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LIETUVOS LAISVĖS prin
cipas Amerikos visuomenėje 
draugų turi. Senato Rumuose 
;aną dieną Militarinės komisi
jos pirmininkas, Sen. Reynolds 
pareiškė viešą pageidavimą 
kad Roosevelt, Churchill ir Sta
linas sueitų ir išspręstų likimą 
"daugelio mažų tautų kurios 
dabar gyvena baimėje po karo 
buti didžiųjų prarytomis". Tų 
baimę gyvenančių tarpe Lietu
va, del žinomų Sovietijos geidi
mų, stovi pirmoje eilėje. 

• 
KITAS mažų tautų draugas 

Majoras Generolas David Pres-
cott Barrows, buvęs Kaliforni
jos universiteto prezidentas. 
Jo straipsnis "The Future of 
Baltic States" buvo įdėtas dau
gelyje Amerikos dienraščių. 
Tą straipsnį perspausdino ka
talikų Garsas ir socialistų Nau
jienos. Nėra abejojimo, Ge
nerolą Barrows su Pabaltijo 
valstybėmis supažindino kitas 
senas Lietuvių draugas, Prof. 
Graham, kuris Kalifornijos 
universitete mokytojauja ir pa
rašė Pabaltijo valstybių įsikū
rimo istorijas Angliška kalba. 

Dirva pranešė apie Robertą 
Caldwell, kuris aukavo $25 
Norem'o knygai '"Timeless Li
thuania" leisti. 

Draugų mes turime, tik rei
ktų sparčiau ir energingiau 
plėsti American Friends of 
Lithuania organizaciją. 

• 
RUOŠIAMASI ŠAUKTI, ką 

katalikų Amerika vadina, "A-
jnerikos Lietuvių Konferenci-
a"> Sakpma, 

vos imasi Amerikos Lietuviu 
Taryba. Konferenciją norima 
sušaukti Rugsėjo pradžioje. 

Kaip žinoma, ta "rimtoji" 
Tarybos iniciatyva, paprastai, 
pasireiškia amžinu tylėjimu ir 
nepasiruošimu ką nors dirbti. 
Taip ir čia, nors Tarybos va
dai ponai redaktoriai, bet dar 
nei vienas neparašė viešo žo
džio kam tokia konferencija 
reikalinga, kokie jos tikslai, 
kokia dienotvarkė, ir kokiu pla
nu j on atstovai bus renkami. 
U • 

ČEKOSLOVAKŲ vadas Be-
neš jau Londone. Socialistų 
Naujienos atvirai pripažysta, 
jo atsilankymą Amerikoje mū
sų Tarybos Lietuvos laisvės 
reikalui neišnaudojo ir teisi
nasi "tai ne Tarybų kaltė, jei 
svečias neturėjo tam tikrų lei
dimų". Atsimename kad Dr. 
Basanavičius ir Dr. Kudirka 
taip pat neturėjo tam tikrų lei
dimų tautinį darbą dirbti, bet 
rado budų dirbti. 

Pastangų Beneif pamatyti 
vieton, ALT suruošė Chicago-
je buvusiam Lietuvos diploma
tijos nariui, Rajbinavičiui, ban
ketą. Musų bolševikai atvirai 
spėlioja, šis viaus "leidimus" 
turėjęs. 

VIENA MUSŲ SROVĖ, kaip 
SLA organas Tėvynė sako, 
Lietuvos neišgelibėsf Reikia vi
sų Lietuvių pastangų. Tas 
tiesa, bet srovės vertė šiame 
darbe priklauso nuo jos vadų 
idealingo įsitikinimo, gabumo, 
veiklumo ir minčių sveikumo. 
Napoleonas sakė: Geriau tegul 
liūtas burį avinų veda, negu 
avimas burį liūtų. Šis posakis 
dažnai galvon ateina pasvars
čius ką musų visuomenė kuri 
trokšta ir nori kaip liūtai Lie
tuvai dirbti, ir ką musų kai 
kurių srovių vadai, Dievo avi
nėliai, dirba; 
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Rusu-Vokiečiu Fronte Veikimas Atgyja 
NAZIAI IR RUSAI LAUKIA VIENI 

KITU OFENSYVO 

Per tris dienas ištisai, 
tūkstančiai Vokiečių karei
vių atakuoja Rusus Orei 
srityje, ir Rusų pranešimu 
"tuoj bus pradėtas vasari
nis ofensyvas prieš Rusi
ją toje fronto dalyje. 

Maskva savu keliu pra
neša savo paprastu budu, 
apie padarymą Vokiečiams 
"didelių nuostolių". 

Orei fronto mušis prasi
plėtė iš trijų miesto pusių, 
200 mylių pietvakariuose 
nuo Maskvos. 

Rusai skelbia darę lėk
tuvais užpuolimus Vokie
čių reikmenų stočių toli 
užpakalyje šio atbundančio 
fronto, ir paskandinę na-
zių submariną Juodosiose 
jurose. 

Vokiečiai savo puolimais 
Rusų gal but taiko sutram
dyti bolševikų pasikėsini
mus pradėti ofensyvą ant 
Vokiečių, nes, anot Berlino 
radio pranešimo, didelė so
vietų armija esanti sukon
centruota tarp Kursko ir 
Orei į pietus. Vokiečiai ti
krina bolševikai pasiruošę 
pradėti vasarinį ofensyvą 
ant Vokiečių. 

Bolševikai gal turi min
tyje šluoti į vakarus, da
bar kada alijantai atakuo
ja Vokietiją ir Italiją ir 
ruošia kur nors įsiveržimą 
Europon. 

PAĖMĖ KETURIAS 
ITALUOS SALAS 

NUSKANDINO 17 JA
PONŲ LAIVŲ 

S. V. karo laivyno sek
retorius skelbia jog Ame
rikos submarinas pastaro
mis dienomis nuskandino 
dar 17 Japonų laivų, taip 
kad išviso jau nuskandin
ta ar sugadinta 257 Japo
nų laivai. Tas reiškia nuo
lat didėjantį S. V. subma-
rinų veikimą Pacifike. Ja
ponų nuskandinti 8 subma-
rinai Pearl Harbor užpuo
lime atstatyti kelis kartus 
daugiau naujais, ir naujų 
submarinų statymas eina 
sklandžiai ir greitai. 

Pacifike dingo du Ame
rikos submarinai, su ku
riais bus žuvę apie 120 vy
rų. 

ALIJANTI RUOŠIA
SI SYRIJOJE 

Alijantų Karo jiegos ata
kuojančios Viduržemio ju
roje Italijos salas, nuo Bir
želio 11 jau paėmė keturias 
mažas salas: Pantelleria, 
Lampedusa, Linosa ir ket
virta, Lampione. 

Tos salukės randasi tarp 
Tunisijos, kurią tik ką ali
jantai užkariavo, ir didžio
sios Italų salos Sicilijos. 

Be perstojo bombarduo
jama Sicilija ir Sardinija, 
ir pati Italija. 

Italija bandomu privers
ti pasitraukti iš karo. 

Ypatingas alijantų veiki
mas apsireiškė Viduržemio 
juros rytų krašte, Syrijoje. 
Pusiau oficialiai pranešta 
jog tapo uždaryta siena 
tarp Syrijos ir Turkijos. 

Neoficialiai skelbia jog 
Britų ir Amerikos didelės 
kariuomenės per kiek mė
nesių ramiai buvo lavina
mos ir stiprinamos Svrijoj, 
Palestinoj, Irake ir Irane. 

Turkijos susisiekimo su 
Syrija uždarymas spėjama 
yra tai pastangos užslėpti 
alijantų jiegų judėjimą. 

Iš to išeitų jog alijantai 
turi ten paruoštas jiegas 
veržtis j Europą per Grai-
kiją. 

RAGINA MAITINTI 
PAVERGTU ŠALIŲ 

ĮMONES 

Išdidus Nsziai Generolui Paimti Nelaisvėn 

Washington. — Senato
rius Gillette pareiškė jog 
"daug musų alijantų oku
puotose šalyse išmirs pirm 
negu bus išlaisvinti". Jis 
ragina paskubėti vykdyti 
sumanymą maitinti ašies 
parblokštas šalis. 

Yra sumanymas, kad S. 
V. susidėtų išvien su Bri
tanija, Švedija, Šveicarija 
Įsteigimui tarptautinės ka
ro parblokštų šalių maiti
nimo sistemos. ' 

STALINO PAŽADAI 
LENKIJAI 

VOKIETIJA BOM
BARDUOJAMA 

VOKIEČIAI BĖGA IŠ 
BOMBARDUOJA. 

MŲ SRIČIŲ 

VOKIEČIAI prajieša nelei-
nesią naujų pinigų—Ostlando 
markių. Apyvartoje ir to
liau pasilieką tik "Reicho 3kre-
dito Jtasų ženkli 

Iš Vokietijos ateina ži
nios kad prasidėjo masiniai 
Vokiečių išsikėlimai iš ali
jantų nuolat atakuojamų 
Vokietijos miestų. Duessel-
dorf, kur pastaru laiku la
bai bambarduota orlaiviais, 
vra' svarbiausias iš aplei
džiamų miestų. Gyvento-
jei iškeliami iš. Ruhr o sri 
ties miestų toliau j rytus, 
Rytų Prūsijon, Pomerani-
jon, Bavarijon. 

Solomonų salų šiušiuose 
per 10 mėnesių Japonai 
prarado 1038 savo lėktu
vus. Pereitos savaitės su
sirėmimuose virš Solomo 
nų salų Japonai neteko 17 
lėktuvų. Russell saloj nu
mušta apie 30 jų lėktuvų. 

Britų ir Amerikos bom-
beriai pakartoja Vokieti
jos nuolotinį bombardavi
mą nuo Danijos iki Pran
cūzijos. Vėl bombarduota 
submarinų stotys Bremen 
ir Kiel. 

Birželio 13 Amerikos la-
umai panešė didelius nuo
stolius —' negryžo 26 bom-
^eriai. , 

Suv. Valstijų oro jiegos 
Britanijoje per pastaru du 
mėnesiu padvigubinta, kas 
reiškia ruošimą padidini
mo Vokietijos bombardavi
mų. 

Amerika jau turi užju-
riuose išsiuntus savo karei
vių du milijonu. Amerikos 
transporto lėktuvai pasie^ 
kia didelius tolius pristaty
dami kanuoles, reikmenis, 
vaistus ir kitus dalykus 
kurių alijantų jiegonis bū
tinai reikia. 

Iš-'Londono praneša apie 
Sovietų Rusijoje įvykusią 
'Lenkų patriotų' konferen
ciją, kuriai Stalinas paža
dėjęs "atsteigti stiprią ir 
nepriklausomą Lenkiją". 

Kadangi tie Lenkai po
sėdžiavo Rusijoje, lengvai 
galima suprasti kokie jie 
"patriotai", nes tik toMe 
gali gyvi Rusijoje buti. 

Stalinas tiems "patrio
tams" sutiko leisti organi
zuoti net Lenkų kariuome
nės diviziją, taigi tas ne
skaniai kvepia: Ta "patrio
tų" Lenkų divizija gal but 
taikoma pasitarnauti grob
ti "laisvą" Lenkiją prijun
gimui prie Rusijos, kaip 
padaryta su Lietuva, Lat
vija, Estija. 
* 

Britų karalius Jurgis VI 
atsilankė Tunisijoje, atlik
damas kelionę orlaiviu. J j 
ten gavo pamatyti tūkstan
čiai Amerikos kareivių, ir 
jis aplankė Britų ir Ame
rikos stovyklas, karo lai
vus, sužeistų ligonines, tt. 
Šiuo atsilankymu karalius 
asmeniškai apdovanojo di
džiausiu ordino laipsniu ką 
jis gali įteikti, Amerikos 
Generolą Eisenhower, ali
jantų jiegų vadą. Tokį pat 
ordeną karalius paskyrė ir 
Gen. MacArthur'ui, vado
vaujančiam alijantų karo 
jiegas Australijoje. 

1 

Gen. Gramer, užpakalyje jo Gen. von Rroitch, du Tunisijo
je paimti Vokiečių karo vadai, su virš 200,000 kitų Jie 
čia parodoma ineina į alijantų karo stovyklą. 

Bostone Protestuoja HITLERIS TURI SU-
prieš Filntą ri^^MUŠTI RUSUS ŠIĄ? 

VASARĄ, SAKO Boston, Mass. — Miesto 
taryba priėmė dvi rezoliu
cijas reikalaujančias ma-
yorą uždrausti rodymą te
atruose filmos "Mission to 
Moscow", kuri pagaminta 
Dasiremiant buvusio amba
sadoriaus Davies parašyta 
knyga. 

Ta filmą apšaukta "at
vira komunistų propagan
da .. . iškraipymas teisy
bės, su aiškiu tikslu gar
binti diktatorišką valdžią." 

Vienas tarybos narys iš
sireiškė jog Stalinas "tai 
didžiausias žmogžudis ką 
pasaulis kada matė". Ki
tas pasakė, ta filmą paže
mina Amerikos kareivių 
visas pastangas šiame ka
rė ir išgarbina Staliną. 

Washingtone eina kalbos 
kad Hitleris norėdamas iš
vengti visiško sumušimo ir 
beišlyginio pasidavimo, tu
ri tik vieną paskutinę pro
gą: jis tą gali padaryti tik 
visiškai sumušdamas Rusi
ją šią vasarą. Kitą metą 
gali buti jau pervėlu. 

Tačiau tėmytojai sako 
jau nėra galimybių Rusus 
visai sumušti arba prikal
binti pasitraukti iš karo, 
susitaikant su naziais. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angliakasių Derybos 
Neveda prie Galo 

Washington. — Centrali-
nės Pennsylvanijos numa
tyta sutartis kasyklų ope
ratorių su unija, kuri ga
lėjo patarnauti išrišimui 
viso angliakasių nesusipra
timo, suiro Birželio 15 d., 
ir apsireiškė naujas krizis, 
kuomet liko tik 5 dienos 
laiko nustatytų paliaubų. 

Buvo sutarta tarp kasy
klų operatorių ir unijos 
mokėti po SI.30 dienai dau
giau ir tas apėmė 65,000 
angliakasių. Bet tiek kiek 
buvo susitarta, vėl liko at
mesta. 

Laukiama kokį sprendi
mą padarys Kam Darbd 
Taryba. 

Birželio 20 vėl baigiasi 
sutartas paliaubų laikas. 

Detroit, Mich. — Grąsi-
na streikavimu 100 dirbtu
vės trokerių, kurie prive-
žioja darbams reikmenis. 
Jie sutrukaytų darbus ki
tų 85,000 Chrysler dirbtlN 
ves darbininkų. 

Jugoslavijoje esą gatavai 
ginkluotų 250,000 patriotų, 
laukiančių alijantų įsiver
žimo Europon. Jie stotų 
tuoj gelbėti ašies jiegas 
sumušti. Juos vadovauja 
Gen. Draja Mihoilovič. 

GAVO TIK 10 KIAUŠI
NIŲ! Anglijoj kiaušiniai 
yra didelė brangmenis, nes 
šios savaitės pradžioje su 
lyg kiaušinių racionavimo 
žmonės gavo tiktai 19-tą 
kiaušinį nuo metų pradžios. 
Britai nematys gana kiau
šinių iki neatsteigs laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą! 

VOKIEČIAI karo nelai-
sviai, atgabenti iš Afrikos, 
apgyvendinti Kentucky ar
mijos lavinimo centre. Jų 
skaičius neskelbiamas. Vi
si jie apie 20-21 metų am
žiaus. Ant jų pečių ant 
rubų yra raidės "P. W.", 
kas reiškia "Prisoners of 
War", karo nelaisviai. Jie 
yra Vokiečiai, Austrų, Če
kų ir Lenkų šalyse gimę. 

Jie atlieka tam tikrą už
duotą darbą, turi daug lai
ko liuoso, žaisti,, sportauti. 

17 užmušta. New Mexi
co valstijoje laike skraidy
mų ore susidure du kariš
ki lėktuvai, užmušta 17 vy
rų. 

Maršalas Rommel tvar
ko ir stiprina apsigynimą 
iš Viduržemio juros, jeigu 
alijantai pultųsi Europon 
per Prancūziją iš pietų. 

Houston, Texas. — Su
streikavo 1200 Shell Oil 
Co. darbininkų, uždaryda
mi gasolino valymo dar
bus. Streiką darbininkų 
unija neužgyrė. 

Charleston, W. Va. — Iš
tikus sprogimui chemikalų 
dirbtuvėj užmušta du dar
bininkai, kiti du sužeista* -

PREZ. ROOSEVELT at
sisako skirti Maisto Tvar
kytoją, nors nekurios gru
pės Kongrese to reikalau
ja. Maisto kainų mažini
mas bus vykdoma dabar 
turima tvarka, iki atsiras 
geresnis planas, pasakė p. 
prezidentas. 

Kongresas gavo reikala-
lavimą skirti pingų išlai
kymui 350,000 moterų prie-
dinės armijos, WAAC. 

S. V. 1943 metais karo 
reikalams praleis 106 bili
jonus dolarių. 1942 me
tais praleista 59 bilijonai. 

Marinai Veikmeje Pacifiko Stovykloje 
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Providence, R. L — Su-
gryžo dirbti virš 1000 gu
mų dirbtuvės darbininkų, 
po 5 dienų streiko. 

Washington, D. C., Birž. 
14. — ADF prezidentas 
Green ragina Prez. Roose-
veltą atmesti bilių kuris 
Kongrese priimtas, taikan
tis uždrausti darbininkams 
streikuoti. Toks bilius, sa
ko Green, yra "fašistiško 
pobūdžio". 

Washington. — Western 
Union telegrafo sistemos 
darbininkams Karo Darbo 
Taryba sutiko pakelti mo
kestį 15 nuoš. Tas apima 
40,000 darbininku 

' New Yorke, vienas juri
ninkas aną vakarą, su tūk
stančiu dolarių kišeniuje, 
niekur negalėjo gauti val
gyt nei gert. Turėjo krei
ptis policijon pagalbos. 

Jis turėjo dvi popierines 
po $500 ir vakaro metu, 
kai bankai uždaryti, nie
kur jo penkšimtinių nesu
tiko iškeisti. Policija pa
skolino $2 iki ryto, kad ne
reiktų per naktį badauti. 

Amerikos Marinai ištraukia lėktuvą iš vandens, naudoda-
irii tam taip vadinamą "katiną" traktorių,. AJmerikieeių stovyk-
loje> Ellice salose, pietuose nuo Solomoni|. ' 

Reikalauja dar 3 Bili
jonų Pinigų 

Kongresui patiekta apie 
trijų bilijonų dolarių rei
kalavimas išlaikymui 18-os 

i valdžios karo {staigų. 


