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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

GRĄSO ANGLIAKA
SIŲ STREIKU 

New Yorke eina derybos 
tarft^gliakasių unijos va
dų ir%.!ųikštos anglies ka
syklų operatorių. 

John L. Lewis paskelbė 
jeigu iki Kovo 31 d. nebus 
sudaryta nauja sutartis su 
unija, Ba) ndžio 1 anglia
kasiai neis dirbti. 

Sutartis apima apie 450,-
000 angliakasių, taigi tie 
darbininkai neitų j kasyk-

Balandžio 1 d. 

3 

VOKIEČIAI GRASINA UŽVESTI AT
KAKLIAUSI KARA JUROSE 

Detroit, Mich. Fordo 
Rauge dirbtuvėje keletas 
tūkstančių darbininkų su
streikavo protestui del su
varžymo septynių CIO au
tomobilių darbininku ko
miteto narių veikimo. Su
laikyta lėktuvų darbai. 

Iš Lenkijos, kaip prane
ša per Londoną, išgabenta 
j Vokietiją apie milijonas 

,JUenkų j įvairius darbus.^ 

^ .ĮBoston, Mass. — Suvirs 
•20,000 telefono ir telegra
fo darbininkų ir tarnauto
jų gavo 15 nuoš. mokesties 

' pakėlimą. 

Washington. — Senato 
agrikultūros komisijoje iš
kelta aikštėn kad gali už
sidaryti apie 100 alkoholio 
varyklų, nes jos negauna 
pirkti kukuruzų. Jos ben
drai pagamina 200,000,000 
galionų industririfr alko
holio per metus. -

Washington. — Gruodžio 
gale 1942 m. Suv. Valstijų 
valdiškose įstaigose civili
nių tarnautojų skaičius bu
vo jau 2,810,900. Tai sako 
73 nuoš. daugiau negu bu
vo metai pirmiau. 

Kovo 17 alijantų karo 
vadovybė praneša apie ge
rą pasisekimą prieš subma-
rinus Atlantike, kur siau
čia priešų submarinai ru
jomis, kaip vilkai. U. S. 
pakraščio sargybos laivas 
Įvažiavo, sudaužė ir nu
skandino vieną submariną 
ir užatakavo penkis kitus. 
* Alijantų palydovai laivai 
ir lėktuvai kitu atveju su
naikino bent tris kitus sub-
marinus. 

šis mušis skaitoma vienu 
iš didžiausių šios žiemos 
susirėmimų jurose, tęsėsi 
tris dienas ir naktis, kuo
met Vokiečių submarinai 
užpuolė kareivių ir reikme
nų gabenimo konvojų. 

Kitą pasisekimą turėjo 
Norvegų valdomi laivai — 
jie užpuolę Vokiečių reik
menų laivus, du jų nuskan
dino viename Norvegijos 
fjorde. . 

GRASINA SMARKIU 
SUBMARINŲ KARU 

Hitleris grąsina ši pava
sari pradėti atkaklų sub-
marinų karą, kokio dar ne
buvo. 

Praneša kad Vasario m. 
bėgyje jie nuskandino 67 
alijantų laivus, kas nėra 
patvirtinta. 

Sulvg S. V. pranešimų, 
pereitą savaitę priešai pa
skandino 6 laivus, viso iki 
Kovo 15 nuskandinta 626 
alijantų laivai. 

BRITAI PUOLA MA-
RETH LINIJA 

tpACIFIKO KARAS 

Geležinkeliais šioje šaly
je 1942 metais pervažiavo 
80 nuoš. žmonių daugiau 
negu 1941 metais. 

Geležies rudies kasėjai, 
1,700 darbininkų, Superior 
ežero srityje, gavo pakelti 
mokestį, kuri jiems pripa
žinta nuo Liepos 13, 1942. 

Cleveland. — Sustreika
vo apie 700 Park Drop 
Forge darbininkų, del ne
susipratimo tarp CIO ir 
AFL. CIO unijos vadai 

tareikalavo tos dirbtuvės 
irbininkūs nubalsuoti pri

sidėti visiems prie CIO — 
AFL tam užprotestavo ir 
viena unija prieš kitą pro
testuodamos išsaukė strei
ką. 

Akron, O: — Po sprogi
mo chemikalų dirbtuvėje 
Goodyear Co., Vasario 28 
d., mirė du darbininkai. * 

Sumušti prieš porą sa
vaičių laiko, Japonai nenu-
eido rankų: jie vis siunčia 
daugiau ir daugiau savo 
jiegų Į pietinio Pacifiko sa
las. 

Nežiūrint Amerikiečių ir 
Australiečių smūgių, Japo
nai įtemptai stengiasi lai
kytis ir net užvaldyti nau
jas sritis tose salose. 

Kovo 16 praneša nuskan-
dinimą Japonų karo laivo, 
vieno didelio krovinių lai
vo, didelio transporto ir vi
dutinio krovinių laivo; su
gadinta 3 kiti priešų lai
vai. 

Naujoj Britainijoj, prie 
Rabaul yra Japonų orlai
vių stotis vardu Lakūnai, 
kurią alijantų lakūnai už
puolė, numesdami 500 bom-
bų. 

Kovo 16 U. S. lakūnai 
padarė vieną iš smarkiau
sių oro atakų Japonų val
domos Kiška salos, Aleu-
tiškų salų grupėje. 

MIRe MORGAN, Kovo 
13 Floridoj mirė pasaulinis 
finansierius J. P. Morgan, 
75 m. amžiaus įpalaidotas 
New Yorke. 

Iš Londono praneša Ko
vo 17 apie Britų aštuntos 
armijos pradėtą puolimą 
Maršalo Rommel'io Mareth 
linijos pozicijų pietrytinėje 
Tunisijoje. Vokiečiai pra
nešė per radio jog tai yra 
alijantų pasikėsinimas iš
mušti ašies jiegas iš šiau
rinės Afrikos. 

Alijantų tarpe kalba kad 
pirmiau turi buti pasek
mingai pravesta šis šiaurės 
Afrikos užkariavimas, tik 
ada gali buti kalbos apie 

atidarymą antro fronto 
pačioje Europoje. 

EDEN ATSKRIDO 
SVARBIEMS PA

SITARIMAMS 

Amerikon atvyko Britų 
užsienių sekretorius Eden, 
svarbiems pasitarimams su 
Prez. Rooseveltu ir kitais. 

Jis laikraščių atstovams 
pasakė kad pirrft negu Uni
ted Nations laimės karą, 
turi tikėtis įvairių apsivy
limų ir nepasisekimų, nes 
reikalai *ieis taip švelniai 
kaip norėtųsi. 

Senate patiekta rezoliu
cija siūlanti pradėti ruošti 
ateities pasaulio tvarkymo 
planus, Įsteigimui tarptau
tinės mašinerijos sutaiky
mui nesusipratimų ir sau
gojimui pasaulio nuo nau
jų agresijų ir jų priežas
čių. 

Prez. Roosevelt tą užgi-
ria, tįk pasakė, karo laimė
jimas turi buti laikomas 
pirmutiniu Reikalu, o pas
kui seka pokarinės tvar
kos planas. 

Kariški Jeeps Vežiojami Sklandytuvai# 

Alameda, Cal. — Sugry-lo dirbti laivų statybos 
darbininkai, taisanti karo 
Jaivus. Jie buva sukliudę 
laivų taisymo darbus. 

SUOMIAI, nuvargę ir 
nualinti karo, betgi matyt 
pasiryžę ir toliau tęsti sa-
nelaimingą dalį su Voyie-
čiais, nežiūrint ką tas at
neš. 

Jie sako nemato greitos 
praktiškos paskiros taikos 
su Sovietų Rusija ir nesi
rengia taikytis. Suomiai 
nori taikos, tačiau dabar
tinėse sąlygose sako visai 
nėra galima su Sovietų Ru
sija apie taiką kalbėti. 

fStas TAiKęsi^ 
tos šalys suprato koks šios 
šalies nusistatymas 4r 
nuo jo nenukryps. 

KHARKOVAS^ TIK
RAI PAIMTAS 

Ši armijos aviacijos dalis Westover Field, Mass., demons
truoja kaip greitu laiku galima pervežti mechanizuoti įrengimai 
oru. Štai sklandytuvas, kuris, traukiamas kito lėktuvo, atga
beno ir paleidžia iš savęs kareivišką jeep. 

DeGAULLE IR GI-

Prancūzijoj, pradėję su
kilimą priez nazius Pran
cūzai, paskutinėmis žinio
mis ėmė liautis. , Sukilo ne
norėdami vykti j Vokietij ą 
dirbti. 

Kovo 16 bolševikai galu
tinai pripažino kad Vokie
čiai paėmė Kharkovą, ku
rį prieš kelias savaites Ru
sai buvo atsiėmę. Raudo
nieji kovėsi visu žiaunimu 
norėdami atsilaikyti, tačiau 
šį pirmą didvjį pavasario 
mušį pralaimėjo. 

Kovo 18 praneša apie tę
siamus smarkius mušius 
žemiau Kharkovo, kur at
ėmė iš Vokiečių kelis kai
mus. Taipgi skelbia apie 
žygiavimą pirmyn Smolen
sko fronte ir netoli Ilmen 
ežero, stumiant nazius at
gal. 

Suomijos fronte, raudo
nieji sako prisiartinę apie 
8 mylios nuo Petsamo uos
to, netoli Rusijos-Suomi-
jos sienos. 

Nuo Kovo 29 nustatyta 
vienam asmeniui duoti tik 
du svaru mėsos savaitėje. 
Sviestas, sūriai, žuvis bus 
parduodama punktais. 

, Algiers, Afrika, Kovo 15. 
— Santikiai tarp Gen. Gi-
raud, Prancūzų valdovo 
Šiaurės Afrikoje, ir Gen. 
Charles de Gaulle gerįna-
si. Jiedu sutarė padaryti 
savitarpinį vieningumo pa
sitarimą. Tuo budų laisvi 
Prancūzai už Prancūzijos 
sienų-išvien dirbdami galės 
daugiau atsiekti. 

Gen. Giraud Kovo 14 d. 
kalbėjo per radio, pareikš
damas esąs "Prancūzijos 
žmonių tarnu", prašė vi
sus laikytis vienybės; pasi
remiant Atlanto Čarteriu, 
sako, Prancūzija bus at-
steigta šiuo budu greičiau 
negu laikantis su ašimi. 

Jis pažadėjo paliuosuoti 
Žydų suvaržymą, kokio jis 
iki šiol laikėsi. 

Afrikoj Prancūzų kolo
nijose esama į 300,000 Žy
du. 

TAIKA ŠIAURĖJE? 

Mme Čiang Kai-Šek Iškilmingai Priimama 

Lenkai praneša ka4 Vo
kiečiai išnaikino visus gy
ventojus septynių Lenkijos 
miestelių už nepalankumą 
Vokiečiams. 

Britų lėktuvų nuolatiniai 
atakavlmai Vokietijos su
ardė jau apie 2,000 dirbtu
vių ir virš milijonas žmo
nių liko be pastoges, prane-i 
ša iš Londono. 

Išvyksta Į Karą 

JAPONAI išleido Ame
rikai persergėjimą kad ne
bombarduotų Tokyo orlai
viais, nes ir jie pasirūpins 
rimtai atsikeršyti prieš to
kį "nežmonišką" žygį. 

Japonai šį persergėjimą 
paleido girdėdami apie S. 
V. ruošiamus Japonijos už
puolimo planus. 

New Yorko Kinų kolonija iškilmingai pasitinka Kinijos val
dytojo žmoną, Madame čiang Kai-šek. Si* .j* dešinčje matosi 
New Yorko mayoras LaGuardia. 

Iš SLAPTOS Vokietijoj 
veikiančios "dar bininkų" 
radio stoties (tai komuni
stų) paskelbta buk Hitle
ris ruošia naudoti nuodin
gas dujas Rusų fronte. Pa
stebi pranešėjai kad ir ali-
jantai tą darys Vokietijai ^ 
jeigu Vokiečiai naudos du- paT tarnai ̂ perStįįe Pašau 
jas prieš Rusus, " f; liniame kare. 

Nuolatinis New York World-
Telegram bendradarbis William 
Philip Simms Vasario 25 nu
meryje, svarstydamas Suomi-
jos-Rusijos taikos galimumus, 
nurodo kad Rusijai užpuolus 
Suomiją 1939 metų Lapkričio 
mėnesį, buvo aiškinama jog 
Maskva bijo j us kad kokia sti
presnė pajiega galinti panau
doti Suomiją kaipo bazę už
pulti Sovietu Sąjungą. Mato
mai prisilaikant šios argumen
tacijos 1940 metų Kovo mėne
sio taika pareikalavo iš Suo
mijos atsisakyti nuo 16,000 
ketvirtainių mylių ploto esan
čio tarp Leningrado ir Viipu-
ri. šitą teritoriją Suomija at
sikovojo. 

Toliau Simms taip išvedžio-
ja: ''Bet santikiai tarp Rusi
jos ir Suomijos matomai per
gyveno griežtą pasikei t i m ą. 
Tas pats turėtų tikti ir santi-

Ikiams tarp Rusijos ir visos 
Rytų Europos. Sąjungininkų 
tikslas yra sumušti Vokietiją 
ir laikyti ją bejiegią, kad ne
galėtų kenkti savo kaimynams. 
Todėl jei Rusija ir jautė kokį 
pavojų iš Suomijos pusės, ar
ba iš trijų Pabaltijo valstybių 
ar Lenkijos pusės — šita bai
mė greit virs tik praeities rei
kalu. 

"Taika su Suomija neturėtų 
sutikti neperžengiamų kliūčių. 
3,863,753 Suomių vargiai ata-

| k u os 192,695,710 Sovietų Są-
Įjungos piliečių. Taip pat ne-

j atkilos jų 10 milijonų švedų ir 
Norvegų, nei šeši milijonai 

j Latvių, Estų ir Lietuvių, nei, 
j pagaliau, visi kartu susidėję, 
j Ar sąjungininkų planai reali-
jzuosis, kaip laukiama, jei tik 
j kartą Vokietija ir Japonija 
Ibus sunaikintos, milžiniškai 
įUusijai nereikės nieko pasau-
į Iv je bijoti." 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

PAŠALTOS klausimu rūpi
nasi visi, tik ne Lietuviai, žy
dai, per savo United Jewish 
Appeal nori surinkti 10 mili-

Ijonų dolarių. Jugoslavai savo 
į United Yugoslav Relief fondu 
nori sukelti 2 milijonu. Rus-

įsian Relief fondas siekė 6 mi
lijonų, gavo iš Amerikos vi
suomenės 9 milijonus. New 
Yorko AFL ir CIO unijos nori 
Europos nukentėjusiems šelpti 
sukelti 4 milijonus dolarių. 

United Nations vyriausybės 
ruošiasi sušaukti oficialę kon
ferenciją pokarinės pašalpos 
klausimu ir renka faktus, ri
kiuoja apskaičiavimus, taiso 
kelius, jieško laivų. 

Mes gi Lietuviai teturime 
vieną "united" dalyką: "uni
ted" bendrą snauduli ir "uni
ted" bendrą neapikantos sklei
dimą Lietuvos Prezidentui ir 
Lietuvos Ministeriui žadeikiui. 

Musų išsigarsinusios Tary
bos neklabina Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, nespiria So-

i, gjįjjfeii Tjį| 
kia "užmegzti santikių su Leh-
mano vadovaujamu komitetu, 
nesiruošia busimai United Na
tions konferencijai. Kur jos? 
Juk Tarybų nariai taip užim
ti su balana žąsį dziruoti! 

• 
KOVO mėnesį minime 60 

metus Aušros pasirodymo. Tai 
buvo Basanavičiaus ir šliupo 
laikraštis, išbudinęs Kudirką 
ir šimtus kitų Lietuvių, kurie 
tapo žymiais musų tautoje. Tai 
buvo pirmas (kaip Dr. Alseika 
sakė) musų šviesuomenės ir 
liaudies bendradarbiavimo vai
sius. Be to bendradarbiavimo, 
Lietuvių kulturos ir laisvės iš
sivystymas nebūtų buvęs gali
mas. 

Dr. Basanavičius jau miręs. 
Tik jo paminklas (biustas) 
stovi Clevelande Lietuvių Kul
tūriniame Darželyje, kuri iš
statyti nemaža darbo ir minčių 
padėjo Dirvos redaktorius. Dr. 
šliupas dar gyvas. Jo praži
lus galva ir mėlynos Lietuvio 
akys laukia naujos aušros — 
aušros kuri pradės naują Lie
tuvos dieną, diena tai jokitj 
okupacijų! 

Šliupas pasigenda laisvos 
Lietuvos, mes, Amerikos Lie
tuvių tautinė visuomenė, pasi* 
gendame šliupo! Mes gerbia
mo daktaro pasigendame, if 
tai geriausias įrodymas kad to 
Aušrininko darbai buvo tikras 
kūnas ir naudingi! * 

• 
KIEKVIENAME Lietuviška

me laikraštyje žmogus randi 
gražių žinių apie Amerikos 
Lietuvių dėjimą visų pastangų 
padaryti Ameriką galinga lai
mėti greičiausia galimu laiku 
karą. Stengkimės, ir, kur ga
lima, savo pastangas padidin-
kiimrt 

Stephen T. Early, Prezidento 
Roosevelto sekretoriaus sunus, 
atsisveikina su savo tėvu iš
eidamas kariuomenėn. Jo tė-

KINAI šiomis dienomis 
susirėmime su Japonais at
mušė priešus Yunnan pro
vincijoje, padarydami 1,500 
nuostolių. Apie 1,000 Ja
ponų užmušta* ^ 

Iš Londono praneša kad 
Amerikoje mėgiama Ško* 
tiška degtinė išsibaigs 194$ 
metais ir po to nebus gali-
ma jos gauti iki karas pa* 
sibaigs. Degtinės gamini
mas Britainijoje sulaikyt# 
pereitą metą Rugsėjo m* 
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