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27 Milijonų Darbininkų 
Darbai "Užsaldyti" 

vilinių gyventojų — apie 
vilini ųgyventojų — apie 
pusė visų šalies darbo vy
rų ir moterų — dabar pil
nai supranta karo reikšmę. 
Jie nustojo savo teisės per 
karo bėgį mėtytis iš vieno 
4arbo į kitą, jieškant sau 
pasigerinimo, kuomet išlei
sta įsakymas užšaldyt juos 
dabartiniuose jų darbuo
se. 

"Užšaldyta" ir darbinin
kams algos, kaip jos dabar 
yra, ir jų keitimą, arba di
dinimą skaitys kriminališ-
ku prasižengimu. 

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai pareiškė pro
testą prieš "darbų užšaldy
mą", tas, sako, prastai at
silieps i darbininkus ir nu-
puldys jų norą dirbti. 

Dabartiniu laiku šalies 
dirbtuvėse dirba 58,500,000 
darbininkų, arba apie 8 mi
ll jonai daugiau negu šiuo 

jypat laiku perpai. -
> Ukėse, tačiau, f Vasario 

jpėnesį darbininkų radosi 
fcpie 100,000 mažiau negu 
tą pat mėnesį 1942 metais. 

šį mėnesį, kaip praneša, 
bus išstatyta apie 7,000 ka
riškų lėktuvų, kas rodo di
delę pirmynžangą lėktuvų 
statyboje. 

Boston, Mass. — Naujoj 
Anglijoj apie 5600 darbi
ninkų 48 viešų reikmenų 
kompanijose valdžios suti
kimu gaus algų pakėlimą. 

New Yorko plote, 22,500 
darbininkų dirbančių Edi
son elektros kompanijos įs
taigose gaus algų pakėli
mą, kadangi jiems nemo
kama dar pakankamai. 

VISA AMERIKA 
PIKTINASI TUO 

BARBARIŠKU 
DARBU 

VOKIEČIAI TUNISI-
JOJE SPAUDŽIAMI 

LABIAU 

New York. — Kietos an
glies algų derybose kelia
ma klausimas sutrumpini
mo maineriams darbo sa
vaitės. Tarybos apiman
čios 80,000 angliakasių al
gų ir darbo valandų sutar
tį manoma baigsis apie Ge
gužės 1 dieną. 

Iš Japonijos pranešė jog 
Japonų ka^o vyriausybė 
nužudė kelis Amerikos la-
nus kurie pernai atakavo 
Japoniją ir buvo priversti 
nusileisti ir patekti į Ja
ponų nagas. Jie kaip ka
ro nelaisviai turėjo buti 
laikomi gyvi iki karo pa
baigos, tačiau Japonai su
laužydami visas tarptauti
nes sutartis ir taisykles at
liko barbarišką nužudymą. 

Prez. Roosevelt apie tai 
patyręs pareiškė didžiausį 
pasipiktinimą, sakydamas, 
"mes laikysime visus tuos 
Japonų viršininkus asme
niškai ir oficialiai atsako-
mingais už šį jų velnišką 
darbą ir laikui atėjus pa
statysime juos prieš teisin
gumo teismą". 

"Musų priešų tokie jaajsi-
elgimai yra barbariški. Ta
čiau jų tokie darbai pavei
kti musų dvasią nepasieks 
tikslo", pranešimas iš Bal
tojo Namo sako. 

Tik šiomis dienomis iš
duota paslaptis iš kur tie 
Amerikos lakūnai atliko 
Japonijos užpuolimą: pra
nešama oficialiai kad lėk
tuvnešis laivas Hornet bu
vo prisiartinęs iki 800 my
lių nuo Japonijos, Pacifi-
ke, ir keliolika didžiųjų or
laivių pakilę nuskrido Ja
ponijos miestų sprogdinti. 

Pasekmės, kaip žinoma, 
atsiekta geros: padaryta 
dideli nuostoliai priešams. 

Diduma lėktuvų pasiekė 
laimingai Kiniją, vieno nu-
sileidusio Sibire vyrus Ru
sai suėmė ir laiko po šiai 
dienai, nors Amerika yra 
Rusijos talkininkė. Aštuo
ni nukrito Japonijoje ir jie 
buvo suimti. Jų daugumą 
jei ne visus, Japonai sušau
dė. 

Bal. 21 praneša iš Ali
jantų stovyklos šiaurinėje 
Afrikoje apie užėmėmą iš 
Vokiečių miesto Enfidavil-
le ir kalnų tvirtovės Tak-
rouna; taipgi žygiuojama 
pirmyn 10 mylių frontu. 

Bal. 20 alijantų lakūnai 
sako numušę 68 iš apie 100 
transportinių lėktuvų ga
benančių kareivius ir reik
menis. 

Britų armija randasi už 
50 mylių nuo Tunisijos so
stinės, ir ašies laikomas 
Tunisijos plotas kasdien 
mažėja. 

JAPONAI PACIFIKE 
BOMBARDUOJAMI 

Linkime višietns 
Dirvos Skaitytojams 
ir Rėmėjams 

LINKSMŲ VELYKŲ! 

Dirvos Redakcija 
Ir Administracija. 

ROOSEVELT LAN
KĖSI MEKSIKOJE 

Šiems Italams Karas Tunisijoje Pasibaigė 
v 1 

Bermudoj atsibuna kon
ferencija reikale gelbėjimo 
karo nukentėjusių. Pasiro
do kad iki karas nesibaigs 
maža tėra viltis pagelbėti 
kūnai nors šaliai esančiai 
jiO Vokiečių okupacija. 

Atlantike, alijantų lėktu-
tuvai ginanti savo reikme
nų gabenimo laivus, spėja
ma sunaikino penkis priešų 
submarinus keturių dienų 
mušiuose. 

Vokiečiai sakoma tušti
na Prancūzijos pakraštyje 
plotus per 30 mylių, tikė-
mi alijantų įsiveržimo an
tru frontu. Visi gyvento
jai iš tų sričių iškeliami. 

Amerikos didieji bombe-
riai buvo užpuolę Breme
ną. Kelionėje jie numušė 
apie 50 Vokiečių mažų už 
puolančių lėktuvu. Negry-
*o 16 lėktuvų. į 

PREZ. Roosevelt patie
kė Kongresui reikalavimą 
skirti $2,514,538,000 pinigų 
fiskaliam metui statymui 
daugiau prekinių laivų ir 
paruošimui jiems operuoti 
vyrų. 

Šiauriniam Pacifike, S. 
V. lakūnai be perstojo ata
kuoja Kiška salą Aleutiš-
kų salų grupėje, suardy
mui Japonų pastangų tose 
palose įsistiprįnti._ : 

Pietų Pacifike, Domba-
nešiai atakavo priešų stip
rų karo punktą. Kieta, ant 
Bougainville salos. 

Kiti lėktuvai užpuolė ir 
apsprogdino priešų laivus 
Tonolei uoste. 

Pereitą savaitę Amerikos 
submarinai paskandino 5 
kitus Japonų laivus ir su
gadino porą kitų. 

SMARKESNI MŪŠIAI 
TIK KAUKAZE 

Sovietų lėktuvai ataka
vo Suomijos didžiausį uo
stą Kotka. Suomiai smar
kiai atsišaudę ir Rusai ne
galėję pasiekti reikalingas 
vietas, numetę bombas už
miestyje, kur padaryta ne
dideli nuostoliai. 

Bolševikai, be abejo, tik
rino savo žmonėms kad jų 
rojuje nėra kas valgyt del 
to kad maistą, gal but, "iš
siuntė gelbėt Amerikai". 

Bet taip visada negalėjo 
muilint savo žmonių akis 
ir Ameriką žemint. Dabar 
Maskvoje pradėta parda
vinėti iš Amerikos atvežti 
kumpiai ir alkani bolševi
kai pradeda palengva su
žinoti kas ką gelbstį : 

Sovietą praneša apie da
rymą "baisių nuostolių" 
Vokiečiams stengiantiems 
atsispirti prieš Rusus šiau
riniame Kaukaze, kur rau
donieji deda pastangas at
imti iš Vokiečių Novorosij-
ską, prie Juodųjų jurų. 

Vokiečiai tikrina jog su
sirėmimuose prie Novoro-
siįsko jie numušę 90 Rusų 
lėktuvų viename mūšyje, o 
savo netekę tik dviejų. 

Kitose dalyse Rusų fron
to mūšiai atsibuna papras
to pobūdžio. 

HILTLERIUI suėjo 54 
metai amžiaus. Laike jo 
gimtadienio minėjimo Ber
ime, laike kalbos per radio 
įsimaišė kitas balsas, kuris 
Vokiečiams skelbė, "visa 
Vokiečių tauta prakeikia 
tą valandą kada tas žmo
gus gimė. Jis jau taip per
ilgai valdė. Vokietijos gy
ventojai, išbuskit, padary
kit Hitlerio gaujai galą—-
jį prašalinus karas baig
sis". į 

Prez. Roosevelt, po -iškil
mių dedikavimo Jerfersono< 
paminklo, Balandžio 14 iš
važiavo ilgon kelionėn ap
lankymui karo stovyklų ir 
darbų pietinėse ir pietų va
karinėse valstijose. Tuo 
pat laiku buvo sutarta jo 
pasimatymas su Meksikos 
Prezidentu Avila Camacho 
Meksijoje, Monterrey mie
ste, netoli Texas sienos. • 

Meksikos prezidentas p. 
Rooseveltą iškilmingai pri
ėmė ir vakarienės metu abu 
prezidentai pasakė kalbas. 
Pirmas kalbėjo Prez. Ca
macho, Ispaniškai; antras, 
Prez. Roosevelt, Angliškai 
Roosevelt pareiškė reika
lingumą šiom kaimynėms 
šalims palaikyti artimus 
santikius ir kad jų prezi
dentai turėtų dažniau su
sieiti. Dabar, tik pirmą 
kartą bėgyje 34 metų susi
tikimas pasitaikė. 

Ši Prez. Roosevelto ke
lionė yra tai aplankymas 
jau 12-tos svetimos šalies, 
ko nėra padaręs joks kitas 
Amerikos prezidentas. 

Sekančią dieną, Bal. 21, 
Prez. Camacho lydėjo savo 
aukštą svetį, Prez. Roose
veltą į Suv. Valstijas, ir 
nepaskelbtame mieste jie
du tęsė pasitarimus toliau. 

iiTfifnrfc 

Italai kariai aukštai iškėlę baltą vėliavą pareiškia kad jie 
pasiduoda ir daugiau neksriaus. Britų karininkas priima pasi-
duodančiufe Italus prie Gaber, Tunisijoje. 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

Britanijoje, per šio karo 
du metu kareivių nuostolių 
buvo 145,012 vyrų, gi per 
vienus 1942 metus trafiko 
nelaimėse užmušta ir su
žeista 147,544 asmenys. 

Taigi karas , nėra toks 
baisus. 

APGINKLUOS 300,-
000 PRANCŪZU 

S. Valstijos pasiėmė ap
ginkluoti ir aprengti apie 
300,000 Afrikos Prancūzų 
kariuomenės. Jai skubiai 
gabenama nauji, moderniš-
gi ginklai, vietoj 19 šimt
mečio šautuvų. 

Nuskandino 12 Milijo
nų Tonų Laivų 

Oficialiai paskelbta jog 
1942 metų bėgyje priešai 
nuskandino apie 12 milijo
nų tonų alijantų laivų — 
daugiau negu per visą ^ me-
tg išstatoma Britanijoje. 

LAIKRAŠČIO boikotuoti 
neleidžiama. Štai 15 krau
tuvių New Yorke, kurios 
susitarė neduoti skelbimų 
dienraščiui New York Ti
mes už tai kad jis pakėlė 
skelbimų kainas, nubaus
tos po $5,000 kiekviena. 

RAKETIERIAI VA-
GIA GALVIJUS 

Vakarinėse valstijose iš 
galvijų ūkių dažnai pradė
jo dingti galvijai. Juos 
vagia greitais trokais at
važiuodami raketieriai ku
rie parduoda skerdykloms 
mėsai, ir ta mėsa platina
ma slaptoje, arba "juodo
je", rinkoje. „ 

Iš ALCATRAZ salos ka
lėjimo, Kalifornijoj, pasi
kėsino pabėgti trys despe-
raiški kaliniai, šokdami į 
vandenį ir norėdami plau
kti į laisvę. Du jų nušauti 
sargų šautuvais, du suimti. 

Iš GRAIKIJOS praneša 
apie riaušes prieš Vokie
čius kurie verčia žmones 
vykti į darbus Vokietijon. 
Riaušėse užmušta 300 as
menų Atenuose ir Pireus. 

REPUBLIKONAI nori iš
gauti žodį ar Prez. Roose
velt mano kandidatuoti į 
prezidentus 4-tam termi
nui 1944 metais. Jeigu jis 
atsisakytų kandidatuoti tai 
Republikonai sutiktų vesti 
tik trumpą rinkimų vajų, 
palaikymui šalyje vienybės 
ir abiejų, partijų. gerų san-
tikių* - ' " ' . * %• f v, 

ŠVEDIJOS šubmari n a s 
nuskendo su 33 vyrų. Jų 
išgelbėjimui viltys sako la
bai menkos. Kiti praneši
mai skelbė jog tą submari-
ną apšaudė Vokiečių pre
kinis ginkluotas laivas. 

BUS PAKARTAS. Det
roit, Mich, — Vokietis Max 
Stephan, už priglaudimą 
pas save Vokiečio kareivio 
pabėgėlio iš Kanados, pri
pažintas šalies išdaviku ir 
pagaliau priteistas pakar
ti. Jis bus pakartas Balan
džio 27, saulei tekant. Jis 
yra gimęs Vokietijoj Ame
rikos pilietis, taigi kaipo 
savo naujos tėvynės išda
viką jį ir baudžia. 

TURKIJA pasirašė su 
Vokietija naują prekybinę 
sutartį, kuri apima* pasi
keitimą reikmenimis sumo
je 30 milijonų dolarių me
tuose. Vokiečiai matyt no
ri stovėti geroje, pusėje SU 1raudonosios 25 metų 
Turkais. , - v > t sukakties; 

SUV .VALSTIJOS, kaip 
praneša Karo Laivyno Se
kretorius Knox, užlaiko di
dokus karo laivynus stra
teginėse dalyse visuose 7-
se vandenynuose. 

Amerikos Leit. Pulk. Joseph 
Stilwiell (dešinėje) atvykęs į 
Sovietų ambasadą (^.mgking, 
priimamas Pulk. Ročšino, So
vietų attačės, laike paminėjimo 

Karo Darbo Taryba at
meta nekuriu dirbtuvių sa
vininkų siūlymą savu noru 
pakelti savo darbininkams 
algas. Tokį pageidavimą 
pareiškę apie 10,000 mažes
nių dirbtuvių, kurios ben
drai užlaiko arti milijono 
darbininkų. 

ANGLIŠKA KALBA infor
mavimo spragą užkiš Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos leidinis Ti
meless Lithuania. Smagu kad 
jam aukos ir prenumeratos 
gausiai plaukia. Tiktai reikia 
skubinti, nes laiko ir taip jau 
daug bergždžiai praleista. Ki
tą leidinį ruošia New Yorko 
Lietuvių Taryba. Išbudo ir 
Lietuvių Tautinė Taryba, pra
dėjus leisti 4 puslapių biule
tenį. Miega tik Amerikos Lie
tuvių Taryba — ji Amerikos 
visuomenei nesiruošia nei BE! 

, tarti. 

TEKO PATIRTI, patikėtinos 
Amerikos Lietuvių organizaci
jos matėsi su Gubernatorium 
Lehmanu ir jo vadovaujamas 
komitetas susipažino su poka
rinio i Lietuvos šelpimo reika
lais. Kaip žinoma, visas pa
šalpos klausimas kybo ant po
litinio: jeigu Maskva atsisa-
sakvs pripažinti Lietuvą nepri
klausoma valstybe, Amerikos 
ir Amerikos Lietuvių ranka 
prie karo nuvargintų Lietuvos 
žmonių neprieis, kaip neprieina 
prie Sibiran deportuotų Lietu
vių. 

• 
KAS BUS LIETUVOJE po 

karo? Atsakymo dali rasime 
Graikų Co-Ordinating komite
to pareiškime Amerikos spau
dai. Graikai pašalpos darbo 
imasi rimtai. Jie sudarė prie
lankų Amerikonų Co-Ordina
ting komitetą, kuris apsvarstė 
visas klausimo kryptis. Poka
rinę Graikiją komitetas vaiz
duoja • Sako, -tai bwfc 
kraštas sti žymiai sumažėjusi#1 

gyventojų skaičium (apie & 
milijonai). Tie gyventojai biit 
badmiriavimu nukankinti, be 
upo, be noro dirbti ar ką nors 
kurti. Pirmiausia teks jų ku-
nus atgaivinti, po to suteikti 
galimybių dirbti. Sako, reikšs 
juos apauti ir aprėdyti, nes 
jau beveik dabar jie veik basi 
ir apdriskę. Tai milžiniškas 
darbas, bet Graikai jau telkia 
laivus ir medegą tam tikslui. 

Mums nėra žinoma ar Lie
tuvių organizacijos (ar Atsto
vybė) daro Graikams panašius 
apskaičiavimus Lietuvos žmo
nių sušelpimo reikalu. Bet bu
tų svarbu kad nebūtų miega
ma! 

KUN. J. PRUNSKIS, Garse 
aprašo Holandų veiklą "atitia« 
karnai nuteikti Amerikos vi
suomenę", nes dabar "galin
giausia pasaulyje valstybė yra 
demokratiškoji USA", kur la* 
bai daug kas priklauso nuo 

viešosios žmonių nuomonės". 
Holandai, pasirodo, turi veik
lų Informacijos Biurą, kuri# 
leidžia du Angliška kalba žur
nalus : Netherland News ir 
News Digest. Be to, biuras 
leidžia atskiras knygeles įvai
riais su Holandija surištais 
klausimais, parūpina paskaiti
ninkų ir turi 6,000 paveikslų 
bei filmų. Biuro knygyne yra 
visiems prieinamų 5,000 kny
gų. Holandija per pusę ma
žesnė negu Lietuva, bet turi 
9 milijonus gyventojų ir ilges
nę kulturinę istoriją. Kun. J. 
Prunskia sako, Lietuviai galė
tų iš Holandų pasimokinti. 
"Informacijos Biuro klausimas 
jau labai pribrendęs ir tokią 
platesnę įstaigą mes turėtume 
greičiau sukurti." 

Klausimas ne tik pribrendęs 
bet tiesiog pernokęs. Jei Biu
ro neturime tai kaltė musų 
katalikų vadų nemokėjusių pa
sinaudoti tautininkų atstovo 
rimtais patarimais, organizuo
jant Lietuvai Gelbeti Tarybą 
1940 metais. Kaip gaila kad 
musų vadai vis gyvenimo už
pakalyje toli velkasi] ^ ̂  


