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J ) A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Ūkių Darbininkus Ne
ims Karan 

Senato militarė komisija 
praleido bilių kuris teikia 
visuotiną paliuosavimą nuo 
karinės tarnybos ūkių dar
bininkams, bet kartu už
draudžia jiems jieškoti ki
tokių darbų be»drafto ko-
n i sijos žinios. 

Vokietijoje iš kitų šalių 
sugabentų darbininkų skai
čiuje visas ketvirtdalis yra 
motervs. 

SUNAIKINO 22 JAPONIJOS KABO LAIVUS 
NUSKANDINTA 15,000 KAREIVIŲ, 

NUMUŠTA 55 LĖKTUVAI 

-1 

RUSŲ FRONTO 
ŽINIOS 

Kur Amerikiečiai Buvo Atstumti Afrikoje 

Bearcreek, Mont. — Ka
sykloje kur dirbo 74 mai-
neriai, ištikus sprogimui 
užgriuta išeiga. Daugelis 
jų jau žuvę, išimta jų tik 
lavonai. Kažin ar pavyks 
išgelbėti daugumą jų. 

Iš Norvegijos išsiųsta j 
Suomiją apie 600 jaunų vy
rų į priverstinus darbus 
Suomijos miškuose. Nor
vegija yra* Vokiečiųkon
trolėje, o Suomija neturi 
pasirinkimo kada Vokiečių 
armijos ten randasi, turi 
sutikti leisti Vokiečiams 
iškirsdinti Suomijos miš
kus. Norvegai tokiam va
rymui i kitą šalį dirbti at
kakliai priešinasi. 

Kongrese svarstoma su
manymai užkirsti dirbtu
vėse streikavimą ir priver
sti darbininkus dirbti pil
ną laiką, vengti išlikinėji-
mo iš darbo be priežasčių, 
kas viskas bendrai sudėjus 
sudaro didelius darbų su
trukdymus ir nuostolius. 

Kongrese taip pat svars
toma darbininkų draftavi-
mo klausimas. 

Darbuose šymet numa
toma truks apie 2,500,000 
darbininkų. Jų vietas tu
rės daugiau ir daugiau už
pildyti moterys. 

Planuojama skubiai įves
ti 48 valandų darbo savai
tę tose šalies dalyse kurio-
se trumpa darbininkų. 

Prieš kelias dienas, kaip 
pranešė Gen. McArthur iš 
savo stovyklos Australijo
je, Amerikos lakūnai pa
stebėjo dideli skaičių Japo
nų laivų plaukiant su nau
jomis jiegomis ir reikme
nimis į Naująją Guineją. 
Japonų laivynas plaukė po 
priedanga blogo oro, tačiau 
lėktuvai juos pastebėjo. 

Pasiruošta jų užpuolimui 
ir užpuolimas pravesta pa
sekmingai: 

Alijantų oro jiegos visu 
smarkumu užpuolė Japonų 
laivyną Bismarck juroje, 
nuskandino arba paliko be
skęstančius 10 karo laivų 
ir visus 12 kareivių gabe
nimo laivus. 

Ant tų laivų buvo, kaip 
spėja, apie 15,000 Japonų 
kareivių, kurie 'iki vienam' 
užmušti arba sugramzdin-
ti ir prigėrė juroje. 

Sunaikinta 55 Japonų or
laiviai kurie lydėjo tą kon
vojų apgynimui, ir žuvo 
tik 4 alijantų lėktuvai. 

Ši pergalė ant priešų va
dinama viena iš didžiausių, 
ir yra žymiausias smūgis 
kada nors priešams duotas 
iš oro. 

Alijantų karo vadovybė 
tikrina kad prie 15,000 ka
reivių tame sutriuškinime 
galėjo žuti keli tūkstančiai 
Japonų visokio laipsnio ka
ro laivyno viršininkų. 

Jeigu visi tie 22 laivai 
nuėjo į dugną, tai su jais 
bus jau nuskandinta apie 
510 Japonų visokios rūšies 
laivų šio karo bėgiu. 

ATKAKLUS MUSfAI 
AFRIKOJE 

Siaurinėje Tunisijo^e su
sirėmimuose alijantai pra
neša atmušę atgal Ašies 
atakus, sudaužant 24 Vo
kiečių tankus ir per tris 
dienas išmušant 600 prie
šų. 

Centralinėj Tunisijoj sa
ko atėmė iš Vokiečiu Šbeit-

Bolševikai Žiuri jau e 
Lietuvą U* Lenkiją 

Kovo 3 Rusai praneša 
atsiėmę iš Vokiečių Rževą, 
130 mylių i vakarus nuo 
Maskvos. Šis užėmimas su
stiprina bolševikų padėti 
šiauriniame fronte, kad su
daro pavojų Suomijai, ku
rią raudonieji gali panau
jintai pulti. Tiio pat Rusai 
pažingėja artyn Pabaltijo 
kraštų ir Lenkijos. 

Raudonieji atėmė iš Vo
lą ir prasiveržė pirmyn. 

Rommel traukiasi atgal 
į pajūrį, nors buvo prasi-' kiečių daug kaimų ir mies 
veržęs i vakarus ir pastu-jtelių ir didokus plotus že-
męs alijantus atgal. mių, Į pietus nuo Leningra-

Alliantai lakūnai pumu- do. Maršalas Timošenka 
šė 25 lėktuvus, nuskridę 
bombardavo Palermo, Sici
lijoj, ir užpuolė Neapolį, 
pačioje Italijoje. 

Plieno industrijoje dar
bininkų skaičius Sausio m. 
pasiekė aukščiausio laips
nio negu kada buvo: dirbo 
637,000 darbininkų. Gruo
džio mėn. dirbo 633,000. 

Algomis Sausio mėn. tie 
darbininkai gavo $129,760,-
000. 

SVIESTO 1942 metais iš 
Amerikos išsiųsta 17,250,-
000 svarų, kurio daugiau
sia teko Rusijai. Prie to 
kelis sykius tiek išsiųsta į 
alijantų kariaujančias ša
lis oleomargarino. 

MUSSOLINI atšaukė da
lį Italų kariuomenės iš Ru
sijos fronto, kur buvo pa
statyta gelbėti Vokiečiams 
žiemos metu. Atitraukia 
iš ten 10 divizijų, praneši
mas sako. 

RUOŠIA 13 BILIJO
NŲ PASKOLĄ 

SWT. Valstijų ' iždininkas 
Morgenthau praneša apie 
ruošiamą antra milžinišką 
karo finansavimo progra
mą, kuriam numato sukel
ti 13 bilijonų dolarių. 

Paskolos vajus bus pra
dėtas Balandžio 12, pora 
savaičių prieš Velykas. 

Prieškalėdiniame vajuje 
pereitą Gruodžio mėn. su
kelta $12,906,000,000. 

JAPONAI NEBUS 
SUMUŠTI ŠYMET 

Vienas žymus Amerikos 
karo vadas, Brig. Gen. C. 
L. Chennault, sako, Alijan
tai galėtų sumušti Japoni
ją palyginamai trumpu lai
ku jeigu galėtų visas jiegas 
nukreipti j ją vieną. Ta
čiau, sako, menka proga 
tėra nugalėti juos šiais me
tais. 

ORO NELAIMĖS 
Floridoj, kariško lėktuvo 

nelaimėj užsimušė 5 vyrai. 
Casper, Wyo., bomberiui 

nukritus žuvo 10 kariu. 

Kinijos Vado Žmona Lankosi Washingtone 

sako planuoja pulti Vokie
tijos linkui per: Latviją ir 
Lietuvą. 

Į pietus, Kharkovo fron
te, Vokiečiai praneša at
mušimą Rusų atgal, ir vėl 
paėmimą kelių miestelių, 
ką pripažysta ir bolševi
kai. Toje srityje raudonie
ji buvo užsimoję veržtis i 
pietus link Azovo juros ir 
apsupti didelę nazių armi
ją Doneco slėnyje. 

Tuo Vokiečiai safe) su
laužę Rusų žieminį ofen-
syvą. Tame mūšyje užmuš
ta 14,000 Rusų ir tūkstan
čiai paimta nelaisvėn. 

SUOMIJA KARIAUS 
PRIEŠ RUSUS 

Suomijoje, išrinktas an
tram terminui Prezidentas 
Risto Ryti savo kalboj pa
reiškė, "Mes nematom jo
kių karo pabaigos ženklų", 
ir šaukėsi Į savo žmones 
dėti visas pastangas tęsti 
karą, kurį veda jau 20 mė
nesių kaip Vokietijos part
neris. 

Jo pareiškimas padaryta 
tam kad plinta gandai buk 
Suomija norinti paskirai 
su Rusija taikytis. 

BERLINAS IR VO-
KIETUA SMARKIAI 

BOMBARDUOTA 
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I M E D t N l N E  

STATUTE MILES 

Mirgu Marga 
Rašo Kugis Mugis. 

Pirmas didelis susikovimas šiaurės Afrikoje parodė kad 
Alijantams reikės smarkiai kariauti pirm negu pajiegs Ašies 
jiegas tame fronte nuveikti. Šis Tunisijos žemėlapis parodo 
kur Gen. Rommel'ic jiegos puolė Amerikos kariuomenes — iš 
vietos (2) į (1) ir (3). Amerikiečiai buvo priversti pasitrauk
ti į kalnus persitvarkyti. Alijantų priešakine pozicija prie Gaf-
sa (4) buvo apleista anksčiau. * • 

PRIEŠAI TURI 300 
SUBMARINU 

S. V. karo laivyno sekre
torius Knox skelbia jog 
tarp 300 ir 400 priešų sub-
marinų šiuo metu siaučia 
jurose arba stovi gatavai 
tam tikslui. 

Pastaru laiku lėktuvais 
padaryta užpuolimai neku
riu submarinų stočių Vo
kietijoj ir Prancūzijoj. 

KAINŲ tvarkytojas iš
leido įsakymą apriboti da
vimą valgių kiekio viešbu
čiuose ir valgyklose. Iki 
šiol buvo ner perdaug duo
dama, kiti vos pusę duo
damo maisto tesuvalgyda-
vo. 

Prez. Roosevelt pereitą 

AMERIKA pasiryžus j 
galą šių metų turėti oro 
laivyną tokį didelį kad su
silygins ar viršys visų prie
šų šalių bendras oro jie
gas. 

Iki 1944 metų galo, sa
ko, Amerikos kareivių į 
užjurius bus išvežta apie 
4,750,000* 

Vokietijoje nuo Kovo 15 
bus sulaikyta pardavimas 
alaus. Reiškia, nebus dir
bamas alus, nes darbas ir 
medega reikalinga karui. 

States of Amerika prisijungė, 
Lietuvą j Sovietų Sąjungą va
ru įjungė komisaras Dekanozo
vas, atsirėmęs puse milijono 
raudonosios armijos durtuvu. 

LIETUVIŲ SPAUDA Rusų 
, . , . , įPravdos, komunistų partijos 

savaitę daktarų isąkymuj redakcini apie Pabaiti-
turejo ilsėtis, negalejo net|jo valstybes sutiko pasipikti. 
sakyti radio kalbos. 

Buvo rimtai susirgęs ir 
premjeras Churchill, Lon
done. 

Karalius dirba dirbtuvė
je. Iš Londono praneša 
kad Karalius Jurgis įstojo 
į vieną karo reikmenų dir
btuvę dirbti po du vakaru 
savaitėje. Jisai išsimokino 
operuoti mašiną kuri daro 
tam tikras svarbias dalis 
kanuolėms. 

BRITAI, per Šveicarijos 
Raudonąjį Kryžių, siunčia 
kas savaitę didelius maisto 
kiekius išdalinimui nelais
vėj esantiems Anglijos vy
rams. Kas savaitę, pasiun
čiama po 170,000 maisto 
pakel ių.  _  ___ 

Madame čiang Kai-Šek, Kinijos valdovo ir kariautojo žmo
na, lankosi Amerikoje, čia parodoma ji su ponia Rooseveltiene 
ir pačiu Prezidentu sėdinčiu automobilyje. Ji jieško platesnės 
pagalbos Kinijai prieš Japonus, nes Kinai yra tiesioginiai Ame
rikos talkininkai ir kariauja prieš Japonus, kuomet bolševikai 
daro viską riksmą ir vis reikalauja antro fronto, ' U.V-V » . 'V -,"v • * 

Kovo 1-2 naktį Britams 
aplankius Berliną, tas mie 
stas panešė vieną iš smar
kiausių oro bombardavi
mų. Užmušta apie 200 
žmonių, kiti apie 300 sužei
sta. 

Vokiečiai grąsina "kurią 
dieną" atsikeršyti Ameri-
ikiečiams ir Britams, kurie 
"atsisakė klausyti gerų pa
tarimų". 

Lėktuvai iš Anglijos ata
kuoja Prancūziją ir Vokie
tiją veik per 24 valandas 
paroje. 

Kovę $ Vokiečių lėktu
vai dare silpnus užpuoli
mus Londono ir kitų Ang
lijos dalių. 

Britanijoje pastaru lai
ku daugiau rūpesčio yra 
gavimui darbams moterų, 
negu vyx^. 

Laikraštinė popiera vėl 
pabranginama, kaip prane
ša tos popieros išdirbėjai. 
Pabrangina $4 tonui. Tu
rės brangti laikraščiai. 

Didelis ir Mažas 

Vaizdai iš šunų parodos at
sibuvusios New Yorke: skirtu
mas tarp išstatytų parodai šu
nį}: didelio ir. mažo* 

nus ir pasibjaurėjo ten parei
kštu imperialistišku siekimu. 
Redakcinis buvo Įdėtas Vasa
rio 8. Jo rašytojas tvirtino, 
Pabaltijo valstybės esančios 
legale Sovietijos dalimi, kaip 
Kalifornija ir Alaska dalys 
Su v. Valstijų. Tiesa, Pravda 
ne Sovietijos valdžia, bet ži
nant kad be Stalino žinios nei 
plaukas marksizmo diktatūroje 
nepajudinama, visi pasidarė iš
vadą apie dumų nebuvimą be 
ugnies. Geriausia ką apie tą 
Pravdos redakcinį galima sa
kyti tai spėlioti, bene jis tik, 
Amerikoniškai tariant, "trial 
balloon" — pažiūrėti ką Wa 
shingtonas ir Londonas sakys 
apie šį Rusų imperializmo be
gėdišką reikalavimą, taip grie
žtai priešingą ir Atlanto čarte-
paties Stalino Lapkr. 6, 1941 
paties Stalilno Lapkr. 6, 1941 
metais pasakytai kalbai, kurio
je bolševikų vadas tvirtino: 
"Mes neturime ir negalime 
karo tikslu turėti pasigrobimą 
svetimų žemių ar svetimų tau
tų pavergimą". 
| Ar Stalinas tada melavo? 

RUSIJOS ARMIJOS žygiuo
ja į Vakarus. Neužilgo, gali 
buti, ateis daugelio Lietuvių 
abejutiškais jausmais laukia
ma antroji Sovietų okupacija 
Lietuvos. Jei Lietuvą okupuo
tų Anglų ar Amerikonų armi
jos, Lietuviai visur tiktai Te 
Deum giedotų. Dabar gi, pir
mos okupacijos vaizdą prisi
menant, tenka tik abejutiškai 
jaustis. Gaila taip sakyti, bet 
tai nuoga teisybė. "Lietuvos 
vaidmuo tarsi lavono: iš vieno 
karsto gulk j kitą", sako Bos
tono Darbininko redaktorius. 

• 
"B DVIEJŲ PIKTŲ pasi

rink mažesnį". Sovietų okupa
cija turėtų gerų pusių, kurių 
žvėriška nazių okupacija netu
ri ir negali turėti. Sovietija 
yra Amerikos talkininkė. Kai 
kuriais atvejais, ji klauso kas 
Washingtone sakoma. Rusai 
vis didesnį reikmenų kiekį pa
gal Lend-Lease aktą gauna. 
Jie turi Amerikos ir Anglijos 
antro fronto^ pažadu, he kurio 
Vokietija nebus sumušta. Ru- ! 
sams po karo bus reikalinga 
pramoninis Amerikos parama 
atsistatyti, šitokie sumetimai 
vertė Newsweek žurnalo re
daktorių ir New York Times 
korespondentą Washingtone, p. 
Callender, reikšti viltis, Stali
nas busiąs "realistas" ir-atsi
žvelgs į Amerikos norus Pabal
tijyje. 

• 
MAŽOSIOS TAUTOS pasiti

ki Amerika. Jos pasitiki (nors 
mažiau) Anglija. Bet jos ne
pasitiki Sovietija. Tai knygos 
"The Balcony Empire" autorių 
išvada. Jie rašo: "Rusų gyni
mosi puikumą jokiu budu ne
niekinant ir suprantant jos ne
įkainuojamą vertę duoti Ang-
lų-Amerikonų pasauliui progos 
kvapą atgauti, visgi negalime 
akių užmerkti pagrindinio Eu
ropos nepasitikėjimo Sovietais 
faktui. Suomijai, Vengrijai, 
Rumanijai, Italijai, net drau
gingai Danijai ir Prancūzijai 
tik bergždžiai kvapą aikvoda-
tume tvirtindami kad nazių oku
pacija blogesnė negu Sovietų. 
Jos netikės. Savo teroristinę 
garbę bolševikai per 20 metų 
kurė ir negalima tikėtis keleto 
mėnesių pabuvojimas demok
ratijų pusėje ją jau nuplovė. 
Vokiečiai, neabejotiną pralai
mėjimą pajutę, visomis spėko
mis laikysis prieš Rusus ir 
leis Anglams ir Amerikonams 
Vokietiją okupuoti". 

"The Balcony Empire" au
toriai yra tris metus Romoje 
gyvenę United Press korespon
dentai, Reynolds ir Eteanor 
Packard. 

D. ZASLAVSKIO redakciniai 
komunistų Pravdoje šitą nepa
sitikėjimą tik didina. Tą re
dakcinį straipsnį Sovietų am
basadorius Washingtone malo
niai dalina visiems dovanai. 
Straipsnis, kaip žinoma, Lie
tuvos padėtį skaito panašia 
Kalifornijos ar Alaskos būklei 
Suvienytose Amerikos Valsti* 
jose. Rašusis Zaslavskis tik 
pamiršta "mažą" faktą: Kali
fornija savo noru prie United 

j- v 

& 


