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Išleidžia Penktadieniais Cleveland 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 
Metinė Prenumerata 

Suvienytose Valstijose |2.<H> 
Kanadoje — $2.50 

D I R V A  
6820 Superior A«t. Cleveland, Ohio 

(28-ti metai :: 28th Year) 

D A R B A I  
IR DAlUilSPiKV ŽINIOS 

'įritinu 

Lewis Tebesidera 
New York. — Tarybos 

tarp šiaurinės Appalachian 
srities minkštos anglies ka
sėjų algų nustatymo nesi
baigia. į Kasyklų operato
riai kreipiasi-į Karo Darbo 
Tarybą angliakasių unijos 
siūlomos sutarties patikri
nimui. Ta sutartis apima 
450,000 darbininkų. 

John L. Lewis praneša 
unija sutiks šešių dienų 
darbo savaitei kasyklose, 
jei darbininkams bus dadė-
ta mokesties po $2.25 die
nai daugiau. 

Gary, Ind. — Čia buvo 
sustreikavę dalis Carnegie-
Illinois plieno darbininkų. 
Streiką baigė šios savaitės 
pradžioje. 

Newark, N. J. — Nesusi
pratimui kilus tarp CIO ir 
United Mine Workers, ku
ri unija traukia j save ir 
industrinius d a r b ininkus, 
buvo sulaikyta darbai dvie
jose Celaiiese Corp* a«di-
nyčio^e. 

Cleveland. O. — Sustrei
kavo dalis Thompson Pro
ducts, Inc., darbininkų iš-

ŽEMI PO NAZIŲ 
KO J U NYKSTA C 

Londonas, Bal. 16. — Iš 
Morokkos radio stoties nu
girsta pranešimas jog ali-
jantai užėmė miestą Enfi-
daville, 25 mylios šiaurva-
karin nuo Sousse. 

Balandžio 12 Rommel'is 
turėjo apleisti miestą Koi-
rouan ir Sousse. Tuos vi
sus miestus paėmė nazius 
bestumianti Britų aštunto
ji armija vadovaujama Ge
nerolo Montgomery. 

Vokiečių plotai laikomi 
Afrikoje kaskart traukia-
si-mažėja, Amerikos ir Bri
tų kariuomenių is trijų pu
sių spaudžiami.: r 

Bal. 14 oro susirėmime 
alijantai numušė 84 nazių 
lėktuvus, savo prarado tik 
tris. 

Amerikiečiai lakūnai sa
vo skraidančiomis tvirto
vėmis smarkiai užpuolė už
pakalinę Rommel'io bazę 
Sicilijoje, kur sunaikino 77 
lėktuvus. 

Šiaurinės Sardinijos ues-
tė Amerikos lakūnai užklu
pę nuskandino didelį Itali
jos karo laivą Trieste ir 
kitą labai sugadino. 

Alijantai per kalnus stu-

TIKISI DIDELIO JA-
PONU PUOLIMO 

dirbančiu lėktuvams įeik- "liasi im;os: ™>es^ 
menis. Streiką iššaukė C. Sousse pri^patjurosjau 
I. O. vadai, k\irių tikslas 
yra prirašyti visus tos dir
btuvės darbininkus j uniją. 

Amerikos pašto išnešio
tojams valdžia pakėlė mo
kesties po apie $300 dau
giau metams, iki 1945 me
tų Birželio 30 d. 

Bal. 15 pranešimu, Japo
nai neteko 30 lėktuvų iš 80 
kurie buvo atskridę užpul
ti Milne sritį, Naujoj Gui-
nejoje. Keliolika lėktuvų 
prarado ir alijantai, ir už
puolimu sugadinta keli ali-
jantų laivai ir užmušta bei 
sužeista laivuose vyrai. 

Prie Guadalkanalo Japo
nų lėktuvai nuskandino 4 
alijantų mažus laivus. Čia 
numušta 34 užpuolikų lėk
tuvai. 

Gen. MaoArthur praneša 
apie Japonų didelį pasi 

RAGINA PIRKTI 
KARO BONUS 

Ne veltui bolševikai vi
sais kampais šaukia reika
lauja Amerikos ir Anglijos 
atidaryti greičiausiu laiku 
antrą frontą: mat, kaip iš 
Londono rašoma, yra žinių 
kad Vokiečiai rūpinasi už
tęsti Amerikiečių ir Anglų 
laiką Įsiveržimo į Europą, 
ir tuo tarpu pasiryžę, pa
dėdami didžiausias pastan
gas, šį pavasarį ir vasarą 
dar smogti ir sutriuškinti 
Rusijos militarišką galybę. 
Ar tas pavyks nežinia, ta
čiau bolševikai ne veltui 

ruošimą naujiems alijantų šaukia matydami ruošiamą 
puolimams: jie turi su 
traukę dideles jiegas neto
liese Australijos, ir jų at-
laikymui reikalinga stip
ri alijantų oro pajiega. Su 
lėktuvų pagalba alijantų 
laivynas galės prieš pasi-|mo frontą, atlaįkymui ali 

Rusijai dar vieną smarkų 
puolimą. • 

Supliekęs ^udonuosius, 
Hitleris, kaip" spėjama, su
mestų visas savo jiegas į 
viena svarbiausi apsigvni-

Karėiviai Ramiai Užkandžiauja Afrikoje 

kėsinimą atsilaikyti. 
Japonai turi sutraukę į 

200,000 geros savo kariuo
menės salose aukščiau Au-
stralijosį Gm* MacArthur 
pranęša. ^ " 

BRITANIJA išdėjo šio
je šalyje jau 6 bilijonus do-
larių pirkimui karo reik
menų nuo karo pradžios. 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. Highland Park 
dirbtuvėje iškilo streikas 
palietęs 5,000 darbininkų. 

Nesusipratimas kilo, sa
koma, kai kompanijos už-
vaizda užtiko vyrus prau
syklų dalyje lošiant kaulu-
kais. Iš kelių darbininkų 
atėmė dirbtuvės ženklus ir 
liepė eiti namon. Unija 
už juos užsistojo ir del to 
net sustreikavo dalis tan
kį darbininkų. 

Hitleris ruošia draftuoti 
visas moteris tinkamo am
žiaus į karo reikmenų dir
btuves. Moterys bus ima
mos priverstinu budu iš 
visų okupuotų šalių, Lon-
dono pranešimas sako. 

paimtas. Didžiausi alijan
tų siekimo punktai yra uo
stai Bizerte ir Tunis, Tuni-
sijos sostine. 

Remmel'io jiegos smar
kiai naikinamos, tačiau tė-
mytojai spėja Rommel ga
li dėti pastangas laikytis 
Afrikoje iki paskutinio sa
vo vyro, nebėgti iš Tunisi-
jos kaip padarė Britai iš 
Prancūzijos. 

Hitleris rūpinasi priduo
ti daugiau paramos ir reik
menų ilgesniam alijantų 
trukdymui Afrikoje, nes, 
sakoma, tuomi bus užvilk
ta įsiveržimas i pačią Vo
kietiją iš Anglijos. 

Rusijos fronte veikimas 
aplėtėjęs, atsibuna tik lėk
tuvais vieni kitų pozicijų 
užpuolimai. Vokiečių ata
kai Doneco upės linijoje at
mušti, pranešimas sako. 

Artilerijos susišaudymų 
atsibuvo Staraja Russa ir 
Rostovo srityse#, Vokiečių 
lėktuvai atakavo Kurską 
ir Krasnodar. 

Ta ramuma Rusų fronte 
gal užneš smarkią audrą. 

jantų įsiveržimu j pačią 
Vokietiją. t-

Sako, jis gal apleistų ir 
Ttaliją, rupintųsi^ik Vokie
tijos gynimu. •*** '"V, 

Visi daro spėjimo# kad 
Rusijai sumušti naziai gali 
panaudoti nuodingas du
jas, ko iki šiol šiame kare 
įlar nenaudojo. 

DAR VIS RUOŠIASI 
RUSIJĄ SUTRIUŠ
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Mirgu Marga 

Rašo Kūgis Mtigis, 

Amerikos lakūnai Afrikoje, netoji Tunisijos sienos, ramiai valgo iš
sisklaidę po tuščią Lptlką. Jų lėktuvų stotį nuolat užpuldinėja pr'ošų la
kūnai ir ten r&mkti vis. reikia 'bufcį atsargoje ir p^K'o-
vojūje. ; 7v -•'i" ''' •' v.' • 

HITLERIS TARĖSI 
su MUSSOLINIU 

BRITAI MOKA DI-
DELIUS TAKSUS 

Tunisijoje, vienoje daly
je, patys Vokiečių lakūnai 
užpuolė Vokiečių tankų ei
lę ir ėmė juos smarkiai 
pliekti. 

Lenktynių Arklys 

Britų karo biudžetas nu
statyta $20,624,000,000, se
kančiam metui. Britanija 
jau kariauja penktas me
tas. Pinigus tam tikslui 
mano sukelti didesniais ap-
taksavimais. 56. nuoš to 
biudžeto turės buti iš tak
sų uždedamų vėl ant taba
ko, alaus, degtinės ir šiaip 
pramogų kuriomis viduti
nis žmogus naudojasi. 

Iš* ANGLIJOS pakarto
jama nuolatiniai atakavi-
mai Vokietijos sričių iš 
oro. Bal. 14 daryta dide
lis užpuolimas, nes tą nak
tį daugelio Vokietijos ir 
Prancūzijos miestų radio 
stotys buvo sulaikytos. 

» KANADA nutarė skirti 
$5,500,000,000 šių metų ka
ro biudžetui. 

J 

KARO laivynas praneša 
kad nuo Gruodžio 7, 1941 
iki šiol išviso^ dingusių ar 
mirusių skaičius laivyne, 
pakraščių sargyboje ir ma
rinuose pasiekė ^,750 vf-
rus. * v-.-. 

Prasidėjus šiam antram 
Karo Bonų vajui, iždo de-
partmentas skelbia kad ke
lias pirmas dienas bonų iš
pirkta jau už virš 4 bilijo
nus dolarių. Iki Gegužės 
1 reikalinga sukelti pilnai 
13 bilijonų dolarių. 

Iždo Sekretorius Mor-
genthau priminė Kongre
sui kad reikalinga butų pa
daryti nustatymas priver
sti paskirus asmenis pirkti 
karo bonų ne už 10 nuoš. 
savo ineigų, bet už 15 ar 
net 20 nuoš. 

Jeigu žmonės savanoriai 
neskolins valdžia gali įves
ti didesnius taksus, tada ir 
daugiau reiks valdžiai mo
kėti ir nieko atgal negauti. 
Bonus perkant visada at-
gausit savo įmokėtus pini
gus su nuošimčiu. 

Hitleris turėjo savo • pri-
vatišką konferenciją su sa
vo talkininku Mussolini ^— 
jų pasitarimai ėję keturias 
dienas, apie svarbius karo 
reikalus ir bėdas kurios 
tuos du pasaulio trukšma-
darius pradeda sutikti. 

Tai buvo jau 12-tas jų 
susitikimas šio karo bėgiu. 

Kur jie susitiko vieta ne
žinoma, kaip kas spėja ga
lėjo buti net kur nors Ru
sijoje. 

Iš BERLINO pranešama 
apie priešų lėktuvų darytą 
pasikėsinimą bombarduoti 
Karaliaučių. Spėja kad tie 
lėktuvai galėjo buti iš Ru
sijos. 

EDENAS IŠVYKO. K a i p 
stovi Lietuvos laisvės klausi
mas po Anglijos užsienio rei
kalu sekretoriaus pasitarimų 
Washing-tone? Geriausia ką 
galima pasakyti tai su New 
York Times tarti — patikėki
me Edeno džentelmono pareiš
kimui kad Anglija ir Sovietija 
neturi sudarius jokių slaptų 
sutarčių. Abi iškilmingai pri
žadėjo nesiekti savo imperijas 
didinti kitų žemėmis, ir čia 
lalykas dabar stovi. 

• 
BET NEJAU Washington© 

nebuvo nieko tartasi Rusų rei
kalavimais rubežių klausimu ? 
Abejonių kyla. British United 
korespondentas Was hingtone, 
rašydamas Montreal Star dien
raščiui, prisimena po Edeno iš
važiavimo pasakytą p. Berle 
(Valstybės Department© pasek-
retoriaus) kalbą, kurioje, sako, 
"buvo jei ne kas tai bent ma
žiukas priminimas kad Rusijos 
reikalavimu priimami". Tiesą^ 
Berle irtvirai nieko nepasakė, 
tik pavadino "priešo propagan
da" žinias buk Susivienijusios 
Tautos siekia Rusiją apstatyti 
mažų "sanitarinio bloko" vals
tybių tinklu, ir tuo budu bolše
vikus nuo Europos atskirti. 

Washingtone, Balandžio 
13 d. pats Prezidentas Roo
sevelt dalyvavo dedikavi
me didingo paminklo buvu
siam Prezidentui Thomas 
Jefferson, jo 200 metų gi
mimo sukakties proga. Jef
ferson nustatė Amerikos 
demokratijos principus, už 
ką jis labiausia ir atmena
mas. 

Iš Stockholmo sako Ven
grija ima priešintis siunti
mui savo kareivių gelbėti 
Hitleriui. 

tuvių tautinės kulturos ir tau
tinio kamieno, liaudies. 

Atskrido iš Kinijos 

MAISTO konferencija, 
kuri prasidės Gegužės 18 
Hot Springs, Va., sakoma 
bus slapta, spaudos atsto
vai į ją nebus įleisti. Del 
to spaudos biurai pradėjo 
jau dabar trukšmauti, ne-
užgirdami tokiam tmsistą-
tvmui. 

Count Fleet, žymus lenkty
nių arklys, kuris tikima laimės 
1943 Kentucky Derby lenkty
nes. Jis randasi Belmont Park, 
N. Y. Jis yra sunus kito gar
saus arklio, Raleigh Count, 
kuris laimėjo Derby 1928 m. 

S. V. Karo Laivyno tar
nyboje šiuo laiku aktyviai 
dalyvauja 14,000 moterų. 
Jos užima tam tikras vie
tas ir darbus stovyklose ir 
įstaigose bei stotyse ir pa-
liuosuoja vyrus karo . rei
kalams. , ; 

Iš Londono praneša jog 
Hitleris atsisakė išklausyti 
Mussolinio prašymo duoti 
daugiau kanuolių ir lėktu
vų ginti baime perimtai 
Italijai, kuri laukia alijan
tų įsiveržimo iš Tunisijos. 
Mussolini del to pasiryžęs 
iškelti valdžios įstaigas iš j 
Romos, kuri gali buti už
pulta iš oro. I 

• U. S. LAIVYNAS, kaip) 
paskelbė Laivyno Sekreto
rius Knox, šių metų gale 
pasidvigubins kiek buvo 
pernai. Toliau jis pareiš
kė jog pats aršiausias ka
ras dar tik ateina. 

Kinijoj svarui kavoš rei
kia mokėti 420 Kiniškų do
larių, arba 20 , Amerikos 
dolarių. 

Dr. Wellington Koo, Kini
jos ambasadorius Londone, ir 
Gen. P. H. Whang, militaris 
attašė pvie Kinijos ambasados 
Washingtone, atskrido ^iš Ki
nijos j Ameriką. Iš čia Dr. 
Koo, apsilankys Washingtone, 
išvyko į Londoną. 

LIETUVIUI Sie argumentai 
išrodo juokingi. Latvijos mi-
nisteris Washingtone syki lai
ške i New York Times nurodė 
kad 1920 metais Sovietija pri
pažino amžiams Latvijos nepri
klausomybę ir Latviai suteikė 
visas palankiausias galimybes 
naudoti Latvijos uostus į Bal
tijos jurą. Ar Rusai tuo pasi
naudojo? Ne. Jei jiems Bal
tijos uostai nebuvo reikalingi 
per 18 metų tai, aišku, jiems 
nėra jie reikalingi nei per kitą 
18 metų, ar kelis šimtus me
tų. Lietuviai žino, Lietuvos 
nepriklausomybę paskelbė ne 
Vokiečiai bet pątys Lietuviai, 
prieš Vokiečiu norą. O Rusų 

^ Į rūšies socialės revoliucijos Lie
tuviai nenori, būdami žembir-
biai ir katalikai. Jie jau pasi
darė savą socialę revoliuciją— 
tai žemės reforma, radus pa
gyrimo visoje Europoje. Lie
tuvos valdžia pravardžiuojama 
"fašistine", bet tikrenybėje — 
po 1939 metų — ji buvo koa 
licinė, visų partijų remiama. 

BET — mes neturime Ang 
liška kalba organo kuris tokią 
Rusų Angliškai vedamą pro
pagandą atremtų. Lietuvos At
stovybė propagandos dalies ne
didina. Musų Tarybos, gerus 
čiužinius pasiklojusios miega, 
arba Lietuvos prezidentą akė
ja. O Lietuvos laisves, Lietu
vos pašalpos po karo reikalai 
leidžiami ramiai, .s&idžiai mie
goti! ' • 

KAIP ŽINOMA, tarp Vokie
tijos ir Rusijos guli juosta ke
liolikos tautelių, kuriose gali 
buti apie šimtas milijonų žmo
nių. Ta juosta tai Europos gal
vosūkis. Tvirta, gerais politi
niais ir ekonominiais pagrindais 
suorganizuota šių tautelių (nuo 
Estijos šiaurėje iki Graikijos 
pietuose) federacija butų atsva
ra Rusų ir Vokiečių tautoms, 
kurios abi nori pirmą smuiką 
Europoje griežti. Patekusios 
Rusijos globon tos tautelės per
daug tos imperijos galybę iš
pustų. Patekusios Rusijos glo
bon, jos perdaug Vokiečius su
stiprintų. Viena, perdaug stip
ri,- Europą ponaujanti valstybė 
yra pavojus Anglijai, o kas pa
vojinga Anglijai, anksčiau ar 
vėliau atsiliepia pavojingumu ir 
Amerikai. Tokiu budu, p. Ber
le, pareikšdamas nenorą ap
statyti Rusiją sanitariniu blo
ku, nesekė kad tas tauteles, 
vieną ar tik keletą, reikia pa
vesti Rusijos globai. 

RUSŲ PROPAGANDA, tuo 
tarpu nesnaudžia. Be komu
nistinės spaudos, ji lenda Į li
beralinę ir kapitalistinę spau
dą. Tos propagandos argumen
tus vykusiai vienan straipsnin 
sumezgė Sukomlinas liberalų 
žurnale The Nation (Kovo 27). 
Pasak jo, Lietuva netnri teisės 
buti laisva, nes (1) Rusija per 
amžius siekia išeigos | Balti
jos jurą, (2) po pereito karo 
Alijantai Pabaltijį tik todėl 
atskyrė kad Rusija buvo revo
liucijos išvarginta, (3) Lietu
vos nepriklausomybę Vasario 
16, 1918, paskelbė Vokiečiai* 
(4) Rusai Lietuvą okupuodai-
mi (dabar) tik įvykdė socialę, 
revoliuciją, reiškia, prašalini! 
fašistinius ir išnaudojančiu! 
elementus, nepažeisdami LtaN 

*ŠkJtik * - K b T • " ' V  

r. . 

5  ^ *? 

Z'** 41 ' ji* 

i4lii 


