greenpoint Ave. Stoties.)
(178)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIC
Oldsmobile - Cadillac 

Service
Vien tik vyras su pilnu žinojimu apie Olds
mobile ir Cadillac karų tebus priimamas.

Gera Alga - Nuolatinis Darbas
Čia yra proga dirbti geriausioj įrengtoje 
Service Stotyje rytuose. Kreipkitės asmenini.

Bronx Boulevard 
Oldsmobile Co.

4327 Bronx Blvd.
(arti 236th St.)

Asmenys dirbanti karinius darbus ar esanti 
būtinuose veiksmuose nebus priimami be 
darbdavio raštiško paliudijimo savo- atlicka- 
muino.

(177)

SUPLANAVIMUI VYRAI
SHEET METAL MECHANIKAI

Dirbimui patalpų, dėžių instrumentams, šė- 
pukes, radijam dėžes ir 1.1. Ištvirmingo bū
do ir tolerantiški dirbti sampelius ir petri- 
nas. Puikiausios algos ir viršlaikiai. Rei
kalinga darbdavio pareiškimas apie atlieka- 
mumo.

BRIDGE METAL PROD. CO.
201 Front St., Brooklyn.

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

(176)

PEČKURIAI
Pastovus darbas, geroje senoje įstaigoje, prie 
high pressure steam boilerių ; puikios sąlygos, 

paliuosuojamieji šiftai, 40 vai. savaitė.
PILGRIM LAUNDRY, INC.

1102 Prospect Ave., Brooklyn.
(176)

TOOL & DIE MAKERS
AUKŠTOS KAINOS 

100 NUOŠIMČIŲ
KARINIS DARBAS
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Kasdien 8:30—5:00.

SERVICE MACHINE CO.
158 Miller Street, Elizabeth, N. J.

ELIZABETH 2-0431
Kurie dirbate būtinus karo darbus 

neturėtų kreiptis.
(178)

“Mission to Moscow” 
Bus Plačiai Rodoma

Sovietų Sąjungoje
New Yorko gatvinis laik

raštis Daily News buvo net 
editorialą parašęs dėl to, 
kad, girdi, Stalinas uždrau
dęs Sovietuose rodyti “Mis
sion to Moscow” judamąjį 
paveikslą, pagamintą pagal 
buvusio ambasadoriaus Da- 
vies’o knygą.

Bet štai ką sako United 
Press pranešimas iš Mas
kvos liep. 23 d.:

“Mission to Moscow” kol 
kas buvo parodyta tik porą 
kartų neskaitlingiem priva
čiam žiūrovam. Bet dabar 
yra gaminami įrašai su ru
siškais paaiškinimais, ir 
ruošiamasi plačiai paskleis
ti šį judį po visą Rusiją, 
kaip šiandien sakė sovieti
niai judamųjų paveikslų ra
teliai. 1 i

Penktai Puslapis
11 t1 .......................- 1 -

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DARBININKAI

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo Metalai
Padėkit Gamint Aluminum 

ir
Jūs Padėsite Atidaryti 

Duris į Pergalę

VYRAI - VYRAI 
VALDŽIA UŽGYRĖ 

ATEIVIŲ PRIĖMIMĄ

THE 
United States 

ALUMINUM CO.
Siūlo Jums 

Karo Laimėjimo 
Darbus 

DABAR!!! 
Nuolatinius Darbus 

Po Karo
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
• JŪS GAUSITE

$41.08 - $43.68 ' 
IŠ PRADŽIŲ

Už 48 valandų savaitę 
BONŲ PROGOS 

Pridedant Algos Pakėlimus 
Po Pramokinimo

Periodo
Puikiausios Progos 

Pakilimam
THE

United States
ALUMINUM CO.

FABRIKUOSE
BRIDGEPORT IR 

FAIRFIELD, CONN.
75 MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL 

TURI Bū¥ 3-A SU VAIKAIS AR 4-F. RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DĖL NEPAJft- 
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBĖS ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA J DARBĄ PRIIMANT 

EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI 
•7 SU KOMPANIJOS 

ATSTOVU
KREIPKITĖS 

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO 

10 V. RYTO IKI 5 PO PIETŲ I

United States 
Employment Service 

OF WAR MANPOWER COMMISSION 

79-87 MADISON AVE. 
28th ST. (4-TOS LUBOS) 

N. Y. C.
205 Schermerhorn St.

(10-TOS LUBOS) 
Brooklyn, N. Y. 

Bank of Manhattan Bldg., 
Queens Plaza, L. I. City. ‘ 

ASMENYS, DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR ESANTI BŪTINUOSE VEIKS
MUOSE NEIMAMI BE DARBDAVIO RAS
TU PAREIŠKIMO JŪSŲ ATLIEKAMUMO.

PARCPINIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(181)

VYRAI!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS! 

NASSAU SMELTING 
& REFINING CO.

Tottenviile, Staten Island, N. Y. City.

100% Kariniai Darbai 
GERA ALGA, 48 VALANDŲ 

SAVAITĖ
Su bonai; popietiniais ir vakariniais šiltais.

NUOLATINIS DARBAS 
ANT KIEMO IR PRIE 

KŪRINIMO DARBO 
Abclnai viena valanda važinėjimui nuo South 
Ferry (Whitehall St., Manhattan) ar nuo 
39th St. ir 69th ferių, Brooklyne, į fabriką, 

Staten Island.
Turi būti viri 21 metų amžiaus. Žemiau 38. 
turi būti klasifikuoti 3-A su vaikais ar 4-F. 

Turi pereiti fizine cgzaminacijg.

Ateiviai Tuojau Priimami 
Kompanijos atstovas pasitars ir samdys 

ANTRADIENI, LIEPOS 274ą 
9 v. ryto iki 5 v. v.

UNITED STATES 
EMPLOYMENT SERVICE 

of War Manpower Commission at 
79-87 Madison Ave., 28th St., 

(4-tos lubos), Sec. A. 
205 Schermerhorn St., Brooklyn.

Bank of Manhattan Bldg., Bridge Plaza, 
Long Island City.

Asmenys, dabar dirbanti karinius darbus ar 
būtinus darbus, nebus priimami be darbdavio 

raštu pareiškimo jūsų atllekamumo.
DARBO GAVIMAS DYKAI

.(170

CORRUGATED-PATYRĘ OPERATORIAI IR 
PAGELBININKAI. Daromi būtini karo ir ci
viliai darbai. GERA ALGA. NUOLATINIS 
DARBAS. Fabrikas randasi Bayway Term.. 
Elizabeth, N. J. Iš karinių aukščiausios 
skalės darbų nesikreipkite. Box 997, Equity.

118 W. 42nd St., N. Y,
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NwYorko^K^felinftM
Italai Džiaugsmingai Sveiki- o “

no Žinią Apie Mussolinio 
Vyriausybes Žlugimą

Balsuotojai Pasipiktinę Del 
Dubinskio Sudėjimo Ragan- 

gaudžių į ALF Sleitą

Maspeth, L. L
James Kauliniu! Į Kariuomenę 

Išleisti Vakarėlis
Pereitą šeštadienį Zabelskių 

salėje, Maspethe, įvyko gra
žus pažmonys—pažmonys iš
leidimui į Jungt. Valstijų ka
riuomenę James (Zigmo) 
Kaulinio. Susirinko nemažas 
būrys Kaulinių draugų ir 
draugių..

šešiolika šimtų publikos 
Cooper Union mitinge, sušauk
tame New Yorko italų organ i* 
zacijų tikslu pasveikinti talki
ninkų žygiu Sicilijoj, suaidėjo 
džiaugsmingais šauksmais, ka
da kongresmanas Vito Mar- 
cantonio pradėjęs savo prakal
bą pareiškė, jog ką tik gauta 
šiame krašte žinia, kad Mus
solinio vyriausybė buvo pri
versta atsistatydinti.

Minia pašoko ant kojų, pa
sigirdo džiaugsmo šauksmai, 
o tarp tų ir balsai “Lai eina 
šalin ir karalius.” Paskui 
džiaugsmas susivedė į giedoji
mą Garibaldi himno.

Pirm šio pranešimo buvo 
skaitoma mitingui sveikinimai, 
kurių buvo daug, nuo organi
zacijų ir įtakingų asmenų.

Įspūdingoj savo prakalboj 
Giuseppi Berti, vienas iš italų 
liaudiško laikraščio L’Unita 
del Popolo redaktorių, ką tik 
buvo pareiškęs: “Garbė ita
lams, kad jie atsisako kariauti 
prieš Jungtines Tautas, italai 
kariai taupina savo kulkas ne
riams ir saviškiams naciškiems 
ir fašistiškiem prispaudėjam,” 
kai jo kalba buvo nutraukta 
ir publika paprašyta ramiai 
išklausyti svarbaus pranešimo.

Tąjį pranešimą padarė kon
gresmanas Vito Marcantonio, 
pradėdamas žodžiais:

Ši yra istoriška proga ir, 
labai tinkamai, pasitaikiusi is
toriškoj salėj.

“Prisilaikant didžiųjų de
mokratinių tradicijų Lincolno, 
kuris čionai kalbėjo, prisilai
kant didžiųjų tradicijų to, ku
ris buvo autoriumi įkvėpiančio 
pranešimo Lincolnui, didžiojo 
Giuseppi Garibaldi, mes čio
nai šiandien susirinkome tik 
iš naujo pareikšti mūsų norą, 
mūsų energiją, taip, net mūsų 
gyvastis žmonių pergalei visur 
pasaulyje, bet man tenka ne-1 
paprasčiausia privilegija pra
nešti jums šiandien, kad Mus- 
solinis atsistatydino...”

Kongresmano kalbą per
traukė didžiausia džiaugsmo 
demonstracija—šauksmai, dai

nos. Demonstracija tęsėsi per 
pusvalandį ar daugiau.

Užėjus ant estrados seka
mam kalbėtojui Peter V: Ca- 
cchione, komunistui miesto ta
rybos nariui ir Marcantonijui 
džiaugsmingai stvėrus jį glėbin 
sveikinti su džiaugsminga 
naujiena, demonstracijos pa
sikartojo. Ir visas mitingas 
nuo momento, kada ta žinia jį 
pasiekė, buvo viena didžiulė 
demonstracija. Ji vėl kartojo
si atėjus komandieriui Ran- 
dolfo Picciardi, Garibaldi 
Brigados veteranui.

Taip New Yorko atstovingų 
italų būrys sveikino Italijos 
pasiliuosavimą nuo vieno iš 
kraugeringiausių liaudies ėdi
kų, vadovavusių užtraukime 
ant Italijos šios nelaimės — 
karo. Italija, kaip daugelis 
suprato tuojau, dar netapo 
laisva, dar neišstojo iš karo 
prieš demokratiškus kraštus, 
dar nestojo jų talkininke, ta
čiau vieno iš vyriausių fašiz
mo šulų išvirtimas parodo di- 
džiausį krizį jų abaze ir duo
da viltį artimesnės Jungtinių 
Tautų pergalės ir ilgai lauk
tos laisvės Italijos žmonėms.

Mitingas buvo sušauktas ko
miteto, atstovaujančio įvairių 
pažvalgų ir įsitikinimų ita
lų organizacijas ir grupes, 
dalyvaujant liberalams, unijis- 
tams. Jo tikslas buvo mobi
lizuoti italus remti prezidento 
Roosevelto programą ir atsi
šaukti į Italijos italus nu
trenkti Mussolinį, taipgi pla
nuoti veiklą teikimui paramos 
nuo fašistų atkariautiems Ita
lijos žmonėms.

Tokioje dvasioje priimta ir 
mitingo rezoliucija su viena 
išimtimi, kad nereikėjo ragin
ti nutrenkti Mussolinį. Joje 
reikalaujama, kad Jungtinės 
Tautos vadai “atsteigtų de
mokratinius procesus per 
priešfašistinius tenykščių gy
ventojų elementus,” “atsteigtų 
laisvą vyriausybę.” Rezoliuci
ja pasiųsta prez. Rooseveltui, 
Churchillui ir La Guardijai.

kontroliuo- J platina,Dubinskio-Rose
jamas Amerikos Darbo Parti
jos šios valstijos komitetas 
įdėjo į savo sleitą aršius So
vietų niekintojus ir Amerikos 
pažangiųjų ėdikus, kas sukėlė 
audrą protestų Darbo Parti
jos balsuotojuose.

Vienas iš tų vadovaujančių 
fašistinių teorijų apaštalų yra 
Eugene Lyons, autorius “The 
Red Decade”, kurią knygą vi
si fašistiniai Amerikos elemen
tai dabar išsijuosę garsina ir

žmonėms brukte bru
ka. Knygą yra užgyręs ir 
Gerald L. K. Smith, kaipo 
“geriausią, kokias jis kada 
skaitęs.” O geriausiomis jis 
laiko tik fašistines.

Kitu iš tų uždėtųjų sleitan 
yra N. Chanin, jau seniai pra
našavęs Sovietams galą ir va
dovavęs šių, metų kačių kon
certui prieš Sovietus ryšyje su 
pasmerkimu mirčiai nacių šni
pų Alter ir Ehrlich.

SVEČIAS
Pereitą savaitę BrookTyne 

lankėsi Andrew Ramoška iš 
Hartford, Conn., tėvas daini
ninkės Birutes Ramoškaitės. 
Jis svečiavosi pas Antaną Zi- 
zį.

Apleisdamas Brooklyną, drg.

--------------DIDIS PARAMOUNT--------------- 
12 GAIDŲ MUZIKAMS JUDIS 

RZNG CROSBY 
DOROTHY L AMOUR 
“DIXIE” 

TECHNIK1NRMIS SPALVOMIS 
Asmeniškai Dalyvauja 

Žymiausias Salyje Trio 
THE ANDREWS SISTERS 

TIM HERBERT ir CARR BROTHERS 
Ir Dar Patrauklūs 

MITCHELL AYRES ir JO ORKESTRAS 
Patogiai Vėsu

PARAMOUNT TX Xrc’

Ramoška paliko $5 dienraščio 
Laisvės apsigynimui nuo fašis
tinių užpuolikų. Tą gražią 
svečio dovaną Laisvės ofisui 
pridavė Antanas Zizis.

Jaunieji Michelsonai 
Floridoje

Jaunavedžiai adv. Keistutis 
ir Helen Michelsonai leidžia 
savo “medaus mėnesį” saulė
toje Floridoje. Savo atviru
tėje, rašytoje Laisvės redakto
riui, jaunavedžiai sako, kad 
oras Miami mieste puikus, 
vanduo maudymuisi taip jau 
labai geras.

Neužilgo jiedu, manoma, 
grįžš namon.

Amerikinė Premjera, Antradienį, Liepos 27 d. 9 A. M.! 
ARTKINO PERSTATO

‘BLACK SEA FIGHTERS’
Naciai juos vadina “Juodąja mirčia.” Pirmutinis oficia- 
lis judis Rusijos Juodosios Jūros Laivyno mūšio ... žmo
nės torpedos ... Submarinų komandos ... Rusų viršnaikin- 
tuviai ... Liepsnojanti jūreiviai išgelbstimi iš kanuolių 
bokštuko ... Juodosios Jūros Kovūnai žiauriausioje viso 
karo atakoje durtuvais ... Persigandę naciai pėstininkai 
bėga kaip nuo giltinės. Pavličenko, garsioji mergina 
snaiperė, nušaunant jai 271-mą nacį.

VISAS GARBINGASIS DIDVYRIŠKAS 
SEVASTOPOLIO GYNIMAS.

Angliškai parašė Cliford Odets. Kalba Frederic March.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

STANĮ F Y THFATRF 7th Ave terp 4142 sts’NM1 £111 LiJU 1 I HLiM 1111} Atvedi n tas Oras. — WI-7-9686

Brooklyno Organizacija 
Irgi Prašė Kontro

liuoti Rendas
Brooklyno Nepartinė Konfe

rencija, įsteigta veikti visuo
menės naudai įstatymų srityje, 
prisidėjo prie reikalaujančių 
rendų kontrolės New Yorko 
miestui ir apylinkei. Konferen
cijos pareiškime, po kuriuo pa
sirašo Lucille R. Perlman, se
kretorė, sakoma:

“Liuosnorė rendų kontrolė 
nepavyko. Atėjo laikas Kainų 
Administracijai įsikišti, kaip 
ji padarė kitose šalies dalyse. 
Nežiūrint real estate tarybų 
pastangų laikyti rendas nuo ki
limo, mieste pilna raportų 
apie reikalavimus aukštesnių 
rendų, atsisakymus atnaujinti 
ilgo laiko rendavimo sutartis, 
taipgi nedavimą patarnavimų, 
kaip buvo žadėta išrenduojant 
esamomis rendomis. Butai yra 
lygia dalimi pragyvenimo, kaip 
kad ir maistas. Tad kontrolė jų 
kainų yra ne mažiau svarbi vi
suomenės gerovei.”

Konferencija taip pat nuro
do, jog kilimas rendų yra dar 
viena sprendžina iškėlimui in
fliacijos, kas jau paliečia kiek
vieną, nežiūrint, ar jo kamba
rio ar įbuto renda pakilo, ar ne.

Varde prie jos priklausančių 
organizacijų, konferencija pra
šė Kainų Administracijos ir 
majoro pritaikyti federalį ren
dų kontrolės įstatymą ir New 
Yorko miestui ir kad rendos 
būtų užšaldyta tokiomis, kokios 
buvo kovo 1, 1942 m.

Paskelbto subankrutavusiu 
Paul E. Flato saugiojoj šėpoj 
rado $50,000 vertės brangak
menių, priklausančių ponioms. 
Juos parduos iš varžytinių.

Du plėšikai atėmė $804 algų 
pinigų iš alganešio prie 45 W. 
Broadway, penktadienį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas įvyks trečiadienį, liepos 28 
d., 7:30 vai. vak. Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Ave. Na
riai dalyvaukite. — Ch. Nečiunskas, 
sekr. (175-176)

PARDAVIMAI
Biznio Proga

Parsiduoda vaistų išdirbystė. Per 
daug metų išdirbtas biznis ir gerai 
išgarsintas po visą Ameriką. Par
duosiu visą biznį arba priimsiu į 
partnerius. Rašykite sekamu antra
šu.

VAISTŲ BIZNIS
427 Lorimer St., (6) Brooklyn, N.Y. 
Kreipkitės tik laišku. (175-180)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražūs kambariai 

po tris ir keturis. Karštas vanduo 
Išmaliavosime pagal jūsų pageida
vimą. Trys blokai nuo tilto ir priei
namų transportacijų stočių. Renda 
— 3 kambariai $14 ir daugiau, 4 
kambariai, $20 ir daugiau. Kreip 
kites į Janitor. Antrašas: 95 Marcy 
Ave., kampas So. 2nd St., Brooklyn 
N. Y. (171-176)

REIKALAVIMAI

‘Pirmasis Plyšys’, Sako 
Italas Redaktorius

Apie Mussolinį
Mussolinio galas yra “pra

džia pabaigos Ašies”, pareiškė 
Dr. Ambrogio Donini, New 
Yorke išeinančio italų liaudies 
laikraščio L’Unita del Popolo 
užrubežinių žinių redaktorius, 
kada jo užklausė angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker atstovas.

Jis sako, kad vyriausiu klau
simu Italijos žmonėm dabar 
yra: ne kas užims Mussolinio 
vietą valdžioje tęsti karą už 
Hitlerį, bet kaip ištraukti Ita
liją iš karo be' tolimesnio ati
dėliojimo ir sunaikinimo.

Užkandus, pajuokavus, bu
vo eita, prie programėlio, ku
ris susidėjo iš kalbų. Pirmi
ninkaujant Evai Mizarienei, 
buvo pakviesta pakalbėti Lais
vės administratorius P. Buk- 
nys, Mokylas Liepa, Henry 
žvirblis, d. Cedronas, jaunasis 
Cibulskis, Adelė Pakalniškie
nė, R. Mizara, Laisvės redak
torius ir tėveliai Jonas ir Ana
stazija Kauliniai, o taipgi jo 
žmona, Helen Kaulinis ir jis 
pats. Visi linkėjo Zigmui iš
tvermės, drąsos ir laimingai 
sugrįžti namon, sumušus prie
šą, fašistinę Ašį. Pats Zig
mas pareiškė, kad jis nenuvils 
savo draugų ir atliks visas pa
reigas, kurias jam uždėjo Dė
dė Samas.

Svečiai sudėjo gražią sume
lę pinigų Zigmui dovanoms.

Pokilėlis tęsėsi iki vėlumos.
James Kaulinis išvyksta į 

kariuomenę šios savaitės pa
baigoj. Dalyvis.

Gilmanienė Sveikstta 
Po Operaci jos

Ona Gilmanienė, neseniai 
turėjusi sunkią operaciją, sėk
mingai sveiksta. Aplankius 
draugę Gilmanienę, radau ką 
tik pakilusią iš lovos pirmą 
dieną. Didžiai apgailėtina, 
kad'neteko sužinoti kai drau
gė buvo ligonbutyje, negalė
jom atlankyti ir suteikti drau
gišką simpatiją.

Gilmanai gyvena 131-47 — 
230th St., Laurelton, L. I.

J. Marčiukienč.

Majoro Mintis Apie 
Mussolinį

Užklaustas, ką jis mano a- 
pie Mussolinio prašalinimą iš 
Italijos vyriausybės ir karą, 
majoras LaGuardia sakė, kad 
kas liečia Italiją, “jinai jau 
išėjo iš karo. Mes turime da
bar būti pasiruošę sutikti pa
dėtį, kadangi naciai sukonso- 
liduos savo linijas.”

O apie patį Mussolinį jis da- 
dėjo: “žinoma, aš esu labiau
sia pasitenkinęs, kad pagaliau 
Mussolinį pažino. Jis bus is
torijoj pažymėtas kaipo Itali
jos išdavikas.”

Karys Angelo Kassero, broo- 
klynietis, buvo vienu iš 36 ap
dovanotų už atsižymėjimus pie
tinio Pacifiko karo frontuose.

FILMOS
Sovietų Sąjungos Sukaktyje 

Nauja Filmą Apie To 
Laivyno Atsiekimus

Jungtinių Tautų spauda ir 
radijo pereitą sekmadienį atžy
mėjo Sovietų Sąjungos laivyno 
sukaktį, bet jo galia ir smūgiai 
Ašies jėgoms bus ryškiausiai 
amerikiečiams parodomi šian
dieną, liepos 27-tą, pradė- 
simame pirmu kartu Amerikoj 
rodyti naujame Sovietų judyje 
“Black Sea Fighters,” Stanley 
Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., 
New Yorke.

Filmos aiškinimą amerikie
čiams parašė Clifford Odets, 
kalba Frederic March. Joje pa
rodoma taktika, apsiginklavi
mas, ir pajėgumas Sovietų lai
vyno įgulos. Matosi stebėtinų 
naujovių ir didvyriška ištver
mė per 250 dienų gynime Se
vastopolio už kurio griuvėsius 
naciai užmokėjo 350,000 savo 
karių gyvastimis. Naciai žadė
jo Sevastopolį paimti per dvi 
savaites.

Iš Bahamas į New Yorką at
vežta grafo Alfred de Marigny 
drabužiai ištirti, ar ant jų dė
mės kraujo bus jo uošvio, Sir 
Harry Oakes, misteriškai nužu
dyto Nassau mieste, Bahamoj, 
liepos 8-tą.

Reikalingi Finishers prie geros rū
šies vyrų paltų. A. Salvatorelli, 17 
E. 16th St., New York City, N. Y.

(171-176)

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Aids Ištiria 

GYDYTOJAI
100 nuoft. unija šapoj 

Telof.: GK. 7-7553
2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.DETROITE:

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai
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Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Gražus Pasirinkimas

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.
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LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

K

Iniciaiinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

o

o

o

o

o

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

3

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

C

£

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS
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VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama: 
Vitamin 
Vitamin 
Vitamin
Pantothenic

BĮ
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
Už 100 tabletėlių ............... ....................................................
Už 250 tabletėlių ....................................................................
Už 500 tabletėlių ....................................................................
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

$2.19
$4.95
$8.80

_____ _______________________________ ___________________________________

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

A kiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




