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No. 36 'AMERIKOS ir Anglijos auk
štųjų valdžios vadų konferen
cija sename Kanados mieste 
Quebec turės pasaulines reikš
mės. Lietuviai nužvelgia kad 
buvo tartasi ir Lietuvos atei
ties klausimu, nors Sovietijos 
atstovų nebuvo. Musų veikė
jai, be abejo, dideliu dėmesiu 
laukia mažiausio vėjelio kuris 
pro cenzūros draudimu rukus 
atneš žinelę kas buvo tartasi. 
Amerikos Lietuvių viltis Pre
zidente Roosevelte pasilieka 
tvirta. Įdomu kad Roosevelto -n i n -J. 
politiniai priešai, taip vadina- L Mf' Vi, 
mi "izoliacininkai" (kaip Chi- C

(
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cagos Tribune) karštai už Lie- shington5 Pas Pl'ez- R°° 
tu vos laisvę stoja. Mažų tau
tų laisvė, matyti, yra visiems 
doriems Amerikonams priimti
nas ir jų remiamas principas. 
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Churchill vel Tariasi su Prez. Roosevelfu 
Antras Frontas Neskubinamas 

{jUAžIAI tuo atžvilgiu pasi
sakė įtakingas New York Ti
mes. Sako, regis Husus gali
ma įtikinti, Amerika Pabalti
jo likimu domisi ne tikslu su
kurti mažų valstybėlių grandi
nę Rusiją smaugti ar varžyti. 
Amerikos dėmesis, sako, kyla 
iš "ištikimybės pažadų, duotų 
Atlanto čarteryje", taip pat, 
įsitikinimu kad "nuoširdus el
gesys išeis Rusijos naudai". 

Jei Rusai savo užsispyrimo 
neatsisakysią, Amerikonai ga
lį vėl Europa nusivilti ir pa
sitraukti iš suraizgiotų ginčų. 
Tada karo pavojus vėl ant pa
saulio pakibs ir gręs taip ma
žoms, taip didelėms valsty
bėms. Amerikonų visuomenė, 
sako, trokšta kad Rusija su 

seveltą tęsti toliau aptari
mus karo reikalų. Tikima 
kad didesnė dalis pasitari
mų bus apie santikiavimą 
su Rusija. 

Eina gandai kad Roose
velt ir Churchill vėl išleis 
atsišaukimą ir. galutiną 
persergėjimą ašies valdo
vam^ baigti kariavus, ki
taip turės panešti visą at
kaklų alijantų jiegų užpuo
limą kokis sutarta vykdyti 
Quebec'o konferencijoje. 

Prez. Roosevelt ir Chuch-
ill sutinka sueiti su Stali
nu, arba suruošti tų trijų 
valstybių užsienių sekreto
rių konferenciją. 

Apie jų pasimatymą • su 
Stalinu nėra nieko tikro. 
Stalinas iš Rusijos kojos 
nekels, o Rooseveltui butų 
pasižeminimas į Rusiją ke
liauti. 

Tuo gi tarpu, dideli skai
čiai Anglijos ir Amerikos 

• .  .  į'.,' "V ' ^į^Žoidberių tęsia atakavimą 
tartų nuolaidumo dvaafca. 

LIETUVOS laisvės princi
pas Amerikonų ir Anglų vi
suomenėje turi daug draugų ir 
pritarėjų. Gaila kad mes sa
vo literatinėmis spėkomis ir 
veikla jų <dar daugiau nesutel
kiame. Veik be lėšų, šiaip-taip 
išsilaikanti Lietuvos Atstovybė 
Londone, regis, jogio informa
ciniai kovingo leidinio Anglų 
visuomenei neleidžia. Lietuvos 
Atstovybė Washingtone leidžia 
įdomų ir svarbų Current News, 
bet šis leidinys mimeografuo-
tas, be paveikslų ir originalių 
straiksnių. Buvo galirila tikė
tis kad tokį leidinį leis Ame
rikos Lietuvių Taryba, kurios 
nariais buvo "milijonais" do-
larių besididžiuoją musų Su
sivienijimai ir trijų "smarkių" 
laikraščių ponai redaktoriai. 

Bet ką gi? Buvęs kitokios 
A m e r i k o s  L i e t u v i ų  T a r y b o s  
pirmininkas Dr. J. J. Bielskis, 
Lietuvos garbės konsulas Los 
Angeles mieste, švelniai pasa
kė: "Tiesa, iki šiol Taryba jo-
biu veiklumu nepasižy m ė j o. 
bet reikia tikėtis kad šaukia
ma (Pittsburghe) konferenci
ja trukumą pataisys'*. Kitais 
žodžiais tariant, ir Dr. Bielskis 
sutinka su musų mintimi kad 
konferencija šaukta buti atpir
kimo ožiu tai neveikliai Tary
bai. Ar konferencija Tarybai 

r energijos elikzyro įpils sunku 
tikėti; nes iš katalikų su socia
listais bendradarbiavimo tik 
"kreivas vaikas" išeiti tegalį. 
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KADA NORS, kur nors at
sibus Amerikos, Anglijos ir 
Sovietijos vadų susitikimas ir 
pasitarimas. Amerikos spauda 
veik vienbalsiai tokios konfe
rencijos reikalą numato. Nu
mato jį ir bolševikų "Karas ir 
Darbininkų Klasė" žurnalas 
Maskvoje, kuris pabrėžia, vi
sos ikšiam įvykusios Roosevel-
to-Churchillo konferencijos te
buvusios "Amerikos ir Angli
jos karo reikalų konferencijo-

ir naikinimą Vokietijos ir 
Italijos miestų. 

Britai atakavo Neurn-
hergo karo dirbtuve, žuvo 
33 Britų lėktuvai. 

Užpuolime M u e n cheno, 
Gladbach ir Rheydto ne-
gryžo 28 lėktuvai. Kiti la
kūnai atakavo Prancūzijos 
ir Nederlandų miestus kur 
valdo Vokiečiai. 

Rugs. 1, didelis oro lai
vynas atakavo Berliną — 
sprogdinta ir padegta įvai
rios miesto dalys. Tai an
tras didis užpuolimas Ber-
lino bėgyje 8 dienų. Pada
ryta nvlžiniški nuostoliai. 

Negryžo 47 Britų lėktu
vai.. Numušta daug lėktu
vų kurie iškilo priešus pa
sitikti, Berliną gindami. 

Britų karo laivai Rugs. 
1 smarkiai apšaudė Italijos 
pietinio galo pakraščius. 

U. S. Karo Nuostoliai 
103,000 Vyrų 

Rugs. 1 Amerikos Karo 
vadovybė skelbia jog ikšiol 
šios šalies karo nuostoliai 
kareiviais pasiekė 103,932. 
Tas apima armiją, laivyną 
ir marinus. Iš tų visų tar
nybos sričių 19,851 užmuš
ti, kiti sužeisti ir dingę. 

Iš tų sužeistų 8,748 jau 
pasveiko ir vėl gryžo tar
nybon. 

RUSU NORIMAS AN
TRAS FRONTAS 
NESKUBINAMAS 

Britų premjeras Church
ill, tebeviešintis Kanadoje, 
sakė kalbą per radio Rug-
pjučio 31, pateikdamas už-
kvietimą Stalinui susitikti 
su juo ir Rooseveltu, bet 
kaslink bolševikų reikalau
jamo antro fronto paaiški
no kad alijantų užpuoli
mas Vokietijos iš Anglijos, 
bus daromas tiktai milita-
riškais išskaičiavimais, ne 
politiškais sumetimais, pa
taikavimo Maskvai nebus. 

Priminė savo kalboje jog 
butų labai naudinga jeigu 
tų trijų šalių — Amerikos, 
Britanijos ir Rusijos — 
vadai galėtų susitikti ap
tarimui visų svarbių klau
simų apimančių karą ir po
karinius reikalus. 

SfALINAS VEIKIA 
^1* SAVU PLANU 

Sovietai varo kokias tai 
slaptas pasalingas lenkty
nes su Amerika ir Britani
ja: štai Stalinas pripažino 
Prancūzų Tautinį Laisvini
mo Komitetą be jokių sąly
gų, kuomet Amerika ir An
glija tam komitetui nusta
tė tam tikras ribas. 

Prieš kelias savaites, iš 
Maskvos pasiūlyta Vokie
čiams lengvos sąlygos bai
gti karui su Rusija, jeigu 
jie išvers Hitlerį ir taiky
sis su Sovietais. Alijantai 
tuo tarpu reikalauja Vo
kiečių, kaip ir Italų, besą
lyginio pasidavimo. 

Stalinas tokiomis klasto
mis vilioja Į save ką tik 
gali, kaip voras muses, ir 
laukia progų savaip pasi
naudoti. 

SUKRĖTIMAS 
DANIJOJE 

Jie Suplanavo Daugiau Bedų Priešams 
D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Darių bruzdėjimas prieš 
okupantus Vokiečius išsi
veržė Į sprogimą kai Da
nai sutarę nuskandino sa
vo karo laivus buvusius 
Kopenhageno Uoste, kad 
Vokiečiai jų nepanaudotų. 

Naziai visu smarkumu 
šoko tą mažą tautą ir val
stybę paspausti, po savo 
padu. Suėmė ir laiko po 
areštu senuką Danų kara
lių. Gaisrai nuo sprogimų 
Danijoje buvo matyti sker
sai vandenį Švedijoje. 

11 Danų laivų paspruko 
į Švediją. Švedijai grąso 
Vokiečių atakas, nes jie 
sako pareikalaus tų laivų 
atgal. i •.! 

Miestuose prasidėjo dar
bininkų streikai, protestui 
prieš okupantų žiaurumus. 

Naziai internavo 1,000 
Danų jūreivių ir 200 jų vir
šininkų. 

21 žuvo kasyklose. Bir
mingham, Ala. — Rugp. 28 
ištiko du sprogimai dujų, 
Sayreton anglies kasyklo
je. Toje nelaimėje užmuš
ta arba nuo dujų užtroš
ko 21 darbininkas, kiti 23 
apdeginta, iš jų be abejo 
keli mirs. Apie 100 kitų 
kasykloje buvusių darbi
ninkų išsigelbėjo sveiki. 

Vaizde matome (iš kairės dešinėn) Kanados valdytoją mi-
premjerą Mackenzie King, Britanijos premjerą Churchill ir 
Amerikos Prezidentą Rooseveltą, Quebec'o konferencijoje. Su 
jais dalyvavo aukštieji karo vadai, Atlantiko ir Pacifiko karo 
frontų. Su nugalėjimu Hitlerio, Britai pasižadėjo Amerikai tei
kti visą pagalbą prieš Japoniją. 

LVS Siunčia $500 Lietu
vos Atstovybei Londone 

mis", jos nepareiškusios min
ties "visos Anglų-Amerikonų-
Rusų koalicijos". 

šitoje, trijų dikčių konferen
cijoje bus galutinai išspręsta 
Lietuvos likimas. Amerikos 
Lietuviai, kaip svarbiausia lai
sva Lietuvių tautos pajiega, 
privalo pasiruošti tarti savo 
kaip galima svariausį žodį ir 
pavartoti visą galimą įtaką. 
Nepražiopsokime "koali c i n i u 
snaudimu" tos istorinės valan
dos! 

POPIEŽIUS atsišaukia Į 
alijantes valstybes teikti 
nugalėtoms šalirfis lengves
nes taikos išlygas. .Jis ti
ki karas bus baigtas 1944 
metais. 

Iš Londono aeina žinių 
apie tai jog Italija jau ve
da taikymosi derybas su 
Amerika ir Anglija. 

NUŽUDYTAS BUL
GARU KARALIUS 
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Rugp. 28 mirė Bulgarų 
karalius Boris III, 49 me
tų amžiaus, peršautas ne
žinomų priešų. 

Sakoma, jis buvo per-
šau sostinėje Sofijoj, nak
ties metu, gryžtant iš ap
silankymo Hitlerio stovyk
loje. , 

Toks slaptingas žuvimas 
šalies valdovo įvedi Bul
garijoje suirutę. 

Bulgarijai ir kitoms Bal
kanų šalims gresiant ali
jantų įsiveržimui, ištiko ši 
krizė. Boriso sunus Si
meonas, 6 metų amžiaus, 
liko sosto įpėdiniu, tačiau 
šalį valdyti paėmė ministe-
rių taryba. 

Berlinas ginasi neturėjęs 
bendro su tuo nužudymu. 
Kažin kaip Maskva?. 

JAPONAI VĖL AP* 
MUŠTI 

New Gorgia saloje, Bai-
koro uoste, Amerikiečiai 
visiškai išmušė Japonus ir 
uifoaigė užėmimą Centra-
linių Solomonų salų. 

Padaryta vėl nauji už
puolimai ant Japonų We-
wake, sunaikinta 37 priešų 
lėktuvai. 

Amerikiečiai ir Austra-
liečiai smarkiai užatakavo 
Japonus prie Salamaua, 
Naujoj Guinejoj, išstumda
mi juos iš dviejų fortų. 

Amerikos lėktuvai ir lai
vai užatakavo Japonų lai
komą Marcus salą. 

RUSAI ATSIĖMĖ 
TAGANROGĄ 

Rugp. 30, bolševikų ka
riuomenė atsiėmė iš Vokie
čių miestą Taganrog, pa
čiame pietiniame gale karo 
fronto. Miestas visai su
naikintas. 

Skelbia išžudę 35,000 na-
zių armijos, 5,100 paėmę į 
nelaisvę. 

Rusai praneša apie pa
sisekimus Doneco slėnyje, 
žemiau Bryansko, Sevsko 
srityje, ir prie Smolensko. 

Roosevelt Užtikrina 
Tautoms Laisvę 

Prez. Roosevelt Rugpju-
čio 30 paskelbė savo naują 
užtikrinimą "teisingumo ir 
išlaisvinimo" Europos mi
lijonams pavergtųjų. Pre
zidentas tą pareiškimą pa
darė atsakydamas į Len
kų vyriausybės iš Londono 
notą, keturių metų sukak
tuvėse kaip Vokiečiai už
puolė Lenkiją, pradėdami 
antrą pasaulinį karą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba laikė savo spe-
cialį posėdį Detroite, sekma
dienį, Rugpjūčio 29, . DaJjrva-
vo: Pirmininkai Br. S. t. Ta
mošaitis, Vice Pirmininkas Dr. 
J. Jonikaitis, Sekretorius K. S. 
Karpius ir iždininkas J. Smai
lis. Negalėjo dalyvauti antras 
Vice Pirmininkas Adv. Nadas 
Rastenis iš Baitimorės. 

Posėdyje dalyvavo Spaudos 
komisijos pirmininkas P. J. 
Žiuris ir rubų rinkimo Lietu
vos karo nukentėjusiems komi
sijos narė V. Motuzienė. Da
lyvavo ir nekurie vietos sky
riaus nariai. 

Į šį posėdį teikėsi atvykti ir 
J. J. Bačiunas, Lietuvių Tau
tinio šelpimo Fondo (LNRF). 
iždininkas, iš Tabor Farm. 

Centro valdyba aptarė bė
gančius organizacijos reika
lus ir padarė svarbius naujus 
tarimus. 

Aptarta paskubinimas išlei
dimo knygos "Timeless Lithu
ania", kuri nors baigiama, bet 

26 ŽUVO GELŽKE-
LIO NELAIMĖJE 

darbas sutrukdytas del kny
gos autoriaus Dr. Noreuvo iš-
sikėlimo į Kaliforniją. 

Nutarta paskelbti LVS at^ 
sišaukimas ir paraginimas mu
sų visuomenei pirkti Amerikos 
Karo Bonus, trečios paskolos 
vajaus metu. 

Nutarta išrinkti- antras sek
retorius, kadangi padidėjo Są
jungos veikla. Finansų Sekre
torium išrinktas Juozas Kri-
pas, iš Ann Arbor, Mich. 

Nutarta paskirti iš LVS iž
do $500 palaikymui Lietuvos 
Atstovybės Londone, kad Lie
tuvos Ministeris B. K. Balutis 
galėtų netrukdomai Lietuvos 
interesams dirbti. Aukų tam 
tikslui bus kreipiamasi į Ame
rikos Lietuvių patriotinę visuo
menę ir organizacijas. Taip 
pat nutarta kreiptis Į Lietuvių 
Tautinio Šelpimo Fondo (L. N. 
R. F.) valdybą kad ir iš to 
fondo butų paskirta $500 Lie
tuvos Atstovybės Londone pa
laikymui. 

Gavo Bombą 

Streikas. Bellaifle, O.— 
Pereitą savaitę sustreika-. 
vo trijų šios srities anglia-
kasyklų darbininkai 2,300 
skaičiuje. Jie užprotesta
vo del Karo Darbo Tarybos 
atsisakymo mokėti Illinois 
angliakasiams jų reikalau
jamą mokestį nuo to laiko 
kai angliakasis ineina į ka
syklą iki iš jos išeina. 

Už poros dienų vieno® 
kasyklos 1,200 .darbininįų 

gryžo dirbti, kitų dviejų 
kasyklų maineriai dar liko 
streikuoti. 

Rugp. 31, prie Wayland, 
N. Y., pasažierinis trauki
nis užlėkė ant kito lokomo-
tivo ir toje nelaimėje vie
toje užmušta 23 žmonės, 
kiti trys vėliau mirė, ir ti
kima mirs dar daugiau iš 
apie 150 sužeistų. 

Pasiruošę Invazijai 
Iš Egipto praneša apie 

alijantų didelius pasiruoši
mus Viduržemio juroje įsi
veržimui Europon iš tos 
pusės. Vokiečiai matomai 
nujaučia apie tą alijantų 
pasiruošimą, todėl ir jie 
stiprinasi Balkanuose. 
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Armijos bomberiai pas
taru laiku nuskandina 10 
Vokiečių submarinų kurie 
buvo pasiryžę atakuoti lai
vus vykstančius su karo 
reikmenimis. 

Submarinų pavojus veik 
prašalintas. 

E. Beneš, Čekoslovakijos 
prezidentas, vyksta i Rusi
ją pasitarimui su Sovietų 
vadais. Britai bijo kad jo 
kelionė Rusijoje sudarys 
pavojų geriems santikiams 
ateityje tarp Rusijos, Če
koslovakijos ir Lenkijos. 

Rytinėse valstijose auto
mobilistams gasolino gavi
mas buvo visai suvaržytas. 
Nuo Rugsėjo 1 vėl suteik
ta palengvinimas, ir bus 
tėmijama kiek tą palengvi
nimą automobilistai gerbs. 

Laikraštinė popiera šy-
met jau antru kartu pa
branginta: Kovo 1 pakelta 
$4 tonui, dabar vėl $4 to
nui. Dabar laikraštinė po
piera 16 nuoš. brangesnė 
negu buvo prieš karą. 

Pakliuvo. Indianapo lis, 
Ind. — Tula gudruolė mo
teris pakliuvo į valdžios 
namus už klastingą išgavi
mą iš valdžios pinigų kai
po atlyginimų už jos "vy
rus" tarnaujančius karo 
laivyne. Ji buvo "ištekė
jus" už septynių jūreivių, 
tikslu gauti sau atlygini
mą kaipo "gyvanašlei". 

Norvegijoje naziai su
šaudę 11 žmonių už slėpi
mą ašiai priešingų agentų. 
Tie agentai esą alijantį 
slapti veikėjai. 

Europos maitinimui iš
laisvinus ją iš po okupan
tų, sakoma reikalinga bus 
po 10 milijonų tonų mais
to per metą. 

Khar ko ve, Vokiečių val
dymo laiku, nuo choleros ir 
tyfo mirė apie 3,500 žmo
nių, daugiausia vaikų. So
vietai tą miestą nesenai iš 
Vokiečiu atėmė. 

Prie Tarnov, Neb., lėktuvais 
darant bombų mėtymo prati
mus, vienas lėktuvas numetė 
bombą pertoli nuo mierio ir ji 
pataikė į kaimynišką namą. 
To namo gyventojai apžiūrinė
ja bombos padarytą nuostolį.. 

Albert Lebrun, paskiau
sias buvęs Prancūzijos pre
zidentas, esąs Vokiečių šni
pų suimtas ir išgabentas } 
nežinomą vietą. 


