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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Clevelande,* įiiTO sustrei
kavę 350 darbininkų Ohio 
Foundry Go» Valdžios dar-

t .^1)0 taryba įsikišo ir streiką 
i likvidavo.. Nesusipratimas 
' rišamas tarybomis. -V 

John Harsch Bronz« & 
i . foundry Co. buvo sustrei-

" • jcavę 650 darbininkų, bet 
/i jr^tie sutiko streiką baigti. 
V j-*",' 
0 Japonai nelaisviai dirbs 
plikėse. Iš Washingtono pa-
; skelbė kad dalis tų 100,000 

Japonų, gyvenusių Ameri-
• 'koje karo • pradžioje, laiko-

rlr;įnų nelaisviais, bus panau
doti ūkio darbams vakari
nėse valstijose. Kurie tiks 

h darbams gaus -mokėti tiek 
at kiek mokama kitiems 
arbininkams. - < 

Reikalauja $2 daugiau. 
Scranton, Pa. — Algų ko
misijos posėdis rekomen-

1 
t vdavo 'kietos anglies kasė-

. -Jams pareikalauti $2 mo-
: ^esties Į dieną daugiau, su 

Aukštesniu atlyginimu už 
"LiVJ , Viršlaikio darbą, ir page-
*"• "-~4intą atostogų mokestį. 

r , Dabar kietos anglies ka
sėjams pagrindinė mokes
tis yra $5.08 už 7 valandų 
darbo dieną. •-

Kovo 31 d. baigiasi ang
liakasių kontraktas su ka
syklų operatoriais. 

mm^m * 

Darbininkų tinginiavimo 
pasekmės laivų statyboje 
duoda didelius nuostolius. 
Apskaičiuota kad iki šiolei 
kiek laivų statybos darbi
ninkai pralaidokavo laiko 
neateidami dirbti butų bu
vę pastatyta dar 1.00 laivų. 

"Valdžia ruošia planus 
užkirtimui kelių darbinin
kams gaišuoti neatėjimais 
j darbą be svarbios" prie
žasties. S - į 
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NORI KAD DARBININKAI IR KARIAI 
y | PUTŲ APRŪPINTI DARBU 

•įį' 
Wishington, Kovo 11. — 

Prez. Roosevelt pasiuntė 
Kongresui planą sulyg ku
rio butų galima tvarkyti 
šalies reikalus karui pasi
baigus. Plane ineina, val
džios pagalba industrijoms 
kad jos galėtų pakeisti sa
vo gamybą iš karo reikme
nų j taikos metu reikalin
gų dalykų dirbimą. Tuo-
mi budu norima apsaugoti 
šalj nuo suirimo ekonomi
niai kaip tik karas pasi
baigs. Roosevelto planas 
apima ir dikčiai padidintą 
ir praplėstą Socialinės Ap
saugos sistemą. 

Prezidentas nori kad vi
siems darbininkams butų 
užtikrinta darbas ir kad 
gryžę iš kariuomenės vyrai 
turėtų darbo su tinkamu 
užmokesniu ir gerose sąly
gose. 

Prezidentas prašo Kon
gresą tą dalyką išsvarstyti 
rimtai, šios sesijos bėgyje, 
kad šalis butų pasiruošus 
ir* apsirupinus i,r kad ne-
sugryžtų vėl į nelygybę, 
nesaugumą ir fcaimę kaip 
buvo į^aeityje. 

PRANCŪZAI ŽUDO 
OKUPANTUS 

Prancūzijoje riaušėse iš
kilusiose priešinantis draf-
tavimui darbininkų gabe
nimui į darbus Vokietijo
je, užmušta virš 200 Vo
kiečių kareivių. 

Vokiečiai nori surinkti 
400,000 darbininkų išgabe
nimui vergauti jų dirbtu
vėse ir šiaip darbuose. 

Vienas šaltinis tikrina 
šie sukilimai yra tai Hit
lerio tikslas išprovokuoti 
Prancūzijoje vidaus revo
liuciją, kad Prancūzai ne
spėtų prisidėti gelbėti ali-
jantams jei tie bandys įsi
veržti. 

AFRIKOJE RUOŠIA
MASI SMARKIAM 

SUSIKO VIMUI 

Blogi orai kliudo alijan-
tų veikimui Tunisijoje, ta
čiau Maršalo Rommelio ar
mija atstumta dar daugiau 
į kalnus ir priešai neteko 
50 tankų bei 17 lėktuvų. 

Ali j antai rengiasi smar
kiam mušiui kuris prasi
dės trumpu laiku. 

SUNAIKINO IKI PAS-
KUTINIO 

Anglijoje, tjuvo sustrei
kavę Markham angliakasy-
klos 2200 darbininkų.^ De
rybas fįąvedė vesti taikyto
jams ir po ^ąyaitės - laiko 
jgryžo dirbtil Netolimoje 

•kitoje kasykloje apie tiek 
pat darbininku streikavi-
mą tęsią,'^ ; 

. Kanados karo industri
jos 19»42 metais pagamino 
$2,600,000,000 vertės karo 
reikmenų. 1941 metais pa
gaminta buvo mažiau ne
gu pusiau to. 

VOKIETIJA BOM
BARDUOJAMA 

Britų didieji bomberiai 
Kovo 9 naktį bombardavo 
Munichą, nazių partijos 
atsiradimo lizdą ir svarbų 
karo industrijų miestą. Iš 
žygio negryžo 11 lėktuvų. 

Kovo 8 buvo atakuotas 
Nuernberg, submarinų in-
žinų dirbimo miestas. 

Tai jau 14 naktų išeilės 
Vokiečių miestai vienas po 
kito sulaukia tų baisių oro 
paukščių. 

f k mędi-

Kaip pereitą savaitę^ bu
vo pranešta apie nuskancii-
nimą 22 Japonų laivų su 
15,000 kareivių, priedui dar 
praneša jog tame Japonų 
laivyno sumušime dalyva
vo Amerikos, Britų, Holan-
dų ir Australijos lakūnai. 

Galutinai praneša sunai
kinimą 82 Japonų lėktuvų. 

Atakuojanti lėktuvai dar 
buvo nuskridę į tuos van
denis ir apšaudė bei nu
skandino visus iki vienam 
plukančius gelbėjimosi' val
telėse Japonus. Nieko ne
palikta ant vandens pavir
šiaus. 

Kovo 10, 47 Japonų lėk
tuvai darė užpuolimą Wau, 
Naujoj Guinejoj, aiijantų 
kariškos bazės. 
- Kovo 8, alijantų lėktuvai 
užpuolė ir padarė nuosto
lių Japonų karo bazėse sa
lose nuo Solomonų iki Bur-
mos. Japonai neskelbia ne
tekimą 15,000 savo karei
vių ir 22 laivų, pereitą sa
vaitę sudaužvtų Bismarck 
juroje. I " ^ 

Japonai ftradeda jausti 
sunkumą apteikti reikme
nimis plačiai išmėtytas už
imtas salas Pacifike, tuo 
gi tarpu alijantų veikimas 
rodo geras pasekmes. 

m 

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
8 RUSU MIESTUS 

Didelę dalį Ži&nos trau
kėsi pietų Rusijoje, Vokie
čiai staiga vėl atsisuko ir 
ėmė spausti Rusus Doneco 
upės slėnyje, Kharkovo da
lyje. Jų puolimas Rusų 
buvo tiek pasekmingas kad 
paėmė 8 miestus ir virš 
100 mylių ploto į pietus ir 
pietryčius nuo Kharkovo. 

Tą ofensyvą Vokiečiai 
pradėjo jau Vasario mėne
sį, bet tik dabar Rusai pri
sipažino kad ten buvo su
mušti ir panešė didelius 
nuostolius. Vokiečiai ten 
veikia su 375,000 kareivių, 
kurių didelė dalis atgaben
ti pasiilsėję namuose. <i 

Rusai praneša netekimą 
miestų Krasnodar, Lazova-
ja, Pavlograd, Krasnoar-
meisk, Barenkova, Krama-
torsk, Slaviansk ir Lisi-
čiansk. ~ 

Tuos visus miestus bol-
jlevikai buvo nesenai nuo 
Vokiečių atėmę. 

Nors bolševikai -praneša, 
išmušę 20,000 Vokiečių; ta
čiau jų pranešimas sako, 
jog raudonoji armija pasi
traukė atgal neatlaikyda
ma visais atžvilgiais skait-
linge&&io priešo; 

Mirgu Margfltn 
Rašo Kūgis '.Mugi*/ rf v U 
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Texas valstijoje "500,000 
darbininkų karo reikmenų 

/ darbuose davė pareiškimą 
jog per karo laikotarpį su
silaikys nu6 bent kokio 

" streikąvimo ir darbų truk
dymo. į . : ; v |.: 

Texas .valstijoj yra lai
vų statybos, aliejaus pro-

; dukcijos ir valymg^g^ębę.-; 
% mikalų ' darbai. , / ?. ̂  

Nuo Liepos 1 dienos gal 
jau bus pradėta išimti tak-

*; sai iš darbininkų uždarbių, 
po 20 nuos., vietoję ltukti 

. kitų metų "income tax" su-

UŽGYRĖ 10,800,000 
DIDUMO KARIUOS 

MENĘ; 
Prezidento prašymu nu

statyta • 10,800,000 skaičius 
vyrų U. S. ginkluotose jie-
gose — armijoje, laivyne, 
marinuose ir aviacijoje — 
ir bus stengiamasi šio me
to bėgyj%^| skfričiiį pasie
kti. i 

178 UŽTROŠKO. Londo 
ne, Kovo 5r laike Vokiečių 
užpuolimo, i vieną slėpynę 
subėgant žmonėms, ji taip 
užsigrudo kad 178 asmenys 
užtroško mirtinai, i ? • 

Roulette stalas ^emblcri.tviriu. kas i no j l'unisijoj, ant kurio 
alijantų karo vadai atliko planavimą Vokiečių ir Italų užpuoli
mų Tunisijoje, ir to žygio kuris atmušė Romeli'} atgal. 

STALINAS ŠLEPE NUO LIAUDIES GA
VIMA KARO PAGALBOS IŠ U. S. 

"AmėrlS^ l^ieSBs^hu^fį" tiK^faSu; 
Rusijai, A dm. Standley pa
reiškė Maskvoje spaudos 
konferencijai kad jo ma
nymu Rusijos žmonės ne
žino jog Amerika teikia 
Rusijai pagalbą: tą viską 
Stalinas slepia nuo savo 
vo žmonių. Standley sako: 

"Tai yra Sovietų valdo
vų' pastangos duoti savo 
žmonėms suprasti buk jie 
patys savomis jiegomis ir 
galimybėmis taip . pasek
mingai kariauja", pasakė 
ambasadorius. 

"Aš atydžiai tėmijau vi
soje Rusų spaudoje kokių 
nors pranešimų kad Rusi
ja gauna materialinę pa
galbą iš Amerikos, tačiau 
tikro pripažinimo apie lai 
niekur neūžtikau'\ 

"Rusijos žmonės neturi 
progos patirti kad Ameri
ka juos remia ir gelbsti", bes paeina nuo jų "genia-

>iau 
turėjo garbinti savo valdo
v u s . . . .  

"Jie gauna pakankamai 
karo reikmenų. Jeigu jos 
nesiranda fronte tai aš ne
žinau ką jie daro su jom". 

''Sovietai deda visas pa
stangas sudaryt įspūdį na
mie ir užsienyje kad jie šį 
karą neša vieni". Del to
kių visų apsireiškimų am
basadorius Standley pasi
ryžo tuoj matytis su Stali
nu. 

Iš Washingtono paskelb
ta kad iki Vasario 1 š. m. 
iš Amerikos suteikta Rusi
jai karo reikmenų, gausy
bė maisto $1,300,000,000 su
moje. Net - nuostabu kaip 
tiek daug galėjo nugaben
ti, o Sovietų valdovai to 
visko gavimą užslėpė, kad 
visi manytų jog tos gery-

BRITAI stengiasi tarpi
ninkauti Lenkų-Rusų tar
pe kilusiuose nesusiprati
muose del Lenkijos sienų. 
Maskva savinasi Lenkijos 
plotus, taip kaip ir Lietu
vą. Lenkai pradėjo nėrim-
ti kad. Rusai žygiuodami 
į vakarus, gali vėl Lenkiją 
okupuoti. 

BHtai sako, Isie kivirčiai 
tarp Lenkų ir Rusų gali 
pakenkti alijantų padėčiai. 

Jugoslavijos kariautojai, 
anot pranešimų, išmušė ke
lis šimtus Italų, daug jų 
išvaikė, sugavo Vokiečius 
karininkus, ir paėmė daug 
ąmuiucijos. ^ f * -

Valdžia praneša panaiki
nimą draudimo kepykloms 
duoti pirkėjams pjaustytą 
ir suvyniotą duoną. 

ISPANIJOJE kyla Nera
mumai ir rūpestis del ma
nymo kad Hitleris gali kė
sintis užpulti ir užimti Is
paniją savo žygiuose prieš 
alijantus šiaurės Afrikoje. 

New Yorko valstijos gu
bernatorius Dewey buvo 
nuskyręs Kovo 9 kaip mal
dos dieną už du milijonu 
Europoje išžudytų Žydų. 

Sugryžo nužudyti. Den
ver, Colo. — Po dviejų me
tų pasimetimo su žmona, 
W. E. Parr, 37 m., parėjo 
į jos namus ir pasakė jog 
nori susitaikyti. Tėvas su 
pora savo vaikučių žaidė; 
žmona ruošdama pietus ne
lauktai išgirdo šuvius: jis 
abu savo vaiku nušovė ir 

ats nusišovė. Žmona išli-
o nepaliesta. V 

sako toliau ambasadorius. 
Mat, viskas griežtai cen
zūruojama, neišeina žinios 
kas iš Amerikos siunčia
ma ir gaunama, ir Rusai 
matydami kad valdovai ir 
ginklų ir maisto turi ir Vo-

Algerijos Valdovas 

liškojo saulės" lazdele mos
telėjimo! 

Britanijoje laivų staty
mo darbuose ima vis dau
giau moterų. 

E 

Katalikų bažnyčios vy
resnybė praneša kad šios 
gavėnios laiku nepasninka-
vimas nebus nuodėmė. Pa
velija viską valgyti gavė
nios metu del to kad val
džiai varžant maisto gavi
mą žmonės pasninkaudami 
perdaug gali nusilgtiL 

. • „i. . ... , , 
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ŽUVO 678. Dabar pra

neša kad Vasario 22 nak
tį priešų su'bmarinas viena 
torpeda pataikęs susprog
dino Amerikos krovinių 
laivą šiauriniam. Atlantike 
ir nuskandino 678 asmenis. 
Tai didžiausia iki šiol vien
kartinė nelaimė jurose. 

Už keturių dienų buvo 
paskandinta ir kitas lai
vas su apie 13) ^iranėnų* 

Estų padėtį ir troškimus bu
tų dėstęs ir aiškinęs. Tas lei-
dinis Amerikonų ir Anglų vi
suomenėje butų ruošęs mums 
dirvą taikos tarybose. Perei
to karo metu, staiga susigrie
bę," mes trumpu laiku išleido
me daugiau negu $60,000 mū
sų troškimų skelbimui. Išan-
ksto reikalą numatę, butume 
sutaupę pinigo ir geriau dar
bą atlikę. Šio karo metu, nors 
mes stiprybę iš praeities se
miame, bet nesisemiame tos 
praeities brangių bei naudingų 
patyrimų. Turime Lietuvių 
Kulturinį Institutą, bet netu
rime Lietuvių Tautos Laisvės 
Instituto. Filosofas Kantas 
taip pat juk ragino palaikyti 
musų tautos kulturini dalyką 

Sėdi, Algerijos guberaato- (kalbą), kaip mokslininkų mu-
irius Marcei Peyrouton, kurį zejui reikalingą dalyką, bet 

PUIKI BUVO Vasario 16-teĮfe  ̂||| 
minėjimų eilė, bet Lietuvai '£% \ 
laisvės reikalui daugiausia. f 
praktinės naudos, iurbut, buį§ 
davę minėjimai Chicagoje ir;.. 
New Yorke. Musų tautinė vf* A 

suomenė Chicagoje, pa jutu* 
kad vėžio ir lydekos (kataliku • j 
be ir socializmu prisidengusį 
negamtinė koalicija nesugebėi k 5 

tinkamai sunaudoti sidabrinf 
laisvos Lietuvos jubilejų mu
šu tautos išlaisvinimo tikslui, , 
šoko kaip vyrai-murai dirbti, 
išjudino ne tik Lietuvišką be§Tf* 
kas svarbiau, įtakingą Amerfc 
konų visuomenę. Tam tikslui 
buvo. gražiai panaudota Lietu
vos Prezidento A. Smetono* 
atsilankymas Į Chicagą. 

.  -  • ,  

P L A T E S N Į  H O R I Z O N T #  
pasiekė menėj imas New Yor
ke, surengtas New Yorko Lie
tuvių Tarybos, kur ratą suka 
kiek tolėliau nuo ederacininr 
kų" katalikų stovįs Kun. P%t 
kalnis ir jauni tautiniil»-b 

kai (Ady> kirgėla, Abraitial. 
Yo*^rujLietuviai savo 

perdideliu skaičium labiau ntį*' 
skendę septynių milijonų gy
ventojų masėje, todėl laisvos 
Lietuvos klausimą menkiatt 
Vietinėje spaudoje iškėlė negu 
Chicagiečiai. Bet savo ilga ir 
rimta rezoliucija (kurioje pa
stebima Adv. Jurgėlos stilius) 
jie pasiekė Amerikos Kongre
so oficialį rekordą. Jie pasie
kė tokio žymaus dienraščio 
kaip New York Times nema
žiau žymesnę redakcinių strai
psnių rašyloją Oną McCor-
mick. Ta rezoliucija pasiekš 
daugeli senatorių, kongresma-
nų, įtakingų redaktorių ir pa
kreipė jų dėmesį Lietuvos 
klausimu. 

• ~ 
PABALTIJO Valstybes So. 

vietijon įjungus (po jų pagrd* 
iMmo), Amerikos Valstybei 
Departmentas pareiškė, Ame*. 
rikos Vyriausybė tos padėtieš 
nepripažysta. Kaip New York 
Times korespondentas Washi%> 
gtone rašp, Amerika savo nu
sistatymo nėra pakeitus. Ton. 
kiu budu, jei Sovietų vyriaus** 
bė spirsis vykinti bolševikų 
partijos begėdišką reikalavimą 
Sovietija stos kirstis su Ame
rikos vyriausybe, kuri siunčią 
jai maisto ir ginklų 634 milijfr* 
nų dolarių # vertės per metą. 
Ji stos kirstis ir su Anglija, 
kuri, kaip tas pats korespon
dentas pasakoja, pernai su So
vietija tarėsi Pabaltijo valsty
bių likimu, bet nesusitarė. Jei 
Maskva savo reikalavimų lai
kysis, ji pasauliui duos žinią 
apie savo atsisakymą koope
ruoti rašant taikos sutartį At-
lanto čarterio dvasią. 

paskyrė ton vieton Generolas 
Giraud.. Jis gavo Suvienytų 
Valstybių užgyrimą. Prie jo 
stovi* jo padėdėjas, J-. Fabre-
:gOUle?,; f M-'-ZrtX-v'—f' .'.v.•>: 'i • '-..i. •• > • ?*. •>,'( x> 
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nesirūpino palaikyti gyva ir 
laisva tautą, kuri tą mokslinin
kams naudingą kulturinį da
lyką saVo dvasia išauklėjo! 

NĖRA ABEJOJIMO, Lietu
vos Ministeris Londone, Balu
tis, ir Washingtone, žadeikis, 
tinkamai į Sovietijos tą pusiau 
oficialį minties pareiškimą at
silieps. Bet sąmoningas Lie
tuvis vėl apgailės musų visuo
menės nesugebėjimą įkurti if 
leisti Angliška kalba autorite-
rinį periodinį leidinį, kuris An-
glo-Saksų pasauliui per šitioft 

xaetu Lietuvių, |Atvii| kf-
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