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KRISLAI
Kova už Mokslą.
Argi Tiesa?
Daktare, Nejaugi Netekai 

Proto?
Gražiausias Pavyzdys 

Visiems.
Šį Sekmadienį.

Rašo A. BIMBA

New Yorke, Radio City 
Music Hall, rodo filmą “Ma
dam Curie.” Jau seniai rodo, 
o svieto vistiek teatras prisi
kimšęs.

Filmą tikrai nepaprasta. Ji 
parodo kovą už mokslą. Pa
rodo mokslininkų pasiryžimą. 
Parodo tos nepaprastos, gar
sios mokslininkės sunkų gyve
nimą, troškimą didinti žinoji
mą, tarnauti žmonijai.

Filmą jaudinanti ir žavėjan- 
ti, traukianti iš akių ašaras.

Smetonos mirtis menševi
kams davė progą paskelbti vi
sai naują filozofija. Jų dien
raštis sako: nebevalia Smeto
ną peikti, kai jis miręs, “nes 
jis vistiek nebegirdės mūsų iš
metinėjimų, nebejaus neapy
kantos, kurios tik gyvas bū
damas buvo vertas” (Naujie
nos, sausio 20 d.).

Tai šitaip. Jis nebegirdės, 
tai jo kruvinų, kriminališkų, 
barbariškų darbų nebekeikite 
aikštėn ’

Tokia filozofija yra ne tik 
kvaila, bet labai pavojinga. 
Plėšikų, kriminalistų, žmog
žudžių, tironų, barbarų — to
kių, kaip Hitleris, Mussolinis, 
Franco, Smetona, Horty, Man
nerheim — kad ir mirusių dar
bus reikia kelti aikštėn, juos 
pasmerkti ir prakeikti, kad 
persergėjus ir pamokinus gy
vuosius. ,

Kas bando tuos darbus pa
slėpti arba apie juos nutylėti, 
tas prisideda prie tų darbų 
plėtimosi tarpe gyvųjų. Jie 
tampa tų darbų platintojais.

O magaryčioms pasiskaity
kite sekamą:

“Tai buvo niekam nelaukta 
ir šiurpi žinia. Iš pradžią dau
geliui net buvo sunku susivok
ti, ką tai, iš tikrąją, reiškia, 
ypač šiuo karo laiku. Tik kiek 
atsipeikėjus pajutome, kad 
Lietuva neteko tauriausio ir 
įtakingiausio kovotojo už Lie
tuvos laisvę, jos kultūrą ir jos 
gerbūvį. Tai, tarsi, laivas blaš
komas žiaurią bangą į visas 
puses jūroje stąiga neteko pa
tyrusio kapitono. Kas toliau tą 
laivą vairuos ir j kurį uostą jį 
pasuks?”

Jisai, be to, šitą Lietuvos 
liaudies kankintoją, šitą fašis
tą diktatorių lygina prie Ku
dirkos, Basanavičiaus, Mairo
nio.

Taip apie Smetoną rašo 
SLA daktaras kvotėjas Dr. 
Biežis Chicagos 
Drauge (sausio 20

klerikalu 
d.).

Dr. Biežis

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Raudonarmiečiai Atvadavo
Krasnogvardeiską; Artinasi 

Prie Estijos Sienos
London, saus. 27. — So- miestu ir jo gatvėse užmu- 

vietų kariuomenė atėmė iš šta keli tūkstančiai vokie- 
vokiečių Krasnogvardeiską 
(Gatčiną), didelį geležinke
lių mazgą, 42,000 gyventojų 
miestą, 30 mylių į pietus 
nuo Leningrado.

Naciai buvo pavertę Kra
snogvardeiską į galingą sa
vo tvirtumą. Bet Raudonoji 
Armija atakomis iš šonų 
per dieną paėmė šį miestą 
šturmu po įtūžusių kauty
nių gatvėse.

Tik atskiroms nacių ka
reivių ir oficierių grupėms, 
numetusioms ginklus, pavy
ko ištrūkti iš Krasnogvar
deisko. Per kautynes ties

Senato Bilius Kariam 
Balsuoti tai Apgaulė, 

Sako Prezidentas

Amerikiečiai Ištaško Nacių 
Atakas, Žygiuoja Pirmyn

Nesakysiu, kad 
nežino Kudirkos darbų. Būtų 
jo įžeidimas.

Smetoną, nužudytoją Gied
rio ir Požėlos, šaudytoją Lie
tuvos valstiečių, fašistinį dik
tatorių, garbintoją Hitlerio ir 
Mussolinio, lyginti prie Kudir
kos, skelbti kovotoju už Lietu
vos laisvę, jos kultūrą, jos ger
būvį, yra bjauri veidmainystė, 
pikta apgavystė.

N u o š i r d žiausiai sveikinu 
Lowellio demokratinius lietu
vius. Jie duoda visiems labai 
gražų ir sektiną pavyzdį.

Laisvėje (sausio 25 d.), Jo
nas Karsonas rašo, kad jie 
nusitarė mokėti po dolerį kas 
savaitė teikimui pagelbos Lie
tuvai.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas raštiškame sa
vo pareiškime kongresui 
pavadino tikra apgavyste 
senato tarimą, kad, girdi, 
Jungtinių Valstijų karei
viai, jūreiviai užsieniuose ir 
namie turi balsuoti kiek
vienas tik pagal savo vals
tijos taisykles ateinančiuose 
prezidento ir kongreso na
rių rinkimuose. “Tai apga
vystė ir prieš visus Ameri
kos žmones,” sakė preziden
tas.

Jis ragino priimti naująjį 
Green - Lucas sumanymą, 
kuris reikalauja išleist vie
ną bendrą įstatymą gink
luotų jėgų nariams balsuoti 
rinkimuose. Nes jeigu būtų 
nustatyta balsuot tiktai pa
gal paskirų 48-nių valstijų 
taisykles, tai dauguma ka
reivių ir jūreivių tikrumoj 
visai negautų progos daly
vauti rinkimuose dėlei dau
gybės visokių kliūčių.

Prezidentas reikalavo, 
kad kiekvienas kongreso 
narys vardu pavarde pasi
sakytų, kaip jis balsuoja 
tuo klausimu.

Green - Lucas sumanymas 
kongresui, reikalaudamas 
vieno bendro įstatymo bal
savimams, tačiaus, sako, 
jog kiekviena valstija spręs, 
kurie jos piliečiai kariai tu
ri teisę balsuoti.

Šiame punkte yra vienas 
blogumas, kad kelios pie
tinės valstijos reikalauja 
tam tikrų mokesčių už tei
sę dalyvauti rinkimuose, ir 
neužsimokėjusiėm atima tą 
teisę.

čių ir pagrobta dideli kie
kiai karinių jų reikmenų. O 
bežygiuojant raudonarmie
čiams į vakarus ir pietus 
nuo atvaduoto Krasnogvar- 
deisko, vėl paimta nelaisvėn 
daug priešų.

Dabar vokiečiai nustumti 
jau 32 mylias į pietų vaka
rus- nuo Leningrado, 30 
mylių į pietus ir 28 mylias 
į pietų rytus.

Vakar Raudonoji Armija 
atėmė iš priešų Mednikovo 
miestą, 22 mylios į vakarus 
nuo Krasnogvardeisko ir 
tik 42 mylios nuo Estijos 
sienos, šioj srityj taipgi bu
vo atvaduota nuo nacių ge
ležinkelio stotis Voiskovicy 
ir 16 kitų gyvenamųjų 
punktų.
ŠLUOJA NACIUS NUO 

GELEŽINKELIŲ
Į pietų rytus nuo Lenin

grado raudonarmiečiai, to
liau šluodami vokiečius nuo 
geriausio geležinkelio, ei
nančio iš Leningrado į Mas
kvą, atkariavo Riabovo ir 
Georgijevskaja geležinkelio 
stotis ir 7 kitas gyvenamą
sias vietas. Dabar telieka 
tik 45 mylios šio geležinke
lio apvalyt nuo nacių, tarp 
Ria*bovo ir Volchovo.

Numaršuodami dar 6 my
lias į pietus palei kitą gele
žinkelį, vedantį iš Leningra
do į Vitebską, sovietiniai 
kovūnai užėmė geležinkelių 
mazgą Novolisino ir gele
žinkelio stotis Golosovają, 
Stekolny, Semrino ir Susa- 
nino.

PIRMYN Į VAKARUS 
NUO NOVGORODO

Novgorodo fronte rau
donarmiečiai atvadavo gele
žinkelio stotį Liuboliady, 
Golino ir 10 kitų gyvenamų
jų punktų. Nuo Golino te
lieka 5 mylios į vakarus iki 
Šimsko, geležinkelio ir vieš
kelio centro.

Maršuodami nuo Ilmen 
ežero į vakarus linkui Šim
sko, Sovietai gręsia pasku
tiniam vokiečių geležinke
lius į rytus nuo Pskovo. To
kiu būdu statoma pavojun 
pasitraukimas naciams iš 
viso ploto tarp Leningrado 
ir Pskovo - Ilmen ežero li
nijos.

Pietinėje. Dniepro upės 
kilpoje Raudonoji Armija 
vėl atmušė įtūžusias nacių 
atakas Vinnicos ir Christi- 
novkos ruožte; padarė 
skaudžių nuostolių vokie
čiams ir jų tankams. c

Nepamirškite, kad šį sekma
dienį įvyks Laisvės bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas. Daly
vaukite šėrininkai ir svečiai.

Padarykime šį suvažiavimą 
dideliu, entuziastišku, sėkmin
gu!

KAIP NAIKINAMI NACIŲ 
TANKAI IR LĖKTUVAI

Iš Lėktuvo ant Arklio

Juogslavijos partizanai 
atvadavo jau 70 proc. Bos
nijos.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė saus. 25 d. visuo- 
sese frontuose sudaužė 144 
vokiečių tankus. Tų pačią 
dieną buvo nušauta 49 prie
šų lėktuvai.

London. — Sugedus lėk
tuvui, anglų lakūnas J. M. 
Webb iššoko su parašiutu 
ir nusileido tiesiog ant far- 
merio arklio, apžergdamas 
jį. Bet joti Webbui neteko. 
Nusigandęs arklys piestu 
atsistojo ir numetė, lakūną.

Alžyras, saus. 27. —Penk
tosios armijos amerikiečiai 
ir anglai ištaškė stiprią vo
kiečių tankų ir pėstininkų 
kontr-ataką į pietų vakarus 
nuo Littoria, 35 mylios į 
pietus nuo Romos, ir įvarė 
gilesnį kylį šonan į nacių

lių į pietus nuo to linijos 
amerikiečiai 
atėmė 
stiprias pozicijas Cassino 
srityje
priešinosi.

ir francūzai 
iš vokiečių kelias

Naciai įnirtusiai

Už ketverto desetkų my-

Jugoslavų partizanai at
griebė Kalinovik ir Mrko- 
nicgrad miestus.

Leningrado Srityj Užmušta 
40,000 Nacių, Suimta 3,000; 
Pagrobta Daugybė Pabūklų

WASHINGTON. — Amerikos Federalė Susisiekimų 
Komisija paskelbė šį Maskvos radijo pranešimą apie pa
darytus vokiečiam nuostolius per dvyliką dienų Lenin
grado srityje:

Sovietų kariuomenė per savo ofensyvą Leningrado 
fronte nuo sausio 14 iki 25 d. padarė vokiečiams seka
mus nuostolius:

Raudonoji Armija čia sumušė 10 priešų divizijų 
(apie 150,000 vyrų) ir padare didelės žalos dar dviem 
vokiečių divizijom.

Pagal dar neužbaigtą skaičiavimą, buvo pagrobta 
šie vokiečių karo reikmenys:

619 įvairių kanuolių, tame skaičiuje 116 didžiųjų 
kanuolių su 150 iki 406 milimetrų gerklėmis; 454 mor- 
tiros (minosvaidžiai), 20 motorinių kanuolių, 1,360 

kulkosvaidžių, 7,288 šautuvai ir automatiniai šautu
vai, 60 tankų, 1,360 kulkosvaidžių, 7,288 šautuvai ir 
automatiniai šautuvai, 60 tankų, 24 šarvuoti automo
biliai, 173,000. kanuolinių šovinių, 85,000 minų, apie 
9,000,000 šautuvinių kulkų, 350 automobilių ir trokų, 
413 vežimų su visokiais kroviniais, 300 arklių ir 65 
sandėliai artilerijos, inžinierinių reikmenų, drabužių 
ir maisto dalykų.

Dar pilnai nesuskaičiuota Sovietų pagrobti reikme
nys Gatčinoj - Krasnogvardeiske.

Tuo tarpu buvo vien tik užmušta daugiau kaip 40,- 
•000 vokiečių kareivių ir oficierių ir nelaisvėn paimta 
apie 3,000 priešų kareivių ir oficierių.

SOVIETAI MANDAGIAI ATMETĖ AMERIKOS 
PASISIŪLYMĄ TARPININKAUTI DABAR 

TARP LENKIJOS IR SOVIETU
Washington. — Ameri

kos valstybės ministeris 
Cordell Hull pranešė laik
raščių atstovams, jog Sovie
tų vyriausybė nuoširdžiai 
atsakė į Amerikos valdžios 
pasisiūlymą tarpininkauti 
dėlei atsteigimo diplomati
nių ryšių tarp Sovietų Są
jungos ir emigracinės lenkų 
valdžios Londone. Sovietų 
vyriausybė mandagiai įver
tino Amerikos pasisiūlymą, 
tačiau pareiškė, jog sąlygos 
tam dar nepribrendo, ir da
bartiniu laiku Sovietai ne
gali pasinaudot Amerikos 
tarpininkavimu panaujinti 
ryšiams tarp Lenkijos emi
gracinės valdžios ir Sovie
tų Sąjungos.
KLAUSIMAS DĖL EDE

NO PAREIŠKIMO
Laikraštininkai statė 

klausimą, kaip Amerikos 
valstybės sekretorius Hull 
žiūri į Anglijos užsieninių 
reikalų ministerio Edeno 
pareiškimą, kur Edenas sa
kė, kad Anglija nepripažįs
ta Lenkijos rubežiaus at
mainų, kurias Sovietų 
junga padarė po 1939 
rugsėjo mėnesio, kaip

anglų valdžia nepripažįsta 
ir jokių kitų sienos pakeiti
mų iš vienos pusės karo 
metu.

Į šį klausimą Hull atsa
kė, kad jis dar neturėjo lai
ko tam apsvarstyti.

Amerikiečiai Nuskandi
no Dar Pustuzinį 
Japonijos Laivų

Nauj. Guineja, saus. 27.— 
Torpediniai Amerikos lėk
tuvai nuskandino dar šešis 
Japonijos krovinių laivus, 
viso bent 27,500 tonų, ties 
Rabaulu, New Britain sa
loj, sužalojo du kitus pre
kinius japonų laivus ir su
naikino 31-ną priešų lėktu
vą.

Amerikiečių nuostoliai 
buvo stebėtinai maži, kaip, 
sako gen. Mac Arthur o pra
nešimas.

m. 
kad

Pranešama, kad naciai 
ruošia teismą suimtiem 

amerikiečiam lakūnam, gir
di, kaip “kariniam krimi
nalistam.”

Keliolika Amerikiečių ir 
Anglų Matė Parodymus, jog 
Naciai Nužudė 11,000 Lenkų

Smolensk, Sov. Sąjunga. 
— Sovietinė tyrinėjimų ko
misija įrodė atkastais lavo
nais, moksliniai patikrin
tais ženklais ir dokumen
tais, kad vokiečiai Katyno 
miške šioje apylinkėje su
šaudė 11,000 belaisvių len
kų kareivių ir oficierių 
1941 m. rugpjūčio ir rugsė
jo mėn.

17 amerikiečių, anglų ir 
kanadiečių korespondentų 
ir du atstovai Amerikos 
valdiškos Karo žinių Įstai
gos saus. 23 d. stebėjo fak
tus, liudijančius apie šią na
cių suruoštą žudynę lenkam 
kariam. Tarp stebėtojų bu
vo ir Amerikos ambasado
riaus Harrimano duktė 
Kathleen.
LENKŲ PONAI IŠVIEN 

SU NACIAIS ŠMEIŽĖ 
SOVIETUS

Paskui hitlerininkai ban
dė Sovietam primesti tą 
masinę žudynę, padarė kla
stas ir kvietė Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių (susida- 5!’

džia parėmė nacių tą žuli- 
kystę ir kartu su jais reika
lavo, kad Tarptautinis Rau
donasis Kryžius tatai “iš
tirtų” (reiškia, suverstų 
kaičią ant Sovietų). Dėl to 
hitleriško šmeižto iš lenkų 
valdininkų pusės tad Sovie
tų Sąjunga ir sutraukė di
plomatinius ryšius su lon- 
doniške Lenkijos valdžia. .
VOKIEČIŲ PIKTADARY

BĖS PARODYMAI
Naciai pasakojo, būk So

vietų kariai sušaudę 11,000 
lenkų karių 1940 m. kovo 
mėnesį Atkastų gi la
vonų tyrimas parodo, 
kad jie palaidoti bent vie
nais metais vėliaus, įr buvo 
žemėje tik dvejus metus. 
Reiškia, jie nužudyti nacių 
1941 m. rudenį.

Pirm laidojant sušaudy
tus, vokiečiai stengėsi paša
linti iš jų kišenių laiškus ir 

* visokius dokumentus. Bet 
kai kurie dokumentai vis 

. tiek liko nužudytųjų drabu- 
rantį iš šveicariškų vokie- zluose- 
čių), kad patikrintų, būk 
raudonarmiečiai 
tuos lenkus.

Emigracinė Lenkijos vai-
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Argentina Dar Turi 
įrodyt, kad Ji Prieš 

Ašį, Sako Hull
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
sveikino Argentiną, kad ji 
sutraukė diplomatinius ry
šius su Vokietija ir Japoni
ja. Bet jis išsitarė, jog Ar
gentinos valdovas Ramirez 
turės padaryt dar kai ku
riuos žingsnius prieš fašis
tų Ašį pirma, negu Jungti
nės Valstijos galės pasitikė
ti Argentina.

Manoma, kad Argentina 
nori finansinės paramos iš 
Jungtinių Valstijų, ir gal 
tik todėl pasisakė prieš Ašį.

EXTRA
Berlyno radijas skelbia, 

kad Raudonoji Armija pra
dėjo naują galingą ofensy
vą prieš vokiečius pietinėje 
Dniepro upės kilpoje.

Lavonų drabužiuose da- 
sušaudę bar atrasta laiškų, kurie ra

šyti daug vėliau po to, kai 
Sovietai jau seniai buvo pa
sitraukę iš Smolensko ir 
Katyno (Ožkų Kalvų) apy
linkės. Taip antai, sušaudy
to Stanislavo Kučinskio lai
škas rašytas 1941 m. birže
lio 20 d., lygiai už dviejų 
dienų pirm vokiečiam įsi
veržiant į Sovietų Sąjungą, 
šis laiškas adresuotas Ku
činskio žmonai Varšavoj, 
bet nepasiųstas.

Naciai kartotinais muši
mais ir budeliavimais buvo 
privertę porą rusų, P. Ki- 
seliovą ir M. D. Zacharovą, 
neva liudyt, būk raudonar
miečiai šaudę lenkus karius. 
Dabar tie patys rusai paro
dė, kad tiktai kankinimais 
vokiečiai tada privertė juos 
meluoti.
DAIKTIŠKI ĮRODYMAI 

Sovietiniai gydytojai ame
rikiečių akyse skrodė šim
tus lavonų, rodė, kaip jie 
buvo peršauti (daugiausiai 
pakaušin), ir leido stebėto
jams iš arti matyti visus 
faktus.

(Tąsa 5-tame pusi.)
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So-Maskva, saus. 27. 
vietų kariuomenė įsiveržė į 
Tosno ir čudovo miestų ir 
geležinkelių stočių pakraš
čius.

WILKES-BARRE, PA.
Mirė Ona Radzevičienė, 9 

Carbon Lane. Buvo gera 
progresyvio judėjimo veikė
ja. Bus laidojama šį šešta
dienį, sausio 29 d., 2 vai. po
piet.
Atjaučiantieji prašomi da

lyvauti šermenyse ir laido
tuvėse.

Rep.

M®

Daugiau Kaip 30,000 
Tonų Bomby Paleista 

Į Nacius Šį Mėnesį
London. — Anglai ir a- 

merikiečiai lakūnai nuo 
sausio 1 iki 25 d. numetė 
31,000 tonų bombų į Vokie
tiją ir į nacių karinius 
punktus Italijoj, Francijoj 
ir kituose užimtuose kraš- m 
tuose.

Vien tik Vokietijai teko 
daugiau kaip 20,000 tonų 
bombų.
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Pagaliau ir Argentina
Argentinos Ramirez valdžia nutraukė 

diplomatinius ryšius su Ašies šalimis — 
Vokietija ir Japonija. Bet reikia žinoti, 
kad šis žygis padarytas ne iš savo valios. 
Jis padarytas nebeatlaikant Jungtinių 
Valstijų ir kitų amerikinių respublikų 
spaudimo. Argentina pasijuto visai izo
liuota, jos prekyba suparalyžiuota. Pa
galiau Ramirez pamatė, kad Ašis karo 
nebegali laimėti. Jeigu nepaskelbs karo 
Vokietijai ir Japonijai, tai kokia bus 
Argentinos ateitis?

Šitie, o ne kiti sumetimai paveikė Ra
mirez režimą. Argentinos diktatoriams 
staiga parūpo ne žmonių kova už laisvę, 
bet apsaugojimas savo ekonominių inte
resų.

Žinoma, geriau, kad Argentina ryšius 
su Ašimi nutraukė. Argentina buvo na
cių šnipų ir intrigų lizdas. Dabar, kai 
ryšiai nutraukti, gal šitie šnipai ir intri
gantai bus šiek tiek suvaldyti.

Tačiau formalinių ryšių nutraukimas 
dar nereiškia sutraukymą visų ryšių su 
fašistine Ašimi. Labai teisingai, mūsų 
supratimu, šitą Ramirez režimo žygį api
budina “The New York Times” (saus. 26 
d.) Tasai dienraštis sako:

“Pasiuntimas Berlynan notos daug ko 
nepakeis. Ramirez valdžia efektingai ga
li sutraukyti ryšius su Ašimi tiktai pati 
save likviduodama.”

Mažai kas belieka pridėti prie šios to 
dienraščio pastabos. Ramirez režimas 
yra perdėm fašistinis. Argentinoje žydi 
teroristinis fašizmas. Ten demokratinių 
požymių visai nebeliko. Su visomis liau
dies teisėmis gražiai apsidirbo fašistiniai 
diktatoriai.

Vadinasi, Argentina pasilieka Ameri
kos kontinente fašizmo arba Ašies vai- , 
stybė. Šis gi karas yra vedamas už fa
šizmo sunaikinimą visur.

■
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Palyginimas, Kuris Nėra Joks
Palyginimas

Jungtinės Valstijos tebepalaiko ryšius 
su Suomija. Tuo tarpu Suomija šiame 
kare randasi Vokietijos ir Japonijos pu
sėje.

Jei kas šitą mūsų valdžios nusistatymą 
pakritikuoja, tuojau gauna tokį atsaky
mą: Sovietų Sąjunga irgi tebėra nepa
skelbus karo Japonijai ir Bulgarijai, ku
rios irgi eina šiame kare prieš Ameriką 
ir kitas Jungtines Tautas.

Šis palyginimas, tačiau, visai nepatai
ko į tašką. Jis nėra teisingas. Jis nepa
teisina mūsų krašto nustatymo linkui 
Suomijos.

Pažiūrėkime, kaip dalykai stovi. Jei
gu Sovietai paskelbtų karą Japonijai, ja
ponai tuojau galėtų pradėti puolimą ant 
Sovietų Sąjungos Tolimųjų Rytų. Tam 
tikslui Japonija laiko puikiai paruoštą 
didžiulę armiją Mandžurijoje. Gi prie 
dabartinių karo sąlygų, kai Sovietų Są
junga jau tiek daug paaukojo šiam ka- 

’ rui, kai jinai, kaip visi mato ir pripa
žįsta, iki šiol atlaikė pačią didžiąją karo 
naštą viena, kai jinai jau taip karo nu
varginta, jai naujas frontas reikštų bai
siausi smūgį. Visi dabar sutinka, kad 
toks Sovietų žygis tiktai pakenktų visam 
karo reikalui, o ne pagelbėtų.

Tas pats, tik daug mažesniam -laipsny
je, atsitiktų su paskelbimu karo Bulga
rijai. Bulgarija taipgi galėtų tuojau savo 
armiją pasiųsti prieš Sovietus. Jinai pa
sunkintų Sovietų pastangas prieš Vokie
tija ......

Bet niekas nėra įrodę, kokį militarinį 
smūgį apturėtų nuo Suomijos Jungtinės 
Valstijos. Niekur nei vienas Suomijos 
kareivis negalėtų prieiti prie šios šalies 
ginkluotų jėgų. Priešingai, paskelbimas 
karo Suomijai tuojau prisidėtų prie su
stiprinimo Jungtinių Tautų karo jėgų. 
Būtų tuojau uždaryti Suomijos fašisti
niai lizdai Amerikoje. Būtų padarytas 
galas toms bjaurioms intrigoms prieš

Amerikos talkininkę Sovietų Sąjungą, 
kurios yra varinėjamos čionai pagelba 
Suomijos atstovybės.

Pagaliau galima manyti, kad šitoks 
Amerikos žygis taip pritrenktų Suomijos 
Mannerheimus, Tannerius ir kit. Hitlerio 
pastumdėlius, jog jie turėtų pasiduoti, 
turėtų pasitraukti iš karo. Tuomet nebe
reikėtų Raudon. Armijai laikyti prieš 
Suomiją keletas divizijų. Tos divizijos 
būtų perkeltos į pietus už Leningrado ir 
atkreiptos prieš Hitlerio armijas. Toms 
armijoms būtų kertami nauji smūgiai. 
Raudonoji Armija galėtų sunaikinti dau
giau hitlerininkų. Mažiau jų liktų Ame
rikos armijai, būtų sutaupyta gal keli 
šimtąr tūkstančių labai brangių Ameri
kos gyvybių.

Tai šitokia būtų praktiška nauda iš 
mūsų krašto paskelbimo karo fašistinei 
Suomijai.

Santykiai Yra Pablogėję
Visi ženklai rodo, kad santykiai tarpe 

Sovietų Sąjungos ir Anglijos neina ge
ryn. Anglijos užsienio reikalų ministerio 
Anthony Eden pareiškimas, kad Angli
ja atmeta pakeitimus Lenkijos rubežių, 
padarytus 1939 metais, kuomet Sovietų 
Sąjunga išlaisvino iš imperialistinių len
kų Vakarinę Ukrainą, Vakarinę Baltgu- 
diją ir Vilniaus kraštą, tuos santykius 
dar daugiau pablogins. Sovietų vyriausy
bė yra ne kaAą pasakius, kad Lenkija 
niekados nebeturės progos tuos kraštus 
išnaudoti ir vergti. Jie yra dalimi So
vietų Sąjungos.

Žinoma, Edeno pareiškime nėra nieko 
naujo. Visi, kas seka politiką ir tarptau
tinę diplomatiją, seniai mato, kad Angli
ja nėra pakeitus tuo klausimu savo nu
sistatymo. Jos globojimas aiškiai profa
šistinės, anti-sovietinės lenkų valdžios 
ištrėmime, kuri neatstovauja jokios len
kų liaudies, o susideda tiktai iš saujalės 
uzurpatorių, aiškiai seniai rodė, kur sto
vi Anglija. Visas šis Anglijos atsineši- 
mas jau seniai rodo, kad jinai nenori pa
gerinimo santykių su Sovietų Sąjunga.

Tas, mūsų supratimu, kenkia Jungti
nių Tautų vienybei karo pastangoms. Šis 
netaisymas santykių su didžiuoju Sovie
tų kraštų ilgina karą ir trukdo priėjimui 
po karo prie pastovios taikos.

Biurokratai Klaidina 
Darbininkus

Amerikos Darbo Federacija nedaly
vaus tarptautinėje unijų konferencijoj 
—birželio mėnesį. Taip, nutarė Federaci
jos Pildomoji Taryba. O ta Taryba su
sideda iš saujalės biurokratinių vadų. Jie 
nedavė šešiems milijonams narių pareik
šti savo nuomonę tuo taip svarbiu reika
lu.

Minėtoji konferencija įvyks Londone. 
Ją šaukia Anglijos Darbo Unijos. Kvie
čia visų Jungtinių Tautų kraštų unijas. 
Tai bus labai svarbi konferencija. Ji 
tars savo žodį ir būsimos taikos reika
lais. Ji gal reikalaus, kad taikos konfe
rencijoje turėtų balsą ir organizuoti 
pasaulio darbininkai.

Kodėl Amerikos Darbo Federacijos 
vadai toje konferencijoje nenori daly
vauti?

Jie pusėtinai veidmainiauja. Jie sako, 
jie nedalyvaus todėl, kad konferenciją 
šaukia ne tas, kas turėtų šaukti. Ją tu
rėjus sušaukti Tarptautinė Darbo Uni
jų Federacija. Mat, toje Federacijoje ne
priklauso Sovietų Sąjungos darbo unijos. 
Vietoj pasakyti, kad jie. nenori dalyvau
ti toj konferencijoje, kurioje dalyvaus v 
Sovietų unijos, jie kaltina šaukimo pro
cedūrą.

Bet Londono konferencijoje dalyvaus 
C.I.O. Dalyvaus taipgi Meksikos ir kitų 
Amerikos respublikos unijos. Iš to judė
jimo išsiskiria tiktai Amerikos Darbo 
Federacija.

Lietuvis raudonarmietis 
Stasys Vasiliauskas, apdo
vanotas medalium “Už drą
są.” Jis veikia susisiekimu
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SOVIETAI MUŠIS IKI PERGALĖS
e r

United Press korespon- ] 
dentas Mr. Harrison Šalis- : 
bury nuvyko į Maskvą ir 
sausio 19 dieną jis prisiun- : 
tė sekamo turinio telegra- i 
mą:

Rusai, Sovietų žmonės y- 
ra labai kieti. Jie jau su
naikino šimtus tūkstančių 
vokiečių, jie naikina juos 
tūkstančiais kas savaitę ir 
jie naikins vokiečius tol, kol 
Hitlerio armija bus visiškai 
išnaikinta. Tokį aš gavau 
supratimą po pasikalbėjimo 
su bile rusu. Rusų atsineši- 
mas į vokiečius yra tokis, 
kaip amerikiečių į japonus..

Kada pasikalbi su tuzinu,! 
kitu rusų, tai pradedi rū- i.. . v. . , , .
pintis, kas laukia vokiečius |jle,.jauclas1’ kad pergale jau 
po šio karo. Kas liečia bu-iarT1- ..... ... , ,
Simą Vokietijos karo jėgą, Ir. kal Jle kentej0> bada’ 
tai jau nereikia rūpintis ,salo>J\n.amai sunaikm- 
kada rusai baigs ja naikin-P1’fiestai paversti i si
ti, tai vokiečiai per daugeli į Vuhas’^e .^te kaip vokie- 
metu nenorės kariauti, Aiai zude. jų vaikus ir zmo-

e Inas, — jie taip uzsiartavo-
Taip, rusai yra pasiryžę, i jo, kad jokios kliūtys nega- 

jie karo laimėjimo darbą lės juos sulaikyti nuo per- 
atlieka gerai, bet jie nemy- galės.
Ii, kad kas kišasi su patari- draugai juos suprastų.

mais į jų reikalus. Rusų 
spauda jau senai skaito, pa
vyzdžiui, kad Latvija, Esto- 
nija ir Lietuva yra dalimįs 
Sovietų Sąjungos. Taip pat 
jie nusistatę linkui Bessa- 
rabijos ir buvusių Lenkijos 
rytų rajonų. Ir bile rusas 
mano, kad jis tais klausi
mais nereikalauja jokio pa
tarimo, kaip amerikietis ne
reikalavo patarimo Texas 
valstijos klausime po karo! 
su Meksika.

Rusai jaučiasi, kad jie iš
naikino daugiau vokiečių, 
kaip visi kiti kartu. Ir . jie 
daugiau neteko gyvasčių ir 
turto, kaip visi kiti Jungti
nių Tautų nariai. Ir dabar

Ir jie nori, kad jų

WAR LOAN

NO KIDDING....ARE YOU 
REALLY DOING THE BEJT-

WMYOU CAN.TOO?

BUYEXTRA BONDS

THz

IDS JAUNIMUI REIKIA TALKOS
Šiuo metu LDS Centras 

jau nebeturi nuolatinio dar
bininko, kuris vien tik LDS 
jaunimo reikalais rūpintųsi. 
Nuo to laiko, kai Matas Šo- 
lomskas, LDS jaunimo veik, 
sekretorius ir Tiesos angliš
ko skyriaus redaktorius, 
išėjo karinėn tarnybon, 
LDS Nacionalis Komitetas 
tą darbą pasidalinęs dirba. 
Daugiausia to darbo gula 
ant Aidos Ormanienės ir 
Walterio Kubiliaus. Nulie
kamu nuo savo reguliario 
darbo • laiku Ormanienė 
vakarais atlieka jaunimo 
sekretorės darbą, o Walte- 
ris Kubilius suredaguoja 
angliškąjį “Tiesos” skyrių.

Smagu čia atžymėti, kad 
visas LDS Nacional. Komi
tetas gerai kooperuoja ir 
atlieka daug gero darbo. 
Jis išleidinėja mėnesinį bu- 
letiną, siuntinėja sykį į mė
nesį LDS kareiviams laiš
kus. Bet jam reikia visų 
jaunuolių ir suaugusių tal
kos.

Geriausia jaunimui talka, 
tai palaikymas gerame sto
vyje visų jaunimo kuopų, 
gavimas daugiau jaunuolių 
naujų narių, prižiūrėjimas 
LDS kareivių, kad jie ne- 
išsibrauktų. O tai darbas 
visų jaunuolių ir suaugusių
jų-

Jaunimo sekretorė Orma
nienė nūolątos ragina kuo
pas ir tėvus prisiųsti visų 
LDS kareivių ^adresus. Ne-

mažai jinai gavo tų adresų, 
bet dar ne visų kareivių ad
resai Centre randasi. O jie 
mums reikalingi. Mes tada 
galime jiems laiškus para
šyti, Tiesą pasiųsti, su jais 
artimus ryšius palaikyti.

Atsiminkime, kad dabar 
jau virš 800 LDS narių yra 
karinėje tarnyboje. Jie yra 
garbingiausi mūsų nariai, 
nes jie apgina mūsų visų 
laisvę, muša demokratijos 
priešus. Jau šeši, kiek 
mums žinoma, LDS jaunuo
liai karinėj tarnyboj būda
mi paaukojo savo gyvastį. 
Mes jų niekad negalime pa
miršti.

“LDS nariai, kurie dabar 
kovoja visuose karo fron
tuose”, rašo Aida Ormanie
nė, “džiaugiasi, kad LDS jų 
nepamiršta, nors jie dabar 
randasi taip toli nuo savo 
namų ir pažįstamų. Jie la
bai patenkinti tais laiškais.”

Vasaris, Ormanas, Šolom- 
skas ir daugelis kitų LDS 
jaunimo veikėjų, būdami 
karinėj tarnyboj, nuolatos 
Jdausia, kaip dalykai stovi 
LDS ir kaip mūsų jaunimas 
veikia. Jie nori, kad LDS 
augtų ir kad jaunimo veiki
mas nesusilpnėtų. Mes tu
rim, todėl, daugiau jauni
mu rūpintis. Suaugusieji 
turėtų daugiau padėti LDS 
jaunuoliams, kad jie galėtų 
sėkmingiau veikti.

J. Gasiūnas, 
a JLDS. Veik. Sekr.
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Sovietų išlaisvinto miesto Briansko vaikai pasitinka 
savo išlaisvintojus. Per 13-ką mėnesių jie gyveno nacių 
terorą. Dabar jiems vėl patekėjo laisvės saulė.
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Laisvoji Sakykla
RAYMOND MOLEY JO
NUI BUDRIUI Į LAIŠKĄ 

NEATSAKĖ
Sausio 8 d., 1944 m., A- 

merikps Lietuvy tilpo nuo
rašas p. Jono Budrio laiško, 
siųsto Newsweek redakto
riui. Ponas Budrys savo 
laiške atkreipia redakto
riaus domę į buvusio Vals
tybės Sekretoriaus padėjė
jo, Raymond Moley, straip
snį, tilpusi Newsweek iš 
gruodžio 12 d., 1943 m., ku
riame p. Moley yra parašęs, 
kas p. Budrio supratimu 
nesutinka su istoriniais 
faktais. Man neteko profe
soriaus Moley straipsnį 
skaityti ir todėl tą klausimą 
palieku patiems 
j antie ms išrišti, 
metėsi į akis tai 
kantis dalykas:

Jonas Budrys 
pasirašė “Consul 
ir kaipo Lietuvos 
tuotas konsularis atstovas, 
žinoma, tikėjosi, kad jo lai
škas su prideramu paaiš
kinimu ras vietos žurnale 
Newsweek, kuriame tilpo 
Raymond Moley straipsnis. 
Profesorius Moley, mato
mai, kad parodyti p. Bud
riui, kad jam yra žinoma 
kokią tikrenybėje vietą ji
sai “Lietuvos valdžioj” už
ima, savo atsakyme kores
pondentams duoda paaiški
nimą, kaip jam Lietuvos

dvi grupės, kurios viena ki
tą bara ir tokiuos, kaip 
prof. Moley, kuris vieniems 
ar kitiems yra nepatinka
mai išsireiškęs, jį už tai

Baigiant straipsnį, prof. 
Moley pažymi, kad klausi
mą — kur Lietuva turėtų 
pasilikti po karo — galėtų 
išrišti plebiscitas. Tie Ame
rikos lietuviai, kuriems ro
dosi, kad Lietuva turėtų pa
silikti sąjungoje su Sovie
tais, mano, kad tą painų 
klausimą galima būtų gra
žiausiai išrišti visuotinu 
balsavimu ir jie mano, kad 
dauguma balsų bus už pasi
likimą su Sovietais. Bet 
“tai nėra išlyga, kuri galė
tų prie tokio žygio 'mūsų 
sąjungininkę p ęi v ersti.”. 
Jeigu tai būtų galima ge
ruoju įvykinti, tai 
p. Moley mano tas užganė
dintų Amerikos viešąją opi
niją ir uždarytų burnas lie
tuvių, skleidžiančiu čia 
prieš-sovietinę propagandą; 
tas labai pageidaujama.

Išvada galima tiktai vie
na iš prof. Moley straipsnio 
padaryti, būtent, kad jisai 
sutinka su tais Amerikos 
lietuviais, kuriems rūpi Lie
tuvos klausimas išrišti de
mokratišku, o ne prieš-so- 
vietinės propagandos keliu.

Kazys Pilėnas.
Laisvės Red. Pastaba. — 

nepriklausomybės reikalas Mums rodosi, prof. Moley 
atrodo, ir tuo pačiu žygiu pamiršta vieną dalyką, bū- 
p. Budrio laišką tiesiog ig- tent, kad lietuvių tauta tuo 
noruoja. 'klausimu jau yra tarusi sa-

Savo vėliausiam straips- 'vo žodį — 1940 m. — pasi- 
ny Newsweek iš sausio 24 sakydama už sąjungą su 
d., 1944 m., prof. Moley kai- SSSR tautomis.
ba apie sunkenybes, su ku- —:--------------
riomis mažosios, prislėg-, NACIAI PASIRINKO BOM-

MRMIOT LIGONLAIVIUS
mo” teisių. Prof. Moley ypa-| "TT. v. . . _
tingai pabrėžia savo straip- Italija. —- Vokiečių laku- 
sny Lietuvos klausimą, apie < nai pirmadienį popiet ir 
ką jau yra rašęs prieš še- j vakare kartotinai bombar- 
šias savaites. Jisai iškelia davo tris anglų - amerikie-

besiginči- 
Kas man 
buvo se-

po laišku
General” 

akredi-

tris punktus: a) aplinky- čių ligoninius laivus, stoyė- 
bės, prie kurių Lietuvos ne- ijtisius Anzio prieplaukoj, 
priklausomybė buvo susi- . Tje laivai, skirti sužeis- 
tvėrusi; b) etniška ten gy- tiesiems, buy o “ taip apšyie-
venančių žmonių rūšis; ir 
3) permainos, įvykusios 
nuo laiko pripažinimo Lie
tuvos nepriklausomybės per 
Versalio sutartį.

Raymond Moley abelnais 
ruožais duoda savo paaiš
kinimą ir tuo pačiu tarpu 
pabėržia 1926 m. Antano 
Smetonos įvykusį pučą, su 
kurio pagalba jisai pasida
rė prezidentu. Ir kad, 1933 
m., kuomet Hitleris pasiga
vo Vokietijos vairą, tauti
ninkų partija Lietuvoj ap
šaukė Antaną Smetoną 
“tautos vadu.” (Tai yra 
fašistų pripažintas titulas. 
— K. P.). Ir kaipo toksai, 
jisai vėliau panaikino visas 
opozicines partijas.

Iš laiškų, kuriuos jisai 
šiuo reikalu gavo, profeso
rius Moley daro išvadą, kad 
Amerikos lietuvių tarpe yra

sti, kaip kalėdinės eglaitės,” 
sako CBS radijo korespon
dentas. Jie taipgi buvo pa
ženklinti raudonais kry
žiais. Vadinasi, naciai ge
rai žinojo, kad atakuoja li
goninius laivus.

Vienas šių laivų tapo nu
skandintas.

Vokiečiai Užėmė Jugo
slavijos Uostą

London. — Suburti nacių 
tankai ir pėstininkai su di
desnėmis jėgomis sulaužė 
Jugoslavijos partizanų pa
sipriešinimus Otocace ir 
užėmė Senj uostą.

Rytinėje Bosnijoj jau de
vinta diena, kai siaučia į- 
veržti mūšiai 
ir partizanų, 
Tuzlos srityj.

tarp vokiečių 
ypač Doboj-
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Amerikos Komunistų Nusistatymas dėl 
Pergalės Laimėjimo ir Pastovios Taikos 

Po Karo Įvedimo
Generalinio USA Komunistų Partijos sekretoriaus kalba, sakyta 1944 m. 

.sausio 10 d. Madison Sq. Gardene, New Yorko mieste.

(Pabaiga)
Teherano rėmėjų nusistatymas privalo 

būti traukimas paramos (Teherano de
klaracijoj pabriežtiems principams rem
ti) iš visų klasių ir grupių, statant darbo 
žmones kaipo vyriausiąją tam bazę, — 
nuo stambiosios buržuazijos iki komuni
stų.

Be tokio plataus ir visus apimančiojo 
priėjimo, būtų tuščias plepėjimas kalbėti 
apie patraukimą didžiulės daugumos 
Jungtinių Valstijų žmonių rėmimui Te
herane padarytų nutarimų.

Nors mes negalime išrasti programų, 
galima tečiau pradėti tyrinėti priėjimą 
prie bendrojo klausimo, liečiančiojo eko
nomines problemas, pasiremiant skirtin
gų klasių vienybės pagrindu.

Tokia ekonominė programa turi būti 
patiekta tam, kad priėjus prie ryškiau
sios sutarties, ir kad sudarius juo ma
žesnę jai opoziciją. Tokia programa turi 
pareiti iš mažiausiai dviejų sprendžia
mųjų grupių: biznierių, pramonininkų, 
finansinių kapitalistų ir jų manadžierių, 
kurie daro daug įtakos tautiniame ūkyj, 
iš vienos pusės, ir iš darbo žmonių, or
ganizuotų darbininkų ir farmerių, — iš 
antros.

Viena bendra mintis atrodo išsikrista
lizavo šiose dviejose grupėse, ir toji min
tis yra tokia, kad mūsų tauta negali bū
ti prileista, kai karas užsibaigs, įpulti į 
naują ekonominį krizį. Net ir reakcin- 
giausios kapitajistin. organizacijos nebe
nori sutikti su tuo liūdnu pranašavimu, 
kurį padarė American Academy of Po
litical and Social Science (“Annals”, 1942 
m. už kovo mėn.), apibrėždama pokari
nę padėti—kaip jie tuomet ją numatė — 
šiais žodžiais:

tokių didžiulių užsieninių rinkų suorga
nizavimui. Tokios didžiulės užsieninės 
rinkos neįmanomos, jei nebus pastovios 
ramios sąlygos, laisvos nuo didelių tarp
tautinių bei civilinių karų. Be tokių už
sieninių rinkų nėra galimybės surasti 
ekonominio pagrindo tautinei vienybei 
palaikyti Jungtinėse Valstijose.

Daugelis kapitalistinių ratelių aštriai 
priešinasi vyriausybės kišimuisi į eko
nominius krašto reikalus. Tačiau Natio
nal Association of Manufacturers Poka
rinių Problemų Komitetas siūlo,

“kad Tam tikros ribos turėtų būti į- 
steigtos, kuriose politiniai ir ekono
miniai santykiai tarp pasaulio tautų 
galėtų būti išplėsti ir palaikyti pasto
viais pagrindais.’ Nors mūsų krašto 
tvarka remiasi laisvuoju verslu, nuro
do šis Komitetas, tas dar nenusako, 
kad laisvas verslas būtinai privalo bū
ti įstatymiškas kraštuose, kur kitoki 
didžiuliai įvykiai gali vykti. Tačiau, 
nepaisant, ar pinigai, skiriami atsili- 
kusiems kraštam atsistatyti, bus gauti 
iš privatinių įmonių ar vyriausybės 
veiksmais, ‘atatinkamos įstaigos turė
tų būti įkurtos užtikrinimui, kad tie 
pinigai būtų leidžiami atsižiūrint į bet 
kokius užtikrinimus, padarytus tuos 
pinigus gaunant’.” (Lorwin, p. 23).

Trečias Puslapis

čio, kuris yra pasiruošęs mušti defy
tistus namieje ir daryti viską karo rė
mimui iki pasiekimo pergalės. Tokia 
mūsų politinė platforma šiandien ir 
sekamais metais; pagal tasias linijas 
mes privalome darbuotis be jokių svy
ravimų.”

“Krašto įplaukos nupuls tučtuojau 
beveik vienu trečdaliu ar viena puse, 
palyginti su aukščiausiomis įplauko
mis karo metu... Tokia pačia proporci
ja susidarys ir nedarbas... Bet kokis 
planas, kuris atsisako priimti šiuos 
faktus, yra nerealistinis, tuščias.”

Šiandien, kaip tik priešingai, visose 
pusėse pripažįstama, jog nepaprastai 
puikus Amerikos produktyvinės ekono
mijos prasiplėtimas karo reikalams ap
rūpinti įrodė be abejojimo, kad nėra jo
kios priežasties, kodėl toji pati ekonomi
ja, įskaitant agrikultūrą, negalėtų ga
minti taikiam gyvenimui abelnai tame 
pačiame aukštume, ir kad jokis kitokis 
planas nevertas nei svarstyti, jei jis re-’ 
miasi kitokiais pagrindais.

Komitetas Ekonominei Plėtotei, suda
lytas “biznio lyderių ir korporacijų vir
šininkų” studijavimui pokarinių reika
lų, skelbia:

“Kaip komitetas numato, uždavi
nys stovi tokis: visųpirmiausiai pra
vesti ramiausiai pereinamąjį laiko
tarpį iš karinės į taikią ekonominę 
veiklą. Kai taika ateis, vyriausybė 
tuomet nepirks už 85 bilijonus do
lerių karinių reikmenų, kuriuos iš
leidžia 1943 metais. Mažiausiai 7 mili
jonai vyrų ginkluotose pajėgose ir 
dauguma tų 20 milijonų asmenų, da
bar dirbančių karo industrijose, norės 
gauti darbus taikaus gyvenimo žmonių 
reikalams patenkinti. Kad aprūpinti 
šituos milijonus vyrų ir moterų dar
bu, teks išleisti tiek pat pinigų tai
kaus gyvenimo reikalingiem^ daiktams 
gaminti, kiek jų būtų išleista karinei 
gamybai. Apie tarp $135 ir $150 bili
jonų (1941 metų kainomis) reikės iš
leisti. Tas viskas turės būti padaryta 
greit — vėliausiai dviejų metų bėgyj 
po karo — ir teks duoti darbo apie 
pusei milijono žmonių daugiau negu 
karo metu, kad ‘sugerti’ normalį žmo
nių prieauglį.” (“Postwar Plans of the 
United Nations,” N. Y. 1943, pp. 27-28. 
Lewis L. Lorwino sutrauka.).

Iš kur atsiras rinkos 85 bilijonų dole
rių vertės taikaus gyvenimo produk
tams, kai karas pasibaigs? Aišku, dide
lei daliai, gal net pusei, pagal mūsų eko
nominę sistemą, turės būti užsieninės 
rinkos.

Teherano konferencija, pirmu sykiu, 
patiekė realistinę perspektyvą

Veikiausiai, neatsiras didelių nuomo
nių skirtumų dėl vyriausybės rolės rū- 
pinimuisi, didžiulių užsieninių rinkų, ku
rios yra absoliučiai reikalingos tam, kad 
Amerikos pramonė ir agrikultūra galė
tų veikti.

Na, o kiek tai liečia namines rinkas, 
šiuo klausimu įvyks aštresnių ginčų. Da- 
leidžiant, kad naminė ir užsieninė rinkos 
sugers po 50 nuoš. produktų taikiam gy
venimui, pagamintų už tuos pridedamuo
sius 85 bilijonus dolerių, tai reikš, abel
nai, padvigubinimą dabartinės 'normos 
visokių naudojimui daiktų. Turės būti su
rasti tam tikri būdai, pagal kuriuos pasi- 
dvigubintų pirkimo pajėga iš naminių 
rinkų, ir atrodo, kad nesiras kitokio ke
lio, kaip tik padvigubinimas pirkimo pa
jėgos vidutinio individualio naudotojo 
(consumer), pirkėjo. Kaip tą pasiekti, 
mes čia šiuo sykiu nekalbėsime. Mes lau
kiame, kad patys kapitalistai duotų 
praktiškus pasiūlymus, kad jie surastų 
išeitį, kaip jie galės savo dirbtuves ir 
fabrikus išlaikyti dirbančius.

O kiek tai liečia vyriausybės kišimąsi 
j užtikrinimą, kad žmonės galėtų pilnai 
dirbti ir gaminti, šis daugiausiai ginči
jamas iš visų dalykas turėtų būti iš
spręstas daug maž pagal susitarimą, kad 
tasai kišimasis bus padarytas tik tuomet, 
jei privatinės įmonės nepajėgs gaminti 
tiek, kad per metus daug maž būtų vi
same krašte pasiekta 150 bilijonų įeigų.

Tiktai Teherano konferencija teikia 
pažadą, jei josios tarimai bus pilnai pri
taikyti gyvenimui, kaip pravesti tokią 
tautinės vienybės ekonominę programą. 
Tai yra pirmas ir painus bandymas. Bet 
kadangi reikalas yra svarbus, tad verta 
bandyti tatai įgyvendinti. ,

Kaip prezidentas nurodė, “Naujosios 
Dalybos” turinys, susidedąs iš 28 punk
tų, dabar jau yra gan gerai pravestas, ir 
prieš tuos punktus nei jokis kad ir aš
triausias anti-naujadalybininkas nedrįs
ta išstoti — jei jis kandidatuoja į kokį 
nors urėdą.

Bet šiandien kyla nauji klausimai, ir 
šitie klausimai yra susiję su karo laimė
jimu. Ir jeigu bet kas yra susidomėjęs 
tuo, ką komunistai mano tuo klausimu, 
tenka tik pakartoti tą, ką mes sakėme 
praeitą birželio mėnesį:

“Vyriausias klausimas glūdi ne deši
nysis sparnas prieš kairįjį; tai nėra 
Naujoji Dalyba prieš Senąją Dalybą; 
tai nėra palaikymas status quo; tai 
yra klausimas tik tame: už pergalę ir 
prieš defytistus. Ir šitoje visoje kovo
je, ar ji eitų dėl rinkiminių susigru- 
pavimų 1944 metams ar šių laikų die
niniais klausimais karui laimėti, mū
sų draugai ir mūsų talkininkai nebus 
sprendžiami sulyg jų bet kokiomis i- 
deologinėmis kryptimis bei

riai ir talkininkai kiekvieno amerikie
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Visas algų klausimu vyriausybės nu
sistatymas reikalingas rimto patikrinimo, 
peržiūrėjimo ir pašalinimo griežtos “už
šaldymo technikos” ir netobulo algų pa- 
skiriais atsitikimais taisymo.

Dogmatiškas ir griežtas algų nusta
tymo klausimas, neturint aiškaus vado
vaujančio nusistatymo, atidarė dirvą vi
sokiems provokaciniams ir destrukty- 
viams elementams, iš kurių didžiausiais 
nusikaltėliais pasirodo reakciniai samdy
tojai, sugabiai remiami John L. Lewiso 
ir jo garbintojų darbininkų judėjime.

Abelnai, darbininkų judėjimas, ypa
čiai CIO, Philip Murray vadovybėje, pui
kiai pasirodė karo rėmime, karinėje pro
dukcijoje, parodė pakantrumo prieš vi
sokias provakacijas, ir stiprų nusistaty
mą dėl nestreikavimo.

Bet darbininkų judėjimas taipgi su
prato, jog nėra patrijotiška leisti gamy- 

■ bos kareiviams nuolatinį maisto, dra
bužio ir pastogės parūpinimo bloginimą, 
kai tas viskas paeina ne dėl stokos, o dėl 
blogo šeimininkavimo arba blogų norų.

Išmintingas nusistatymas algų klau
simu turi tarnauti gamybos didinimui. 
Tuo būdu algos turi būti nustatomos pa
gal kainas, privalo būti dažnai išlygina
mos nelygybės, privalo būti einama lin
kui lygių algų už lygų darbą, uždarbiai 
privalo būti didinami, kad padidinti ga
mybą.

Bet ir nebuvimas tokio blaivaus nusi
statymo algų klausimu negali pateisinti 
streikų. Kiekvienas šiandien streikas yra 
žalingas karui, žalingas tautai, kraštui, 
žalingas darbininkų judėjimui, ir žalin
gas individualiniam darbininkui. Mes 
parodėme pasauliui, jog esame priešingi 
bet kokiems streikams karo metu.

Tačiau mes privalome reikalauti, kad 
ir kongresas liautųsi drąsinęs streikus, 
taipgi ir samdytojai privalo liautis kur
stę streikus. Pav., geležinkelių darbinin
kai atsistojo prieš įstatymą, tiesiog sa
kantį jiems, kad jie turį balsuoti eiti į 
streiką, nustatyti streikui dieną, jei nori, 
kad būtų atkreiptas rimtas dėmesis į jų
jų reikalavimus. Tie, kurie yra atsako- 
mingi dėl nesuspendavimo to įstatymo, 
yra kaltesni dėl esamųjų nesmagumų ge
ležinkelių pramonėje, negu geležinkelie
čių unijos arba jų vadai. Smith-Connally 
bilius, kuris neva buvo atsuktas prieš 
streikus, veikė — ir buvo taikomas to
kiam veikimui — provokavimui streikų, 
— tai faktas, kurį prezidentas Roose- 
veltas nurodė pirmiau, negu tasai įsta
tymas buvo pravestas prieš prezidento 
veto.

Ir geriausiais norais pasaulyje darbi
ninkų judėjimas negali būti ramus aki- 
regyje tų visų triukšmavimų ir provoka
cijų, kaip lyginai negalėtų veikti mašina 
su netiksliai pridėtomis savo dalimis ir 
nealiejuota.

Darbininkų judėjimas mano, kad švie
sesnieji samdytojai turėtų išnaujo susi
domėti rišimu keblių algų problemų. Ir 
virš visko, darbininkų judėjimas tikisi, 
kad prezidentas pradės iš naujo per
svarstyti tą pačią algų problemą ir toly
džio ūmai pataisys, išlygins tų darbinin
kų algas, kurios yra nenormaliai že
mos.

Darbininkų judėjimas, iš kitos pusės, 
privalo pradėti suprastų jog jis negali 
nuolat reikalauti is prezidento pagalbos, 
be aktyvaus dalyvavimo darbe, kad su
stiprinti prezidento poziciją jo kovoje su 
savo priešais. Tai reiškia, kad darbinin
kų judėjimas privūlo eiti į politiką pla
čiuoju keliu, glaudžiai susivienijęs su vi
somis pažangiomis mūsų šalies jėgomis, 
įskaitant ne tik farmerius ir vidurinės 
klasės žmones, bet ir samdytojus ir ka
pitalistus.

Visos dabartinės organizuoto darbi
ninkų judėjimo pastangos, nukreiptos 
linkui politinės veiklos, privalo būti pa
gilintos, sustiprintos, ir padarytos tokio
mis, kurios juo daugiau žmonių patrauk
tų į savo pusę. Viskas tas privalo pasi
reikšti didžiulėse pastangose 1944 metų 
rinkimuose, kad užtikrinti tęsimą Roo-- 
sevelto programos (policies), ir pakeisti 
politinę Kongreso išvaizdą, kad jis pa
dėtų, užuot kenkus, laimėti karą ir įkur
ti pastovią taiką.

Mes negalime nusileisti nei colio to
kiais klausimais, kaip negrų teisės, mūsų 
’ ‘ v poll-tax, mūsų kova prieš an-

kalavimų panaikinti visokius įstatymus, 
nustatytus prieš komunistus. Mes galime 
eiti į kompromisą, ir tą darome, šimtais 
kitokių klausimų, įskaitant pagrindinį 
klausimą dėl atidėjimo visų radikalinių 
siūlymų pakeitimui socijalinės ir ekono
minės sistemos — bet jeigu mes išsižadė
tume pagrindinių paprastos demokrati
jos dėsnių, tuomet viskas būtų prarasta. 
Kova dėl panaikinimo viršuj paminėtų
jų užgaudmėjimų ir puolimų yra parei
ga visų padorių žmonių, ir tai yra ne 
kokia specialių interesų serija — tai yra 
aukščiausių šalies interesų apgynimo da
lykas.

Šiais klausimais mes principe esame 
priešingi bet kokiam kompromisui, mes 
dėl jų nenusileisime.

Tas pats pamatinis demokratijos klau
simas įeina ir kovoje dėl balsavimo tei
sių dešimčiai milijonų mūsų kareivių, jū
reivių ir prekybos laivų tarnautojų 
(merchant marine).

Dabar mūsų kraštas įžengia į naująjį 
laikotarpį, kuriame, pasekmingai laimė
jus karą, visi klausimai bus susiję su 
vyriausiu uždaviniu, kaip įgyvendinti 
Teherano pažadą, kaip palaikyti tvarkų 
pasaulį, kuris duos mums ilgąją taiką.

Suprantama, kad įgyvendinti Teherano 
pažadą, Jungtinėse Valstijose privalo 
būti įkurtas ir palaikytas plačiausias de
mokratinis - progresyvis bendras fron
tas. Lygiai suprantama, jog komunistai 
bus dalimi, maža dalimi, to bendrojo 
fronto. Komunistinė organizacija bus il
gokai besitęsiančiame susivienijime su 
pajėgomis, kur kas didesnėmis, negu

Amerikos Generolas ' i 
Sovietiniame Fronte

Maskva. — Amerikos ge
nerolas D. H. Connolly ap
lankė Stalingradą ir Kijevo, 
Leningrado, žitomiro ir 
kitus frontus.

“Rusai klausinėjo mane, 
ką aš norėčiau matyt,” sa
ko gen. Connolly, “ir kur 
tik aš nuvykau, jie niekur 
nuo manęs nieko neslėpė. 
Man ir mano oficieriams 
buvo labai smagu matyt di
delį skaičių amerikinių tro- 
kų vežant reikmenis žy
giuojantiems pirmyn ru
sams.”

Easton, Pa

ma-

Pa. 
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kova pries poll-tax, musų kova pries an 
ti-semitizmą ir kitokius žiaurius anti- 
rasinius pasireiškimus, ir dėl mūsų rei

Išeinant iš to taškaregio, einant ypa
tingu amerikiniu to žodžio supratimu, 
komunistai neveiks kaipo “partija”, tai 
yra, su savo paskyriais kandidatais rin
kimuose, — išskaitant speciales sąly
gas, specialius įvykius, kai jie gal bus 
priversti statyti “nepriklausomus kandi
datus.”

Tokia tai yra mūsų praktikinė padė
tis; ir mes dabar statome gaires tauti
nei vienybei, veiksiančiai per ilgus me
tus ateityje. Vadinasi, jau negalima to 
vadinti “nepaprasta padėtimi,” nes tas 
viskas jungiasi į “normalią” padėtį.

Visi šitie dalykai rodo į tą sprendimą, 
kad komunistų organizacija Jungtinėse 
Valstijose turėtų pritaikyti sau vardą, 
labiau tinkamą Amerikos politinėm tra
dicijom ir savo pačios praktiškai politi
nei rolei.

Tas, ką žmonės vadina “dviejų parti
jų sistema”, Jungtinėse Valstijose yra 
sena tradicija, kuri yra užvaldžiusi dau
gelį amerikiečių. Jie pripažįsta “parti
ja” tik tą ypatingą kombinuotę, kuri 
yra valdžioje, ir kombinuotę, esančią 
opozicijoje ir belaukiančią tuojau įeiti į 
valdžią. Visos kitos mažesnėsės politinės 
grupės inimamos į “dvi didžiąsias parti
jas,” kurios faktinai yra koalicijos ma
žesniųjų grupių, ir daugelyje kraštų jos 
veiktų paskyriomis partijomis. O jei 
mažesnėj! grupė vadinasi “partija” ir- 
patampa viena taip vadinamųjų “mažes
niųjų partijų,” tai ji yra skaitoma sekta 
ir pasitraukusią iš praktikinio politinio 
tautos gyvenimo.

Ši “dviejų partijų sistema” tapo labai 
sustiprinta ir užgrūdinta prieš bet ko
kias nuolatinių politinių pakaitų audras, 
einančias tos sistemos viduje, t. v. direct 
primaries (nominacijų—Vert.) sistema, 
suteikiančia visiems balsuotojams progą 
įstoti į vieną ar į kitą iš dviejų dides
nių partijų ir dalyvauti išrinkime jų 
kandidatų, taipgi partijų komitetų ir de
legatų i suvažiavimus.

New Yorko valstija yra viena iš nedi
delio skaičiaus valstijų, kurioje įstaty
mai leidžia dviejų arba daugiau partijų 
koalicijai turėti vieną kandidatų są
rašą; ir tik dėl to Amerikos Darbo Par- 

. tija galėjo išaugti į ryškų faktorių prak
tikinė j e politikoje. Daupimoje kitų val
stijų panaši organizacija visiškai nebū
tų galėjusi tokiu būdu veikti.

Nacijonalinis Komitetas nusprendė su
šaukti nacijonalę Komunistų Partijos 
konvenciją (Suvažiavimą) gegužės mė
nesį. Su vasario 1 d. politinis partijos 
komitetas nustatys suvažiavimui dieną 
ir laiką. Šiam suvažiavimui Nacijonali
nis Komitetas patieks eilę siūlymų, tarp 
kurių bus, kad komunistų organizacija 
liautųsi nešiojusi žodį “partija” savo pa- 
sivadinime, ir, kad, vietoj to, pasivadin
tų tokiu vardu, kuris atitiktų josios ro
lei, kaipo daliai platesnes krašte vieny
bės, nereikalaujant jokių partinių pir
menybių — vardu, sakysime, kaip “Ame
rican Communist Political Association” 
(Amerikos Komunistų Politinė Associa- 

arba Susivienijimas).

Antras Hitlerininko Laiškas is 
Wilkes-Barre

Ir pamylėjo mane tūlas hit
lerinis raugas iš Wilkes-Barre, 
antrą ir labai ilgą laišką jis 
man su mašinėle padrukavojo. 
Mat, per Laisvės No. 7, š. m., 
jam buvo viešai ant korno už- * 
minta. Tas hitlerinis pasekėjas 
slepia savo vardą, o prieš 
nę spaviedojasi šiaip:

V. J. Stankui, Easton, 
Tu per Laisve nevadink
nis Hitlerininku, ba aš ir pats 
žinau, kad esu Hitlerininkas 
be tavo loskos. Kad aš toki 
žioplą laišką tau parašiau, ba 
netikėjau, kad tu jį siusi į 
Laisvę. Dabar visi juokėsi iš 
manis, kad aš toks žioplas ir 
gramatiškai nemokša. A. A. | 
neikieno nerinktas prezidentas 
Smetona buvo ir mano vadas, 
jis nei viena Lietuvoj nesušau- 
de, ale tiktai pasirašė po de
kretu, kad kiti už jį sušaudy
tų ar pakartų nekaltus darbi
ninkus ir ūkininkus. Aš Maks- 
vai-Maskvai nedirbu. Aš dir- J 
bau Smetonai. O dabar jis pas 
Abrahoma, tai už jo dūšia ’ į 
bumbesiu poterius ir tai neta- 
vo biznis, tu Maksvos bolševi- 
ke, gali tu manies asilu su il
gom ausim vadynt, geriau būti 
asilu negu ruskiu. Aš graičiau 
pasikarsiant telegramo stul
pą, negu/1 a vies, žioplas bu- 1 
damas klausysiu... Būdamas 
davatkų nelaisvės įtakoj, tai 
tiktai ir su davatkom gešefta 
varau. O jeigu žinai kur aš 
gyvenu, tę kur pas bažnyčia, 
tai ateik su dėdės šamo sar
gais, tai aš užkursiu jum to 
kia pirtį, kad jus visi atsidur
site pas savo karalių leoną. 
tai toks mano paškvilius tau 
ponas Stankau.

Pasirašau Kurpius žioplins- 
kas Asialiavičia.

Didesnė dalis to laiško pra
leista, nes kriminališki užme
timai gali tą pro-nacį prapul
dyti. Pastudijavus visą laišką 
gauni supratimą,
žmogui ne viskas namie, tuš
čias jo arbūzas. O kadangi po 
savo laiškais tikros pavardės 
nepasirašai, tai ateityje jūsų 
“gramatiški” laiškai eis į čyš- 
čių ant pakūtos už tavo ir ta
vo vado A. A. Smetonos grie- 
kus. < r s

kad tarti

V. J. Stankus.

cija.

GYVENK, KOVOK IR 
DIRBK LINKSMAI — 

Įsigydamas

DAUG LABU DIENU
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINJ ■
Jau atspausta ir baigiama rišti.

KURIJOZAI BE GALO "ii
Vinikas per virvę storą 
Vertė šokinėt Bajorą; 
Klinga eržilu iš Trojo 
Vajevot su naciais jojo; 
Jurgelionis nosį trynė, 
Redaguodams vėl Tėvynę.

Kur ir kaip tas viskas vyko, 
Rasit rinkinyj už dyką.

Kaina su Prisiuntimu $1
Kreiptis pas autorių

R. ŽIDŽIŪNĄ 
arba Laisvės Administracijoj 

427 LORIMER STREET 
Brooklyn, 6, N. Y.
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PHILADELPHIA, PA.
I jį. Viso pasaulio reakcininkai 
(subruzdo išgelbėti fašizmo pa- 
1 baisą ir jie nemažai žalos pa
daro demokratijai. Kaip tai 

I viskas yra svarbu. Apšvieta 
i plečia demokratiją — geres
nį ir laisvesnį gyvenimą; gi 
reakciją remia tamsūs žmonės, 
ja naudojasi monelninkai, ku

 

rių iKeŲ’ūksta lietuvių visuome- 
Visų tautų pažangūs 

žmones darbuojasi ir remia 
šio karo 'laimėjimą, nes jie ži
no gerai, >kad po jo laimėjimo 
fašizmo neliks, išnaudotojų re
akcininkų ragai bus apkarpyti; 
Ta viską ALDLD nariai turė
tų įžiūrėti, nes jie skaito mū
sų spaudą, kuri kasdien nu
šviečia karo žinias, pasaulio 
įvykius. Apsišvietę žmonės 
įvertina masinius susirinkimus, 
lekcijas, skaito, diskusuoja ir 
domisi visais geresnio žmoni
jos gyvenimo reikalais. Ma
žesnėse kolonijose ALDLD

Raymond, Wash.teto! Pasirodo, kad smetoni- 
ninkai visai nusmukę, tai nors 
melagingai anglų spaudoj gar
sinasi. Mrs. Colney niekeno 
nerinkta ir neįgaliota garsino- 
si, kad ji būk tą komitetą at
stovavo Smetonos pakasynose, 
o dabar ponas Vileišis garsi
nasi, kad jis yra jo pirminin
kas! Tikrai, tie žmonės iš pro
to kraustosi! Kiša savo vardą 
visur, nęri pasigarsyti, nieko 
bendro neturėdami, su tomis 
organizacijomis. Bet tas juos 
neišgelbės nuo galutino susmu
kimo. Artinasi galas jų globė
jo Hitlerio, graibstosi jie, kaip 
skęstanti už šiaudo. Water- 
burio lietuviai greičiau pama
tys, kas tie ponios ir ponai 
yra. Nesidavė ir nesiduos ap
gauti. Sužinos tą ir amerikie
čiai.

WATERBURY, CONNles, bet ir išplėsti veikimą pa
galbai karo laimėjimo, ir po jo 
geresnio ir laimingesnio gyve
nimo. s
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo Delegatų Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 30 d. 
sausio, 3-čią valandą po pietų, 
įvyks visų, draugijų-organiza- 
cijų Dem. Liet. Šuvaž. dele
gatų susirinkimas, kuriame bus 
išdirbta planai, kaip mes sėk
mingai išplėšime veikimą, są
ryšy! pagelbėti Lietuvos žmo
nėms su drapanomis ir auko
mis. Vadinasi, turėsime įsteig
ti Dem. Liet. Sūvažiav. Tary
bos Skyrių Phila.

Organizaciniai Reikalai

Ateinantį sekmadienį, 30 d. 
sausio, Liaudies Name, 7 vai. 
vak., įvyks ALDLD 10 kp. su-1 
sirinkimas, tai yra, metinis su-j 
širinkimas. Į šį susirinkimą 
kviečiamos dalyvauti 141 ir 
149 kuopos nariai, kad pasek-j 
tningiau galėtume apkalbėti, i 
kaip Phila. galėsime pravesti 
Centro Komiteto paskelbtą 
kampaniją — sukelti bonais 
$150,000 nupi/kimui mūšio 
orlaivių. Ši kan/panija bus pra-i 
Vesta visoj Amerikoj tarp lie
tuvių, tai nebus sunku sukelti. Į 
Phila. progresyvė visuomenė į 
turi atkreipti atydą ir kasi 
pirks bonus iš narių ar pašali
nių lietuvių, tai paimki
te pavarde, adresus ir bonų' 
numerius ir priduokite kuopų 
valdyboms arba pasiųskite 
tiesiai ALDLD Centro Komite
to sekretoriui D. M. šoloms- 
kui, 427 Lorimer St., Brook-

Jrid ion Gnnf i zl,Ūatai. Visi pavargstame nuoiminsko auka $1 DemokratiniųVisi nariai jau žinom Cent- , . . ., . . ... , , < . •u n vhii iv Ir irn 1/ i a imi Iri yvi fir I T I _ J _ -2 . - CV . . - . X ‘ ’ - - " TA  

ro Komiteto pranešimus, kad 
pereitais metais įsirašė į 
ALDLD arti 800 naujų narių, i 
Tai smagi žinia. Iš tų naujų 
narių labai mažai gauta Phila. 
Pas mus kuopų veikimas ap- 
silpnėjęs, apšvietos reikalai 
apleisti; nariai nesilanko į su
sirinkimus, kuomet tiek daug 
yra svarbių reikalų. Gimtinis 
kraštas Lietuva kenčia vokiš
ko užpuoliko kančias ir lau
kia Raudonosios Armijos iš
laisvinimo ; antrą frontą iš va
karų vis dar vilkina, “rengia
si” ir “rengiasi,” kuomet Rau
donoji Armija ofensyvais ker
ta priešą smūgiais ir silpnina

nėję

Minersville, Pa.
Klaidos Pataisymas

Dienraštyje Laisvėje, No. 
tilpusioj korespondencijoj, kur 

į paduota drg. A. Paužos auka 
os veikia ir matosi jų re- j $2, ten praleista drg. G. Ka-

14

j darbų ir kitokio veikimo, bet. Lietuvių Suvažiavimui. Drg. 
. visi atsiminkime, kad nei vie- G. Kaminskas užsimokėjo me
ilias nesame geresnis už kitą; j tinę Laisvės prenumeratą ir 
idėjos supratimas sujungia vi-j paaukavo $1. 
sus į organizacijas, o jų parei
gas atlikti turime visi ben-|

i drai, nepaisant visokių išsisu-
1 kinėjimų. Galime gauti narių, 
galime padėti pravesti Demo-

l kratiniu Liet. Suvažiavimo ta- 
į rimus, kurie pastato prieš mus 
į daug svarbaus darbo.

Todėl, draugės ir draugai,
ALDLD nariai, iš visų esamų

i ir suminėtų kuopų, atsilanky
kite į ši susirinkimą ir visi 
bendrai bandykime sustiprinti 
ne tik savo organizacijos ei-

Taipgi, pastebėjau, kad 
i Laisvės No. 17, iš sausio 21 
dienos, Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo aukų surašą, kur 
paskelbta, kad: “J. Rama
nauskas, Minersville, Pa. $3.” 

j Išeina, kad būk aš aukavau, o, 
tai buvo tik per manę pasiųs
tos aukos drg. A. Paužos $2 
i ir G. Kaminsko $1. Tos klai- 
; dos įvykę redakcijoje ir minė- 
i tame komitete. Aukotojus at- 
' si prašau!

J. Ramanauskas.

BR0WDER10 KALBA

utos ir darbininkų klases.

CIO Politinės Veiklos Komiteto konferencijoj, New Yorke. Iš kairės j dešinę: 
Sidney Hillman, to komiteto pirmininkas ; Henry Wallace, Jungtinių Valstijų vice
prezidentas ir Philip Murray, CIO pre zidentas. Konferencijoje dalyvavo 400 
delegatų.

(Tąsa nuo 3 puslapio)
Mes tuo būdu nestojame į jokią naują 

partiją. Komunistai nestoja į demokratų 
partiją; komunistai nestoja į republiko- 
nų partiją; mes neužgiriame nei vienos 
didžiųjų partijų, ir mes nepasmerkiame 
nei vienos didžiųjų partijų. Mes žiūrime 
į programas (issues), o ne į partijas, ir 
pasirenkame asmenis pagal tą, kaip jie 
žiūri į tuos ar kitus klausimus, nepai
sydami partijų pavadinimų. Aš nesakau, 
kad mes tuomi būsime priešingi, jei 
mūsų individualiniai nariai užsiregis
truos vienoje ar kitoje partijoje, kuo
met bendruomenė, kur jie gyvena, parei
kalaus to, ir kai jų bendradarbiai ir 
draugai tai darys. Bet aš sakau, jog ko
munistinis judėjimas ir mūsų organiza
cija nesusiriša su jokia partija bei par- 
tijine organizacija.

Dvi didžiosios partijos yra pusiau val
diškos partijos savo pobūdžiu, per ku
rias piliečiai grupuojasi ir persigriųmo- 
ja nuo rinkimų iki rinkimų, pagal tų 
partijų vadovybę ir pagal klausimus, jų 
iškeliamus.

Jeigu mes sutampame su bet kokia di
dele šalyj veikiančia politine grupe, tai 
tik su demokratiniu-progresyviu judėji
mu, pasireiškiančiu visose partijose, ir 
mes galime pasisakyti, jog einame. su 
didele nepriklausomų balsuotojų dalimi.

Šiais metais įvyksta trys svarbūs jubi- 
lejai.

Sukaks 25 metai nuo įsikūrimo moder
ninių komunistinių organizacijų, iš ku
rių išaugo mūsų partija. Tai bus tinka
mas momentas istoriniam patyrinėjimui 
ir geresniam apginklavimui mūsų parti
jos, susipažįstant su josios atsiradimu ir 
role.

Šį mėnesį sukanka 20 metų, kai pir
masis “Daily Workerio” numeris pasiro
dė. Jeigu šis laikraštis visuomet buvo 

.nepavaduojamas, tai mes turim suprasti 
jo dešimteriopai svarbesnę rolę naujaja
me laikotarpyj, į kurį mes įžengiame. Jo 
tiražas, cirkuliacija privalo rimtai pra
dėti augti.

20 metų, kai Leninas mirė. Šiandien 
didelė amerikiečių dalis žino, jog val
stybė, kurią Leninas įsteigė ir Stalinas 
išauklėjo, yra ta nepavaduojama pajė
ga, kuri išgelbėjo pasaulį nuo nacių pa
vergimo. Mes visuomet brangiai įverti
nome Lenino palikimą mūsų kraštui. Da
bar labiau negu kada nors turime pro-, 
gą ir pareigą padaryti galimu visiems 
amerikiečiams pažinti Lenino išmintį, 
kuris padarė Tarybų Sąjungį didele ir 
stipria.

Mes galime išejti iš šito Nacijonalinio 
Komiteto mitingo su didesniu įsitikinimu 
negu kada nors pirmiau, kad mes pasi
tiksime ir išspręsime klausimus, stovin- 
čiuosius prieš mus, su garbe mūsų di
džiajam judėjimui, mūsų organizacijai, 
ir pilnai sutiksime mūsų atsakomybes 
linkui mūsų

laiko 
susirinkimą.
veikimas buvo 

darbas ėjo 
kaip susiorga- 

kryžiokai, 
tai jie

kenkti vieningam

Smetonos Kavalieriai Sumišo

Jau buvo dienraštyje rašy
ta, kad pas mus yra susiorga
nizavęs Lietuvių Komitetas 
Ginti Amerikai. Susijungę 15 
draugijų ir delegatai 
kartą į mėnesį

Iš pradžios 
pasekmingas, 
sklandžiai, bet
nizavo lietuviški 
sutvėrė savo “tarybą, 
ir pradėjo 
veikimui.

1942 metais, vasaros metu, 
tas komitetas nutarė surengti 
pikniką paramai mūsų talki
ninkių Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos. Mr. J. Colney visaip 
plūdo įnešėjus ir parėmėjus 
sumanymo, išvadindamas ne
gražiausiais vardais ir “supu
vusiais politikieriais.” Bet pik
nikas įvyko ir buvo pasekmin
gas, pelno davė apie $300. Pi
nigai buvo pusiau padalinti 
pagalbai Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos, tai yra mūsų talki
ninkėms.

Tais pat metais, lapkrityj, 
progresyvių organizacijų de
legatai komitete davė pasiūly
mą, kad sukelti pinigų ir nu
pirkti Amerikos armijai ambu- 
lansą. Tarimas perėjo didžiu
ma balsų. Buvo manyta, kad 
nors šiam darbui galėsime visi 
bendrai dirbti, nes tai ameri
kinis karo pagalbos klausi
mas. Bet kur tau! Smetonos 
kavalieriai, tie lietuviški kry
žiokai. kenkė ir šiam darbui. 
Jie užsipuldinėjo ant progresy
vių delegatų, visaip plūdo ir 
norėjo pakrikdyti šį komitetą.

Kada jie atlaikė savo kon
ferenciją (kermošių) Pittsbur- 
ghe, tai jų delegatai, kurie 
nieko bendro neturėjo su šiuo- 
mi komitetu norėjo duoti ra
portą, kitais žodžiais, Pitts- 
burghe išmokyti niekinti Ame
rikos talkininkę ir Lietuvos 
liaudį. Didžiuma delegatų at
metė jų norą.

Po to jie dar žiauriau puo
lėsi niekinti progresyvių or
ganizacijų delegatus, užsipul
dinėjo susirinkimuose ir pur
vino per anti-demokratinę 
spaudą, skunde net vyriausy
bei, bet visa tai buvo be pa
sekmių. Progresyviai atrėmė 
jų užpuolimus ir per vietinę 
anglų spaudą.

Bet štai, jų vadas, kruvina
sis Smetona, gavo galą, žiū
rime, vietos anglų spaudoje 
Mrs. M. J. Colney garsinasi, 
kad ji, varde šio komiteto, iš
vyko į Smetonos pakasynas. 
Tuojaus kyla klausimas: Kas 
ją rinko? Kas ją įgaliavo ko
miteto vardu važiuoti į Lietu
vos liaudies priešo pakasynas? 
Pasirodo, niekas! Komiteto

posėdžio nebuvo. Mrs. Colney 
atstovavo tik pati savę, o ne 
komitetą. Smetona to neužsi
tarnavo. Jis buvo žiaurus Lie
tuvos liaudies priešas ir kaipo 
tokis, pabėgo į Berlyną pas 
Hitlerį, o iš Berlyno atvykęs, 
Amerikoj vedė hitlerišką pro
pagandą, nors dangstėsi veid
mainingai šalininku demokra
tijos, bet jis demokratiją bai
siai neapkentė. Tą įrodė jo 
mussoliniškos fašistų viešpa
tavimo metodos per 14-ką me
tų Lietuvoje.

Nepaisant, kiek lietuviški 
kryžiokai kenkė, minėtas ko
mitetas sukėlė $1,500.29 am- 
bulanso reikalui ir gruodžio 
27 dieną, 1943 metais, pasiun
tė šalies iždininkui. Ambulan- 
sas nupirktas ir sekmadienį, 
sausio 30 dieną bus perduotas 
mūsų šalies armijai.

Nagi, štai vėl tie Smetonos 
kavalieriai pasigarsino vietos 
anglų laikraštyje Waterbury 
American, būk sausio 30 die
ną dvi didelės organizacijos 
perduos lauko ligonvežimį ar
mijai, tai būtent Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Vileišis, pir
mininkas Lietuvių Komiteto 
Apgynimui Amerikos.

Čia ir vėl naujas melas! 
Kaip gali būti Vileišis pirmi
ninkas Lietuvių Komiteto Ap
gynimui Amerikos, kuomet jis 
visai nėra nei nariu to komi-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

! F. W. SHALINS Į
(Shalinskas) i

| FUNERAL HOME
f 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway )
J WOODHAVEN, N. Y. j

I £ Suteikiam garbingas laidotuves

S150
f Koplyčias suteikiam nemoka- | 
t mai visose dalyse miesto. Ji 
g Tel. Virginia 7-4499 |

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

LKGA Delegatas.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

į CHARLES’
Į UP-TO-DATE 

į BARBER SHOP 
j K. DEGUTIS, Savininkas 

, f Prieinamos Kainos
i 306 Union Avenue

T Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
.« Brooklyn
J GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Raymondo 1WA ir CIO uni
jos lokalai, Willapa Harbor 
Lumber Mills gavo nuo armi
jos ir laivyno dovaną. Sausio 
11 dieną, 4 valandą po pietų, 
buvo sustabdytas darbas, at
važiavo armijos ir laivyno 
aukšti oficieriai, pribuvo ar
mijos benas, susirinko keli 
ftkstančiai žmonių ir prasidė
jo apeigos. Buvo prakalbų ir 
muzikos. Fabrikas gavo gar
bės vėliavą su “E” raide gi 
750 darbininkų ir bosų špilku- 
tes su raide “E.”

Willapa Harbor Lumbe? Co. 
darbininkai jau du metai at
gal nutarė visais galimais bū7 
dais remti Roosevelto adminis
traciją. Ir dirba reikmenis, 
reikalingus armijai ir laivy
nui. Dirba net ir šventėmis, už 
liepos 4 dieną taip pat atidir
bo, kad tik daugiau pagami
nus karo laimėjimui reikme
nų. Darbininkai jau 2 metai

[ neima ir vakacijų. Vis tai da
ro del greitesnės pergalės, kad 
greičiau karą išlaimėtume,1
kad greičiau sumuštume prie- 

* i šą. Fabrike daug dirba lietu- 
: i vių, tai ir mums buvo links- 
n m n bnJ cavn rl a rh11 nri_: ma, kad mes savo darbu pri- 
« i sidedame prie pergalės, prie 
į Ikaro laimėjimo.

_ 6 A. B. Į ....... ...................................

Le VANDA I
FUNERAL PARLORS į

Incorporated ja
J. LEVANDAUSKAS 1

Graborius-Undertaker 4

337 union Avenue j
BROOKLYN, N. Y. į

Tol. STagg 2-0783 I
Right — IIAvemeyer 8-1158. <

J. GARŠVA
i Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
■ Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
į Parsamdo automobilius ir ka- 
f rietas veselijom, krikštynom 
Į ir kitkam.
| 231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
* Telephone: E Vergreen 8-9770

I

1
i

1
.______ i

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYLIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

ROMAN

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

< 1

... X.. ---------------------------

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam . 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

slinkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

Tru- Ember Fuel Co., Inc
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

g CHARLES
(RAMANAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsi o valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai Įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
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Mexico, Me
Pas mus miršta lietuviai. Ir 

taip būtų galima daug kas pa
rašyti iš mūsų apylinkės iš 
įvairių'^tsitikimų. 1943 metais 
čia mir 
kioj nedidelėj 
būtent: x 
Ona Saimoniukė, Alisa 
šiene, Petras Valantas, 
nas Veliušis ir Barbora 
kienė. Lai visi jie ilsisi 
rikos žemelėje!

šeši lietuviai,' to- 
kolonijoj, tai 

Alisia Saltmerienė, 
Drak- 
Anta- 
Venc- 
Ame-

Jau kelinta savaitė, 
serga Jonas Saltmeris, 
serga ir drg. Juozas Klemans- 
kis. Gaila, abu ilgai serga ir 
sveikata neina geryn. Abu yra 
dienraščio Laisvės skaitytojai. 
Linkiu jiems greitai pasveikti.

kaip 
taipgi

Pas mus seniau pašai pinės 
draugystės per Kalėdas turė
davo parengimus. Kaip, būda
vo, nueini į tuos parengimus 
arba eini pro svetainę, tai at
rodydavo, kad ji sugrius nuo 
dainų ir triukšmo. Aš jau per
gyvenau 43 kalėdas, bet tokių 
nesmagių, liūdnų Kalėdų, kaip 
1943 metų, tai nebuvo. Visi 
nusiminę, nesmagūs.

Oxford Paper Co. fabrike 
darbininkai, dirba 6 dienas į 
savaitę, kaip kurie dirba ir 
viršlaikius. Gali dirbti viršlai
kių, kiek nori, nes darbininkų 
trūksta. Per septynis metus 
šio fabriko darbininkai prigu
lėjo prie ADF unijos, bet per
eitą rudenį nusibalsavo už 
naują uniją, tai United Mine 
Workers of America.

Pereitą vasarą Rumfordo 
bankas pardavė 16 stubų ant 
licitacijos. Pardavė už tiek, 
kiek iš publikos aukščiausiai 
davė. Kur už stubą buvo mo
kėta po kelis tūkstančius, tai 
pardavė už kelis šimtus.

ĮRODYTA, kad naciai 
SUŠAUDĖ 11,000 LENKU 

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
TYRINĖJIMŲ KOMISIJA

Tyrinėjimo komisijos na
riai yra šie žymūs žmonės:

Dr. Viktor I. Prozorovs- 
ki, direktorius Maskvos In
stituto Kriminologiniams ir 
Medikaliams tyrimams; 
gen. daktaras Nikolai Bu- 
denko, vyresnysis Raudono
sios Armijos chirurgas; Ki
jevo ir Galicijos arkivysku
pas metropolitas Nikolajus; 
Sergiei A. Kolesnikov, So
vietų Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas; gen. A. S. Gu- 
dorov, Visų Slavų Komite
to pirmihinkas; daktaras 
gen. J. E. Smirnovas, direk
torius medikalių Raudono
sios Armijos aptarnavimų; 
R. J. Melnikov, Smolensko 
gubernijos Sovieto pirmi
ninkas, ir Aleksiejus Tols
tojus, vienas iš žymiausių 
sovietinių rašytojų.

Tyrinėjimų komisija pa
skelbė sekamą savo spren
dimą:

“Vokiečiai 1941 m. rugp. 
ir rugs. men. žudė lenkus 
karo belaisvius Ožkų Kal
vose (Katyn miške.)

“Jausdami, kad jų pozici
ja netvirta ir žinodami, kad 
jie bus priversti apleist šią 
sritį, jie stengėsi paslėpti 
savo piktadarystes įrody
mus.

“štai kodėl jie buvo at
kasę kapus ir prigabenę la
vonų iš kitų vietų, norėda
mi sudaryt savo pasaką” 
(prieš Sovietus).

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI, KAIPO PUODŲ 
MAZGOTOJAI

Linksmos darbo sąlygos; gera alga. Vyrai 
apsigynimo darbų privalo turėti USES 
paliuosavimą. Kreipkitės tarp 10—12.

EMPLOYMENT OFISE, 3-CIOS LUBOS
THE NAMM STORE

452 Fulton St., 
BROOKLYN, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
VALYTOJAI

Gera Alga. Kreipkitės į Timekeeper
THE BARBIZON

140 E. 63rd St., N.Y.C.

iš

(24)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS BENDRAM DARBUI
Prie Moteriškų Kautų
V1LARDI & GUIDA

336 W. 37th St., (10-tos lubos)
(25)

PRADINIAI ARGENTINOS 
VEIKSMAI PRIEŠ AŠJ

Buenos Aires. —Argenti
nos neva prezidentas Ra
mirez per radiją pareiškė, 
kad nacių ir japonų šnipų 
lizdai gręsė pavojum Ar
gentinai. Todėl ji sutraukė 
diplomatijos ryšius su Vo
kietija ir Japonija. Ramirez 
neminėjo, kad nacių subma- 
rinai skandino Argentinos 
laivus.

Laisve* Lithuanian Daily News
■» ,pw.i.  ,ni i....... .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

J

Cleveland, Ohio
Iš Moterų Kliubo Veiklos
Cleveland© Moterų Kliubas

Iš Laisvės dažnai skaitome J pusėtinai gerai darbuojasi, bet 
apie kitų miestų moterų mez-įgalėtų 
girną karo pergalei, kiek daug ■ Daugiau 
draugės numezga kovotojams 
ir nuo karo 
svederių, kojinių ir kitko. Bet 
'"'•.Mexico ir Rumfordo to Lais
vėje nebuvo matyti. Ot, ir di
delė bėda su mūsų draugėmis 
moterimis, kad jų tarpe neat-; gėme raudonarmiečių pagal- 
siranda tokia, kuri pati stotų į bai. Prašome drauges, kurios 
darban ir kitas paragintų. Aš | gali, tai stoti į darbą. Dabar 
gerai žinau, kad mūsų draugės į gauname gerų vilnų, tai tik 
moka mėgsti, nerti, siūti ir už megsk ir norėk, 
ko jos imasi, tai visada gerai 
darbą atlieka. Pabandykite, 
draugės!

Mexico Vaclovas.

dar ir geriau veikti, 
nuveiktume, jeigu 

darbą atliktume pančiakų ir 
nukentėjusiems į pirštinių reikale. "Iš viso kliu-

bo tik devynios draugės užsi
ima mezgimu, tai nėra daug. 
Mezgimas yra labai svarbus 
darbas ir jau mes daug numez-

St. Petersburg. Fla
Pasikalbėjus su Sovietų 

Jūreiviais
čionai karts nuo karto at

plaukia Sovietų jūreiviai. Vie
nas man atrodė jų oficierius, 
labai jaunas, tai aš jo užklau
siau, kaip jis galėjo pasiekti 
tokį laipsnį. Jis atsakė, kad 
nėra taip jaunas, nes yra 40 
metų, o jaunu ir sveiku atro
do, kad moka užlaikyti sveika-

BERNIUKAI—VYRAI
Išsiuntimui ir Apdarymui knygų ; 40 valandų 
savaitė, 5 dienos. Kreipkitės ant 4-tų lubų.

SCRIBNER’S
311 West 43rd St.

(23)
NEREIKIA PATYRIMO

IE?

Sovietų Sąjungoj daktarai ir 
mokslas tame daug dirba. Į 
mūsų kalbą įsimaišė ’ vienas 
pašalinis, sakydamas, kad So
vietų Sąjungoje “nėra dakta
rų.” Jam į tąi buvo tinkamai 
atsakyta ir jis, susigėdęs savo 
atsilikimu, pasitraukė.

Kalbailt apie daktarus, jū
reiviai sakė, kad Sovietų Są
jungoj daktarai žmones moki
na, kaip būti sveikais. Mat, ten 
daktaras gauna iš valstybės 
algą, nepaisant ar jis turi daug 
ar mažai ligonių. Daktarai rū
pinasi, kad žmonės būtų svei
ki, nesirgtų, nes tąda naudin
giau ir valstybei ir jiems pa
tiems mažiau darbo.

Sakė, kad dabar yra visiems 
sunku, sunku ir daktarams, 
nes labai sunkus karas, daug 
yra sužeistų, didelis nedatek- 
lius reikmenų šalyje, tai dau
giau ir sergančių. Visi Sovie
tų Sąjungos žmonės sunkiai 
dirba, net seneliai, kurie buvo 
ant pensijos, ir tie išėjo dirbti, 
kas ką gali.

Iš mūsų mezgėjų, tai drg. 
M. Geibienė bytina visas. Ji
nai stovi pirmoj' vietoj su 18 
porų pančiakų, paskui seka 
Radzevičienė su 14 porų pirš
tinių, Mockaitienė ir Hontz po 
6 poras pančiakų, Gendrienė 
su 4 poromis pančiakų ir Ven- 
slovienė su 
dienė yra 
pančiakų, 
Juraitienė 
jasi.

Na, ką
! Pasivykime drg. Geibienę, tai 

bus mūsų kliubo atliktas gra-
1 žus darbas.

Taip pat prašome drauges 
dainininkes lankytis į dainų 
praktikas. Lankymasis į prak
tikas yra labai svarbus dar
bas, nes jeigu visos ir regu
liariai nesilankome, tai nesu- 
simokiname gerai dainas ir 
mokytojai yra daug sunkiau 
kitas mokyti. Choro praktikos 
atsibūna kas penktadienis,* 
kiekvieną savaitę ir prašome 
visas lankytis.

Pančiakų Mezgėja.

3 poromis. Roman- 
numezgus 2 poras 
Andrusiunienė ir 

taipgi daug darbuo-

sakote, mezgėjos?

Bendrai, Sovietų jūreiviai ir 
komandieriai gerai atrodo, iš- 
siskutę. Tik vienas buvo se
nas ir su barzda. Paklausiau 
jo, kodėl jis nešioja barzdą, 
jis atsakė: “Dėl juoko.” Gai
la, kad tokie žmonės turi žūti 
žiaurioj kovoj prieš fašizmą 
už visos žmonijos laisvę.

Mūsų pareiga jiems padėti, 
aukojant pinigiškai ir reikme
nimis. Amerikiečiai gali daug 
paaukoti naujų ir gerų padė
vėtų drabužių. Ypatingai, sa
ko, labai reikalinga apsiavų. 
Reikėtų, kad Amerikoj būtų 
pravesta platesnė rinkliava 
apsiavų. Eva Simans.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI i
Reikalingi aukštos klasės viešbučiui.

Nuolatinis darbas. Alga $27.50 pradžiai
Kreipkitės į Housekeeper
ESSEX HOUSE

165 West 58th St.
(23)

PAPRASTI DARBININKAI

WESTERN 
ELECTRIC CO 

TAIKOS Melu

Versme Daiktų Bell Sistemai
, KARO Metu

Arsenalas Komunikacijinių.
Įrengimų

REIKALAUJA

PAPRASTIEM DARBAM
KREIPKITĖS •

Employment Departments
Pirmad. iki šeštad., 8:30 A.1A. iki 5 P.M.

100 CENTRAL AVE.
KEARNY, N. J.

arba
1561 BOULEVARD

JERSEY CITY, N-. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo 
Statementą.

(24)
----- El

Ašies šnipų Areštai.
Pranešama, kad Argenti

nos valdžia jau suėmė daug 
vokiečių ir japonų šnipų. 
Įsakyta visiem laivam pasi
likti Argentinos prieplauko
se bent šiuo laiku, vengiant 
nacių submarinų.

Menama, kad Argentina 
užgrobs nacių ir japonų 
bankus ir kitas nuosavybes.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI 1‘RIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 J SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS [ 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(26)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašalpinė Draugija rengia 

metinį bankietą, šeštadienį, 29 d. 
sausio, LTN salėje. Turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Gros orkestrą 
šokiams. Pradžia 7 v. v. Įžanga 
$1.10. (Nariams priverstinas tikin
tas). Kviečia Komisija. (22-23)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas 

įvyks 30 d. sausio, 2 vai. dieną. 211 
W. Coal St. Pas Kriaučius. Kviečia
me visus dalyvauti, turime svarbių 
reikalų aptarti. Prašome užsimokėti 
duokles. — P. Eidukevičius, sekr.

(22-23)

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. svarbus susirin

kimas įvyks 30 d. sausio, 2 vai. die
ną, 324 River St. (Gedemino Kam
bariuose). Kviečiame Laisves skai
tytojus ir narius dalyvauti, taipgi 
atsiveskite ir savo pažįstamus. Iš
girsite delegatų raportą iš Dem. 
Am. Liet. Suvažiavimo. Mūsų du 
delegatai praneš labai svarbių daly
kų. — Kom. (21-23)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. sausio, 7:30 v. v., Jurginėj sa
lėje, 180 New York Avė. Visi nariai 
būkite, nes turime reikalų svarstyti, 
daug reikalų. — V. J. Casper, sekr.

(21-23)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 30 d., 7 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai da
lyvaukite. Reikia duokles užsimokė
ti už šiuos metus. Taipgi rinksime 
naują valdybą. — S. R.' sekr.

(21-23)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, sausio 30-tą, Lietuvių 

Svetainėj, 29 Endicott St., įvyks jau 
senai laukiamas didysis bankietas ir 
koncertas, buvęs nukeltas savaitę 
vėliau iš 23 į 30-tą. Visi tikietai, 
pirkti 23-čią, yra geri 30-tai. Kon
certinėj programoj dalyvaus solis
tai, muzikantai ir grupės. Pradžia 
3:30 po pietų. — Rengėjai.

ROCHESTER, N. Y.
Didžiausiai pažmonys atsibus sau

sio 29-tą, šeštadienio vakare, 575 
Joseph Ave. Pradžia 6 vai. Kadangi 
tai bus Pundelių Balius, įžangai ką 
nors atneškite dėl Lietuvos vaiku
čių — muilo, ar siūlų, guzikų, pleis- 
terių, abrūsiuką, adatų ar kas ką 
išgali. Visus prašome pribūti. Val
giai bus labai skanūs. Niekas neval
gykite namie vakarienės, nes mes 
visko turėsime 
kavo mezgėjos. 
Some • paremti 
Komisija.

įvalias. Viską suau- 
širdingai visus pra
ši gražų darbą. —

(21-33)

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASĖS BATŲ 

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BŪTINA PRAMONĖ
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

(24)

AUTOMOBILIŲ
MECHANIKŲ PAGELBININKAI 

ir •
VYRAI PRIE GARAGE

Tpikiausia proga tinkamiem vyram. 
KREIPKITĖS KASDIEN

L. I. CITY STANDARD GARAGE 
42ND ROAD & 24TH ST., 

LONG ISLAND CITY.

APVALYTOJAI

(27)

5

Linksmi Aplinkumai
PASTOVUS DARBAS

DIENŲ—40 VAL. SAVAITĖ.
TAIPGI

INDŲ MAZGOTOJAI
6 DIENOS—42 VAL. SAVAITĖ.

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFISĄ 

8-TOS LUBOS
STERN BROTHERS

42ND ST. IR SIXTH AVENUE 
NEW YORK CITY.

(23)

VYRAI—SENYVI
NUOLATINIS, BENDRAS FABRIKO 

DARBAS.
60c f VALAN.. PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

NATIONAL CARD MOUNTING CO.
76 — 9th Ave. (arti 15th St.) N. Y.

(23)

MEN
NO EXPERIENCE NECESSARY
THOSE OVER 38 PREFERRED 

ASSIST IN WINNING THE WAR 
Work In An Essential Industry

CLEANERS
AND

PORTERS
DAY AND NIGHT JOBS. SALARY 

PLUS OVERTIME PAY.

BONUS FOR NIGHT WORK.

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

INC.
57 Bethune St., N. Y. City
Mon. thru’ Thurs., 9 A.M. to 8 P.M.

Other Days (Except Sun.) 9 A.M. to 5 P.M- 
Take 7th or 8th Avės. Sub. to 14th St. 

Essential WoUcors Need Release 
Statement

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. ¥.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY.

(X)

BERNIUKAI—VYRAI. Bendras fabriko dar
bas. Popieros perdirbimo fabrikas. Gera alga. 
Nuolat. JAMES F. WALSH PAPER CORP., 

437 — llth Avė.
(25)

PAKUOTOJAI. Išsiuntimų departmente. Pri
imami nepatyrę. 40 valandų, prisideda virš

laikiai. Daugmeninė geležų įstaiga. 
SPIEGEL BROS., 806 BROADWAY.

(25)

MOULDERIAI 
COREMAKERS 

IR 
PAGELBININKAI
Aluminum ir Bronze.

CITY BRONZE FOUNDRY
27-30 JACKSON AVE., L. I. CITY 

(Right Off Queens Plaza).
(25)

PAPRASTI DARBININKAI
STIPRŪS VYRAI

DIDELIAM MEDŽIO
APDIRBIMO FABRIKUI

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
ECKENROTH & CO.

5TH ST. IR EAST RIVER, N.Y.C.
(25)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(23)

DARYKITE ĮMOKĖJIMUS SAVO 
ATEIČIAI TAIKOS METU IŠSI
MOKINIMU REFRIGERATION 
TAISYMO.
MES ESAME SURAŠĖ KAIPO 
KRITIŠKA PRAMONE DABAR 
IR BŪSIME APSAUGOS SIENA 
PO KARO.
REIKIA PILNO LAIKO DARBI
NINKŲ. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. REIKALINGA PALIUDI
JIMAS IR PAREIŠKIMAS 
ATLIEKAMUMO.

Sunbeam Electric
Manufacturing Co.

42-33 12th St., L. I. City
KLAUSKITE MR. RICE

(26)

DALIAI LAIKO 
. PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
' KREIPKITĖS

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C.

(27)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI—APVALYTOJAI 
Apšvietos rekreaciniame institute. 

Valandos: 7—4; 6 dienos. 
MURRAY HILL 5-0433.

(24)

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

BENDRAI PAGELBININKAI 
BENDRAI APTARNAUTOJAI

Ateitis paslžymintiems darbe! 
Duodama valgis ir uniformos.

Sekmadieniais ir šventėmis nedirbama.

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Kreipkitės kasdien 9—5 ; . 
šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40TH ST.) 
1-NAIS LAIPTAIS AUKŠTYN.

(24)

GELEŽIES APDIRBĖJAI IR PAGELBININ
KAI. 40 valandų savaitė. Daug viršlaikių.

BENSONHURST IRON WORKS
7315 NEW UTRECHT AVE., BROOKLYN.

(West End Line, 71st St. stotis).
. (24)

PAMUŠALŲ OPERATORIAI 
, ant 

FUR COATS
HERZLICH

324 — 7th AVE. (KAMP. 28th ST.) 
TEL. LONGACRE 5-9839.

(24)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę ant General Motorų Karų; būtinas 

darbas. 5(4 dįgnų savaitė.
$50 SAVAITINĖ MOKESTIS, PRISIDEDA 
NUOŠIMČIAI. APMOKAMA VAKACIJOS 

IR ŠVENTĖS.
BERKELEY PONTIAC,
71-17 ROOSEVELT AVE., 

JACKSON HEIGHTS, L. I. 
HAVEMEYER 4-0470.

(23)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODĖS MERGINOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$19.50 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
i (26)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

55 WEST 23RD ST.. N. Y.
(X)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 

MUŠTI KIAUŠINIUS
40 Valandų — $20 Pradžiai 

Kreipkitės
ALBERT & GERBER
SEABOARD TERMINAL, 

12TH ST. IR JERSEY AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

WOMEN

(24)

3

23—45, GOOD PHYSICAL CONDITION
FREE TO WORK AT NIGHT

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

HOURS: 9 P.M. to'6 A.M. or 
11:30 P.M. to 8 A.M.

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

744 WASHINGTON STR.

• 7th or 8th Avės, subway to 14th St. 
Walk South' to 12th, then West to 

Washington St.

Interview: Mon. & Tues. 9 A.M. to 8 P.M.
Daily, 9 A.M. to 5 P.M.

Essential Workers Need Release 
Statement.

Ė

5

(23)

MOTERYS VALYTOJOS
(Dieninis Darbas)

MERGINOS sandėlio rūmui ir atrinkimų 
darbui. 6 dienos.

KRUEGER
601 W. 50th St. (kamp. llth Avė.)

(24)

MERGINOS—MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Vaidilos Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reiki* 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-toa .lubos
<_ ______________ AC&)

MERGINOS BENDRAI 
DARBUI 17—25 

RAŠTININKĖS—TYPISTIĖS 
40 Valandų Savaitė. Laikas ir pusė 

už viršlaikius, 
11 ŠVENČIŲ METUOSE.
2 SAVAITĖS V AKACIJŲ 

APMOKAMA
DĖL ALGOS PASITARSIME

Nuolatinis darbas didelėje 
sandėlio įstaigoje.

EVERGREEN 7-9580

MERGINOS - MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Malonios darbo sąlygos.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA
LANDŲ UŽ LAIKĄ IR PUSĘ. 

STERLING BAG CO., INC. 
11-19 GREEN LANE 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subve iki York St. arba 
Flushing Ave. gatvek. iki Gold St.) 

(U)

OPERUOTOJOS
RUPIŲ AUDINIŲ. IR 
MEDVILNĖS MAIŠAI

GERA ALGA 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
STERLING BAG CO. 

11-19 GREEN LANE, 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subve iki York St. ar 
Flushing Ave. karu iki Gold St.)

(24)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITE

BERTH. LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

' (24)

APTARNAUTOJOS - VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klasės viešbutyje. 

Nuolatinis darbas, gera alga.
Kreipkitės į Housekeeper

ESSEX HOUSE
165 West 58th St.

CAFETERIA
MACY’S SANDĖLIS

REIKALAUJA 2 STIPRIŲ MOTE
RŲ PADĖJIMUI PRIE INDŲ ir tt

Pilno Laiko Nuskyrimas—10 A.M. iki 7 P.M. 
Daliai Laiko Nuskyrimas—12 A.M. iki 7 P.M. 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, Įtmant 

Penktadienį.
47-44 31st St., L. I. City.

(2«)

JUNGĖJOS
Kariniame Fabrike 

Aukštutiniame KraSte Manhattan 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GEROS ALGOS
Pokarinės Progos 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Iš Būinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo
BARLOW ENGINEERING CO.

153 E. 128th St.

(23)

(2«)

i

(28)

VIDURAMŽIAUS MOTERYS

PRADŽIAI ALGA $18

(23)

PAGELBINĖS VIRĖJOS

PRADŽIAI ALGA $18

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
MERGINOS PRIE KAVOS

NUOLATINIS DARBAS
DIENŲ—40 VAL. SAVAITĖ

MERGINOS, JAUNOS
Mokytis jxjrmanent wave. 48 Valandų Savai
tė. $18.15. Vien tik nuolatinės darbininkės 

teprivalo kreiptis. VANDERBILT 6*1540.
(29)

Pripratusios bendram darbui prie 
tvarkymo šlapių fotografijų.

APEDA STUDIOS
212 WEST 48TH ST.

(24)

Ml

Kreipkitės į
EMPLOYMENT OFISĄ 

8-TOS LUBOS ,

STERN BROTHERS 
42ND st. ir Sixth avenue 

NEW YORK CITY

MERGINOS
Ant kortų prisiuvimui guzikų, patyrimas ne
reikalingas. Kiekviena turinti‘siuvimo gabumų 

gal kreiptis.
$18 Į SAVAITĘ PRADŽIAI. DAUG 

VIRŠLAIKIŲ
Kreipkitės

BAILEY, GREEN & ELGER
162 Madison Ave. (arti 32nd St.)

(23)

VIRĖJOS 
KEPĖJOS 

BENDRAI PAGELBININKĖS 
VIRTUVĖS PAGELBININKĖS

INDŲ IR PUODŲ 
MAZGOTOJOS

Ateitis pasižyminčioms darbe! 
Duodama valgis ir uniformos. 

Sekmadieniais ir šventėmis nedirbama.

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Kreipkitės kasdiąn 9—5 ; 
Šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40TH ST.) 
1-NAIS LAIPTAIS AUKŠTYN.

(24)

INDŲ MAZGOTOJOJ
NUOLATINIS DARBAS

MERGINOS
Siuvėjos moteriškų kautų. 

Nuolatinis Darbas.
SEIDMAN & SCHWARTZ CO,

246 W. 38TH ST., N. Y. C. 
___________________ am

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 45 

SVARBUS KARINIS DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės Bile Dieną 
nuo 8 A.M. iki 5 P.M. 

Iš Karinių Darbų Reikalaujama Paliuosavimo

PROTEX PRODUCTS CO.
44 SHERMAN AVE. 
(Kamp. Franklin St.) 
JERSEY CITY, N. J.

Kreipkitės į 
EMPLOYMENT OFISĄ 

8-TOS LUBOS

Vyrai Virtuvei, Indų Mazgotojai, Puodų 
Mazgotojai. Nuolatinis Darbas.

HOSPITAL
813 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

(25)

I. R.T. Subve, Saratoga stotis.
Vyrai lengvam fabriko darbui. 5 dienų 

savaitė. Gera alga, su viršlaikiais.
VALENTI BUTTON WORKS,

2-02 — 27th Ave., Astoria, L. I.
.(25)

STERN BROTHERS 
42ND ST. IR SIXTH AVENUE 

NEW YORK CITY



wyrn,

Segtas Puslapis
Xu.
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March of Dimes
* Saugokit Savo Nikelius!
♦

t

f

♦

Ar girdėjote, jog vėl pla
nuojama pakelti subway fėrą 
ir šį kailą jau kelti visu nike
liu, iki 10 centų vieną fėrą. 
Parokuokite po ekstra nikelį 
rytą ir vakarą važinėjimui į 
darbą, pridėkite šeštadienio ir 
sekmadienio su šeima nuvažia
vimą į teatrą, į pramogą, sve- 
čiuosna pas gimines ir susida
rys doleriai priedo būtiniau
sioms pragyvenimo išlaidoms.

Ar taip lengvai gausite prie
dą ir prie įplaukų, pakėlimą 
algos? Labai abejotina. Taigi, 
kas taikosi prie jūsų nikelio, 
tikrumoje taikosi prie didelio 
Šero iš jūsų kišeniaus.

O kas, dėl ko nori kelti fė
rą?

New Yorke yra susidaręs 
' taip vadinamas “Komitetas iš 

15-kos,” su ponu Paul Windels 
priešakyje. Tas komitetas jau 
kelintu kaitų bando kelti fė
rą, bet žmonės sujunda ir ne
leidžia. Ir kas kartas komite
tas išranda kitą “būtiną” prie
žastį, kadangi žino, jog žmo
nės jau sužinojo senąją. Pas
kiausiu kartu jie sakė reikalin
ga esant kelti fėrą dėl to, kad 
linijos negalinčios išsiversti. 
Bet miesto tarybos narys Pe
ter V. Cacchione aiškiai paro
dė žmonėms, jog tai ne tiesa. 
Tada viskas nutilo. Dabar tie 
patys ponai jau turi kitą gies
mę. Jie sako, kad pakėlimas 
fėro pastatysiąs visus miesto 
finansus “ant pastovių pama
tų.”

Tikrovėje, kaip nurodo an
gliškas darbininkų dienraštis 
Daily Worker, f eras norima 
pakelti tikslu sumokėti nesvie
tiškai 
sioms 
moms 
kams 
nauti

Liko Tik Dvi Dienos Iki
•H

Didžiosios Iškilmės
Didysis dienraščio Laisvės 

šėrininkų metinis suvažiavi
mas ir po jo bankietas įvyks 
jau šį sekmadienį, sausio 30- 
tą, Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne. Salė — 
netoli nuo Marcy Avenue sto
ties ant BMT Jamaica linijos, 
taipgi nuo Metropolitan-Grand 
stoties ant Independent Cross
town linijos.

Suavžiavimo pradžia 10 
vai. ryto ir tęsis iki vakarui. 
Vakarienė lygiai 6:30, šokiai 
nuo 7 vai. šokiams gros An
tano Pavidžio orkestrą. Ban
kieto ir Šokių tikietas $2.25. 
Vien šokiams 55c. Vakarienė 
bus “turkių,” ir gana alaus.

J metinį suvažiavimą kas 
metai suvažiuoja daug svečių 
šėrininkų ir šėrininkių organi
zacijų atstovai iš toli ir iš arti, 
taipgi kviečiami svečiais visi

skaitytojai ir rėmėjai, su 
riais visais būna proga pasi
matyti ir pasilinksminti sykiu 
po suvažiavimo įvykstančiuose 
tradiciniuose bankietuose.

Visi norintieji dalyvauti 
bankiete prašomi įsitėmyti, 
jog bankieto tikietus šiemet 
reikia būtinai įsigyti iš anks
to, nes paskutinę dieną valgių 
negalima gauti, visi turi būti 
užsakyti iš anksto, tad ir sve
čių bus leidžiama tik tiek, kiek 
iš anksto buvo nustatyta. Bus 
nesmagu jums patiems nei 
mums, jeigu pasiruošęs, pasi
puošęs baliavoti, susiradęs bū
rį draugų ir pažįstamų, turė
site liktis už durų tik dėl to, 
kad iš anksto neturėjote ti
le i eto. Mums kur kas būtų 
smagiau matyti jus viduje, ne 
už durų. Tai dėl to prašome 
ir pakartotinai primename ap
sirūpinti tikietais iš anksto.

Filmos-Teatrai
Filmos “No Greater Love” 

Rodymas Atidėtas
žadėtoji rodyti šią savaitę 

filmą “No Greater Love,” iš 
Sovietų Sąjungos moters par
tizanės gyvenimo, atidėta dar 
neribotam laikui. Victoria Te
atre, kur naujoji filmą bus ro
doma, pasilieka dar ilgesniam 
laikui trečias mėnuo rodomoji 
apie Sovietų Sąjungą filmą 
“The North Star.”

ku-

mąsi aktorės karjeros ir eiti 
jieškoti uždarbių kitose srity
se. Kitur eiti jai nereikėjo, nes 
vienas pasisekimas sekė kitą. 
Ji turėjo roles filmose “Ran
dom Harvest,” “Assignment in 
Brittany,” “Tish,” ir 
Ideas,” ir dabar “Song 
šia,” .kur ji turi labai 
dramatišką rolę.

“Young 
of Rus- 
svarbia,

Paskutiniai Trys Vaidinimai 
Veikalo “Our Town”

Irene Dobilaitė Ištekėjo
Irene Anna Dobei, duktė 

Frank ir Annos Dobilų, perei
to gruodžio 18-tą ištekėjo už 
Patrick Parnell Desmond, tar
naujančio Jungtinių Valstijų 
Laivyne.

Jaunoji yra baigus vidurinę 
mokyklą ir biznio kursą, dirba 
raštinėj. Jaunasis yra kilęs iš 
Maine valstijos. Laivynai! įsto
jęs liuosnoriu, tarnauja jau 5 
metai ir pasiekęs petty officer 
laipsnio. Šiuo tarpu lanko čio
nai specialį navigatoriaus kur
są, kurį pabaigęs tikisi gauti 
atostogų, nusivežti savo nuo
taką medaus mėnesiui į Maine, 
o paskui ir vėl kur nors ant 
jūrų keliauti aktyvėn tarny
bon.

Linkime jauniesiems laimės 
šeimyniniame gyvenime.

atvi- 
prieš 
orga-

Be minėtų seniau, šiomis 
dienomis dar pripildė ir pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
gimtadieniu sveikinimo 
rutes, su aukomis kovai 
vaikų paralyžių, sekami 
nizacijų darbuotojai:

J. Steponaitis iš Lietuvių Li
teratūros Draugijos 55-tos kuo
pos.

M. Sinkevičiūtė ir J. Byro- 
nas iš Laisvės raštinės ir spaus
tuvės.

J. Grubis iš Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 1 kuopos.

V. Balkus (jau antrą, ren
ka ant trečios), Mrs. O. Rein
hardt ir S. Sasna iš Moterų Ap- 
švietos Kliubo.

EI. Granickiepė, kliubietė, 
aukojo $1.

Grupė darbuotojų dar turi 
atvirutes ir renka daugiau de
šimtukų ir dolerių. Aukas ga
lima priduoti organizacijų rin
kėjams, Laisvės raštinėj ar pa
siųsti tiesiog amerikinei įstai
gai su čia paduodamu kupo
nu.

gražiai — lygių teisių, bet at
imtų moterims speciališkus ap
saugos įstatymus. Už tokias 
“lygias teises” šaukia visi re
akcininkai ir tas jau savaimi 
parodo, jog tas “amendmen- 
tas” būtų prieš didžiumos 
Amerikos moterų ir abelnai 
prieš darbininkų gerovę.

Miesto gyventojams reikė
tų parašyti rezoliuciją įnešu- 
siems kaunsilmanams pagyri
mą ir kitiems paraginimą bal
suoti už Davis-Eąrle rezoliu
ciją.

Bony Parduota jau už 
173 Milionus

NAME

Send your contribution with this coupon

: The National Foundation for
i Infantile Paralysis, Inc.
: 120 Broadway, New York 5, N. Y. I

Here is my contribution to the fight 
\ against Infantile Paralysis.

New Yorko valstijoj lig Šiol 
Ketvirtosios Karo Paskolos bo- 
nų parduota už $173,000,000. 
Visa valstijos kvota yra 911 
milionų, tad jau sukeltoji su
ma atstovauja tik 19 nuošim
čių visos kvotos. Dar reiks pa
dirbėti ir pasispausti.

♦

Garšvaite po Operacijos 
Sveiksta

Anita R. Garšva, duktė ži
nomojo laidotuvių direktoriaus 
Juozo ir Mrs. Garšvų, pereitą 
pirmadienį turėjo operaciją 
ant apendiko. Operacija suspė
ta laiku, buvo sėkminga, jau
nos ligonės sveikata kasdien 
gerėja. Randasi St. Catherine 
ligoninėj, Dr. J. Misevičiaus 
priežiūroje.

Linkime greit pasveikti.

Stampos ir Punktai

ADDRESS

CITY STATE

; Amount of my contribution:

Kritikavo Gubernato
riaus Atsinešimą į 

Miesto Reikalus

000,000 valstijos pasiimtų 
miesto pinigų, kurie dabą^r 
miestui yra būtinai reikalingi.

Miesto taryba taipgi priėmė

Tuščias Gyvenimas įgriso 
Ir Neužtikrino

Mrs. Louise Phelps, 50 m., 
pagarsėjusi tankiomis ir tur
tingomis veybomis, savo laike 
išbandžiusi ir kalėjimą dėl no
ro gyventi puikiaj ir be dar
bo, aną dieną užsidusino gasu 
11-kos kambarių apartmente, 
32 E. 64th St., New Yorke, 
pirm spėjimo policijai ją iš

posėdyje 
miesto ta- 

Newbold

rezoliuciją, kuria savaitė tarp Den iškraustyti už nemokėjimą 
13-19 vasario bus paskelbta j rendos.

Ponia Phelps, sakoma, ban
džiusi praturtėti vedybomis su 
turtingais vyrais, tam pasiruoš- 
dama visada gyvenusi puoš
niai, o kada pritrūkdavo ištek- • 
lių, mėginusi ir pasivagišiauti.

13-19
Negrų Istorijos Savaite.
Rezoliucija Moterų Klausimu

Miesto tarybos narys Benja
min J. Davis, Jr., ir mažumos 
vadovė Genevieve B. Earle įne
šė miesto tarybon rezoliuciją, 
kuria raginama New Yorko 
kongresmanai balsuoti kongre
se prieš taip vadinamą “equal 
rights amendment” (lygių tei
sių pataisą prie konstitucijos). 
Taryba dar svarstys tą rezo
liuciją.

Ta pataisa daugelį geros 
valios, bet nestudijavusių, da
lyko žmonių apgauna. Skamba

Miesto . tarybos 
pereitą antradienį 
rybos prezidentas 
Morris, - patsai vadovaujantis
republikonas, kritikavo repub- 
likoną New Yorko valstijos 
gubernatorių Dewey už neigi
mą miesto finansinių reikalų.

Miestas, kaip žinia, taksais 
sumoka didžiumą visų valsti
jos įplaukų, bet atgal gauna 
savo reikalams daug mažesnę 
sumą, negu pakankama rei
kalams tokio miesto, kaip New 
Yorkas.

Miesto taryba vienbalsiai 
priėmė ’rezoliuciją, kuria pra
šo valstijos seimelio sugrąžin
ti miesto iždinėn apie $36,-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliubo biznio 
skyriaus metinis susirinkimas jvyks 
pentkadienj, sausio 28 d., Kliubo 
name, 280 Union Avė. Visi nariai 
prašomi dalyvauti; išgirsite daug 
naujo šiame susirinkime. Kliubo ge
rovė priklauso nuo jūsų, gerbiami 
draugai. — Direktorių Valdyba.

(21-23)

Primename, jog rudų štam
pų R, S, T ir U laikas baigsis 
šį šeštadienį, sausio 29-tą.

Kaip pranešama iš Wash- 
ingtono, ateinantį mėnesį kai 
kurioms mėsoms reikėsią dau
giau punktų. Sviesto būsią 
daugiau, bet punktai nebūsią 
pakeisti.

N.

Susiuvo Širdį
paskutinė sa-

GERIAUSI GĖRIMAI IR

55 th

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Naujanybe Lietuviams

BROOKLYN

darbas eitų 
prasidės su 5

Evelyn Geller, 31 m., akto
rė, užsimušk jos mašinai pra
radus kontrolę ir smogus į bil- 
dingą, 275 Central Park West, 

u

i a m o N D PAIR

ir Martha 
kitų žymiųjų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

I

aukštas sumas buvu- 
linijų savininkėms fir- 
už jų nuosavybę ir ban- 
nuošimčius, kad patar- 
stambių nuosavybių ir

bankų savininkams.
Są- 
ga-

“Song of Russia” Ateina

James 
peiliu i rolę Nadjos Stepanovos, ta- 
namų, į lentuotos pianistės, kuri atide-

Klimas, 
128 — 19th St., .Brooklyn, N. y.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių f

Tol. EVergreen 4-9612

šis žavus, apie Sovietų 
jungą besisukąs romansas, 
mintas MGM studijose, Holly- 
woode, vasario 3-čią bus pradė
tas rodyti Capitol Teatre, 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke. Susan Peters vaidina 

į rolę Nad jos Stepanovos,
Devyniolikos metų, 

lacone tapo perdurtas 
muštynėse netoli savo 
96 Madison St., New Yorke. Jį į da savo karjerą tikslu padėti 
greit nunešė į Beekman ligoni-I Sovietų Sąjungai karo pastan- 
nę. Daktarams atrodę jau po 1 gose. Robert Taylor yra žvaigž- 
viskam, bet dar buvo biskį gy-į dė greta jos tame judyje. 
vas. Dr. L. V. Marrone greit 
jį užmarino, atidarė krūtinę 
ir perdurtą širdį susiuvo. Kaip 
toliau bus, neaišku, bet per 
virš dieną jį išlaikė gyvu lei
džiant kraujo plazmos ir su 
oksigenu.

Kada p-lė Peters atėjo į fil
mų koloniją ir pamatė, kiek iš 
parenkamųjų kožnai rolei ne
pasiekė to laipsnio, ji buvo 
griežtai nusistačius arba pa
siekti tų aukštumų j tris me
tus, arba visai apleisti sieki-

Si Sekmadinį
LAISVES suvažiavimas ir

BANKIETAS
Šviežios dešriukės skaniai paruoštos 

ir kas daugiau?—

INDIKŲ - TURKEY
VAKARIENE

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto. 
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

BUS GRAND PARADISE SALESE
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn,

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.
Įžanga: Bankietui $2. 25; vien tik šokiam — 55c.

valdžios taksai Įskaityti

PRAŠOME E ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

Miestavame dramos ir mu
zikos centre — City Center 
Theatre — šią savaitę vaidi
na “Our Town,” Thornton 
Wilder’io veikalą, gavusį Pu
litzer dovaną, Jed Harris pro
dukcijos. Vyriausiose rolėse 
Marc Connelly 
Scott, taipgi 60 
aktorių.

Ši yra veikalo
vaite. Įžanga visiems prieina
ma — nuo 55c iki $1.65 va
karais ir nuo 55c iki $1.10 šeš
tadienio popietį. Vakariniai 
vaidinimai prasideda 8:40, 
šeštadienį po piet 2 :40.

Teatras randasi ant W. 
St.

Nupuolus nuo platformos po 
traukiniu - Independent linijos 
Washington Heights stotyje, 
Hazel Bliss išliko nesužeista, 
nors, du vagonai virš jos per
ėjo. Trafikas buvo sulaikytas 
11 minučių.

DANTŲ GYDYTOJAS | 

l DR. A. PETRIKĄ I 
:? 221 So. 4th Street ų
i J BROOKLYN, N. Y. |

Tol. EVergreen 7-68(18 y 
T I

VALANDOS: g
T 9—12 ryte |

1—8 vakare $
* Penktadieniais uždaryta. w 

1

1 LIETUVIŠKAS f

TRAKT YRIUS
g (VALGYKLA IR ALINE) 7 
K Didelis pasirinkimas visokių t 
K Vynų ir Degtines *
K Kasdien Turime |
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ J 

I Juozas Zeidat I 
? Savininkas 3
| 411 Grand St. Brooklyn i

® PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

| Q. LIETUVIŠKAS KABARETAS
ag 5) " O STANLEY MISIŪNAS
•vj / llx-5\)l SAVININKAS

it
GEORGE KLIMAS

Operete “Kuprotas Oželis,’’ pir
mutinė lietuvių kalboj filmą, yra 
vieno veiksmo muzikalė komedija, 
turi dešimts gražių liaudies dainų, 
vaizduoja Lietuvos kaimo gyvenimą. 
Rodymas užima 55 minutas. Para
šytas Sofijos Čiurlionienės (Kyman
taitės). Pagamino filmą George Kli
mas. pabar su Šia filmą—“Kuprotas 
Oželis,” istorinėmis konferencijomis 
iš Cairo ir Teherano, ir naujausio
mis žiniomis iš karo frontų darysiu 
maršrutą per visas galimas lietuvių 
kolonijos. Taigi, draugijos, kuopos, 
kliūbai naudokitės proga. Rašykite 
tuojaus dėl sutarčių, o aš pranešiu, 
kada ir kokiose kolonijose galėsiu 
lankytis, nes visas darbas turi eiti 
pagal planą. Taigi, neatidėliokit nei 
vienai savaitei, kad 
sklandžiai. Maršrutas 
d. vasario, 1944 m.

George

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
O>* PARE

. Co

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN H£r _

ST 'N QUALITY

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS S 
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS (ŽRABORIUS 1
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

x bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

l:
r. .4

ensembles in pre
sentation boxes.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 llotb for
/ </ <7 y C r o v b y 
Matched 14K gold
rings, intricately
fashioned in ro
mantic designs, 
lovely. Weekly Term

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi-

Lnigiai palaikys jums bi daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS




