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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Minkštos anglies kasyk
lų darbininkai gali buti iš
vesti į streiką, kaip pasku
tiniai pranešimai sako. An-
fliakasių unijos viršinin-

as John L. Lewis tikima 
-Išakys 450,000 angliakasių 
ftreikuoti, pasinaudodamas 
liesusipratimu su kasyklų 
operatoriais del algij. 

Algų klausime iškilo su
sivaržymas tarp Karo Dar
bo Tarybos ir Darbo De-
mrtmento. 

War 
Ašis Tunisijoje 

vis Laužiama 

Vajaus Pradžia 
Reikalinga Jusi] 

Jamestown, Pa. — Buvo 
sustreikavę apie 400 darbi
ninkų Marlin Rockwell iš-
dirbvstėje, bet Bal. 6 nu
tarė gryžti dirbti. Strei
kas kilo del moterų darbi
ninkių reikalavimo mokėti 
tiek kiek mokama vyrams 
už tą patį darbą. 

Beaver, Pa. — Sustrei
kavo apie 1600 darbininkų 
Koppers United Co. dirb
tuvėje prie Kobuta. Dau
gelis kitų darbininkų turė
jo sustoti dirbę. Darbinin
kai reikalauja daugiau mo-

' • kestiesr • - - • -

Amerikos ir Britų Ka
riuomenes Susisieki 

Bedarbių skaičius šioje 
šalyje pasiekė žemiausio 
laipsnio per ilgus metus: 
Vasario m. skaityta bedar
bių dar 1,400,000, gi Kovo 
m. liko tik apie 1,000,000. 

Tik prisiminkit kai 1937 
metų Kovo mėnesį skelbta 
10,983,000 bedarbių. Reiš
kia, iki dabar apie 10 mili
jonų darbininkų kurie ta
da nežinojo iš kur ateis ki
tas jų duonos kąsnis, gavo 
darbus; tuli jų uždirba net 
nuostabiai didelius pinigus. 
Ar mokės pasirūpinti savo 
ateitim dabar? 

Bal. 8, iŠ šiaurines Af
rikos praneša kad Ameri
kos ir Britų kariuomenės 
spaudžiančios Marš. ' Rom-
mel'io bėgančią armiją, su
sisiekė ant aukštumos ne
toli EI Gueter. Amerikie
čiai žygiuoja iš vakarų, 
Britai iš pietų rytų. Tuo-
mi visiškai suardyta Rom-
melio apsigynimo linijos 
prie Wadi Akarit. Šiame 
ašies jiegų triuškinime žy-
riiią dali lošia alijantų la
kūnai, kurie plaišina prie
šų irenkimus ir blaško vy
rus bombomis iš oro. 

Paimta 6,000 priešų ne
laisvėn. Jurose nuskandin
ta 17 priešų laivų atakuo
jant uostus Tunis, Trapa-
ni, Ragusa ir Messina. Nu
mušta per dvi dienas 79 
priešų lėktuvai. 

Tuo bu du Rommel'io pa
dėtis Tunisfjoje silpninama 
ir Vokiečių-Italų valdymas 
ten artėja pabaigos. 

3APONAI NEŠA 
NUOSTOLIUS 

MacArthur'o lakūnai at
kakliai atakavo Japonų ba
zes Arce saloje, Naujoje 
Guinejoje ir Naujoje Bri
tanijoje. Jurose užataka-
vo laivus gabenančius ka
riuomenę ir reikmenis, nu
skandino ar sugadino sep
tynis karo laivus ir penkis 
krovinių laivus pirmutinė
se Balandžio dienose. 

Bėgyje pastarų trijų mė
nesių praneša numušę 384 
Japonų lėktuvus, savo ne
tekę tik 54 tuose atakuose. 
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RUSŲ-VOKIEČIŲ 
KARO EIGA 

Rusai praneša užėmę ki
tas porą vietovių Smolens
ko fronte, ir padarė Vo
kiečiams nuostolių Doneco 
srityje. Atkaklus susirė
mimai atsibuna Novorosij-
sko apielinkėj, Juodųjų ju
rų pakraštyje. Raudonieji 
deda pastangas Novorosij-
ską atsiimti. 

x\MERIKOS lakūnai pa
darė užpuolimą Vokiečių 
valdomo Antverpo, Belgi
joje, padaryta dideli nuos
toliai, užmušta virš 2,000 
gyventojų, šimtai sužeista. 

Balandžio 4 Amerikiečiai 
užpuolė Paryžiaus priemie
sčio dirbtuves, daug suga
dino. Ątakue&t eilė kitų 
miestų Vokietijoj ir Pran
cūzijoj, su dideliais nuosto
liais priešams. 

JAPONŲ įrengimai sa
lose Aleutiškų salų grupė
je panešė smarkius Ameri
kos lakūnų bombardavi
mus. Kiška sala buvo už
puolama ir bombarduoja
ma ištisai per 8 dienas. 
Kita sala, Attu, taip pat 
nuolatos atakuojama. 
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Mirgu Marga 
lašo Kūgis Mugfa. 
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2nd War Loan Campaign* 

Baltimore, Md. — Beth
lehem laivų darbuose per 
pastarus du mėnesiu išsta
tyta 35 karo ir krovinių 
laivai. Tai žymus skaičius 
laivai. 

Visoje šalyje per Kovo 
mėnesį baigta statyti 146 
įvairaus didumo laivai, jų 
svoris siekia 1,516,000 to
nų. Vasario mėnesį baig
ta 130 laivų. 

Amerikietis lakūnas Ka
pitonas Barnum, iš Old 
Lyme, Conn.-, kuris vienas 
numušė 39 Japonų lėktu
vus kovose Kinijoje, šiomis 
dienomis žuvo mūšyje su 
priešais. 

KNOX, Laivyno Sekre
torius, paskelbė kad Vo
kiečiu submarinai per Ko-
vo mėnesį paskandino fy-, j įkai iš ]ėšti iš ^ 
miai daug alijantų laivų, - 1 * 

LENKAI praneša ypa
tingą žinią — kad iš apie 
milijono Lenkų vaikų, bol
ševikų sugaudytų ir išvež
tų Rusijon 1939-40 metų 
Lenkijos užgrobimu, mirė 
pilnai 400,000 vaikučių. Iš
vežti į Rusiją vaikai buvo 
išmėtyti po sovietų ukius, 
sunkiems darbams, kurių 
neatlaiko. 

Panašiai žūsta ir Lietu-

Iš RUSIJOS skelbia jog 
pradėta kolonizuoti Rusi
jos dalis Sakhalino salos. 
Ten be abejo varomi nelai
mingi bolševikų užpultų 
šalių žmonės, kurie buvo 
išvežti Rusijon. Jie taip ir 
stumdomi kur tik bolševi
kai sugalvoja, greitesniam 
jų išnaikinimui. 

sudarydami rimtą padėtį. 
Submarinų veikimas padi
dėjo palyginant su Vasa
rio mėnesiu. STALINAS paskyrė 50 

naujų generolų, atsižymė
jusiu karo laukuose. Da-

Alijantai skelbia nuskan- barais pats turės ko bijo
dinę viso 8,018,000 tonų arba likviduoti kada 

KELLY VĖL LAIMĖJO. 
__.A „ Chieagos miesto mayoro 

nes ir išmėtyti raudonųjų | rinkimuose Bal. 6 laimėjo 
imperijos plotuose. į tas pats mayoras, Kelly, 

trečiam terminui. Jis yra 

Blokų Ardytojai ašies prekinių laivų nuo 
karo pradžios iki Vasario 
mėnesio pabaigai. Iš jų 3,-
365,000 tonų Vokiečių lai
vų, 4,027,000 Italų ir 626,-
000 tonų jų šalininkų. 

Karo Darbo Jiegų admi
nistratorius skelbia jog šy-
met karo darbams ir karia
vimui bus reikalinga bent 
62,500,000 vyrų ir moterų. 

1952 metais tos jiegos 
susidarė iš 59,800,000. 

Iš Zuricho, Šveicarijos, 
praneša jog Vokiečių dar
bo komisaras pareikalavo 
iš Prancūzijos pristatyti 
150,000 darbininkų dau
giau- Iš jų 50,000 bus pasių
sta į Siciliją stiprinti prieš 
galimą Amerikiečių verži
mąsi Italijon, kiti bus pa
naudoti stiprinimui Vidur
žemio pajūrio. 

1942 metais, Jako, Vo
kietijon paimta virš 500,-
000 Prancūzų darbininkų 
į karo reikmenų darbus. 
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KINIJOJE, kaip prane
ša, Honan provincijoj, del 
karo su Japonais, badauja 
tarp 5 ir 7 milijonų žmo
gių. Daug jų miršta iš ba
do. 

karas baigsis ir jie bus ne
reikalingi. 

Meksikon perveža 10,000 
Lenkų iš Irano, kur jie bu
vo leisti išvykti iš Rusijos. 
Ten yra apie 45,000 Lenkų 
paleistų iš Sovietų nelais 
vės, buvusių išvežtų tuoj 
kaip tik bolševikai pasida 
lino su Hitleriu Lenkiją. 

Demokratas. 

alijantų valstybių konfe
renciją aptarimui ir suben-
drinimui maisto klausimo. 
Apie 20 valstybių sutiko 
dalyvauti. Prasidės Balan
džio 17 Washingtone. 

Lebane, Palestinoj, išti
kus geležinkelio nelaimei 
užmušta apie 120 Britų ka
reivių, keli šimtai kitų su
žeista. -Susimušė du trau
kiniai. 

Štai vaizdas 4,000 svarų di 
dumo orinių bombų kurias U. 
S. lakūnai mėto ant Vokietijos 
miestų. Tokia bomba suplai-
šo visą bloką namų. Jos mė
tomos iš 20,000 pėdų aukščio. 
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Vokiečiai suėmė ir įka
lino penkis žymius Prancū
zų vadus: Blum, Deladier, 
Gamelin ir kitus. Vokie
čiai bando sutramdyti ga
limą Prancūzų pagelbėjimą 
Britams ir Amerikiečiams 
atsitikime jų veržimosi į 
Europą per Prancūziją, 

Wr-

Armija paliuosavo civi
linių žmonių sunaudojimui 
14 milijonų dėžių konser
vuotų vaisių ir daržovių. 
Iš jų 24 milijor^i dėžučių 
bus parduodama tuojau. 

Hado $13,000. New Yor-
ke, senuose išmestuose pa
laikuose, vienas 13 m. ber-j 
niukas rado dėžę kurioje 
pasirodė buvo paslėpta pi
nigai, $13,929. Jis pinigus 
parnešė tėvui, tėvas nuga
beno policijon. Jei per 6 
mėnesius neatsiras tikrų 
tų pinigų savininkų, pini-

tikšumas buvo per paskutinius 
du šimtu metų g-alingiausia pa
saulio politinė jiega ir po šio 
karo vėl bus; 2) Sovietų Rusi
joje auga ir auklėjamas senas 
Rusų tautiškumas, musų ma
žai' galvoją bolševikai ypatin
gai privalėtų apsvarstyti ir 
pasverti. Rusija ikšiam jiems 
buvo ne tiek tautinė valstybė, 
kuriai iš prigimties ir kalbos 
tenka ištikimybę duoti, bet 
luominiais (darbo klasės) su
metimais pasiimta garbinti po
litinė priklausomybė. Musų 
bolševikai buvo Maskvai ištiki
mi ne del to kad Rusais gimė, 
bet iš Įsitikinimo kad Maskva 

t a - i • -u^wJtai "darbininkų tėvynė". Pa-AMERIKA saukia karo ^ Vokiedų respublikos pa. 
smaugimas rodo kad Sovietų 
Rusija ne visiems darbinin
kams tėvynė, tik Rusams. Da
bar net bukiausias musų bol
ševikas nedrysta tvirtinti kad 
Rusų kariuomenė 1940 metais 
atėjo Lietuvon tikslu "fašisti
ni režimą" nuversti. Visas pa
saulis žino, Rusai Pabaltijin 
Įžengė laukiamo su Vokietija 
karo strategijos sumetimais. 

DEJA, FAKTAI ne visada 
jausmus pergali, ar seną pa
protį pakeičia. Socializmo tvar
ka, matyti, Pavolgio Vokiečių 
pobūdžio ir jausmų nepakeitė, 
nes Maskvai juos teko Sibiran 
grūsti. Gali buti, ir aukščiau 
paduoti faktai nei musų raudo
name konservatizme suakme
nėjusių bolševikų neišjudins 
mintis perkratyti ir stoti pa
žangos kelian. Tačiau, matant 
kaip iš 15,000 Philadelphijos 
Lietuvių tik 15-20 šoka Mask
vos tautinį šokį, yra vilties kad 
faljW visgi, veikia. 

"TAUTIŠKUMAS tai galin
giausia musų moderninio pa* 
šaulio politinė jiega". šitaip 
pasakoja Cornell Universiteto 
istorijos profesorius emeritus, 
Karl Becker vėliausioje Yale 
Review žurnalo laidoje. Sako, 
tautiškumas ir nepriklausomos 
tatinės valstybės sąvoka ank
stai giminiuojasi ir semia sti
prybę iš tėvynės meilės jaus
mo. Paskutinių dviejų šimt
mečių istorija parodo kur tik 
kitas prisirišimas (kaip, pav^ 
tikėjimas, tarptautinis pacifiz-
mas, liberalizmas, humaniz
mas, socializmas, komunizmas) 
stodavo su tautiškumu ginčy
tis, ten pralaimėdavo. Tokiu 
budu, profesorius tvirtina, ši
tam karui pasibaigus tautišku
mas, imamas savo tėvų krašto 
meilės ir jos valstybei prisiri
šimo atžvilgiu, pasiliks, kiek 
mes numatyti galime, galin
giausia pasaulyje politinė jie
ga. 

• 
GERAS TAUTIŠKUMO per

galės pavyzdis yra Sovietų Ru-
^ijav Tar$ -1 iiftfttf"* 
godis "patriotas" buvo ujamas 
bolševikų cenzūruojamoje Ru- „ 
sijos spaudoje, kaip mums pri
mena W. H. Chamberlin Har
pers Magazine (Kovo m.). Da
bar ta spauda mirga žodžiais 
"rodina", "otečestvo", "soviet-
skij patriot" (gimtinis kraštas, 
tėvynė, sovietų patriotas). Ten 
tautiškumas visais budais au
klėjamas, puoselėjamas. Auk
ščiausi Rusų kariški ordenai 
nešioja vardus senovės didvy
rių: kunigaikščio Nevskio, ge
nerolo Kutuzovo, maršalo Su-
vorovo. Komunistų botagai 
(politiški komisarai) iš Rusų 
armijos išvyti. Dar geresnis 
pavyzdis tai Maskvos pasielgi
mas su Pavolgio Vokiečių res
publikos trimis milijonais pi-
iečių. Juk tie milijonai per 

daugiau kaip 20 metų gyveno 
tarptautinėj, komunistinėj ap
linkumoj, ir, regis, Vokiško 
tautiškumo nei žymių juose 
neturėjo buti. Bet bolševikai 
jiems (ir Stalino "socializmo 
vykdymui") nepatikėjo: kaip 
tik Hitleris Rusiją puolė tie 
trys milijonai Vokiečių Sovie-
tijos piliečių tuojau buvo 
grūsti tolimiausian Sibiran. 

Išliko Gyvas 

*'* i 
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gai bus atiduoti yadėjul, jtografiją. 

Gavus žinią kad jos vyras, 
oro korpuso Majoras Paul D. 
Brown, išliko gyvas, nors bu
vo pranešta kad jis žuvo Vo
kietijos bombardavime, jo žmo
na, gyvenanti Orange, N. J., 
džiaugiasi žiūrėdama į jo fo- Už sabotažą šioje šalyje 

{vedama mirties bausmę. 
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PROF. MILIUKOVAS buvdi 
Rusų tautininkų (kadetais va
dinamų) vadas. Į Sovietų tvar
ką jis visą gyvenimą žiurėjo 
kritingai, bet palaipsniui įsiti
kino kad, visgi, ta tvarka šiek-
tiek saugojo ir gynė Rusų tau
tinius ir kulturinius reikalus. 
"Rusija dar gyva!" jis savo 
trijų tomų Outline of Russian 
Culture" veikale džiugauja. 
Prof. Karpovičius, kuris prie 
Miliukovo veikalo pridėjo pas
tabų iš Sovietų Rusijos istori
jos, straipsnyje apie Sovietų 
literatūrą sako: "Pasirodo nau
jas ir reikšmingas apsireiški
mas — gimsta Sovietinis tau
tiškumas". (šiuos faktus mi
ni Prof. Harper, Miliukovo vei
kalą recenzuodamas The Ame
rican Journal of Sociology, 
Sausyje, 1943). 
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