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Mirgu Margą, 

Rašo Kngis Mugis. r 

DR. ZTMONTAS Sandaroje 
dažnai patiekia įdomių ir bran
gintinų faktų iš musų istori-

j 398 įvykių. Pp! žodžiu "musų" 
• suprantu Amerikos Lietuvių, 
j Pavyzdžiui, keliais atvejais jis 
papasakojo apie, Dr. K. Drau
gelio veiklą 1914-1924 metais. 

Dėkodami už panašius ver
tingus rašinius, tačiau visu 
mandagumu esame priversti 
gerbiamiems Chieagos dakta-
rams-veikėjams priminti kad 
klausimas dalbar ne kas buvo 
dirbta 1918-1924 metais, bet 
kas dirbama dabar. Gražus, 
kilnus, energingi buvo musų 
gydytojų tautininkų žygiai ta
da, bet Lietuva dabar dides
niame pavojuje kaip buvo ta
da. 
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BRITAI KARIAUS JAPONUS - Churchill sako 

KĄ MALONUS daktarai da
bar veikia, ką planuoja dabar, 
kokiomis kryptimis savo ener
giją rodo dabar? Pavyzdžiui, 
ar negalėtų pasiimti pareigą 
sukelti po $500 kas mėnuo už
laikyti taip svarfbią Lietuvos 
Pasiuntinybę Londone — vie
nintelę nepriklausofrios; Lietu
vos atstovybę didžiulėje Britų 
Imperijoje? 

Lietuvos Ministeris ten yra 
: Bronius K. Balutis, Chicagoje 

ėjusios Lietuvos redaktorius, 
daugelio gerbiamų Chieagos 
profesionalų veikėjų draugas. 

Gražu ir kilnu buvo dirbti 
, 1 1918-1924 metais, bet svarbiau 

ir kilniau dabar dar energin
giau dirbti! . 

: Vienas Balučio artimas drau
gas, Chicagiečių pažystamas 

, Juozas J. Bačiunas jau pas i u n-
$500 Lietuvos Ministertui 

4 '- Balučiui Londone. Ką 'Chiea
gos gydytojai tautininkai ir 
sandariečiai sSakote ? . 

ĮDOMUS musų veikėjų ne
pasitikėjimas centrinėmis or
ganizacijomis. štai, Pittsbur
gh© Draugijų Sąryšis nuspren
dė suorganizuoti "Fondą Gel
bėjimui Karo Nukentėjusiems 
Gyventojams". Bus renkama 
padėvėtos drapanos ir pinigai, 
kurie bus laikomi Amerikos 
Lietuvių Tarybos ižde (tos Ta
rybos kuri taip saldžiai jau du 
metai miega Lietuvos šelpimo 
klausimu). Lietuvai šelpti fon
dų, regis, turime gana, bet 
Pitts'burghiečiai sako pasitikės 
tik savo vietiniu fondu. 

REIKALAUS SOVIETŲ LEISTI NAU
DOTIS SIBIRU 

TIKISI FAŠIMA'lhrMO 
SU STALINU IR 
GEN. KAI-ŠEK 

Washington, Geg. 19. — 
Britanijos premjeras Wins-
son Churchill, kuris atvyko 
pas Prez. Rooseveltą ypa
tingiems pasitarimams ka
ro reikalais, šiądien kalbė
damas bendroje S. V. Kon
greso sesijoje pareiškė jog 
Britanija dalyvaus Pacifiko 
kare iki Japonijos karo in
dustrijos ir miestai bus pa
versti pelenais. 

Britai kariaus ten, paža
dėjo Churchill, "greta Ame
rikiečių iki jų kunuose bus 
kvapas ir iki gyslose tekės 
kraujas".' v 

Japonų sumušimui, Jisai 
pasakė kad Britanija ir 
Amerika dės pastangas iš
gauti Stalino sutikimą pa
naudoti Sibirą lėktuvų sto
tims įrengti Japonijos už
puolimui. 

Kada tas galutinis mušis 
ateis jis nepažymėjo, tačiau 
savo smarkioje kalboje pra
našavo visišką priešo sunai
kinimą Pacifike. Jo kalba 
buvo leidžiama per radio į 
visą pasaulį, j draugingas 
ir priešų šalis. 

rtongrėso nariai jo kalbą 
sutiko trukšmingais ploji
mais. 

Churchill taip pat prane
šė viešai jog jis ir Preziden
tas Roosevelt tikisi netru
kus susitikti pasitarimams 
su Rusijos Stalinu ir Kini
jos Generalissimo Kai-Šek. 

Kinijai prižadėjo teikti 
greitą ir reikšmingą pagal
bą, kad ji galėtų smarkiau 

Ikariauti. 
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TAS PATS ir kitose koloni
jose. Amsterdame yra Lietu
vos Šelpimo Fondas; Lawrence, 
Mass., turi Lietuvos šelpimo 
Fondą; New Britain, Conn., —i 
Lietuvos Paramos Draugiją; 
Bostone — Lietuvai Remti Dr-
ją. Tai vis išdavos kolonijų 
nepasitikėjimo centrais. Musų 
vadai (jei mokėtų) privalėtų 
pasidaryti tinkamų išvadų del 
visuomenės jiems reiškiamo 
nepasitikėjimo svarbiu Lietu
vos gyventojų šelpimo klausi
mu. Net stipriau organizuotų 
katalikų Lietuvąi pelyti Feo
das vos gy vąs. > > , r 

• • • 
MUSŲ BROLIAI Lietuvoje, 

pasirodė, politiniai nėra taip 
silpni kaip gandai apie nuola
tiniu® deportavimus, žudymus, 
Įkalinimus tikėti liepia. Ang
lų laikraštis Manchester Guar
dian sako, neapykanta prieš 
Vokiečius dair niekad nebuvo 

. taip stipri Lietuvoje kaip da
bar. Pabūgę Vokiečiai iš Wil-
hdlmstrasse paskelbė miglotus 
"autonomijos" pažadus Lietu
viams nazių wnaujoje santvar
koje", bet tie pažadai atsimušė 
| kurčias ausis, nes Washing-
tono Office of War Informa
tion praneša, keturi nazių ban
dymai prikalbint Lietuvių jau
nio^ stoti i "Lietuvių Lągįp* 

iM 
RUSAI RODO VEIK-

* tUMĄ KELIOSE 
: DALYSE 

VcfldeČiai skelbia jog Ru
sai pradėjo didelius atakus 
keturiose srityse 1,100 my
lių frontu ir išrodo kad jie 
bandys išvystyti didesnį 
ofensyvą vienoje ar kitoje 
dalyje. 

Raudonieji pradėjo ata
kus Volkovo upės srityje, 
pietuose nuo Leningrado; 
pietuose nuo Staraja Ru
sa, kur frontas išsikiša lin
kui Latvijos sienos; Belgo-
rodo srityje virš Kharko-
vo, ir Kubane. 

PASAULINĖ MAISTO 
KONFERENCIJA 

PRASIDĖJO* 

Hot Springs, Va., prasi
dėjo Suvienytų Tautų mais
to konferencija. Preziden
tas Roosevelt konferencijai 
pareiškė kad "jokios kliū
tys, ar tai tarptautinės pre
kybos, ar transportacijos ar 
vidujinės suirutės" neturės 
buti leista sutrukdyti žmo
nėms visose pasaulio šalyse 
gavimui maisto reikalingo 
jų sveikatai. 

"Draugija privalo atlikti 
savo pareigą padaryti ga
limu kad visi jos nariai tu
rėtų nors mažiausią reika
lingą kieki maisto". 

Konferencijoje dalyvauja 
atstovai 43 valdžių, kurių 
tikslas yra apkalbėti poka
rines visų žmonių maitini
mo ir maisto parupinimo 
problemas. ... 

"Jeigu mums'pavyks tas 
pasiekti'^ pasakė Preziden
tas Roosevelt, "kožna šalis 
paskirai ir visos tautos ben
drai, privalo pasiimti sau 
atsakomybę vystyti pasauli
nę maisto produkciją taip 
kad maisto užtektų visiems 
pasaulio gyventojams. 

JAPONAI MUŠAMI 
ATTU SALOJE 

LIETUVA IR MAI
STO KONFEREN

CIJA 

Amerikos j iegos, oru ir 
vandeniu, apgulė Japonų 
įtaisytą tvirtovę Attu salo
je prie Alaskos, ir išrodo 
Japonus iš ten visai išmuš 
ir užims tą salą. Paskui 
griebsis išnaikinti kitą Ja-
}onų užvaldytą Kiška sa-
ią, arčiau Alaskos. Tuomi 
DUS prašalinta Japonų pa
vojus šiaurės Pacifike. 

Pietų Pacifike puolimais 
Japonų pozicijų salose, sa
vaitės bėgyje sunaikino 62 
priešų lėktuvus. 

Amerikos lakūnai smar
kiai bombardavo Japonų 
sandėlius ir susisiekimo pa
darus Burmoje 175 mylių 
plote Irrawaddy upės slė
nyje. 

ijji. 
DAVIES, Roosevelto pa-

siuntinis Rusijon, Gegužės 
20 pasiekė Maskvą ir įtei
kė Stalinui Roosevelto no
tą. Matysim - ką Stalinas 
atsakys. 

hą" kovai prieš Sovietiją pa
sibaigė visišku nepasisekimu. 
Vokiečiai buvo priversti (Ko
vo 19) paskelbti priverstiną 
Lietuvos jaunimo mobilizaciją 
karo darbams. 

Manchester Guardian čią pa
taria Maskvai paskelbti suti 
kimą Pabaltijo tautų likimą 
išspręsti pagal Atlanto čarte-
rio dėsnius. Tada, sako, rau 
donoji armija niekur nesutik
tu tokių karštų talkininkų kaip 
Lietuvoje^ Latvijoje ir Estijo
je!-

Suomiai, kaip praneša iš 
Stockholmo, atsisako mesti 
kariavę Vokiečių pusėje, 
nors yra daromas spaudi
mas iš Amerikos pusės. 

Suomija vėl mokės savo 
skolos dalį Amerikai Bir
želio 15, bet su Rusija at
sisako : taikytis. v į į T j 
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CUKRAUS m vasarą 

uogų, vaisių ir daržovių 
konservavimui kiekvienam 
asmeniui bus duodama 25 
svarai virš to ką dabar ga-
li pirkti. M 

Washington, Geg. 15. — 
Kadangi del žinomų nepa
lankių apystovų susidary
mas Lietuvos vyriausybės 
svetur vis dar negalimas, 
Lietuva oficialiai United 
Nations Maisto ir Pokari
nės Žemdirbystės Konfe
rencijoje nedalyvauja. 

Ryšium su ta konferen
cija Lietuvos Įgaliotas Mi
nisteris, p. Žadeikis, įteikė 
State Departmentuį sekan
tį pareiškimą (vertimas iš 
Angliško teksto): 

"Sulyg Valstybės Depart-
mento biuletenio iš 1943 
m. Balandžio 3 d., Susivie
nijusių Tautų preliminari
nė Maisto ir Pokarinės Že
mės Ūkio Gamybos Konfe
rencija esanti šaukiama ir 
bus laikoma Hot Springs, 
Va., apie Gegužės 18 d. 

"Lietuva, kaip žemės u-
kio ir maisto gamybos kra
štas, karo sunaikintas, na
tūraliai, yra gyvybiniai su
interesuotas Konferencijos 
darbais. Todėl "Lietuvos 
Ministeris reiškia pageida
vimą buti informuotu apie 
Konferencijos eigą ir ypa
tingai reikalais kurie lie-
Čia Lietuvą ir gali šioje 
konferencijoje kilti. Jis 
tuomi pačiu pareiškia stip
rų norą bendradarbiauti 
visuose Konferencijos* dar
buose kurie tiesioginiai lie
stų jo kraštą." 

BRITŲ lakūnai išsprog
dino Ruhr slėnyje, Vokie
tijoje, didelius tvenkinius, 
sudarydami vieną iš di
džiausių šio karo katastro
fų Vokietijoje. Sako tūks
tančiai žmonių prigėrė ir 
apsemta miestai. 

Amerikos lakūnai aplan
kė ir sprogdino Vokiečių 
submarinų stovyklas Kiel 
ir Flensburg. 

Alijantai tęsia Vokietijos 
bombardavimą neliaujamai 
ir tuomi paraližiuoja nazių 
judėjimą viduje. 

Iš Londono buvo paskel
bta buk Italijos karalius, 
73 metų senis, atsistatydi
nęs ir užleidęs sostą savo 
sunuį Žinia aepasitvirti-
no. 

Bolivijos Prezidentas pas Prez. Rooseveltą 

'Ą , 4 !> 

Gen. Enrique Panaranda, Bolivijos prezidentas (kairėje), 
parodoma atsilankęs Baltajame Name. Jis pasirašė deklaraci
ją patvirtindamas stojimą United Nations pusėje. Jis sveikina
si su Vice Prezidentu Wallace. Prezidentas Roosevelt matosi 
pro jų tarpą, ir dešinėje stovi Admirolas Willson Brown. 

NETEKO 324,000 

Kai® Vadovybė praneša 
kad Tunisijoje Italų ir Vo
kiečių nuostoliai nuo Ma-
reth Linijos sulaužymo iki 
pilho sumušimo, paimtais 
nelaisvėn, užmuštais ir su
žeistais buvo 324,000 vyrų. 
Užmušta apie 30,000, sun
kiau sužeista 27,000, nelai
svėn paimta 267,000. 

Amerikos nuostoliai ta
me rhušvje per 4 paskuti
nes savaites buvo apie 5,000 
užmuštais ir sužeistais. 

Iki Geg. 7, Amerikos ka
ro nuostoliai pasiekė armi
joje 56,942, iš jų 6,076 už
mušta, 12,277 sužeista, ki
ti dingę be žinios arba pa
tekę nelaisvėn. Iš jų 14,-
244 nelaisvių ir 24,345 din
gusių buvo Filipinų mūšy
je. 

Laivyno nuostoliai nuo 
karo pradžios pasiekė arti 
24,000, iš jų 7,218 užmušta. j • i '•* 1 S .- t i, M . • 

JAPONAI Gegužės 14 
torpedavo ir paskandino 
Australijos ligoninį laivą 
netoli Australijos pakraš
čio. Žuvo 288 gydytojai ir 
11 slaugių. Tik 64 išgelbė
ta. Laivas buvo apšvies
tas ir turėjo aiškias ligo
ninio laivo žymes, tačiau 
Japonai parodė visą savo 
barbariškumą jį skandinti, 
sulaužydami t a r ptautines 
taisvkles.; 

Suimto Vokiečių Submarino Vadas Kalba 

• r Vokiečių sumušto ir nuskandinto submarino 33 karių vir
šininkas pareiškia savo vyrams Amerikiečių taisykles. Jie bu-
vo išgelbėti ir gerai pavalgydinti.. ' -  ̂

IŠ LIETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

• . . t S S T ! ' = : ' -
PALANGOJE bange a išplę-

vė į krantą nutrukusią juros 
miną. Du br'oliai Palangiškiai 
Butkevičiai ir šilgalis, niekam 
nieko nesakę, panoro miną iš
ardyti. Mina sprogo ir nelai
minguosius taip sudraskė kad 
sunku buvo pajūryje ir su
rasti jų kunų dalis. T>u jų bu
vo aukštesniųjų klasių gimna
zistai, o vienas jau atitarna
vęs kariuomenėje. 

• 5 " 
VILNIUS. . Spaudos > žinio

mis, Lenkams valdant Vilnių, 
daug ten gyvenusių Lietuvių, 
kovojusių del Lietuvybės, bu
vo nubausti ilgiems metams 
kalėti. Užėjus 1939 metų Len-
kų-Vokiečių karui, daugumas 
Lietuvių kalintų Lenkų kalėji
muose, išsivadavo. Tarp jų 
yra Vilnietis Antanas Vilūnas, 
kuris 1930 metais buvo nutei
stas 10 metų kalėjimo už tau
tinį Lietuvių veikimą. Jis at
sėdėjo Kielcų kalėjime 9 me
tus. , . 

' • 

DUOTA 'leidimas jsteigt Vil
niuje Lenkų pensininkų drau
gija., Jos tikslas padėti Vil
niuj gyvenantiems Lenkų pen
sininkams, jų našlėms ir naš
laičiams.; 

. VOKIEČIŲ ypatingasis teis
mas nuteisęs 10 metų sunkių
jų darbų kalėjimo Geisteriškių 
kaimo, Vilkaviškio ap., ūkinin
ką, Gustavą Stremerį. Jis pa
degė savo seną gyvenamą na
mą, tikėdamasis gauti apdrau-
dos pinigus ir, sakė, norėjęs 
išsistatyti naujus namus iš 
apdraudos sumos ir pašalpos, 
kurią jam turėjęs mokėti Vo
kiečių kolonizacijos Lietuvoje 
štabas. Bolševikų okupacijos 
metu jis iš Lietuvos išvyko į 
Vokietiją, o pereitą ru^ai V®1 
buvo grąžintas Lietuvo% 

• 
PERNAI rudeni, 1942 me

tais, sukako 35 metai nuo pir
mos legalės Lietuviškos moky
klos įsteigimo Lietuvoje. Pir
mutinė Lietuviška mokykla 
tave įsteigtą Vilniuje 1907 m. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Paliaubos Pratęstos , 

Baigiantis kasyklų darbį-įs 'į 
ninku paliaubų laikui, unį- r 
jos prezidentas Lewis su- J į 
tiko pratęsti paliaubas dąj^ įf 
iki Gegužės 31. i|Il

ls valdžios pusės, visas 
minkštos anglies kasėjų aU 
gų ginčas pavestas į raiš
kas trijų Karo Darbo TaM 
rvbos faktų surinkimo as
menų. 

Tų trijų asmenų rapor
tas bus patiektas šiomis 
dienomis. Tada savo spreii-
dimą darys visa Darbo Ta
ryba prieš Gegužės 31. 

Ar John L. Lewis ir jo 
unija priims tos taryboš 
nuosprendi tai kitas klau
simas. 

Lewis griežtai laikosi už 
pakėlimą darbininkams po 
$2 dienai mokesties dau-; 
giau. Kas bus laimėta, ari* * 
gliakasiams bus mokama 
ir už tą laiką kuris jau pra
ėjo. 

UMW Gryžta į ADF 
Visai ^etiketai, John L. 

Lewis, United Mine Wop^*. 
kers uniją sugrąžino atgal 
į Amerikos Darbo Federar, 
ciją, kurią jis pats suskal
dė aštuoni metai atgal ii-': i 
simetant ir suorganizuo-> 
jant CIO. Lewis dabar yrą , 
atkaklus CIO priešas. Tuo* r 
mi pasidarys dar didesnė 
lengtynė su CIO. 

Etna, Pa. — Sustreikavo 
apie 1500 darbininkų Na
tional Supply Co. dirbtuvė 
je. 

Johnstown, Pa. Apie 
220 angliakasių sustreika
vo protestuodami del konir 
panijos nesutikimo leisti 0 
darbininkams įstoti armi-
jon. Kompanija sako n$L" 
vienas iš tų šešių vyrų ne
įrodė kad jie pasiryžę sto»v' 
ti militarinėn tarnybon jei
gu butų paliuosuoti iš ka
syklų. 

Karo reikmenų dirbtuvių 
se visoje šalyje, kaip pas
tarose dienose surinktos 
žinios rodo, prilaikyta apie 
trys milijonai vyrų nuo 
paėmimo kariuomenėn, ku
rie skaityta reikalingi tam 
tikruose darbuose. Nauja 
įvesta sistema tų darbinin
kų vietas palengva užpil
dys pralavintais senesniais 
darbininkais, juos paliuo-
suos karinėn tarnybon.; 

Karo lėktuvų išdirbimas 
per Balandžio mėnesį pa
siekė naujo rekordo — pa
daryta visose šalies dirb
tuvėse bendrai 6į200 lėktu
vų. 

Taipgi padirbdinta 100 
naujų krovinių laivių .^jer 
Balandžio menes j, 

šios savaitės gausus lįe* 
tus sukėlė vidurvakarinė&e' 
valstijose potvinius. Dau
giausia nukentėjo Indiana 
valstija, žuvo apie 10 žmo
nių. T ; 
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