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Žukauskienė —• Vyriausia 

Vajinihke.
Dvikojis Žvėris. 
"Partizanai” ir Šunys. 

•Trys Žymūs Veikėjai;
Ifaše R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metaihs 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn© $7.00

Kopija 5c

LA1SVE-L1BERTY
The Ohly Lithuanian DaU> 

in the Eastern State*.
487 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
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Telephone: Stagg 2-3878

Dienraščio Laisvės vajus 
n a u j iems prenumeratoriams 
gauti baigėsi. Vajininkų prie
šakyje šiemet atsistojo Kathe
rine Žukauskienė, newarkiete.

Per metų eilę Antanas Stri- 
peika buvo vyriausiuoju vaji- 
ninku. Veikiausiai ir šiemet 
dagelis manė, kad jam ta 
garbė ir vėl teks. Bet. ... stai
giai, netikėtai laimėtoja išėjo 
d-gė Žukauskienė su 9,998 
punktais! (Kodėl nepasiektas 
pilnas tūkstantis?)

Gerai, tačiau, pasirodė ir A. 
Stripeika su G. * Kudirka. 
Aukštoje vietoje stovi phila- 
delphietis P. Pilėnas; brookly- 
nietis A. Balčiūnas, waterbu- 
rietė M. Svinkūnienė ir visi ki
ti vajininkai daug dirbo ir 
gražios visuomeninės naudos 
padarė!

Kuris nėra buvęs vajininkų, 
negali įsivaizduoti, koks tai 
sunkus ir painus darbas.

Didelė garbė už tai jiems 
visiems!

Tas, kuris Chicagoje pavo
gė ir brutališkai nužudė 6-rių 
metų amžiaus mergaitę, Sa
zaną Degnan’ytę, kitaip nega
lima pavadinti, kaip dvikoju 
žvėrimi.

Tai parodo, kokių išsigimė
lių mūsų visuomenė pagimdo; 
kokių bestijų valkiojasi mūsų 
didmiesčių gatvėmis!

Ilgainiui paaiškės, koks mo
tyvas privedė tą dvikojį prie 
žvėriškumo: auksas ar sadiz
mas?

Nepaisant, pagaliau, moty
vo: pripažinkime, kad mūsų 
visuomeninė/ santvarka toli 
gražu nuo civilizuotos, jeigu ji 
gimdo tokius baisūnus.

Beje, o kaip gi su Chicagos 
policija; kuri yra "ekspertas” 
streikų 1 au žyme ?!'

Strimagalviais bėgdami iš 
Lietuvos, hitlerininkai paliko 

✓ten gaujas savo pasekėjų,.kad 
jie galėtų trukdyti Tarybų 
Lietuvos atsistatymui.

Ne vieną ramų gyventoją 
tie galvažudžiai jau užmušė, 
rie vieno valstiečio trobesius 
jie uždegė; tūkstančius jie 
apiplėšė, nes jie turi vokiškų 
ginklų ir blaškosi miškuose. 
Tačiau Lietuvos liaudis baigia 
nuo jų apsivalyti.

Neperseniai kryžiokų spau
da skelbė, - būk gavusi iš tų 
"partizanų.” (taip kryžiokai 
vadina tuos kriminalistus!) to
kio daug maž turinio atsišau
kimą :

"Gelbėkit, nes mus baigia 
Žukovo šunyi naikinti...”

Pasirodo, kad kriminalis
tams gaudyti buvo paleisti šu
nys, kurie su jais "žertų” ne
daro.

Viskas, rodosi, gerai.

Bet štai sausio 7 d. Chica- 
gos klerikalų "D-gas” skelbia, 
būk jo korespondentas* Euro
poje girdėjęs iš Lietuvos “par
tizanų” radijo tokių žinią:

"Mūsų būriai kasdien auga 
ir auga!...”

Kaip greit viskas pasikeitė: 
prieš mėnesį buvo sakyta, būk 
"partizanai” baigiami Žukovo 
Šunų "tačyti,” o dabar, — jų 
eilės auga ir auga, kaip 
mielių!...

Ar tai ne stebūklas ?!
Ta proga L. Pruseika 

nyj pasisako :
"Lietuvoj nėra jokios hitle

rininkų radijo stoties.<. Bjau
riausiais melais šeriama mari- 
joniška ir socialdemokratiška 
publika.”

Tiesa!

ant

Vii-

Šiomis dienomis iš Europos 
grįžo civilinin gyveniman dar 
du stambūs 'mūsų veikėjai: 
Jonas Ormanas ir Jurgis Ka
zakevičius. Abu brooklynie-
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PREZIDENTO KOMISIJA 
RAGINA GEN. MOTORS 

PAKELT ALGĄ 17J%
Faktą Tyrinėtojai Atrado, kad General Motors Galėtų Pri
dėt Darbininkams apie 20c Valandai be Kainų Pakėlimo
Washington.— Prez. Tru- 

mano paskirta faktų tyrinė
jimo komisija patarė, kad 
General Motors automobilių 
korporacija pakeltų savo 
darbininkams algų apie 17 
ir puse nuošimčio; tatai 
būtų 19 ir pusė cento prie
do valandai. Komisija atra
do, jog korporacija be au
tomobilių kainų pabrangini
mo galėtų tiek padidint 
darbininkams algas.

Pamatinė General Mo
tors darbininkų alga pirm 
streiko buvo skaitoma $1.12 
valandai. Jau 51 diena kai 
vyksta streikas.

Prezidento komisija savo 
raporte pabrėžia, kad jos 
siūlomas priedas žymia da
lim taikomas atsverti gyve
nimo reikmenų pabrangi
mų tiem darbininkam, ku
riem “nebuvo pakelta alga 
nuo 1942 metų.” Kita prie
do dalis būtų dėl to, kad po 
karo, sumažėjus darbo va
landų skaičiui, nupuolė sa
vaitinė darbininkų alga.

Reguliarė darbo savaitė 
dkbar yra 40 valandų, ir 
jeigu komisijos pasiūlymas 
būtų priimtas, tai darbinin
kas vidutiniai gautų $7.80 
savaitinio priedo. Unija rei
kalavo pakelt algų 30 nuo- v • v • simcių.

Prez. Trumanas užgyrė 
komisijos pasiūlymų ir pa
reiškė :

“Aš nuoširdžiai tikiuosi, 
kad viena ir antra pusė pri
ims šiuos patarimus ir kad 
bus greitai užbaigtas šis 
streikas, kuris nepaprastai 

i .... —.........
ANGLŲ PARAšIUTISTAI 
NENORI ŽUDYT INDO

NEZIJOS ŽMONIŲ
London.— Anglijos para- 

šiutistai Javoje suruošė 
demonstracinį susirinkimų, 
protestuodami, kad jiem 
įsakyta kariaut prieš Indo
nezijos žmones.

Kareiviai Honolulu
I

Reikalauja Atsaukt
Jankius iš Chinijos

Honolulu. — 10,000 ka
reivių, susirinkę Hickman 
Fielde, reikalavo greičiau 
sugrųžint juos į Jungtines 
Valstijas ir priėmė rezoliu
cijų, šaukiančių ištraukt 
Amerikos kariuomenę iš 
Chinijos. Rezoliucija sako, 
jog amerikonų “kišimasis į 
vidujinius Chinijos ir Indo
nezijos reikalus laužo At
lanto Čarterio nuostatus, 
gręsia nauju karu ir truk
do demobilizacijų.”

New York — Sustojo to
limųjų telefonų veikimas 

(Tąsa 5-me pusi.) • per streikų

MJ
Armijos Vadai Uždė
jo Cenzūrą Karino- “* I 1 •menes Laikraščiui

BELGAS SPAAK- JUNGT. Pilnėtai Stabdo Te- 
TAUTŲ VISUOTINO SUSI- lefonus Faktinai
RINKIMO PIRMININKAS Visoj Amerikoj

brangiai atsieina. Jeigu bus 
taip susitarta, tai greitai 
prasiblaivys pramonės pa
dangė.”

Kol nėra išleista tam tik
ro įstatymo, tai prezidento 
faktų komisijos pasiūlymas 
turi tiktai patariamųjų 
reikšmę. Šiuos žodžius bera
šant, dar neatsiliepė nei 
General Motors nei CIO 
Automobilių Dar bininkų 
Unija.

Sovietų Delegatai Kritikuoja 
Slaptą Balsavimą Jungt. 

Tautą Susirinkime

Honolulu. — Amerikonų 
generolas Robert C. Ri
chardson uždraudė armijos 
laikraštyje . Starš and 
Stripes spausdinti “neman
dagius” raštus prieš oficie- 
rius ir valdininkus. Sulaiky
ta 500 kareivių laiškų tal
pinimas. Nes jie kritikuoja 
komandierius. ir valdžių už 
bereikalingų laikymų tokio 
didelio skaičiųus kariuome
nės Hawaii salose.

1,500 kareivių savo susi
rinkime-* Shafter Forte rei
kalavo pagreitint jų grųži- 
nimų namo. Komandieriai 
uždraudė bet kokius plaka
tus.

Įvesta ir Japonijoj cen
zūra prieš Staęg and 
Stripes. • ,

London, saus. 11, — So
vietų atstovai, visuotiname 
Jungtinių Tautų susirinki
me kritikavo slaptų balsavi
mų. Tai slaptu balsavimu ir 
tik 5 balsų dauguma buvo 
išrinktas susirinkirųo pir
mininku Spaakas, Belgijos |* 
socialdemokratų vadas, ži
nomas komunistų priešas. 
Pranešama, kad Amerikos 
delegatai pritariu Sovietų 
reikalavimui viešai balsuo
ti.

Tęsiama Plieno Dar
bininkų Derybos su 

Samdytojais

GRESIA ELEKTROS 
IR RADIJO DARBI

NINKŲ STREIKAS
New York. — CIO Elek- 

trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unija yra 
nutarus paskelbt . 200,000 
savo narių streikų antra
dienį sausio 15 d. Unija rei
kalauja pridėt po $2 algos 
darbininkui per dienų.

Derybos tarp unijos ir 
kompanijų nutrūko ketvir
tadienį.

Washington. — CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos laikytų 
ne daugiau armijos, kiek 
būtinai reikia.

Ottawa. — žmonijos iš
likimas priklausys nuo pa
saulio tautų bendradarbia
vimo, sakė gen. Eisenho
wer.

* ...... .......... V

Anglą Premjeras Pareiškė, kad Jungt. Tautą Organizacija, 
Tai Žmonijos Viltis; Nurodė Tautą Lygos Klaidas

London.—Pirmasis Jung
tinių Tautų visuotinas susi
rinkimas prasidėjo sausio 
10 d. Londone. Suvyko de
legatai nuo 51-nos Jungti
nės Tautos. Jie atstovauja 
keturis penktadalius žemės 
rutulio gyventojų. Susirin
kimas eina Westminster 
Centralinėje Salėje, arti is
torinio Westminster vienuo
lyno.

Anglijos premjeras Cl.

Buvę Lenkijos Dvarininkai 
Finansuoja Terorą prieš 

Žydus ir Komunistus

New York. — Pasinauji- 
no CIO Plieno Darbininkų 
Unijos derybos su United 
States Plieno korporacija. 
Unija reikalauja pridėt po 
$2 algos darbininkam per 
dienų.

Šiuo ! tarpu tiktai tiek 
pranešta iš derybų eigos, 
kad korporacija ir toliau 
tarsis su unijos atstovais.

Unija yra nusprendus iš
šauki streikan 700,000 sa
vo narių pirmadienį, sausio 
14 d., jeigu plieno kompani
jos nepatenkins darbininkų 
reikalavimo dėlei algų.

New York. — Paskutiniu 
laiku pabėgę iš Lenkijos 
žydai sakė New Yorko He
rald Tribune koresponden
tui Vokietijoje, jog buvu
sieji Lenkijos dvarininkai 
duoda pinigus tęroristams, 
kad išžudytų likučius žydų 
ir komunistus. Teroristai, 
pasivadinę Tautiniu*. Liau
dies, Frontu, siekia sugrų
žint dvarus ponams ir pri- 
vučiams kapitalistams pra
mones.

SUGRIUVO JAPONI
JOS MINISTERIŲ 

KABINETAS

Skerdyklos Atmetė Val
džios Pasiūlymą dėl 

Algą ir Kainą
m ■—■■I. .y '•

Chicago. — Didžiausios 
skerdyklų komp. Swift ir 
Armour atmetė valdžios pa
siūlymų. Valdžių sakė, bus 
leista pabrangint mėsų, žiū
rint, kiek skerdyklos sutiks 
pakelt darbininkams algas.

CIO Skerdyklų Darbinin
kų Unija skelbia streikų 
nuo ateinančio antradienio, 
jeigu kompanijos neduos 
jiems tinkamų, uždarbio 
priedų.

Tokio, sausio 11. — Pasi
traukė beveik visi Japoni
jos ministerių kabineto na
riai. Jie pabėgo, kai buvo 
pradėtas vykdyti generolo 
MacArthuro įsakymas ap
valyt japonų valdžių nuo 
imperialistinių karininkų ir 
panašių. Pasilikęs premje
ras Shidehara organizuoja 
naujų ministerių kabinetų.

KORĖJIEČIAI REMIA 
TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 

TARIMĄ
NU-

stam-— Penkios 
partijos Korėjoj

Seoul, 
blausios 
užgyrė Trijų Didžiųjų už
sieninių ministerių nutari
mų Maskvos konferencijo
je, kad laikinoji talkininkų 
globa paruoš Korėjų pilnai 
nepriklausomybei. 

11 ............. . .............

Attlee pasakė atidaromųjų 
kalbų. Jis pareiškė, kad 
Jungtinių Tautų Organiza
cija turi tapti svarbiausiu 
dalyku kiekvienam kraštui 
užsieninėje politikoje. Att
lee sakė:

. “Atominė bomba yra tik
tai paskutinis įspėjimas 
žmonijai, kad jeigu nesu- 
valdytume naikinančiųjų jė
gų, tai jos beveik visiškai 
sunaikintų civilizuočiausias 
žmonijos dalis. Aš todėl 
sveikinu nutarimų pervest I 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos komisijai visų atomi
nės jėgos kontroliavimo rei
kalų.”

Jungtinių Tautų' susirin
kimų formaliai atidarė pa
ruošiamosios komisijos pir
mininkas, Colombijos atsto
vas dr. Eduardo Zuleta 
Angel.

Susirinkimo pįrmiųinkų 
išrinktas socialistas užsieni
nis’Belgijos ministeris Paul 
Henri Spaak. Prieš Angli
jos remiamų Spaakų, sovie
tinis delegatas A n drius 
Gromyko' pasiūlė į pirminin
kus Nofvegijos užsienio 
reikalų ministerį Trygve 
Lie. Spaakas gavo 28 bal
sus, o Lie 23. Amerikos ir 
rytinių tautų delegatai rė
mė Lie.

Pirm karo Spaakas’buvo 
senojo S^ęialistų Interna
cionalo vadas ir žymus ko
munistų priešas. Paskuti
niu laiku jis perša sudaryti 
vakarinių valstybių blokų. 
Sovietiniai politikai ne kar
tų nurodė, jog tas blokas 
būtų atkreiptas prieš Sovie
tų Sųjungų.

New York, saus. 11.—Su
streikavę telefonų stočių 
įrengimų mechanikai susta
tė savo pikietininkus aplink 
Bell telefonų įstaigas fakti 
nai visose valstijose. Strei
kuoja 8,000 mechanikų, Na- 
cionalės Telefonų Darbinin
kų Federacijos nariai, prieš 
Western Electric kompani
jų, kuri gamina telefonam 
prietaisus. •

Penktadienį iš ryto buvo 
pranešta, kad telefonistės ir 
telefonistai neina į stotis 
per pikietininkų eiles ir 
šimtaprocentiniai pritaria 
streikieriams.

Streikieriai reikalauja po 
$2 daugiau algos per dienų.

Kareivių Komitetas 
Maniloje Pasima
tys su Pattersonu

III

... Manila?— Kareivių de 
gatai nuo 139,000 kariu 
menės išrinko devynių at
stovų komitetų paruoš 
skundus. Jie tuos > skundus 
įteiks Jungtinių Valstijų 
karo. sekretoriui Robertui 
Pattersonui ir senatorių 
komitetui. Pattersonas ir 
šie senatoriai grįžta iš Ja
ponijos ir štapteles Mani
loj.

Kareivių komitetas reika
laus, kad Pattersonas su 
savo bendrais pasakytų, 
kokiais sumetimais jie lai
ko tiek daug kariuomenės 
Filipinuose ir kitur Pacifi- 
ko Vandenyno srityje. Ka
reivių atstovai taip pat rei
kalaus sumažinti skaičių 
užsitarnaVimo punktų, rei
kalaujamų paleidimui iš ar
mijos. i

Chinijoje Vykdomos 
Paliaubos

Chungking. — Chiang 
Kai-sheko valdžios ir chinų 
komunistų atstovų komite
tas, dalyvaujant ameriko
nui Robertsonui, žiūri, kad 
būtų įvykdytos paliaubų 
sųlygos tarp Chiang Kai- 
sheko tautininkų armijos ir 
chinų komunistų.

Argentinos policija dalina 
ginklus šalininkam diktato
riaus Perono valdžios.

Paleido Daanitoliu, 
Kuris Buvo Įtartas

Mergaitės Nužudyn

ORAS.—Apsiniaukę:

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ TARYBŲ LIETUVOS
Naujų Metų šventės

Vilniaus jaunimas gražiai 
pasilinksmino' per naujų 
metų šventes. Buvo suruoš
ta sportų varžytinės tarp 
gimnazijų mokinių; įvyko 
krepšinio ir “volley ,ball” 
rungtynės. Miesto išorėje 
buvo čiūžių (ski) lenktynės.

Per šventes mokiniai ištL 
somis grupėmis lankė juda
muosius paveikslus, simfo
nijos koncertus ir teatrus.

Buvo surengta pramogos

pradinių mokyklų vr gim
nazijų salose, kur padalinta 
vaikams ir naujametinės 
dovanos.

Valstybinės Filharmoni
jos salėje pastatyta ir pa
puošta didžiulė kalėdinė eg
lė. Tūkstančiai mokinių peF 
savaitę atsilankė į Filhar
monijų Vilniuje.
: žymūs Tarybinės Lietu-/ 
vos Respublikos artistai 
dainavo^ grojo ir vaidino 
eglaitinese pramogose

Aukštesniųjų klasių mo
kiniams ir kolegijų studen
tams buvo sftruošta meniš
ki vakarai ir maskaradų 
baliai.

Tai dar pirmų kartų, po 
ketverių metų karo ir vo
kiečių okupacijos baiseny
bių, Lietuvos jaunuoliai su
tiko naujus metus taikos 
sąlygose.
Artistai Ruošiasi Parodai
Tarybų Lietuvos artistai

veikliai ruošiasi dalyvauti 
visos Tarybų S ų j u n g o s 
praktinio, meno darbų pa
rodoje.

Kauno Dailės Instituto 
profesorius Porcelenis ga
mina parodai* lietuviškų bal
dų (rakandų) rinkinį. Pro
cesorius Strolis, indų artis
tas, baigia dailiškų vazų. 
Artistų grupė profesoriaus 
Ušinsko vadovybėje gamina 
du spalvuotų stiklų langus,

(Tąsa 5-me pusi.)

Chicago. — Policija palei
do džianitorių Hektorų Ver- 
burghų, 65 metų amžiau 
ir jo žmonų. Policininkai 
buvo įtarę Verburghų, 
gal jis pagrobęs iš namų 6 
m. mergaitę Suzanne Deg- 
nan, nužudęs jų, sukapojęs 
jos kūnų ir gabalais sume
tęs į išmatų subegimo duo
bes. Verburgho prižiūrimo 
namo skiepe buvo rasta 
žmogžudystės ženklų, 
tektyvai dabar spėja, j 
kas kitas atsinešė mercrai- 
tę į Verburgho skiepų..Ji< 
taipgi paleido Verburgl 
draugų Desere Smetų.

Dabar policija kvo 
Frankų C. Perry, karo v<
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WILLIAM H. DAVIS 
arbitartorius New Yorko do
kininkų (longshoremen) ginče 
su samdytojais del pakėlimo 
algų. Davis užgyfrė pakėlimą 
algų 20 nuošimčių ir eilę kitų 
darbiniiikų iškeltų reikalavi
mų, apart dviejų.

Pažadėjęs darbininku paramą kampanijai rinkti Ta
rybų Sąjungai paramos maistu, drabužiais, avalyne ir 

^kitomis reikmenimis, William Feinberg, Amerikos Mu
zikantę Federacijos Lokalo 802 (AFL) sekretorius, nu- 

. z,fotografuotas su Leopold Stokowski’u ir Russian Re- 
■ lief prezidentu Edward C. Carter didžiajame masinia-. 
me mitinge Madison Square Gardene, New Yorke.

l.» Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y.. under the 

Act of March 3, 1879. s
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Baisūs Nacių Žiaurumai
Nurembergo teisme kasdien vis dau

giau iškyla faktų apie baisų nacių žiau
rumą, apie masinį žmonių žudymą. Pir- 
miaus tuos faktus kėlė viešumon Sovie
tų Sąjunga ir tos šalys, kur naciai vieš
patavo. Dabar tą pasakoja patys naciai, 
jų vadai,—patys budeliai.

Sausio pradžioj pasakojo Otto Ohlen- 
dorf, vienas iš komandierių specialės 
nacių grupės žmonėms žudyti. Jo grupė 
veikė prie 11-tos Vokiečių Armijos* So
vietų Ukrainoj. Tik į metus laiko, tar
pe birželio 1941 ir birželio 1942 metų, 
jie mfžudė nemažiau 90,000 žmonių; 
daugiausiai žydų tautos. Jis sakė, kad 
kitos trys grupės duodavo Hitlerio ko
mandai atskaitą, kad, jos dar daugiau 
nužudydavo. Bendrai, į keturis karo me
tus tik šios keturios grupės bus nužu- 
džiusios iki 5,000,000 žmonių!

Po jo išėjo liudyti generolas Erich von 
dem Back—Zalewski, kuris, faktais pa
siremdamas, kalbėjo, kad Hitleris ir jo > 
augštoji komanda buvo suplanavę išžu
dyti 30,000,000 Sovietų Sąjungos žmonių. 
Tuos planus jie pasidarė dar pirm Hit
lerio užpuolimo ant Sovietų Sąjungos. Ir 
naciai juos vykino, pirmiausiai žudyda
mi komunistus, tarybų valdžios žmones 
ir kitus veikėjus. Kada jis liudijo, tai 
Hermann Goering išbalusiu veidu kar
tojo: “išdavikas.”* Kiti . teisiami/ naciai 
taip pat nusiminė, kad vienas iš jų tarpo 
išduoda jų budeliškus žygius.

Čia tenka .priminti, kad mūsų įien- 
raštis daug kartų kėlė viešumon nhcių 
žiaurumą Tarybų Lietuvoj ir kitose ša
lyse. Tada nacių budeliškus žygius tei
sino Amerikos lietuvių kryžiokų laik
raščiai, sakydami, jog tai “komunistų 
prasimanymas”, jog tai “Sovietų propa
ganda.”

Ir dabar tie laikraščiai šmeižia Sovie
tų Sąjungą, Tarybų Lietuvą, niekina de
mokratines žmonių valdžias, bjauroja 
darbininkų ir progresyvių judėjimą. Jie 
sėbrauja su reakcininko Hearsto spau
da, jie slepia nacių žiaurumo žygius!

Stiprėja Kareivių Obalsis: 
“We Want to Go Homer

Sujudo Amerikos kareiviai, išblaškyti 
po visą pasąulį. Ir tai yra nenuostabu. 
Astuoni mėnesiai prabėgo po pergalės 
prieš hitlerišką Vokietiją, penki mėne
siai po pergalės prieš imperialistinę Ja
poniją. Gi dar milionai Amerikos karei
vių yra užsienyj. Kam jie ten laikomi? 
Kokiu tikslu?

Prezidentas Trumanas sako, kad nėra 
užtektinai laivų jų parvežimui. Gi vy
riausias armijos viršininkas generolas 
Eisenhower sako: “Shipping is no longer 
a problem.”

Prezidentas sako, kad antras išrokavi- 
mas nemažinti armiją, — politinis. Kokis 
tas politinis reikalas yra? Karo štabo 
yra nutarta, kad taikos laiku armija 
turi būti 1,550,000 vyrų ir 700,500 jūrei
vių,—bendrai 2,250,500 vyrų. Iš Wash- 
ingtono gi pranešama, kad dabar dar 
armijoj, orlaivyne ir laivyne yra 6,735,- 

vyry.
Kokis tas politinis reikalas? Ar tai 

Amerikos žmonių reikalas remti Chini- 
reakciją ir ten laikyti apie 60,000 
ijos, šimtus karo laivų ir šimtus ka- 

’o transportų? Ar tai Amerikos žmonių 
reikalas remti Britanijos jr Holandijos 

prieš Indonezijos žmones? Ar tai 
menkos žmonių reikalas pavesti Japo

niją valdyti .vienam generolui MacAr- 
t h tirui, kuris savotiškais užsispyrimais 
neįleidžia į tą šalį kitų Jungtinių Tautų 
armijų? Kodėl vien Jungtinių Valstijų 
armija turi padaryti tvarką Japonijoj?
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Kodėl ten negali būti Sovietų Sąjungos, 
Britanijos, Chinijos, Australijos, Fran
ci jos, Naujos Zelandijos ir kitų šalių ar
mijos greta Amerikos armijos? v

Aišku, kad kareivius prie demonstra
cijų, prie išstojimo atvedė ta netikusi 
politika, kuri remiasi — viską apgrobti, * 
visur diktuoti! Tik reakcininkais stoja 
už “atominės bombos” ir ^big stiek” po
litiką. Jai nepritaria Amerikos demo
kratinė liaudis. Prieš ją išstojo Amerikos 
kareiviai!

Kareiviai sujudo visur. Jįe demonstra
vo Maniloj. Tūkstančiai jų demonstravo 
Yokohamoj, Japonijoj. Tūkstančiai ka
reivių demonstravo Frankfurte, Vokie
tijoj. Tūkstančiai kareivių demonstravo 
Paryžiuj, Franci jo j. Tas įvyko Korėjoj 
ir Indijoj. To augšti komąndięriąį. lau
kia Chinijoj ir kitur. " s /

Visur kareiviai demonstravo' ir f laikė 
susirinkimus tvarkiai: Jie pasirašė peti
cijas ir siuntė . telegramas. , prezidentui 
Trumanui, kongresmanams, 'senatoriams 
ir komisijas pas augštus savo viršinin
kus. Su kareiviais yra ir žemesnieji ko- 
mandieriai — seržantai įr leitenantai, 
tie, kurie kartu kraują liejo, kad išlai
mėt! pergalę. Kareiviai reikalauja: “We 
want ships* We want to go home! 
Service—Yes, But Serfdom—never!”

Tūli komandieriai suprato kareivius, 
pasitiko juos šaltai ir išklausė jų reika
lavimų. Tūli, kaip -Frankfurte, Vokie
tijoj, metė prieš kareivius parašiutinin
kus su durtuvais. Įvyko kumštynių. Yra 
areštuota desėtkai kareivių. Už tai at
sako ne kareiviai, bet kietakakčiai vir
šininkai.

Generolas Charles P. Hali; Amerikos 
jėgų komandierius Yokohama srityj, sa
ko, kad “tai moralo ir- disciplinos nu
puolimas,” kad “armija jau demorali- 
zuojasi.” Generolas Charles H. Mahoney 
šaukia, kad tai “karštagalvių komunistų 
ir bolševikų darbas.” Jis nori bausti ka
reivius.

Bet vyriausias Amerikos armijos vir
šininkas generolas D. ■ D. Eisenhower 
pareiškė, kad kareivių bausti negalima, 
kadete savo pareigas kare atliko gerai, 
kad visi, be kurių tik galima apseiti, tu
ri būti kuogreičiausiai grąžinami namo. 
Jis sako, kad visi laivai, visos transpor
to priemonės turi būti panaudotos jų 
parvežimui; kad bus greitai išdirbtas 
naujas armijos paleidimo planas. Reiš
kia, kareiviai yra teisingi. Jų protestai 
prieš dabartinį vilkinimo planą pama
tuoti.

Kas dėl primetimo, jog kareivių de; 
monstracijas ir išstojimus organizavo 
“komunistai ir bolševikai,” tai, ponai, 
tas komunistams tik garbės padaro. Kas 
gi nenori grįžti pas savo tėvus, brolius, 
seseris, žmonas, vaikus ir gipiines? Visi! 
Kas gi nenori, kad jų mylimieji po per
galės, po tiek kančių, po daugelio metų 
atsiskyrimo negrįžtų į namus? Visi nori, 
vyd to laukia!

Bet paika būtų manyti, kad 20,000 ka
reivių Maniloj, tūkstančiai kitur yra 
“komunistai ir bolševikai.” Turčiams, ir 
turčių sūneliams, generolams, kol karei
vis paklusnus, tai—“didvyris,” kai tik 
išreiškė protestą prieš imperialistinę 
politiką, tai jau mato “sukilimą,” o ka
reiviai, leitenantai ir seržantai virto į. 
“komunistus”, “bolševikus” ir “gaują”! 
Bet laimėtojais bus ne generolai ir po
litikai, o kareiviai ir demokratinė liaudis.

Suokalbis Pietų Amerikoj
Mr. V. Prewett pranešė iš Buenos Ai

res,- kad ten tapo atidengta, jog dar 
1943 metais organizavosi militaristų, fa- 
šistuojančių karininkų- sąjungos Argen
tinoj, Paraguajuje, Bolivijoj ir Chile j ir 
jos užmezgė savo tarpe ryšius. Jų tiks
las palaikyti reakcines valdžias pirmose 
trijose šalyse ir nuversti pažangią val
džią Chilėj. Taipgi jų tikslas sudaryti 
Pietų Amerikoj valstybių karinį bloką 
prieš Jungtines Valstijas Šiaurės Ame
rikos.

—----------------------------------------------------------------

Naciu Generolas Liudija Apie Vokiečiu 
Armijos Kriminalystės

Dveji metai ir aštuoni 
mėnesiai praėjo nuo tos at
mintinos dienos, kada Vy
riausiasis Kariuomenės Va
das draugas Stalinas visam 
pasauliui paskelbė apie vi
sišką hitlerinės kariuome
nės grupuotes prie Stalin
grado sutriuškinimą ir apie 
istorinio Volgos tvirtovės 
mūšio užbaigimą.

Greitai po to prasidėjo 
didvyriškojo S t alingrado 
atgimimas., Sugrįžę į miestą 
gyventojai, remdami fron
tininko žmonos Aleksan
dros Čerkasavos iniciatyvą, 
karštai ėmėsi darbo, kad 
pakeltų iš griuvėsių ir pe
lenų gamyklas, gyvena
muosius- namus, kultūrines 
įstaigas. '16 tūkstančių na
mų šeimininkių, kurios iš
dirbo apie 4 milijonus dar
bo valandų, dalyvavo mies
to — didvyrio atstatyme.

Stalingrado statybinės or
ganizacijos ir įmonės nuo 
1943 m. balandžio mėn. ligi 
1945 m. rugsėjo mėn. pa
ruošė eksploatacijai
tūkstančių kvadratinių met
rų gamybinio ploto. Mies
to atstatomiesiems darbams 
išleista daugiau kaip vie
nas milijardas rublių.

Stambiausios miesto įmo
nės : Stalingrado traktorių 
gamykla, metalurgijos ga
mykla “Raudonasis • Spalis,” 
mašinų statybos gamykla 
“Barikados,” konservų, mo
torų remonto ir kitos ga
myklos jau pradėjo duoti 
produkciją. Įvesta rikiuotėn 
medicininės įrangos gamyk
la. Veikia 5 plytų gamyklos, 
trikotažo, du avalynės ir du 
rūbų siuvimo fabrikai, de
šimtys maisto pramonės, 
verslo kooperacijos ir inva
lidų kooperacijos įmonių.

Stalingrado energetikos 
kombinatas baigia atstato
muosius darbus ir jau da- 
I.__ i________ ;_ i__________

bar pilnai aprūpina elek
tros energija a u g a n č ius 
miesto įmonių reikalavimus. 
Veikia taip pat Stalingrado 
miško apdirbimo gamyklos, 
kurių gamybinis pajėgumas 
1943 m. sudarė 146 tūkstan
čius piautos medžiagos kū- 
bometrų. Miesto įmonės dar 
1943 m. pradėjo duoti ga
myba frontui ir šaliai. Ben
dra 1943 metų produkcija 
sudarė 135,2 milijonus rub
lių, o 1944 metais pasiekė 
314,4 milijęnus rublių.

Telefonu Darbininkai 
Wisconsin Valstijoj

Laimėjo Algų PakėL
Milwaukee, Wis. — Visos 

Wisconsin© valstijos telefonų 
darbininkai laimėjo algų pa
kėlimą ir dar priedo gaus at
likusią algą. 1945 m. sausio 
mėnesio pradžioje buvo išsta
tytas reikalavimas algų, pakė
limo. Kova ėjo per ištisus me
tus, ir 1946 m. pradžioje sau
sio mėn. pripažintas ;tas rei- 
kalavimas>r bus pakeltos al
gos.

Visi mechanikai ir šiaip ma
šinistai gaus po $6 į savaitę 
algos ir ne tik už ateinančius 
metus, bet iiį už pereitus. Raš
tinių darbininkai gaus už tą 
patį laiką, bet tik po $3 per 
savaitę.

Viso numatoma apie 1,300 
darbininkų gaus atsilikusias 
algas, kur sudarys $425,000. 
Kompanija sako, kad algoms 
teks išmokėti $2,250,000.

Aišku, kad šis laimėjimas 
nebuvo toks lengvas dalykas, 
bet kai darbininkai stovi vie
ningai kovos ’lauke, tai jie ir 
laimi.

Kapitalistai už tai smarkiai 
nervuojasi ir skelbią sumas, 
kiek turi išmokėti į metus dar
bininkams. Bet toli gražu jie 
nesistengia paskelbti,- kiek jie 
turi gryno pelno į metus laiko 
ir taip toliau.

Darbo žmonių rankose yra 
tvirta jėga, tik reikia supras
ti, kaip ir kur ją turime nau
doti. O ka’d tai suprasti, turi
me stoti į organizacijas, į uni
jas, o ypač į Komunistų Par
tiją, .kuri vadovauja visoms 
kovoms, ir bendrai kovoti.

Telefonistė.

Sausio 7 d., Nuremberge na
cių kriminalistų teisme, buvo 
pašauktas liudyti generolas 
von dem Bach-Zelewski prieš 
vokiečių generalinį ’armijos 
štabą. ’ • . 'I 1 •’

Jis ’sakė, jog pagaliau jo 
paties “sąžinė” privefte jį pa
reikšti, - kad be jol^o reikalo 
buvo masiniai žudomi žmonės 
rytų fronte. Jis sakė, jog tai 
buvo naturalė pasekmė desėt- 
kų metų nacių propagandos, 
būk slavai esą žemesnės rūšies 
žmonės ir kad žydus neverta 
nei žmonėmis skaityti.

Jis nurodė, kad pirma negu 
naciai pradėjo karą prieš So
vietų Sąjungą, Heinrich Himm- 
lerią išdėstė / Parinktosios 
Gvardijas Vadains nacių, pla
ną, kad reikalinga 'šurrtažiriti 
slavų gyventojų skaičių Sovie
tų Sąjungoj ant 30,000,000 ir 
kad visiškai reikia išnaikinti 
žydus. iNa,xir tą įsakymą vo
kiečių armijos generalinis šta
bas vykino, užėmęs dalį So
vietų Sąjungos. Generolas von 
dem Bach-Zelewski pripažįsta, 
jog tai buvo tikslus krimina- 
liškas darbas. Jam buvo pa
vesta vadovauti nacių kariniai 
žygiai prieš partizanus Sovietu 
Sąjungoj, ir jis aiškiai ir at
virai pabrėžė, jog naciai žudė 
žmones sulyg Anksčiau sugal
voto ir išdirbto plano.

Kuomet jis su tokiu liudiji
mu Išstojo, tai kaltinamieji na
ciai kriminalistai su dideliu 
pasipiktinimu į jį žiūrėjo.

“Bjaurus išdavikas,” pus
balsiai sumurmėjo Goeringas, 
grieždamas dantis.

žvairiai į jį pažiūrėjo gene
rolas Keitei, generolas Jodl, 
admirolas Doenitz ir admiro
las Erich Raede.

Generolo von dem Bach-Ze- 
lewskr pasirodymas liudininku 
buvo vienas įdomiausių daly
kų tą dieną nacių viršūnių 
tarptautiniame teisme. Tą die
ną Amerikos armijos pulkinin
kas Telford Taylor, kaipo pro
kuroras - kaltintojas, patiekė 
svarbius dokumentus (įsaky
mus, ,nurodymuą/ ir t.t.) vokie
čių armijos generalinio štabo, 
kad tuo būdu įrodyti, jog ge
neralinis štabas nei kiek neat
siliko nuo nacių partijos pla
navime ir papildyme krimina- 
lysčių kaip pačiam fronte, taip 
ir toli nuo fronto, ir kad tos 
kriminalystės, nękaltų vaikų, 
moterų ir senų žmonių kanki
nimas, žudymas, deginimas, 
gyvų užkasimas į žemę, sukrė
tė civilizuotą pasaulį. Jis nu
rodė, kad be paramos iš ar
mijos generalinio štabo nei 
Hitleris nebūtų galėjęs įsiga
lėti.

Taigi, generalinio štabo na
riai negali išsisukti nuo baus
mės, argumentuojant, būk jie 
buvę tik įrankiais Hitlerio. Do
kumentai ir liūdininkai paro
do, jog jie taipgi planavo žu
dyti žmones ir tuos planus vy
kino.

Teisme 
mentų Su 
rašų. Tie
jog vokiečių generalinis štabas 
davė įsakymus nužudyti kali
nius, suimtus komandų užpuo
limuose, nužudyti sąjunginin
kų parašiutistus ir sabotažuo- 
tojus, neatsižvelgiant į tai, jog 
jie buvo Anglijos arba Ameri
kos reguliarėse uniformose.

Už trijų mėnesių po užpuo
limo ant Sovietų Sąjungos, ge
nerolas Keitei išleido nurody
mą, kad užimtoj teritorijoj 
siaučia bangos didelių pasi
priešinimų iš gyventojų pusės, 
kad tie pasipriešinimai diri
guojami iš Maskvos. Na, ir jis 
davė įsakymą, kad vokiečių 
armija griežčiausiomis prie-, 
monėmis slopintų tą pasiprie
šinimą, neatsižvelgiant į jokias 
aplinkybes. Kiekvieną pasi
priešinimą jis skaitė “komu
nistų darbu,? ir davė įsakymą, 
kad ųž kiekvieną vokiečio ka
reivio gyvastį nužudyti nuo 50 
iki 100 gyventoji/, paskelbiant 
juos komunistais.

Keitėl tam savo nurodyme 
aiškino, jog vokiečių armijos 
viršininkai turi vietos gyven
toj anjš nurodyti, jog vokiečių 
Artnija nori “apvalyti ąpylin- 
Jfę* tik nuo “nepageidauja
mų” elementų.

“Apsukri tos rūšies propa
ganda pagaliau duos tokius 
vaisius, kad tos griežtos prie- 
žmonės neigiamai nepaveiks į 
gerai atsinešančius gyvento
jus,” sakė Keitei savo nuro
dyme.

Tai reiškia, buvo nacių ir 
jų generalinio štabo /tikslus 
pląhąs 'masiniu žudymu pri
versti gyventojus užimtoj te- 
fito^uoj nuolankiai vergauti 
vokiečiams.

Tie dokumentai prieš na
cius kriminalistus buvo primin
ti ryšyj su liūdijimu generold 
von dem Bach-Zelewski, kuris 
yra 56 metų amžiaus, kuris 
buvo Reichstago nariu ir nacių 
partijos nariu nuo 1931 metų. 
Jis sakė, kad jis tiesioginiai 
buvo atsakomingas prieš Him- 
mlerį, bet labai artimai veikė 
su armijos komandieriais už- 
frontyj. Sakė, jog jis asmeni
niai buvęs priešingas bereika
lingiems žudymams, bet, gir
di, jo protestai ir pasiūlymai 
nedavę jokių rezultatų. Jis 
vadovavo nacių armiją užfron- 
tyj slopinimui partizanų. Jis 
savo liūdijime teisinosi, kad, 
girdi, jeigu kas kitas būtų tam 
vadovavęs, tai būtų dalykai 
buvę dar blogesni.

Kuomet jis buvo užklaustas, 
kaip jis, būdamas toj vietoj, 
galėjo suderinti savo sąžinę su 
savo darbu, tai jis prarado 
lygsvarą ir pareiškė: “Aš dar 
turįu sąžinę. Tai štai, dėl ko 
aš čia esu.”

Buvo keletas nacių liūdinin- 
kų šiam teisme pirma genero
lo Bach-Zelewski. Bet nei Vie- 
pas iš jų taip aiškiai ir atvirai 
neišpasakojo nacių kriminali
nius prasikaltimus, kaip šis ge
nerolas. Gal būt jis mano tuo 
būdu išsisukti nuo bausmės. 
Mat, jis taipgi bus teisiamas 
ten, kur jo vadovybėj naciai 
papildė kriminalystės.

Kaip šis generolas, taip ei
lė kitų nacių dabar bando tei
sintis, būk jie nepritarę tiems 
kriminališkiems nacių dar
bams, bet dirbę aplinkybių 
verčiami. Bet jie tuo būdu ne
išsisuks nuo bausmės.

4.-----------------------------

Šypsenos
Geras Atsakymas

Plikis paveldėjo netikėtą 
palikimą. Apie tai ėmė jo 
pažįstami kalbėti ir, žino
ma, pavydėti. Vienas iš to
kių užeina pas jį ir klausia:

—O, kaip tamstai viskas 
pakrypo į gerąją pusę. Ir 
ką apie tamstą kalbės da- 
bar^p^yduliautojai ?

—Taigi, taigi, aš tamstą 
ir norėjau apie tai paklaus
ti, — atsako Plikis.

W. Skeistaitis Užmuštas > 
Automobilio Nelaimėj

Vakar dienos Laisvėj buvo 
pranešta, kad) ftiirė Walter 
Skeistaitis. DAbar sužinota, 
kad jis žuvo automobilio ne
laimėj.

Automobilium važiavo Wal
ter Skeistaitis, 54 metų am
žiaus, jo žmona Elzbieta, 52 
metų amžiaus, jų sūnus Wal
ter, 30 metų amžiaus, ir sū
naus žmona Aldona, 28 metų 
amžiaus. Sūnus valdė automo
bilių. Jų automobilius susikū- < 
)ė su kitu automobilium ant 
Thomas St. ir Linden Ave. Ki
tu automobilium važiavo 
Francis A. Drozdowicz, 19 
metų amžiaus, kuris tapo su
areštuotas už blogą važiavi
mą. Skeistaičių automobilius 
apsivertė.* Skeistaitis tapo už
muštas, jo žmona ir marti pa
vojingai sužeistos, o sūnus 
Walter išliko visai nesužeis
tas.

Skeistaičio kūnas pašarvotas 
graboriaus Buyausko koplyčio
je, 426 Lafayette St. Laidotu
vės įvyks sausio 12 d., 2 vai. 
dieną, Evergreen kapinėse, 
Elizabeth, N. J.

Laidotuvėse kalbės Laisvės 
red. R. Mizara. -
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Šeštadienis, Sausio 12, 1946 taisvč—Liberty, Lithuanian Baily Trečias puslapi*
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Politinis Theodoro Dreiserio Testamentas

skaitytojai
patys pa-

tilps š. rn.

Žemiau telpąs straipsnis paimtas iš 1946 m. 
Vilnies Kalendoriaus. Straipsnio autorius, be 
kitko, žymėjo, jog DreisėTis “ruošiasi 1946 m. 
celebruoti 75-rly metų amžiaus sukaktį...” 
Deja!... tai neįvyko: didysis rašytojas mirė 
1945 m. naktj iš gruodžio 27 j 28 d....

Politiniu rašytojo Dreiserio testamentu ten
ka skaityti jo laiškas, rašytas 1945 m. Am. Ko
munistų Partijos t pirmininkui Fosteriui. Šiame 
laiške rašytojas suglaustai išreiškia savo politi
nes pažiūras. Pasitikime, kad mūsų 
atidžiai jį perskaitys ir, perskaitę, 
galvos.

Išsamesnis apie Dreiserį straipsnis
žurnalo Šviesos pirmajame numeryje. — Laisvės 
Redakcija.

Niekas neginčys, jog dabartinio am
žiaus Amerikoje didžiausias rašytojas 
yra Theodore Dreiser, kuris ruošiasi 
1946 m; celebruoti 75 m. amžiaus sukaktį. 
Kas rusams Maksimas Gorkis, francū- 
zams Henrikas Barbusse, tas amerikie
čiams — Teodoras Dreiser is. Jis realis
tas, jis — vaizduotojas kapitalistinės 
draugijos, drąsus ir genialus; jis gilus 
ir aštrus kritikas dabartinės mūsų vi
suomeninės santvarkos, gimdančios nau
jus milionierius ir stumiančios milionus 
žmonių į vargą bei skurdą.

Dreiseris gyvena saulėtojoj Kalifor
nijoj, Hollywoode, ir stebi pasaūlį su jo 
visais teigiamumais ir neigiamumais. Jis 
ne tik stebi, bet dažnai taria savo žodį 
ten, kur jis mato, kad jo žodis prisidės 
neteisybei pašalinti arba bent jai suma
žinti.

1945 m. liepos mėnesį visa Amerika 
sujudo, kai didžiulis rašytojas viešai pa
reiškė, kad jis norįs būti priimtu į Jung
tinių Valstijų Komunistų Partiją. Kai 
jo laiškas buvo perskaitytas specialiame 
Komunistų Partijos suvažiavime, įvyku
siame New Yorke, delegatuose kilo milži
niškas sąjūdis, didelį džiaugsmą reiškiąs. 
. Žymiausias Amerikos novelistas pata
po jų, komunistų, partijos nariu!

Genialusis rašytojas stoja j organi
zuotų komunistų eiles!

Theodoras Dreiseris gimė Terre Haute 
mieste^ Indianos valstijoj^— tame pa
čiame, kur gimė Eugenijus Debsas! Gi
mė neturtingoje šeimoj ir jis buvo 12-tas 
iš eilės vaikas. Dirbo jis visokiausius 
darbus-darbelius ir kūdikystės laikais 
jam teko išgyventi užtenkamai vargų ir 
skurdo, kuris, be kitko, buvo jo didelis 
mokytojas. Tik vienerius riletus jam teko 
pabuvoti Indianos universitete, kai vie
nas geras ^smuo sutiko apmokėti jo mo
kymosi lėšas.

Gyveno jis įvairiuose didmiesčiuose ir 
dirbo visokius darbus, sąmoningai ar ne
sąmoningai semdamas medžiagą savo 
būsimiems kūriniams. Žinoma jam buvo 
padėtis Chicago j, St. Louise, Pitts- 
burghe, New Yorke. Pastarą jame mies
te jistlirbo ‘geležinkelyj “juodąjį” darbą, 
gaudamas $9 algos per savaitę.

Pirmia^i negu Dreiseris patapo nove- 
listu-rašytoju, jis perėjo žuma'listo-laik- 
raštininko šerengą, privertusią jį dar gi
liau susidomėti visuomeniniais klausi
mais. t

Dreiseris pirmiausiai pradėjo rašyti 
trumpas noveles, nuoširdžiai vaizduojan
čias Amerikos žmonių gyvenimą. Tai bu
vo 19-tojo amžiaus gale. O 1900 m. jis 
išstojo su ilgesne savo apysaka, pava
dinta Sister Carrie. Dėka įtakingiems 
žmonėms, ši apysąka buvo knygų leidy
klos priimta ir atspausta, bet nuo pas
kleidimo sulaikyta kaipo “nemorališka.” 
Tik po dešimties metų ji pamatė pasaulį 
ir buvo Amerikos skaitytoje sutikta nuo

širdžiu pamėgimu.
Antroji jo apysaka buvo Jennie Ger

hardt, išėjusi 1911 metais; trečioji The 
Titan, 1914 m.; ketvirtoji The Genius, 
1915 m.

Pati stambiausioji ir įdomiausia Drei
serio apysaka, be abejo, yra An Americ
an Tragedy, išėjusi 1925 m. Ji pakėlė 
rašytoją į pačias aukštumas, nes tai plati 
panorama, vaizduojanti netikusią mūsų 
santvarką, gimdančią žmonose nusikalti
mus.

Po Didžiosios Spalio Revoliucijos 
Dreiseris tuojau7 patapo josios šalinin
kas. Po keleto metų jis tąją šalį aplankė 
ir 1927 metais, iš ten grįžęs, parašė kny
gą, Dreiser Looks at Russia.

Dreiserio trumpų novelių rinkiniai yra 
išleisti paskyromis knygomis; taipgį jis 
yra parašęs ir- visuomeniniais klausi- kovos, ir ji neturi būti susilpninta, jei neno- 
mais knygų ir brošiūrų.

Šiuo mętu autorius baigia rašyti tri
logijos Fi

Be to, 1 
šų kalbų; jis yra pasireiškęs kaipo žy
mus anti-fašistas-kovotojas.

Stovėdamas prieš savo gyvenimo sau
lėleidį, šis genialusis Amerikos rašytojas 
nutarė padaryti griežtą posųkį. 1945 m. 
liepos 20 d. jis sėdosi ir parašė Jungt. 
Valstijų Komunistų Partijos pirminin
kui Wm. Z. Fosteriui laišką, kurį skai
tytojui paduodame: \

“Rašau šį laišką, kad pareikšti jums savo 
troškimą patapti amerikiečių komunistų or
ganizacijos nariu.

“šis prašymas yra įsišaknėjęs mano įsiti
kinimuose, kuriuos ilgai nešiojausi ir kuriuos 
sutvirtino ir pagilino metai. Esu giliai įsiti
kinęs’ jog darbo žmonės, ir, ‘pirmiausiai, dar
bininkai — Jungtinėse Valstijose ir visame 
pasaulyje, — yra saugotojai savo likimo ir 
kūrėjai savo ateities. Aš stengiausi gyventi 
šiuo įsitikinimu, apvilkti jį žodžiais ir simbo
liais, kad išnaudoti jo pilną prasmę žmonių 
gyvenime.

“Man- rodosi, jog įsitikejimas liaudimi yra 
paprasta ir gili realybė, išbandyta ir įrodyta 
dabartinio pasaulinio krizio. Fašizmas suko- 
neveikė tą įsitikėjimą, paskelbdamas žmonių 
teisėms ir žmonijos pagarbai galą, siekda
masis apiplėšti liaudį nuo savimi pasitikėji
mo, kad ją būtų galima išnaudoti jos pačios 
pavergimui ir išniekinimui.

“Tačiau pasaulio demokratinės tautos pa
rodė galybę, buvusią jų vienybėje, ir nepa
prastas vaidmuo buvo šioje pergalėje suvai
dintas šalies, kuri, dėka pasiekto socializmo, 
parodė didžiausią pavyzdį istorijoj tokių lai-

ancier-Titan paskutinę dalį, 
reiseris yra pasakęs daug vie-

Uruguajaus Lietuvis Apie “Bernardo 
^Gavelio Klaidą”

tas tipas. Ji$ neidealistas, nekovotojas, 
sunkiai perprantąs- net jo gyvenimo inci
dentų kaltininkus bei kilmę; tačiau jis 
teisingas sau ir kitiems, nuoširdus, at
viras, jautrus, sąžiningas. Gavelis 25-ris 
metus užmokėjo kalėjimu už savo klaidą 
— žmogžudystę. Išėjęs iš nelaisvės, var
giai orientavosi “pradėti iš naujo.” Sta
čiai, buvo jau benuklystąs į kitą panašią 
klaidą, kuri būtų amžinai jį pražudžiu
si. Betgi Bernardas,' tas “tėvo” ąžuolo 
sūnus, kumečio varguose išaugęs, dėl 
motinos “gėdbs” ir dėl skurdo atvykęs į 
Ameriką, — kalėjime susipažįsta su 
marksistinių pažiūrų daktaru Silverma- 
nu. Geraširdis gydytojas rodo Gaveliui 
kelią, liepia skaityti, domėtis gyvenimo 
klausimais, nepulti dvasioje. Vėliau, kuo
met Gavelis išeina į laisvę ir grįžta Niū 
Jorkan atkeršyti tiems, kurie ji stengėsi 
pasodinti elektros kėdėn, susitinka su 
jam pažįstama Ramuniene ir jos dukra 
Aldona, mokytoja iš profesijos, aktyviai 
dąlyvaujančia darbininkiškame komu
nistiniame judėjime. Iš Dr. Silvermano 
"ir mokyt. Aldonos ir pradeda tvirtai 
reikštis marksistinės ideologijos pasėkos. 
Dėka pastarųjįį sąmoningiems patari
mams, dėka jų įkvėpimui, Bernardas Ga
velis išsinarplioja iš jį supusių žabangų 
ir, pagaliau, lieka žmogumi, perėjusiu 
aukštą gyvenimo mokyklą ...

Su “Bernardo Gavelio Klaida” pratur
tėja mūsų tautos grožinės literatūros lo
bynas.

Rašytojui drg. Rojui Mizarai broliškai 
spaudžiame dešinę ir linkime jam kuo 
geriausių pasisekimų ateities kūrybos 
darbe. Didis nuopelnas tenka'ALDLD, 
kuri šiuo metu yra, vienintelė Amerikoje 
organizacija, kasmet išleidžianti po di
delę knygą ir žurnalą “Šviesą.”, * * *

Apgailestauti tenka, kad “Bernardo 
Gavelio Klaida” knygą nedidelis skaičius 
Urugvajaus lietuvių teperskaitys. O tai 
dėl to, kad pas mus nustojo veikusi 
ALDLD-jos kuopa, kurios nariai pir-

Jau daugelis mūsų skaitytojų pareiškė savo 
nuomonę apie vėliausįjį ALDLD leidinį, “Ber
nardo Gavelio Klaidą.’’ Ne vienam bus įdomu, 
kaip į knygą žiūri kituose kraštuose gyveną 
lietuviai, žemiau telpąs straipsnis yra parašy
tas A. Vaivusko, Uruguajaus lietuvių laikraščio 
“Darbo” redaktoriaus. Straipsnis tilpo paminė
to laikraščio praeitų metų lapkričio 10 d. lai
doje. — Laisvės Red.

“Ūkanų,” “Mortos Vilkienės DiVorso,” 
“Povilo Jurkos” autorius, rašytojas Ro
jus Mizara, sukūrė dar vieną veikalą — 
“Bernardo Gavelio Klaida.” Kaip ir kiti 
ALDLD-jos leidiniai, ši knyga pagamin
ta iš geros ,medžiagos, gerų technikų 
rankomis, moderninėmis mašinomis, be 
vienos korektūros klaidos. Tai didelis 
skirtumas, palyginus su čia išeinamais 
spaudos leidiniais.

Drg. Rojui Mizarai lietuvių išeivijoje 
lygaus rašytojo nėra. Jis, tikras plunks
nos meistras, neišsemiamai plačios, gi
lios, realios vaizduotės kūrėjas. Juo ypa
tingai didžiuojasi susipratę darbininkai. 
O tai dėl to, kad jis kilęs iš biednųjų ir 
jų reikalų kovai pašventęs savo didįjį ta
lentą ir savo nenuilstamas fizines pajė-’ 
gas.

R. Mizaros grožinės literatūros kūri
niai turi pirmenybę pas lietuvį skaityto
ją išeivijoje, nes jie paimti iš vietos gyve
nimo, iš nuotikių, su kuriąis susidūrė 
mūsų broliai išvykę iš gimtojo krašto. 
Taip ir su pastarąja apysaka “Bernardo 
Gavelio Klaida.” Ji įdomi, patraukli, 
perskaitoma su žingeidumu per porą-tre- 
jetą vakarų. Veikalas būdingas savo 
tematika, giliu kūrybingumu, sugestija, 
prozos dailumu. Autorius sukūrė pui
kius tipus, suteikdamas kiekvienam iš jų 
skirtingą charakterį; savistoviai protau
janti ir savotiškai veikianti pagal gyve
namą aplinką, epocha. Apysaka įgauna 
didesnės vertės, kadangi ji surišama 
pradedant su Ispanijos , respublikiečių 
kova prieš fašizmą ir baigiama su pilnai 
įsiliepsnojusiu antruoju pasauliniu ka
ru. Pagrindinė veikalo figūra —- Ber
nardas Gavelis — psichologiniu bei so-- 
ciologiniu atžvilgiu meistriškai sukur- 

mėjimų, kurie gali būti pasiekti tik laisvų 
žmonių, pasitikinčių savimi ir ptogresyvėmis 
žmonijos pajėgomis, — Tarybų Sąjungos. 
Vienybė mūsų šalies su Tarybų Sąjunga yra 
pats vertingiausias išdavas mūsų apvienytos 

rime pačią Ameriką pastatyti į didelį pavojų.
“Visame pasaulyj komunistai vaidino svar

bų vaidmenį žmonių vienijime, kuris užtikrina 
fašizmo nugalėjimą. Jųjų buvo pirmieji ir aiš
kiausi balsai, pareikšti prieš agresiją Kinijoj, 
Ethiopijoj ir Ispanijoj.

Norman Bethune, didysis pionierius 
gydyme karo mūšiuose sužeistųjų, naudojant 
žmonių kraują, mirė Kinijoj gelbėdamas to 
krašto žmones, kovojančius už laisvę prieš ja
poniškas govėdas; tai buvo kur kas pirmiau, 
negu demokratiniai kraštai stojo jiems talkon. 
Mirdamas, jis reikalavo, kad būtų viešai pa
skelbta, jog per daugelį metų jis buvo komu
nistas.

“Iš kankinamosios Europos pogrindžio iš- s 
kilo komunistai, teikdami žmonėms vadovybę 
prieš pavergėjus, nepaisydami teroro ir visuo
tinos militarinės priespaudos. Jugoslavijos 
Tito laimėjo viso pasaulio pasigėrėjimą dėl 
vadovybės, kurią jis teikė savo liaudžiai, ves
damas ją į pergalę. Stalino vardas yra myli
mas visų žemės skritulio laisvųjų žmonių. 
Mao Tse-Tung ir Chou En-Lai išlaikė demo
kratijos dvasią ir vienybę Kinijoj per tuos iš
tisus metus, per kuriuos dalinančiosios pajė
gos skaldė tąjį kraštą.'

“Jungtinėse Valstijose, aš jaučiu, komu
nistai padėjo pagilinti Amerikos laisvės pali
kimą (heritage) kaipo gairę dabarties veiks
mams. Per tąjį laikotarpį, kai fašizmas buvo 
besirengiąs užvaldyti pasaulį, Amerikos ko
munistai kovojo, vienydami žmones prieš fa
šizmą. Jie numatė pavojų ir siūlė jam pašalin
ti priemones. Marksistinė teorija padėjo jiems 
surasti tikrąsias ekonomines ir socialines fa
šizmo šaknis; marksizmas taipgi suteikė jiems 
mokslinį darbo žmonių galybės supratimą 

rfąsa 5-me pusi.)

M IE N AS ffl-Veikalas “Pergalė” 
Jau Gatavas

Pagaliaus veikalas “Pergalė” eina 
svietan. Veikalą “Pergalė” parašė B. 
Dauguvietis, Lietuvoje. Taip pat šis vei
kalas pirmiausia jr buvo vaidintas Lie
tuvos valstybės teatre, pačiam autoriui 
vadovaujant, režisuojant.

“Pergalė” yra gražus veikalas ir idė
jiniai, moraliai labai, naudingas. Jo vai
dinimui reikalinga 17 vaidintojų, gali
ma naudoti choras, dainos, šokiai. Vei
kalas vaizduoja gyvenimą Lietuvoje, 
kuomet ji' buvo hitlerininkų okupuota.

Žinoma, negalės šį veikalą vaidinti 
mažos kolonijos, ne£, apart gero skaičiaus 
vaidintojų, reikalinga ir scenos dekora
cija, tam tikra technika, kad vaizduoti 
kai kuriuos karo vaizdus. Bet didesnės 
kolonijos ne tik gali, bet ir privalo “Per
galę” suvaidinti. Tai veikalas, kuriam 
nereikia gailėtis darbo ir lėšų.

Veikalas “Pergalė” ir kiti leidiniai 
už 1945 metus šiuo tarpu yra siuntinėja
ma LMS vienetams. Kuomet skaitysite šį 
pranešimą, gal būsite ir veikalą gavę, o 
jei dar negavote, tai gausite už dienos 
kitos. V. Bovinas, LMS Sekr.

Jauciuosiu 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

Z ’

Vilnies Kalendorius 
1946 Metams

Išėjo iš spaudos šiems metams Vilnies 
Kalendorius, redaguotas L. Joniko, iš
leistas dienraščio Vilnies Chicagoje. Tai 
stambi knyga, 272-jų puslapių storumo, 
didelio formato; tai, beje, didesnis met
raštis negu kokį kada nors išleido Lais
vė ar Vilnis.
' Viršelis patrauklus—pieštas Ch. Zix'o^ 
atspaustas dviem spalvom.

Metraščio “storumas” remiasi vyriau
siai tuo faktu, kad jame telpa labai daug 
biznierių reklamų-skelbimų. Ne tik jų 
apščiai yra iš Chicagos,. bet ir iš New 
Yorko, Pennsylvanijos, N. J., Mass, ir 
kitų valstijų: Prie daugelio skelbimų 
prikergta biznieriaus kilimo vieta Lietu
voje. Kalendoriaus leidėjai, matA turėjo 
galvoje tai, kad nemažai jo egzempliorių 
pasieks Tarybų Lietuvą, o ten 'gavę, 
žmonės galės turėti savo dėdžių ar ketų 
adresus. \

Kalendoriniuose puslapiuose, be kitko, 
pažymima kasdieninis saulės tekėjimo ir 
nusileidimo laikas, paduodami katalikiš
ki ir tautiški vardai, “pripuola” kiekvie
ną dieną. Atžymėtos svarbesnės lietu
viams minėtinos dienos, katalikiškos 
šventės, taipgi amerikoniškos-tautiškos 
šventės. į

Telpa daug kalendorinių, įdomių in
formacijų. '

Dailiosios literatūros skyriuje telpa 
Sf. Jasilionio, Viktoro Valaičio, V. Val- 
siūnienės, Seno Vinco, ir J. Meiliaus ei
lių; A. M. Bedievio, Seno Vinco, Julės 
Janušytės ir V. Burdingono vaizdelių.

Visuomeniškais bei mokslo klausimais 
telpa straipsnių Ant. Venclovos, D. M. 
Šolomsko, A. M. Metelionio, R. Mizaros 
ir dr. A. Petrikos. V

Bendrai, kalendorius turiningas -ir 
techniškai gražiai padarytas, nors strai
psniuose techninių paklaidų neišvengta.

Vieno egz. kaina 35c.

kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar* 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —— gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
Pažų ir išpūtimo — įsigykite Dr.

eter’s daug metų išmėginto Gomoto. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms Švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- JU/jy 
geibo# nuo už- 
kietėjimo va r- 
ginimų ir tuo 
pat laiku pa- /- 
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite
Gomozo šian- //
dien. Perserge- //^^SKO,! 
jimas: vartok // .
taip kaip nuro- //
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ''susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —•

DDimft 60c vertes Inltl/U Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 

j skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo. 1’'

Siųskit sį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonk^ Gomozo ir ekstra 
—60< vertės — bandymui bon» 
kūtes Olejo ir Magoio.

□ C. O. D. (ISlaldoa pridėtos).

Vardas.... ...... .....—_

Adresas....—... ................... __

Pašto Ofisas....... . ........ —
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0 

DapL 674-27J
2501 Washington Blvd..
256 Stanley St.. Wlnninaa

Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv 

CAMBRIDGE, MASS.

miau gaudavo visus leidinius. Ar never
tėtų tuo reikalu susirūpinti, sudaryti 
grupę mylinčių literatūrą ir reguliariai 
apsimokėti ALDLD nario mokestį, kad ‘ 
tuo būdu gavus taip vertingų knygų?

A. Vairus kas.
(Laisves Red. Pastaba: ALDLD sek

retorius D. M. šolomskas pranešė, kad 
“B. G. K.” jau nebeturi, todėl ir uru- 
guajiečiams jos pasiųsti, matyt, jis nebe
galės. Ar nebūtų gerai, jei tūli draugai, 
kurie šios knygos nežada laikyti savo 
knygynėliuose, perskaitę, gražiai suvy
niotų ją ir pasiųstų lietuviams urugua- 
jiečiams. Siųsti galima “Darbo” adresu, 
kurį čia paduodame: “EI Trabajo,” 
Casilla * de Correo 865, Montevideo, 
Uruguay.)

JAMES C. PETRILLO
Amerikos Muzikantų Federa
cijos (AFL) prezidentas, už
draudė transliuoti iš užrube- 
žių (apart Kanados) muziką* 
Tai padaręs iš baimės, kad tas 
gali atimti amerikiečiams mu
zikantams darbus.
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PADĖTIS TARYBV LIETUVOJE 
ŠIANDIEN IR RYTOJ 

MEČYS GEDVILAS.
santykių su Tarybų Sąjunga, tai šian
dien jos stengiasi tuos santykius ųžmęg- 
sti. Daugelyje valstybių — Lenkijoj, Su
omijoj, Rumunijoj, Bulgarijoj, Vengri
joj, Pietų Slavijoj ir kt. —* vietoj fašis
tinių arba pusiau fašistinių vyriausybių 
atėjo prie valdžios demokratinės vyriau
sybės, kurios puikiai suprato reikšmę 
gerų santykių su Tarybų Sąjunga ir vi
saip stengiasi juos gerinti.

Antras pasaulinis karas daugelį pri
vertė praregėti. Ne tik hitlerinė Vokieti
ja, bet ir kai kurie kiti pasaulio krąštai 
iki 1941 metų nesuprato ir neįvertino tų 
jėgų, kurios glūdi Didžiosios Spalio so
cialistinės, revoliucijos pagimdytoje tary
binėje valstybėje. Netikėjo nei tarybinio 
žmogaus ištjkimybe Lenino-Stalino idė
joms, nei tarybinės ekonomikos pajėgu
mu, nei kolektyvinio ūkio tvirtumu. Tė
vynės karo žygiai kiekvieną Tamošių— 
netikėlį privertė nusvilti. Hitlerinė ka
ro mašina, prieš kurią sugniužo visi Vo
kietijos kaimynai šiaurėje, vakaruose ir 
pietuose ir kuriai aptarnauti buvo pa
jungta visos Europos ekonomika, ši ma
šina buvo sustabdyta ir sulaužyta Tary
bų Sąjungos karinių pajėgų.

Visas pasaulis pamatė, kad žaibiški 
Raudonosios Armijos smūgiai, kuriais ji 
atvadavo Ukrainą, Baltarusiją, Pabalti
jį, išvijo vokiečius iš Lenkijos, iš Balka
nų ir užėmė žymią dalį Vokietijos, kad 
tie pasisekimai įvyko ne dėl vokiečių ar
mijos silpnumo. Priešas tebebuvo stip
rus. Jis priartėjo prie savo bazių, jis rė
mėsi galingomis įtvirtinimų juostomis, 
einančiomis pagal didžiąsias upes. Bet 
jis negalėjo atsilaikyti todėl, kad Tėvy
nės karo eigoje Raudonosios Armijos ko
vingoji galia ir tarybine ekonomika iš
augo į tokią jėgą, kad jos niekas jau ne
begale jo sulaikyti: Pasaulis pamatė ir 
kitą, neturintį istorijoje pavyzdžio reiš
kinį, būtent, kad Tarybų ’Sąjungos eko
nomika, nežiūrint to, kad vokiečiai oku
pavo derlingiausius rajonus ir tokius 
svarbius pramones centrus, kaip Donba- 
sas, kad dalis kitų gyvybinių centrų bu
vo vokiečių orinių puolimų grėsmėje, kad 
vyrai buvo mobilizuoti' į armiją, — ne
žiūrint viso to tarbinė ekonomika ne silp
nėjo, bet augo ir kasdien davė vis dau
giau ir daugiau tankų, lėktuvų, pabūklų 
ir visa, kas tik buvo reikalinga karui ves
ti. Pasaulis pamatė, kad tuo metu, ka
da grėsė pavojus tarybinei santvarkai, 
savo krūtine stojo prieš fašistines plieno 
mašinas ir negirdėtu didvyriškumu gy
nė savo tarybinę tėvynę, socialistinę nuo
savybę, kolektyvinį ūkį visos Tarybų 
Sąjungos tautos, visi jos darbo žmonės 
— darbininkai, kolektyvinių ūkių vals
tiečiai, inteligentai.

Štai iš kur atsirado pagarba ir pripa
žinimas Tarybų Sąjungos. Štai dėl ko 
šiandien visos valstybės nori su ja. už- 
mėgsti diplomatinius santykius. Jei nė 
Tarybų Sąjunga ir jos Raudonoji ArmU 
ja, tai kas būtų Sumušęs hitlerinę Vokie
tiją, kas būtų panaikinęs tą' beprotišką-? 
ją tautų pavergipio ir išnaikinimo siste-r 
mą, kokią buvo įvedęs Hitleris? Galimą 
drąsiai atsakyti be Tarybų Sąjungos 
niekąs kitas to nebūtų galėjęs padarytį.

Ir dėl to šiandien, kai’mes, tarybiniai 
žmonės, džiaugiamės Didžiojo Spalio laL 
mėjimąis ir minime jo dvidešimt aštuntą 
sukaktį, drauge su mumis džiaugiasi vį-r 
si dorinusieji pasaulio žmonės, nes jie 
puikiai supranta, kad prieš 28 metus 
įvykusi krašte revoliucija išgelbėjo šian
dien kultūringą pasaulį nuo hitlerinio 
maro, nuo pražūties. Nes tai ji, Didžioji 
Spalio socialistinė revoliucija, pagimdė 
Tarybų Sąjungą, nes tai iš jos gelmių 
ėmė verstis tas mūsų valstybinių jėgų 
šaltinis, apie kurį kalbėjo draugas Stali
nas: tarybinė santvarka —• pati tviis 
čiausia ir pažangiausia pasaulyje.

Prieš 28 metus didieji įvykiai sukrėtė 
senąjį pasaulį. Didžiulės Rusijos vaistys 
bes proletariatas ryžtingai numetė savų 
eksploatatorių jungą. 1917 metų pra
džioje buvo padarytas caro viešpatavi
mui galas, o spalio dienomis nuversta 
buržuazinė, parsidavusi kapitalistams 
Kerenskio valdžia.

Iki to visais laikais darbo žmonės dir- 
' boz ne sau, bet savo ponams ir šeiminin

kams: vergų savininkui, kai darbo žmo
gus buvo vergu; dvarininkui, kai darbo 
žmogus buvo baudžiauninku; kapitąlįsr 
tui, kai darbo žmogus tapo proletaru. 
Tokia tvarka įsisenėja, tęsėsi

(Rus daugiau)

HARTFORD, CONN.
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šeštadienis. Sausio 12,
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Žemiau telpąs raštas yra Tarybų Lietu
vos premjero, Mėčio Gedvilo, kalba, sakyta 
1945 m. lapkričio 6 d. iškilmingame Vil
niaus Miesto Vykdomojo Komiteto posėdyj. 
Posėdis įvyko, kaip žinia, Didžiosios So
cialistinės Spalio Revoliucijos 28-rių metų 
sukakties išvakarėse. Savo išsamioj kalboj, 
M. Gedvilas pateikia paveikslą dabartinės 
Tarybų Lietuvos būklės, sykiu pažymėda
mas faktus, kokia ji bus 1950 m., kai užsi
baigs dabartinis Penkmečio Planas. Pasi
tikime, kad mūsų skaitytojui šis dokumen
tas padės geriau suprasti dabartinę Tarybų 
Lietuvos liaudies padėtį ir josios siekimus. 
—-Laisvės Red. i

4 metus iš eiles minėjome Didžiosios 
spalio revoliucijos metines Tėvynės karo 
aplinkybėmis, dundant patrankoms, de
gant miestams ir kaimams. Didžiausias 
pavojus grėsė tada mūsų Tėvynės lais
vei ir nepriklausomybei. Rinktinės Hit
lerio divizijos buvo mestos prieš pirmą 
pasaulyje darbo Žmonių socialistinę val
stybę. Gyvenome sunkių bandymų die
nas. z

Ir kasmet, lapkričio dienomis, Didžio
jo Spalio šventės išvakarėse, mūsų mies
tuose ir kaimuose, frontuose ir partiza
nų stovyklose milijonai tarybinių žmo
nių įtemptai klausėsi per radiją prana
šingų draugo Stalino žodžių.

1941 m., kai Hitlerio armijos supo 
Tarybų Sąjungos Širdį — Maskvą, iš
girdome tvirtus, aiškius Stalino žodžius:
'“Mūsų reikalas teisus, — pergalė bus 
mūsų”! Tie paprasti žodžiai įkvėpė jė
gas tarybiniams žmonėms šiapus ir ana
pus fronto, suteikė geresnės ateities vil
tį pavergtoms Europos tautoms.

Ir pergalei pagrindas buvo padėtas: 
priešas atmuštas ir gėdingai nuvarytas 
nuo Maskvos.

1942 m., kai Hitlerio armijos griovė 
Stalingradą ir veržėsi prie Kaukazo naf
tos, išgirdome iš Maskvos: “Nebetoli to
ji diena, kai priešas pažins naujų Raudo
nosios Armijos smūgių jėgą. Bus ir 
mums šventė.”

Ir atėjo toji šventė: hitlerinės divizi
jos prie Stalingrado buvo Raudonosios 
Armijos sumaltos katile ir likučiai jų 
nuvaryti per šimtus kilometrų į vakarus.

1943 m., po- triuškinančių tų metų 
Raudonosios Armijos smūgių, praskam
bėjo po visą pasaulį mus džiuginantieji 
draugo Stalino žodžiai: “Netoli tas lai
kas, kada mes* baigsime valyti nuo prie
šo Ukrainą ir Baltarusiją, Leningrado 
ir Kalinino sritis, išvaduosime iš vokiš
kųjų grobikų Krimo, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Moldavijos ir Karelų Suomijos 
respublikų tautas.”

Ir štai po kelių mėnesių, neužmiršta
momis liepos dienomis, Raudonoji Armi
ja vaduoja mūsų gimtąją Lietuvą, iškė
lus raudonąją pergalės vėliavą Vilniuje.

1944 m. draugas Stalinas paskelbė: 
“Nuo šiol ir visiems laikams mūsų žemė 
laisva nuo hitlerinės biaurybės.” Pri
baigti fašistinį žvėrį jo paties lindynėje 
ir iškelti viršum Berlyno pergalės vėlia
vą — tokį uždavinį Didysis Vadas davė 
Raudonajai Armijai.

Ir vėl įvyksta pagal draugo Stalino žo
džius: hitlerinė Vokietija gavo galutinį 
smūgį, viršum Berlyno suplevėsavo mū
sų pergalės vėliava, hitlerihė Vokietija 
kapituliavo ir baigė savo gyvenimą.

Praėjo dar keturi mėnesiai, ir buvo 
likviduotas karo židinys Tolimuosiuose 
Rytuose, Tarybų Sąjungos įstojimas ka- 
ran prieš imperialistinę Japoniją, kuri 
ilgus metus grasino mūsų rytų sienų 
saugumui, privedė prįe visiškos Japoni
jos kapituliacijos. Pagaliau atėjo visų 
lauktoji taika,

šiandien pirmą kartą po iškovotos 
pergalės mes švenčiame Didžiojo Spalio 
sukaktį, švenčiame Didžiosios Spalio re- 
vo iųcijos 88’tas metines visai Tarybų 
šabai vieningai dirbant atstatomąjį dar- 
bų, gydant karo padarytas žaizdas. Pa
kėlusi vįsus sunkumus, Tarybų Sąjunga 
iŠ karo Išėjo galinga kariškai, politiškai 
ir ekonomiškai.

Tėvynės karas iš pagrindų pakeitė 
pasaulinių jėgų santykius. Buvo sunai
kinti patys svarbiausi agresoriai: hitle
rinė Vokietija, imperialistinė Japonija, 
fašistinė Italija. Milžiniškai išaugo Ta
rybų Sąjungos autoritetas. Šiandien be 
jos dalyvavimo nesprendžiamas nė vie
nas bent kiek svarbesnis pasaulinės poli
tikos klausimas. Jei prieš 5 metus kai
kurios valstybės neturėjo diplomatinių žius.

Iš Darbininkų. Kovos Laukų).
Pirmiauįia reikia, pasakyti, 

kad mūsų. ’ miesto reporteriai, 
kurie praneša; kas plas mumis 
veikiama lietuvių organiziacF 
jose, kaip tai kliubuose ir pa
talpinėse draugijose, dabarti
niu laiku visiškai apleido, o 
gal “pamiršo” aprašyti tokius 
svarbius įvykius, kokie dabar 
dedasi Hartforde.

Industrijos darbininko arba 
darbininkės reikalai šiandien 
yra vienoki. Nežiūrint darbi
ninkų politinio arba religinio 
įsitikinimo, kai kompanija nu
kerta darbininko ' algą arba 
pablogina darbo sąlygas, tai 
tas lygiai paliečia visus darbo 
žmones.

šiandien Hartforde, kaip ir 
kituose mūsų apskrities mies
tuose, dirbtuvių darbininkų 
kova, reikalavimui didesnių al
gų pusėtinai smarkiai kyla ir 
plėtojasi. Bet tai dar tik tos 
kovos pati pradžia.

• Kai kąrąs pasibaigė, tai or
laivių ir kitos amunicijos ir 
ginklų dirbtuvės tuojaus palei
do iš darbo tūkstančius dar
bininkų. Ir nuo to laiko dar ir 
šiandien tūkstančiai darbinin
kų niekur negali susirasti sau 
tinkamo darbo su alga, kuri 
atstotų šių dienų aukštas pra
gyvenimo kainas. Valdžios 
raštinėse darbininkams siūlo
ma daug visokių darbų, žino
ma, daugiausia ne to amato, 
katrą darbininkas jau moka, 
ir tik su visai mįzernu atlygi
nimu. žmogui turint šeimyną 
iš kelių narių ir uždirbant tik 
55 arba 65 centus į valandą, 
sunkų išauklėti sveikus savo 
kūdikius su tokia alga. Fabri
kantams tas daūg neapeina. 
Per karą jie pasidarė sau 
daug gražaus pelno ir šian
dien jie visko kupini ir pla
nuoja, kaip čia būtų galima 
vis dar daugiau išspausti iš 
darbininko energijos dėl savo 
naudos ir UŽ mažesnį atlygini
mą. ..

Dirbtuvės, kurios 
tinai dirba, žymiai 
kų algas nukapojo.

Royal (rašomųjų
išdirbystės) dirbtuvės darbi
ninkai susiorganizavo į CIO 
uniją ir jau išstatė savo reika
lavimus pakelti algas.. Jau po
rą- kartų buvo išėję į streiką 
trumpu laiku ir tųomi parodė 
kompanijai, kad darbininkai 
yra gerai organizuoti ir visi 
supranta gavo reikalus ir pa
sirengę juos apginti. Dabar-

tiniu laiku tas reikalas atiduo
ta valdžios, unijos ir kompani
jos komitetui išspręsti. , /

UnderWood dirbtuvės darbi
ninkai ne taip gerai organi
zuoti. Tenai gyvuoja amati- 
nės unijos Amerikos Darbo 
Federacijos,- ir tas tai pagel
bėjo palaikyti darbininkus 
daugiau suskirstytus. O kom
panijos, tai tik to ir nori, kad 
turėti kelias skirtingas unijas. 
Tas sulaiko darbininkus nuo 
vienybės. Darbininkas turi su
prasti, kad kelios skirtingos 
unijos vienoje dirbtuvėje jam 
niekados gero nežada. Atsiti
kime, 'jeigu vienąs departmen- 
tas sustreikuoja, tai kito de
partment!) (kito amato) dar
bininkai nestreikuoja. Tai to
kiu būdu yra labąi sunku ką 
ir laimėti, šiandien darbinin
kai tą faktą jau pradeda dau
giau suprasti ir vis daugiau ir 
daugiau rašosi prie industri
nių unijų, o daugiausiai prie 
CIO, nes tos unijos vadovybė
je darbininkai daugiau laimi, 
negu vadovybėje kitų.

Adam Hart & Hegeman 
dirbtuvės darbininkai jau 
streikuoja su virš mėnuo lai
ko, po vadovybe CIO unijos ir 
visi gerai laikosi streiko lauke. 
Jų vyriausias reikalavimas, tai 
algų pakėlimas.

Tos dirbtuvės savininkai, 
aišku, nenori su tokiu reika
lavimu sutikti. Bet darbinin
ku vienybė savo tikslą atsieks. 
Mažesni biznieriai ir šiaip 
žmonės streikieriams pritaria 
ir maisto aukoja.

Netolimoje ateityje Hart
fordas susilauks ir daugiau 
darbininkų streikų.

Dabartiniu laiku pas mu
mis dar nėra suorganizuoto 
komiteto, kuris rūpintųsi rin
kimu maisto iš krautuvių dėl 
streikuojančių darbininkų. Bet 
girdėjau iš veiklių 
kąd tokis komitetas 
kalingas ir greitoje 
bus tokis komitetas
zųotas. Suprantama, kad visi 
sąmoningi unijistai tokį 
tetą pilnai rems.

Vienas dalykas yra 
svarbus žinoti visiems
darbininkams. Kompanijų va
dai (ir gal nekurie apsileidę 
unijos vadai) pradėjo vesti 
propagandą, kad panąikinus 
pikietavimą laike- streiko. Tie 
žmonės aiškina, kad tai visai 
nėra reikalo pikietuoti už- 
streikuotą dirbtuvę. Tai dar 
vienos pinklės, fabrikantų su-

galvotos, kad pakrikdžius dar
bininkų unijas ir vienybę. Ma
tote, kada darbininkai strei
kuoja,'bet nedalyvauja pikie- 
to eilėse, tada, be abejo, tie 
streikieriai būna namie arba 
vaikščioja gatvėmis ir po sa- 
liūnus leidžia savo liuosą lai
ką ir tuo pačiu sykiu prisi
klauso per radio ir prisiskaito 
per laikraščius visokios pro
pagandos, kuri ir yra sklei
džiama tik tuo tikslu, kad su
vedžioti darbininkus. Didelis 
nuošimtis tos propagandos bū
na priešdarbininkiška. Bet, 
kada sustreikavę darbininkai 
dalyvauja pikiete, tada jų nie
kas negali suklaidinti. Jie gir
di vadų pareiškimus, gauna 
unijos laikraštį ir-vis daugiau 
susibroliauja su kitais darbi
ninkais, ir tokiu būdu laikosi 
geroj vienybėj. O vienybės pa
laikymas reiškia kovos laimė
jimo užtikrinimą. Tad visi 
darbininkai turi būti atsargūs, 
o ypač unijistai turi budėti 
prieš bent kokią priešdarbi- 
ninkišką propagandą.

Ką laimėjo Cushman Chuck 
kompan. darbininkai, neidami 
į streiką ?

Sausio 7 d. Cushman Chučk 
kompanijos prezidentas Harry 
E. Sloan išleido pareiškimą 
per vietinės spaudos laikraš
čius, 
mielu 
kams 
šimtį,
12-tą nuoš. gaus tie, kurie dir
ba nuo kavalkų ir kurie pa
daro 100 nuošimčių arba dar 
daugiau produkcijos. (“all 
maximum and minimum labor 
grade rates will be increased 
12 per cent,” kaip kad sako 
pareiškimas.) Taipgi Mr. H.

(Tąsa 5-me pusi.)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11248 has been issuedXto the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
629 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. ( 

CESARE 
629 Avenue U,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINSTEIN
1068 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 
178 — 17th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER & JOSEPH WITKOWSKI 
P. & J. DELICATESSEN 

17th St.. Brooklyn, N,

l\to the undersiyni 
nder Section 107 '

Control Law

be consumed off the

PIZZOLI
Brooklyn, N. Y.

178

NOTICE is hereby given that License No. 
C 246 has bceM issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage • Control Law 
at 169 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
BUSHWICK REER DISTRIBUTORS, INC. 

169 Central Ave.f Brooklyn, N. Y.

Buy More Bonds

per anh

dar pusė-
darbinin-

mąšinėlių

ųnijistų, 
labai rei- 

ateityje 
suorgani-

komi-

labai 
unijų

j GREEN STAR BAR & GRILE j
1 LIETUVIŠKAS KABARETAS I

Kas nori gra?iaj laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pus “Gfęęp Star Bar and Grill,” nes ^ipo, kad Visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠĘŠTĄDIĘNJ

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

CHARLES J. ROMAN

Uūtįęąįų Kreip?
Įdtęs prie mąnęs dięną 
ąr nąkęį, greit sųtęiksį- 
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu • ir kainųmis 
būsite pątenkinti. .

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

^olcfpnus Poplar 4H0

JaK

kad jo kompanija su 
noru pakelia darbinin- 

algas: vieniems 10 nuo- 
kitiems 12-tą nuošimtį.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BĘYAUSKAS
I 1

Laidotuviy Direktoriai
Patogus laidotuvių namas * 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Telef. HUmboldt 2-7964
5 '

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: SelAnadienials nčta valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS i
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA j

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

... v. . JPatogiai ir gražiai ! 
.įruoštas atskiras : 
kambarys užėjimui | 
grupėms. Nedė- | 
liomis atdaras nuo j 
1 valandos dieną g 
iki vėlai. * >

j 426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. 1
£ Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY 
RUBLIO

TELEPHONE 
STAGG 2-5Q43

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas. mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iŠ anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners.4 Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co.
496 Grand Street Broo

v Telefonas EVergreen 7-1661
fr« »».. W >*-» W M-» H'l-I MU-.
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Politinis Theodoro Dreiserio Testamentas

kšUdienis, Sausio 12, tS4« ' Laisva—Liberty, Lithuanian Daily
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Jankiai Vokietijoj 
Vis Demonstruos

Įvairios Žinios iš 
Tarybų Lietuvos

; Politinės Mokyklos Vals- 
■ čiuose Lietuvoje

Frankfurt. — 1,500 Ame
rikos kareivių atlaikė ant
rą protesto susirinkimą per 
24 valandas. Jie reikalavo 
grąžint namo ilgiau tarna
vusius kareivius. Kareiviai 
šaukė: “Mes norime Ike!” 
(generolo E i senhowerio). 
Jie nepatenkinti naujuoju 
komandierium ^gen. Mac- 
Narney.

Aukštas oficierių štabo 
narys priėmė atvykusį ka
reivių komitetą ir žadėjo 
iki kovo mėnesio sugrąžint 
namo visus turinčius po 50 
tarnybos punktų. Kareiviai 
nutarė ir ant rytojaus de
monstruoti.

“Gerbiamasis” Schacht 
Tapo Numaskuotas

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kurie vaizduoja “Tarybinį 
Sportininką” ir “Raudonar
miečio Pasitikimą.” Parodai 
taip pat ruošiama eilė pa
veikslų, kilimų (divonų) 
įvairių gintaro dirbinių.

Arkliai Valstybiniams 
Ūkiams

Tarybų Lietuvos valstybi
nių ūkių komisariatas nese
niai gavo daugiau arklių, 
kurie paskirstyti tarp vals
tybinių respublikos ūkių. 
Prieš metus,tie ūkiai turėjo 
tik 850 arklių, o dabar turi 
beveik 6,000 arklių.

Antanas Bimba Kaune
Amerikos lietuvių atsto

vas Antanas Bimba nese
niai atvyko į Kauną ir su
sipažino su rašytojais, ar
tistais ir teatro veikėjais 
mieste.

ir

Tarybinės • Lietuvos 
riausybės nutarimu, - 
atidaromos politinės 
kyklos valsčiuose. Kauno 
apskrityje veikia 16 politi
nių mokyklų, kuriose dėsto 
kauniškio komunistų komi
teto propagandistai.

Penkios politinės mokyk
los* įsteigtos Tauragės aps
krityje. Taip pat atidary
tos mokyklos Aluntos, A- 
nykščių ir Kaišiadorių vals
čiuose.

vy- 
yra 
mo-

New Yorke pasinaujino 
derybos tarp CIO Plieno 
Darbininkų unijos ir kom
panijų del algę priedo;- ,

Washington. — Sulaikyta 
deportavimas trijų slaptai 
atplaukusių prieš-sovietinių 
rusų.

ELTA.

Nurnberg, Vokietija. — 
Vokiečių bankininkas Hjal- 
mar Schacht pilnai rėmė 
Hitlerio politiką ir padėjo 
naciams pasigrobt Vokieti
jos- valdžią, kaip pasirodė 
čionaitinėje byloje prieš vo
kiečius karinius kriminalis
tus. Amerikos prokuroras 
Bryson perskaitė užrašą iš 
Goeringo dienyno, kuris sa
ko, jog Schachtas stojo už 
Hitlerį, nedarydamas jokių 
išimčių.

✓

O Jungtinėse Valstijose 
buvo paskleista numonė, 
kad Schachtas esąs “gerbti
nas” vokietys.

Washington.-^-Senato ko
mitetas svarsto klausimą dėl 
greitesnio kareivių paleidi
mo.

Buenos Aires. — Demo
kratines argentiniečių par
tijos kaltina diktatorių Pe
roną, kad jis teroru rengia
si laimėt rinkimus.

OPA patraukė teisman Ben- 
dix Machinery Corp., 402 
Broadway, New Yorke. Reika
lauja nubausti ant $42,000 už 
perkainavimą kostumeriams 
prekių $14,000 sumai.

Hartford, Conn

■■Ml
FculitSs puslapi* 
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENU DARBAS

MERGINOS 
Lengvas fabriko darbas. serą alga. 

Nuolatinis darbas.
safe owl Products,

20 NEW YORK AVENUE, BROOKLYN. 
_______ _ (12)

DU-RAY MILLS, INC.
MICHELIN BLDG. 14, 

MILLTOWN, N. J.
04)

KNYGŲ APDIRBĖJAI-BINDERY FOLDERS, 
COLLATORS, INSERTERS. PATYRUSIOS.

' GERA ALGA
RADOM A NĘIDORFF. 
488 W. S7TH STREET.

. (VĮ)

kaip prieš kelerius metus padarė britų moks
lininkas Haldane, surado komunistiniame ju
dėjime ne tik nesavanaudišką ir pasiaukojusį 
mokslui plėsti charakteri, bet taipgi jie sura
do galimybę subendrinti savo srityj dirbamu^ 
,sius mokslinius darbus su visuomeninėmis 
problemomis.

“Aš taipgi esu giliai sujaudintas, kad toki 
artistai ir rašytojai, atsidavę liaudžiai, kaip 
Ispanijos Pablo Picasso, ir Francūzijos Louis 
Aragon, įstojo į komunistinį judėjimą, — ju
dėjimą, kuriame .veikia tok; dideli kultūros 
plėtė j ai, kaip danų novelistas Martin Ander
son Nexo, ir airių dramaturgas Sean ’OCasey.

“šitie istoriniai metai pagilino mano įsiti
kinimą, jog prasiplėtimas komunistinio judė
jimo žymiai sutvirtins Amerikos liaudį drau* 
ge su viso pasaulio anti-fašistiniu judėjimui; 
•padės visiškai išnaikinti. f&ši^frią, ir pasiekti 
pasaulio demokratijai, ekonominiam progre
sui ir laisvai kultūrai naujas aukštumas.

“Įsitikėjimas žmogaus didumu ir pagarba 
visuomet buvo vyraujančiu mano gyvenimo 
principu. Mano gyvenimo ir darbo logikos 
principas, tuo būdu, veda mane prie įstojimo 
į Komunistų Partiją.”

Tokį tai kelią pasirinko žymiausias 
Amerikos novelistas! .

Ne vienas rašytojas Dreiseris surišo/ 
savo buitį su komunistiniu judėjimu. 
Yra ir kitų žymių rašytojų, esančių or
ganizuotų komunistų eilėse. Yra profe
sorių, švietėjų; yra daug mokytojų ir vi
suomenininkų. Deja, sąlygos kol kas ne
leidžia jiems pasisakyti viešai, kur jie 
stovi.

Anksčiau ar vėliau reakcininkų veda
moji nešvanki kampanija prieš “raudo
nuosius” turės prieiti liepto galą. Tuo
met kiekvienas komunistas galės pasisa
kyti esąs komunistu.

Ką kas nesakys, komunistinis judėji
mas, marksistinė-leninistine mintis už
kariauja pasaulio mases. Jokia reakcija, 
jokia juodoji pajėga nebepajėgs ją nu
stelbti! >

Tai liudija ir rašytojo Dreiserio pasi
rinktasis kelias! R. Mizara.

(Tąsa nuo 3-čio pus.) • ’ 
kaipo istorinę pajėgą/galinčią apjungti'reika
lingą supratimą, jėgą ir didvyriškumą fašiz
mo sunaikinimui ir tęsimui pirmyn kovos už 
ateityj progreso pasiekimą.

“Daugiau, kai 11,000 komunistų šiuo metu 
. dalyvauja mūsų krašto ginkluotose pajėgose. 

Kad jie tarnavo garbingai ir parodė savo pa
triotizmą, paliudija netgi aukščiausieji armi
jos vaūai.

“Vis daugiau ir daugiau pripažįstama mū
sų krašte, kad komunistai yra svarbi ir kon- 
struktyvė mūsų tautos dalis, ir kad tautos vie
nybė ir tautos demokratija atsidurtų pavoju
je, jei ji išskirtų komunistus. Pasirodė sim- 
bolingas šiam reikalui žygis, kai karp depart- 
mentas atmetė diskriminaciją prieš komunis
tus suteikime jiems armijoje paaukštinimų. 
Pareiškimas, po kuriuo .pasirašė žymieji ame- 
rikiečiai/'nųrbdp,, jog ‘armija padarė šį žygį, 
veikiausiai po to/ kai ji pamatė puikų komu
nistų ir taip vadinamų, komunistų atsižymėji- 
mą, įskaitant tąjį skaičių, kuris buvo pagerb
tas už didvyriškumą ir tąjį skaičių komunis
tų, kurie mirė mūšiuose.’

“Man atrodo, jog šis1 faktas turėtų visiškai 
paneigti vieną ideologinių ginklų, paimtų iš 
fašistinio arsenalo, kreipiančių mūsų krašto 
politinį gyvenimą ir žeminančių intelektualinį 
gyvenimą — šmeižtų kampaniją prieš raudo
nuosius (red-baiting). Kvaila prietartis prieš 
bet ką, vadinamą ‘komunizmu,’ yra nerimtas 
ir pavojingas politikoj dalykas. Koncesijos, 
teikiamos šmeižtų kampanijai prieš raudo
nuosius, yra 
mokslo, meno 
mąstytojai ir 
savo kūrybos
valo patys išsilaisvinti iš smulkių baimių ir 
iliuzijų, kurios neprileidžia atvirai idėjų dis
kusijai atsistoti subrendusiame lygyj. Mūsų 
gadynė reikalauja, kad ištirtume ir išnaudo
tume visą žmonijos žinijos viešpatystę.

“Tuo būdu aš dideliu pasitenkinimu sveiki
nu pranešimus, kad toki vadovaują mokslinin
kai, kaip francūzas fizikas Joliot-Curie, ir 
francūzas matematikas Langevin, panašiai,

MOTERYS 
Ofisų Valymui 

NUOLATINIS DARBAS
Bonai Už Naktinį Darbą

. ’ *6 DIENŲ SAVAITE
Colgate-Palmolive-Peet Co. 
105 Hudson St. (Exchange Pl.) 

Jersey CJty.......  - . ., . .... -jM
REIKIA NAMŲ DARBININKAS 

MAŽAI SEIMAI 
Nėra Vaikų. Privatinis Namas. 

GERA MOKESTIS
Gražūs kambariai gyvenimui 2 žmonėms, jei 
aplikantė būtų vedusi ar gyventų su sesers.

Kreipkitės j SIMON ACKERMAN 
1643 43RD ST.. BROOKLYN 

WINDSOR 6-H56

MERGINOS PARDAVĖJOS 
PRIE POST EXCHANGE 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI
FORT TOTTEN POST EXCHANGE 

FORT TOTTEN, N. Y.
(10)

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ 
GERĄ ALGA

9 Boeruni St. Brooklyn

, i

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
E. Sloan labai dėkavoja 
jai, kad kiek laiko atgal 
ja nutarė nestreikuoti ir 
likti jo dirbtuvę ramybėje.

Iš paviršiaus žiūrint, atrodo, 
kad tas fabrikantas turi labai 
gerą širdį link darbininkų,. 
Bet pažiūrėjus giliau į tą jo 
pareiškimą, randame, štai ką: 
darbininkas, kuris negali pa
daryti 100 nuoš. arba daugiau 
produkcijos, bus paleistas (iš
mestas) iš darbo. Pareiškimas 
skamba sekamai: “Therefore, 
those of our employees who 
cannot reach a 100 per cent 
of production, after a reason
able length of time, will have 
to find a job outside of this 
company.”

Mano supratimu, tokia su
tartis nėra jokis darbininkų 
laimėjimas. "

čionai aiškiai pasirodo, kad 
kompanija pasikinko darbinin
ką, kaip “zvoSčikas” arklį, ir 
tu turi vežti, kiek tavo spėkos 
leis, kad gavus tą 12-tą nuo
šimtį algos pakėlimo. Bet jei
gu tavo sveikata nedaleidžia 
tau padaryti. 100 nuoš. pro
dukcijos, tai į trumpą laiką 
darbininkas būna paleistas iš 
darbo. Ką tpkis susitarimas 
reiškia dėl senesnių darbinin
kų, o ypač tų, kurie dirba to
je dirbtuvėje per daugelį me
tų ?. Manau, kad unija padarė 
klaidą, kad nestreikavo. Sa
koma, per streiką būtų galė
jusi daug geresnes sąlygas iš
sikovoti. I

Senas Darbininkas.

uni- 
uni-
pa-

dar labiau demoralizuojančios 
ir kultūros srityj. Jeigu mūšy 
kūrėjai nori įnešti gyveniman 
į demokratinę kultūrą, jie pri-

i

Hudson, MassLAISVĖS
Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas

Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

vien tik šokiams įžanga 60c.

BILIETAS $2.50 ASMENIUI
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

•..> :tiMli 4

/

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines 'j

Geri Užkandžiai <
• ■ ■ ' ’

JuoM ^idat J
. ...Savinįrilcąs ;.M :

411 Grand St^BrooJdynį.

BANKIETAS
Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St.,

Gera Vakarienė; Alaus 
Kiek Kas Norės

PO BANKIETO ŠOKIAI

A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

LfFUVIiM

KEPĄME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mbs perkame geriausios rūšies miltus—tas. reiškia, kąd mūsų. duopoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami'sutaupykite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 4 : 1
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

ir i pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

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 atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey Št., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojam Akis, 
' Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

391-398 Broadway
, Brooklyn,M Y.»

■ Tel. ST. 4-8843

LLD 103 Kuopos Susirinkimas
LLD 103 kuopos susirinki

mas įvyko 6 d. sausio, 1946. 
Iš raportų pasirodė, kad kuo
pa gerai veikia. Turime iš mo
terų gerų veikėjų.

M. Kazlauskienė raporta
vo, kad parengimas pasitiki- 
mui Naujų Metų gerai nusise
kė. Pelno kuopai Jiko pusėti
nai. Moterys susinešė daug 
valgių,. M. Kazlauskienė, A. 
Markunienė ir A. Zulanienė 
darbavosi kaip gaspadinės.

Nutarta surengti vakarienę 
paminėjimui darbininkių mo
terų tarptautinės Šventės 8 d. 
kovo. Į komitetą apsiėmė tos 
pačios drauges.. *

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą Laisvės šėrininkų suvažia
vimu? su $5 dovana.

Į kuopos valdybą šiems me
tams išrinkta: organizatorium 
K. Urbonas, finansų sekreto
rium M. Kazlauskienė, užrašų 
rašt. P. Vaitekūnas, iždininku 
Ig. Markūnas.

Visi nariai apgailestavo, kad 
mes netekome darbštaus drau
go Albino Tamošiūno, kuris 
atsiskyrė su mumis ant visa- 
dosx21 d. gruodžio, 1945 m.

*Darbininkai Organizuojasi
Hudsone prasidėjo geras 

darbininkų judėjimas. Darbi
ninkai organizuojasi į unijas.

Lipan Machine kompanijos 
darbininkai susiorganizavo. į 
CIO uniją ir gerai veikia. Dar
bininkai per uniją išstatė kom
panijai savo reikalavimus. Jei
gu kompanija ją, ųeišpildys, 
tai bus streikas.

Susiorganizavo Hudson 
Waslat kompanijos darbinin
kai į Amerikos Darbo Federa
cijos uniją. Labai sunku buvo 
suorganizuoti darbininkus į 
uniją. Buvo sunki kova, nes 
tuos darbininkus norėjo suor
ganizuoti CIO ir Amerikos 
Darbo Federacija. Buvo dar
bininkų balsavimas po vald
žios priežiūra. Balsavimo pa
sekmės buvo tokios: 220 dar
bininkų balsavo, kad nebūtų 
unijos; 222 balsavo už Ame
rikos Darbo Federaciją; 75 
balsavo už CIO.

. Kadangi beveik lygiai buvo 
paduota balsų už kompaniją, 
kad nereikia unijos, ir už Dar
bo Federacijos uniją, tai už 
10 dienų buvo antras balsavi
mas/ Antram balsavime pa
dubta 262 balsai už Amerikos 
Darbo Federacijos uniją ir 
250 balsų už kompaniją, kad 
nereikia jokios unijos. Tai val
džios atstovai pripažino, kad 
darbininkai turi teisę turėti 
uniją.

Sausio 5 d. buvo sušauktas 
tos kompanijos darbininkų su
sirinkamas. Daug darbininkų 
atsilankė. Komitetas perskai
tė unijos reikalavimus. Darbi
ninkai išklausė ir užtvirtino 
šiuos reikalavimus: 1) 20 cen
tų daugiau algos į dieną; 2) 
75c minimum algos į valandą;
3) darbininkai turi gauti 6 
apmokamas šventes į metus;
4) dvi savaites apmokamų va- 
kacijų; 5) kompanija turi ap
rūpinti darbininkus apdrauda 
(pomirtine), ligonine.

Dabar eina derybos su kom
panija. Vėliau pamatysime, 
kokios bus pąsekmės.

Labai negerai, kad dvi uni
jos norėjo tuo pačiu kartu su
organizuoti tos kompanijos 
darbininkus. Darbininkai pasi
dalino į dvi dalis, ir kompani
ja vos tik nelaimėjo balsavi
me. Kompanija siuntinėjo laiš
kus darbininkams. Surengė 
pikniką ir davė veltui valgyti 
ir gerti.
' Šioj kompanijoj dirba daug 
lietuvių. Visi lietuviai turėtų 
prigulėti prie unijos ,ųir, daly
vauti veikime: Girdėjau,' kad 
daugelis r •< nenori . Amerikos- 
DnrbP/<FederacijQS unijbs. Saį 
ko,' '’gėriku ' būtų?' buvus CIO ■> !•> - , . u. i.o " ' ' ■ “ ’ ‘
'•* r !hįt. -I*.

1 > i j • ■ ' ■, ,

KRISLAI
(

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Ormanas — žymus LDS 

darbuotojas ir visuomeninin
kas; Kazakevičius — chorve- 
dis, menininkas.

Abu grįžo sveiki ir pilni 
ūpo. Su abiem teko įdomiai 
pasikalbėti.

O Bostonan neseniai grįžo 
kitas žymus LDS veikėjas, — 
Frank Olsonas.

Argi ne smagu?!

MERGINOS 
18 IR VIRŠAUS 

LENGVAS- ŠVARUS DARBAS SU 
LINKSMOMIS DARBO 

SĄLYGOMIS 
PUIKIAUSI UŽDARBIAI 

Patyrusios operatorės, taipgi mokinės prie 
visų sekcijų medvilnės housecoats ir suknelių. 

GARANTUOTAS MINIMUM 
V AKACIJOS SU ALGA 

SVEIKATOS - POMIRTINES 
APDRAUDA 

JULIUS DRITTEL 
PRACTICAL FROCKS, Inc. 

1004 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.

, , ......... -,(»)

REIKIA MERGINŲ 
_ MOKYTIS AMATO

LENGVAS DARBAS 
SOLAR GOLD LEAF CO. 

216 ALABAMA AVE. 
BROOKLYN.

(U) <5

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kp. susirinkimas 
įvyks sausio 14 d., 8 v. v., 155 Hun
gerford Street. Kviečiame narius 
dalyvauti, žinote, kad prasidėjo nau
ji metai, turime pasimoketi metines 
duokles, kad Centras galėtų išleisti 
naujas knygas. Jau parėjo Vilnies 
kalendoriai. Turime ir kitų svarbių 
dalykų aptarti, kaip tai kuopos va
karienę, kuri įvyks sausio 20 d., 3 
vai. dieną. Tad pųpšome visus narius 
dalyvauti.

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Daili.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-7«th Sts.)
(It)

ATRINKTOS 
Patyrusio sprte avių žarnų. 

Gera Alga. Puikiausios sąlygos.
179 McKIBBEN ST., BROOKLYN 

(Tarpe Bushwick Ave. 4s Humboldt St.) 
_________________________________________aa

RAŠTININKĖ
DIDELĖJE ARBATOS IR 

KAVOS FIRMOJE
NUOLAT, 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
$24 PRADŽIAI— 

PAKĖLIMAI
BArclay 7-7934 - Ext. 33

1_______________ _

alga. Valiuokite

r

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

Įvyks sausio 15 d., 7:30 v. v. L. A. U. 
Kliubo salėje, 2 W. 22nd St. Būtinai 
visi nariai privalote dalyvauti šiame 
susirinkime, nes apart kitų svarbiu 
reikalų, delegatai išduos raportą ii.' 
LLD 2-ro Apskr. konferencijos. — 1*.. 
Janiūnas, sekr. (9-10)

Maniloj, Philippinuose ir Chi- 
reikalaudami Amerikos val- 
kad juos greičiau parvešiu 
H-ro Karo veteranai pra- 

susirinkti prie Old State 
ant Main St., šeštadieni,

FOUNTAIN DISPENSERS
KREIPKITĖS

LA GUARDIA POST EXCHANGE
LA GUARDIA FIELD, N. Y.

MATYKITE MRS. PITTS
< (W»

1 ■" ...I.... XHlfafr

unija. Ale, sako, geriau būti 
organizuotais, negu visai be 
unijos. Mano manymu, turime 
šiįme atsitikime eiti su didžiu- 

Hudsonietis.

(10-11) '

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 14 d. sausio, 7:30 v. v. Liet. 
Salje, 29 Endico'tt St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Turime svarbių reikalų 
šių metų pradžioje. —A. W. (9-10)

PHILADELPHIA^ PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks pir- 

madiertjj, sausio 14 d. Liaudies Na
me, 735 Fairmoupt Avė., 7:30 v. v. 
(Tiesoj įvyko klaida). Visi nariai 
dalyvaukite, nes turėsime išrinkti 
Finansų Sekr. —. Pauline Baranaus
kiene. (9-10)

HARTFORD? CONN.
§eš(ą£ien{, sausio 12 d. įvyks H-ro 

karo veteranų simpatijos paroda, iš
reikš savo simpatiją Amerikos karei
viams 
nijoj, 
džios, 
namo, 
šomi 
House, 
11:45 ryte. Paroda prasidės tarp 1 
ir 2 vai. po pietų. Pageidaujama, 
kad visi veteranai dėvėtų savo ar
mijos uniformą. Parodą rengia Il-ro 
Karo Veteranų Grupė. Kviečiame ir 
I-mo Karo Veteranus. — Reporteris.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 13 d., 2 vai. dieną. Lietuvių 
Piliečių Kliube, 631 Walnut St. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti susi
rinkime. — Evelyn Farion. (9-10)

(12)

Reikia OPERATORKŲ, prie moterižkų koatų. 
Nuolatinis darbas, gera alga. Važiuokite 

Bus No. 12 nuo Penn Stoties.
HOD-ROSE COAT CO.. 102 Murray St., 

Newark, N. J. BIGELOW 8-2988.
_______________________________________________________________________

VALYTOJOS. Ofisų Namų. Nuolat. 
62c { valandų.

Kreipkitės tarp 4 ir 6 P.M.
INGE, 59 Pine St., New York City 

" (X)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks ( 

sausio 13 d., 10:30 vai. ryto, 29 En
dicott 8t. Draugai, dalyvaukite visi, 
reikia duokles šį metą užsimokėti 
anksti, kad visi galėtumėt gauti 
knygas. —'■ J. M. Lukas, sekr

(9-10)
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MIRĖTolimi Svečiai
am-

j
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Literatūros Draugijos Delegatams-Nariams 3

ir patiems dolega-

JOSEF
BULOF 
RUTH 

WESTON

Lietuvių Literatūras Draugi
jos 2-ro apskričio metinė kon
ferencija įvyks jau šį sekma
dienį, sausio 13-tą, Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St., Brook-

2r4 P. M.
6-8 P. M.

Valandos: 
t

Penktadieniais Uždaryta

Vaikų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

prisidėjusiais yra

“I

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

ryto, 14-tos. Visus 
mitinge

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy A ves.)

B’KLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-6868

j 9—12 ryte
1 1— 8 vakare

REIKALAVIMAI
Reikalingas namų prižiūrėtojas 

(Superintendent). 20 šeimų namas, 
Williamsburghe. Gaus 4 gražius 
kambarius. Žiemų $40, vasarą $30. 
Skambinkite SLocum 6-4086, tarpe 
6 ir 8 v. v. (8-10)

Radio City Music Hall 
TEATRINR TAUTOS VIETA 

ROCKEFELLER CENTER

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

DABARTINĖ, REIKŠMINGA ir ĮSPŪ
DINGA PRIETIKIŲ DRAMA . . . 

SUJAUDINANTI! 
DICK POWELL

“CORNERED”
su WALTER SLEZAK. 
MORRIS CARNOVSKY 

ir kitais šauniais vaidintojais 
DABAR RODOMA

«-K O- PALACE

> ŽVAIGŽDŽIUOJA
DANA ANDREWS su RICHARD CONTE

Pagaminta ir Diriguota LEWIS’O MILESTONE
VICTORIA BROADWAY ir 46 St.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk Generolą Hnmmą I. V. teisme už baisųjį Mirties Mariavimą Bataanc! Matyk 
Generolą George Maishall’ą įvykstant j Chiniją, kaip J. V. ambasadorių, tarpinin
kaujantį tarp komunistų ir tautininkų! Girdėk Prez. Trumą no kalbą, kur jis atsiiąukia 
| visuomenę dėki rckonveirijos! Matyk Valstybės Sekretorių Byrnes’? sugrįžusį ii Mask
vos konferencijos! Matyk įdomią trumpmeną, "Go North,” ir dar žinių filmas ii viso 
pasaulio! Puikiausi judžiai miešti.
T? TVT R A Q Q V NEWSREEL theatreJD IT J. D A u U 1 BROADWAY IR 46 &T.

g.1 ■ - ■ . ..... .

Žmonių Judis Pasaulio Karo II! Filmą, kuri tikrai, giliai atvaizduo
ja mūsų laikų ūpą! Pilna jausmų... Ji sužavės jūsų širdį!

“A WALK IN THE SUN”

v

Veteranai Protestavo 
WU Bandymą Juos 

Naudoti Skebais
Sužinojus, kad Western 

Union telegrafų firma bando 
sugrįžusius iš karinės tarnybos 
vyrus - veteranus pasamdyti 
streiklaužiavimui, CIO Vetera
nų Komitetas užprotestavo.

CIO Veteranų . Komitetas 
New Yorke atstovauja 5D,000 
unijistų veteranų ir 100,000 
dar tebesančių uniformose.

Lenino Mitingo Tikiety 
Pardavėjam-Pirkčjam

Laisvės Bendrovės 
Suvažiavimas

■________ 4
Iš Waterbury, kiek iki šiol 

žinoma, atvyks į Laisvės suva
žiavimą Meisonas, Jokubonis 
ir Svinkūnai.

STANLEY ŪSAITIS, brook-' 
lynietis, sveikina Laisvės suva
žiavimą ir apdovanojo dien
raštį su $3.

Tikimės svečių iš daugelio 
miestų, bet kol kas tikrų žinių 
neturime, kas iš kur atvyksta.

Suvažiavimas ir bankietas 
įvyks sausio (Jan.) 27 d. Ar 
jau turite bankieto
Jei dar neturite, tai tuojau įsi
gykite.

Dienraštis Vilnis rašo, kad 
chicagiečiai .renka pinigus pa
sveikinimui dienrąščio Laisvės 
suvažavimo. Tai gražus daly
kas !

Waterbury, Conn.
Sveikina L. Bendrovės su

važiavimą. Puikiai pasirodė 
watęrburiečiai, 9 d. sausio, per 
smarkų lietų, susirinko į Lietu
vių Politinio Piliečių Kliubo 
salę, sudėjo Laisvės bendrovės 
suvažiavimo p a s v e i k inimui 
$38 ir už $350 išpirko Šerų 
įsteigimui Brooklyne lietuvių 
kultūrinio centro.

bilietus ?■•

įf;
%.

b..„.

Streikuojantiems Auto 
Darbininkams Remti 

Rinkliava

Viskuo Rūpindamiesi, 
Neužmirškime ir Sa

vo Sveikatos

Leniną Mines iškilmingame 
Masiniame Mitinge 15dą

Lenino mitingui, įvyksian
čiam šio mėnesio 15-tos vaka
rą, Gardene, tikietųjš anksto 
pardavimas pratęstas iki pir
madienio
galinčius dalyvauti 
prašome įsigyti tikietus iš 
anksto, pas Lietuvių Komunis
tų Kliubo narius.

Tikietų dar turime po 50c 
ir po $1. L.K.K. Valdyba.

M

S !

Sueikime į Gražy Pažmonį 
Lietuvos Žmoniy Naudai

šio šeštadienio vakarą (šian
dien), sausio 12-tą, įvyksta 
smagus balius, su pelnu Lietu
vos žmonių paramai. Ateikite. 
Praneškite apie tą gražų ir 
naudingą balių visiems, su 
kuo tik susitiksite.

Girdėsime D. M. šolomsko 
pranešimą apie vėliausius pa
saulinės svarbos įvykius.

Balius, rengiamas Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
Brooklyno skyriaus, bus Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu-

bo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga tik 50c. 
Pradžia 7 vai. Rengėjai turės 
abi sales — viršutinėje šokiai, 
o apatinėje (sklepinėj) pasi- 
vaišinimas — užkandžiai 
gėrimai. Kviečiame visus.

Rengėjai.

šiomis dienomis — sausio 
10, 11, 12 — visame didžiaja
me New Yorke renkama au
kos streikuojančių General 
Motors darbininkų paramai. 
Laisvės salėj patalpas turin
čios lietuvių organizacijos 
taipgi pasiėmė dėžučių, runka 
aukas. Laisvės raštinėj irgi yra 
dėžutė. Atėję ątf susitikę rin
kėją — paaukokite.

Dar svarbiau yra parinkti 
aukų. Streike jau du mėnesiai 
randasi šimtai tūkstančių dar
bininkų, tame skaičiuje tūks
tančiai ir mūsų brolin-seserų 
lietuvių. O parinkti nėra run
ku, tik reikia pas’ryžti. žmo
nės streikieriams pritaria. 
Rinkliava yra vieša, gauta 
miesto vyriausybės leidimas, 
tad renkama visur — gatvėse, 
įstaigose, po namus, šapose.

šiuomi noriu "priminti, jog 
krūtinės- nuotraukų ėmimas 
X-Spinduliais (X-Ray) jau ne
toli. Įvyks sausio 23-čios prie
vakarį, nuo 4 iki 7 vai. vaka
re, Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Užsiregistruoti ir pasimokė- 
ti $1 reikia iš anksto, nes be 
užtikrinto skaičiaus žmonių 
miesto Sveikatos Departmen- 
tas X-Ray aparatų salėn neveš 
ir ekspertų nesiųs. Užsiregis
truokite per moteris kliubietes 
ar per savo organizacijų virši- 
ninkus-veikėjus. Tai padaryki
te be atidėliojimo. **

Nuotraukoms imti nereikės 
nusirengdinėti. Nereiks ant 
vietos nei registracijų, jei tą 
būsite atlikę iš anksto. Vis
ką per minutę atliksite ir pa
greitinsite kitiems atlikimą.

Delegacija j Washingto
ns už Lygybę Darbuose

Prie Cort Teatro kasos, 
New Yorke, priėjus plėšikui ir 
pareikalavus pinigų, kasinin
kas suspigo ir krito ant grin
dų. Išgązdintas plėšikas pabė
go be pinigų.

The Theatre Guild’s Muzlkalis
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodger* 

žodžiai Ir Dainos Oscar Hammerstein 2-Jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD

KEEL
BETTY JANE

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketvlrt. ir Aeltad.
ATVĖSINTAS ORAS

Žavinti filmą, pilna neužmirštamų dai
nų .. . nesulaikomo juoko . . . 
Širdį tildančios simpatijos . . .

Bing Crosby * Ingrid Bergman 
Ižo McCarey’s

“The Bells of St. Mary’s”
•a Henry Travers • William Gargan

Ir Music Hall’s Puikus Kalėdinis vaidini
mas Scenoje “The Nativity”—pagarsėjusi 
Kalėdinė Programa ir “Heigh Hot”, sma
gi Šventadieniška fantazija, diriguojama 

Leonidoff’o, su Simfonijos Orkestru, 
vad. Charles Previn.

The Theatre Guild Perstatų

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsi;
Europinį vaidinimą "Lilliom” Molnar’o
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille

su John Raitt - Iva Withers
MAJESTIC THEATRE

44tt» W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir SeSt. 2:30

Leave Her to
Heaven /

TECHNI-SPALVOMIS / 
žvaigždžiuoja GENE TIERNEY 

CORNEL WILDE • JEANNE CRAIN 
Šaunus Vaidinimas Scenoj

Tony ir Sally DE MARCO 
Paul Remos ir jo žaislų Vyrukai

CARL RAVAZZA
Extra! PAUL WINCHELL
DURYS ATDAROS 10:30 A.M.

7th Avenue ir
RUA JI 50th St., New York.

Kariškis majoras Albert 
Yokšas, taipgi jo žmona ir 
maža dukrytė lankėsi dienraš
čio Laisvės įstaigoje ir Lietu
vių- Darbininkų Susivienijimo 
Centro raštinėje.

Neseniai sugrįžęs iš Pacifi- 
ko, majoras Yokšas atlankė 
savo tėvus, gyvenančius Marl
boro, Mass. Iš ten dabar vyks
ta į South Carolina.

Albertas yra narys LDS‘ 66- 
tos kuopos, Hudson, Mass. 
Pirm išėjimo tarnybon daly
vavo savo susiedijos jaunime, 
buvo populiarus, kaip kad ir 
visa visuomeniškai nusiteikusi 
Jokšų šeima.

Sausio 8-tą lankėsi Laisvės 
įstaigoje Juozas Grigas, wor- 
cesterietis, veteranas Ispanijos 
ir šio didžiojo karo, pastaraja
me kariavęs Anglijos armijoj. 
Keliaująs link Floridos, su sto
timis Washingtone ir kitose 
vietose.

Antanas Bastis, 57 m. 
žiaus, gyveno 125 Thames 
Street, Brooklyne, staiga mirė 
sausio 10 d. Kūnas pašarvo
tas graboriaus M. Bieliausko 
koplyčioje, 660 Grand Street. 
Laidotuvės įvyks sausio 14 d., 
2 vai. diėną, Mt. Olivet kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
sūnų Antaną, marčią ir du 
anūku.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graboriųs M. Bieliauskas.

Jurgis Gensevičius, 58 metų 
amžiaus, gyvenęs 426 South 
5th St., Brooklyne, mirė Kings 
County ligoninėj, sausio 10-tą. 
Bus palaidotas’'Sausio 14-tą, 2- 
rą valandą po piet, Alyvų Kal
nelio kapinėse. Pašarvotas ko
plyčioj, pas graborių S. Aro- 
miskį, 523 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvėmis rūpinasi M. 
Simonavičius, kuris prašo vi
sus Jurgio’Gensevičiaus pažįs
tamus ateiti į pagrabą.

Šio mėnesio 17-tą newyor- 
kiečiai siunčia į Washingtona 
masinę delegaciją, reikalaus' 
palaikyti Fair Employment 
Practice Committee (FEPC). 
Vėliausia
Negrams Veteranams Organi
zuoti Komitetas, išrinkęs 11 
delegatų veteranų mass-mitin- 
ge.
Visi, Kurie Tik Mėgsta Dainą, 
Lai Skubiai prie Aido Ateina!

Didysis masinis mitingas pa
minėti 22 metų sukaktį nuo 
Lenino mirties įvyks jau šį an
tradienį, 
son Squarė\Gardene, 8th Avė. 
ir 50th St.,

Didžiojoj scenoj, greta kal
bėtojų, dalyvaus daugiau šim
tas komunistų 
nia sugrįžusių 
nybos.

Programoje, 
bų, bus dramatiškas perstaty
mas “Report on the 152nd 
Day.” Jį perstatys aktorius 
Canada Lee.

Kalbės:
Eugene Dennis, Komunistų 

Partijos Nacionalio Sekreta- 
riato narys.

Bob Thompson, K. P. New 
Yorko valstijos , organizacijos 
pirmininkas, Ispanijos ir šio 
karo veteranas, už atsižymė-j 
jimus kare mūsų armijos pa-: 
gerbtas su Distinguished Serv
ice Cross, ahtru aukščiausiu 
požymiu.

Henry Wins’ton, K. P. Neg
rų, Komisijos sekretorius, taip
gi kiti žymūs kalbėtojai.

Komunistai ir visi pažįstan- 
tieji Leniną, jo didžią vado
vybę tarptautinei darbininkų 
klasei, kvięčiami dalyvauti, 
užpildyti ir perpildyti Garde
na. Tas ypatingai svarbu da
bar, didžiausiame darbininkų 
sujudime ginti savo teisę dirb
ti ir gyventi, savo teisę būti 
žmonėmis, ne valkatomis.

Taip pat visi ateinantieji 
prašomi atnešti nors kenuką

usio 15-tą, Madi-

ew Yorke.

veteranų, nese- 
iš karinės tar-

greta prakal-

maisto dovanoti į General Mo* 
tors streikierių fondą, kurie 
jau 8 savaitės randasi pikieto 
linijose. Ar nebūtų gražu, jei
gu nuo tų dviejų dešimti) tūks
tančių žmonių — komunistų ir 
kitų, atėjusių pagerbti darbo 
žmonių vadą Leniną — būtų 
pasiųsti vagonai maisto de- 
troitiečiam.v-ir kitiems, šąlan
tiems pikiete už visų darbo 
žmonių duoną ir teisę organi
zuotai ginti savo reikalus.

Lietuvių Komunistų Kliubas 
taipgi veš Gardene priduoti 
streikieriams dovanų. Galintie
ji padėti kliubiečiams suda
ryti didesnę dovaną, prašomi 
surinktus ar pačių aukotus ke- 
nukus priduoti kliubo patalpo
se, 419 Lorimer St.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

LINKSMAS IR BLIZGĄS MUZIKAL1S ROMANSAS!
B. G. De SYLVA perstato * BETTY HUTTON

“The STORK CLUB”
so Barry Fitsgerald * Don De Fore * ir Šaunus Asmenų Vaidinimas * Woody 

Herman ir Jo Orkestrą ir Extra patrauklus priedas: BUDDY LESTER.

PARAMOUNT Broadway ir 50th St., N. Y. C.

4-ta DIDŽIOJI SAVAITĖ! ARTKINO VEIKALAS!

Viena IS didžiausių bet kada apsakytų istorijų:—

“Once There Was a Girl”
Paruošta “Girl from Lenin
grad” direktoriaus, Victoro 

Eisemonto.
žmonių drąsos ir meilės dra
ma. Aukojama nenugalimos 

tautos vaikams.
' Toj pačioj programoj — Specialiai patrauklus dalykas!

“Kalėdinės Šliurės”
GOGOLIO PARAŠYTA. CHAIKOVSKY’O MUZIKA 

Orkestras ir Choras Maskvos Didžiojo Teatro 
Nuolat nuo 9:00 A. M.

7 th Avenue tarp 41 ir 42nd Sts. 
WI 7-9686.STANLEY

Pradžia 10 vai. ryto. Kon
ferencijai 
tams išeis naudon, jeigu pra
dėsime skirtu laiku. Delegatus 
prašome pribūti anksti.

Kviečiame ir no delegatus 
-—svečiais. Tikimės, jog kon
ferencija bus įdomi ir (atsi
žvelgiant į laikus) labai svar
bi. Ypatingai bmi'klynieęiai

kuopų nariai lengvai gali at
vykti. Ir iš tolimesnių kuopų, 
dabar patogu pribūti, oras 
gražus. Tačiau, jeigu sekma
dienį ir atšaltų — nebijokite. 
Gaspadinės pasitiks su karšta 
kava. Ant vietos pagamins ir 
užkandį pietums.

Visus kviečiame, visų lauk
sime. Lai ši vienmtėlčs Ameri
kos lietuvių apšvietos organi
zacijos apskrities konferenci
ja būna gera pradžia darbo už 
mūsų draugiją 1946 metais. •

LLD 2-ro Apskričio 
Valdyba.

Miesto Tarybos Mariai 
Pikieto Linijoje

New Yorko įpiesto didžiau
sia pikieto linija iš visų buvu
sių pastaruoju dešimtmečiu iš
ėjo maršuoti aplink Western 
Union telegrafo firmos ecntrą, 
60 Hudson St., New Yorke, 
pereitą ketvirtadienį. Vienu 
tarpu buvo virš 3,000 pikietų 
linija.

Aktoriai Canada Lee, How
ard da Silva, Kenneth Spen
cer, Tom Glaser Ir Tony Kra- 
ber pildė programą pikietams 
nuo specialio ant troko “stei- 
džiaus.”

Tarpe žymiųjų visuomeni
ninkų, talkininkų streikieriams 
pikiete, buvo komunistai New

Yorko Miesto Tarybos nariai 
Benjamin J. Davis ir Peter V. 
Cacchione. Taipgi buvo Mies
to Tarybos narys ir Transpor
tininkų Unijos prezidentas Mi
chael J. Quill.

Vito Marcantonio, kovinga
sis kongresmanas, išrinktas vi
sų trijų didžiųjų partijų tikie- 
tu, irgi pikietavo. Taipgi bu
vo Darbo Partijos sekretorius 
Hyman Blumber, Amplgamei- 
tų advokatas John Abt; Vals
tijos Apskričių ir Miestų Dar
bininkų Unijos sekretorius Da
ntei Uen ir daug kitų žymių

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ- RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgią
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N.
Tel. EVergrecn 4-9612

įržĮYĮfavir/SYi^ifaSifa\iira?ir7sxifaAir^

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse, miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
’ Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

žasaSSSy

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8178




