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STREIKAI
NE‘r-Y0RKAS. Padėtis streikų atžvilgiu JAV -se nerodo jokio pagerėjimo.

Joi bendros vyriausybės ir darbo įstaigų pastangos, neduos jokių teigia
mų rezultatų, sausio mėn. vidury streikuos jau 2 mil. darbininkų. Darbo 
konfliktai vyksta dabar septyniose : ūkio šakose; plieno, įrankių, auto
mobilių, elektros, tolefono-tele grafo, mėsos konservų pramonėje ir uos
tose. Dar tebestreikuojaut 225.000 "General Motors" darbininkų, plieno 
darbininkų profesinės sąjungos, turinčios milijoną narių, nutarė sausio 
14 dieną sustabdyti darbą. Elektros ir radijo darbininkų profesinė sąjun
ga savo 200.000 narių tarpe pravedė balsavimą, kuriame 80 proo * pasisakė' 
UŽ streiką. 300.OC 0 mėsos konservų pramonės darbininkų reikalavo savo, at
lyginimą pakelti 15 centų valandai. 200.000 elektros pramonės darbininkių 
pareikalavo dienos užmokosnio padidinimo 2 doleriais. 400.000 telefono 
darbininkų prisijungė prie jų reikalavimo. Vašingtono telefonistai sau
sio 4 d. 10-11 vai. sukėlė simbolinį streiką prieš .potvarkį, pagal kurį 
tolimųjų pasikalbėjimų metu jiems turėtų padėti prižiūrėtojai. Ir ki
tose šalyse kilo nauji darbo konfliktai. Vien iš Kanad os pranešama, jog 
ton 10.000 Kordo motorų fabrikų darbininkų sausio 3 d., po 09 dienų strei
ko, vėl pradėjo darbą. Argentinoje užvakar prasidėjo generalinis streikas 
dėl algų • padidinimo. IŠ Šiaurės Prancūzijos ir Paryžiaus jrierabsoių pra
nešama ai ie streikus dėl vėl įvesto duokos'normavimo., Italijoje - Mila
ne, Romoj ir Tlorencfjoj-įvyko didesnio mąsto bedarbių demonstracijos.

.NERAMUMAI SICILIJOJE ■
LONDONAS. Sicilijoje įvyko susirėmimai tarp policijos ir daugiai kaip 

tūkstančio separatistų,.kurio puolė policijos rūmus. Puolimui nepavykus, 
jie pasitraukė ir įsikasė. Prieš sukilėlius panaudot,! tankai.

PALEISTAS BELGIJOS PARLAMENTAS
LONDONaS. Abioji parlamento rūmai Belgijoje yra paleisti., Nau ji rinki 

mai įvyks vasario 1? Steną.- . ,
' ASOMIBĖS BOMBOS ELAUSIŠ© _AMffiIEIE6l.il ' ' ■ ■ ■

LONDONAS. Byrnes paneigė Žinias, kad. tarp amerikiečių delegacijos na
rių esąs nuomonių-skirtumas atominės energijos kontrolės klausimu. Tuo 
klausimu visi delegacijos nariai sutaria. i

POLICIJA VOKIETIJOJE IŠ aMERIEIECIŲ KARIŲ. Londonas. Amerikiečių zo
noje bus sudaryta speciali amerikiečių policija, kuri susidės tik, is? 
amerikiečių karių savanorių. Jos skaičius būsiąs iki' 38 .000. Sį polici
ja be.n brač arbiaus su MP ir vokiečių policija./

FRaNOŪRTAS . 3.000 amerikiečių karių Frankfurte sukėlė triukšmingą , 
bot tvarkingą demonstraciją dėl lėto grąžinimo namo.

LONDONAS. 60 arabų vadų Jeruzalėje atmetė anglų pasiūlymą, į mėnesį 
1.500 žydų įvažiavimui į Palestiną.

hRAUNSCHVEIGuS. kadangi britų sunkvežimiai nakties metu rusų zonoje 
dažnai apiplėšiami, dabar jie ten kursuoja tik di'enos metu.

MASKVA. Korėjoje 100.000 žmonių minia, nešdama Lenino ir Stalino pa- ’ 
veikslus ir padėkos Šūkius sąjungininkams, ypatingai raudonąja! armijai, 
demonstravo savo pasitenkinimui-dėl. Maskvos konferencijos nutarimų Ko
rėjos reikalu išreikšti. / Tuo tarpu iŠ N’ew-Yorko pranešama apie dide
les demonstracijas Korėjoje prieis Maskvos konferencijos i nutarimą, pa
gal kurį Korėja dar penkius metus negaus nepriklausomybės. Rad./.

LONDONAS. Bud Godesberge Suimtas buvęs Hitlerio adjutantas Nikolaus 
von Below.
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-Sausio 11 d. nuo 14,30 iki 17 Vai* įvyks informaciniai lietuvių stl- 

0 įlinkimas teatro salėjo: 1* At stovams į Apygardos atstoviu suvažiavimą 
.Pinkti* 2* Apylinkės • teismui rinkti. 3. 'Einamieji reikalai* P.S.- Kitu 
laiku salė yra užimta repeticijomis ir gauta tik nurodytom valandom. Pra* 
Šoras atvykti punktualiai. Liet .Tremtinių Bendruomenės Valdyba.

** SąVyšy Su Vasario 16 dienos proga statoma premjera, Lietuvių Taut. 
*4i0amblis nori papildyti kolektyvą sopranais ir altais* Suinteresuotos 
kviečiamos rytoj 1B vai * atvykti į "L” r. I a. 4 kamb.

m Rytoj 10 vai. UERRAos patalpose 37 kamb. kviečiami visi inžinieriai 
4 diplomuoti ir nediplomuoti/ ir technikai. Bus siūloma darbo amerikiečių 
,'įst algose^ J

'♦ ME IN KA1W
ittJĖRBBERGAS* Dana. Hitlerio knyga ”Mein Kampfrt yra brevijorius apgau

lės ir prievartavimo, kuriuo naoiai norėjo užgrobti Europą ir visą pasau
lį, « pareiškė antradienį Nuernbėrge britų kaltintojas Jonės* ’’Mėlt Kampf” 
esanti agresinio karė, kaip užsienio politikos priemonės, garbinimas* • 
knygos idėjos buvo dalis vokiečių jaunuomenės tikėjimo išpažinimo ir pa
grindas SA ir SS politiniam auklėjimui. Kaltinamieji Sohiraoh ir ROsen- 
berg yra pirmoj eilėj atsakingi už tų hitlerinių tikėjimo pagrindų IŠpla- 
tikimą jaunuomenėje. Jones nurodė, Jog net jaunavedžiams metrikacijos 
biuro valdininkai dalindavo VLiein Kampf”,kaip vestuvinę dovaną, .’’Meln 
Kąmpf" buvo lyg vokiečių tautos biblija ir tuo pačiu užnuodijo viscis tau
tas pasaulėžiūrą. ”Mein Kampf” nėra literatūrinė studija, kaip spėjo 
prieš'karą daugelis asmenų sąjungininkų kraštuose. Tai yra tiesioginė 
JČgos raudojimo ir apgaulės išraiška ir tiesioginiai jungiasi su Ausoh - 
v/itzo ir LIaidonooko įvykiais, kaltinamieji visiškai pasisavino ”Mein 
Kampf” džiunglišką filosofiją, - užbaigė Jonės. /”H,E”/.

BE PARAŠIUTO IŠ 6 KM AUKŠČIO.
Anglijoje gyvena vienas aviacijos viršila, kuris be parašiuto iššoko 

is degančio Lancaster lėktuvo 6 km aukštyje, ir nė vieno kaulelio nešusi- 
laužė, Lėktuvas buvo pataikytas prie.šlėktuv. aio pabūklo, liepsna apėmė 
lėktuvo liemenį, sudegino parašiutą ir sužeidė lakatą, Jis turejo^pasl- 
rinkimą; lėtą mirtį ugnyje arba greitą, Iššokant iš lėktuvo. Jis šoko. 
Pirmiausia, ką jis atsimena, buvo lova ligoninėje, kur aplink jį stovėjo 
yakięČįų karininkai. Skaudėjo nudegęs veidas ir sumuštos vietos, bet nie- 

nebuvo lūžę, Vokiečiai norėjo žinoti, kur jis paslėpė savo parašiutą. 
Jis paaiškino, kad iš lėktuvo iššoko taip, kaip stovi, kad po to prarado 
sąmonę ir kad daugiau nieko nežinąs. Paaiškėjo, kad jis nukrito ant me
džio, kuris sumažino kritimo jėgą. Kuo medžio jis įkrito į gilią sniego 
pusnį, Taip jis iš 6 km. kelionės oru išėjo sveikas, /”E,A”/,

ĮVAIRIOS ia POLITINĖS ..ŽIBIOS..
ŠERNAS, Šveicarijos diplomatiniai sluoksniai pareiškiu, jog laukiamą 

Šveicarijos v Rusijos santykių pagerėjimo,
LpZiDpIUS, Iš Sąudi r- Arabijos į Palestiną arabų ir anglų firmps pra

vedė naftos vamzdžius,
BERLYNAS, Berlyne pradėta gaminti penicilinas Vokietijai,
MURKOHiSNAS, Esperanto kalba L vėl leista dėstyti Vokietijoje,

v ;,\L,BąLSąS” išeina kasdien, be šventadienių, Redagiioja Redakcinė 
^oįegįją. Leidžia ’’Giedra”, Permitted, by DP Direction /ĘHRRA/
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