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CHICAGO Daily Tribune iš
kelia švieson nekuriuos dalykus 
^ryšyje su naujo Valstybes 
Sekretoriaus Gen. Marshallo 
paskyrimu į vietą Byrnes, iš 
ko matyti kad Tribune nepa
sitenkinęs asmeniu kuriam pa
vesta Amerikos užsienių rei
kalu politika vadovauti. 

Pirmiausia, Tribune paste
bi, jeigu nauja užsienio poli
tikos linija bus paimta, paliks 
ant juoko iki šiol Demokratų 
ir Republikonų remta Byrnes 
užsienio politiko, kuri betgi 
užtraukė Amerikai gėdą. 

Tribune iškelia viešumon at- T , , ., . _ _ 
sitikimą su Pearl Harbor ka- Londone atsilankė Pran-
da Japonai atidarė karą prieš ^UZljos premjeras Blum ir 
Amerika, o Gen. Marshall, ku- tarp kitų dalykų suta-
ris žinojo į kurią pusę Japonų rė S.V *?ntų vyriausybe at-
klastos krypsta, nepasirūpino) naujinti seną istorinę mili-
laiku persergėti Pearl Harbor tarinę sąjungą. Tuo budu 

Anglija ir Prancūzija 
Atnaujina savo Sąjunga 

SUTARTIS TAIKOMA APSIGYNIMUI ATEI
TYJE, KAIP SAKO, NUO VOKIEČIŲ 

BLUM APSILANKĖ 
LONDONE 

viršininkus pasiruošti prieš Ja
ponų užpuolimą, o kada prane
šė, tą padarė pačiu lėčiausiu 
budu. 

Prancūzija ir Anglija pa
laikys savo partnerystę ir 
vėl. Blum ir Bevin tikrina 
kad akivaizdoje dviejų ka-

Gen. Marshall buvo patiki- r*i 25 metų bėgyje, kuriuos 
mas Roosevelto asmuo ir žino- i ^9^. ^ valstybės turėjo su 
jo visus Roosevelto planus ku
riais buvo norima U. S. įstuni-, 
ti į karą Anglų pusėje. 

PAGALIAU, Tribune sako, 
Marshall dalyvavo visose Roo
sevelto konferencijose su Stali
nu ir Cruchillu. Jis prisidėjo 
prie visų slaptų pažadų kutie 
buvo padaryti Atlanto konfe
rencijoje, Casablankoje, Tehe
rane, Que'beko posėdyje, ir Jal
toje. Jis todėl neša atsakomy
bę už politiką kuri pagamino 
karą ir tuos vienšališkus ir ne-
konstitucinius pažadus kurie 
nustatė pokarines sutartis. Bū
damas Valstybės Sekretorium 
jis tuo budu paveldės atsako
mybę už pažadus ir politiką 
prie kurių nustatymo jis prisi
dėjo. 

Jo vienatinė kvalifikacija di
plomatijos srityje yra kad jis 
buvo Trumano pasiųstas į Ki
niją sutaikyti Nankino Nacio
nalistų vyriausybę su komunis
tais, bet ta jo misija buvo vi
sai bergždžia. Galimybės kad 
jis gali turėti daugiau pasise
kimo platesnio masto pareigo
se į kurias jis pastatytas yra 
abejotinos. Kriminališki slap
ti sutarimai kuriuos Roosevelt 
padarė ir kuriuos Marshall už 
gyrė ir rėmė nenurodo kad bus 
įsteigta padori taika ir tvarka. 

§ / / 

Bolševikai Visus Vieno
dai Kankina ir Žudo 

Vokietija pernešti, reika 
linga ir dabar toms dviem 
valstybėms apsirūpinti at
eities pavojum. 

Be abejo, ta sąjunga bus 
naudinga jeigu ir sovietai 
bandys vieną ar kitą jų už
pulti. 

Amerikoje, Henry Walla
ce, Stalino draugas, tikri
na kad Churchill darbuo
jasi sudaryti Amerikos-An-
glijos sąjungą prieš sovie
tu Rusiją. . -  ' i n  -r  „'i'  »  

GAMINA UNIJOMS 
VAŽRYTI BILIUS 

REIKALAUJA GREI
TO NUSIGINKLAVI

MO NUTARIMO 

Senato darbo komitetas 
pasiryžęs iki Kovo 1 turė
ti gatavus davinius apie tai 
kokių naujų įstatymų rei
kalinga darbo srityje. 

Darbo komiteto pirmi
ninku yra Sen. Taft. Pra
dedant Sausio 23 bus pra
dėta vieši svarstymai unijų 
santikių. Iki Kovo 1 bus 
patirta kokių įstatymų rei
kalinga. 

Sulyg Lewis paskelbimo, 
angliakasiai dirbs iki Kovo 
31. Tada gali vėl kilti an
gliakasių streikas. 

Lake Success, N. Y. — 
United Nations Saugumo 
Taryboje sovietų atstovai 
verčia Ameriką imtis sku
biai vesti tarybas apie nu
siginklavimą, kai U.-S. at
stovai siūlo tai atidėti iki 
Vasario 4 d. bovietų atsto
vas tikrina esą nėra reika
lo kalbas apie nusiginkla
vimą atidėlioti. 

Sovietų Kusija, kuri da
bartiniu laiku yra bejiegė 
militariškai, nori priversti 
kitas valstybes nusiginkluo
ti, pašalinimui sau pavo
jaus karo su Amerika ar 
Anglija. Tačiau Maskva 
tęs savo užgrobimų politi
ką ir palengva ruošis revo
liucijai Amerikoje, kas bus 
lengviau atsiekti jeigu ši 
šalis bus nusiginklavus ir 
pavedus atomo paslaptį so
vietams per U. N. 

LIETUVOS LAISVES 

TRIMITAS 
Leidžia Lietuvos Šaulių Sąjunga Nr. 4 1944 m. Vasari* 

t a u t a i  p r a n e š a m e ,  k a d  m  i r *  L i e t u v o s  v a l s t y b ė s  p r e z i d e n t a s  

A N T A N A S '  S ' M E T O N A  

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

LIETUVOS PREZIDENTUI A N T A H UI SMETONAI MIRUS 

ITALIJOJE, socialistams 
skilus del kairiųjų socialis
tų pasivergimo komunis
tams, komunistus remian-
tieji socialistai sudarė sa
vo grupę ir tęsia bendra
darbiavimą su šalies išda
vikais. 

Lietuvos Prezidento A. Smetonos paslaptinga 
mirtis sudaro lietuvių tautai skaudų smūgi. Tuo 
metu, kai artėja Europ6je visų pavergtų tautų įš 
laisvinimo reikalas, lietuvių tautai Antano Smeto 
nos asmenybe buvo labai reikalinga. Vieną kartą 
aktingai ir sumaniii jau dalyvavęs Lietuvos atsta
tymo darbe prezidentas Smetona savo politiniu 
patyrimu daug lėmė mūsų^ dabartinėje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės atstatymo. Jojo išvykimas iš Lie
tuvos, bolševikams okupavus kraštą, atrodo, ne
buvo joks asmeninis reikalas. Jis jau pačioje ka
ro pradžioje numatė, kaip galės vykti karo eiga 
ir kuo gali baigtis pais karas. Karui prasidėju » 
A. Smetona, nesvyruodamas reiškia nuomonę, kad 
V6kietiįa karo laimėti negalės, todėl Lietuvai teks 
nepasiduoti Josios jtakai ir gundym ms Tuo pa
grindu ir santykiai su lenkais buvo palaikomi to
kie, kurie nesudarytų Lietuvai sunkumų ateity e. 
Išvykęs iš Lietuvos prezidentas Smetona be palio
vos skelbė, kad bolševikų okupacija yra laikinas 
dalykas ir kraštas turės išgyventi antrą vokiečių 
Okupaciją. 

A. Smetona buvo Amerikoje, kaip teisėtas 
Lietuvos prezidentas. J*s buvo vienintelis iš visų 
Pabaltijo kraštų, kuris išnešė Lietuvos valsiybės 
suverenumą k kuris teisėtai galčjo kalbėti jojo 

vardu. "Š a prasme'jis buvo labai nepageidaujamas 
ir vieniems ir kitiems okupantams. Pats kraštas 
gi { jj žėrėjo, kaip j lietuvių tautos atstovą, nssu-
vyliojamą jokiais okupantų pažadais, kaip j asme
nį, kurs atitinkamu laiku stos atkakliai, ginti Lie
tuvos reikalų. 

A. Smetona ilgus metus ^tovėjo Lietuvos Res
publikos priekyje. Tiesa, šj darbą dirbdamas jis 
nevienodai visiems patiko. Suprantama, jojo po
litika šalia draugų turėjo ir priešų. Tačiau per $| 
20 nepriklausomo gyvenimo metų lietuvių tauta 
subrendo politiškai t ek, kad žino tai, ko ji siekia 
jr moka siekti tai, ko ji nori. Lietuvio sąmone 
šiandien yra stipri ir nesvyruojanti. Ji neatsirado 
tokia iš karto, nepriklausomybes metuose išaugin
ta. Ir A. Smetonos darbas čia yra padaręs nema
žą įnašą. 

Tauta liūdi šiandien del A. Smatonos mirties 
Išmintingų žmonių ypatingai reikalinga tada,, kai 
reikia vesti tautai jos išlaisvinimo kovą. Ir 
dar daugiau reikia ten, kur yra leista laisvai reikė
ti tautos vaiią. Ir Smetona nepripuolamai pab
rinko. Ameriką, kur Lietuvos reikalas geriau*#: 
yra suprantamas. Ten jo buvimas ateities LiMfu-
vai būtu būvąs Isbai reikalingas. 

Bokumentas iš 1944 metų, Lietuvos Šaulių Sąjungos leistas laikraštis, kuris pa
rodo kad ir trys metai po Lietuvos Prezidento A. Smetonos išvykimo iš Lietu
vos, protestui prieš sovietų smurtą, jis buvo skaitomas Lietuvos valstybės pre
zidentu. (Apie tai daugiau skaitykit ant 5-to puslapio.) 

Vienas Vokietis politiškas 
nelaisvis, išvežtas su šimtais 
kitų į Rusiją vergų darbams 
1945 metais, dabar sugryžęs į 
Vokietiją apsakė kaip jis su 
600 kitų belaisvių buvo bolše
vikų vežtas kiauliniuose vago
nuose j Rusiją. Iš tų 600 žmo-

BYRNES, iki šiol suda
ręs Amerikos sutartis su 
nekuriomis valstybėmis, jas 
ir pasirašys, kaip su tuo 
sutinka ir Prez. Truman. 

Naujasis valstybės sekre
torius, Gen. Marshall, šio
mis dienomis sugryš iš Ki
nijos užimti savo naujas 
pareigas. 

LENKIJOJE įvyks' pa
stovios valdžios rinkimai šį^ 

AMERIKA davė Italijai se!j™adien-i' Sausio 3 , • 
$100,000,000 kreditų pagel-j V,1Ce Prel?Jel;as, Mikolaj-
Ksiimiii Vai čsii*; ato-Tivinti czyk praneša kad balsavi-bejimui tai saliai atgaivinti } k H k 

savo industriją ir panaikin-į . .u -jL 'asiruose 
ti bedarbę. Taipgi Amen- sluotf^ivJ;n 

ą P ę 

kos valdžia įsakė jurose iš-' ° ; , . . 
plaukusiems laivams, vežu-l .. Komunistai paskelbę kad 
siems grudus j Vokietiją J'.e, vykdo savo nusistatytą 
pasukti i Italiją, nuvežti rinkimams pravesti pro-
^ _ -  -  « /v%imtvin 11* m A/i l l  An 1 

BAIiF VAJUS PRADE-

DAMAS 

ten 50,000 tonų grudų, pa
gelbėjimui sulaikyti badą 
ir riaušes. 

Amerikoje buvo atvykęs 

gramą ir neduos niekam į 
tai kištis. 

Amerikos Lenkai protes
tuoja Washingtonui del to-

ANGLIJOJE praplito di
delis streikas, kuris buvo 
neteisėtas, tačiau unijos va-

nių 184 mirė trumpu laiku nuo dai nesiskaitė su valdžios 

Italijos premjeras de Gas- kių rinkimų, tačiau Ameri-
peri čia pagalbos jieškoti. kos vyriausybė be bergz-
Jis yra kataliku partijos pareiškimo kad Britanija, 
vadai. " ' Rusija ir Amerika darytų 

spaudimą kad rinkimai bu
tų pravesti bešališkai, utie-
ko del to nesidaro. 

Lenkijoje atsibuna kruvi
nos riaušės rengiantis rin
kimams. Galima tikėti di
desnių įvykių pačių rinki
mų dienoje. 

bado, persidirbimo, žiaurumo ir 
apleidimo. 

Kada jau 90 jų, nesveikų ir 
netinkančių darbui, bolševikai 
sutiko leisti gryžti į Vokietiją, 
dabar, žiemos šalčiuose, laikė 
pakelėse, neduodami galimybių 
greičiau išvažiuoti, 10 žmonių 
iš tų 90 mirė Stalino miesto 
stotyje. Kitų 21 mirė nuo ne

prašomu streiką sulaikyti. 
Streiką pradėjo trokų šofe
riai, dabar streikas prapli
to Į uostų darbininkų, lai
vų krovėjų, hotelių ir res
toranų darbininkų streiką. 

Valdžia pastatė kariuo
menę operuoti trokus, mai
sto išvežiojimui. Bet kiti 
darbininkai ėmė streikuoti 

pakeliamos žiemos meto kelio- užjausdami kitiems, ir taip 
nės, kurie taip ir nesugryžo į'streikas plinta. 

PAKILO kalbos ka<f Gen. 
Marshall gali buti Demo
kratų partijos statomas vi
ce prezidentu greta Truma
no 1948 metų rinkimuose. 

Jei Marshall kuo nors at
sižymės tarptautinėje poli
tikoje, jis gal bus panaudo
jamas gelbėjimui Demok
ratų padėties, bet nėra vil
ties kad ką pagelbėtų. Jis 
yra įpėdiniu į prezidentus 
dabar, jei kas su Trumanu 
atsitiktų. 

Indijoje, kilus laivų kro
vėjų streikui, kariuomenė 
pastatyta atlikti maisto iš
krovimą. Streikuoja 4,000 
darbininku. 

New York. — James A. Farley, buvęs Paštų virši
ninkas, sutiko buti BALF vajaus garbės pirmininku. 

Iškilmingas vajaus atidarymas įvyks penktadienį, 
Sausio 24, 1 vai. po pietų, Astor Gallery kambaryje, Ho
tel Waldorf-Astoria, New Yorke. Atidarymas bus fil
muojamas. 

Tarp garbės svsčių bus Kardinolas Spellman ir am
basadorius Myron C. Tylor. 

Bilietai tai iškilmei po $5, galima gauti BALF Cen
tre, Sandėlyje, pas Kun. N. Pakalnį, Kun. J. Balkuną ir 
pas J. Žilevičių (Elizabethe). 

ORO nelaimėms padidė 
jus visoje šalyje, Senate iš
kelta paraginimai Civilinei 
Orlaivininkystės tarybai ką 
nors tuo klausimu daryti, 
nes Amerikos žmonės pra
deda bijoti ir nuo to nuken
tės komercinė aviacija. 

savo tėvynę. 
Taip tai žvėriškai nukanki

na bolševikai visų savo kaimy 

Ir ten susiduriama su ta 
pačia istorija kaip turėta 
su John L. Lewis: ar uni-

ninių tautų žmones, kuriuos ja yra didesnį negu visa 
tik pačiumpa į savo nagus. šalies valdžia? 

Japonijoje, nuo nesenai 
ištikusio žemės drebėjimo 
ir jurų vandens užliejimo 

ITALIJOS karo laivyno 
jūreiviai sako, jie verčiau 
paskandins savo karo lai
vus, vietoje atiduoti juos 
kaip karo grobį Prancuzi-

Iš VALDIŠKŲ įstaigų, 
kaip praneša, prašalinta iš 
darbų 580 tarnautojai ku
rie pripažinti neištikimais 
šiai šaliai. Jie buvo paskir
ti į tas vietas bėgyje pasta
rų trijų metų. 

United Nations užtvirti
no taikos sutartį Italijai ir 
ta sutartis * bus pasirašyta 
Vasario 10. Thiesto uostas 
pripažintas tarptautiniu ir 
bus saugojamas nuo agreso
rių pagrobimo. 

CIO unijos nariai profe
sionalai ir raštinių tarnau
tojai kelia reikalavimą pa
didinti jiems algų po apie 
$15 savaitėje. 

Indijoje riaušėse užmuš
ta 13 žmonių. 

Britanija pasirengus su
valstybinti elektros pa jie 

FORD MAŽINA AU
TO KAINAS 

Detroit, Mich. — Henry 
Ford II, jaunas Ford Mo
tor Co. prezidentas, kuris 
įrodinėja kad dalykų kai
nos turi buti piginamos, ne 
branginamos, pirmas paro
dė pavyzdį paskelbdamas 
nupiginimą Ford automo
bilių nuo $15 iki $54 nuo jų 
dabartinių kainų. Tas da
roma, sako jis, "sulaikymui 
beprotiško kilimo reikme
nų kaštų ir brangimo kai
nų". 

Gen. Franco Ispanijoje 
baudžia susekamus išdavi 
kus kurie dirba sukėlimui 
perversmo šalyje. 

15 UŽMUŠTA. Ištikus 
Glen Alden Co. anglies ka
sykloj prie Nottingham ne-

SU SVIESTO ir mėsos gau
sėjimu pradėjo gana žymiai at
pigti maisto kainos. Sakoma 
kad iki Birželio mėnesio svies
to kaina nukris iki buvusios 
prieškarinės kainos. 

, New Dealerių prisispyrima§ 
laikyti OPA kontrolėje maistii 
produktus, suvarant visą mai
stą į juodąją rinką, ir jų me
lagingas tikrinimas kad mais
to kainos baisiai pašoks kaip 
tik OPA bus panaikinta dabajį 
pasirodo šviesoje. Jei OPA ba
tų buvus palikta, ir dabar bu-
tume vargę be mėsos, sviesto. 

OPA sudarė tam tikrą šim
tų tūkstančių tarnautojų gau
ją, kurioje buvo sulindę daugy
bė komunistų ir jų prietelif 
Maskvos rėmėjų, kurie norėj® 
šituo budu šalį stumti j pražū
tį, ruošiant dirvą komunizmui. 

• 

HENRY FORD II pareiškia 
kad dabartinės reikmenų kainos 
šioje šalyje yra peraukštos, Ir 
jis žino ką kalba. 

Senoji Ford Motor Co. žino 
iš patyrimo kad gausi gamyba 
ir platesnis gaminių pardavi
mas duoda sykiu ir pelną iš
dirbę jams, ir pardavėjams, Ir 
pigesnes kainas perkamo pro
dukto jo sunaudotojui. 
... Jaunasis Ford sako, tik pa
dėjus pastangas sulaikyti to
lesnį kainų kilimą galima bvs 
pasiekti pelningos produkcijos 
ir naudos tų reikmenų pirkėjui. 

• 

ŠIAIS METAIS, kaip skelbia 
U. S. Komercijos Departmeu-
to vadovybė, šalyje numatoma 
bus daugiau mėsos, cukraus,, 
automobilių ir degtinės. 

Mėsos sakoma bus tiek kad 
kiekvienam asmeniui išeis po 
150 svarų metuose, daugiau ne
gu kada nors bėgyje praėjusių 
35 metų. 

Nors sako kiaušinių, šviežių 
daržovių ir pieno bus mažiau 
negu pernai, tačiau sviesto, žu
vies ir įvairių konservuotų val
gomų produktų Ims pakanka
mai. 

Numatyta šymet padaryti 
iki 4,250,000 pasažierinių au
tomobilių, kai 1941 metais bu
vo parduota 3,744,000. 

• 

MEDŽIO lentų tikima bus 
padaryta 37,500,000,000 pėdų, 
pakankamai vteo meto reika
lams. 

Avalų gamyba pasieks 660 
milijonų porų. 

Plieno ir geležies gaminimas 
apie pabaigą metų pasieks pa
reikalavimo saiką. 

Audimo industrija žymiai 
pašoks, tik menkesnė bus vii-
nos audinių gamyba, nes vilnų 
stokuoja. 

pajūrinių miestų, žuvusių! jai ar Rusijai. Nėra labai1 g0s industriją, toliau tę- laimei, užmušta 15 darbi-
skaičius nustatyta 1,600,riešingi davimui dalies.saint savo socialistinimo(ninku. Ta kasykla yra ne-

i lai i r150,000 liko be namų. i laivų rraikijai. 
% 

i programą. 
1KU. 

toli Plvmouth, Pa. 

PLIENO darbininkų unijas* 
CIO vadai, kaip išrodo, susi
tars su U. S. Steel Corp. daili
ninkų algų pakėlimo klausimu 
be streiko. Algų pakėlimas iki 
šiol sutartas liečia nuo 7 iki 18 
centų valandai. 

Sakoma kad gal šitas susita
rimas duos galimybę atpiginti 
nekuriu plieno gaminių kainas, 
o tas atsilieps į tęsimą darbų 
kur tas plienas naudojamas, ir 
visomis pusėmis bus pasiekta 
naudos. 
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