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AUKŲ fr prenumeratų No
rem'o knygai! Tai musų de
gamas valandos šūkis. Visi su
pranta svarbą Amerikos visuo
menėje tupėti laisvos Lietuvos 
idealui draugų. Bet tiems bu-
'iimiems draugams neturime j 
tSankas paduoti leidinio kuris 
pasakytų kas mes, ko norime, 
kodėl norime ir kodėl Lietuvių 
teuta laisvės verta. Norem'o 
knygą išleisti atsieis kiek kaš
tavo išleidimas Dr. Vinco Ku
dirkos Raštų. Tėvynės Mylė
tojų draugijai tada talkon at
ėjo žymus skaičius draugijų ir' 
A&menų. Ateikime visi dabar 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai tal
kon! Draugijos, kuopos, klu
bai susirinkimuose nutarkite 

•kirti auką; pavieniai, siųskite 
prenumeratas ir aukas. Da
rius ir Girėnas Liepos mėnesį 
(10 metų atgal) išskrido pa
skelbti Lietuvos vardą pasau
liui. Pakilkime ir mes, Liepos 
mėnesi Norem'o knygą baigti 
išleisti! 

• 
SVARBIAI tarptautinei mai

sto konferencijai Hot Springs, 
Virginia, Lietuvos Atstovas P. 
Žadeikis kukliai priminė kad 
Lietuva, žemės ūkio ir gamy
bos šalis, turi stiprų norą ben
dradarbiauti konferencijos dar
buose ir nutarimuose. žino
vai sako, net ramiu laiku du 
trečdaliu žmonijos neturi ga
nėtinai pavalgyti, nes visas 
mitybos klausimas nėra tinka
mai sutvarkytas. Hot Springs 
konferencija turi tikslo nutie
sti šiam žmonijos klausimui 
ipokslinį išsprendimą. Gaila 
kad Lietuva nėra Susi vieni ju-
Mų Tautų tarpe. Bet jos bu
vimą Atstovas priminė. Poka
rinio šelpimo klausimą spren
džia Lehman'o ir Susivieniju
sių Tautų jau Įkurtos komisi
jos. Lietuviams reiktų nesnau
sti ir šioms savo buvimą bei 
reikalus priminti. 

• 
MUSŲ raudoni vėžiai "nusi-

pažangiavo" iki grinoriška An
gliška kalba parašymo "atsi
šaukimo" j Valstybės Sekreto
rių p. Hull ir Amerikos Kon
gresą. Sako, Amerikos Lietu
viuose didelis, vai didelis "er-
myderis" ir prašo p. Hull ir 
Kongresą tą ermyderį nura
minti. 

Mat, Amerikos Lietuviai gei
džia ir dirba už Atlanto čarte-
rio principus ir Lietuvos lais
vę bei nepriklausomybę, o tas 
musų vėžiams peilis po kaklu. 
Aišku, šunies balsas dangun 
oenueis. Amerika paremta lai
sves, ne vergijos pagrindais. 
Nuo savęs galime patarti: "už
sidarykite, draugučiai, savo 
perplačias armonikas, tapkite 
tikrai nuoširdžiais Amerikos 
demokratijos patriotais, ir vi
si 'ermyderiai' kaip kumparas 
pranyks!" Jusų mažuma, kaip 
įkyrus zirzliai, tik daugumą er
zina. 

MUSŲ KOLONIJOSE Lietu
voje gimusių žmonių skaičiui 
mažėjant, vyksta dvasinė per
maina. Dienraščio Draugo ko 
respondentas apie Spring Val-
Jėy, 111. (5.010 gyventojų) sa 
ko: "Su sena j a karta nyksta 
senovės Lietuviškas širdingu
mas. Jaunieji jau neturi ori 
ginalio linksmumo ir tikro šir
dingumo". Gal negalima sa
kyti kad musų jaunimas nelin
ksmas ir širdingumas jau ne 
Lietuviškas, bet šio krašto. Ar 
re sakydavo čia pagyvenę Lie
tuviai, Lietuvon parvykę, kad 
"Lietuvoje linksmiau" ? 

• 
SLA pradėjo savo ketvirtą 

liauju narių prirašymo vajų ir 
sako, vaįap. jau 
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Sustreikavo suvirš Puse Milijono Angliakasiu 
VALDŽIA IMASI GRIEŽTŲ PRIEMO

NIŲ STREIKĄ SULAIKYTI 

Birželio 1 dieną John L. 
Lewis, nesiskaitydamas su 
valdžia, iššaukė streikuoti 
apie 530,000 angliakasvklų 
darbininkų. Tuomi sulai
kyta anglies darbai antru 
kartu bėgyje pastarų 30 
dienų. 

# Lewis išragino angliaka
sius streikuoti neatsižvelg
damas | Prezidento Roose
velto persergėjimą jog to-
kis visuotinas streikas ne
bus toleruojamas. 

4 Streikas prasidėjo nežiū
rint Kieto Kuro Adminis
tratoriaus siūlymo laikino 
susitarimo plano. 

^ Unija reikalauja, maine-
riams mokesties pakėlimo 
po $2 dienai. Manoma jog 
unija sutiktų ant $1.50 pa
kėlimo, tačiau kasyklų ope
ratoriai nesutinka tiek mo
kėti. 

Angliakasiai pradėjo sa
vo streikavimą pateisinda
mi nesudarymu naujos su
tarties, kuri baigėsi Kovo 
31 d. * 

Streikas apima Pennsyl
vania, W. Virginia, Illinois, 
Ohio, Alabama, Kentucky, 
Indiana ir kelias vakarines 
valstijas. 

Nors kasyklos skaitosi 
paimtos valdžios kontrolėn 
ir prieš valdžią streikuoti 
yra nelegališka, tačiau an
gliakasiai niekur neatėjo 
dirbti. 

Karo Darbo Taryba iš
leido pranešimą jog visos 
derybos tarp unijos ir ka
syklų operatorių nutrau
kiamos ir nebus pradėtos 
iki darbininkai negryš at
gal prie darbų. Visas rei
kalas pavedamas pačiam 
Prez. Rooseveltui, imtis to
kio žygio kokis matysis rei
kalingas karo meto apy-
stovose. 

Lewis, angliakasių uni
jos viršininkas, nepripažy-
sta Karo Darbo Tarybos. 

Pranešimai sako, Prezi
dentas Roosevelt pasiryžęs 
išleisti įsakymą angliaka
siams gryžti j darbą. 

MUSSOLINI skelbia lai-
kysiąsis kare prieš aliian-
tus nežiūrint Amerikos ir 
Britanijos pageidavimų iš
traukti Italiją iš karo. 

Italai stiprinasi ruošda
miesi pasipriešinti alijantų 
galimam veržimuisi Itali
jon iš Tunisijos. 

ATTU SALA IŠ JA-
PONŲ ATIMTA 

Japonai persergsti Ame
riką ir Britus nesinaudoti 
Sibitu įrengimui lėktuvų 
stočių Japonijos puolimui. 
Jei Rusija sutiktų leisti 
Amerikiečius į Sibirą, Ja
ponai sako suruoštų Rusi
jai tokį "blitz" karą kurį 
bolševikai ilgai atmintų. 

Gegužės 30, po 20 dienų 
atkaklių mušiu su Japo
nais, šie galutinai tapo su
mušti ir Attu sala iš Ja
ponų atimta. Japonai tuo
se susirėmimuose neteko į 
2,000 vyrų ir daug jų su
žeista. i 

Ta sala yra nusikišus iš 
Alaskos linkui Japonijos; 
ji priklauso Amerikai, tik 
buvo Japonų staiga užgro
bta karo pradžioje. Ame
rikiečiai tą salą užvaldyda-
mi turės artimą punktą Ja
ponijai atakuoti. 

S. V. karo vadovybė pra
neša dar nuskandinimą 7 
Japonų laivų Pacifike. Vi
so iki šiol nuskandinta 240 
Japonų laivų. 

AFRIKOJE, kaip galu
tinai S. V. Karo vadovybė 
praneša, nuo Lapk. 8 iki 
Gegužės 18- užmušta ' 2,184 
Amerikos kareiviai, 9,437 
sužeista, dingusių ir nelai
svėn patekusių 6,937, arba 
viso nuostolių 18,558 vyrų. 

Išviso alijantų nuostolių 
vvrais ten buvo mažiau ne
gu 70,000. 

Ašies nuostoliai 323,000, 
iš jų 30,000 užmušta. 

PER GEGUŽĖS menesį, 
kaip praneša, alijantai nu
skandino daugiau Vokiečių 
sumbarinų negu jų padaly
ta naujų. Kiek žinoma, da
bartiniu laiku padaro po 
14 naujų submarinų. Jų 
skandinimas pašoko 25% 
lyginant 6 mėnesiais pir
miau. 

Reikia dar 11,000 dakta
ru. Armijos ir Laivyno 
karinių jięgų sveikatos ap
žiūrėjimui šymet reikalin
ga bus surinkti dar 11,000 
daktarų. Kai pilna kvota 

KITAS KARO PA
SKOLOS VAJUS 

BIRŽELIO 15 

Amerikos žmon&fls pila
si pinigai į kišenius ben
drai imant 140 bilijonų do-
larių sumoje į metus — 20 
nuoš. daugiau negu metas 
atgal. Taigi, trumpu lai
ku Iždo Departmentas pa
siryžęs prašyti žmonių vėl 
investuoti daugiau savo pi
nigų karo laimėjimui. 

Naujas karo bonų vajus 
prasidės Birželio 15. 

Trys Žymiausi Kinijos Karo Vadai N 

DAR PULS RUSIJĄ 
ŠIĄ VASARĄ, ŽI
NOVAI TIKRINA 

Iš Londono praneša kad 
nežiūrint Vokiečių namie 
skelbiamų pranešimų jog 
naziai šią vasarą neata
kuos Rusijos, tiems tikrini
mams alijantai netiki. Su
laukus vasaros, kaip tiktai 
žemė sukietės ir pasidarys 
galimas laisvas., ginklų gar 
benimas, tikima riaziai už
puls Rusiją. 

Alijantai reiškia pasiti
kėjimo kad Stalinas neda
rys paskiros taikos su Vo
kietija. 

Pranešimais B 'Maskvos, 
raudonieji numušė 123 na-
zių lėktuvus Kursko fron
te, Birželio 2 susirėmimuo
se. 

Atsibuna susirėmimų ir 
Kaukazo fronte, bet šiaip 
visur kitur Rusų-Vokiečių 
karas veik nejuda. 

PRANCŪZAI kaVia«to-
jai, Gen. DeGaulle ir Gen. 
Giraud, nors prie didelių 
nesusipratimų, bando Įvyk
dyti tarpusavį susitarimą. 
Jiedu sudarė valdantį ko
mitetą, kurio pirmininkais 
skaitysis abudu. 

Valdžia įsteigė Karo Mė
sos Tarybą, kuri tvarkys 
mėsos reikalus ir saugos 
nuo plitimo juodosios riii 

bus sudaryta, armija ir lai-Įkos prekybos. 
vynas .turės 53,000 dakta-

Kinijos didieji vadai — iš kairės dešinėn: Prezidentas Liii 
Sen, Generalissimo Kai-šek ir Generolas Čang ču-čung, karo 
veiksmų ministeris. 

BRITU NUOSTOLIAI 
-V 514,993 VYRAf 

ąuyaa UŽLIEJIME 
î'jEUVO 20,000 ° 

Britai Iki Gegužės pa
baigos, per visą šį karą tu
rėjo jau 514,993 vyrų nuo
stolių visose karo jiegų da
lyse. 

Užmušta 92,089 
Sužeista 88,294 
Dingę 226,719 
Nelaisvėje 107,891 
Tie nuostoliai tenka ši

taip: Britanijai— 275,844; 
Kanadai — 10,422; Austra
lijai — 58,959; Nauj. Ze
landijai — 19,435; Pietų 
Afrikai — 22,615; Indijai 
— 101,979; kitoms koloni
joms — 30,829.^ 

Japonai per radio platina 
savo propagandą 22-se kal
bose, daugiausia Aziatiško-
se. 

Nugalėtas Nazių Vadas 

rus, o 80,000 liks aprūpin
ti 120 milijonų civilinių 
žmonių sveikatai. 

Repuhlikonai jau susirū
pinę skelbia buk Preziden
tas Roosevelt "jau kandi
datuoja ketvirtam termi
nui 

KINAI šiomis dienomis 
turėjo gerą pasisekimą Ja
ponų užpuolimuose, prane
ša išžudę apie 30,000 Japo-
nų. 

11 žumušta. Pyote, Tex. 
— Karo lėktuvui atsimu-
šus į kalno viršūnę laike 
skridimo, žuvo 11 karių. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Karo reikmenų produk
cija, kaip praneša Karo 
Mobilizacijos direkto r i u s 
Byrnes, daro smarkią pir-
mynžangą. Iki šiol išdirb
ta jau 100,000 karo lėktu
vų, 2,225,000 kulkosvaidžių, 
44,830,000 bombų, 100,000 
lėktuvams šaudyti kanuo-
lių, virš 1000 prekinių lai
vų ir 100 aliejui gabenti 
tankerių per 12 pastarų 
mėnesių. 

Šymet per 5 mėnesius 
padaryta jau 100 karo lai
vu. 

Penki nužudyti, tikėję 
prie Leesburg, Va., rasta 
nužudyta 5 asmenys: pats 
ūkininkas, jo žmona, sunus, 
ir du darbininkai. 

Vokiečiai skelbia jog An
glų lakūnų išbombarduotų 
tvenkinių nelaimė pasiekė 
20,000 žuvusių skaičių. 

Vokiečiai tikrina ruošią 
didesnius atkerštus Ang
lams už tai. 

TAKSŲ PLANAS, kuriuo 
reikės pradėti mokėti už 
šiuos metus "income tax" 
šymet, ne kitą metą, tuoj 
jau bus padarytas įstaty
mu. 

S. V. Vice Prez. Wallace 
stovi už įsteigimą tarptau
tinės pasaulinės jiegos kuri 
palaikytų pasaulyje taiką. 

vę 42 naujus narius. Tai ge 
ra pradžia. Visi kurie gali, 
bet dar nėra šios nuo 1886 me 
tų gyvuojančios organizacijos 
nariai, privalėtų įstoti. Ypa-

;ai reikalinga jatmįmo,  ̂

Laivas milžinas Norman-
die, kuris apvirto uoste lai
ke taisymo New Yorke, iki 
šio rudens bus pertaisytas 
ir bus tinkamas naudoji
mui. Pertaisymas atsieis 
virš 19 milijonų dolarių. 

Prancūzų karo laivynas 
buvęs Aleksandrijoj, Egip
te, sutiko prisidėti prie ali-

, jantų, 

DAVIES GRYŽO. Pre 
zidento Roosevelto specia-
lis pasiuntinis pas Staliną, 
Joseph Davies, per Sibirą 
ir Alaska gryžo atgal į S. 
Valstijas. Jis apskrido ap
link žemės skritulį ir nusi
skubino į Washingtoną su 
raportu prezidentui. 

NORI ATSISTATYDIN
TI? Buvo skelbta buk S. 
S. ambasadorius Maskvoje! 
Adm. Stanley rezignavo iš 
savo vietos. Pastaru lai
ku pranešimai sako jis tik 
norįs atsistatydinti. 

Adm. Stanley yra tas ką 
pereitą žiemą iškėlė -aikš
tėn faktą jog Stalinas slė
pė nuo Rusijos mužikų ga
vimą maisto ir karo reik-

jmenų iš Amerika*, 

Varšava visai Vokiečių 
naikinama. Sako, ten iš
žudyta bent 40,000 Žydų, 
ir Lenkai taip pat daugiau 
miršta negu gema. Pav., 
1941 pirmą pusmetį Varša-
voje mirė 21,800 asmenų, 
gimė tik 8,000. Ir taip iki 
dabar. Maisto gyventojai 
visai kaip negauna, ir žie
mą kuro "tiems kiaulėms", 
kaip Vokiečiai Lenkus va
dina, neduoda. Sunki ir ap
gailėtina Lenkų ir Žydų 
padėtis. , 

Gen. Jurgen von Arnim, bu
vęs Tunisijos Vokiečių ir Ita
lų jiegų vadas, paimtas nelai
svėn, parodoma žygiuoja i be
laisvių stovyklą Londone. Jis 
užėmė Maršalo Rommel vado
vystę kai Rommel išskrido į 
Vokietiją, pirm negu alijantai 
Tunisiją užkariavo. 

Tarp I^enkų ir čekų vy
riausybių in exile ryšiai 
nutruko jiems besitariant 
apie sudarymą Lenkų-Če^ 
kų konfereracijos. Taigi, 
kaip tik kas su Lenkais 
stoja į tikrą darbą, tuoj 
arba buna apgaunamas, 
arba turi nuo jų šalintis 
pirm negu jie spės pagau
ti į savo nagus. 

Akron, O. — Po keleto 
dienų didžiausio šio mies
to istorijoje streiko, gumų 
dirbtuvėse darbai vėl pra
sidėjo pereitą savaitę. 

Apie 50,000 gumų dirb
tuvių darbininkų, pildyda
mi Prez. Roosevelto įsaky
mą sutiko gryžti į darbiuM* 
tiijose „_didfe!ėse gumų iš-
dirbystėse. 

Karo nelaisviai parga
benami iš Šiaurės Afrikos, 
kurie daugumoje bus leis
ti dirbti Amerikos ukėse, 
pagelbėjimui išspręsti mai
sto trukumą. Bet jau ruo
šiasi tam tikra grupė ge
rų "demokratijos" garbin
tojų pradėti rėkti kad tie 
nelaisviai darbininkai bus 
tai "vergai" ir jų darbas 
negalima išnaudoti. 

Amerikos ukėse Gegužes 
1 dieną priskaityta 10,492,-
000 darbininkų. Tai buvo 
304,000 mažiau nuo Gegu
žės 1, 1942 metų, bet net 
1,184,000 daugiau negu bu
vo Balandžio 1, 1943. 

Amerikos lėktuvų dirb
tuvės jau pradės išdirbti 
po 1000 sunkiųjų bomberių 
į mėnesį, taipgi po gerą 
kiekį naujų 'super-bombe-
rių" kitą Balandžio mėnesį. 
Tuo budu didysis oro ofen-
syvas priešams pasidarys 
galimas ir laimėjimas už
tikrintas. 

Demokratai, kaip ban
domi balsavimai parodė, 79 
nuoš. pritaria kad Roose
velt kandidatuotų 1944 me
tais vėl. 

Vasarai artėjant rūpina
masi gauti visoje šalyje 
bendrai apie 60,000 moterų 
uniformuotai armijai dar
bams ukėse. Tai moterų 
armijai organizuoti įsteig
ta Moterų Divizija pava
dinta U. S. Crop Corps. 

Rekrutavimo centrai bus 
atidaryta dideliuose mies
tuose ir nekuriuose mažes
niuose. 

Moterys kurios išlaikys 
sveikatos kvotimus bus pa
siųstos specialiam lavini
mui žemdirbystėje, pirm 
negu jos vyks į ukes dirbti. 

Kongrese pravedama bi-
lius kuris uždraus streika-

įvimą karo metu. 

Kanadoje pravesta mė
sos racionavimas: ten ga
lės gauti vienas asmuo tiį 
1 svarą mėsos jei be kaulų, 
ir pusantro • svaro jei su 
kaulais, savaitėje. 
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