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SVARBIU REIKAttJ Ame
rikos Lietuviams privalėtų bū
ti Prezidento Roosevelto ypa
tingo pasiuntinio, p. Davies, 
pasiuntimas pas Staliną, šis 
pasiuntinis, sakoma, paruošiąs 
dirvą Roosevelto - Stalino kon
ferencijai, kurioje, aišku, Lie
tuvos reikalas bus vienas tarp 
aptariamųjų* Jei kada Ameri
kos Lietuviams reikėjo dirbti 
tai dirbti dabar yra vienas pri* 
mygtiniausių paskubos reika
lų ! Visi privalome dirbti ir 
budėti kad tarptautinės politi
kos posūkiai Lietuvos laisvės 
neigiamai nepaveiktų. Konfe
rencijos, rezoliucijos, pasikal
bėjimai su kongresmanais ir 
visuomenės ' veikėjais, praneši
mai Amerikonų spaudai — vis
ką dabar reikia vartoti. Jei 
milijonas Amerikos Lietuvių 
bus gyvi — bus gyva ir lais
va Lietuva! Lietuviai ir Lie
tuvoje ir Amerikoje vienu bal
su šaukia: Visų musų viltys 
Amerikoje! O Amerika ruošia
si rimtai su Stalinu (didžiau
siu laisvai Lietuvai pavojum) 
pasikalbėti. Palinkėkime Ame
rikai geriausio pasisekimo — 
bet dirbkime! 

• 
AMERIKON atvyksta Čeko

slovakijos prezidentas Beneš. 
Jį kviečia Prezidentas Roose
velt pasitarti Rytų ir Vidurio 
Europos ateities klausimais, 
reiškia, ir Lietuvos ateitis bus 
paliesta. NBuvo gandų apie ta
riamą Benešo sutikimą patai
kauti Stalino norams Pabalty-
jyje. Lietuvių tautos draugiš
kumo 'Yyšiaf ^stT' čeksi? S|ekią' 
Vytauto Didžiojo laikų: kele
rius metus Vytautas buvo Če
kijos valdovas ir turėjo savo 
vietininką (Jogailos brolio Ka
ributo sunų) su kariuomene 
Prahoje. Kiek anksčiau, Žal
girio mūšyje Čekų vadas Žizka 
neteko akies. 

Amerikos Lietuviai gražiai 
ir šiltai sutiko čekoslovakų va
do, Prof. Masaryko, pastangas 
paveikti Amerikos visuomenę: 
Spalių , 1918, Washingtone įsi
kūrė Vidurio Europos Sąjun
ga, kurios vardu Masarykas ir 
Naruševičius Phil adelphijoje 
pasirašė mažų tautų laisvės 
pareiškimą, Spalių 25, 1918. 

Nepriklausoma Lietuva kaldi-
nosi savo pinigus ir medalius 
Čekoslovakijoj. Sunku, tat, ti
kėti, tokių gražių draugingu
mo tradicijų akivaizdoje, če
koslovakų dabar tariamam šal
tumui Lietuvos laisvei. Bet 
Amerikos Lietuvių pareiga tą 
patirti ir su čekoslovakų va
dais pasitarti, nes, su Roose-
veltu pasitaręs, Beneš, sako
ma, vyksta pas Staliną. 

• 
Iš EUROPOS jau augryžo 

Lehmanas, ir pareiškė kad Eu
ropoje Susivienijusių Tautų 
vyriausybės jau daug pada
riusios nustatyti ir išaiškinti 
pokarinio gyventojų sušelpimo 
reikalo dydį. Kol kas, Lietu
viai neturi jokių spaudai skelb
tinų žinių apie Lietuvos žmo
nių sušelpimą. Nėra žinoma 
ar Rusai prileis Lietuvius šel
pti (jei, vydami Vokiečius, jie 
vėl Pabaltijį okupuos). Nėra 
žinių ar Lietuvių organizacijos 
ir Atstovybės yra paruošę ko
kių nors konkrečių planų kiek 
Lietuvos gyventojams reikės 
maisto, vaistų, drapanų, kapi
talo ukį ir pramonę atstatyti. 
Tikrai, kaip šventame Rašte: 
plutis didelė, darbininkų maža. 

• 
/ AMERIKOS valdžiai pavyko 

įskelti 17 bilijonų (vietoje 
13 bilijonų) Antros Kara Pa
skolos. Amerikos Raudonasis 
Kryžius vietoje 125 gavo--138 
milijonus dolarių aukų. Mes, 
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Churchill vel Pas Prezidentą Roosevelt; 
Tunisija visa Užimta - Vo
kiečiai Paimti Nelaisviais 

Vaizdas is Karo Veiksmų Tunisijoje 

APTARIA SEK AN-
ČIUS KARO PLA
NUS IR ŽYGIUS 

Baigiant alijantams už
kariauti Tunisiją ir išvyti 
Vokiečius ir Italus iš Afri
kos kontinento, staiga Wa
shingtone atsirado Brita
nijos Premjeras Winston 
Churchill. Jis pribuvo Ge
gužės 11, vakare. 

Su premjeru atvyko .vi
sas štabas miltarių ir karo 
laivyno ekspertų. 

Jo sku'bus atsilankymas 
pas Prez. Rooseveltą po 
staiga sugriuvimo Ašies 
karo mašinos Tunisijoje, 
leidžia spėti jog jis atvy
ko aptarimui galutinai pla
nų pradėjimui laužti kito 
fronto Europos kontinen
te, ir gal but sutarti kitus 
reikalus kas seks po to. 

Iš Baltojo Namo neiš
duodama žinių apie Chur-
chill'o atvykimo tikslą, ko 
ir negalima norėti. 

Šis Churchillo atsilanky
mas yra jau penktas jo pa
simatymas su Prez. Roose-
veltu bėgyje 21 mėnesio. 

Pirmą kartą jiedu susi
tiko Atlantike ant kariško 
laivo, Rugp. 9, 1941, kuo
met išplanavo Atlanto Čar-
terį. 

Gruodžio 22, 1941, Chur
chill buvo atvykęs i Wa-
shingtoną, kuomet tapo pa
skelbta United Nations. 

Birž. 18, 1942, Washing-
tone, kuomet sutarta ver
žimasis Šiaurės Afrikon. 

Sausio 14, 1943, Casa-
blankoj, Morokkoj, kuomet 
aptarta 1943 metų ofensy-
vai. 

Kokias nuostabias jų su
sitarimo išdavas atneš ši 
konferencija? 

Tarp paskelbtų žinių sa
koma jiedu tariasi apie di
delius naujus smugius Ja
ponijai ir savu keliu Euro
pos ašies partneriams. 

Vokiečiai Nenuspėjo 
Vokiečių propaganda sa

vo žmonėse skleidžia viso
kias keistas žinias. Apie 
Churchillą skelbta jog jis 
"dalyvauja didelėje konfe 
rencijoj Artimuose, Rytuo 
se" ir dadėta kad gal but 
ir Prez. Roosevelt toj kon
ferencijoje randasi, gal jie 
susitikę net su Stalinu. 

Trokšta Antro Front® 
Kaip iš Maskvos prane

ša, ten laukiama kaip sau
lės užtekančios, iš šio Roo
sevelto ir Churchillo pasi
tarimo: atidarymo Vokieti
jai antro fronto pačioje 
Europoje. To bolševikai 
trokšta norėdami kad Ru
sija butų išgelbėta nuo da
bar joje siaučianch|; Vokie
čiu. 

Vokiečiai Stiprinasi, 
Laukia Užpuolimo 

Ašies partneriai — Hit
leris ir Mussolini — ruo
šiasi pasitikti alijantų įsi
veržimą Europon, nežino
dami kur, kada ir kaip tas 
įsiveržimas bus daroma. 

Stiprinama Prancūzijos 
pajūriai, Holandiją, ir vi
sa Italija ir^fru, 
dųjų jurų. 

PAIMTA 12 GENE
ROLŲ, VISOS AR-

MIJOS 

RUSŲ FRONTE 

Minkšta žemė ir pavasa
rinis purvas Rusijoje ne
leidžia dar karo veiksmams 
įsijudinti visame pilnume. 

Geg. 11 Sovietai praneša 
atsiėmę iš nazių svarbią 
tvirtovę ginančią Novoro-
sijską, kurį bolševikai pa
siryžę paimti pirm negu 
Vokiečiai spės įsiveikti ki
tose fronto dalyse. . 

Vokiečių pranešimai sa
ko Rusai prarado virš 30,-
000 savo vyrų užmuštais 
ir sužeistais Novorosijsko 
mušiuose per 12 pastarų 
dienų. ./ 

Rusai pagyvino4 veikimą 
Doneco fronte tarp Khar-
kovo ir Rostovo. 

PACIFIKE, U. S. sub-
marinas torpedavo 10 Ja
ponų laivų šešiuose ata-
kuose. 

Amerikos bomberiai už
degė 20 vietų Japonų karo 
stovyklose Naujoj Guine-
joj. Atmušta Japonų puo
limai Mubo srityje. Japo
nai atakavo tris alijantų 
pozicijas. 

Gegužės 7 d. dienas po 
kito paimti Tunisijos mies
tai Tunis ir Bizerte. Tie 
miestai atiduota po dviejų 
dienų atkaklių mūšių, kai 
Amerikos, Britų ir Pran
cūzų jiegos juos apsupo .ir 
baigė imti nelaisvėn. 

Alijantų karo lėktuvai 
puldinėjo ir pliekė bėgan
čių priešų eiles. 

Buvo užpuolama ir skan
dinama ašies laivai kurie 
norėjo išgabenti priešus. 
Sicilijos pertake nuskandi
no 25 laivus. Paskandinta 
ir trys kariniai laivai. 

Po tų miestų užėmimo 
sekė gaudymas Jtalnuose 
išsiblaškiusių ir pasiruoš 
siu kariauti likučių. 

Geg. 12 pranešimai sako 
apie Vokiečių visišką pra
laimėjimą Tunisijoje: Pa
sidavė 12 generalų, ir vi
sa 400,000 Vokiečių - Italų 
armija sunaikinta arba pa
imta nelaisvėn. Ašies ka
riavimas pasibaigė 8:15 va
landą vakare Gegužės 12, 
kai apsupta ir paimta vy
riausias vadas Pulk. Gen. 
Arnim ir 11 kitų generolų 
ir 150,000 likusių priešų 
kareivių. Maršalas Rom
mel anksčiau išskrido Vo
kietijon. 

Šis Vokiečių pralaimėji
mas skaitomas didžiausiu 
nuo 1918 metų. Afrikoje 
naziai neteko daug savo 
gerai išlavintos armijos. 

Iš Tunisijos Italijos sa
las Siciliją yra tik 90 my
lių per vandenį; į Sardini
ją 175 mylios, ir į pačią 
Italiją apie 200 mylių. 

Italijoje jau skelbia per 
radio, "jei reikės pasiduo
ti pasiduoti tai pasiduosim 
garbingai". 

Afrikos kare Vokiečiams 
ir Italams nuostolių buvo 
apie 600,000 vyrų sužeis
tais, užmuštais ir paimtais 
nelaisvėn. 

m 

Vaizdas iš Britų sužeistų kareivių pagalbos punkto mūšyje 
Tunisijoje. Čia suteikiama pagalba sužeistiems Britams ir Ita
lams, paimtiems iš mūšio lauko. 

ED. BENEŠ LANKĖSI 
PAS ROOSEVELTĄ 
'Čekoslovakijos preziden

tas Beneš atvyko į Wash
ington ą pasitarti su Prez. 
Rooseveltu ir Churchill'u. 
Beneš atvyko New Yorkan 
prieš kelias dienas ir tik 
Geg. 12 atsilankė Baltaja
me Name. Beneš kalba 
apie Europos tautų fede
raciją ir jų artimą bendra
darbiavimą su Rusija po 
karo. 

Ir Lietuva galės susi j ieš
koti su kuo po karo jai ge
riausia bus bendradarbiau
ti j bet ji pirmiau turi buti 
atsteigta nepriklausoma. 

ATLANTIKE, pastaro
mis dienomis nuskandinta 
4 iki 10 priešų submarinų 
kurie atakavo laivus vyks
tančius Europon ir Afri
kon su kareiviais ir reik
menimis. Submarinus su
naikino laivų palydovai ir 
lėktuvai 

Iš Japonu Paimtos Karo Vėliavos 

Lietuviai, visi žinome kad bu
vome ne paskutiniai patrioti
nėje Amerikos visuomenės ei
lėje! Tuose bilijonuose musų 
milijonai; tuose milijonuose 
musų šimtai tūkstančių. Bet 
jei kas paklaustų: "Nagi kiek 
Amerikos Lietuviai savo pini
gais prisidėjo fašistus nugalė
ti?" mes negalėtume apytik
riai pasakyti. Čia musų tauti
nas garbės dalykas, bet netu
rime nei įstaigos nei žmogaus 
kas tuo rūpintųsi Į v • 

* 

BOLŠEVIKAI RĖKIA 
KAI JUOS VEŽA-" 

Iš Maskvos per radio rė
kiama kaltinama Vokiečiai 
vežama prievarta Rusijos 
piliečių į darbus Vokietijo
je. Sovietai tvirtina jog 
šimtai tūkstančių Rusų iš
vežta. • 

Bolševikai »Skia kai jų 
žmones Vokiečiai veža iš 
jų šalies. Bet iš Lietuvos 
prievarta išvežtus Lietu
vius bolševikai vadina So
vietų piliečiais ir neleidžia 
nei pagalbą jiems priduoti. 

MASKVOJE vyksta Sla
vų tautų kongresas, žino
ma, komunistų, pritarian
čių Sovietams, tokių kvis-
lingų kaip Paleckis ir ki
ti. Jų turi visos tautos. 

Ten ir Lenkų kvislingai 
pareiškė jog sudarą naują 
diviziją kareivių gelbėti 
Sovietams kariauti. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Rūpinasi Angliakasių 
Taikos Klausimu 

Tik kelios dienos laiko 
liko iki išsibaigs angliaka
sių unijos prezidento Le
wis paskelbta 15 dienų pa
liauba, o nėra dar nieko 
padaryta kas sulaikytų iš
šaukimą angliakasių strei
kuoti tam terminui išsibai-
gus. 

Sekretorius Ickes tikisi 
gauti kitą pratęsimą laiko. 

Tuo tarpu gal Karo Dar
bo Taryba pajiegs ką nors 
išplanuoti sutaikymui. 

Prez. Roosevelt gal iš* 
leis griežtesnius įsakymus 
kad anglis turi buti gami
nama. 

Kiti spėja, jei nebus nie
ko tikro prieita susitaiky
mo atžvilgiu, tai Gegužės 
19 gali angliakasiai vėl su
streikuoti. 

Vakarinių valstijų ang-
liakasyklos taip pat stato 
reikalavimus ir grasina su 
Gegužės į?-tk liautis dir-. 
bus jeigu nebus pasiekta 
naujos sutarties su kasyk
lų operatoriais. 

10 UŽMUŠTA. Lafollet-
te, Tenn. — Angliakasyk-
loje ištikus sprogimui už
mušta 10 darbininkų. 

Prie Birmingham, Ala., 
angliakasvklos nelaimėj už
mušta taipgi 10 darbinin
kų, keliolika sužeista. 

Karo Darbo Tarybai su
teikta teisė tam tikrais at
sitikimais leisti pakelti al
gas, kur jos matosi nėra 
teisingai nustatytos, jeigu 
jos pagelbės karo darbams. 

AMERIKA išleido Vo
kiečiams persergėjimą ne-
sigriebti naudoti nuodingų 
dujų, nes Amerika taip pat 
turi "gausius" chemikalų 
arsenalus kuriuose ruošia
ma nuodingos dujos ir bus 
panaudotos prieš juos. 

AMERIKA apginkluoja 
tankais, kanuolėmis, šau
tuvais ir kitais karo reik
menimis didelę Prancūzų 
armiją Afrikoje, kuri gel
bės alijantams^r Prancū
zijai atsistatytC • 

Litvinov, Sovietų amba-
basadorius Wash ingtone, 
išvyko į Maskvą kartu su 
Prez. Roosevelto pasiunti
niu Davies. Jų tikslas esąs 
paruošti pasimatymu Roo
sevelto su Stalinu. , 

11 užmušta. Texas vals
tijoj nukrito kariškas lėk
tuvas, užmušta 11 karių. • 

Pulk. Roosevelt Maltoj 

Valdžia nustatė žemes
nes kainas mėsai, sviestui 
ir kavai, kaip ir daugeliui 
kitų maisto produktų, pra
gyvenimo nupiginimui. 

Paskirta 2 bilijonų dola-
rių metuose programas pa
rėmimui maisto produktų 
kainų. Nuo Birželio 1 tu
rės pradėti kainos mažėti 
ir prisitaikyti nustatytam 
laipsniui. 

Naujoj Gunejoj, Amerikiečiai kareiviai apžiūri ii Japonų 
atimtas karo vėliavas.. $taitasj$tf spinduliais .yra tai Japonijos 
y&ls&J&nė vėliava*. . 

AMERIKA šiuo metu tu
ri jau 8,300,000 vyrų armi-

jjoje, laivyne ir karinuose. 

Pulk. Elliot Roosevelt, Pre
zidento sunus, nesenai apsilan
kė Britų saloje Malta, Vidur
žemio juroje, kurią priešai iki 
šiol nepajiegė paimti. Ta sa
la daug gelbsti Britams ir da
bar Amerikiečiams kare prieš 
.Italus ir Vokiečius Afrikoje, 
ir pačioje Europoje. Roose
velt stovi kairėje, apžiūri šo
vinių sudėjimą į šautuvą, už-
pjiolįkų orlaiviams šaudyti. 

Chicago. — Gelžkeliečių 
unijų komisija vedus dery
bas su geležinkelių kompa
nijomis algų pakėlimui pa
skelbia jog nepriėjo prie 
jokių sutarimų. Tas api
ma apie 900,000 gelikelių 
tarnautojų. 

New Yorke, Geg. 12 mi
rė žymus chorų ir simfo
nijų dirigentas Albert Sto-
essel, laike dirigavimo or
kestro. Jis scenoje sukri
to ir nuneštas į kambarį 
buvo jau negyvas. Buvo 
49 metu amžiaus. 

* M " 
"Amerika bus 'sausa' a-

pie 1950 metus", skelbia 
prohibicininkų organizaci
ja, kuri tikisi vėl pravesti 
balsavimą uždrausti svai-
nančių gėrimų pardavinė
jimą, 
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