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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angliakasiams Reika
lauja po $2 Dienai, 

Daugiau 

Angliakasių unijos virši
ninkai pradėjo judinti rei
kalavimą pridėti minkštos 
anglies kasėjams po $2 į 
dieną mokesties daugiau. 
Tas apima apie 500,000 an
gliakasių. Karo Darbo ta
rybos suvaržymą algų kė
limo klausimo unijos virši
ninkai skaitp "nesąžinin-
gu". 

Panašų algų pakėlimą 
sako pareikalaus ir kietos 
anglies darbininkams. 

Iki šiol dar vi^ tebesitę
sia derybos ir kalbos apie 
įvedimą 6 dienų darbo sa
vaitės angliakasyklose, bet 
iki to prieis, pasibaigę ir 
karas, ,kaip išrodo . 

Protestai. Darbo orga
nizacijos įteikė Preziden
tui Rooseveltui protestą 
prieš pragyvenimo kainu 

Reikalauja nustatyti vi
soms reikmenims kainų ri
bas neleisti branginti. 

Londonas.— Pereitą me
tą Anglijoje buvo 1280 dar
bininkų streikai, kurie su
trukdė įvairius darbus — 
301 streikų daugiau negu 
turėta 1941 metais. \>r 

Darbininkam^ algos vis 
palengva keliamos, tačiau 
vienai grupei iš 400 darbi-# 
ninku algos numažinta. 

Vokietijoj išleista griež
tas įsakymas visiems vy
rams tarp 16 ir 65 metų ir 
moterims tarp 17 ir 45 me
tų dirbti, tinginiauto jams 
pagrąsina net mirties bau
sme. Ten streikų nėra, ir 
nereikalaujama algų pakė
limo, nors uždirba gal de
šimts kartų mažiau ^ negu 
Jįįierikos darbininkai. 
. Vokiečiai visi užsikirtę 

laimėti karą nežiūrint al
gų ir darbo valandų, Ame
rikoje gi darbininkai nori 
iš karo pasipelnyti ir turė
ti "gerus laikus" (Nuo pel
nų neatsisako ir fabrikan
tai bei visoki valdininkai, 
nors karą pralaimėjus vi
si liktų svetimų užkariau
tojų vergais ir tada turė
tų dirbti už kelis centus į 
dieną.. . 

Illinois Cubernatorius Paskelbe 
Respublikos 

lK 

Prez. Roosevelt gryžo iš 
savo 14,000 mylių oro ke
lionės, Sausio 30 d.- jau ra
dosi Washingtone. 

Po 10 dienų konferenci
jos su Churchillu ir Pran
cūzijos vadais Casablankoj, 
Roosevelt apsilankė Libe
rijoj, negrų valstybėj Afri
koje, ir Brazilijoj, kur su 
Prezidentu Getūlio Vargas 
atlaikė svarbius pasitari
mus apie bendrą karą su 
ašies užpuolėliais. 

Po šios konferencijos su 
Prancūzais karo vadais, sa
koma jie sudarys 300,000 
Prancūzų armiją Šiaurės 
Afrikoje kovai prieš ašį. 

Amerika ir Anglija sku
bina aprūpinti tą Prancūzų 
armiją naujausiais gink
lais. f 

Churchill po tos konfe
rencijos apsilankė Turkijo
je, su kuria susitarė karo 
strategijos reikalais. 

Prez. Roosevelt sugryžęs 
laiko svarbias karo konfe
rencijas su savo aukštais 
padėjėjais. ; 

v . 
Prezidentai numato su

darymą 7,500,000 vyrų ar
mijos, kurios užtektų karo 
laimėjimui. 

Vadovavo Afrikon 

A d m i r o l u s  H .  K .  H e w i t t ,  > X  
USA karo laivyno, vadovavo 
jurų operacijoms laike Ameri
kos įžengimo į Šiauriės Afri
ką. čia jis vaizduojamas su 
savo žmona, atvykus į New 
Yorką. ' 

HITLERIO IŠKILME 
SUTRAMDYTA 

Sausio 30, Hitleris/turė
jo minėti 10 metų savo su
kaktį kaip jis įsigalėjo Vo
kietijoje. Surengus to pa
minėjimo ceremonijas, tuo 
metu Berliną užpuolė An
glijos lėktuvai ir privertė 
iškilmes atidėti. Hitleris 
savo proklamacijoje parei
škė, "mes turim laimėti ka
rą, arba buti bolševikų ver
gais". 

Hitlerio pirma ranka oro 
ministeris Goering prižadė
jo Vokiečiams karo laimė
jimą su laiku. 

Kaip žinoma, Hitleris bu
vo nuskridęs pas savo ka
reivius apsuptus Stalingra
do srityje, bet ir tas nieko 
negelbėjo. Rusų fronte ne
pasisekimai nazius ir jų 
aukštuosius vadus žymiai 
sumaišė. 

ADV. ANTANAS 6LlS KALBĖS PER 
RADIO WLS VASARIO 8 

CHICAGOS MAYORAS SKELBIA SAVO 
PROKLAMACIJĄ VASARIO 16 PROGA 

STALINGRADO^ MU-
BAIGTAS" n jr 

•jflP" 
Amerikos karo laivyno 

vadovybė nupirko iš Lon
dono kalėjimo ūkės siuvy
klų 130,000 cambray dar
binių marškinių. Kažin ar 
Amerikos marškinių siuvy
klos ir darbininkai neuž
protestuos prieš tai, kaip 
paprastai padaro kitais at
vejais. - ^. 

- i1!' < < .V 
Moterų armijos pffedas, 

U'AAC, planuojama suda
ryti iš 500,000 moterų. Da-
fcjar jų skaičius nustatytas 
$50,000. *  ę -Sit: 

AM PUSĖS VEIKIA 
AFRIKOJE 

Britų armija seka pas
kui bėgančius Rommel'io 
kareivius. Amerikos karei
viai įsistiprino prie Sened, 
47 mylios nuo Tunisijos^ pa
jūrio, kur ruošiasi užkirsti 
bėgantiems kelią. 

Kitose vietose smarkiai 
įsistiprinę ašies jiegos ir 
alijantų pastangos jas su
mušti nepavyko. 

PASKANDINTA 610 
Iki pereitos savaitės pa

baigos priešų submarinai 
Atlantike paskandino jau 
610 alijantų prekinių laivų 
nuo Gruodžio 7, 1941 me
tų, ; ; • 

Iš Londono praneša Vo
kiečiai padidino # submari
ne gamybą ir visu atkak
lumu ims pulti alijantų lai
vus gabenančius reikmenis 
Rusijai, Afrikai ir kitoms 
šalims. ; 

Per Gruodžio mėnesį vi
soje šalyje bendrai imant 
karo reikmenų gaminimas 
pakilo 14 nuoš. virš Lapk
ričio gamybos. . 

Lėktuvu per Gruodį pa
daryta 5,489^ 667 daugiau 
negu Lapkričio mėnesį. 

Graikijoje, naziai sušau
dė 55 Graikų užstatų, del 
plintančio Graikijoje pasi
priešinimo ir naikinimo 
okupantų sandėlių. 

Peru, Pietų Amerikoje, 
žemės drebėjime užmušta 
apie 60 žmonių, šimtai ki-
tį sužeistą, "į */ V /\ 

Iš Maskvos praneša kad 
mušis prie Stalingrado vi
sai baigtas ir kad "likvi
duota" 330,000 priešų ka
riuomenės, pačios geriau
sios ką Hitleris turėjo. 

Dabar Rusai praneša už
kerta kelią 200,000 Vokie
čių kariuomenės Kaukaze, 
ir raudonoji armija priar
tėjo iki 30 mylių nuo Ros
tovo prie Dono upės. Sako, 
naziai traukia savo kariuo
menes iš Rostovo juromis, 
nes sausžemiu kelias užkir
stas. Juodojoje juroje bol
ševikų karo laivai užpuldi
nėja Vokiečių transporto 
laivus. 

Sovietų armijos, prane
šimai sako, priartėjo Kur
ską ir nuolat eina artyn 
Kharkovo. Užėmė daugy
bę kaimų ir mažų mieste
lių savo žygiuose. 

New Yorke,, streikavu
sieji 26,000 moteriškų rū
bų siuvėjų unijos viršinin
ko įsakyti gryžti dirbti. 

^MARKUS MUŠIS 
t PACIFIK&w 

Šiomis dienomis atsibu-
na smarkus mūšiai prie So-
lomonų salų su Japonais, 
kurie užsispyrė atgauti iš 
jų atimtas salas. Mušis sa
koma bus bene didžiausias 
iš iki šiol ten įvykusių, tik 
apie jo pasekmes Ameri
kos karo vadovybė dar ne
gali skelbti. 

Mušis eina juromis ir 
ore. Abi pusės neša dide
lius nuostolius. 

Amerikos ir Britų jiegos 
atakuoja Japonų jurų ba
zes 1,200 mylių frontu. 

VOKIETIJOJ, sako, su
sidarius slapta grupė kuri 
norinti išversti nazių ga
lybę ir susitarti su alijan-
tais karo baigimui. Ji su
tinkanti palikti Vokietiją 
tokią kokia ji buvo pir
miau, be užgrobtų žemių. 

Omaha, Nebr. —- Karo 
laivynan įsirašė Verne D. 
Case, 45 m. amžiaus, 15-kos 
vaiku tėvas. 

Gubernatoriaus Dwight H. Green Proklamacija 
Springfield, Illinois, Vasario 1. —• Gubernatorius 

Dwight H. Green šiądien išleido proklamaciją skelbian
čią antradienį, Vasario 16, kaipo Lietuvos Respublikos 
Dieną ir patarė ją švęsti visoms suinteresuotoms pilie
čių grupėms. Proklamacija seka: . 

"Whereas, The principles of freedom and dem
ocracy are being challenged by totalitarian forces 
which have caused untold suffering and loss of life 
fit many lands, and 

"Whereas, The Republic ^ "Lithuania has be-
vcorne the innocent victim of armed aggression, and 
is in danger of being made a battle ground, and 

"Whereas, The security and future happine»: 
of free peoples everywhere call for the repudiation 
l>f the forces of tyranny and the restoration of self 

^ government in those ^nations wljose independence^ 
* ha# Jbeen temporarily overthrown, and 

"Whereas, Tuesday, February 16, is the t weft-
ty-fifth anniversary of the independence of the Re
public of Lithuania, an occasion full of significance 
to all Americans of Lithuanian birth or descent, 

"Now, Therefore, I, Dwight H. Green, Governor 
of the State of Illinois, do hereby proclaim Tues
day, February 16, of the present year, as Republic 
of Lithuania Day throughout Illinois, and request 

' all interested groups, societies and individuals to 
observe the day by appropriate ceremonies." 

* * * 
CHICAGO, 111. — Adv. Antanas A. Olis, Lithuanian Nat

ional Relief Fund pirmininkas, kalbės per radio iš vienos didžių
jų Chicagos stočių, WLS, 1:35 vai. po pietų (2:35 vai. Cleve-
iando ir Detroito laiku), pirmadieni, Vasario 8 d. 

Kiek žinoma, Chicago* Mayoras Kelley taip pat išleidžią 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proklamaciją. 

Visi šie dalykai, ir kiti kurie tuoj visuomenei bus paskel
ti, yra pasidarbavimas Chicagos žymių tautininkų vadų, kurių 
priešakyje veikia Adv. A. A. Olis. 

Lietuvos Prezidentas A. Smetona atvyksta i tautinės sro
vės rengiama Lietuvos Nepriklausomybės 25 metų sukakties 
minėjimą Vasario 15, 16 ir 17. Atlankys svarbias valdiškas įs
taigas Chicagoje. ir Illinois sostinėje Springfield. 

Nepriklausomybės banketas atsibus Vasario 16 pakarę, 
Blackstone Hotel. 

Mirgu Marga 

Rašo Kūgis Mugis. „ 

Pagautas Vokiečių Smarkus Lėktuvas 
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REIKĖS 3 MILIJONŲ 
MOTERŲ 

Žinovai tikrina kad ka
ro produkcijos aukšto laip
snio išlaikymui, šiais me
tais įviriems darbams rei
kalinga. bus trijų milijonų 
moterų, daugiausia namų 
šeimininkių, iš 187 indus
trinių miestų. Profesijų it 
raštinių moterys ir mergi-* 
nos jau dirba, todėl į dar-

ibus turės stoti namų šei
mininkės kurias tik sąly
gos leidžia. Nevedusių mo
terų jau beveik neliko be 
darbo. - , ^ : 

• II 11| • 

S. V. Armija nori |ekvi-
zuoti 7,000,000'automobilių 
iš Amerikos gyventojų, ir 
surinkti visus ratų gumus 
kurie turi vieną viršaus. 

. j* 
Sudege 30 ligortliį. -Seat

tle, Wash. — Sanatorijoje 
nuo degtuko kilus gaisrui, 
sudegė 30 ligonių ir_ senų 
pensininkų. Ak 

SUOMIJA, kaip iš Lon
dono eina gandai, norinti 
gauti Popiežiaus tarpinin-
kystę taikai su Rusija. Ka
žin ar popiežius norės tu
rėti ką bendro su "maso
nais" .... 

Kitos žinios sako, Suo
miai jieško ausauginės su
tarties su Švedija. 

Lėktuvų nelaimes. Ka
lifornijoj Sausio 31 rasta 
po kelių dienų jieškomas 
dingęs kariškas lėktuvas, 
su kuriuo visi 19 vyrų bu
vo negyvi.' 

piliefė) vir pačiam čarneckiui. 
Be to, norima gauti leidimas 
atvykti buvusiam Lietuvos 
Prezidentui Stulginskiui, Vol
demarui, Merkiui, Dovydaičiui, 
Šakeniui ir kitiems (reiktų ne
pamiršti Urbšio). Lietuviams 
butų labai naudingas dalykas. 
Tačiau, tokių leidimų davimas 
reikštų nepriklausomos Lietu
vos principo pripažinimą. Mas
kva, regis, tam dar nėra pasi
ruošus. 

• m  

f M  

LIETUVOS Ministeris Lon
done, p. Balutis, laiške savo 
draugui Chicagoje iškelia pasi
ryžimo gairę Amerikos Lietu
vių tautinei visuomenei. Sako, 
"Toli gražu nesam nei 'down' 
nei *out'. Laikysimės dantis 
sukandę iki paskutinos, kol 
saulutė vėl užšvis". Amerikos 
Lietuviai privalėtų taip pat 
sau pasakyti: "Nežiūrint visų 
klaidingu keliu einančių, mes 
nesam nei 'down' nei 'out', ir 
dantis sukandę laikysimės iki 
paskutinosios, kol Amerikos 
pergalė nesuteiks Lietuvai kas 
jai priklauso". 

Balutis pastebi, mes perdaug1 

buzos užvirėm, bet, atminki
me, pas Amerikos Lietuvius-
buzos virėjų visados buvo ap
sčiai, bet, paprastai, tie virė
jai patys tą buzą būdavo pri
versti ir suvalgyti. 

16 SIBIRO laimingai 
vintas Ameitikos Lietuvis, .Dr. 
My'kblftšT"' Df^n is**" (Wa^eFfrury' 
Conn), sakosi parvežęs Lietu
vių tremtinių dainuojamą dai
ną, kuri sako: 

Tamsios rūsys, 
eferėgnas oras, 
Pilni purvo kambariai, 
Šiaudų kuokšte — 
mano guolis, 
Mano minkšti patalai. 

Tai ką 'T&rybinės Lietuvos" 
piliečiams suteikė per 25 me
tus gamintas Marksistinis so
cializmas ! t 

• 
"NELAIMINGA musu tau

ta", rašo vienas Lietuvis iš 
Švedijos, "ji draskoma ir iš 
rytų ir iš vakarų. Karui pa
sibaigus, tiesiog baisu pagalvo
ti kas bus iš musų žmonių li
kę. Lietuvos žmonės, kaip 
juntama, visas viltis tik i A-
meriką deda, nes kitaip padė
tis atrodo beviltiška". 
- Amerikos Lietuviai gerai su
pranta savo naujos tėvynės 
svarbą: be visų paprasto Ame
rikos piliečio pareigų, jie dar 
pridėtinai dirba ir rūpinasi 
užtikrinti Amerikai pergalę. 

• 
VASARIO 16-tos minėjimas, 

regis bus tinkamai švmet A-. 
merikos Lietuvių atžymėta. Ją 
minėti ruošiasi visos kilnios 
tautines spėkos, tikėdamos mū
sų liaudyje palaikyti karštai 
besiliepsnojanti troškimą su-* 
grąžinti Lietuvai politinę lais* 
vę. Geriausi Lietuvos sunai, 
Basanavičius, šliupas, Kudir
ka, Maironis ragino už tą lais
vę kovoti, o 22 nepriklausomo 
gyvenimo metai kiekvienam 
Lietuviui parodė ką Lietuviu 
tauta gali kada gyvena laisvė# 
sąlygose, 

"Tas lafcvgs nevertas kas 
negina jos!" > 
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KUNIGŲ Vienybe ir Katalw 
kų Federacija sumanė praktišu 
ką darbą: žada sudaryti petici* 
ją Valstybės Sekretoriui H uit ^ % 
ir prašyti jo patarpininkauti' f Ę: 
gauti Sovietijos leidimą atvyk* 
ti buvusio Lietuvos Atstovu 
Čarneckio žmonai (ji Asperikof 
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