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D A R B A I  
: IE DARBININKŲ ŽINIOS 

... Darbininkų skaičias vi
soje šalyje, bendrai imant, 
sumažėjo, delei jaunų vy
rų paėmimo į militarinę 
tarnybą. Kiek išeina karo 
tarnybon, nespėjama užpil-

/S& ^ftiyti darbininkų eilių, nes 
*W m Jau išsibaigė tinkamų dir-
g r/*§ bti bedarbių skaičiai. 

'* Gruodžio mėnesį darbuo
se dirbo 51,900,000 darbi-

. trinkų, Sausio mėnesį skai
čius 

Vr-' • no. v :v: 

Degtukų kotai del karo 
meto medžio taupymo su
trumpinami. Tuomi susi
taupys per metą apie 7 mi
lijonai pėdų lenta*. ; 

Cleveland, O. ^— Alumi
num Co. pavarė if darbo 
15 streikerių kurie nepa
klausė Karo Darbo Tary
bos įsakymo gryžti dirbti 
arba buti išmestais iš dar
bo. Streikuoja dar kelios 
dešimtys kitų alumino tar-
pinimo katilų prižiūrėtojų. 

it Johnstown, Pa. — Car
negie-Illinois plieno dirb
tuvėje buvo sustreikavę du 
tūkstančiai darbininkų, jie 
po dienos streiko gryžo į 
darbus, pavesdami nesusi
pratimą su kompanija iš
spręsti skundų tarybai. 

k 
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Daugelis dirbtuvių ikšiol 
turėjo nusistatę neimti į 
darbą vyrų virš 50 metų ir 
moterų virš 40 metų am
žiaus. Bet trūkstant jau
nesnio amžiaus darbininkų 
nusistatyta imti darbinin
kus visokio amžiaus, jeigu 

,tik gaus. v -
m-

Chicago. OelžkeKėčių 
tarybos su gelžkelių savi
ninkais nutraukta be pa-
sieko j ieškomų rezultatų. 
Darbininkų unijos nori iš
kovoti algų pakėlimą savo 
350,000 narių. į: 

Rommel Tunisijoj Atmuštas Atgal 
ATIMTAS KASSERINE PERĖJIMAS 

Vasario 26. —r Amerikos 
kariuomenė laimėjo pirmą 
žymią pergalę ant Vokie
čių atstumdami Rommelio 
jiegas nuo Kasserine Per
ėjimo kalnuose. Po smar
kių bombardavimų ištisą 
naktį, privertę Vokiečius 
pasitraukti, užėmė tą stra
teginį punktą be šūvio. 

Priešai pasitraukė link 
Gafsa, 50 mylių į pietus. 

Kasserine perėjimas tar
pukalnėje, kur prieš kelias 
dienas Maršalas Rommel 
prasiveržė ir grasino įsi
laužti į Prancūzų Algeriją. 

Alijantų lėktuvai smar
kiai užatakavo priešų už
pakalines pozicijas, lėktu
vų stotis, reikmenų sandė
lius ir transporto eiles. Tuo 
pačiu laiku visu smarkumu 
leido ugnį j priešų eiles, 
susituokusias * tame kalnų 
tar pūkelyje. 

Tuo budu Ašies ofensy-
vas prieš alijantus Algeri-
jos pasienyje perlaužtas ir 
virto pačių Vokiečių pra
laimėjimu. * 

JRommelio pasivary m a s 
W mylių pirmyn alijantų 
frontu sulaikyta^ir atver
stas atgal. -

Kitais atakais išstatyta 
pavojun Vokiečių punktai 
prie Sbeitla ir Ousseltia. 

Ašies jiegos nuolat stip
rinamos, kaip patyrė Ame
rikos lakūnai: jie matė iš 
Sicilijos daugybes laivų su 
kareiviais ir reikmenimis 
vykstant j Tunisiją. 

RUSŲ FRONTO 
ŽINIOS 

Amerikos laivų, statyba 
piečiam taip kad numaty
ta šiais metais pastatydin
ti po 5 prekinius laivus i 
dieną, v 

šymet iifcmatyta padirb
dinti 2,240 laivų. 

Britai skelbia jog rengia 
dar didesnius Europos už
puolimus orlaiviais. Amė-
rikos lėktuvų savo nenau
dos naktiniams atakams 
Europos miestų, bent tuo 
tarpu. Jie naudojami die-1 

nos metu. •• _ 
, /y.,, „i'fNNiiV . ^ 

36 sudegz. Airijoje, iš
tikus gaisrui našlaičių na
muose, sudegė 36 mergai
tės tarp 4 ir 18 f metų am
žiaus. Gaisras * prasidėjo 
skalbykloje. 

New Yorke, viena -fnėr-
tė, kuri būdama 10 metų 
amžiaus ištekėjo, dabar, 
eidama 13 metus, jau su
laukė kūdikio. Jos vyras 
21 metų amžiaus, paimtas 
kariuomenėn* 

Numušta 2587 Priešų 
Lėktuvų 

Amerikos lakūnai, nors 
neišlavinti ir nepatyrę, tu
rėjo geras pasekmes prieš 
savo priešų lėktuvus: per 
1942 metus neteko savo 609 

DAR 6 BILIJONAI 
KARUI 

' f-|; 'į /' 
Washington. -*4 Ątst°vų 

Rumų komisijai patiekta 
reikalavimas 1 $6,298,530,435 
sumos karo reikalams, 
lėktuvų mušiuose su prie
šais, bet numušė 2578 prie
šų oro mašinas — keturias 
prieš vieną savo.' -

Raudonieji pasekmingai 
veikia prieš Vokiečius va
karuose nuo Kharkovo ar
tėdami prie Dniepro upės. 

Spėjama kad Vokiečiai 
išstatė stiprias rezervines 
jiegas Rusų fronte tarp 
Doneco ir Dniepro, tikėda
mi užkirsti Rusams kelius 
jų pastangose užimti Za
porože ir Dniepropetrovs-
ko perėjimus per Dnieprą. 
Per tris pastaras dienas iš 
to fronto Rusai nepranešė 
nieko, po pažymėjimo kad 
atsiėmė Pavlogradą, Kras-
nodarą ir kitus miestelius. 

Nekuriose fronto dalyse 
jau prasidėjo pavasarinis 
dumblas ir klampynės. 

Žinovų pranešimu, Vo
kiečiai ištraukė iš Rusų 
fronto apie 70 divizijų sa
vo kareivių rudens metu, 
atilsiui ir atsigaiveliojimui 
Vokietijoje. Sako, reikia 
atydžiai tėmyti ką Vokie
čiai darys sa tais rezervis
tais, o tas parodys karo 
kryptį šio meto bėgiu. 

Didelės nazių jiegos esą 
ruošiamos naujam puoli
mui Rusijos šį pavasarį. 

Bent pusė tų ištrauktų 
divizijų, sako, bus pasiųs
ta atgal į Rusiją. 

PRANCŪZŲ KARO 
LAIVAI ATVYKO 
Prancūzų didelis 35,000 

tonų karo laivas Richeleau 
su kitais mažesniais lai
vais, pasprukęs nuo Vokie
čių submarinų, pasiekė A-
meriką. New Yorke jie 
bus aptaisyti ir stos j dar
bą pagelbėti vaduoti Pran-
luziją, kariaujant Ameri
kos pusėje. 

PREZ. ROOSEVELTtlf 
Senatas nutarė įteikti auk
so medalį už jo drąsą ke
liauti orlaiviu tokią ilgą 
kelionę į Afriką ir kitas 
šalis, Sausio mėnesį. Tas 
Roosevelto žygis pavadin 
ta "prisidėjimas padrąsinti 
pasitikėjimą aviacija". 

• •4-

LENKU KIVIRČIAI 
SU RUSAIS 

Gen. Montgomery Užima Tnpoli 

m 

» ' '^T >* ' 1 
Iš Londono 'praneša apie 

kilusius Lenkų kivirčius su 
Rusija. Sovietų spauda pa
kartotinai rašo smerkian
čius straipsnius prieš Len
kų veikimą Anglijoje ir S. 
Valstijose. Tas. veikimas 
esąs nedraugiškas linkui 
Rusijos. 

Lenkai nori kad butų nu
statyta pokarinis tautų 
sienos, bolševikai gi tikisi 
užimti Lenkijos dalis ku
rias su Hitleriu susitarus 
teko Rusijai. Kai Pravda 
paskelbė Maskvos tikslus, 
kurie apima prisisavinimą 
visų žemių ką Stalinas iš 
Hitlerio gavo, Lenkai pra
dėjo nugąstauti, norf turi 
sutartį su Rusija. • 

i .i. mii.ip ii "ii 
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KARAS PACIFIKE 
EINA GYVAI 

Amerikos lėktuvai pada
rė eilę pasekmingų Užpuo
limų Japonų karo "laivų 
Pacifiko salų vaaetenuose. 
Susprogdinta keli Japonų 
karo laivai. Priešų pozici
jos Naujoje Britanijoje ir 
Naujoje Guinejoje. 

Amerikos lakūnai pasek
mingai veikia Rurmoje. 

Japonai užatakuoti Kiš
ka saloje, Aleutiškų lalų 
grupėje. 

Japonai paskandino di
džiausi Amerikos submari-
ną susikovime pietų Paci-
fike. Su juo spėjama žuvo 
apie 100 vyrų. Kitas sub-
marinas tuoj pat paskan
dino du didelius Japonų 
transporto laivus. Tas at
sitiko virs mėnuo atgal, 
tik dabar *pie tai patiekta 
žinios. 

Gen. Bernard Montgomery, Britų aštuntos armijos vadas 
(pačioje dešinėje), užėmęs iš Italu ir Vokiečių miestą Tripoli, 
Lybi joje, tariasi su miesto viršininkais apie išlygas. Britai il
gai neužtrukę tęsė savo vijimą ašies kareivių toliau. 

BRITAI DAR NERUO- KALBOS APIE SUO
ŠIA 2-RO FRONTO 

Amerikiečiai Bučiuoja Vėliavos Siuvėją 

Karo Laimėjimą Nu
mato apie 1944 

; Kapt; Eddie Rickenba-
cker, pragarsėjęs lakūnas 
iš pereito karo, sako neti
ki kad alijantės šalys pa-
jiegs nugalėti savo priešus 
pirm 1944 metų rudens, o 
gal dar ir iki 1945 ar 1946 
metų. 

Leidžiami gandai buk 
karas gali tuoj baigtis yra 
tik sulaikymas žmonių dar
bingumo, manant kad jau 
nereikia dėti pastangų. 

i v. mmm 
Brazilijon atvyko trys 

vyrai, kurie atviroje vai 

Londone, Lordų Rumuo-
se buvo pakelta klausimas 
apie antrą frontą Europo
je, tačiau karo vadovybė 
tą reikalavimą atmeta, sa
ko tam dar nelaikas ir ga
li žymiai pakenį^į alijan
tų veiksmams. j 

Antro fronto reikalavi
mą išjudino Stalino pasi-
bėciavojimas kad raudonoji 
armija viena benešą karo 
naštą. Sovietų ambasado
rius Londone reikalavo im
tis vykdyti ką Churchill su 
Rooseveltu sutapę Casa-
blankoj. 

Salinas paskelbe išmušęs 
iš veikmės 9 milijonus na
zių kareivių, iš jų 4 milijo
nus nužudytų; buk priešai 
netekę virš 7,000 tankų, 
4,000 lėktuvų ir 17,000 lau
ko kanuolių. : 

Vokiečiai tuoj paskelbė 
Rusų nuostolius: sako, bol
ševikai netekę 12,800,000 
vyrų užmuštais ir sužeis
tais, prie to dar 5,400,000 
raudonųjų paimta nelais
vėn. Sako, paėmę arba su
naikinę 34,000 'Rusų tankų 
ir 48,000 kanuolių. 

LAIKRAŠČIAI BRAN
GINA KAINAS 

Amerikos įvairus laikra
ščiai kelia savo kainas — 
dienraščiai ką parsidavė 
po 3c jau pakelti iki 5c. 

* -

IS Londono praneša kkd 
Jugoslavijoje slapti kovo
tojai prieš okupantus pas
taru laiku išžudė virš 1,000 
ašies kareivių.* 

Jugoslavijoje laisvės ko 

MIŲ-RUSŲ TAIKA 

Pradėjo plačiau sklisti 
kalbos apie Suomių norą 
užverti taiką su Rusija ir 
apie Siiomių išstojimą iš 
karo Vokiečių pusėje prieš 
Rusiją. Sumiai sako jau 
ir taip nekariauja, atgavę 
iš Rusų ką bolševikai buvo 
užgrobę 1940 metais. ' Sa
vo liniją laiko tik apsaugai 
nuo Rusų užpuolimo vėl. 

Stalinas, kaip sako pra
nešimai iš Maskvos, nuduo
da nepaisąs šių kalbų apie 
Suomių-Rusų taiką. 

Suomijoje esama 100,000 
Vokiečių kareivių, kurie iš 
ten išėję, sako, butų labai 
naudingi Hitleriui kituose 
frontuose. 

VIDURŽEMIO juroj S. 
V. ir alijantų jiegos suga
dino arba nuskandino 248 
ašies laivus viso' 626,000 
tonų, tarp Rugs. 1, 1942 ir 
Sausio 31, 1943. 

Pacifike, apvirtus minų 
naikintojui laivui ties Ore
gon valstijos krantais, žu
vo 13 jurininkų. 

Prancūzijoj, užmušta 50 
iiazių karių geležinkelio 
nelaimėje. 

Mirgu Marg# 

Šašo Kūgis Mugfe. 

ŠIOMIS DIENOMIS mum 
spauda išmarginta aprašymais 
gražiai pavykusių gausių Va
sario 16-tos minėjimų koloiti* 
jose, nuo Nashua, N. H., siau
roje iki Los Angeles, Kai i for-' 
n i joje pietų vakaruose. Ką tų 
gausių minėjimų ruošimas rei
škia? Tai musų liaudies (rai
škia, musų darbo klasės ir mu
sų vidurinio luomo) pareiškia
mas pasauliui kaip brangus te
bėra dvidešimto amžiaus Lie
tuvio sielos idealas — Laisva, 
n e p r i k lausoma, demokratine 
Lietuva! Tą pareikšti musų 
visuomenės nevertė nei diktat 
torius, nei jo policija ar kariuo
menė. Tai buvo savaiminis, 
laisvas, ir tikras nuo širdies 
duotas Lietuvių tautos balsais. 

• 
IKI BIRŽELIO turime tris 

mėnesius. Tegul Tarybų Lie
tuvos pirkti ir nepirkti prita
rėjai per šiuos tris mėnesius 
paprakaituoja ir suruošia tokių 
gausių minėjimų Husų impe
rializmo gėdos dienai — dienai 
kurioje jWHiddboji armijarir -J*#—* 
misaras Dekanozovas pasmau
gė Lietuvių tautos demokratėj 
idealą. Išanksto pranašaujar 
me: tokius gėdos dienos paren
gimus pirštais skaitysime ir jų 
balsas 'bus — piš, nes tai M 
tikrasis tautos balsas. 

• 
PREZ. ROOSEVELT tvirUg 

stovi už nepriklausomą LietB-
vą. Tai patvirtina The Satm*» 
day Evening Post redakcijas 
šiabo narys, Forrest Davis, 
straipsnyje "Our January Pro
mise to Russia" (Vas. 20|. 
'Prezidentas Roosevelt", sako . 
Davis, "vykusiai pastojo keli% 
Maskvos reikalavimui išanksto 
jai pripažinti Pabaltijo sritis, 
Stalino įgytas susitarimu su 
Hitleriu 1939 metais*!* 

Alijantų vyriausiu karo 
vadu Šiaurės Afrikoj pa
skirtas U. S. Lieut. Gene
rolas Eisenhower. 

alistu" skaitomas Stalinas sa
vo pažadus paneigs? Wendell 
L. Willkie aną dieną pareiškė: 
"Pereitam karui pasibaigus, 

tojai" dar turi bėdų su ko- mačiau kaip vienas po kitam 

'L i V 

telėje jurose išbuvo 81 die- orlaiviais atgabenami pa
ną, vos gyvi, sunykę. Jie|įmti tą šalį raudonųjų įta-
buvo nuo vieno submarinų 
paskandinto laivo. Du jų 
draugus bangos i^ tos val
ties išplovė. 

munistais, kurie iš" Rusijos I skaistus sapnai nyko. 
Musų kilnieji šūkiai tapo be 
gėdžiams. pajuoka, nes karia-

& -a 
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Lieut. Col. Alexander George bučiuoja Madame Banu, ma
tomai su jo kareivių užgyrimu. Ji, matyt nujausdama kad 
Amerikiečiai užims iš Japonų Naują Kaledoniją, jų sutikimui 

j pasiuvo Amerikos vSliavą ir padovanojo atėjusiams kar^iviąms. 

HAGOJ, Holandijbjy nu
žudytas Holandietis gene
rolas, Seyfardt, kuris pa
siėmė buti nazių valdinin
ku. -< --

kon. , 

Amerikoje esą devyni 
Italai generolai, paimti ne
laisvėn. Jų čia atvežimo 
tikslas esąs per. juos veikti 
kad Italija išsitrauktų iš 
karo. 

Amerikos kai?o^ wvyno 
nuostoliai jau pasiekė 23,-
615, nuo Gruodžio 7, 1941. 
Iš jų 6,645 žuvę, 4,470 su
žeisti ir 12,500 dingusiu 

vusios tautos nenustatė bendro 
pokarinio tikslo". Prez. Wil 
sono idealizmą ir kilnius šū
kius sudaužė "realistai" Cle-
menceau, Lloyd George ir S. 
ValsUjų Senatas. Ar Ameri
kos ir Anglijos visuomenė pa 
simokys iš praeities ir neleis 
musų laikų "realistams" kil
nius žmonių idealus purvan 
suminti? Mažų tautų laisvė 
tiek pat realus dalykas kaip 

Duokit atliekamus rieba
lus! Šeimininkės prašomos 
atiduoti ^atliekamus senus 
virtuvės riebalus karo rei-l pavienio piliečio įstatymais ap-

A 
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kalams. Jie reikalinga ga
minime sprogstamų mede-
m-

"" 'IH 

saugota laisvė. Tai demokra
tinio pasaulio pagrindas: lygy
bė prieš įstatymu* 

STALINO reikalavimai prie
šingi Atlanto Čarterio dvasiai;/ 
Štai kodėl Prezidentas Roose^' 
velt ir Premjeras Churchill ne
norėjo su Stalino reikalavimu 
sutikti. Davis pasakoja: "Taip 
padarius, butų sukliudytas po-
carinis kolektyvinio (bendro) 
saugumo suorganizavimas. Ma
žos tautos butų nusigandusios. 
Toki reikalavimai išrodė beg§-
dišku nusižengimu Atlanto 
čarterio laidoms. Tinkamai f 
Amerikos visuomenės mintis 
atsižvelgdamas, Prez. Roose
velt šitų Stalino reikalavimų 
priimti negalėjo. Amerikos vi
suomenė juk buvo pasmerkus 
Sovietijos puolimą Suomijos ir 
Pabaltijo valstybių prisijungi* 
mą". 

• 
PREZIDENTAS L A IMĖJO< 

Anglai buvo susvyravę, bet, 
Prezidento pasiryžimu, pereitą 
Gegužės mėnesį pasirašyta 20- ^ 
ties metų Anglų-Rusų apsigy* 
nimo sutartis Pabaltijo valsty-
bių likimą nutylėjo. Abi su- ^ 
sitarusios šalys net paskelbė j 
pasauliui jog "nesiekia savo že- | 
mės padidinti" ir "nenori į ki- | 
tų valstybių vidaus reikalus ' 
kištis". Atlanto čarterio prin-
cipas laimėjo. 
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