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D A R B A I  
_ IR DARBININKŲ ŽINIOS 

^ v Angiakasių Streikas 
Balandžio 1 Neįvyks 

„  , '  ' - f .  « — ^  x * 
Prez. Roosevelt asmeniš

kai įsikišo į angliakasių 
galimą kilt. visuotiną strei
ką Balandžio 1 d. ir pata-

' rė unijos vadams susilai
kyti streikavus, darbus tę
sti be sutrukdymo, o tary
bas su kasyklų operato-

„ liais vesti toliau. ^ . 
: New Yorke vykstančioje 

^ unijos atstovų ir kasyklų 
-: - operatorių konferencijoje 

dutarta tęst kasyklų opera-
Ifimo darbus per 30 dienų 
»o Balandžio 1 ir sutarties 
Išlygas kokių bus prieita 
vykdyti nuo Balandžio 1. 

Ši sutartis apima 450,000 
minkštos anglies darbinin-
kų, 

Ūkių darbininkai kurie 
yra užsiregistravę kariuo-

" tnenės draftui, bet gavo 
leidimą pasilikti darbuose, 
įsakyta dirbti ukese, neiti 
į miestus darbo j ieškoti, 
nes kaip tik mes ūkio dar-
įą tuoj bus šaukiami k&ri-

m4la&n-- farnybonr^-^^^^'*:<-

^ Karo Darbo Taryba už
tvirtino 6 dienų darbo sa-
^5a.itę, vietoje 7 dienų, Cur
tis-Wright Carp# progele 
rių darbuose. 

Suv. Valstijų gyventojų 
skaičius Sausio 1 d. nusta-

. tyta 135,604,000. 1942 me-
,tų bėgyje tuo budu gyven-

" tojų padaugėjo 1,651,000. 
Toks gyventojų padaugė

jimas paėjo del pašokusio 
gimimų skaičiaus 1942 m. 

LĖKTUVŲ gamyba Vo
kietijoje ir jos užimtose 

/ lalyse buvo pasiekus aukš-
ciausį laipsnį po 3,000 mė-

< Hesiui. Bet del bombarda
vimo jų dirbtuvių ir kitų 

•J gaminių trukumų gamyba 
, Nukrito iki 2,000 mėnesiui. 
' Tuo budu Vokiečiams sun

ku pasilaikyti lenktynėje 
xsu alijantais už oro galybę. 

l' / 

r 

Keli užmušta. Ravenna, 
Ohio, amunicijos dirbtuvė
je Kovo 24 ištiko sprogi
mas, kame užmušta keletas 
darbininkų. 

Manoma žuvusių nebus 
daugiau 10 ar 12. 

Alijantų senai rengtas 
ofensyvas Tunisijoje pra
sidėjo Kovo 22. Britų Aš
tuntoji Armija pradėjo žy
giuoti prieš Vokiečius ir 
Italus pietuose, kaip pra
nešė Gen. Montgomery. 

Tuo pat laiku Amerikie
čių ofensyvas traukė pir
myn centralinėj Tunisijoj. 
Amerikos tankai, lėktuvai, 
artilerija ir pėstininkai ve
dami Lieut. Gen. Patton'o 
pradėjo žygiuotę rytų lin
kui, atimant iš Italų Sened 
ir veržiantis link Maknas-
sy. ^ - -

Pietuose greta Amerikie
čių veikia ir Prancūzai. 

Kovo 25 pranešimai sa
ko, Maršalo Rommel padė
tis darosi kritiška pietinė
je fronto dalyje, trims iš 
keturių Alijantų kariume-
nių kolumnų žygiavimu į 
priešakį. Ketvirtą kolum-
ną Vokiečiai buvo priver
tę pasitraukti, bet ir ji su-
sistiprino ir atsikerta. 

Amerikos kareiviai eida-
ą:i ,aj,'TO jauQ Maiaias&y 
čentralinėjė Tunisijoje ap
šaudo savo didžiomis ka
nu o lė mis Vokiečių laikomą 
miestelį Mezzouna, 28 my
lios nuo jurų pakraščio. 

Prie EI Guetar atmušta 
keletas smarkių priešų pa
sikėsinimų atakuoti ir pa
ėjo 5 mylias artyn prie ju
ros nuo Maknassy. 

Prie Mareth kaimo Bri
tai stengiasi laikyti pozici
jas. nors naziais smarkiais 
puolimais atėmė dalis sa
vo pirmiau prarastų plotų. 

Britanijoj bolševikai vėl 
panaujino savo šauksmą ir 
reikalavimą kad alijantai 
atidarytų antrą front§ Vo
kiečiams iš vakarų. 

Kai tik bolševikams" se
kasi. jie giriasi jog Rusai 
tik vieni kariauja, o kai 
tik bėda tai šaukia alijan-
tus į pagalbą. 

Nuskandinta 634 laivai. 
Iki pereitos savaitės pabai
gos priešų submarinai nu
skandino jau 634 įvairius 
prekinius laivus Atlantike, 
nuo Pearl Harbor užpuoli
mo. • 
F ' "" »' »——— i i", i |^»<Į»W^H^|I)HII iiniji i 

PACiFIKE "RAMU 
PRIEŠ AUDRĄ" 

'S. V. karo laivyno sekre
torius Knox pareiškė jog 
dabartiniu laiku Pacifike 
pusėtinai ramu, tačiau. saK 

ko, tai Ugalii:;%i^-ramu 
prieš audrą". : 
0 Japonai, kurie neliauja-

mai rengia vieną puolimą 
po kito Pacifiko salų, gali 
vėl pasirodyti kokiu dide
liu pasikėsinimu. % 

Salose daroma pakarto
tini užpuolimai vienų ir ki
tų pozicijų lėktuvais. 

Kovo 24 praneša kaip 
U. S. submarinas paskan
dino Japonų submariną ne
toli jų bazės, ir tas ištiko 
taip staiga jog Japonai ir 
nespėjo patirti kas su jais 
atsiliko: jų submarinas su-
plaišintas fy nugrimzdo su 
viskuo. • 'r 

Alijantų lėktuvai užpuo
lė Japonų orlaivių stovyk
lą prie Rabaul, Naujoj Bri
tanijoj, ir sunaikino apie 
356 ¥8* MėM 
smūgis priešų oro. jiegui. 

VOKIETIJOS b o m b a r 
davimas oru tęsiama veik 
be pertraukos. Britų ir U. 
S. o ik) jiegos užpuolę Ve-
gesark, sunaikino 52 prie
šų lėktuvus ir apie 40 kitų 
sugadino. Britai prižadėjo 
didesnių atakų Berlinui. 

MĖSA, SVIESTAS 
RACiONUOTA 

Me$os Gausit tik Porą 
Svarų Savaitei 

Pluduriavo S3 Dienas ant Tropto Atlantike 
? " 

Pradedant Kovo 29, su 
varžoma šalyje mėsos, su 
rių ir sviesto laisvas gavi 
mas. Tie maisto produk 
tai racionuoti įr }>irkti ga~ j 
lima bus tik punktais. "• p " 

Mėsos i savaitę bus gali
ma gauti apie porą svarų 
Tiktai ketvirtą ; dalį svaro 
sviesto i-r svarą! sūrio. . 

Vienai savaitei tam tik
slui skiriama tik 16 punk
tų. Svarui mėsos reikės 6 
punktų; sviesto ir sūrio 
svarui po 8 punktus. Ge
resnės rūšies mėsa paims 
8 punktus svarui. 

Naudoti reikės dabar tu
rimose No. 2 Ration kny
gelėse raudonus kuponus. 

Jr taip suvaržant maistą, 
Amerikos žmonės gaus žy
miai daugiau n^gu kitose 
šalyse gauna, f i 

Restoranams sviesto ir 
mėsos davimas i sumažintą 

- 25.3Wošimeiai^^^s»'i. įzur* 

SENATAS, pasekdamas 
xAtstovu Rumų pavyzdį at
metė Prez. Roosevelto nu
statymą apribojantį meti
nes algas nedaugiau $25,-
000, 'po taksų išmokėjimo. 
Daugybė žymių biznio ir 
industrijų vadų ima dide
les algas, kurių perviršius 
Prez. Roosevelt norėjo pa
versti taksais. 

HITLERIS DAR GALI 
KARIAUTI PORĄ 

METŲ 

RIŠ 
Beveik likę oda ir kaulai iš bado, troškulio ir nuovargio, 

Holandai jurininkai gelbstimi Amerikos jūreivio išlipti i kran
tą Brazilijoje.. Jų laivą submarinas nuskandino ir jie išsigel
bėjo ant likučio iš to laivo. Jie vargo Pietų Atlantike 83 die
nas, misdami žuvimi, paukščiais ir lietaus vandeniu. 

ŠTAI KODĖL MUMS 
MAŽA MAISTO! 

*«kirstyirte; W^ttrose" nuo Kficii Ivti ^t), 

Amerikos miestairiš rei
kia buti pasiruošus netikė
tiems priešų užpuolimams, 
tikrina dalykų" tėmytojai. 
Priešai matydami Ameri
kos didelę reikšmę jų nu
galėjime ir norėdami išgel
bėti savo namų frontą nuo 
suplvšimo gali griebtis vi
sokių desperatiškų pasikė
sinimų. 

Sociale apdrauda plečia
ma, kad darbininkai butų 
apsaugoti savo senatvėje. 

Sulyg apskaičiavimų, bus 
reikalinga darbininkams ir 
darbdaviams metuose su
dėti virš 5 bilijonų dolarių 
sudarymui užtikrinto vei
kimo dabar priimto socia-
lės apdraudos programo* 

"Kariuomene Keliaujųa Pilvu" 

SUMAŽINS PUNKTUS 
Maisto administratorius 

praneša kad ir Balandžio 
mėn. bus duodama 48 pun
ktai. Tarpe bus perviršio 
savaitė, kurią bus geri Ko-

' yo ir Balandžio štampai. 
Nekuriems maisto daly

kams kuponų .skaičių, su-
- jnažina. ^ 

1 

Kovo 21 iš Londono per 
radio kalbėdamas Britani
jos premjeras Churchill pa
reiškė kad gali imti dar 
kitus du metu sumušti Hit
lerį. Japonijos nugalėjimą 
jis pažadėjo sekantį, ir pa
siūlo pokarinį bloką Brita
nijos, Suv. Valstijų ir Ru
sijos, užtikrinimui taikos. 

Churchill pastebėjo kad 
pastaro pusmečio karo ei
gos pasvyrimas į alijantų 
pusę dar nereiškia kad ka
ras tupj bus baigtas. Jis 
ragino visas United Na
tions šalis didesniam uasi-
aukojimui karą laimėti. 

Churchill kalba sekė po 
to kai iš Berlino trumpai 
kalbėjo Hitleris. 

Britų turimis žinios ro
do kad Vokiečių karo ma
žina dar toli nuo suplyši-
mo, nežiūrint pastarų ke
turių mėnesių daužymo iš 
Alijantų ir Rusų pusės. 

Nazių pozicija yra toli 
nuo. silpnos, kas rodytų ga
limumą greitai baigti karą. 

Vokiečių armija dar tu
ri apie 8,000,000 vyrų. Žu
vusių ir paimtų nelaisvėn 
skaitoma 5,000,000. Jų vie
tas užima kas metą suei
nanti į amžių apie 500,000 
jaunimo. ; 

»i#. 
PIRKIMAI 1912 metais 

visoje šalyje viršijo 1941 
metų rekordą 10 nuoš. Vi
sokiems pirkimams ir pa
tarnavimams pernai Ame
rikos žmonės išleido re
kordinę $81,900,000,000 su
mą. 

nistratorfus praneša pri
statęs 447,000,000 svarų 
valgomų ir kitokių agrikul-
turinių dalykų per Sausio 
mėnesį, išgabenimui j Ali
jantų šalis. Šis kiekis su
daro kiek mažiau negu pa
lyginamai* bendrai per mė
nesį pristatyta 1942 m. 

Sausio mėnesi, 26 milijo
nai svarų išgabenta Šiau-
rinėn Afrikon, kaip tai cu
kraus, kviečių, miltų, kon
servuoto pieno, ir muilo. 

Tai buvo pirmas mėnuo 
kada tikrai daug reikmenų 
paskirta vežimui Afrikon. 

Rusija vis gauna daugu
mą to maisto ir reikmenų. 

"Narsuolis" Pakliuvo 
Milwaukee, Wis. — Ke

lios savaitės atgal pagarsė
jo 15 metų amžiaus vaikas 
John Maras, kuris buk už
sitarnavęs armijoje ser-
žeanto laipsnį, bet susek
tas jog yra per j aunas, pa-

RUSAMS SEKASI TR 
NESISEKĄ, 

Vokiečiai vėl atėmė iš Ru
sų Belgorodą, ir sako pra
simušę pirmyn plačiu fron
tu ilfi aukštutinės Doneco 
upės dalies. Rusai prane
ša apleidę Belgorodą "po 
atkaklių susirėmimų". 

Smolensko fronte bolše
vikams sekasi, jie praneša 
laužia Vokiečių atkaklius 
pasipriešinimus ir atima 
žemių plotus ir miestelius 
bei kaimus. 

Kaukazo fronte raudo
nieji sako veržiasi artyn 
Novorosijsko. Sako atėmė 
gelžkelio stotį k dalį mie
stelio Abinsko. - -

Vokiečiai laikbma apsup
ti jau kelinta savaitė neto
li Kere per tako. 

Rusai deda visas pastan
gas Smolensko fronte, kur 
geri keliai ir operavimas 
lengvas. 

Viltis greitai baigti ka
rą sunaikino Hitlerio nau
ji atakai ir pasisekimai 

.v Rusijoje. Ne tiek svarbu 
liuosuotas. Dabar paais- ^ naziai atgavo Kharko-
kėjo kad jis buvo tik pa-!vo fronte, bet svarbu kad 
prastas kareivis, seržeanto jįe gaĮ§j0 sutuokti 300,000 
ženklus užsisiuvo pats va- kariuomenės naujam Ru-

& 

žiuodamas namon, ir jisai 
nepaleistas, tik pats pame
tė ir skaitosi dezertyras. 

Kariauja Laivyne 

sų puolimui ir Rusams ne
vyksta. 

Amerikos kareiviai Guadacanal saloje, išalkę laukia blynų, 
i Vaizde matopia armijos virėjas kepa blynus. * 

10 užsimušė. Harlingen, 
Texas, nukrito karo lėktu
vas ir su juo užmušė 10 
kareivių. • | 

Bob Feller, garsus beisboli-
ninkas, dabar tarnauja ant ka
riško laivo ir stovi prie^ kanuo-
lių svaidančių 40 mm. šovinius 
į priešus, vietoje "beisbolių". 

Rowno mieste, Lenkijoj, 
sako. viename kalėjime iš
žudyta visi kaliniai už pa
sikėsinimą išbėgti. Tuo pa
sikėsinimu užmušta vienai 
Vokietis ir vienas Holan-
dietis kalėjimo sargas* 

m as, kaip New Yorko Lietuvių 
! Tarybos pirmininkas, Kun. Pa
kalnis sako, "tamsiu" debesiu 
užklotas". k 

l:'y • 
KUTį 8AGDONA&, Phila-

delphijoje,. per Vasario 16-tos 
minėjimą tačiau sake. Lietu
viams dar lieka: Viltis, Vytis 
ir Vilnius! Tegul V reiškia 
ne tik Amerikos pergalę bet 
ir Atlanto C&rterio principų 

t * r  : ' j  •>? ' •  pevgal^l ' • 

Mirgu Marga 
Bašo Kūgis Mugis. 

AMERIKOS LIETUVIAI in
stinktyviai pajuto Anglijos už
sienių reikalų ministerio Edeno 
atsilankymo svarbą. Dirva ci
tavo Clevelando Plain Deoler 
straipsni, kur p. Irwin nušvie
tė Ėdeno atvykimo pagrindus: 
Rtisijos noras Lietuvą ir kitus 
kraštus pasilaikyti, Amerikos 
nenoras to leisti, ir Anglijos 
svyravimas. Amerikos Lietu
vių Taryba, po nepaprasto po
sėdžio, pasiuntė Edenui tele
gramą, kuriame pabrėžė Lietu
vių tautos teisę į nepriklauso
mybę ir priminė Atlanto čar-
terį. Kanados Lietuvių Taryba 
ruošia* Edenui įteikti rezoliuci
ją jo atsilankymo Kanadon 
proga. Lietuvai Vaduoti Są
jungos valdyba siuntė nuo sa* 
vęs laiškus ir telegramus Ede
nui ir Cordell Hull. SLA or
ganas Tėvynė teisingai šaukia: 
"Svarbus momentas — visi 
Amerikos Lietuviai sukruski-
me!" 

MUSę SPAUDA teisi n g a i 
pabrėžė —^ visa Lietuvių tau* 
tęs laisvas kiltis guli Amerk. 
kos Prezidento rankose. Mes 
atsimename ne vien garbingus 
Atlanto Čarterio principus bet 
ir Prezidento žygius kada An
glai rašėsi su Rusais savo 20 
metų draugingumo sutartį. Ru
sai tada norėjo gauti Anglijos 
sutikimą , praryti Lietuvą. An
glai svyravo. Prezidentas Roo
sevelt nesutiko kompromisą 
daryti ir dalykas paliktas at
eičiai. 

• 
BET TA. ATEITIS nėra pil

nai skaisti. The Saturday 
Evening Post žurnalo štabo 
rašytojas, Demaree Bess, sa
vo straipsnyje, "Ko Rusija No
ri?" (Kovo 20) teisingai pa
stebi, jei Rusija išeis šio ka
ro pergalėtoja tai Europos val
stybių koncerte jos smuiką 
balsiau čirpins negu Anglijos-
Amerikos duetas, nes, atmin
kime, Vokietiją nugalėjus, ši
tam duetui teks dar su Japo
nija grumtis, su kuria Rusai 
draugai. Nors Churchill kita
dos tvirtino kad Rusų politika 
esanti "paslaptin supainiotas 
galvosūkis", bet (pagal Bess) 
tikrasis galvosūkis tai Ameri
ka, ne Rusija. Rusijos politi
ka aiški — tai imperialistinio 
saugumo politika. 

• 
IMKIME Lietuvą ir Pabalti

jį. Rusai savo pretenzijas pra
dėjo reikšti dar 1939 metais. 
Anglai tada nesutiko, bet su* 
tiko Hitleris, kuris savo veid
maininga "draugiškumo" su-*v 

tartimi atidavė Stalinui Lietu
vą ir kitus kraštus. Rusai 
Lietuvon imaršavo 1940 ma?-
tais ir išmaršavo 1941 metais,'; 

bet su Anglais 1942 metais da
rydami 20 metų draugiškumo 
sutartį jie vėl reikalavo Lietu- < 
vos, tik buvo Roosevelto su
drausti. Tačiau Stalinas savo 
kalbose ir savo spaudoje nio* 
kad savo imperialistinio tikslo ̂  'T" 

neišsižadėjo. Ir jei po karo ^ . 
jo smuiką garsiau negu Anglų- ^ 
Amerikonų duetas (kuriam dattf įį" 
reikės Japonus nugalėti) grie4» •"'?* * P 
aiškus Lietuvių laisvės klausi* r 

V 


