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Bimba R aso iš Suomijos. Į 
Čikagiškiai Dainininkai.
Jie Turėtų Aplankyti Rytus.
Po Suvažiavimo.

Rašo R.^IZARA

Šiomis dienomis gavome dar 
vieną pluoštą A. Bimbos ke
lionės Tarybų Lietuvon įspū
džių.

Juose jis aprašo savo žygį No. 280 LAISVĖS

General

110-

kovoti

mi talkon daugiau sėbrų.

SENATAS UžGYRĖ
JUNGT. TAUTAS

iš Stockholmo j Helsinkius, 
Suomijos sostinę; taipgi api
brėžia žmonių gyvenimą llel- 
sinkiuose.

skaičius

Jie 
ry-

jau ten buvo teigiamai išspręs 
tas pabėgėlių klausimas!..

nors tai 
Abekai, 
jų pia-

čia pirmu sykiu (due 
su Kenstavičiene), j 

paliko gilaus įspūdžio.

Paskutinė Antrojo Domo- ■ 
kratinių Lietuviu Suvažiavimoį 
sesija, kaip žinia, buvo su i 
koncertine programa. Suvažia
vimas baigtas iš operos Aidos 
arija, meistriškai atlikta Po
vilo Stogio ir Agnės Kenstavi- 
čienės.

čikagiečiai dainininkai —

Pittsburgh o Lietuvių Komi
tetas Suvažiavimui paruošti 
turėjo užtenkamai darbo. 
Ypač tūli jo nariai įdėjo daug 
pastangų, kad Suvažiavimai 
būtų pasekmingiausias.

'fcUjį tai jiems nuoširdi pade- skleidė ir lapelius, šaukda- 
ka' mi talkon daugiau sėbrų.

psant Pittsburgh!?, vio-
asmuo, paskaitęs žinią,

kad Švedijos vyriausybe nuta
rė grąžinti atgal Pabaltijo Motors automobilių korpo-
k raštų pabėgėlius, sakė man: racijos pirmininkas C. E. 
• —Matot, kai tik Antanas Wilsonas pareiškė, kad jis 
Bimba apsilankė Švedijoj, tuo-parsis tiktai su prez. Tru- 

’manu kas liečia taikymąsi
• su streikuojančiais 350,000

GENERAL MOTORS ŽADA 
TARTIS TIK SU VALDŽIA

O NE SU UNIJA
z

Washington. — Senatas 41 
balsu prieš 18 priėmė suma
nymą, kad Amerika įstotų 
Į Jungtinių Tautų Organi
zaciją.

Gen. Eisenhower reikala
vo daugiau maisto pagalbos 
Vokietijai.vičienė solo, taipgi Kenstavi- 

čienė su Konstancija Abekie- 
ne ir Povilu Stogiu savo due
tais — publiką žavėte žavėjo.

Stogį su Kenstavičiene se
niai buvau girdėjęs dainuojan
čius: per tą laiką jie padarė; 
milžiniško progreso.

Jų darbais, jų talentais gali 
didžiuotis ne tik čikagiečiai,. 
bet visa Amerikos Lietuva!

K. Abekienę dainuojant, gir- mest va](]zj0K siūlomas 
dėjau 
tuose 
taipgi

Fordo Auto. Streikieriai 
Kanadoj Atmetė Val

džios Pasiūlymą

darbininkų, bet ne su CIO 
unijos atstovais.

General Motors vice-pir- 
mininkas Harry W. Ander
son pranešė darbo depart
mental, kad korporacija su
tinka kalbėtis su valdiniui 
kais apie algų priedus dar
bininkams. Jis ir kiti Gene
ral Motors viršininkai sakė, 
kol unija reikalaus 30 nuo
šimčių pakelti algas darbi
ninkams ir kol ji nesustab
dys, girdi, “neteisėtų” pikie- 
tavimų prieš korporacijos 
fabrikus, tol General Mo
tors atsisakys derėtis, su li
nija.

VISU UNIJŲ PIKIETO 
VIENYBĖ

Detroit. — Užstreikuotus 
General Motors fabrikus iš
vien pikietuoja CIO ir Ame
rikos Darbo Federacijos u- 
nijistai, negrai ir baltieji, 
karo veteranai, raštininkai, 
Fordo automobilių darbi
ninkai, jūrininkai ir kiti.

Aplinkiniai krautuvinin-

Net karvutės bailiai stebi šiuos nacių civilizacijos 
padarus, jų užkurto karo sudaužytus bildingus Berly
ne. Ir jų kelio galas neaiškus. Kariškio varomos, gal pa
teks kariškių maistui, o gal dar nukeliaus ir j Tarybų 
Sąjungą atmokesčiui už nacių padarytas tam kraštui 
skriaudas.

Dirbdama Atomines Bombas, 
Amerika Verčia Kitas Šalis 

Lenktyniuot Atomų Pabūklais

JUGOSLAVIJA ATMETĖ 
KARALIŲ IR PASISKEL 

BE RESPUBLIKA
Belgrad. — Steigiamasis liūs Petras su savo valdi- 

Jugoslavijos seimas lapkri- ninkais pabėgo užsienin, 
čio 29 d. padarė tokius nu-: Negana to. Jis rėmė tautos 
tarimus: !išdavikus, kurie išvien su

“Šiuomi demokratinė ;svetimais fašistais kariavo
sąjunginė Jugoslavija yra |prieš jugoslavų patrijotus, 
paskelbta liaudies respubli-; kovojančius už savo krašto 
ka ir ji bus vadinama Fede- j išlaisvinimą.
rale Jugoslavijos žmonių ! Pabėgėlis karalius Petras 

Londone labai pasipiktino, 
Jugoslavijos kad Jugoslavijos seimas pa- 

Žmonių Respublika yra su- skelbė respubliką. Petras, 
vienyta liaudies valstybė su dar pasiryžęs karaliauti, 
respublikine valdžios for- i apšaukė dabartinę jugosla- 
ma, bendruomenė lygių vų valdžią Tito “diktatūra” 
tautybių, kurios laisvai pa- ir pasakojo, kadsteigiama- 
reiškė norą likti susivieniju- sis seimas, girdi, neatsto- 
siomis Jugoslavų Valstybės ’vaująs Jugoslavijos gyven- 
ribose. ' i tojų.

“Šiuo nutarimu yra galu- j----------------

IKŽJSftUž Bretton Woods Su- 
pirmesniosios teisės iš (ka-: Iartj Anglija Noil 4 
jevičiaus ir iš visos jo šei-1 BlllOIlU Paskolos

ha:

“Federalė

lygas taikytis. Darbininkai, 
i CIO nariai, reikalauja, kad 
kompanija pilnai pripažintų 

,uniją ir atskaitytų unijai 
Gražiai įvertinti čia buvo ir duokles iš darbininkam mo- 

mūsų Stasys Kuzmickas, ir M. i kamų a]gų. 12,000 darbinin- 
Jakubauskas, ir V. Valukas. ^U Streikuoja jai! 11 Savai- 

Turime atsiminti, kad. visi
šitie dainininkai buvo Suva-! ’ J____________
žiavimo delegatais. Tai paliko! in(1(>nezai s(,
publikoje dar malonesnio,, ( -s Ban() e
įspūdžio. |

Windsor, Canada. — For- 
automobilių fabrikų 

streikieriai nubalsavo at-' .......__ ___ ____
s?“ ka duoda streikieriams mai

sto paramos.

Sovietai Neleidžią j 
Azerbaidžaną Dau
giau Irano Karių

Beje, man rodosi, rytiniu i 
valstijų lietuviai turėtų daž- I 
niau pasikviesti Čikagos dai-‘ 
nurinkus į savo koncertus. Jų 
talentais, jų aukštu balso iš
lavinimu privalėtų pasigrožėti 
juo didesnis žmonių 
visur.

Po Suvažiavimo, 
buvo apie 1 vai. ryto, 
Stogis, Kenstavičiene, 
nistė, ir mudu su Eva nuvy
kome į restoraną ir prie kavos 
ilgokai dar kalbėjomės.

’ Dainininkai sakė, kad 
sutiktų kai kada aplankyti 
tines valstijas.

Bostono, Brooklyno, Phila- 
delphijos, Scrantono, Baltimo- 
rės lietuviai turėtų pagalvoti 
apie jiems koncertų suruoši
mą.

Naciam Buvo įsakyta 
Žudyt Sov. Belaisvius
Nurnberg, lapkr. 30. — 

Teisme prieš nacius kari
nius kriminalistus, vokiečių 
generolas Erwin Lahousen 
liudijo, kad hitlerinė ko
manda įsakė išžudyt visus 
suimtus sovietinius komisa
rus ir raudonarmiečius, ku
rie tik bus nužiūrimi kaip 
komunistai.

Permaži Wardo Priedai 
Darbininkams

Nuo Suvažiavimo praėjo iš
tisa savaitė. Mūsų dienraštyje 
jau tilpo Suvažiavimo proto
kolas, taipgi visa eilė sveiki
nimų.

Kai kurie draugai rašo įspū
džius.

Neužilgo tilps rezoliucijos ir 
svarbesnės kalbos, sakytos Su
važiavime.

Po to spausdinsime draugi
jų ir pavienių asmenų sveiki
nimus ir aukas.

Net ir prie geriausių norų 
negalima visko ant syk laik- 
raštin sudėti. Todėl skaityto
jai prašomi turėti kantrybės.

Chicago. — Montgomery 
Ward prekybos kompanija 
sutiko šiek tiek pakelti al
gą 2,500 savo neunijinių ir 
unijinių darbininkų - tar
nautojų Chicagoj. CIO uni
ja sutinka derėtis su kom
panija, bet atmetė jos siūlo
mus priedus kaip permažus. 
Unija reikalauja bent 6£> 
centų valandai. 0 kompani
ja siūlo pradėti nuo 45 cen
tų ir palaipsniui , davaryti 
gal iki 60 centų.

Streikas prieš kompaniją 
eina ne tik Chicagoj, bet ir 
jos skyriuose visoj šalyje.

KUKLUKSAI Į TALKĄ 
GENERAL MOTORS

Detroit. — Fašistiniai 
gaivalai, pasivadinę “budė
tojais” (vigilantes), susirin
ko Ku Klux Klano centre, 
89 W. Forest Ave., ir nus
prendė ryžtingai 
prieš streikierius. Jie pa-

Washington. — Iranas 
(Persija) prašė, kad Sovie
tų Sąjunga praleistų dau
giau Irano kariuomenes į 
iraniškąjį Azerbaidžaną, 
kad ta kariuomenė galėtų 
nuslopint azerbaidžaniečių 
sukilimą. Sovietų vyriausy
bė atmetė prašymą ir pa
reiškė: Jei Iranas -mėgins 
siųsti daugiau savo armijos 
į Azerbaidžaną, tai galės į- 
vykt kruvinas susikirtimas 
tarp Raudonosios Armijos 
dalinių ir Irano kariuome
nės. Tokį pranešimą davė 
prezidentui Trumanui Hus- 
seinas Ala, Irano ambasado
rius Washingtone. Tai buVo 
naujas Irano skundas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Number g. — Po Franci- 
jos pa r bloškimo naciai pla
navo nužudyt francūzų ge
nerolus M. Weygandą ir Gi- 
raud, kaip liudyta čionaiti- 
niame teisme.

Chungking. — Vidurinės 
Chinijos valdžia teigia, kad 
Sovietų kariuomenė bus 
Mandžurijoj, iki ta valdžia 
pasiruoš tvarkyti Mandžu- 
riją.

Washington. — Chicagos 
Universiteto profesorius 
Harold Urey užreiškė se
natorių komisijai atomi
niais klausimais, kad Ame
rika dirbasi daugiau atomi
nių bombų, tuom jinai nuo
dija santykius tarp įvairių 
šalių. Amerika, gaminda
ma atomų bombas, kaip kad 
dabar, ir kraudama jas į 
sandelius, verčia kitus kraš
tus į lenktynes atominiais 
pabūklais, sakė prof. Urey. 
O jis yra vienas iš pačių 
s va r bi ausiu mokslininkų, 
kurie išvystė atom-bombą.

“Niekur pasaulyje netu-

ri būt dirbama atominių 
bombų; kitaip gi nei šioj ša
lyj, nei jokiame pasaulio 
krašte nebus jokio saugu
mo. Mes gaminame atom- 
bombas, krauname jas Į sa
vo sandėlius, tuo būdu mes 
esame pavojus kitiem kraš
tam, ir* mes kalti, kad pra
dėjome lenktynes dėl ato
minio ginklavimosi. Jeigu 
taip ir toliau bus daroma, 
tatai prives prie pragaištin
giausių pasekmių.”

Prof. Urey siūlė pervesti 
atom-bombas Jungtim Tau
tų valdybai.

mos. 1
Savo pareiškime seimas • 

priminė tokius dalykus:■ 
Karaliaus valdžia sėjo vai
dus tarp Juogslavijos tautų, ■ 
žiauriai spaudė gyventojus. 
Vokiečiam įsiveržus, kara-

a

TRUMANAS JAU NE
REMIA PALESTINOS 
KAIP ŽYDŲ ŠALIES
Washington.— Kada Tru

manas buvo vice-preziden- 
tas, jis rėmė senatorių 
Wagnerio ir Tafto sumany
mą, reikalaujantį padaryti 
Palestiną savivaldine žydų 
šalim. Dabar Trumanas, 
būdamas prezidentu, atšau
kė savo paramą tam suma
nymui. Nes jis susitarė su 
Anglijos premjeru Attlee 
sudaryt anglų - amerikonų 
komisiją, kuri tyrinėtų fak
tus kas liečia Palestiną.

Žydų vadai pareiškė, jog 
ta komisija nieko gero ne
žada jų tautai; jinai tik 
Anglijos naudai atidėlioja 
Palestinos klausimo iš
sprendimą.

Indonezai tęsia kovą Sura- 
bayoj prieš anglus.

ŽYDAI KREIPĖSI Į PO
PIEŽIŲ dėl teisiu 

PALESTINOJE
Roma. — 70 žydų sionis

tų atsilankė pas popiežių ir 
prašė, kad jis padėtų išgaut 
benamiams žydams teisę 
laisvai įvažiuot į Palestiną 
apsigyventi. Popiežius atsa
kė, jog bažnyčia negali kiš
tis į tokius “grynai politi
nius ir teritorinius (žemių) 
klausimus”, bet bažnyčia 
nori, kad tie klausimai būtų 
išspręsti “teisingai, lygybės 
pamatais, žmoniškai ir bro
liškai.“ Popiežius išreiškė 
pasitenkinimą, kad žydai, 
kitatikiai, reikale kreipiasi į 
katalikų bažnyčią.

Washington. — Nacionale 
Butų Įstaiga numato, kad 
šią žiemą bus milionas karo 
veteranų, kurie negaus gy
venamųjų kambarių.

Amerika Siekia Lėk
tuvų Stočių Irane 

Ir Islandijoje

Washington. — Anglija 
prašo iš Jungtinių Valstijų 
keturių bilionų dolerių pas
kolos keliasdešimčiai metų. 
0 jei Amerika neduotų tos 
paskolos, tai Anglija atsisa
kytų pasirašyt Bretton. 
Woods konferencijos sutar- ■■M ei

Maskva. — Sovietų spau
da įtalpino Irano laikraščio 
Rakhbar ir Danijos dienraš
čio Politiken pranešimus, 
jog Amerika daro spaudi
mą Iranui ir Islandijai, rei
kalaudama amerikiniams 
lėktuvams bazių-stovyklų 
tuose kraštuose.

(Amerikos valstybės de- 
partmentas sako, ši šalis 
veda derybas su Iranu dėlei 
aikščių amerikiniams lėktu
vams, užtat Jungtinės Vals
tijos leistų Iranui naudotis 
aikštėmis Amerikoje; o su 
Islandija jau buvo padaryta 
sutartis kai dėl aikščių A- 
merikos lėktuvams, ir Islan
dija dar neprašė, kad ame
rikonai apleistų tas aikštes- 
bazes.)

Jungtinių Tautų atstovai 
toj konferencijoj nutarė 
steigti du tarptautinius 
fondus. Šie fondai palaiky
tų įvairių kraštų pinigų 
vertės pastovumą ir duotų 
paskolas nukentėjusiom nuo 
karo šalim.
TRUMANAS NORI PER- 
TVARKYT VOKIETIJOS

KONTROLIAVIMĄ
Washington. — Prezid. 

Trumanas sakė, reikėtų pa
keist Potsdamo konferenci
jos tarimą, kuris reikalauja 
vienbalsio didžiųjų talki
ninku sutikimo kai dėl da
lykų tvarkymo Vokietijoje; 
dabar vienas gali sulaikyti 
daugumos nutarimą. Tru
manas su tuom nesutinka.

Prezidentas Sako, Re- 
konversija Sėkminga
Washington. — Per 100

vimo, Amerika daugiau pe- 
SMERKIA ANGLŲ PLA- rėjo iš karinės pramonės į 

jeivilę, negu buvo tikėtasi, 
pareiškė prez. Trumanas 
spaudos atstovams: 93 nuo
šimčiai fabrikų ir dirbtuvių 
tuo laiku persitvarkė j pa
prastų dirbinių gamybą; 
biznio sąlygos dabar geros, 
ir žmonės išperka reikmenų 
10 nuošimčių daugiau, ne
gu pernai. Bedarbių ma
žiau, negu buvo iš anksto 
skaičiuojama, nors jų skai
čius dar per keletą mėnesių 
didės, paleidžiamais iš tar
nybos kariais.

Nuo rugpjūčio mėn. buvo 
viso 1,500 streikų. Valdžiai 
tarpininkaujant, sutaikyta 
868 streikai ir išvengta 924 
gręsusių streikų, tęsė prezi
dentas: Gyvenimo lėšos tuo 
tarpu sumažėjo apie trečda
lį nuošimčio. Vyriausybė 
neleido brangint reikmenų, 
išskyrus tik kelis atsitiki
mus.

NĄ PALESTINAI
Jeruzalė. —- Žydų seimas 

vienbalsiai pasmerkė Ang
lijos pasižadėjimą pervesti 
Palestiną į Jungtinių Tautų 
(matyt, anglų) globą ir ga
lų gale duoti Palestinai sa
vivaldybę tiktai kaip bend
ram žydų ir arabų kraštui. >1

Mirė Felicija Bortkevičienė, Žymi Visuomenės Veikėja
xRašo Jonas Šimkus:
Vilnius. — Senyvo am

žiaus visuomenės veikėja 
Felicija Bortkevičienė nu
mirė Kaune. Bortkevičienės į redakcijos narė. Taipgi ve- 

~~ 4-:v ]jonė buvo “Moksleivių”
žurnalo redakcijos narė, ar
timai buvo susirišus su 
“Vilniaus Žinių” leidimu; 
kaipjlk bji¥Q^iškovota iš 
caro Valdžios spaudos tei-

$1O

4
tarpe — jo švietimui.

Bortkevičienė buvo stei
gėja “Lietuvos Ūkininko” ir 
buvo to laikraščio ilgametė

veikla žinoma ne tik visoj 
Lietuvoj, bet per visą pa
saulį kur tik yra didesnis 
išeivijos būrys.

Dar senai prieš pirmą pa
saulinį karą ji su Dr. Gri
nium įsteigė Žiburėlį ir sės. 
daug darbavosi jaunimo Laike pirmo pasaulinio

karo Bortkevičienė ęnergiš-. ris surištas su žmonių laiš
kai darbavosi nuo karo nu
kentėjusių šelpimui. Ji su 
karo pabėgėliais vyko anuo 
metu į caristinę Rusiją, pa
dėjo žmonėms apsigyvent ir 
jaunimui tęsti mokslą.

Velionei visuomet buvo 
arti prie širdies liaudis. Ne
žiūrint ar reakcija siautė, 
ar kitoki gyvenimo sunku
mai ją lietė, tačiau niekad 
nepasitraukė nuo darbo, ku-

ve ir gerove.
Felicija Bortkevičienė bu

vo steigiamo seimo narė.
Daug dirbus ir susilaukus 

gilios senatvės, mylimoji 
Lietuvos duktė palaidota 
gimtame miestelyje, kur ji 
gimė ir augo — Krekenavo
je, Panevėžio apskrityje. 
Ten ji buvo iškilmingai pa
laidota.

Liaudies Balsas

• *' ' J'” 4 ’ (Kiti v 'i'k* ’•
.... ■ .. ... ■
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Plieno Pramonės Darbininkai 
Ruošiasi,—Kaip Su G. M.

Streikieriais?
Milžiniška dauguma organizuotų plie

no pramonės darbininkų — Steel Wor
kers of America (CIO) unijos narių, — 
pasisakė už streiką. Balsavimai, kaip ži
nia, įvyko praeitą trečiadienį.

Šis nubalsavimas dar nereiškia, kad 
darbininkai eis streikam Bet tai reiškia, 
kad jie yra pasirengę eiti streikan; jie 
įpareigojo savo unijos vadovybę skelbti 
streiką, jei samdytojai, plieno pramonės 
viešpačiai, atmes darbininkų reikalavi
mus.

Tuo pačiu sykiu automobilių pramonės 
darbininkai, dirbą General Motors kor
poracijai, jau antra savaitė streikuoja. 
Streikieriai reikalauja su korporacijos 
viršininkais tartis, jie siūlo visą reikalą 
pavesti arbitracinei komisijai. Tačiau 
General Motors korporacijos viršininkai 
atsisako tai daryti.

Jie atsisako tartis net ir su darbo sek
retorium (ministeriu) Schwellenbach’u, 
kuris kvietė streikierių vadus ir korpo
racijos viršininkus. Jie, vadinasi, nenori 
nieko bendra turėti su streikuojančiais 
darbininkais, manydami tuomi priversią 
juos pasitraukti iš streiko lauko.

Automobilistų1 darb. unijos vadai krei
pėsi pas prez. Trumaną, ragindami jį įsi
kišti į visą reikalą. Žiūrėsirhe, ką atsakys 
prezidentas.

Mes manome, kad vyriausybė turėtų 
tuojau daryti spaudimą į korporacijos 
viršininkus taikytis su streikieriais, kad 
streikas juo greičiau būtų užbaigtas ir 
pradėta automobilių gamyba.

Jei kapitalistams bus leista sauvaliau
ti, tai tas prie nieko gero neprives.
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Neduoda Pinigų Potviniams 
' Suvaldyti

Jungtinių Valstijų gyventojai daug 
nukenčia nuo išsiliejimo upių, nuo potvi- 
nių. Bile didesnis lietus arba paleidimas 
sniego paskandina ištisus miestus ir a- 
pylinkes. Nuostolių padaro už šimtus mi- 
lionų dolerių ir nemažai žmonių žūva.

Aišku, kad prieš tai reikia kovoti. Ga
lima tokias upes aptverti — pastoti po
tviniams kelią. Paupiais galima sudaryti 
ir gražių parkų, kurie būtų apsaugoti 
nuo išsiliejimo.

Mūsų šalis turtinga, turime inžinierių 
ir pakankamai darbininkų. Ypatingai 
dabar, kada jau milionai žmonių paleisti 
iš darbo, tai reikėtų imtis už to darbo.

Prezidentas Trumanas ir pasiūlė kon
gresui, kad jis paskirtų $128,475,000 pini
gų upių aptvėrimo pradžiai. Prezidento 
pasiūlyta suma labai maža, palyginus su 
mūsų šalies turtingumu arba išlaidomis 
karo reikalams, kurias mes penešėme. 
Buvo tokių karo dienų, kad viena diena 
daugiau pinigų atsiėjo, negu prezidentas 
paprašė iš kongreso upių aptvėrimui.

Ir kokia nuostaba, kad ponai kongres- 
manai atsisakė arba atidėjo ant toliau 
to prezidento pasiūlymo pravedimą gy
venimam

Ponai kongresmanai ir senatoriai, ma
tyti, nenukenčia nuo potvinių ir dėl to 
neturi nuostolių, o šalies piliečių reika- 

• lai ir net gyvastis jiems nelabai apeina.
Kodėl jie nesigaili pinigų karo reika

lams? Kodėl jie ir dabar daro visokius 
skymus ir suokalbius, kad naują karą 
uždegus? Kodėl jie nenori skirti pinigų 
upių aptvėrimui?

Matyti, kad tie ponai iš karo darėsi 
nemažą pelną, o iš upių aptvėrimo to 
nenumato. Visi piliečiai turėtų daryti 
spaudimą į kongresmanus ir senatorius, 
kad jie tuojau priimtų šį prezidento pa
siūlymą.

• V>>’
r 
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Reikia Atstatyti Mr. Byrnes’ą
Komunistų Partijos vadas William Z. 

Foster pateikė straipsnį “Daily Worke- 
ryj”, kuriame reikalauja atstatyti iš val
stybės sekretoriaus vietos Mr. James F. 
Byrnes. ‘

Kada kongrese pradėjo kritikuoti A- 
merikos intervenciją į' Chinijos reikalus, 
tai reakcinis ambasadorius generolas P. 
J. Hurley rezignavo. Bet jis išleido ap
kaltinimų pareiškimą prieš tuos, kurie 
priešinosi karui prieš Chinijos žmones ir 
padėkavojo už rėmimą jo politikos vals
tybės sekret. James F. Byrnes’ui ir pre
zidentui Trumanui.

Mr. J. F. Byrnes tuojau pareiškė, kad 
jis rėmė generolo Hurley politiką ir kad 
jo pasitraukimas nepakeičia Jungt. Val
stijų politikos Chimjoj. Reiškia, ir to
liau Amerikos ginkluotos jėgos rems re
akciją prieš demokratiją.

W. Z. Foster reikalauja^ kad tuojau 
būtų atstatytas Aįr. J. F. Byrnes iš sek
retoriaus vietos, nes jo politika neatitin
ka Amerikos žmonių valiai — jis mūsų 
šalį velka į naują karą. Mr. Byrnes iš
stojo prieš Balkanų žmonių valdžias, ji
sai remia Britanijos karo politiką Indo- 
Chinijoj ir Indonezijoj, jis sutinka, kad 
britai naudotų Amerikos ginklus ir amu
niciją žmonių žudymui, bile tik nuims 
ženklus, kad tie ginklai Amerikoj paga
minti; jo politika veda prie to, kad tik 
Jungt. Valstijos būtų galioj kontroliuoti 
Japonijos reikalus; jis yra vienas iš kal
tininku, suardžiusiu užsienio ministeriu 
konferenciją Londone. Todėl W. Z. Fos
ter reikalauja, kad jis būtų atstatytas iš 
tos vietos.

Kartu W. Z. Foster pastebi, kad ir 
prezidentas Trumanas, kaipo šalies vy
riausias vadas, negali būti pateisinamas 
dėlei Amerikos politikos Chinijoj. Niekas 
karo prieš Chinijos žmones nenori, nei 
kareiviai, nei jūreiviai, nei marinai, nei 
lakūnai, nei mūsų šalies piliečiai, išimant 
tik reakcininkus. Prezidento pareiga su
valdyti Mr. Byrnesą ir generolų sauva
liavimą, kas neatitinka demokratijai ir 
sudaro taikai pavojų.

Stiprėja Komunistai Suomijoj
Mr. C. L. Sulzberger lankosi Suomijoj. 

Jis turėjo pasitarimą su Suomijos Ko
munistų Partijos Centrąlinio Komiteto 
sekretorium Ville Pessi.

Ville Pessi yra buvęs metalo darbinin
kas, 43 metų amžiaus, virš 10 metų iš
buvęs fašistų kalėjime už komunistinį 
veikimą. Jis atrodo gerai, prielankus, tik 
neturi kelių priešakinių dantų, kaipo 
ženklą buvusio fašistinio teroro, kurį 
Amerikoj vadino “demokratija.”

Komunistų Partijos sekretorius sakė, 
kad Suomijos Komunistų Partija susi
organizavo 1918' metais, kada kovoms 
vadovavo Otto Kuusinenas. Dabar Otto 
Kuusinenas yra Karelų-Finų Tarybinės 
Respublikos pilietis ir ten veikia. Jo duk
ra ištekėjusi už vyro, kuris dabartinėje 
Suomijos valdžioj eina vidaus miništerio 
pareigas.

Suomijos Komunistų Partija 1931 me
tais turėjo tik 2,500 narių. Vėliau, kada 
baisiai siautė fašistų teroras, tai buvo 
nupuolusi iki 1,000 narių. Dabar Komu
nistų Partijoj yra virš 20,000 narių ir 
jos įtaka smarkiai auga. Partija turi 
parlamente 40 atstovų. Balsavimuose ji 
gavo apie ketvirtadalį balsų. Turint min
tyj tą, kad Suomijoj viešpatavo fašisti
nis režimas, kad’ ji buvo Hitlerio talki
ninkė, tai didelis komunistų atsiekimas.

.Kalbant apie Suomijos vidaus reika
lus, Ville Pessi sakė, kad komunistai vis
ką daro,, kad pagerinus darbo žmonių 
padėtį, kad pravedus žemės reformą 
taip, kad žemę tūrėtų tie, kurie ją ap
dirba.

Suomijos užsienio reikalais komunistų 
vadas pareiškė, jog jie dės visas pastan
gas, kad Suomija nebūtų daugiau užsie
nio imperialistų įrankis karams prieš 
Sovietų Sąjungą, kad jie priešingi dėtis 
bent į kokį siūlomą Skandinavijos bloką, 
nes tai būtų blokas prieš Sovietų Sąjun
gą. Kad jie norės turėti draugiškus ry
šius su Sovietų Sąjunga, artimiausiu 
Suomijos kaimynu; kuri po revoliucijos 
suteikė Suomijai nepriklausomybę.

Batavia, Java. — Anglai 
ir holandai skleidžia propa
ganda, kad indonezai, gir
di, užpuldineją civilių žmo
nių stovyklas.

Redakcijos Atsakymai;
F. J. Rakickui, Philadel-į 

phia, Pa.—Tamsta sakot siun- i 
tėte Tarybų Lietuvon regis-! 
truotą laišką, kurį Philadel-i 
phijos paštas priėmė, bet New j 
Yorko paštas grąžino, pareik
šdamas, kad “No registry ser
vice [available.” Iš tikrųjų, mes 
nesuprantame, kodėl taip da
ro: galimas daiktas, kad dar 
nėra susitarta tarp Tarybų 
Lietuvos ir Amerikos dėl re
gistruotų laiškų persiuntimo. 
Mes žinome, kad paprasti, ne
registruoti laiškai į Lietuvą ei
na, bet pundelių paštas nepri
ima.

Kodėl neišbandyti šitokių 
priemonių: Rašant Lietuvon 
registruotus laiškus arba siun
čiant pundelius, galima visai 
neminėti Tarybų Lietuvos, o 
tik užadresuoti, sakysime, ši
taip: U.S.S.R., apskritys, vals
čiaus, miestelio vardas, kai
mas ir laiško, gavėjo vardas ir 
pavardė. Tokiu atveju, mes 
esame įsitikinę, paštas regis
truotą laišką priimtų, nes su 
Tarybų Sąjunga Amerika turi 
paštinius ryšius, apimančius 
visokius siuntinius. Kadangi 
Lietuva įeina,į Tarybų Sąjun
gą,) tai, savaime suprantama, 
siunčiamas laiškas ten nueitų, 
nei neminėjus Lietuvos vardo.

Nieko svarbesnio dabar nėra mūsų gy
venime, kaip gauti Laisvei nauju skaity
tojų. Dienraštis Laisvė prašo visų esan
čiųjų prenumeratorių gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Kiekvienas dienraš
tį Laisvę branginantis žmogus mielai ga
li išpildyti šį hiūsų prašymą.

Naujas skaityto jas. Laisvei yra smūgis 
fašizmui. Kuo daugiau gausime naujų 
skaitytbjų, tuo greičiau apvalysim Ame
rikos lietuvius nuo fašistinio niežo.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Kai Kurie Sveikinimai Demokratiniy 
Lietuvių Suvažiavimui Pittsburge

Mirusiųjų Laivas - (
O kad jūs,, draugai, su

rastumėte kitą tokį rašinį, 
kaip kad Mirusiųjų Laivas,, 
kuris puikų žaizdą duoda a- 
piė turčių paniekintą darbi
ninkų klasės galiūną. *Kas 
iš skaitytojų sekė tą rašinį 
per visus Laisvės numerius, 
tai daug ko galėjo pasimo
kyti. Daugiau tokių rašįpių,

Tai nėra fantazija - apy
saka, išgalvota paprasto ra
šytojo. Bet sugabaus žmo
gaus jūrininko nupiešti* 
šiurpulingi jo paties pergy
venti įvykiai. Kiek jis nu
kentėjo vien tik dėl neturė
jimo jokių dokumentų iš 
priežasties to, kad jo laivas 
iš Antverpo, Belgijos, iš- i 
plaukė dviemis valandomis: 
pirma nustatyto laiko. Visi 
jo asmens liudijimai nu
plaukė su laivu. Ir dėl to 
žmogus turėjo pergyventi; 
Kalvarijos kryžiaus kelius, i

O tas tik parodo mums,; 
kaip daug žmogus gali pa
nešti, jei tik jis pasiryžta 
gyventi.

Nors jis mokėjo daug 
kalbų ir bile kurios šalies 
piliečiu galėjo patapti, bet 
visi jo kratėsi, visi jį stum
dė. Vedė karti, sušaudyti; 
visaip gąsdino, kad greičiau 
jo atsikratyti, kad jis dau
giau negrįžtų į jų šalį, kai
po jiems nepageidaujamas 
asmuo. !

Mirusiųjų Laivas parodo, i 
kaip daug blėdies padaro' 
žmonijai turčių suruošti ka
rai. Jeigu ne karai, tai 
šiandien pasaulis būtų visai 
kitokis.

Susitinku Jurgis.

(Tąsa)
Kunigo Končiaus misija Vokietijon 

pabėgusiems lietuviams nacionalistams 
šelpti, reiškia šelpimą Lietuvos kvislin- 
gų, kurie gelbėjo vokiečiams okupavus 
Lietuvą.

Daugelis jų tarpe yra tokie kaltinin
kai, kaip ir patys naciai, kurie yra trau
kiami Jungtinių Tautų teisman.

Vienas tokių yra generolas Kubiliū
nas, kuris suorganizavo apie save du ba
talionus lietuvių — vienus prievarta pa
imdamas, kitus laisvu noru, į vokiečių 
partiją. Jie buvo lietuviškai užvardinti . 
SS. L. Mačiau tai dokumentaliai.

Jie skleidė per radiją lietuviškus pro
gramas, kurių aš klausydavau. Jie ra
gindavo visus lietuvius stoti su ginklu 
prieš Rusiją, Ameriką ir Britaniją.

Ar galima tokiems nusikaltėliams at
leisti ?

Jie nusikalto, kaip ir fašistai. Bet, 
kaip matyti, kunigas Končius jiems da
vė išrišimą nesispaviedojusiems.

Dar daugiau.
Teko apie tris mėnesius gyventi mai

šantis tarpe tų lietuvių ir būti dažnai 
perkalbėto jum.. Visi, kurie buvo prievar
ta atvaryti Vokietijon, tai pašalpų iš 
Amerikos atsiųstų negavo, gal nei da
bar negauna, nes jų nepasiekiama. Ko
kis tai kunigas K. priima išdalina pašal
pas tik tiems pabėgėliams.

Iki šiol tie, kurie buvo varu atvežti, 
jau bus grįžę atgal Lietuvon. Jau man 
būnant, apie 10 traukinių lietuvių, lat
vių ir estų išvežta atgal tėviškėn.

Kadangi ir aš esu išrinktas į Suvažia
vimą delegatu, bet susidarius asmeni
nėm priežastim, nesveikatai iš sužeidi
mo, tai negalėdamas važiuoti, siunčiu 
bent šį sveikinimą ir linkiu padaryti pla
nus ateities veikimui dėl neatlaidžios ko
vos prieš užmaskuotą fašizmą, prisiden
gusiai veikiantį, ir už geresnį rytojų!

Sudie!
I? rank Vaitkus, 

Chicago, Ill.

(/

CIO ATSTOVO SVE1KINIMAS- 
KALBA, SAKYTA ANTRĄJAM 

DEM. AM. LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIME

Negalėdamas pats dalyvauti Antrą ja
me Dem. Amerikos Lietuvių Suvažiavi
me Pittsburghe (jis buvo užimtas Wash
ingtone), CIO prezidentas Philip Mur
ray prisiuntė Frank Burke (kuris, beje, 

i yra lietuvių kilmės, —■- Burkauskas) pa- 
. sveikinti Suvažiavimo dalyvius. Frank 

Burke yra United Steelworkers of Ame
rica unijos Veik. Komiteto narys. Jo kal
ba seka:
My Fellow Americans:

For the next few minutes, I hope to 
give you some facts that will assist you 
in deliberating the matter of re-conver
sion. The United Steelworkers (CIO), 
in putting forth its demands to the steel 
industry for a $2.00 a day increase, was 
•not thinking of itself, but does so only 
with the national welfare in mind. We 
insist that our program is in the best in
terests of the entire national communi
ty. Our demand of $2.00 a day will be
nefit all. In other words, we are asking 
only for the protection of the shrinking 
national pay envelope. Not only the in
come of the steelworker, but of the far
mer, the owner of the small store, the 
clerk, the professional worker. The U. 
S. A. responsibility to the nation as a 
whole is to protect the national pay en
velope and see to, it that purchasing 
power is maintained amongst the people 
sb that jobs will be provided for all. Let 
us delve into the question ’of what is 
meant by the national pay envelope. Are 
we talking about dollars and cents, or 
are we talking about your family, your 
childrens’ schooling, your grocers’ bills 
and how to pay them, your health, your 
job, your security, and above all, the fu
ture. There have been four major cuts 
in wages and salaries so far, taking 
from the national pay envelope in the 

, neighborhood of 20 billion dollars, and 
here iš how it is added up:—

First, the cut in hours of work—
From* 48 hours per week to 40 hours 

per week. The elimination of overtime. 
The average worker who earned $46.35
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in June is now making only $35.00 — 
a cut of $10.75 a week. That’s the first 
big cut in the nation’s pay envelope — 
and that’s not hay.

Second, — Unemployment
One month after V-J Day, 2 million 

men and women were laid off entirely, 
and the number is mounting daily. That 
means no wages or salaries at all for 
people who, a very short time ago, were 
working for a living. They certainly 
cannot live on unemployment compensa
tion. Unless something is done, and done 
fast, this cut will grow even1 bigger as 
the months go by. Mr. Snyder, director 
of reconversion, estimates that there will 
be 8 million unemployed by next spring.

Third, — Down-Grading
The third big cut in the nation’s pay 

envelope came when, as production was 
cut down, wage earners were down-grad
ed from the high paying to lower paying 
jobs.

Fourth, —
The last big cut in the nation’s pay en

velope is a hidden one. During the war, 
according to the War Production Board, 
labor’s productivity rose about 25% over 
all. We mean, where before the war it 
took 5 men or women, it now only re
quires 4 men or women. This means, of 
course, fewer people earning wages and 
salaries. Thit is how you add the drop in 
the national pay envelope for the sum of 
20 billion dollars less.

One other important matter — what 
about prices? They are still at wartime 
peak. During the war, while the cost of 
living rose to 45%*, it was only because 
of wages and salaries earned from over
time payments, that many of the work
ers were able to pay-their bills. Those 
workers who weren’t able to bridge the 
gap between earnings and prices, were 
forced to cash in their bonds, take in 
boarders, or double up with other mem
bers of the family, and if not those 
things, they of course went into debt. 
Now that overtime is gone, now 
workers are being down-graded to lower 
paying jobs, and others are being laid 
off, there is simply no way left for Ame
rican workers to stay out of debt. This, 
my friends, is the kind of thinking that 
President Philip Murray and the other 
international officers of our union are 
doing. These are the problems that our 
union believe are their obligations in 
servicing not only our membership, but 
the nation as a whole, in demanding that 
the steelworkers receive $2.00 a day in
crease. And as you well know, as the 
steel industry goes, so goes the nation. If 
the steel industry cuts its wages, history 
has shown that other industries have fol
lowed.

We further point'Out, that in Janua
ry, 1941, the things that could then be 

• bought for $1.00 now cost in the neigh
borhood of $1.45. If we are to avoid the 
terrible depression, with its starvation 
and mass unemployment, the nation’s 
purchasing power must be maintained 
and the only way we can maintain it is 
by increases in salaries and wages.

Have you noticed how peculiar this si
tuation is (the demand for increases). 
No leading industrialists have stood up 
and declared that wages and salaries 
should not be raised now. Everybody 
agrees that the national pay envelope is 
shrinking, and they also say, "‘Will yob 
take 3c, 5c, 10c or 15c an hour increase?” 
You see, they agree that something 
should be given, but what they want to 
give is crumbs, peanuts, but the workers 
are not accepting these crumbs and pea
nuts. , '

What good are these piddling offers 
that have been made, if the worker still 
cannot earn enough to provide his fa
mily with the necessary living essentials. 
Allright, so you probably are asking — 
“where is this money to come from?” 
My friends, the answer is very simple. 
The money to increase the nation’s pay 
envelope is available, yes,- its laying in 
the treasuries of industries. Not only 
that, but you’d be surprised what the 
corporation’s profit forecast is for next 
year. They'will be twice their level, what 
they were in pre-war years.

(Tąsa ant 3 puslapio)
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Vytautas Medžioja
(Iš poemos apie Žalgirį)

I.
Medžiojo Vytautas. Ragų gaudimas 
Skardeno girių tankmėse.
Šauksmai varovų kimūs, 
Žvėrių priešmirtinis urzgimas, 
Šunų skalenimas niršus 
Ir žudančių strėlių zvimbimas 
Girios tyla tamsia, 
Ir smūgiai ietimi drąsia, 
Žirgą išgąsdintų žvengimas, 
Užklupus taikinį staiga, 
Šakų tratėjimas traškus 
Po kojom bėgančio žvėries, 
Ugniakuriai vidur nakties, 
Juokai, keiksmai, ūkavimai, 
Džiugus dainų dainavimas— 
Medžioklės alaso banga 
Užliejo Lietuvos miškus, 
Tarytum potvynis smarkus.

Tratėjo gaudė tamsios girios 
Nuo Kauno ligi Liškiavos, 
Nuo Vilniaus ligi Naugarduko, 
Net ligi tolimo Mozyriaus, 
Kur tęsės žemė Lietuvos. 
Jau mėnesiai keli tai truko, 
Kai krito žvėrys bandomis. 
Aštrus šviežias žvėrienos kvapas 
Po girią sklido naktimis, 
Sumišęs su pušų sakais, 
Ir kraujo čiurkšlės bėgo lapais, 
Ir varnos krankiančiais pulkais 
Medžiotojų būrius lydėjo, 
Kur tie žvėrieną darinėjo.

.Didžiulėm mėsos krūvomis 
Gulėjo briedžiai plačiaraglai 
Ii- stirnos grakščios, greitos, smagios, 
Ir iltim skaliją šernai, 
Ir mūsų girių milžinai— 
Galingi zubrai, stiprūs taurai, 
Ir paslaptingi lūšiai žiaurūs, 
Ir tuklūs, kaip tešla barsukai, 
Ir greitos kiaunės, baikštūs kiškiai, 
Ir daug kitų žvėrelių miško 
Tirštuos smaliniuos dūmuos rūko, 
Druska permirkę ligi kaulų, 
Lašėjo tirpstančiais taukais 
Ir kvapą skleisdami laukais, 
Atrodė, užkandon viliotų, 
O kailius jų, gausiai išklotus, 
Pro debesis džiovino saulė.
Žvėrieną šitaip išrūkytą 
Paskui į kubilus sukrovę, 
Ne vieną naktį, dieną, rytą 
Iš girių vežė į pilis, 
Kur kunigaikščio klėtys stovi, 
Ir kur ją vaivados laikys, 
Kol kunigaikštis įsakys.

Medžiojo Vytautas. Ir rodės, 
Lyg jam vien tai tebūt rūpėję 
Po to, kai grįžo iš Brastos. 
Jau ten žvėrių kiek daug nudejd: 
Jis pats kelis zubrus paskrodė, 
Ir brolis jo — karalius lenkų, 
Medžioti mėgęs tik iš lanko, 
Ir ten tada taip pat viešėjęs 
Tauridos tolimos, karštos 
Valdovas — Chanas Saladinas — 
Visi jie trys miškuos Brastos 
Ne vieną žvėrį išbaugino. 
Brestan juos buvo suvadinęs 
Vardan medžioklės paprastos 
Didysis Lietuvos valdovas.
Ką tarės jie — to nieks nežino, 
Tiktai sparta ruošos karštos, 
Nebaigiamos medžioklės tos 
Terodė: ruošiamasi kovai, 
Tartum prieš ištisą žemyną. 
Kiek bus kariuomenės pulkų, 
Koks žygis tapo sumanytas, 
Jei tankmėse plačių miškų 
Kalnai žvėrienos priguldyta? 
Tarytum pačios tamsios girios 
Žvėris geriausius savo skyrė, 
Lyg būt ir jos taip pat norėję, 
Trimitui karo suskambėjus, 
Šimtus kovotojų maitinti, 
Kad būt, kaip tie galingi taurai, 
Kovoj jie drąsūs, stiprūs, žiaurūs, 
Kai stos tėvynės laisvės ginti.

Aplink visur jau ruošės karui. 
Nuo Baltijos krantų smėlėtų

Lig jūrų tolimų Juodųjų 
Dundėjo kalvės, kalė kūjai, 
Ir, grūdindamas plieną kietą, 
Įkaitęs šnypštė baltas garas. 
Iš tekilų ugnis tekėjo — 
Kardus, iešmus, peilius galando, 
(Piliakalniuos šiandien juos randa 
Aštrius, lyg vakar išgaląstus), 
Galingoms buožėms tašė rąstus. 
Išaštrintos stovėjo ietys, 
Ir kad kaip auksas imt spindėti 
Šalmus, šarvus jau valė šveitė 
Ir skyduose ženklus žymėjo. 
Strėlių kapas pridrožę skaitė, 
Ir kilpines taukais ištrynę 
Jų smūgį taikinin mėgino, 
Strėlė kad mūšy paleista 
Būt priešui kaip mirtis greita! 
Į karą rengės visos tautos, 
Lyg į galingą vieną sriautą 
Daug upių vandenis būt varę. 
Bekraščiai Rusų žemės plotai — 
Nuo Dniepro ligi Ilmenio migloto — 
Jau telkė Vytautui karius. 
Smolenskas jau pulkus sudarė, 
Ir Minskas parengė būrius, 
Ir net iš Kijevo ketino 
Ateit keliolika družinų. 
O Krokuvos bajorai šaunūs 
Ir pats Jogaila — jų karalius 
Po visą laisvą lenkų šalį 
Rikiavo savąją kariauną. 
Ir Lietuvos didikai narsūs, 
Nuolat į kovą pasirengę 
Tėvų apginti žemę brangią, 
Dabar aiklius žirgus mankštino, 
Kad tie putodami net žvengė. 
Gi raiteliai iš seno garsūs — 
Totoriai tolimojo Krimo 
Telaukė rago sugaudimo, 
Kad jam iš tolo suskambėjus, 
Į mūšį lėktų, tartum vėjas.

Betrūko vien tik ženklo viešo, 
Kad ši galingoji talka, 
Kaip prasiveržus užtvanka, 
Užplūstų vieną bendrą priešą. 
Ir laukė nekantriai visi, 
Lyg žaibo, kai naktis tamsi, 
Kada valdoviška ranka, 
Galutinai sutelkęs juos, 
Tą ženklą Vytautas paduos.

Kostas Korsakas.

Sveikinimai Dem.
(Tąsa nuo 2 puslapio)

Now, why do we say these things? This 
is why — and figures don’t lie. The mo
ney saved with the elimination of over
time is enough to yaise basic wage and 
salary rates approximately 10%. That is 
why we say that small increases will not 
do the job. Corporate profits, before 
taxes, rose almost 4 times during the 
war, to over 17 billion dollars in 1944. 
After taxes, corporate profits still 
doubled. How much has business kept of 
these war profits? Well, the answer is 
supplied by the Life Insurance Compa
nies in America. They report that finan
cial assets at the disposal of business, 
both incorporated and un-incorporated, 
totaled 66 billion dollars at the end of 
1944, compared with 17V2 billion dollars 
at the beginning of the war. This is an 
increase of 277% since 193,9. But more, 
Congress is substantially reducing the 
excess profit tax loss. This means that 
industry, next year, will be able to keep 
as profits, almost 2 billion dollars, that 
otherwise would have been paid in taxes.

Now, wait, I’m not done — next year 
(1946) Corporation profits are going to 
be more than twice as big as they were 
before the war. We don’t ask you to take 
our word for these things — we refer 
you to a business journal by the name of 
“Business Week.” It reports these things 
in last September’s first issue. (Quote) 
Corporate profits stand to be increasing
ly good in 1946 — the total isn’t likely 
to fall far short of 8 billion dollars, af
ter federal taxes — and then again it 
might go beyond 1944’s 10 billion dollars.

Tarybų Sąjungoj
Armėnų Rašytojo Demirčiano 

Jubiliejus
Š. m. balandžio mėn. sukako armėnų 

rašytojo Dereniko Demirčiano literatūri
nio darbo 50 metų. Armėnų TSR Tarybi
nių Rašytojų Sąjunga respublikos sosti
nėje Erivanėje išleidžia armėnų kalba 
populiarią brošiūrą, kurioje bus duota 
kritiškai-biografinė Demirčiano litera
tūrinės veiklos apžvalga. Be to, atskirais 
leidiniais armėnų kalba bus išleistos jo 
apysakos — “Nereikalingoji”, “Smuikas 
ir švilpynė” ir “Sergančioji Meilė”. Nu
tarta išleisti visų Demirčiano veikalų 
rinkini, u

D. Demirčianas yra sukūręs daug kū
rinių ir scenai.

A. N. Tolstojaus Vardo Įamžinimas 
Uzbekų Respublikoje

Uzbekų TSR sostinėje Taškente, ge
gužės 1 d. gatv. Nr. 81, 1941—1942 m. 
gyveno neseniai miręs vienas žymiausių
jų rusų rašytojų Aleksiejus Nikolajevi- 
čius Tolstojus. Jo atminčiai įamžinti Uz
bekų TSR Liaudies Komisarų Taryba 
nutarė buv. Pašto gatvę pavadinti Alek
siejaus Tolstojaus gatve. Be to, uzbekų 
kalba bus išleisti rinktiniai to rašytojo 
raštai.

Kirgizų Epas “Manas” Rusų Vertime
Kirgizų epas “Manas” verčiamas į ru

sų kalbą. Prieš karą buvo išversta pir
moji dalis, vadinama “Didysis Žygis”. 
Antroji dalis išversta šio karo metu. Val
stybinė Leidykla Maskvoje ruošiasi neto
limoje ateityje išspausdinti tą žinomą 
epinę kirgizų poemą.

Minsko Atstątymo Projektas
Kovo mėnesio gale Maskvoje buvo ati

daryta vokiečių sugriauto Minsko centro 
atstatymo projektų paroda, kurioje buvo 
parodyti konkurso dalyvių darbai. Kon
kursą suorganizavo TSRS Liaudies Ko
misarų Taryba. Atstatomajame Minske 
numatoma pastatyti naujus Baltarusi
jos TSR Aukščiausios Tarybos ir Liau-

Liet. Suvažiavimui
(Unquote) Now, once again in our Busi
ness Week’s report.— (Quote) “If the 
excess, profits tax is repealed as expect
ed, corporations will take home more 
than 11 billion dollars in 1946.” (Un
quote )

Now, there is one thing that must be 
remembered insofar as these forecasts of 
huge profits, after taxes of next year, 
are concerned, — the forecasts were 
made since V-J Day.

Well, there is an analysis of the U.S.A, 
demand for a $2.00 a day increase. There 
is a picture of why the U.S.A, claims 
that their request for $2.00 a day is not 
inflationary.

Well, my friends, there is your an
swer. These are the basic facts of eco
nomic life in America today. They show 
that small increases will not do the job 
of maintaining purchasing power. They 
show, on the one hand, a vast treasury of 
accumulated profits and future corpo
rate earnings, and on the other band, 
a sharp, pressing and immediate need 
for substantial wage and salary in
creases; a need that, if it is mot met 
promptly and fully will mean just one 
thing—that our country has been plung
ed back down the deplorable path of de- 

• pression, misery, mass unemployment, 
starvation, back to the days of bank
ruptcy, and evictions, sickness, hungry 
kids and unpaid bills.

Therefore, the United Steelworkers in
sist that substantial increases must be 
made promptly and fully if our country 
as a whole is to maintain the (national 
purchasing power which will lead to 

dies Komisarų Tarybos rūmus ir Tėvy
nės karo didvyriams paminklą. Iš Mas
kvos ši paroda pervežama j Baltarusijos 
TSR sostinę Minską.

V. V. Majakovskio Kūrinių 
9 Milijonai Egz.

Tarybų Sąjungoje poeto Vladimiro 
Majakovskio išėję kūriniai pasiekė 9 mi
lijonų tiražą ir pasirodė 44-mis Tarybų 
Sąjungos kalbomis. Didžiojo Tėvynės ka
ro metu jo kūrinių tiražas buvo 600 tūks
tančių egzempliorių rusų, armėnų, azer- 
baidžanų, kazachų, Čuvašų ir kt. kalbo
mis. Užsienyje Majakovskio kūriniai bu
vo išleisti 20-je kraštų.

Valstybinė Leidykla Maskvoje leidžia 
naują leidimą “Vladimir Iljič Lenin” 
poemos 100 tūkstančių tiražu.

Netrukus išeis iš spaudos paskutiniai 
trys tomai (X, XI ir XII) visų V. V. 
Majakovskio raštų. Tuos tris tomus su
daro: X t. — “Augimo Langai”, XI t. — 
kinoscenarijai ir pjesė “Blakės” ir XII t. 
— poeto gyvenimas ir darbai ir tie jo 
kūriniai, kurie nepateko į kitus jo raštų 
rinkinio tomus.

Kijeve Atstatomas Centrinis V. L 
Lenino Muziejus

Kijeve atstatomas V. I. Lenino vardo 
Centrinio Muziejaus Filialas prie CK 
Ukrainos KP(b). Iš visų Tarybų Sąjun
gos kraštų siunčiami eksponatai. Cent
rinis V. I. Lenino Muziejus Maskvoje da
vė visų jame sudėtų dokumentų fononuo- 
traukas.

Laiškai iš Lietuvos
Petras Milius, Lawrence, 

Mass., gavo laišką nuo savo 
brolio iš Lietuvos. Laiške a- 
part kitų dalykų rašoma:

Rugpjūčio 12, 1945
Mielas Broli! Siunčiu ge

rų dienų jums ir brolienei, 
vėlindami geros sveikatos 
jūsų gyvenime. Visi namiš
kiai yra gyvi. Tėvai seni. 
Mai vinos sūnus Vincas tar
nauja milicijoj. Brolis Adol- 
pas, kaipo valstietis, gavo 
6 hektarus žemės iš kunigo 
Merkinėj.

Dabar darbymetės laikas. 
Rugius pjauname. Perdaug 
lietaus — be pertraukos lijo 
dvi savaites. Kurių rugiai 
buvo nupjauti, tai, galima 
sakyt, supuvo.

Aš tau pasiunčiau du laiš
kus — vieną senu, kitą nau
ju antrašu. Jeigu priėmei, 
parašyk man laiškelį. At
menu tuos laikus, kai brolis 
buvai Lietuvon parvažiavęs. 
Tu kalbėjai, kad karai bus 
dideli. Tiesą, broli, kalbėjai. 
Dabar, broli, nerastum Mer
kinės — griuvėsiai beliko.

Bolius Milius.
Maksimonių kaimas, 
Alytaus apskr.

Muziejaus filiale Kijeve bus 17 salių, 
kurioms jau sulinkta per 5,000 ekspona
tų.
Mokslinė Sesija Viešojoje Leningrado 

Bibliotekoje
Valstybinėje Viešojoje Saltykovo-Šče- 

drino vardo Bibliotekoje Leningrade pa
sibaigė mokslinė tos biliotekos'sesija, ku
ri buvo skirta šios seniausios bibliotekos 
vaidmeniui rusų moksle ir istorijoje iš
ryškinti.

Tarybiniais laikais biliotekos fondai 
trigubai padidėjo ir dabar priskaitoma 
per 9 mil. 500 tūkst. tomų. Tėvynės karo 
metu biblioteka nė vienai dienai nebuvo 
nutraukusi savo darbo. 1

Baltarusijos Istorinė Paroda
Minske Baltarusijos Didžiojo Tėvynės 

karo istoriniame muziejuje gegužės 19 d. 
atidaryta paroda “Vokiečių Žvėriškumai 
Baltarusijoje.” Aštuoniose parodos salė
se išstatyti visokį įrankiai, kuriuos vo
kiečiai vartojo Baltarusijos gyventojams 
.kankinti ir žudyti. Tarp kitų eksponatų 
yra ir maketas “Mirties Stovyklos” 4-tos 
kameros su nukankintųjų žmonių pavar
dėmis.

economic health and security. Our de
mand is not labor’s demand — it is the 
demand of the national community as a 
whole, and it can be done without infla
tion or any other intended hardships.

Therefore, my friends, this message I 
bring to you is part of the United Steel
workers of America’s answer in what it 
considers necessaiy in making reconver
sion a success.

And in conclusion, I wish to state, as 
goes reconversion now, so goes our fu
ture. It’s the duty of every citizen to un
derstand why we must have immediate 
increases in our basic wage rate, secure 
the take-home pay, and keep prices from 
rising again during this reconversion 
period, It is important for every worker 
to know that job security for himself 
spells security for the nation, and unem
ployment spells disaster. Each worker 
must join hands with all the progressive 
forces in the community where he lives, 
toward the realization of the people’s 
program for reconversion.

Thank you and God bless you!

A. L. Reikow, Philadel
phia, Pa., gavo iš Lietuvos 
nuo savo brolio dukters 
laišką, kuriam rašoma:

Mielas Dėde! Kaip smagu 
žinoti, kad jūs visi sveiki ir 
linksmi, o mes, kaip čia 
jums parašyti, tik kai kurie 
dar gyvi.

Jūs rašėte “mielas Ado
me”, bet jau jis senai, guli 
kapuose — gal jau ir kaulai 
supuvę.

Taip pasakysiu, aš esu jo 
duktė. Ir mes iš visos mūsų 
šeimos likome tik trys vai
kai: vienas brolis ir mes 
dvi seserys. Tėtės, mamos 
ir sesers Verutės netekome 
kovo 11 d., 1945 metai. Juos 
sušaudė fašistai. Mes likom 
visų apleisti ir užmiršti naš
laičiai, bet ką padarysi, jei 
toks likimas žiaurus mums.

Daugiau. Jūsų sesuo Ony
tė gyvena irgi vargingai. 
Jos vieną sūnų nužudė 1944 
metais, o vienas kariuome
nėj. Taip pat visų šeimos 
išardytos, žmonės išmėtyti.

Mykolas šiaip taip gyve
na. Proncės jau senai nebė
ra.

Ką aš jums daugiau pa
rašysiu? Baisiai blogi pas 
mus šie metai. Gal būt ru
denį daug kam ir bus ba
das.

Tai likite sveiki ir lai
mingi, o mes liekame toliau 
liūdėti.

Adomo duktė,
Paulina Reikaite.

Mezučionių kaimas, 
Linkuvos vals., 
Šiaulių apskr.
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Bostono ir Apylinkes 
Žinios

Išsigando Dėl A. Bimbos 
Išvažiavimo Lietuvon

Kuomet pasirodė žinutė Lai
svėje, kad drg. Bimba išvažia
vo į Tarybų Lietuvą, tai Ame
rikos lietuvių fašistinis pasau
lis daugiau to išsigando, negu 
tos atominės bombos. Kur tik 
neisi, tai tuoj pajunti pokšt į 
petį: “Ar girdėjai, Antanas 
Bimba išvažiavo į Lietuvą?” 
Šis sakinys kartojosi per ke
lias dienas ir maniau, jog jis 
tuo bus pamirštas, kaip ir kiti 
nuotikiai, nes visiems atsakiau, 
kad čia nieko naujo. Bet ne- 

, reiks tų baikų. Kuo toliaus, 
tuo daugiaus tie mano “prie
teliai” mane vargina, tik, žino
ma, jau kitais klausimais, bū
tent: “Ar manai, kad Bimba 
pasiekė Lietuvą?” arba “Ką 
jis ten veiks?” ir taip toliaus 
ir t.t. Nors pastaruoju laiku 
nesijaučiu tinkamas viešam 
darbui, bet nebūt galima pa
kęsti, kad ir ant mirties patalo 
gulėtum, tokių nereikalingų 
kamantinėjimų.

Visu pirma, kas liečia nfus, 
tai Antano Bimbos išvažiavi
mas j Tarybinę Lietuvą nėra 
jokia naujiena. Mes kiekvie
name mitinge tik ir kalbame 
apie važiavimą j Lietuvą. Me
tai tam atgal aš, rašydamas 
laišką drg. Sukackienei, pri
miniau ir kviečiau važiuoti į 
Tarybų Lietuvą. Antanas Bim
ba daug dirbo Lietuvos nau
dai. Kiek laiko atgal jis, sa
kydamas prakalbą Bostone, 
štai ką pasakė:

—Ateis laikas, kad Lietu-! 
vos liaudis pabus iš letargo! 
miego, pasipurtys. Tuomet 
Smetonos, Tūbeliai ir visa pa
kalenta bėgs, kad išgelbėjus 
savo kudašių. O tuomet atsi
darys Lietuvos kalėjimai ir 
mes laisvai galėsime grįžti į 
savo tėvų žemę.

Ar ne tiesą jis sakė? Tiesą! 
Taigi, jis ir išvažiavo į tokią 
Lietuvą, kokios jis geidė ir ži
nojo, kad ji bus tokia..

Dabar pasakysiu savo 
“draugams”, ką Antanas Bim
ba veiks nuvažiavęs j Tarybų j vą, tėvynę! 
Lietuvą. Pirmiausia, kuomet

, i
Antanas žengs žingsnį ant Ta
rybų Lietuvos žemės, ne viena 
džiaugsmo ašara nuriedės per 
jo veidą. Jis iškels galvą auk
štyn ir maršuos per laisvą Ta
rybų žemę. Jis aplankys tą 
vietą kur jis gimė,. Apžvelgs 
sodybą, ar gamta daug ją pa
keitė. Pavaikščios tais take
liais, kuriais mažas būdamas 
bėgiojo. Apžiūrės liepą, ar ji 
daug nubujojo. Apžiūrės šal
tinėlį, ar jis vis čiurlena. Pa
spaus dešinę tiems, kuriuos 
bolševikai “sušaudė”, pasida
lins mintimis su tais, kuriuos 
bolševikai “išvežė į gilumą Ru
sijos arba nežinia kur.” žo
džiu tariant, plačiaus pažins 
Lietuvą ir jos būklę.

Drg. Bimba parveš mums 
naujienų iš Tarybų Lietuvos. 
Tiesa, mes jau daug žinome 
apie Lietuvą iš aprašymų laik
raščiuose. Bet jis, savo akimis 
matęs Lietuvą, suteiks mums 
daugiau žinių!

Bet ko jūs, mano “mieli” 
kryžiokai, taip nervuojatės, 
kad Ant. Bimba išvažiavo į 
Tarybų Lietuvą? Ar bijotės, 
kad Antanas nepapasakotų 
Lietuvos žmonėms apie tas 
misijas, kuriąs laikote Wra-I 
shingtone? Argai bijotės, kad ' 
Antanas neišduotų atskaitos, 
kiek jūs surinkote iš vargšų ir 
ką sušelpėte ir kiek prašvil- 
pėt bebaliavodami ? f"’

ko susirūpinti, nes Anta- i 
pilnas šposų, kartais jis

yra 
n as 
galėjo nusivežti po kopiją: Ke
leivio, Darbininko, Sandaros, 
Naujienų, Draugo, kad paro
dyti Lietuvos žmonėms, kaip 
tie laikraščiai meluoja apie 
Lietuvą. “Gaila” man žiūrėti, 

Į kaip skęsta ta fašistinė sala, o 
j kartu ir jūs su ja.

Tačiaus, kas pasakyta aukš- 
čiaus, vis viena draugai ir ma
no “prieteliai” kryžiokai pasa
kys, kad veltui keliqne Anta
no Bimbos j Tarybų Lietuvą. 
Ne. Tai didelė kelionė, istori
nė kelionė ir daug žadanti ke
lionė. Antanas Bimba nuvažia
vo j Tarybų Lietuvą pažinti 
jos padėti. Kuo geriausia mes 
amerikiečiai galėtume prisidė
ti, kad kuo greičiausia atstaty
ti mums mylimą, o dabar lais-

f r:

Racine, Wis
Eatert—liberty, EKhuanlin Duty

rug- 
dar- 
nuo 
Šitą 
kad

šeštadienis. Gruodžio L 1945

Iškovojo Algų Pakėlimą

čia jau ir daugiau dirbtuvių 
savininkų pradeda derybas su 
savo darbininkų unijų (UAW) 
atstovais ir sutinka kiek nors 

. padidinti algas darbininkam.
Dumore Electric Motors Co. 

pakėlė algas ant 12 nuošimčių 
ir mokestis prasidės nuo 
pjūčio 30 d. produkcijos 
bininkam, o tulmęikeriam 
balandžio 1 d., 1945 m. 
datą pamatuoja tuomi, 
nuo to laiko War Labor Board 
prisakė, kad teisėtai priklauso 
algų pakėlimas ir nuo to laiko 
vedamos derybos pasibaigė 
šiuo susitarimu su UAW loka- 
lo 642 derybų komitetu, pri- 
gelbstint Nacionalės Darbo 
Tarybos atstovui Frank 
horsky.

Jacobson Mfg. Co. pakėlė 
algas 10 centų į valandą sa
vo darbininkam, dirbantiem 
nuo valandų ir tiek pakėlė 
proporcionaliai ant darbo nuo 
šmotų.

O kitos kompanijos dar ve- 
į da derybas kasdien su savo 
darbininkų unijų derybų at
stovais. Nacionalės Darbo Ta
rybos atstovai čia randasi ir 
gelbsti, kad kontraktai būtų 

žinoma, i ma£(]aUg suvienodinti.

Dar sekančios kompanijos 
derasi: Webster Electric Co., 
Young Radiator Co., Modine 
Mfg. Co., Wisconsin Metal 
Co., Terminal Products Co., 
Wisconsin Cylender Foundry 
Co. ir John Oster Mfg. Co.

Ch. Kisel is.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietę neša.

ko laukiame. Nėra nei klausi-; 
mo, kad ji suriš mus tampriau 
kultūriniai; gali pagreitinti ko
munikaciją (susirašinėjimą su 
giminėmis) ir gal atidarys du
ris, kad mes greičiau galėsime 
sušelpti savuosius. Todėl, vely
kini Antanui ištvermės ten be
sidarbuojant ir laukime jo 
grįžtant pas mus!

JaunutisIš šios kelionės mes daug'

(284)

C* I •
SaU pastovų darbą pas GI. Uždirbkite gerus pinigus, 

w, e gerus laikus ir prisiruoŠkite linksmai, užtikrintai ateičiai, 
ziose aplinkybėse, darbu jūs būsite pasitenkinusios.

SUSTATYTOJOJ
Uždirba geras algas nuo pradžios 

Greiti Pakilimai

MAŠINŲ OPERATORĖS
Abiem dienų ir naktų štabams 

Pastovi Algų Skalė

MOKINĖS
Su 2 metų High School 

Gerai apmokama mokinantis

Patyrimo nereikia
nė prie vieno iš tų darbą

PXSIUNKSM^VMO_______ _

•—■.♦'h.i.liiii—' W . J ....... ....j.>4

Viskas puikiai sekasi 
čia man pas GI 

Sako HELEN ALEX IŠ BAYONNE
n y ra raštininkė Išmokėjimų Departmente. Ji yra 

su GI nuo balandžio 1943. Helen sako: “Aš turiu puikų
ą Aš myliu merginas, sū kuriom dirbu šiame depart- 

darbas jra Įdomus. Aš gaunu vakacijas su al- 
pmokama už šventes. Viskas man išėjo gražiai 

pas GI.”

Nusistatykite ant Stoties WAAT 10:05 PM kiekvienų 
vakarų, pradedant pirmadieniu ir baigiant šeštadieniu 
del GI Programos, su ivalrials rnargumynais.

------- ~ ’ MCOS SKONIMO M.GOS
V MACUOS SU 
įmokamos SVEJ • 

\ pensijos 
\ MUZYKX JUMS DW 
\ SPORTO

$Sį>x:<x:^
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< :: x.
......... '
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Kaipo Tinkama Pagarba Atminčiai Didžiojo Mūsų Karinio Vado

Pirkite EXTRA PERGALES BONŲ
Šiandien

Kas sakė, nebėra užtemdymų? Ne apakinti 
mūsų kovūnai... Kas pake, kova jau baig
ta? Ne nariai šeimų' 260,000 žuvusiųjų 
Amerikiečių . .. Kas sakė) Karas pabaigtas? 
Ne tūkstančiai sužalotų mūsiškių karių— 
ne mūsų berniukai, kurie dar punktų tar- 
naujasi Tokyo, Berlyne ir Romoj... Ir be-

j e—Pergalė lėšavo mūsų tautai milioną su
žeistų ir nukautų, 300 bilionų dolerių ir 
didį mūsų vadą, Frankliną Delano Roose- 
veltą .. . Žuvusieji mūsiškiai atliko savo pa
reigą; Mūsiškiai sužeistieji drąsiai laikosi. 
Mažiausia, ką mes, gyvieji, galime padaly
ti, tai dėkingumą jiem parodyti !

Jūsų Pergalės Bonai Yra Saugiausias Pasaulyj Investmentas

VICTORY 
i LOAN j

1
& tėte FmM,

THIS SPACE CONTRIBUTED BY A GROUP OF PATRIOTIC NEW YORK BUSINESS ORGANIZATIONS TO THE

WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW YORK

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 
•< BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12r ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repšius 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kanip. Inman Si., arti Central Skv.
CAMBRIDGE, MASS.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

VALANDOS:

r
829 newa INSTRUMENT corp

“K AVENVE ELIZABETH, N. X

Augiau Negu Padėką! Pirkime Pergalės Bonus!

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: „ o Sekmadieniais nėra valandų.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

k jlki

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

HūH J;

1113 Mt. Vernon St -
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HOH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Glvlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MDH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas XV. 4-8691

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

MMMM i-----
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Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

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

.......... . . , , x

šeštadienis, Gruodžio 1, 194g LahvS—Liberty,Uttuanha PHy ■' Peilklas puslapis

Miestai Prašo iš Washingto- 
no $2,296,000,000 

Namams Statyti

Washington.— New Yor- 
kas, Jersey City, Philadel
phia, Hartfordas ir ^tuzinai 
kitų miestų įvairiose valsti
jose prašo iš federates na
mų statymo valdybos $2,- 
296,243,654 paramos miesti
niams gyvenamiems na
mams statyti.

Jei tie miestai gautų pa
geidaujamos paspirties iš 
Washingtono, tai būtų pas
tatyta namai su kokiais 
500,000 gyvenamųjų apart- 
mentų. Skaičiuojama, jog 
kiekvienas apartmentas vi
dutiniai atsieitų po $4,600.

Washington. —Amerikos 
Darbo Federacijis prezi
dentas William Green pra
eitą ketvirtadienį pasiuntė 
kablegramą Anglijos prem
jerui Attlee’ui, šaukdamas 
“tuojau sustabdyt tokią po
litiką Palestinoje, kur Ang
lijos kariuomenė žudo ir 
naikina žydų tautą.”

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVES 

SUVAŽIAVIMAS
i Lietuvių Ko-operatyvčs 
Spaudos Bendrovės ir 
Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavimo bus 
bankietas, tose pačiose 
salėse. Kadangi valgiais 
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo
je salėje šokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

Washingtonas Laukia Sovie- 
ty Atsakymo dėl Armijos 

Ištraukimo iš Irano

Washington. — Sovietų 
Sąjunga dar neatsakė į 
Jungtinių Valstijų pasiūly
mą, kad Sovietai, Amerika 
ir Anglija nuo naujų metų 
atšauktų savo kariuomenę 
iš Irano. Pagal prezidento 
Roosevelto, maršalo Stalino 
ir Anglijos premjero sutar
tį Teherane, Irano sostinė
je, 1943 m. gruodyje, trys 
didieji talkininkai pasižadė
jo ištraukt savo kariumenę 
iš Irano dviem mėnesiais 
vėliau, būtent, iki 1946 m. 
kovo 2 d.

Siūlė Degint Lenkų 
Ūkius, Išžudyt Žydus

—
I Nurnberg, lapkr. 30. — 
Talkininkų byloje prieš ka
rinius Vokietijos piktada-

■ rius, vokiečių generolas E. 
Lahousen liudijo, jog pirm

' pradedant karą prieš Len- 
ikiją, užsieninis nacių minis- 
;teris Ribbentropas siūlė su
degint visus lenkų ūkius ir 
išžudyt visus žydus. Tokį 

I sumanymą R i b behtropas 
davė susirinkime Hitlerio ir 
vyriausiu naciu komandie-

i rių.

“Netyčia” Angly Rakieta 
Užmušė Žydą Palestinoj

Jeruzalė. — Rakieta iš 
anglų lėktuvo ^arti žydų 
miesto Tel Avivo, Palesti
noj, užmušė dar vieną as
menį ir sužeidė du kitus. 
Anglai sako, kad rakieta

i “‘atsitiktinai, netyčia”, bu
vus paleista.

Pirmiau anglai užmušė 9 
žydus ir sužeidė 75 toje sri
tyje.

ANGLŲ LĖKTUVAI PUO
LA INDONEZUS

Batavia, Java. — Anglijos 
lakūnai pylė kulkų ir bom
bų ugnį į Indonezijos pat
iri jotus.

NAMU SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Singeliavlmo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st, Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Bridgeport, Conn.
Lapkričio 17 d. atsibuvo ga

na malonus pažmonys drau
gų J. A. Pudimų namuose, 
1525 Stratford Ave.

Šis pažmonys buvo sureng
tas proga išleistuvių delegatų 
į Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, Gražus parengimėlis 
buvo gana geram tikslui, tai 
yra, kad sukelti didesnę su
mą finansų dėl pasveikinimo 
Dem. Lietuvių Suvažiavimo. 
Gaspadinės pagamino labai 
gardžių įvairios rūšies valgių. 
Didžiuma valgių buvo paauko
tą. Aukavo šios draugės: A.' 
Pudimienė, A. Mureikienė, A. 
Jocienė, M. Valatkienė, T. 
Stancikienė, J. Rigley. Drau
gės aukavo tiek daug valgių 
ir ypatingai drg. Pudimienė 
daug triūso padėjo, kol paga
mino tiek daug gardžių val
gių. Mūsų draugės vaišino 
svečius, nieko už tai nerokuo- 
damos. Tad draugai nusitarė 
sumesti kiek katras išgali. Au
kavo sekami draugai: J. ir U. 
Valius $10. Po $5: A. Švėgž
da, A. Jocis, J. Butnorius, 
Arisonai, P. Baranauskas, Pu- 
dimai, C. Bendoraitis, J. Kai
rys, B. Bartkevičia, J. J. Moc- 
kaitis. Po $2: J. J. Jasiūnas, 
M. Valatkienė, A. Mureikienė, 
J. Rigley, T. Staneikienė. Na- 
vakiene $1.

Viso aukų surinkta $70. Iš 
tos sumos bus apmokėta vaka
rėlio išlaidos. Gi visa kita 
ma bus įteikta delegatams 
sveikinimui Domoki’. Liet, 
važiavimo.

Delegatais yra šie ašmenys: 
nuo LDS 74-tos kuopos A. Pu
dimienė ir A. Mureikienė. Nuo 
ALDLD 63-čios kuopos P. Ba
ranauskas.

Vakarėly.) buvo taipgi ir 
gražių išsireiškimų įvairiais 
klausimais. Kalbėjo: J. J. 
Mockaitis, Budimas, Bendorai
tis, Jocis, P. Baranauskas ir 
kiti.

DatJar draugams Budimams 
už suteikimą vietos ir triūso ir 
visiems aukotojams, kuopų 
vardu, širdingiausias ačiū.

Lapkričio 13 d., 1945, pasi
mirė jauna lietuvaitė Liudvisė 
Jasiūnaitė, drg. Juozo Jasiūno 
duktė. Buvo dar tik 32 metų 
amžiaus, bet žiaurioji mirtis 
pakirto jos jauną gyvybę. Tai 
skaudi, rykštė tėVui, nes tik 
vieną dukrelę teturėjo ir jos 
neteko. Pašarvota buvo pas 
laidotuvių direktorių F. Roh- 
me. Palaidota laisvose Lake 
View kapinėse, 15-tą d. lapkr. 
Visiems draugams, kurie su
teikė- gėlių vainikus, kurie da
lyvavo šermenyse ir palydėjo, 
draugo Juozo. Jasiūno dukrelę 
tariu širdingiausį ačiū.

Draugas Jasiūnas yra 
veikėjas d ra u gi j i n i u os e 
buose. Priklauso LDS ir 
LD kuopose. ‘Abiejų
vardu reiškiame giliausios sim
patijos 
Tau

Montello, Mass HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI '

su
pa- 
Su-

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

uolus 
dar- 

ALD 
kuopų

liūdnoje 
Juozai.

valandoje,

Žemaitis

I Vietos Žinios
Dėkavonių Dienos vakare, 

Pi.jušo Bakūno namą ištiko 
gaisras. Kaip Bakūnams, taip 
ir jų žentui Petkevičiui pada
ryta daug nesmagumų ir nuo
stolių. Nors namas ir rakan
dai buvo nuo ugnies apdraus
ti, bet visgi tai nemaža nelai
mė.

Bakūnai ir Petkevičiai yra 
progresyviai žmonės. Aš čia 
noriu išreikšti Bakūnams ii' 
Petkevičiams- savo nuoširdžią 
ir draugišką užuojautą.

Kiek teko nugirsti, tai 
tos delegatai iš Antrojo 
mokratiniu Lietuviu Suvažia
vimo sugrįžo pilniausiai pasi
tenkinę. Sako, Suvažiavimas 
buvo delegatais skaitlingas ir 
visais atžvilgiais pasekmingas.

Iš šio miestelio dalyvavo du 
delegatai ir nuvežė su pasvei
kinimais $120.50.

Delegatų raportą 
LLD 77-tos kuopos 
me, 16 d. gruodžio,
piet, Chas. Stephens salėj.

K. S. Darbininkas.

vic- 
De-

gi velėsime 
susirinki- 
3 vai. po

PADAUGĖJO SIRGIMAI 
INFLUENZA

Washington. — Jungtinė
se Valstijose dabar žymiai 
daugiau žmonių serga in
fluenza, negu pirm 5 metų. 
Sirgimai šia liga ypač pa
daugėjo Texase, Indianoje, 
Virginijoj, Coloradoj ir U- 
tah valstijose.

Penkiais pirmesniais me
tais ketvirtoj lapkričio mė
nesio savaitėje vidutiniai 
susirgdavo influenza 1,854 
amerikiečiai, o šiemet tą 
pačią savaitę susirgo 5,090.

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. '

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiesiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.
1 Tel. ST. 2-8842

1’*' įSmKŠtf

Džiaugsmo Pares ir Sirgimai
Lapkričio 11, Laisvės skai

tytoja ir gera darbininkiška
me judėjime darbuotoja, Ma
rijona Potsienė sulaukė sū
nų Albertą, sugrįžtantį iš ka
riuomenės. Iš džiaugsmo su
rengė parę, Liet. Taut, salėj. 
Užkvietė savo gimines, drau
gus, kaimynus. Apie trys šim
tai žmonių buvo. Visus gražiai 
pavaišino. Potsienė turi nema
žai draugių ir draugų, kurie 
jai pagelbėjo. Taip pat buvo 
atžymėta sūnaus ir marčios 
10 metų ženybinio gyvenimo 
sukaktis. Draugė J. Stigienč 
jiems įteikė gražią dovaną — 
doleriais apkaišytą lėlę.

Agota Nevirauskienė vis sir
guliavo. Dabar daktarai sura
do, kad turi eiti ant operaci
jos. Dabar randasi Garden 
Hospital, West Elm St., Brock
tone, ketvirtame aukšte, kam
barys 45. Lankymo valandos 
nuo 2 iki 3 po pietų ir nuo 7 
iki 8 vakare. Kurie turite lai
ko, prašome ją atlankyti. Ji 
priklauso prie Vienybes pa- 
šalpinės draugijos ir prie kitų 
organizacijų. Linkėtina greitai 
pasveikti.

George Shimaitis.

Gyvatė—Prastas Žaislas
Alfred Dinkins, 14 m., 319 

E. 9th St., New Yorke, buvo 
įgiltas gyvatės,, vienos iš dvie
jų laikytų namuose su jomis 
pažaisti. Vaiką greit nuvežė 
ligoninėn, ir įleido priešnuod
žių. Manoma, pasveiksiąs. O 
nuodingąsias globotines nuve
žė atiduoti Bronx žvėrinčiui.

PRANEŠIMAI
f ■ ' :

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 2 d., pas dd. Kasparus, 
191 S. Sherman St., 2 vai. dieną. Vi
si nariai dalyvaukite, turime svarbių 
reikalų aptarti. — Sekr. (279-280)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 3 d., Liet. Taut, 
kambariuose, 7:30 v. v. Visi nariai 
dalyvaukite, išgirsite delegatų ra
portus iš 2-ro Dem. Liet. Kongreso, 
kuris įvyko Pittsburghe, taipgi bus 
raportai iš 7-to Apskr. konf. įvy
kusios Bostone. — G. Šimaitis, fin. 
sekr. (279-280)

Namo

CALIFORNIA—-ATYDA
Aš noriu važiuoti j Californiją, 

nereikalaudamas jokios pagalbos, 
nė jieškodamas darbo, bet noriu po
rą mėnesių pagyventi Californijoj, 
pasimatyti su tos valstijos lietuviais. 
Būsiu dėkingas, jeigu bile vienas iš 
mūsų draugų gyvenančių Californi
joj, prisiųstų man savo antrašą, kad 
galėčiau susirašinėti dėl daugiau in
formacijų. Ačiū. Anthony J. Orlen, 
Glen ,« Edith Hotel, Webster, N. Y.

(280-281)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

ė .k,-. •’j.'.
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REIKALINGI 
dailydės, mūrininkai 

IR 

KONSTRUKCIJOS DARBININKAI
DARBAS 48 VALANDŲ SAVAITĖ 

DVIGUBAI MOKAMA UŽ ASTUONIAS VALANDAS 
< ILGAS DARBAS

E. R. SQUIBB & SONS PLANT 
New Brunswick, New Jersey. Brown 
& Matthews, Inc., Contractors, Mr. 
Stanton, Superintendent. (280)

SUPERINTENDENT
40 ŠEIMŲ NAMAS 

Incinerator. 
Eleveiteris

Privalo mokėti įrankius naudoti.
TELEEONUOKITE PO 6 P.M.

ESPLANADE 5-2135
(282)

PILNAM LAIKUI 
VYNĮOTOJAI 
PAKUOTOJAI

APVALYTOJAS
DIDELIAM APARTMENTINIAM NAMUI. 

GERA ALGA SU KAMBARIU.
KREIPKITĖS I SUPERINTENDENT, 

3516—85TH STREET. 
JACKSON HEIGHTS. L. I.

NEWTON 9-7783
(281)

APVALYTOJAI, Ofisą BQdinkuose. Nuolat 
Dienomis ir Naktimis. 537.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

’ (X)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

SANDĖLIO VYRAI
* I » . t

6 DIENOS — 44 VAL. SAVAITE

VIRŠLAIKIAI
JEI PAGEIDAUSITE

Puikiausios Darbo Sąlygos
KREIPKITĖS IŠTISĄ 

SAVAITĘ Į

EMPLOYMENT DEPT.
5-TOS LUBOS

MOTERYS IR JAUNI VYRAI
Kaipo Operatoriai prie 
Mažų Milling Mašinų, 

Gręžiamų Presų ir prie Stalų Darbo 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

OLSON BROS.
MACHINE TOOL & SAW CO. 
23-25 Lafayette St., Brooklyn 1, N.Y. 
(1 blokas į šiaurius nuo Paramount Teatro) 

Skambinkite TRiangle 5-4456 
(282)

Johnson City, N. Y
Lapkričio 22 d., tai yra, 

Padėkavonės Dienoj, dd. Ki- 
reiliai buvo susikvietę pas sa
ve svečių ant pietų. Mat, d. 
Kireilis pasakė, kad užsiau
gino didelę, net 25 svarų, 
“turkę,” ir reikalavo pagelbi- 
ninkų, kad tą paukštį greičiau 
sunaikinus. Dalyvių buvo ir iš 
artimo Binghamtono, ir iš to
liau, kaip tai, iš Scranton, Pa., 
buvo D. Kireilienės seselė Mo
nika su savo mažu sūneliu 
Henry ir su savo vyru, dakta
ru C. H., Spalletta, kuris dar 
vis tebetarnauja armijoje kai
po kapitonas. Nors jau yra iš
buvęs su virš 3 metuę, bet iš 
tarnystės dar vis neišeina.

V i s iems besigardžiuojant 
prie pietų, kuriuos taip pui
kiai prirengė dd. Kireilienė ir 
Jasilionienė, neužmiršome nei 
Lietuvos žmonių. Visi sutiko 
paaukoti po dolerį ir tuom pa
čiu sykiu pasveikinti Amer. 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, kuris tomis dienomis 
įvyko Pittsburghe ir net 8 de
legatai buvo išvažiavę iš mū
sų 'apylinkės ten dalyvauti. 
Surinkta 12 dolerių. Aukavo 
sekanti:
J. ir O. Kireiliai, P. ir B. Kas- 
travickai, J. ir M. Kazlauskai 
ir L. ir U. šimoliunai po $2.

Po .$1: P. Jasilionienė, A. 
Zmitra, V. Zmitraitė ir B. 
Zmitraitė.

irViktorija pasiuntė $11 
telegramą su pasveikinimu į 
Demokratinių Lietuvių Suva- 
žiavima. Pasiuntimas lešavo

Varde visų svečių, tariame 
dd. Kireiliams širdingą ačiū 
už taip malonų priėmimą.

B.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5713 — 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed joff the 
premises. i

SAVERIO BRUNO į 
5713 — 16th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5073> has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 295-7 Rogers Ave., Borough tof Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. s ’

SIDNEY HOLZMAN & 
LOUIS GERSHOWITZ 
(Encore Liquor Store) 

295-7 Rogers Ave., Brooklyn,

the

N.

Hecht’s Dept. Store
53 W. 14th ST. N. Y.

(Arti 6th Ave.)
(283)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
MERGINŲ

Visokių Rūšių 
Darbams

įskaitant

Sekretorystės 
Darbą

Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS

FAWCETT 
PUBLICATIONS

22 Putnam Ave.

Greenwich, Conn.

PARDAVINĖTOJOS 
PILNAM LAIKUI

(286)

6 DIENOS—44 VAL. SAVAITE 
SPORTIŠKI DRABUŽIAI 
JAUNOM MERGAITĖM 

MOTERIŠKOM SMULKMENOS 
Laikini Kalėdiniai Darbai
PUIKIAUSIOS DARBO 

SĄLYGOS
Viršlaikiai Jei Pageidausite

KREIPKITĖS IŠTISA 
SAVAITĘ Į

EMPLOYMENT DEPT. 
5-TOS LUBOS

Hecht’s Dept. Store
53 W. 14th ST. N. Y.

(Arti 6th Ave.)
(283)

NAMU DARBININKE 
MYLINTI VAIKUS. 

ATSKIRAS KAMBARYS.
WINDSOR 6-1439.

(281)

VALYTOJOS, Ofislnių Namų. Nuolat. <35. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE. 59 Pine St., New York City.
. ' ‘ (X)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 — 14th. Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. PASQUALE BELLAKTONI 
6306— 14th Ąve., Brooklyn, N. Y.



fiestas puslapis Lai«v&—Uberty, Lithuanian Daily

_NewYorto^ė^yZHiĮpi ,
Dėlei Rengiamo Bankie- Gražiai Palaidotas Siu-1 Romantiškos ir Links 
to Pagerbt Praną Buknj vėjas Pranciškus mos Filmos Pil. Kliube

šeštadienis, Gruodžio 1, 1945

FILMOS - TEATRAI Lankėsi Laisvėj

Bankieto komisija nori pri
minti draugams, kad įsigytų 
^tikietus iš anksto. Mes esame 
nusitarę parduoti tik tiek ti- 
kietų, kiek bus vietos sutal
pinti žmonių vienu kartu prie 
stalų. Todėl ir norime primin
ti visiems, kad greičiau pasi- 
stengtumėt nusipirkti tikietus, 
nes vėliau gali pritrūkti.

Kurie esate paėmę tikietų 
platinimui, malonėkite pra
nešti komisijai kaip greit iš- 
parduosite visus. Vėliau bus 
pranešta per Laisvę, kada bus 
paskutinė diena sugrąžinimui 
neišplatintų tikietų.

, Bankietą rengia Laisvės di
rektoriai pagerbimui d. Pra
no Buknio, jo dvidešimties 
metų Laisvėje gaspadoriavi- 
mo proga. Įvyks sekmadienį, 
16 d. gruodžio (December), 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y. Įžanga $2.00 
asmeniui. Tikietus galite gau
ti pas rengimo komisijos na
rius: J. Kairį, A. Balčiūną, G. 
Waresona arba Evą T. Miza- 
rienę; taipgi pas kitus direk
torių narius.

Eva T. Mizarienė,
Direktorių Sekretorė.

Lietuvių Gaminiai 
Parodoje

Museum of Natural History 
patalpose American - Soviet 
Friendship Society turi Pabal- 
tijos valstijų parodą. Lietuvių 
išdėstyta gintarų ii’ įvairių 
liaudies dirbinių.

Randasi ant 1-mų lubų. Pa
roda tęsis iki gruodžio 6 d. 
Sekmadieniais 1 iki 5 d. Kas
dien nuo 10 iki 5. Verta pa
matyti.

KEISTA!... ŽIAURU!...
SENSACINGA!...

PARAMOUNT’S judi*. drjstąs nuoga pa
roti: į žmogaus sielą . . . bcpleškėdamas 
penkias neatlaidžias . , . neužmirštama.-1 
dienas . . . tiesiog iš galingu puslapių 
sensacingosios, daugiausiai pirktos kny
gos. apie kurių milionai kalia’jo dreban
čiomis pakuždomis!

Ray Milland • Jane Wyman

“THE LOST WEEKEND”
SU PHILIP TERRY
HOWARD Da SILVA

DORIS DOWLING 
ir Šauniais vaidintojais I

DABAR RODOMA

RIVOLI “K-

The Theatre Guild Persta to

CAROUSEL
Nauja* muzikali* veikalas pagal garsų 
Europinį vaidinimą “Lilliom“ Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir 

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

su John Raitt - Jan Clayton 
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. Ir Šešt. 2:30

Sideravičius
Lapkričio 22 d. Maspethe 

mirė senas šio miesto gyven
tojas, dirbęs prie siuvėjų, 
Pranciškus Sideravičius, 72 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdime mo
terį Prancišką ir didelę, suau
gusią šeimyną, penkis sūnus ir 
3 dukteris, — visus vedusius 
ir turinčius savo šeimas, išski
riant vieną sūnų Kazimierą. 
Visi jie padoriai išauginti, rū
pinosi išgelbėjimu tėvo gyvas
ties, nepaisant lėšų, bet liki
mas lėmė kitaip... Vedusie
ji sūnūs yra: Antanas, Fran- 
kis, Jonas ir Juozas; dukte
rys: Anna, Zabelė ir Adele, 
taipgi jų vyrai ir anūkai liko 
giliam nuliūdime.

P. Sideravičius palaidotas 
lapkr. 26 d., šv. Jono kapuo
se. Velionis buvo tikintis ir 
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis; jis taipgi per eilę 
metų buvo Laisvės skaitytojas. 
Turėjo daug draugų, kurie da
lyvavo jo laidotuvėse. Į kapus 
lydėjo 30 automobilių, nors 
tai buvo dirbamoji diena. Bu
vo giminių, atvykusių iš to
liau, kaip žinomas ląisvietis ir 
LDS veikėjas Jonas Burba su 
savo žmona Aleksandra, iš 
Bostono, kuriam velionis buvo 
tikras dėdė.

Iš Lietuvos P. Sideravičius 
paėjo iš Bedalių kaimo, šakių 
apskr. Ten paliko dvi seseris, 
Barbora Burbienę (boston ie- 
čio Jono Burbos motiną) ir 
Marijoną Urbaitienę; taipgi 
vieną seserį Brook lyne — 
Agotą Maurųšaitienę.

Giminės ir draugai reiškia 
velionio šeimai gilios užuojau
tos šioje nuliūdimo valandoje, 
o velioniui lai būna ramus 
poilsis šios šalies žemelėje.

Reporteris J. B.

Vieni Lenkai Gelbsti 
Savo Brokus, Kiti 

Sulaiko Pagalbą
280 

įvyks 
Lietu-

roman tiška-
Sąjungos

Moscow,” 
O kitą ro- 
New Yor-

šio šeštadienio vakarą, gruo
džio 1-mą, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo salėj, 
Union Ave., Brooklyn e, 
filmų vakaras. Jį rengia 
vių Liaudies Teatras.

Bus rodoma
komiška iš Tarybų 
filmą “They Met in 
gaminta pirm karo, 
dys gamintą čia pat 
ke, lietuvišką, “Kuprotas Ože
lis,” Geo Klimo, šioje vaidi
na - dainuoja grupė mums pa
žįstamų žmonių, pažįstamų ii’ 
pamylėtų scenoje. Pamatysi
me, išgirsime, kaip jiems eina
si filmoje.

Alekas Velička ii’ Pet. Gra
bauskas įdainavo rekordai) 
dainelę, o Florence Kazakevi
čiūtė įgrojo savo akordion so
lo kiton rekordo pusėn, šis re
kordas pagamintas specialiai 
prie filmos “Kuprotas Oželis.”

Prašome įsitėmyti — filmos 
bus rodoma tik vieną kartą, 
nepavėluokite. Pradžia rody
mo lygiai 8:30. Įžanga tik 50 
centų. Rengėjai.

Mergaitės Nušovėjy 
Tebejieškoma

Pereitą šeštadienį policija 
dar tebejieškojo kaltininkų 
metų piergaitės Suzanne

vis 
16 
Scanga mirties.

Mergiščia buvus nušauta 
kada nors trečiadienio vakarą 
grįžtant namo iš netolimos 
nuo namų krautuvės, kur ji
nai eidavo padirbėti po mo
kyklos valandų. Jos kūną ra
do auštant sekamą rytą prie 
pašiūrės, aukštomis žolėmis 
apaugusiame 
prie Provost 
Greenpointėje. 
Kent. St.

Nick Fomkin, 16 
areštuotas Mobile, Alabamoj, 
iš karto buvęs prisipažinęs pa
šovęs Suzan Scanga netyčia. 
Bet paskui, anot policijos, pri
sipažinęs šovęs iš pavydo, kad 
mergaitė ėjus pasivaikščioti su 
Edward Danowski, kitu 16 
berniuku. Danowskis irgi 
imtas, kaipo liudininkas.

tuščiame
ii’ Huron

Gyveno

lote, 
Sts., 
178

Vincent Conway, 30 m., 
rastas negyvas banko keltuvo 
olos dugne, 369 E. 149th St., 
Bronxe. Jis ten tarnavo sargu.

The Theatre Guild’s Muzikalls
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Ricbard'o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar HammerBteln 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Keteirt. ir fieštad.
ATVĖSINTAS ORAS

JOSEF 
BU LOF 
RUTH 

WESTON

BETTY GRABLE • JUNE HAVER 
JOHN PAYNE 

“The Dolly Sisters”
S. Z. Sakall • Reginald Gardiner • 

Sig Ruman
Ir dar šauniausias mieste vaidinimas 

scenoje su žvaigždėmis *
CARL RAVAZZA • BEATRICE KAY, 

“Gay Nineties Girl” •
Gomez ir Beatrice • Maurice Rocco 

llflVV 7th Avenue ir 
JAVA. I 50th St., New York.

su

*

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk Admirolą Halitey atsisveikinant Treciąjį Laivyną! Matyk 8-ją Kavalerijos divi
ziją užimant Tokio kareivines! Matyk Generolą Yamashitą teisiamą Maniloj! Matyk 
milžiniško laivo “Queen Elizabeth” taisymą! Matyk pabėgėlių keliones Vokietijoje! 
Matyk Nacių generolus kalėjime Vokietijoje! Matyk japonus gabenamus iš Seattle į 

San Francisco! Matyk Specialę Extra Filmą— 
“THE PHILIPPINES — A PROMISE FULFILLED!”

Matyk naujausius sporto ir apšvietos judžius! ,

T? IVf R A Q C V NEWSREEL THEATREAJ 1T1 D A O 0 I BROADWAY IR 46 ST.

TAI PARAMOUNT’S SMAGUS SŪKURYS ROMANSO 
...PRIETIKIŲ IR RITMO!

DOROTHY LAMOUR • ARTURO DE CORDOVA

“MASQUERADE IN MEXICO”
su PATRICK KNOWLES • ANNA DVORAK
* PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJ *

ŽYMUSIS METŲ ORKESTRAS! • TONY PASTOR ir Jo Orkestrą* 
THE NONCHALANTS — RAUL ir EVA REYES

ir EXTRA PATRAUKLUS PRIEDAS: MARION HUTTON

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

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINIS TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

GINGER ROGERS • LANA TURNER 
WALTER PIDGEON • VAN JOHNSON 

“WEEK-END AT THE WALDORF” 
XAVIER CUGAT ir JO ORKESTRAS

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “GOLDEN HARVEST“ — BAILIŠKI VAIDINIMAI

motų,

MIRĖ

m.
su-

Alijošius Zaner-žarnauskas, 
51 m. amžiaus, gyveno 387 
So. 5th St., Brooklyne, mirė 
lapkr. 29 cl., Greenpoint ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
ford Ave. 
gruodžio 3 
nėse.

Velionis
brolį Jurgį, 
dale, L. I.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

American Society for ’Rus
sian Relief veikiantysis direk
torius praneša Laisvei, kad 
kai kurios lenkų organizacijos 
pasinaudojo tos įstaigos tei
kiamu patarnavimu pasiųsti 
Lenkijon $172,090 vertės pa
galbos dar tais laikais, kada 
pagalba turėjo būti siunčiama 
per Tarybų Sąjungą.

Myers sako, jog jis gavo 
pranešimą iš lenkų atstovybes 
reikalų vedėjo W. Matwin’o, 
Maskvoj, kad 12 siuntinių bu
vo gauti, rugpjūčio 28-tą, Var
šuvoj, ir atsiųsta už juos pa
dėka.

Myers taip pat gavęs padė
ką nuo čechoslovakijos pre
zidento Benes’o už patarnavi
mą persiuntime Amerikos če- 
choslovų dovanų . Čechoslova
kijos žmonėms.

American Society for Rus
sian Relief sutiko toms įstai
goms ir toliau patarnauti. 
American Relief for čechoslo- 
vakia ir toliau naudojasi tos 
įstaigos patarnavimu, siunčia 
tiesiog čechoslovakijon nuo 
pat karo pabaigos, kaip Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tas kad siunčia Lietuvai pa
galbą tiesiog Vilniun po karo 
pabaigos.

Tačiau American Society 
for Polish Relief, nesiunčia 
nieko Lenkijon, kaip kad ir 
lietuvių smetonininkų, socia
listų ir klerikalų United Lith
uanian Relief nesiunčia nieko 
Lietuvon.

“Vienok kitos lenkų organi
zacijos,” sako Myers savo pra
nešime, “kurios norėjo pasiųs
ti pagalbos savo žmonėms, 
rinko atskirai (nuo American 
Society for Polish Relief— 
Red.) pagalbą ir prašė mūsų 
organizacijos sužinoti, ar Ta
rybų Sąjunga praleistų tokias 
amerikiečių lenkų'dovanas tie
siai Var.šavon. Sutikimas buvo 
gautas greta keletos kablegra- 
mų nuo Lenkijos vyriausybi
ninkų, nurodant reikalą tokios 
pagalbos. Kablegramos buvo 
perduotos visoms lenkų orga
nizacijoms ir spaudai Ameri
koje. Kurios organizacijos 
rinko ir siuntė pagalbą, tų 
siuntiniai per Russian Relief 
pasiekė Varšuvą.”

Nuo UNRRA jokio spe.cia- 
lio leidimo nereikėjo, sako 
Myers, kadangi atskiros pa
šalpos organizacijos 
UNRRA dalimi.

“Week-End At The Waldorf” 
Rodo Paskutinę Savaitę

ši filmą, išbuvusi 8 savai
tes didžiajame Radio City Mu
sic Hali, 6th Avė. ir 50th St., 
New Yorke, pereitą ketvirta
dieni pradėjo devintą ir pas
kutinę savaitę. Filmą gavo re
kordą- ketvirtos iš ilgiausia iš
buvusių filmų tame teatre. Ją 
bus matę 1,350,000 žmonių.

Gruodžio 6-tą Radio City 
pradės kalėdinę scenos pro
gramą ir naują filmą “The 
Bells of St. Mary’s,” su Bing 
Crosby ir Ingrid Bergman 
žvaigždėse.

Roxy Teatre Pasilieka 
“Dolly Sisters”

Filmą palikta trečiai savai
tei. Taipgi paliekama ta pati 
ir scenos programa su Kari 
Ravazza, Beatrice Kay ir ki
tais.

“Dolly Sisters” yra parem-. 
ta ant gyvenimo pereitos gont- 
kartės gražuolių aktorių ir, 
kaipo tokia, yra lengva ir 
linksma, puošmenim'. Visa tai 
nuimta spalvose.
“The Lost Week-End”—Apie 

Pasigeriančio Vargus
Pradedama rodyti gruodžio 

1-mą, Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th St., New Yorke. 
Tuo klausimu speciališką fil
mą Hollywoodas ' išdrįsęs dar 
tik pirmu kartu. To vargšo ro
lėje žvaigžde yra Ray Mil- 
land. Kiti žymiose rolėse — 
Jane Wypran, Phillip Terry, 
Doris Dowling.

“Masquerade in Mexico” 
Paramount Teatre

šią savaitę Paramount Te
atre, prie Times Square, ro
doma filmą, perstatanti ro
mansus, muziką ir linksniavi
mą kaimynų iš už rubežiaus. 
Vaidina Patrie Knowles, Ann 
Dvorak, Natalie Schafer. Sce
noje Tony Pastor su savo or
kestrą, Mario Hutton ir gru
pė kitų.
Embassy Newsreel Teatruose

Rodo prez. Trumaną įtei-

kiant mūsų armijų gen. Geor
ge Marshall’ui medalį. Adm. 
Halsey perduoda laivyno va
dovybę admirolui Kingsman. 
Cordell Hull liudija kongresi
nei komisijai. Vaizdai iš au
tomobilistų streiko ir kitos na
mų ir užjūrių žinios.

Grįžtant iš Pittsburgh© su
važiavimo, Laisvės įstaigon už
ėjo A. Mureikienė iš Milford, 
Conn., ir Pudymienė, Bridge
port© lietuvių organizacijų de
legatės. Apžiūrėjusios spaustu
vę, aukojo Laisvės reikalams: 
A. Mureikienė $2, A. Pudy- 

i mienė $1. P. Š,

SKELBKITCS “LAISVĖJE”

USA - USSR
Stiprinimas laikos

Per draugišką pagalbą rekonstrukcijai

GRUODŽIO 18 DECEMBER, 7:30 P. M.
Madison Square Garden

LEOPOLD STOKOWSKI
diriguojantis N. Y. Philharmonišką-Simfonijos Orkestrą, Westminster Choir.

JENNIE TOUREL. ALEXANDER NEVSKY KANTATE, per Sergei Prokofieff

DEAN VIRGINIA GILDERSLEEVE 
WILLIAM L. BATT 

Ir kiti žymūs kalbėtojai
FREDRIC MARCH — Dramatiškas Apsakytojas

SCENOS, FILMŲ, RADIO žVAIGŽDftS

American Society for
RUSSIAN RELIEF, INC.

TICKETS: $ .85, $1.20, $1.80, $2.40, $3.60
ON SALE: N. V. Office, Russian Relief, 5 Oder St. (WH. 3-2460) 

Russian Relief Workroom, 35 West 35th Street 
I/>cal Russian Relief Headquarters

—

nėra

Laidotuvės 
d., šv. Jono

grab. 
Bed- 
įvyks

paliko nuliūdime
gyvenantį Glen-

m.Ignas Juškevičius, 
amžiaus, gyveno 43 Fulton 
St., Brooklyn, N1. Y., mirė lap
kričio 28 d., Cumberland ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 1 d., St. Charles ka
pinėse, Pinelawn, L. I.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab, J. Garšva.

Third Ave. EI Derybos 
Nutrūko

Pereitą ketvirtadienį buvu- 
sios tarp New York o 3rd Ave
nue gelžkelio ir busų linijų sa
vininkų ‘ ir Transportininkų 
Unijos derybos nutrūko nepri
ėjus prie jokios sutarties.

Unija buvo nustačiusi gruo
džio 1-mą rubežiumi 
arba imsis kitokios 
Lokąlo 100 vadovybė 
strategijos komiteto
nustatyti unijistams sekamus 
žygius siekimęsi laimėti 15c. 
per valandą daugiau mokės- 
ties.

susitarti 
veiklos.
šaukia
posėdį

PARDAVIMAI
Williamsburge, 3-jų šeimų kampi

nis mūrinis namas, su 12 kambarių; 
su maudynėm, elektra, dviem karam 
garadžius. 
$5,500. 
subvės 
vės.

Įmokėti $1,200. Kaina 
Vienas blokas nuo 8th Avė. 
ir 3 blokai nuo B.M.T. sub-

šeimų mūrinis namas, 16
Visas

3-jų 
kambarių, maudynės, garas, 
tuščias, $2,500.

ZINIS j
REpublic 9-1506.

(278-280)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

SALES <151 Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vettuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

■teičiu* bu naujauaiais {taisymai*.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais i 9 4 p M 
Trečiadieniais S gį p; M‘ 
Penktadieniais /

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ANKSTYVAS PAUKŠTIS SURANDA SLIEKĄ 
jgtgĮP- PRADĖKITE ANKSTI 

Kalėdinį Šapinimą Pas 
SABLE & MOSKOWITZ

GRAND STREET EXTENSION 
WINE AND LIQUOR STORE 

176 GRAND ST. EXTENSION 
BROOKLYN, N. Y.

Didelis Pasirinkimas Įvairių Skonių

Wines, Whiskies, Cordials, Rum & Brandies 
Specialiai Wines, Rum & Vermouth

LXZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

Bosai Rūpinasi Unijos 
Rinkimais

Louis Trubell, kandidatas į 
laikraščių išvežiotojų — Mail 
Deliverers Unijos — preziden
tus, pareiškė, kad New Yor- 
ko Daily News pardavinėjimų 
vedėjas Moe Annenberg akty
viai darbuojasi už Joseph Cur
tis į prezidentus unijai. Virši
ninkus rinks šį pirmadienį.

Jau aišku,, koks būtų tas 
unijai prezidentas, jeigu boso 
agitacija jį išrinktų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui, su 

šiluma, karštas vanduo; netoli sto
ties. Matyt galima šeštadienio ir 
sekamdienio vakarais. — A. S., 
101-56 . 115th St., Richmond Hill, 
N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ’ ves
tuvių, kitokių

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 9, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI ■

grupių ir 
IŠ senų 
naujus

< lūs ir 
» sudarau
| rikoniškais. Rei- 
| kalui esant ir 
f padidinu tokio 
f dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

JONAS
Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone A-ra. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

512
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