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KOMUNISTŲ Internacionalo 
uždarymas, kaip iš Maskvos 
paskelbta, jei nuoširdus, labiau 
pabrėžia senai pastebimą tau
tinių nuotaikų augimą ir stip
rėjimą Rusijoje. Savo 1918 
metais įvykusį "bankrotą" (ši
taip jį vadina žinovas Pares, 
New York Heralde) Rusija,' 
reiškia, baigia išgyventi. Tarp
tautinį komunizmą nugalėjo 
jiega prieš kurią, kaip Cornell 
Universiteto istorijos profeso
rius Becker sako, per paskuti
nius du šimtu metų neatsilai
kė tikyba, liberalizmas, huma
nizmas, socializmas, komuniz
mas! ir tarptautinis pacifizmas. 
Ta jiega — tautiškumas. Spė
jama, Rusija dabar nuoširdžiau 
su Vakarų civilizacija ir su 
Amerika ibei Anglija susiar
tins. Tokiu budu, gali buti, 
paseks jai patariamą ''gero kai
myno" politiką Pabaltijo kraš
tams ir kitoms valstybėms. 

Pažiūrėsime. Gal ne berg
ždžia musų viltis Atlanto čar-
teryje. 

SANDARA ir Tėvyne vėl 
kelia Amerikos Lietuvių seimo 
klausimą. Tačiau motyvai to 
seimo sušaukimui silpnoki. Sa
ko, karas galįs staiga baigtis 
ir rastų Thus nepasiruošusius. 
Sako, nežinotume kur ir ko 
griebtis, jei prasidėtų taikos 
konferencija ir jei tektų Lie
tuvos gyventojus šelpti. Bet 
kas tas seimas? Juk tai mes 
patys: laikraščių redaktoriai, 
organizacijų galvos, draugijų 
viršininkai, eiliniai veikėjai. 

Pirmoji Lietuvos okupacija 
įvyko 1940 m., antroji 1941 m. 
Per tuos tris metus iki dabar 
ar mes rimtai išsprendėme po
litinį ir šelpimo klausimą? Ne! 
Tokiu budu, kūdikiška yra ti
kėti kad seimas per dieną-dvi 
išspręs ką mes per tris metus 
neišnarpliojoįrie. 

• 
TĖVYNĖ, tačiau, siūlo jpe* 

rą budą tokį seimą sudaryti: 
sako, kolonijose iš visų patrio
tinių draugijų atstovų reiktų 
sudaryti Tarybos ar Komite
tai, kurie savo keliu išrinktų 
planuojamam seimui delegatus. 
Nėra aJbejojimo, tada seiman 
patektų patyrę veikėjai ir sei
mas mažiau kaštuotų. Didžiau
sia tokio seimo vertė butų ta
rimas galingo žodžio Amerikos 
visuomenei ir politikos viršū
nėms apie pagrindinį Lietuvių 
tautos nusistatymą reikalauti 
Lietuvai politinės nepriklauso-
myfcčs. 

• 
ČEKOSLOVAKIJOS prezi

dentas Reneš lankėsi Washing-
tone, Ohicagoje, New Yorke. 
Washingtone su juo galėjo pa
sikalbėti (Lietuvos Atstovas P. 
žadeikis. Chicagoje su juo pa
simatyti galėjo Amerikos Lie
tuvių Taryba. New Yorke jį 
sutikti galėjo Lietuvių Tauti
nė Taryba, New Yorko Lietu
vių Taryba ir Lietuvių Kultū
rinis Institutas, šiuos žodžius 
rašant, nežinoma ar bent vie
na aukščiau paminėtų įstaigų 
šią Lietuvos klausimu pasita
rimo progą išnaudojo. Jei ne
pasinaudojo — bergždžia sei
mai šaukti. Politinio sumanu
mo, vikrumo ir iniciatyvos joks 
seimas mus^j viršūnėms lie-
įkrės! 

• 
TĖVYNĖS MYLĖTOJAI lie

tu vo j e, savo slaptame laikraš
tėlyje Nepriklausoma Lietuva 
sugėdina visus musų "federa
cijų" j ieškotojus, pareikšda-
mi: "Kaip bus sudaryta busi
mos Europos pusiausvyra dap 
nežinome, bet mes pasiryžę jo-
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Vokietijajtalija he Perstojo Lėktuvais Ardomos 
CHURCHILL RAGINA ITALIJA IŠ-

SIMESTI IŠ KARO 

Alijantų oro armada iš 
500 ar daugiau lšktuvų, su 
blokus ardančiomis ir pa
prastomis bombomis, su 
kanuolėmis ir kulkosvai
džiais atakavo Vokiečių ki
tą arsenalą miestą, Dues-
seldo-rf, Reinlande. Mies
tas iš 429,000 gyventojų, 
apgriautas jau pirmesniais 
užpuolimais, vėl pakliuvo 
po Britų milžinais bombe-
riais, kurie nuolatos, veik 
be perstojo puola Vokieti
jos miestus. 

Kiti 400 lėktuvų švaistė 
ugnį ir pražūtį Italijos pa
kraštinėms apsaugoms — 
Sicilijai, Sardinijai ir Pan-
telleria. 

Italija užpuolama i& Af
rikos, kur Tunisijoje susi
tuokę Amerikos ir kitų 
alijantų oro jiegos. 

Premjeras Churchill at
sišaukė iš Washingtono į 
Italiją kad pasitrauktų iš 
karo. 

Tikima Jatd Italija tą pa
dalytų tuoj kaip tik prasi
dės Vokietijos užpuolimas 
ir Vokiečiai negalės Itali
jai pagalbos teikti. 

RUSŲ fronte viešpatau
ja įtempta ramuma. So
vietai bando čia ir ten iš
mėginti kur Vokiečiai pa
siruošė pulti. 

Vokiečiai spaudžia Ru-
maniją tiekti daugiau kar
eivių Rusijos frontan va
saros meto karui. 

valstybė". Tai mintis kurią 
Amerikoje tik tautininkai kar
štai ir įsitikinusiai gina. Dar 
ir kitą karčią bei kietą tiesą 
musų broliai Lietuvoje sako: 
"Kaip bendrus reikalus spren
džiame, laikomės dėsnio kad 
visųpirma reikia žiūrėti viso 
kolektyvo, ne jo, dalies intere
sų. Kai ateities gaires brėžia
me, žvelgkime gyvenimo tikro
vei tiesiai į akis." Pas mus, 
Amerikoje, kai bendrus reika
lus sprendžia tai "atsirubežiuo-
ja" nuo įsisvajotų "dikta
tūrinių pasireiškimų" bauibų 
ir nereikalaujama talkos sro
vėje kuri energingiausia ir pas 
kurią sveikiausios politinės 
mintys bei sumanymai. Vieto
je žvelgti tikrovei j akis, pas 
mus kovojama «u praeities 
dvasiomis. 

• 
TAUTINES SROVftS du su

ėjimai (Rytų Tautininkų, Ge
gužės 30, ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos, Liepos 4), tikimės, 
bus gausiai lankomi ir dar 
gausiau laiškais, sumanymais 
ir aukomis sveikinami. Daly
vaukime juose visi! Nesako
me kad tautinė srovė viena vi
sus darbus nudirbs, bet savo 
sumanymais ir energija ji su
ragina sustingusius katalikus 
ir nepaslankius socialistus. 

Pavyzdžiui, LVS, pasišovus 
išleisti Angliška kalba Ameri
kos Ministerio Lietuvai Owen 
J. C. Norem'o knygą "Timeless 
Lithuania", suragino visą ei 
lf žmonių rašyti Angliškoje 

PACIFIKE, Attu saloje, 
Amerikiečiams trukdo lie
tus, sniegas ir ledai grei
čiau baigti Japonus Aleu-
tiškų salų lizde. 

Blogas oras taip pat su
trukdė pastaromis dieno
mis veilamą pietų Pacifi-
ke. 

ŽIURI KĄ DARYS 
HITLERIS 

Alijantų karo strategija 
priklausys nuo to ką Hit
leris darys Rusijoje šią va
sarą, ir manoma kad Hit
leris darys dar vieną pasi
kėsinimą Rusus pulti, ati
taisymui savo žmonių aky
se pralaimėjimo Afrikoje. 

Palyginama ramuma ko
kia dabar tuno Rusų fron
te sakoma tai blogas ženk
las užeinančios naujos au
dros. Vokiečiai gabena j 
frontą gausiai karo reik
menis, tankus ir vyrus ir 
galima tikuti įvyks bent 
kada didelis pasikėsinimas 
Rusiją smogti. 

POTVINIAI VAKA
RINĖSE VALST. 

Mississippi, Wabash ir 
Illinois upių pakilimais iš
versta keliolika tvenkinių 
ir vandenys apsėmė tūks
tančius akrų derlingų ūkių 
žemių. Virš 100,000 žmo
nių liko be pastogės. Tūk
stančiai kareivių pristaty
ta gelbėti iš vandens žmo
nes ir galvijus. 

NORI DAR 45 BILI
JONU DAUGIAU 

Suv. Valstijų iždininkas 
pareiškė jog reikalinga dar 
45 bilijonų dol. daugiau ap
mokėjimui šių metų karo 
kaštų, ir iždas turės reika
lauti daugiau taksų. 

Japonų admirolas Isoro-
ku Yamamoto, kuris gyrė
si padiktuosiąs taikos są
lygas Washingtone, užmuš
tas kare su alijantais pietų 
Pacifike. Jis buvo žymus 
lakūnas. 

Ne tik bolševikai iš Mas
kvos leidžia įvairiomis kal
bomis radio propagandą į 
Europos šalis. Tą daro ir 
Popiežius. Štai iš Vatika
no radio stoties buvo skel
bta Rusų kalba Popiežiaus 
apaštališkas laiškas, ragi
nantis Rusus prie dvasios 
šventos, melstis kad grei
čiau butų baigtas karas. 

LIETUVOJE DAU
GIAU BRUZDA i 

h'L Per LbndbTią^atČina 'ži
nių apie Pabaltijo šalyse 
didėjantį pasipriešinimą* ir 
kovą su Vokiečiais oku
pantais tenai. 

Lietuvoje, Vyfiį*. Brizgis 
(?) paskelbė neduosiąs iš
rišimo ir net ekskomuni-
kuosiąs tuos Lietuvius ku
rie dalyvaus ar gelbės per
sekiojime Lenkų ir Žydų, 
kaip pranešė vienas Len
kų laikraštis. 

Vilniaus kraštė -gestapo 
padarė filmas parodančias 
nužudymą 6,000 Žy$ų vy
rų, moterų ir vaikui] 

BOLŠEVIKAI ŠAU
KIASI MAISTO 

Hot Springs, Va. — Pa
saulinėje maisto konferen
cijoje, kur svarstoma tau
tų pokarinis aprūpinimas 
maistu, paduota minčių jog 
milijonai žmonių gal turės 
buti perkeliami iš vietų į 
vietas, kad • galėįų geriau 
išmisti. 

Sovietų delegatai nekal
ba apie ateitį, bet pareiškė 
kad Sovietų Unijai dabar
tiniu laiku reikia maisto 
daugiau negu jai Amerika 
pristato; maisto reikia tę
simui karo prieš nazius. 

Tegul prisimina jie da
bar ir Lietuvą, kaip tą žy
mią maisto auginimo šalį 
jie apiplėšė ir sunaikino 
jos žmonių maistą ir pa
čius žmones nusmerkė ny
kimui ir badui. 

Jiedu Planuoja Naujas Priešų Pergales 

Dabar vėl atsilankęs Washingtone Britų premjeras Wins
ton Churchill kalbasi su Prezidentu Rooseveltu apie naujus pla
nus karo vedimui. Po pereito jų pasimatymo Morokkoj, laimė
ta Tunisijoje, kur Vokiečiai visiškai sumušti. ' 

KOMINTERNAS 
IŠARDYTAS 

j-

MIRĖ EDSEL FORD 
Detroite, Gegužės 25 ry

tą mirė Edsel Ford, auto
mobilių magnato Fordo sū
nūs, vos 49 m. amžiaus. Jis 
nesveikavo kelis mėnesius 
ir dabar staiga visai kri
tiškai susirgo. Jis buvo 
vienatinis Henry Fordo sū
nūs. Tėvas dar gyvas. 

Gėįužės 22f"cL, 
kiti sako pasekmėje Roo-
sevelto laiško kurį Davies 
nuvežė Stalinui, įsakyta li
kviduoti Komunistų Inter
nac iona las .  L ikv idav imas  
arba uždarymas Kominter-
no, pasaulinės komunistų 
organizacijos kurios tiks
las buvo ruošti viso pasau
lio tautų revoliuciją, Ame
rikos, Anglijos ir kitų ali
jantų sutiktas taip sau lyg 
geras Stalino žygis taiky
tis su savo alijantais, kurių 
pagalbos ir maisto Rusijai 
reikalinga. 

Iš Berlino paskelbta jog 
šis komunistų žygis yra tik 
nauja komunistų klasta ir 
akių muilinimas. 

Amerikos spauda apie tą 
Stalino mostą išsireiškė vi
saip, bet daugiausia priki-
šant bolševikams Maskvos 
santikius su Hitleriu, ir 

Ašies Kariai Pasidavę Alijantams Tunisijoje 

į*, dalyvauti fcaip, suyerening J kalboje apie Lietuvą. 

Illinois valstijoje jau in
korporuotas klubas kuris 
pasiryžęs darbuotis išrink
ti Generolą Douglas Mac-
Arthur U. S. prezidentu 
1944 metais. Žinoma, rei
kės pirmiausia gauti jam 
nominacijas. 

viso pasaulio, kartu ir A-
merikos, komunistų dirbi
mą sulyg dirigavimo Mas
kvoje. Kada Maskva drau-
gavosi su Berlinu, visame 
pasaulyje komunistai rėkė-
smerkė Angliją už šį karą. 
Kaip tik Hitleris užpuolė 
Rusiją, visi komunistai ra
gožium persivertė ir šoko 
remti Ameriką ir Angliją, 
kad tik jos išgelbėtų Rusi
ją iš po Hitlerio smūgių. 

Amerikos laikraščiai pa
sakė apie tai sekančiai: 
"Mums nepadaro įspūdžio 
žodžiais išardymas Komin-
terno". "Praeities jų dar
bai garsiau kalba, palauk
sim ką parodys ateitis, pir
ma negu išnešim savo nuo
sprendį". Ir tt. ir tt. 

Kominterno i š a r d ymą 
paskelbdami bolševikų va
dai pažymi jog jis jau "at
gyveno savo". 

Nors komunistai šitaip 
skelbia, tačiau, kaip jų ju
dėjimo sekėjai tiki, jie tik 
paslėpė savo tikrus tikslus 
po tais žodžiais, ir dabar 
taikosi tiktai prie savo ali
jantų, norėdami kaip nors 
išgelbėti savo imperiją, o 
kai laikas pasirodys pato
gus, jie su naujomis klas
tomis ir įšėlimu pulsis pa
saulyje betvarkes kelti. 

Kaip po nakčiai Interna
cionalas "dingo", taip kurį 
nors rytą vėl atsikėlę pa
tirsim raudonųjų kitą ko
kį įsakymą, kuris vėl nuo 
tos minutos paliks komuni
stams privalomas ir jie tęs 
savo darbą nuo ten kur su
stojo. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Karo Darbo Taryba at
sisako užtvirtinti Akrono, 
Ohio, gumo darbininkų u-
nijos reikalavimą pakelti 
50,000 CIO narių mokestį, 
nes tas paleistų 20 milijo
nų dolarių daugiau "naujų 
pinigų" Akrone metų bė
gyje ir sudarytų palinkimą 
į infliaciją. 

Padarius patikrinimą ka
ro reikmenų dirbtuvėse iš
likimo iš darbų, pasirodo 
kad darbininkų išlikimas 
ir nedirbimas pasiekė 5.42 
nuoš. nuo to kaip pradėta 
smarkiau karo darbus va
lyti. Turėdami daug pini
gų darbininkai naudojasi 
kiekviena proga paūžti ir 
patinginiauti. 

Karo nelaisviai atvežti 
į Ameriką, jau statomi į 
darbus Amerikos ukėse. 

Palengvinimui išlaikymo 
Afrikoje paimtų Vokiečių 
ir Italų nelaisvių jie bando
ma atgabenti Amerikon. 
Juos laikyti Afrikoje sun
kiai!, nes reikėtų pristatyti 
jiems maistą, kas pareikar
iautų tfaūg laivių 

Sydney Mines, N. S. — 
Del vieno angliakasio, ku
ris atsisako įsirašyti į uni
ją, Princess kasykloje su
streikavo 750 unijistų an
gliakasių. 

Vokiečiai norėdami pa
dauginti anglies išteklius 
į kasyklas varo dirbti vai
kus, karo nelaisvius ir už
imtų šalių žmones. 

Vokiečiai naudojasi ang
lies kasyklomis užimtų ša
lių: Lenkų Silezijos, Pran
cūzijos, Čekoslovakijos, Ju
goslavijos, Belgijos, Ruma-
nijos ir Rusijos, Doneco 
srityje. 

Vokiečiai įvedė savo oku
puotose šalyse mirties bau-
srhę už streikavimą ir ki
taip trukdymą darbų. 

Holandijoje Vokiečiai in
ternavo 400,000 buvusių 
kareivių, kad jie negalėtų 
prisidėti gelbėti alijantams 
jei šie imtų veržtis Vokie
tijos nugalėjimui. 

Anglijoje, unijos pradė
jo tarti nepriimti komuni
stų į darbo partiją, kada 
Maskva išardė Kominter-
na. 

Vokiečiai nelaisviai, pasidavę alijantams šiaurės Afrikoje, 
pradeda žygiuoti sulyg nugalėtojų komandos. Viso skaičiuoja
ma paimta 150,000 Vokiečių ir Italų vyrų, su jų komandierium 
Pulk. Gen., von Armin. Maršalas Rommel pirmiau išvyko Vo
kietijon. Paimta daugybė karo medegos. 

Sovietai tiek neteisingai 
paduoda savo žinias apie 
sunaikinamus Vokiečių ka
ro lėktuvus, kareivius ir 
kitas karo reikmenis mu-
šiuose su Rusais kad ali-
jantai neremia jokių savo 
militariškų apskaičiavimų 
ant tų žinių. 

Delair, N. J., geležinke
lio nelaimėje užmušta ke
turiolika asmenų, daug su
žeista. Traukinis nuvirto 
nuo bėgių gryžtant iš At
lantic _€ity. 

Alijantai sako nuskandi-
dino ašies 71 laivą Vidur
žemio juroje karo bėgyje 
nuo Lapk. 8, 1942. Kiti 103 
laivai gal nuskandinti, 120 
sugadinta. Tarp jų randa
si eilė karo laivų. 

Naziai Holandijoj atėmė 
iš gyventojų radio priim
tuvus kad žmonės negalėtų 
gauti žinių apie alijantų 
įsiveržimą, jeigu, tas butų 
pradėtas. 

Iki Gegužes 24, priešų 
submarinai paskandino jau 
659 alijantų laivus Atlan-
tike, i& jų 266 Amerikos. 
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