
Kai Taryboje Nebus Liau-
• dies Atstovu. . .

Pas Automobilistus Nekaip.
84-riu Metu Laisvietis.

* Armistice Day.
Rašo R. MIZARA

Dabar, kai New Yorko mies
te buvo atmesta proporcinės 
atstovybės (PR), miesto tary
bos nariams išrinkti sistema, 
atrodo, mūsiškio didmiesčio 

i gyventojai bus priversti mo- 
( keti brangiau už važiuotę.

Penktukinis foras mojama-' 
si panaikinti; teks mokėti gal 
būt net dešimtukas. O tai 
reikš labai daug milijonams 
žmonių, kuriems ir vienas 
centas yra pinigas.

PR sistema buvo reakcinin
ku apskelbta “komunistine”; 
komunistinė ji buvo jiems dėl 
to, kad j miesto tarybą buvo 
išrinkti toki liaudies draugai, 
kaip m irusis Petras V. Cac- 
chionis, Mike Quill ir kiti. •

Kai miesto taryboje liaudies 
atstovu skaičius sumažės ar
ba visai jii nebebus, Wall 

k stryto berneliai triumfuos, o... 
i komunizmo baubu prigautieji, 

balsavusieji už PR atmetimą 
žmoneliai krimsis nagus.

★ ★ ★
Reakcinė spauda džiaugiasi 

tuo faktu, kad Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų unijos 
suvažiavime, vykstančiame šią 
savaitę Atlantic Cityje, laimi 
Reutherio šalininkai.

Kai velniai džiaugiasi, — 
angelai liūdi, sako žmonės.

Automobilistuose įsigali 
Tafto-Hartley įstatymui nu
silenkimo šalininkai. >

Naudos iš to tegali būti tik 
tiems, kurie minta darbo 
žmonių prakaitu.

. Automobilistų unija pragy
veno nemažai krizių, — išgy
vens ir šį.

Niekam dėl to perdaug nu- . 
siminti netenka.

Pasiskaitykite sekamą laiš-; 
kelį:

“Aš, A. Audėjaitis, siunčiu, 
Laisvei septynis dolerius už 
metinę prenumeratą ir dešim
ti dolerių dienraščiui aukųt. 
Esu 84 metų senis; mano ran
ka dreba, negaliu rašyt.

“Siunčiu geriausių linkėji
mų Mizaęai, Bimbai ir visiems 
laisviečiams, linkėdamas viso 
geriausio!

“Likit sveiki ir aš lieku svei
kas. A. AUDĖJAITIS, Ro
yalton, Ill.”

★ ★ ★
Smagu skaityti tokius laiš

kelius: jie didžiai nuoširdūs, 
kupini žmoniškumo ir mūsų 
judėjimo įvertinimo.

Royalton miestelis yra toli 
pietinėje Illinojaus valstijos 
dalyje, vadinamojoje “Mažuo
ju Egypt’, i.”

Ten gyvena šis 81 metų am
žiaus laisvietis, kurio nusista
tymo nieks negali palaužti.

Gražiai skamba žodžiai “ir 
aš lieku sveikas...”

Būk sveikas ir drūtas, ger
biamas A. Audėjaiti, per il
gus metus!

★ ★ ★
šitie žodžiai rašomi Karo 
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metai, kai ' kanuolės liovėsi 
baubti pirmajame pasaulinia
me kare.

Menkas džiaugsmas ta per
gale, kuri pagimdė antrąjį pa
saulinį karą.

O jei dar pridėsime tai', l^ad 
šiandien visoki neatsakingi 
asmenys “rimtai” šūkaloja 
zlel pradėjimo trečiojo pasau
linio karo, tuomet šios šven
tės prasmė visiškai sutirps. , 

Atsiminkime, jog nūnai dau
gybe “patrijotų,” užuot kal
bėjus dėl taikos palaikymo, 
krauna naujo karo laužą.

Jei dievinamasis nežinomas 
karys šiandien prisikeltų!...

Gallup, N. Mex. — Ore 
užsidegė lėktuvas, bet išsi
gelbėjo visi 25 keleiviai ir 
lakūnai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

No. 265

Marshallas Perša Atkurt 
Vokietijų, Girdi, Kaip 
Ūkinę Europos “Širdį”

Valstybės Sekretorius Ragina Paskirt $2,657,000,000 
Įvairiem Kraštam iki Vasaros Kovai Prieš Komunizmą
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Mar
shallas sakė, kad Vokietija 
esanti raktas į Europos 
ūkio-pramonės ’ atsigavimą. 
Kalbėdamas senato komite
tui užsieniniais reikalais, 
Marshallas pareiškė: “Ne
galima net abejoti, kad Vo
kietija yra Europos širdis, 
ypač ekonominiame jos gy
venime.” Jisai tvirtino, kad 
skiriami kitoms vakarinės 
Europos tautoms bilionai 
dolerių galį niekais nueiti, 
jeigu nebūtų duota medžia
ginės paramos vokiečiams 
savo ūkį atkurti.

Nauja Parama Chiang 
Kai-shekui

Marshallas reikalavo ir 
greitos paramos Chiang 
Kai-shekui, Chinijos valdo
vui. Chinijai, girdi, tuojau 
reikia duoti .$60,000,000, o 
paskui nuo kitų metų birže
lio po $20,000,000 kas mė
nuo per 15 mėnesių; tai bū
tų dar 300 milionų dolerių. 
Chinijos Chiang Kai-shęĮ<o 
valdžia išleidžia 75 iki 80 
nuošimčių visų savo įplau
kų karui prieš chinų komu
nistus, kaip priminė Mar
shallas. Chinijos pinigai 
taip nupuolę, kad jau veik 
beverčiai. Todėl doleriais 
reikią pastiprinti Chiang 
Kai-sheko finansus.

Marshallas prašė atei
nančią specialę kongreso 
sesiją paskirt $2,657,000,000 
įvairiems kraštams iki 1948 
m. birželio 30 d. (kovai 
prieš komunizmą). Be kit
ko, jisai siūlė $597,000,000 
greitosios paspirties Fran- 
cijai, Italijai ir Austrijai; 
$1,500,000,000 pradžiai Mar- 
shallo plano vykdymo ir 
t. t.
Vokietijos Atkūrimas Ne

būsiąs Karinis
Republikonų vadas sena

torius Taftas pritarė tų 
kraštų rėmimui, bet sakė, 
jog Marshallas perdaug rei

Rumunų Teismas Įkalino Manių, Keliolika 
Jo Sėbrų Kaip Rumunijos Išdavikus

h---------------------
Bucharest, Rumunija. — 

Karinis rumunų f teismas 
nuteisė iki gyvos galvos pa
vieniui kalėti Julių Manių, 
vadinamos valstiečių parti
jos vadą, 75 metų amžiaus, 
ir loną Mihalachę, tos par
tijos vice-pirmininką, 65 
metų. Jie baudžiami .kaip 
šalies išdavikai. Teisme bu
vo parodyta, kaip jie su sa
vo sėbrais ir su anglų-ame- 
rikonų pagalba slaptai pla
navo suruošt ginkluotą su
kilimą ir nuverst- Rumuni
jos valdžią, susidedančią iš 
įvairių demokratinių parti
jų.

Kiti 17 Maniu-Mihalache’s 
sąmokslo dalyvių nuteisti į 
sunkiųjų darbų , kalėjimą 
nuo vienų iki 25 metų. Net
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kalauja.
Marshallas žino, kad tūli 

žmonės įtaria, kad Truma- 
no valdžia siekia atsteigti 
karinę Vokietijos galybę. 
Jis atmetė šį įtarimą. Mar
shallas sakė, jog valdžios 
kritikai “iškraipo faktus.” 
Amerika, girdi, stengsis at
gaivinti tiktai nekarinę 
Vokietijos pramonę, taip 
kad vokiečiai galėtų iš savo 
darbo gyventi, kad Ameri
kai nereikėtų pilti Vokie
tijon šimtus milionų dolerių 
vokiečiams maitinti.

“Sierfos Statymas” Prieš 
Sovietus

Republikonas senatorius 
Vandenberg užklausė: “Ar 
Maršhallo planas padrūtins 
sieną tarp vakarų ir ry
tų?” Marshallas atsakė: 
Dabartiniai santykiai tarp 
Amerikos ir Sovietų yra to
kie (įtempti), kad nėra rei
kalo juos “daug piešti.” Čia 
Marshallas pridūrė, kad jis 
tikisi pagerėjimo santykių 
su Sovietais, kada vakari
nės Europos kraštai pradė
sią atgyti 1949 m., pagal jo 
planą.

Po kitos vasaros, reikė
sią daugiau paramos ir 
Graikijai ir Turkijai, paaiš
kino Marshallas, atsakyda
mas į kitą Vandenbergo 
klausima, v

Užmušti Du Italijos 
Komunistai

Roma. — Dar “nežinomi” 
užpuolikai užmušė du Itali
jos komunistus per dvi die
nas. Vienas, Afredo Botta
zzi, buvęs parttizanas,nužu
dytas arti Bolognos, pavo
jingai primuštas ir jo švo- 
geris. Kitas, Vito Ripitone, 
valstiečių sąjungos vice-se- 
kretorius Sicilijoj, užmuš
tas, begrįžtant jam iš far- 
merių susirinkimo.

ORAS.—Būsią šaltoka.

Vasile Serdici, liudijęs prieš 
Manių, gavo 10 metų kalėji
mo. Serdici buvo asmeninis 
Maniu draugas ir tarpinin
kas ryšiams palaikyti su 
Amerikos ir Anglijos kari
niais pasiuntiniais Rumuni
joj.

Visi jie taip pat nubaus
ti turto atėmimu bei pinigi
nėmis baudomis.

Du pabėgusieji suokalbi
ninkai, G. Nicolescu-Buzes- 
ti, buvęs užsieninis minist
ras, ir Alexander Gratianu, 
buvęs atstovas Turkijai, ta
po už akių nuteisti visą am
žių kalėti.

Rumunijos kortstitucija 
neleidžia mirčia bausti.

Maniu ir kitų nuteistųjų 
advokatas duoda apeliaciją.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Namo Paruošimas Atidarymui Reikalauja 
Daug Darbo; Reikia Daug Talkos

ŽODIS Į BROKLYNIEČIUS
Antradienį buvo “Armistice Day”, tai paštas nene

šiojo laiškų. Tuo būdu ir mes negalėjome gauti iš ko
lonijų finansinės paramos. Tikimės, kad rytoj galėsime 
vėl paskelbti naujai su parama prisidėjusių sąrašą.

Tuo tarpu čia reikia pasikalbėti kitu svarbiu rei
kalu. Kaip buvo pranešta, namas ruošiamas atidary
mui. O tai be galo daug darbo. Reikia daug valymo, 
daug maliavojimo, daug mažesnių' pataisymų, papuoši
mų ir pagražinimų. Esame pasiryžę visus tuos darbus 
atlikti savanoriška geros valios prietelių talka. Čia jau 
pirmoje vietoje bruklyniečių darbas. Ypatingai galėtų 
prie to darbo prisidėti mūsų draugai ir draugės, gyve
ną Richmond Hill ir apylinkėje. Jiems namas arčiau
sia. Kiekvienas gali vakare atėjęs valandą kitą padir
bėti.

Nuo dabar darbas eis kas vąkarą ir kas vakarą 
prašome talkos. Kurie bei kurios, žinoma, gali ateiti 
dienomis, yra prašomi. Ypatingai šį šeštadienį ir sek
madienį turėtų susidaryti didžiulė talka.

Žinodami Brooklyno lietuvių didžiausį susirūpini
mą matyt Kultūrinį Centrą įsteigtą ir atidarytą grei
čiausiu laiku, neabejojame, jog jie į šį kvietimą talkon 
nuoširdžiai atsilieps ir su darbu prisidės taip, kaip pri
sideda su pinigais prie namo nupirkimo.

Lietuvių Namo Bendrove.

GENEROLAS MEYERS SAKOSI NEEMES 
$250,000 IŠ LĖKTUVŲ FABRIKANTO e

Washington. — Genero
las Bennett E. Meyers už
ginčijo Howardo Hughes’o 
liudijimą, kad Meyers prašė 
$200,000, bet Hughes neda
vė. Gen. Meyers, iš savo pu
sės, sakė, kad Hughes, lėk
tuvų fabrikantas ir juda
mųjų paveikslų gamintojas, 
siūlęs jam $250,000, jei ge
nerolas išgaus Hughes’ui 
karinių lėktuvų užsakymų 
iš valdžios; be to, girdi, 
Hughes siūlęs gen. Meyer- 
sui dar $100,000, jeigu Me-

FRANKO UŽTARĖJAI 
JUNGT. TAUTŲ 
KOMITETE

Lake Success, N., Y. — 
Lenkijos delegatas politi
niame Jungt. Tautų seimo 
komitete siūlė sutraukyti 
visus prekybos ir diplomati
jos santykius su Franko fa
šizmu Ispanijoj ir pertrauk
ti net pašto ir telegrafo su
sisiekimus. Amerikos ir 
Anglijos atstovai piršo tik 
pakartoti pernykščią neaiš
kią rezoliuciją prieš Fran
ko. Sovietų delegatas Gro
myko kritikavo Angliją ir 
Ameriką už prekybą su 
Franko diktatūrą ir už eko
nominę jam pagalbą.

Galų gale dauguma balsų 
nutarta
rias rezoliucijas dėl Fran
ko.

suvienodinti įvai-

Gen. de Gatille Šaukia Į 
Talką Prieš Sovietus

Paryžius, lapkr. 12. —De
šiniųjų Prancūzų Sąskri- 
džio vadas, generolas de 
Gaulle šaukė Ameriką ir 
Angliją į karinę sąjungą su 

•;Francija ir kitais vakari
niais kraštais prieš Sovie
tus. Jisai siūlosi į tos są
jungos vadus.

yers paveiks New Yorko 
valdybą leisti tame mieste 

“Outlaw.”
New Yorko miesto majo

ras O’Dwyer ir leidimų 
(laisnįų) komi sionierius 
Fielding sakė, jog Meyers 
bandė juos paveikti, kad 
leistų New Yorke tą judį 
rodyti. Gen. Meyers žadėjo 
pasidalinti su miesto valdi
ninkais $100,000, kuriuos 
tikėjosi gaut iš Hughes’o už 
to leidimo išgavimą.

ANGLIJA JVEDA 
VERSTINA DARBA 
DYKŪNAMS

London. — Anglijos val
džia įsakė visiems neturin
tiems naudingo darbo susi- 
registruot būtiniems dar
bams iki gruodžio 8 d. Įsa
kymas privalomas visiems 
vyrams nuo 18 iki 51 metų 
amžiaus ir moterims-mergi- 
noms nuo 18 iki 41 metų. 
Ponai-dykūnai taipgi turė
sią , užsirašyt verstiniem 
darbam. Jie deklamuoja, 
kad socialistų valdžia /‘įve
da vergiją.”

Į reikalingus darbus bus 
siunčiama bent 500,000 to
kių asmenų, kurie linksmi
na naktinius kliubus, pre
kiauja gatvėse, gembleriau- 
ja arklių lenktynėmis ir pa
našiai.

Jugoslavijoj Areštuotas 
Vienuolis Kaip Šnipas

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vienuolis • Albino Sempl. 
Gemiero per radiją, įtaisy
tą šv. Antano vienuolyno 
pastogėje, siuntinėjo slap
ias šnipiškas žinias vienai 
svetimai valstybei, 
jis areštuotas.

Už tai

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
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Dešinieji Reuther ir Mazey 
Išrinkti Vyriausiais CIO 
Auto. Unijos Viršininkais

Laimėjo Tafto-Hartley’o Įstatymo Pataikūnai, Pasižadėję 
Prisiekt, Kad Jie Nieko Bendra Neturi su Komunistais
Atlantic City, N. J. — 

CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos suvažiavime lai
mi dešinieji, vadovaujami 
Walterio Reutherio. Jis, 
kaipo unijos pirmininkas, 
iš anksto užsuko mašiną, 
kad suvažiaviman būtų pa
rinkta daugiausia reuthe- 
riečių delegatų.

Reutheris vėl tapo išrink
tas unijos pirmininku di
džiule dauguma balsų. Sek
retoriaus - iždininko rinki
mus laimėjo Emilis Mazey, 
karštas Reutherio šalinin
kas, prieš kairiųjų vadą 
George F. Addesą. Pastara
sis per 11 metų buvo sekre
torius - iždininkas.

Tai laimėjimai Tafto- 
Hartley’o vergijos įstatymo 
pataikūnų. ♦

Suvažiavime d a 1 y vau j a 
2,097 delegatai nuo 900 lo
kalų (unijinių skyrių). 
Kiekvienas delegatas turi 
proporcionaliai tiek balsų, 
kiek narių jis atstovauja. 
Taigi viso susidarė apie aš
tuonetą tūkstančių balsų.

Reutheris išrinktas pir
mininku 5,503 balsais. Du 
mažai težinomi ir kairiųjų 
neremiami kandidatai viso 
gavo apie 300 balsų. Nuo 
balsavimo susilaikė 1,085.

Už dešiniųjų kandidatą į 
sekretorius- iždininkus Ma-

Wallace Sako, Karas 
Priklauso nuo Amerikos.

Cleveland, Ohio. — Buvęs 
Jungt. Valstijų vice-prezi- 
dentas Henry Wallace sa
kė, jog dar ilgoką laiką ne
galėtų būti karo tarp Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos. 
Bet jeigu ši šalis pasiųstų 
armiją į Graikiją ir ameri
konai įsiveržtų į Jugoslavi
ją, Albaniją ar Bulgariją, 
girdi, tuomet rusai pastotų 
jiem kelią ir įvyktų karas.

Anglijos Karininkai Mano, Kad Sovietai 
Jau Iš Tikrąją Pasigamino Atomą Bombą

London, lapkr. 12. —Ang
lijos oficieriai mano, kad 
Sovietai jau iš tikrųjų pasi
gamino atominę bombą, 
nors Amerikoj apie tai a- 
be jojama.

(Washington. — Virši
ninkai Amerikos Atominės 
Jėgos Komisijos nedavė jo
kio atsakymo reporteriams, 
klausinėjusiems, ar Sovietai 
jau turi atomų bombą. Kai 
kurie pavieniai' atominiai 
amerikonų mokslininkai a- 
bejojo, ar Sovietai galėjo 
taip greitai pasigamint 
atom-bombą.)

Paryžius. — Dešiniųjų 
francūzų laikraštis l’In- 
transigeant lapkr. 11 d. iš
spausdino pranešimą vieno 
kitataučio laikraštininko 
(Johno Griggso) iš Sovie
tų Sąjungos apie bandomą
jį atominės bombos išsprog-
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zey buvo paduota 4,821 bal
sas, o už Addes 2,573. Me
nama, kad Addes dabar 
kandidatuos į unijos vice
pirmininkus.

Šį ketvirtadienį bus ren- * 
karna 18 direktorių, kaip 
atstovai įvairių unijos sri
čių. Direktoriai sykiu su 
pirmininku, dviem vice-pir- 
mininkais ir sekretorium- 
iždininku sudaro vykdomą
ją unijos tarybą.

Kairiųjų vadai vykdomo
joj taryboj iki šiol buvo 
vice-pirmininkaj R. J. Tho
mas ir Richardas Leonard 
ii’ sekretorius - iždininkas 
George Addes. Su kairiai
siais ėjo 11 direktorių. Pir
mininkas Reuth e ris turėjo 
savo pusėje tik 7 direkto
rius, O tarimai daromi dau
guma visų centro narių bal
su, c

Reutheris šiame suvažia
vime mojasi laukan išstumt 
visus kairiuosius iš vykdo
mosios tarybos.

Pirm suvažiavimo Reu
theris telegrafavo valdinei 
Darbo Santykių Komisijai 
Washingtone, kad vykdo
mosios tarybos nariai, gir
di, sutikę prisiekt, kad jie 
ne komunistai ir nieko ben
dra neturi su jokiais komu
nistiniais sumanymais, kaip 
reikalauja Tafto-Hartley’o 
įstatymas. Unijos vice-pir- 
mininkas u ž p r o t estavo 
prieš tą Reutherio telegra
mą, kaip sauvališką žingsnį. 
Pagal Tafto įstatymą, visi 
atsakingi unijos centro na
riai privalo pasirašyti to
kias prieš - komunistines 
priesaikas. . .
Unija turi 920,000 narių.

Belington, W. Va. —Guy 
Nitz nušovė savo žmoną, 
jos dukterį nuo pirmesnio 
vyro, pašovė savo sūnų ir 
pats nusižudė.

dinimą rytiniame Sibire, Ir
kutsko apygardoj birželio 
15 d., praeitą vasarą.

Nuo atom-bombos sprogi
mo paprastai sudreba žemė. 
Seismografai, žemės drebė
jimus rodantieji moksliniai 
instrumentai, į v a ir i uose 
kraštuose tą dieną užregis
travo žemės drebėjimą. 
Apie tai liudijo seismogra
fai Londone, Paryžiuje, 
Stuttgarte (Vok ietijoje); 
Pasadenoj, Californi j o j ; 
Maskvoj, Išlaukinėje Mon
golijoje ir daugelyje kitų • 
vietų.

Atom-bombos išbandymą - 
stebėję prof. Sergius Vavi
lovas, Sovietų atominių ty
rimų direktorius, maršalas 
Klimas Vorošilovas ir dau
gelis kitų aukštųjų sovieti
nių mokslininkų ir pareigū
nų.
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' Socialinis Raistas Oklahomoje
Oklahomos valstija atsidūrė šalies Aukščiausiame 

Teisme, kaipo kaltininkė. Labai gerai. Jeigu prieš ją ir 
nieko nebus laimėta, bet visas svietas pamatys, kolčia 
nesvietiška padėtis tenai viešpatauja dėl šimtų tūkstan
čių jos žmonių.

Valstiją teismui skundžia jauna, gabi studentė Ada 
Lois Sipuel, negrė. Dar 1945 metais jinai baigė kolegiją 
ir pasiryžo eiti teisių mokyklon. Ji bandė įstoti į Okla
homos valstybinio universiteto teisių fakultetą, bet buvo 
atmesta — atmesta tik todėl, kad jos odos spalva yra 
juoda. Mokykla buvo patraukta valstijos teisman, bet 
teismas mokyklą išteisino. Sako, Oklahomos konstitu
cija griežtai uždraudžia juodiesiems ir baltiesiems žmo
nėms lankyti bendras mokyklas. Betgi Oklahomoje nesi
randa negrams skirtos teisių mokyklos. Tai reiškia, kad 
panele Sipuel turi atsisakyti siekimo teisių mokslo. To 
paties, žinoma, likimo laukia ir kiti negrai, kurie norės 
tos pačios profesijos siektis.

Aukščiausias Teismas turės išspręsti, ar ši Oklaho
mos konstitucija yra suderinama su šalies konstitucija, 
kuri visiems piliečiams patikrina lygias teises. Teismo 
nuosprendis bus svarbus ir įdomus.

Civilizuoto pasaulio žmonėms sunku suprasti, kaip 
gali civilizuotoje Amerikoje rastis tokis socialinis rais
tas, koks viešpatauja ne tik Oklahomoje, bet visose pie
tinėse valstijose. Ten nei šalies konstitucija, nei teisių 
bilius neveikia. Ten dauguma piliečių yra beteisiai.

Labai laikas tam raistui padaryti galą. Reikia lin
kėti, kad Aukščiausias Teismas prisidės prie to taip ilgai 
atidėto darbo.

Prie Kapo tų, Kurie Save Paaukojo
.Antradienį buvo švenčiama “Armistice Day,” tai 

yra, Pirmojo Pasaulinio Karo pabaigos diena. Daug 
susirinkimų laikyta, daug prakalbų pasakyta, dar kartą 
prisiminta tie, kurie save paaukojo ant karo aukuro.

Gerai, kad nepamiršti tie drąsūs Amerikos sūnūs. į 
Bet gaila ir liūdna, kad prie jų kapo daugiausia kalbėta 
apie naujus konfliktus, o beveik visiškai pamirštas tai
kos išlaikymo reikalas. Toks žuvusiųjų paminėjimas yra 
įžeidimas jų atminties. Jie save paaukojo tvirtai tikėda
mi, jog tai bus paskutinė žmonių skerdynė. Taip būvu 

' kalbėta anam kare. Po to jau įvyko kitas, dar didesnis 
ir baisesnis karas — įvyko todėl, kad buvo pamirštos 
pirmojo karo aukos, kad buvo leista pasaulyje įsigalėti 
fašizmui. Antrajam kare vėl buvo sakyta, kad čia jau 
bus paskutinis karas. Bet dabar vėl atsiranda tokių, ku
rie kalba ne apie, taikos išlaikymą, bet apie pasiruošimą 
kitam, dar baisesniam karui.

Tą dieną buvo gražiai pamiršta ir Jungtinių Tautų 
Asamblėjos rezoliucija, pasmerkianti karo kurstytojus.

--------- 9-------- *

Gyvybė už Gyvybę Belgijoje
Belgijos žmonės nedovanoja savo fašistams ir parsi

davėliams Hitleriui. Lapkričio 10 dieną jie pakorė 27 
' buvusios reksistų partijos narius. Šitie išsigimėliai, mat, 

1944 metų rugpjūčio mėnesį nužudė 27 patrijotus, fašistų 
priešus. Teismas patvarkė, kad už kiekvieną patrijotą 
turi vienas fašistas savo gyvybe užmokėti. Tarpe pa
kartųjų buvo partijos vadas Victor Mathys.

V - -------------- .Dar Vieiia Revoliucija
Dar taip neseniai Siam tapo priimta į Jungtines 

Tautas, o jau ten įvyko “revoliucija” —'valdžia tapo nu
versta ir karinė diktatūra įsteigta. Buvęs japonų ben
dradarbis ir šalies* diktatorius tarpe 1938-1944 metų, 
maršalas Songram užgrobė valdžios aparatą.

Tai tokia pat revoliucija, kokios yra labai madoje 
Pietų Amerikoje. Šiandien viena klika valdo ir kankina 
žmones, rytoj kita -v pamatiniai niekas nepasikeičia.

j

Amerikos ir Sovietą Susitarimas
Didžiausiu entuziazmu pasaulis pasitinka žinią, kad 

Jungtinių Tautų Asamblėjoje įvyko susitarimas tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos. Abi pusės nusileido. An
glijos mandatas Palestiną valdyti turi baigtis 1948 metų 
gegulės 1 dieną, o ne vėliau liepos 1 dienos turi būti 
įsteigtos dvi valstybės — viena arabų, kita žydų. Visą 
tą procesą prižiūrės komisija, kurią išrinks Asamblėja, 
bet kuri veiks Saugumo Tarybos vadovybėje.

Sakoma, kad visos delegacijos buvo taip gerai šio 
įvykio paveiktos, jog jų pirmininkai sakė prakalbas ir 
abi didžiąsias šalis karštai sveikino. Vienas susitarimas 
gali vesti prie kito susitarimo. Labai galimas daiktas, 
kad bus rimtai bandyta geriau susikalbėti ir kitais svar
biais reikalais.

Vienas dalykas, žinoma, visiems aiškus, atsieit, kad 
taikos išlaikymas priklausys nuo susitarimo ir bendra
darbiavimo. Gaila, kad mūsų šalyje ir kitur yra tokių 
žmonių, kurie šios didelės tiesos negali įsidėti sau į gal
vą. Jie tiki atominėš bombos politika ir reikalauja, kad 
mūsų šalis nedalytų jokių nusileidimų. Tai kvaila ir akla 
politika. Ji žada ne taiką, bet karą. 
------------------- ------------------------------------------------------ --------------------  
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 13, 1947

Jungtinių Tautų organi
zacijos seimas, kuris jau 
veik du mėnesiai laiko, kaip 
posėdžiauja New Yorke, at
sidūrė sunkioje padėtyje. 
Anglo-saksų blokas jau sei
mo išvakarėse ruošėsi prie 
“ofensyvo prieš Tarybų Są
jungą.” Tą ofensyvą atida
rė generolas George Mar
shall savo kalboje 17 d. spa
lių. Bet sekamą dien/į Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
vadas Andrius Višinskis 
padarė ofensyvą užklupda
mas naujo karo kurstytojus 
ir reikalaudamas -juos baus
ti, kaipo kriminalistus. Jis 
įvardino visą eilę asmenų, 
kurie mūsų šalyje vedė ir 
tebeveda propagandą už ka
rą prieš Tarybų Sąjungą ir 
liaudies demokratines res
publikas.

Seimo dienotvarkyje bu
vo apie 60 įvairių klausimų. 
Prie jų dar pridėjo eilę nau
jų generolas Marshall. Sei
mas laiko posėdžius bendrai 
aptarin>ii ir priėmimui į- 
vairių komitetų priimtų re
zoliucijų. Svarbiausi ir dau
giausiai diskusijų iššaukė, 
tai sekami klausimai:
Indonezija ir 
Palestina

Prieš Indonezijos Jiaudį, 
apie 70,000,000 žmonių karą 
veda Holandijos imperialis
tai. Holandija maža valsty
bė, bet ji gauna didelę pa
galbą iš Anglijos ir Ameri
kos. Indonezija reikalavo, 
kad Jungtinių Tautų sei
mas imtųsi žygių suvaldyti 
Holandijos imperialis t u s. 
Bet Holandija naudojasi 
Anglijos - Jungtinių Valsti
jų globa ir todėl Indonezijos 
klausimas stumdomas nuo 
vieno prie kito stalo. Tary
bų Sąjungos, Lenkijos ir ki
tų liaudies demokratinių 
respublikų delegatai reika
lauja, kad atitrauktų Ho
landija savo armiją linkui 
tų pozicijų, kur ji stovėjo 
pirma užpuolimo ant Indo
nezijos.

Palestinos klausimas yra 
kitas, kuris parodo, kaip 
imperialistinės v a 1 stybės, 
kurios turi pavergę dideles 
kolonijas Azijoje ir Afriko
je nenori suteikti kolonijų 
gyventojams tautinės lais
vės ir politinės nepriklauso
mybės.

Tarybų Sąjungai vado
vaujant už kolonijų žmonių 
laisvę nubalsavo 25 balsais 
prieš angliško bloko 23 bal
sus, kad Jungtinių Tautų 
Kolonijų Globos Komitetas 
imtųsi žingsnių prie suda: 
rymo sąlygų, kad kolonijų 
gyventojai ■ 1 gautų laisvę. 
Bet, vargiai tas bus prave
sta turint mintyje tą, kaip 
buvo per visus metus nesi
skaitoma su 1946 metų re
zoliucija n u s i ginklavimo 
reikalais.
Korėjos Reikalai

Korėja yra prie Japoniš
kų Jūrų, Azijoje. Nuo 1905 
metų ją buvo pavergus Ja
ponija. 1945 metais Sovietų 
Sąjungos 9 armija sumušė 
Japonijos armiją Mandžu- 
rijoje ir išvijo iš Korėjos. 
Po to į pietinę Korėjos dalį 
atvyko Anlerikos armiją, 
pagal Roosevelto - Stalino 
susitarimą, padarytą Kry
me. Dabar šiaurinę dalį val
do Korėjos liaudis, kur sto
vi Sovietų Armija, o pietinę 
dalį Jungtinių Valstijų gu
bernatorius su pagalba ar
mijos ir dešinių elementų.

Korėja užima 85,246 ketv. 
mylias ir turi apie 25,000,- 
000 gyventojų. Pagal Mask
vos sutartį, 1945 metų ru
denį, tai kopėjoje turėjo

ir Jos Ateitis
būti įseigta Laikinoji val
džia, kuri penkis metus tu
rėjo būti Sovietų Sąjungos, 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės globoje. Bet tarpe So
vietų ir Amerikos koman- 
dierių derybos nedavė pa
geidaujamų rezultatų.

Jungtinių Vals
tijų Valstybės Sekretorius 
generolas Marshall pareika
lavo, kad Jungtinių Tautų 
Seimas išspręstų Korėjos 
klausimą ir pasiūlė savo 
planą. Sovietai pareiškė, 
kad ši organizacija nieko 
neturi Korėjos klausime, 
kad tas klausimas išspręs
tas tarpe Sovietų ir Ameri
kos. Gi jeigu generolai ne
gali susitartti, tai su pra
džia 1948 metų lai Jungti
nės Valstijos ir Sovietai iš
traukia armiją iš Korėjos ir 
palieka patiems Korėjos 
žmonėms savo " reikalus 
tvarkyti.

Sovietai reikalavo, kad 
Korėjos atstovai būtų iš
klausyti 'Jungtinių Tautų 
Seime. Bet jų reikalavimas 
atmestas. Priimtas Marsha- 
116 reikalavimas, kad pasių
sti į Korėją “dabotojų ko
misiją”, kuri pridabos val
džios išrinkimą. Į

Sovietų Sąjungos delega
cija pareiškė, kad tai bus 
pakartojimas to paties, kas 
įvyko Graikijoje, nes Jung
tinių Tautų komisija bus 
sudaryta iš tokių atstovų, 
kuriems neapeis Korėjos 
darbo ir demokratijos liau
dies reikalai. Sovietai ir ki
tos demokratinės liaudies 
respublikos pareiškė, kad 
boikotuos' tokią komisiją. 
Reiškia, Korėjos klausime 
neatsiekta susitarimo.
Graikijos Reikalai

Graikijos klausimas užė
mė daug laiko. Pradžioje 
angliškas blokas norėjo nu
kaitinti Albaniją, Bulgariją 
ir Jugoslaviją, būk jos “ki
šasi į» Graikijos vidaus rei
kalus.”

Kada tas nepavyko, tai 
didžiuma balsų (34 prieš 6) 
nutarė siųsti “Sienų Sargy
bą”. Jugoslavija, o vėliau 
Albanija ir Bulgarija parei
škė, kad jos nesiskaitys su 
vienpusiška “Sienų Sargy
ba”, nes buvusi “tyrinėji
mų” komisija buvo taip pat 
vienpusiška. Ji nesiskaitė 
su Balkanų valstybių skun
dais prieš Graikijos fašistų 
įsiveržimus. Lenkija, Če- 
choslovakija, B a 1 trusija, 
Ukraina,1 Jugoslavija ir So
vietų Sąjunga pareiškė, kad 
jos nedalyvaus “Sienų Sar
gybos” sudaryme.

Sovietų Sąjungos delega
cija reikalavo, kad iš Grai
kijos būtų atšaukta Angli
jos ir Jungtinių Valstijų ar
mijos ir karinės misijos, ki
taip ' Graikija yra netekus 
savo nepriklausomybės.
Marshąllo Planas

Greta politinių kovų ėjo 
aštri kova ir taip vadina
mame Ekonominiais - Fi
nansiniais Reikalais Komi
tete. Demokratinių liaudies 
respublikų atstovai reikala
vo, kad paskolos ir ekono
minė pagalba nebūtų nau
dojama tų šalių nepriklau
somybės paneigimui.

Sovietų delegacija įrodi
nėjo, kad Marshallo Planas 
ir paskolos, kaip Franci j ai, 
Italijai ir kitoms šalims, tei
kiamos politiniais sumeti
mais. Amerikos diplomatai 
net nusako kas tų šalių val
džioje. gali būti ir kas ne 
(komunistų išstūmimai i& 
Franci jos ir Italijos val
džių).

Bet angliškas blokas tu

rėdamas didelę didžiumą 
balsų užgyrė Marshallo Pla
ną ir kitą panašią “pagal
bą” kitoms šalims, kuri yra 
teikiama tik toms, kurios 
prisilaiko angliško bloko li
nijos.
Karo Kriminalistu
Globa

Jugoslavijos delegatas 
kaltino, kad jo šalis yra į- 
teikus 759 karo kriminalis
tų vardus, kurie yra Itali
joje, 117 kriminalistų var
dus, kurie yra Austrijoje 
(Anglijos ir Amerikos zo
noje), bet tie kriminalistai 
nebuvo atiduoti liaudies 
teismui.

Jis įvardino Hitlerio sėb
rus. Tūlas Dr. S. Uberrei- 
ther Slavonijoje nužudė 80,- 
000 slovėnų laike Hitlerio 
okupacijos, bet jį ir dabar 
bausmės ranka nepasiekia.

Lenkijos ir Sovietų dele
gatai reikalavo suValdyti 
fašistų ir karo kurstytojų 
veiklą “išvietintų stovyklo
se”, sudaryti sąlygas, kad 
tie žmonės galėtų grįžti į 
tėvynę. Bet ir šiuo klausi
mu demokratinių liaudies 
šalių teisingi reikalavimai 
paneigti.
žinių ir Informacijų 
Reikalas •

Iškilo jis greta su reika
lavimu suvaldyti naujo ka
ro kurstytojus. Aišku, kad 
nekokioje pozicijoje buvo 
tie, kurie šmeižtus, melus 
ir karo propagandą turėjo 
teisinti. Jie dangstėsi “žo
džio ir spaudos laisve.” Jie 
šaukė apie “policines vals
tybes” ir “cenzūrą.”

Bet galų gale buvo priim
ta rezoliucija, reikalaujan
ti,, kad visos valstybės, ku
rios sudaro Jungtines Tau
tas, turi imti žingsnių ap
rėžti melų, šmeižtų ir karo 
kurstytojų propagandą,

'Tarybų Sąjungos delega
cija argumentavo, kad 
“spaudos ir žodžio laisvė” 
reikalauja ir atsakomybės. 
Kad Jungtinėse Valstijose 
nors yra “spaudos ir žodžio 
laisvė”, bet yra įstatymai, 
draudžianti rašyti taip, 
kad kenkti bizniui; yra paš
to įstatymai, kurie nepra
leidžia “nešvarių terminų 
raštus”, žodžio laisvė dar 
neleidžia atvirai vieniems 
šaukti prieš kitus, kad juos 
apšmeižti. Jeigu toki įsta
tymai yra liečiant atskirus 
asmenis ir biznį, tai kodėl 
tada po skraiste “žodžio jr 
spaudos laisve” turi būti 
tolęruojami pasaulinio ma
štabo kriminalistai, kurie 
kursto apiplėšti ‘- apvogti 
ištisas valstybes arba išžu
dyti milionus ir dešimtis 
milionų žmonių?

Rezoliucija priimta prieš 
karo kurstytojus, o spaudos 
ir informacijos reikalais 
klausimas bus svarstomas 
sekamais metais specialėje, 
konferencijoj.
Kas Toliau?

Generolas. Marshall pa
reikalavo, kad būtų įsteigta 
taip vadinamas “Mažasis 
Seimelis”, kuris nuolatos 
laikytų posėdžius. Jo tiks
lus visaip aiškino. Vieni sa
kė, kad perdaug Seimas tu
ri klausimų, tai reikalingas 
oagelbinis aparatas. Kiti, 
xad apeiti Saugumo Tary
bą, kur Sovietai turi “ve
to” teisę išrišimui įvairių 
klausimų, kiti, kad būk tas 
naujas organas nesikiš ,į 
Saugumo Tarybos reikalus.

Tarybų Sąjungos ir liau
diškų demokratinių respub
likų delegatai pareiškė, kad 
tai .yra nesiskaitymas su 
Jungtinių Tautų Konstitu-

(Žinios iš Lietuvos)
Aluntos, Vyžuomų ir 

Kuktiškių žemės ūkio ko
operacijos draugijose jau 
veikia apie 10 koopertyvi- 
nių kalvių, malūnų.

Apskrityj yra įsteigta 14 
pirminio linų apdirbimo fa
brikų - jaujų. Jie yra nau7 
joviško tipo ir aprūpinti 
moderniškomis mašinomis.

Žemės ūkio kredito koo
peracijos aprūpina savo na
rius ir neturtingus valstie
čius kreditais. Vyriausybė 
išskyrė daugiau kaip 2 mi
lijonu rublių kreditų įsigi
jimui gyvulių, statybai ir 
t.t.

Smetonos valdžios metu 
Kėdainių apskrityje veikė 
tik 1 gimnazija ir 2 pro
gimnazijos, kuriose mokėsi 
apie 350 vaikų.

Tarybų • valdžios dėka, 
1947-48 mokslo metais aps
krityje jau veikia 110 pra
džios mokyklų su 10,000 
mokinių, 5 gimnazijos ir 8 
progimnazijos (iš jų 2 su
augusiems) su daugiau 
kaip 3,000 besimokančių.

Bublių miestelio klubo- 
skaityklos meno saviveik
los ratelis puikiai veikia. 
Neseniai suruoštame liau
dies dainų ir šokių vakare, 
ratelio nariai parodė savo 
pasiekimus. Šokėjos gerai 
išpildė “Kalvelį”, “Kubilą”, 
“Mikitą” ir kt.

Kėdainiai, šiomis dieno
mis 60 asmenų baigė auto
mobilistų kursus. Visi bai
gusieji gavo šoferio teises. 
Greit pradės veikti radistų 

ei ją, kad siekimas paversti 
šią organizaciją į angliš
ko bloko politikos įrankį.

Po daugelio pataisymų ir 
ginčų nutarta įsteigti “Ma
žas Seimelis.” Tūli jau ma
nė, kad Sovietų Sąjunga ir 
liaudiškos demokratinės re
spublikos tuojau pasitrauks 
ir šaukė: “Nepaisykime, ei
kime be Sovietų! Darykime 
viską prieš Sovietų politi
ką!” Jie atrodė labai pana
šūs į 1939 m. Municho ponus, 
kurie taip pat šaukė ir at
vedė pasaulį prie karo.

Sovietų Sąjunga, Baltru- 
sija, Ukraina, Lenkija, Ju
goslavija ir Čechoslovakija 
pareiškė, kad “Mažasis 
Seimelis” įsteigiamas nesi
skaitant su Jungtinių Tau
tų Ko’nstitucija ir todėl tos 
šalys jame nedalyvaus. Vi
sa eilė kibų šalių delegatų 
taip pat nebalsavo už “Ma
žo Seimelio” įsteigimą.

Andriųs Gromyko, Tary
bų Sąjungos delegatas tar
pe kitko sakė; “Rekacinin- 
kai ir nkujo karo, kurstyto
jai jau trina rankas iš 
džiaugsmo ir pasitikėjimo, 
kad šis amerikinis pasiūly
mas veda prie* Jungtinių 
Tautų organizacijos sugrio
vimo.”

Višinskis kelis kartus kal
tino, kad Jungtinių Tautų 
organizacija yra paversta į 
paklusnų Anglijos-Jungti
nių Valstijų politinį įrankį, 
kad tarimai daromi nesi- 
siskaitant su kitų' tautų 
žmonių valią, kad mašinali- 
škai (“Steamroller”) būdu 
jie pravaromi.

Reikia pasakyti, kad 
Jungtinių Tautų Seimo dar
bai eina prie pabaigos. Sei
mas nepasitarnavo taikos 
organizacijos sutvirtinimui, 
kuri tam tikslui buvo į- 
steigta velionio Roosevelto 
sumanymu. Matyti, kad y- 
ra pasaulyj militaristų jė
gų, kurios norėtų, kad kuo 
greičiąu šis taikos aparatas 
būtų palaidotas. Todėl jie 
ir laikosi blokų, grupių ir 
“steamroller” politikos.

D. M. š.

kursai, į kuriuos «jau užsi
rašė apie 50 žmonių.

Šėtos miestelyje šiomis 
dienomis pastatytas pamin
klas žuvusįems už tėvynės 
laisvę kariams.

Per Obelės upę atstaty
tas tiltas, kuris buvo vo
kiečių grobikų sunaikintas. 
Tiltas turi 5 angas.

Ariogala. — Tarybų val
džios pastangomis Arioga
loje buvo įkurtas vaikų dar
želis, kuris dabar skaitosi 
pavyzdingiausiu apskrityje. 
Vaikų darželį lanko apie 
50 Ariogalos darbininkų ir 
tarnautojų vaikų.

Trakų apskrityje 1940 
metais dviejose progimnazi
jose mokėsi apie 220 moki
nių, dabar apskrityje veikia 
dvi gimnazijos ir šešios 
progimnazijos su 1,000 mo
kinių. Didėja pradžios mo
kyklų skaičius. Jeigu pernai 
apskrityje veikė 148 pra
džios mokylos, tai šiais me
tais jų- jau veikia 153 su 
12,645 mokiniais.

Daug dėmesio kreipia ta
rybų valdžia į suaugusių 
švietimą. Prie 16 pradžios 
mokyklų buvo suorgani
zuoti suaugusių kursai.

Aukštadvario laukų ūkio 
mokykla pradėjo naujus 
mokslo metus. Apie 100 
moksleivių kasdien po teo
retinių dalykų atlieka prak
tiką laukuose, bandomuo
siuose daržuose, sode, bity
ne.

Šiais metais mokykloje 
buvo daromi bandymai iš
auginti vaistingas valerijo
no šakneles. Sekančiais me
tais numatoma plačiai kul
tivuoti vaistinius rebarba- 
rus, beladoną ir kitas vais
tažoles; bus sodinamos nau
jai išvestos atsparios li
goms bulvių rūšys.

Mokyklos direktorius M. 
Valys rūpinasi moksleivių 
poilsio organizavimu. Mo
kykla turi puikią biblioteką, 
sporto aikštelę, meno savi- 
yeiklos ratelius.

L. Levinienė.

Laiškas iš Lietuvos
Niujorkietis B. Baleišis 

gavo laišką nuo savo gimi
naičio, Vilniaus Valstybinio 
Universiteto Medicinos Fa
kulteto studento Daunora- 
vičiaus laišką #iš Lietuvos. 
Tarp kitko jame sakoma:

“Mielas Dede:
“Tamstos laišką, kuris 

buvo rašytas 1947 metų ko-
vo 23 d. gavau neperseniai. 
Tik, žinoma, jis pašte išgu
lėjo pusę metų. Aš, dėde, 
buvau sunkiai susirgęs sme
genų uždegimu ir ligoninė
je teko išgulėti apie tris su 
puse mėnesio, taigi apie 
laišką nebuvo kam net tei
rautis. Dabar vos tik jį ga
vęs, rašau Tamsta atsaky
mą kuo greičiau.

.“Tamstos laiškas man la
bai įdomus. Dėdė nusimeni 
dėl savo vienkiemio. Tams
tos vienkiemis tebėra ir 
taip pat tebėra trobos, o jį 
apdirba' tas pats žmogus, 
kuris dar dirbo prie jūsų ■ 
gyvos motinos. Taigi, dėde, 
dęl to nesisielok ir negadink 
nervų, nes ką Tamsta pasi
statei, viskas tebėra po se
novei.

“Dede klausiate, ar ištik- 
rųjų pas mus mokslas ne
mokamas? Taip, pas mus 
mokslas dabar prie tarybų 
valdžios nemokamas. Klau
siate, ar prie Smetonos bū
tum galėjęs baigti mokslą 
ir siekti toliau? Prie Sme
tonos aš nebūčiau baigęs 
vidurinio mokslo, tai yra 
gimnazijos, o apie universi
tetą nėra ir kalbų...”

<■->/ . y.-' • * •/ '



ENGLISH SECTION Time to Make Your 
Reservations for

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

Detroit’s Sextette Ready 
to Entertain For New Yorl

OUR NEW BUILDING has 
been purchased. The work of 
cleaning, painting, decorating, 
remodeling, repairing is now 
in progress. Due to a techni
cality — the New York State 
Insurance Department does 
not like to have fraternar or
ganizations enter into co- 
ownership plans — the Lith
uanian Building Corporation 
purchased the building by it
self. However, there still is 
one little thing that must be 
done under the new circum
stances — the amount which 
the LDS would have invested, 
must be raised with shares 
and loans. We can do this, 
too — and the shares and the 
loans are starting to come in 
again, showing the fine pa
triotic pride which Lithuan
ians have in obtaining the best 
possible facilities for their or
ganizations.

Y’our cooperation is now 
needed more than ever. Your 
cooperation- is needed in the 
form of shares and loans. 
Shares are 25 dollars each 
and for loans (any amount) 
the Lith Building Corporation 
is giving 2% interest. The more 
money raised in this manner, 
the less expense there will be 
in maintaining a mortgage and 
interest and 
ments.

those people who were there 
certainly enjoyed the change.

One more comment we would 
like to make, and that is that 
some of the numbers seemed 
to us to take too long. We do 
not pretent to be a music cri
tic — but just a guy who pays 
a buck to see a concert and 
wants to enjoy it.

We want to say a little about 
the Vyturėlis string ensemble. 
They can play some very good 
numbers and they did. But we 
feel that it is not necessary to 
go thru’ nearly their whole re
pertoire each time they go on 
the stage. A few snappy num
bers is enough. Of course the 
group is still new and they do 
work hard. But some arrange
ments — working the quintette 
in with the ensemble would be 
better than having them sing 
separately — certainly would 
have improved their number.

The Vyturėlis group, as it 
was, presented seven numbers. 
Some of these numbers were 
very good. However, there were 
others on the program and the 
stage should have been yielded 
a little sooner to the next num
ber. There is such a 
having too much of 
thing, too.

thing as

' principal pay Biruta

last 
one of

CONCERT 
another 

demonstrations

LAISVE’S 
Sunday was 
those annual 
which Lithuanian people give
of their support to the Lith
uanian Daily. There was, as is 
usual, a crowded hall for the 
concert and many came in for 
thf? dancing later on. It was a 
superb concert, which, we are 
sure, was enjoyed by everyone 
who was present.

We would like to make some 
comments, however. They tell 
us that the concert held in 
Newark by Sietynd Chorus was 
something different in the run 
of concerts. A group of young 
people with an imagination, 
initiative and courage to 
overcome inertia on the part of 
some who have come to think 
that a concert must of necessi
ty be just a recital of some 
selected numbers, good though 
they may be, without any stage, 
fccenic or lighting effects. In 
Newark it was different and

AS WAS USUAL,
Ramoška the star singer of the 
day captured* everyone’s heart. 
Her clear soprano voice brought 
a hush into the crowded hall 
and somehow it seemed that 
more people were in the hall 
at the time she sang. Even 
such a guy who doesn’t know 
too much about music as our
self, was strongly moved by 
her singing. We shall have to 
go to Elizabeth this Sunday 
to hear her sing at the LDS 
District Concert. Hope you’ll be 
there, too.

WANTED: Voluntee rs from 
among the younger people, 
too, to help fix up the new 
building for the grand open
ing. Watch the local news 
page of Laisve for dates. Your 
help is needed to make this 
center as beautiful and as at
tractive for the grand open
ing as possible.

This will be our center, let’s 
all help to put it into spic 
and span shape!

Philadelphia Lyros Chorus 
Concert is Tomorrow Night

PHILADELPHIA, Pa. — 
Friday evening, November 14, 
1947, Philadelphia’s Lyros Cho
rus is presenting a cencert at 
the R.U.B.A. Hall, 414 Green 
Street at 8:30 P. M.

It is encouraging to see 
young men and women partici
pating again after the chorus 
stopped its activities because 
of the war. The chorus in Phil
adelphia has made some rapid 
strides since the beginning of 
this year, and its members 
have worked hard, under the 
able direction of Rose Behmer, 
so this concert will be a big 
success.

The program will include 
American songs as well as 
well as Lithuanian, male group 
and female group singing, 
duets, etc. The star members of 
Lyros chorus are Franie Polm- 
rink, lovely soprano; Ed Pil- 
dis and Joe Adams, tenors to 
be proud of, Al Merkis, bass, 
and also president of Lyros 

blonde 
secret-

fine

will 
and

joyed their colorful music in 
the past, and the Lyros Chorus 
is happy to present this 
group to you again.

After the concert there 
be dancing till one o’clock
plenty of refreshments. Tick
ets can be bought from any 
member of the Lyros Chorus or 
the Lithuanian Mothers’ Club, 
and may also be purchased on 
Friday evening, November 14 
at the door. The admission is 
75c, tax included. A good turn
out of Lithuanians is expected.

With the approaching con
cert, the chorus’ rehearsals 
have been stepped* up to 
nights a week, Monday 
Thursday.

Anyone wanting to 
Lyros Chorus will be 
to do so.

Regular rehearsals 
on Monday evening
P.M. at the Lithuanian Repu
blican Club, 1218 Wallace 
Street. Admission into the club 
will be gained at the side en
trance after ringing the bell. 
So if you want to get around 
and meet people, spend a so
cial evening with the Lyros 
Chorus on Monday evenings.

The Informer.

two 
and

thejoin 
welcome

are 1held 
at 8:30

will be

Chorus, and pretty
Millie Phillips, alto and 
ary of the chorus.

Also on the program
the well known Russian Bala
laika Orchestra, I’m sure many 
of you have heard and en-

DETROIT’S GIRLS SEXTETTE which will be at 
the LMS Festival in New York over Thanksgiving 
Holidays is ready now to leave for the big city, it is 
reported. This group which has entertained hundreds 
of Lithuanians in Cleveland, Chicago and Detroit at 
concerts as well as on the air, will present several 
numbers at the Festival. It is one of the most popular 
groups in the Midwest and the Easterners will love 
them, too. They are all LDS members, too!

Festival Housing
The Festival Housing Com

mittee last week announced 
that all reservations for hotel 
accomodations ' for those who 
plan to attend the LMS Festi
val over Thanksgiving weekend 
should be made by November 
15th. 
item 
care 
all 
plan

as hotels are

has made ar-
Hotel Picca-

By MILDRED STENSLER
For some time we’ve been 

trying to convince our young 
friends that a concert need 
not be a dry, boring affair. 
I doubt if we made much 
headway. But along comes the 
Sietyno Chorus of Newark, N. 
J., and in one night makes 
hundreds of converts. 'That 
night the chorus proved that 
with a little effort, a dash of 
initiative, a sprinkling of ori
ginality, a concert could be a 
lot of fun.

Before the concert, the an
nouncer 
stepped 
tain and 
of the 
curtain

way.
as follows: 
double bed

twin beds

and

and

evening, 
the cur- 
audience 
that the

open on a 
with the 

acting as 
and the other 

personnel,

Biruta Ramoška, Octette X 
Play in Elizabeth Sunday

ELIZABETH, N. J. — The 
LDS Third District which 
takes in the New York and 
New Jersey area is planning a 
grandiose affair on Sunday, 
November 16th, at the Lith
uanian Liberty 
cond Street, in 
here.

Hall, 269 Se- 
Elizabethport,

attraction will 
Ram os k a, s o p r a n o, 

fame, late of
Biruta’s sop-

The feature 
be Biruta 
of Broadway 
“Street Scene,
rano voice has thrilled many 
thousands of people not only 
in theatres, concert halls, but 
over national radio hook-ups 
as well, 
was the 
“Cameos 
National 
pany hook-up. She was chos
en by Oscar Strauss, himself; 
to interpret his music with 
song at the important Car
negie Hall “Pops” Concerts 
last season.

Biruta made a big 
the Laisve Concert in 
lyn last Sunday.

This LDS Concert 
merits* everyone’s support is 
the first appearance of Biru
ta Ramoška before a New 
Jersey Lithuanian audience. 
A good turnout of Lithuanians 
is expected.

Aside from Biruta, on the 
program will be the Sietyno 
Chorus of Newark, N. J., and 
the Sietyno 
well-known 
Sietynas showed 
and initiative in a 
cal Revue on Nov. 
ark. Such a concert program 
was never heard in Elizabeth 
before, and it is certain that 
the Liberty Hall will really be 
packed for the occasion.

Aside from the concert pro
gram, a one'act comedy, “Mir- 1 ties Lažybos,” will be pre
sented by the Brooklyn Act
ors Group. Brooklynites hąve 
been rehearsing this play for 
some time now and are pre
paring to present ’it at the 
LMS Festival over the Thangs- 
giving Holidays. This will be 
the.first presentation and will 
be a sort of a “prevue”' of 
the production.

After the program, dancing 
will follow to the tunes of A. 
Pavidis Radio Orchestra. Ad
mission to the Concert, Play 
and Dance will be one dollar, 
while for dancing alone, the 
price is only 50 cents.

The whole affair is 
arranged by the LDS 
District in cooperation

Only recently, 
featured singer 
of Music” over

she 
in 

the

hit at 
Brook-

Octette — all 
singing groups, 

originality 
sxycll musk 
Is in New-

being
Third

with

BIRUTA RAMOŠKA

the Elizabeth LDS Lodge .
Doors of the Liberty Hall 

will be open from 3:30 p.m. 
and the program will start at 
4 :0(Y p.m. Come early to get 
a seat. —Comm.

is an important 
and will have to be taken 
of as soon as possible by 
persons and groups who 
to attend.

Committee members will lie 
busy with all sorts of things 
at the last, minute and will 
not be able to find housing at 
the last minute for everyone. 
Therefore, if you are planning 
to stay at a hotel, make your 
reservations now, 
pretty busy on 
weekends.

The committee 
rangements with
dilly, 227 West 45th Street, in 
New York City, right in the 
heart of the groat white 
The prices are

Rooms with 
bath — $6.00

’ Rooms with
bath — $6.00—$7.00

Rooms with bath for three 
persons — $9.00

Rooms with two double beds 
and bath for four persons — 
$11.00.

There are 
available at 
Piccadilly, 
have to be 
if desired.

For reservations at Piccadilly, 
write to Mr. Roy Moulton, Man
aging Director, Hotel Piccad
illy, 227 West 45th Street, New 
York 19, N. Y.

no single rooms 
this time in Hotel 
Other hotels wil 
contacted for this,

who desire housing in 
homes, will please 

Mr. Harry Mitkus, 46

reservations,

Those 
private 
write to 

[Ten Eyck Street, Brooklyn 6,
iN. Y. as soon as'possible, so a 
'place can be had for you.
, If you do not make ope or 
another ‘of these
the Committee will not be in 
a position to be of much assist
ance to you when, you arrive.

Festival Housing 
Committee.

an- 
is-

LDS CONVENTION, 
nounced the October 15th 
sue of the Tiesa, will be held 
during the week of July 4th 
in 1948 in Cleveland, Ohio.

Lithuanian Book Exhibition

of the 
out before 
advised the 
procedu re, 
would 

ib scene
chorus members 
guests, waiters, 
appropriate personnel, and 
that the audience should con
sider themselves as guests too. 
All action, too, was to be in 
pantomime.

The curtains parted, a 
spotlight picked out the pian
ist softly playing “Clare do 
Lune;” then it swung over to 
the other side and played up 
the antics of the gentlemen 
at the bar who finally broke 
into song, to the delight and 
applause of the guests. Over 
on the other side again, the 
accompanist began the strains 
of the “Anniversary Song,” 
the chorus started to hum 
along and then rose to sing, 
while full lights and spots 
played over the whole stage.

The rest of the Concert 
consisted of more such scenes, 
leading up to the actual per
formance of the different 
numbers. The beauty part of 
such a concert was that there 
was something going on the 
stage at 
ence had 
squirm.

Before 
decided on this Night Club 
scene, they discussed the sub
ject and were surprised to 
find that many other , themes 
could have been 
the same 
could be 
hay-field, 
costumes 
gras with 
made costumes; an American 
garden party; an operetta 
night; a movie sound stage.

all times, the audi- 
no time to yawn or

the Sietyno Chorus

worked up 
way. The scene 

set in a Lithuanian 
with appropriate 

and songs; a mardi- 
outlandish home-

in Baltimore I bis Weekend
(J]—————————————

Waterbury Vilijos Chorus 
Gives Concert

BALTIMORE, Md. — There 
will be a Lithuanian Book Ex
hibition at the Lithuanian Hall, 
851 Jlollins Street, in this city 
on Saturday and Sunday, Nov
ember 15th and 16th. The 
hibition will commemorate 
400th Anniversary since 
first book was printed in 
Lithuanian language.

This Sunday
the 
the 
the

Conn. — 
of this city, 
plans for a

Admission is free of charge 
to this exhibit being' sponsored 
by Branch 25 of the Lithuan
ian Literary Society1.

On Sunday, November 16th, 
starting at 3 p.m., there .will be 
a lecture in the Lithuanian 
language on the History ♦. of 
Lithuanian literature, books, 
newspapers and periodicals.

See copies of the first Lith
uanian book 'published in 1547. 
First editions of most Lith
uanian American Newsp’apers, 
many books and other printed 
works, new and old, that make 
up. the history of Lithuania, 
Lithuanians, their history, their 
culture.

BRIDGEPORT, Conn.—The 
Vyturėlis String Ensemble of 
Brooklyn, N. Y., will play at 
the LDS & LLD concert this 
Saturday at the Lith Hall he
re. After the concert, there 
will be dancing to Al Weav
er’s Band.

WATERBURY, 
Vilijos Chorus 
has completed 
splendid concert which" will be
held Sunday, Nov. 16, at 
Venta Hall — 103 Green St., 
Waterbury, Conn.

The chorus is featuring Ig
nas Kubiliunas ' and Akvile 
Siauriute from South Boston 
Mass., Gertrude Ulinskas of 
Waterbury, Conn.

Mr. Kubiliunas is well 
known for his Lithuanian Folk 
Songs and is well known to 
Waterbury for his fine voice.

Miss Siauriute is also well 
known, although it will be her 
first appearance in Water
bury.

Miss Ulinskas, well known 
for her beautiful soprano 
voice, is a student of the 
famous Madam Henrietta 
Wakefield formerly with the 
Metropolitan and Cincinnati 
Opera Cos. Miss Ulinskas also 
directs the Vilijos Chorus.

The program will include 
a girl’s quartette (Martha Ka- 
chinsky, Ruth 
Rucevice and 
witz) — and
(Jack Rucevice, Frank Maras 
and Billy Statkewich).

Gertrude Ulinskaite
thirteen yearsBilly Klish, 

old pianist will bo an added 
attraction. '*

Buzas, Ann 
Adele Schel- 
a boys’ trio

The Vilijos Chorus, which 
merits everyone’s support, is 
sure the program will appeal 
to young and old.

The program will start at 
7:30 promptly so be sure to 
come early and get a good 
seat.

— O. B. & M. K.

The possibilities are inex
haustible.

The LKM Chorus of Chi
cago seems to be working on 
an original idea. They are 
calling their Concert “Stair
way of Melody.’’ The Sietyno 
Chorus and’all of the LMS’ers 
here in the Cast wish them 
luck.

★ ★ ★
This .week we had a long 

interesting telephone conver
sation with Bernice Shellan- 
Sukaskas, program accompan
ist for the LMS/Festival. She 
asked if we would say a few 
words in this column to the 
artists who will be needing 
her services.

First off, I want to cor
rect a misunderstanding 1 I 
might have caused' in a pre
vious column. If you or your 
group have your own accom
panist and she can be with 
you at the Festival, by all 
means use her services. It 
will be easier for you to 
practice beforehand. But if 
you need a pianist, arrange
ments will be made for you 
to brush up with Mrs. Sukas- 
kas before you go on stage.

As there will be many art
ists, and her time is limited, 
we suggest you drop her or 
the committee a line as to the 
exact day you are coming and 
the names of your songs, so 
Bernice* will be prepared for 
you. Her adress is 9141 115th 
Street, Richmond Hill, N. Y.

The program has already 
been set up and we feel that 
everyone’s preferences have 
been filled as well as possible. 
A copy will be sent out to 
each participant. You will 
notice that only 2 songs have 
been set down, but if time 
is available, a third song will 
be announced. There will be 
no encore numbers. There will 
be no time for them.

Bernice Shellan - Sukaskas 
has been working hard getting 
her proteges ready for their 
initial performances. She has 
also composed, especially for 
the LMS Festival, a new song 
“Aš ir Paklausiau.” It will be 
introduced by one of her stu
dents, Suzanna Kazokytė, 
mezzo-soprano. Another stu
dent ,young attractive Dolores 
Petronyte will make her de
but. Piano students will be 
ably represented by Joan 
Message and Miriam Gottlieb.

SHORT PREVIEWS of the 
LMS Festival. . . Wte proudly 
present Arlene Grigaitis, age 
Id, a pianist from Wilkes- 
Barre, Pa. . . John Simelevi- 
čius from Hillside, N. J. will 
play an all Chopin pro
gram. . . Wilma Hollis, a 
French lass, who teaches the 
Laisves Chorus of Hartford, 
Conn., will sing several Lith
uanian songs solo and in duet 
with John Kishkunas. . . an
other new duet comes in 
from Chicago, Helen and 
Richard Misevick... Jonas 
Valentis will give readings 
from “Hamlet,” while Dr. 
Kaškiaučius will recite... 
John Juška’s Drama Group 
will present “Mirties Lažy
bos”... Biruta Ramoška will 
sing the beautiful “Kaitink 
šviesi Saulutė” by Mikas Pet
rauskas.

Of special interest to N. Y.- 
N. J. lovers of the operet
ta, . . . Biruta Ramoška will 
sing the lead in “The Vaga
bond King,” an operetta to 
be presented by the Mont
clair Operetta Club of N. J. 
The definite day* will be an
nounced later. Several seasons 
ago, Biruta appeared with 
them in “The Chocolate Sol
dier.”

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Lapkr. 13, 1947.



PASKUTINIS CARAS
-10.4.47— * (Istorine Apysaka) ★ —31—

Parašė Justas Paleckis MMvoBaHMHMMnraKHi

(Tąsa)
“VIENAS KVAILYS, KITAS 

NIEKŠAS”.
Ministerių keitimo klausimas Nikalo- 

jui II visada buvo nesmagus.. Ypač ne
mėgo jis to 'paties momento, kada reikia 
pasakyti į akis fninisteriui, kad jis pa
šalinamas. Vos į sostą sėdęs, Nikalojus 
susidūrė su vidaus reikalų miAisterio 
klausimu. Senoji carienė motina įtikinė
jo Nikalojų, kad iš tėvo laikų paveldėta
sis L N. Durnovas netinka būti vidaus 
reikalų ministerių.

— Niki, tu turi su šiuo Durnovu pa
sielgti taip pat, kaip tavo velionis tėvas 
pasielgė su jo broliu, pašalinęs jį per 24 
valandas iš vice ministerio pareigų. Ar 
tai girdėtas dalykas, kad ministeris 
drįstų kontroliuoti mano laiškus! 0 gal 
jis ir tavo laiškus slaptai’kontroliuoja! 
— šėlo įpykusi carienė Marija, sužino
jusi, kad jos laiškai'neišvengia perlius- 
t racijos.

Caras vis delsė ką nors atviresniu pa
reikšti Durnovui, bet šis jau pajuto ne
tekęs caro pasitikėjimo. Caras nepatvir
tino jo kandidato į vice ministerius, bet 
paskyrė Pobedonoscevo pasiūlytąjį Gore- 
mikiną. Netrukus, 1895 m. balandy, ca
ras pasiūlė Durnovui neva aukštesnę, 
bet nereikšmingą ministerių komiteto 
pirmininko vietą.

Rusijoj tada nebuvo ministerių tary
bos arba kabineto, bet kiekvienas minis
teris buvo visiškai savystovus ir tiesiogi
niai atsakingas prieik carą. Kadangi Ru
sijos vidaus tvarka buvo daugiausia po
licijos rankose, todėl vidaus reikalų mi
nisteris buvo svarbiausias vidaus politi
kos nustatytojas ir iš esmės reiškė tą pa
tį, ką ministeris pirmininkas Vakarų 
Europos kraštuos. Tad ir carui vidaus 
reikalų ministerio parinkimas būdavo 
ypač svarbus klausimas.

Pašalinęs Durnovą, caras pradėjo tar
tis su savo artimiausiais ir ministeriais, 
ką paskirti į jo vietą. Tikriausi kandida
tai buvo valstybės sekretorius Plėvė, ku
rį rekomendavo Durnovas dar caro tė
vui, ir Sipiaginas — taip pat kandidatas 
į ministerius caro tėvo laikais. Caro pa
klaustas nuomonės, finansų ministeris 
Vittė pareiškė, kad Plėvė žmogus labai 
gudrus, prityręs, darbštus ir geras teisi
ninkas, bet didelis karjeristas, be aiš
kaus nusistatymo, dažnai keitęs savo pa
žiūras, tad sunku esą juo pasitikėti. O 
Sipiaginas menkesnių gabumų, silpnas 
kaip teisininkas, bet užtat jis tvirto kon
servatyvaus b a j o r i š k o nusistatymo, 
griežtas senosios tvarkos ir caro vienval-

* dybės šalininkas. O Pobedonoscevas, caro 
paklaustas a|)ie tuos kandidatus, apibū
dino juos trumpai ir aiškiai:

— Sipiaginas — kvailys, o Plėvė — 
niekšas!

Tarp tokių dviejų kandidatų teko rink
tis jaunajam carui savo vidaus politikos 
vadovą. Ilgai svyravo caras ir,-pagaliau, 
paskyrė ministerių bespajvį biurokratą 
Goremikiną.

Vos tik buvo paskirtas naujas minis
teris, tą pačią dieną pas jį atėjo senas 
valdininkas Mardarievas Jr, prisistatęs, 
paslaptingai įteikė Goremikinui didelį, 
trimis antspaudomis užantspauduotą vo-' 
ką su užrašu: “Visiškai slaptai,” prašy
damas jį atidaryti. Ministeris atidarė ir 
išėmė iš voko raštą. Tai buvo caro Alek
sandro III įsakymas, duodąs teisę vidaus 
reikalų ministerio pavestiems asmenims 
perliustruoti, atidarinėti privat. laiškus, 
apeinant teismo nuostatų tvarką. Tą įsa
kymą Aleksandras III išleido tuoj po jo 
tėvo nužudymo, kaip priemonę kovai 
prieš terorą. Trumpai pasikalbėjęs tuo 
slaptu reikalu, Goreųiikinas, senojo val
dininko Mardarievo prašomas, vėl užkli
javo ir trimis lako* antspaudomis užant
spaudavo tą dokumentą, kurį vėl atida
rys tiktai naujas ministeris. O Marda- 
r ievas ramiai tęs laiškų perliustravimo 
darbą su savo ištikimais pagelbijiinkais 
taip vadinamam “juodam kabinete,” 
prie Petrapilio pašto. Provincijos svar
biausiuos miestuos veikė šio kabineto 
skyriai. Apie tą slaptąją laiškų kontro
lę žinojo tik ministeris, policijos depart-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — 
Ketvirtadienis, Laipkričio (Nov.) 13, 1947

mento direktorius ir kai kurie artimiau
si šiam reikalui asmens. O paštas juk 
tuomet buvo vidaus reikalų ministerio 
žinioj. Tokia tvarka tęsėsi iki pat 1917 
metų revoliucijos.

Taigi, carienės Marijos noras pakeis
ti Durnovą buvo įvykdytas, bet Goremi- 
kinas, taip pat ir kiti vidaus reikalų mi
nisterial, turėjo visišką galią jos kores
pondencija ir toliau domėtis, jei tik rado 
reikalo.

1899 m. prasidėjo studentų neramu
mai, kurie davė pradžią visam tolimes
niam politin. judėjimui, nuvedusiam iki 
1905 m. revoliucijos. Nepatenkinti rek
toriaus padaryta pastaba dėl studentų 
elgesio gatvėj, studentai per universite
to sukaktuvių aktą jį nušvilpė. Bet vos 
išėjusius iš universiteto studentus užpuo
lė policija ir pradėjo sklaidyti, be jokio 
perspėjimo mušdama juos nagaikom. 
Studentai paskelbė protesto streiką, ku
ris persimetė į kitus universitetus ir 
aukštąsias mokyklas po visą Rusiją. Vy
riausybė, apsvarsčiusi tų bruzdėjimų 
reikalą, nutarė išaiškinti, ar dėl susirė
mimo kalta policija, ar studentai. Gene
rolas Vannovskis, kuriam caras pavedė 
tą klausimą ištirti, pripažino, kad kalta 
policija. Kai kurie atsakingieji policijos 
valdininkai buvo nubausti. Goremikinas, 
kuris atkakliai gynė policijos elgesį, pra
laimėjo. Ir, apskritai, Goremikino padė
tis buvo susvyravusi, nes atsirado žmo
nių, kurie ėmė carui įkalbinėti, kad Go
remikinas esąs . . . perdaug liberalus.

1899 m. rudenį, būdamas užsieny, Go
remikinas staiga vieną dieną perskaitė 
laikrašty, kad jis iš vidaus reikalų mi
nisterio pareigų pasitraukęs, o ministe- 
riu jo vieton paskirtas Sipiaginas.

Tačiau nieko negelbėjo ir Sipiagino 
griežtumai ir bandymai jėga ir uždrau
dimais sulaikyti visais kraštais besiver
žiantį riftų ir kitų Rusijos tautų judė
jimą. Studentų demonstracijos ir susi
rėmimai su policija virto eiliniu reiški
niu. 1901 m. vasario 1.4 (27) d. iš užsie
nio atvykęs socialistas revoliucionierius 
buvęs studentas Karpovičius šovė į re
akcingąjį švietimo ministerį Bogolepovą. 
Tas pasikėsinimas įvyko tiesiog Bogęle- 
povo kabinete, kur Karpovičius buvo at
ėjęs kaip prašytojas. Kulka pataikė Bo- 
golepovui į kaklą ir už poros savaičių 
ministeris mirė. Jo vieton caras paskyrė 
buvusį karo ministerį generolą Vannovs- 
kį. Tai buvo pirmas atentatas prieš vy
riausybės narį po ilgo laiko. Juo prasi
dėjo sistematingasis socialistų revoliu
cionierių teroristinės kovos organizaci
jos veikimas.

Tų pačių metų kovo mėnesį Petrapily 
ties Kazanės katedra įvyko didžiausia 
studentų demonstracija, kurioj dalyva
vo ir daug pašaliečių. Policija ir kariuo
menė išėjo prieš demonstrantus su dur
tuvais, kardais ir nagaikomis, o demons
trantai pavartojo lazdas, geležinius mie
tus, net revolverius. Iš provincijos ėjo 
žinios apie atentatus prieš gubernatorius 
ir kitus valdžios atstovus. Vieną dieną 
savivaldybių tarnautojas Lagovskis šovė 
iš gatvės į sinodo oberprokuroro Pobe
donoscevo kabineto langą, bet tas senasis 
Rusijos Torkvemada ir piktoji dvasia, 

f kaip jį vadindavo liberalinė visuomenė, 
liko nepaliestas. Nors jis nebeturėjo tos 
įtakos carui, kaip seniau, bet per senąją 
carienę ir kitus caro artimuosius kiek 
įmanydamas ragino gniaužti, naikinti 
“kramolą.” Reakcingasis senis Pobedo
noscevas, dviejų paskutiniųjų carų auk
lėtojas, dar savo blėstančiom akim pa
matė jo ilgo amžiaus ir aklosios politikos 
liūdnus vaisius, pergyvenęs japonų karą 
ir revoliuciją, miręs 1907 m., susilaukęs 
80 metų amžiaus.if

Vidaus reikalų ministeris Sipiaginas, 
giliai įsitikinęs caro vienvaldybės šali
ninkas, vis tik buvo doro būdo ir atvi
ras žmogus. Net jam kartais atrodė, kad 
vien griežtumais, bausmėm ir nagaikom 
Rusijos nenuraminsi. Bėk caras, matyt, 
savo patarėjų įkvepiamas, reikalavo vis 
didesnių griežtumų augančiam revoliuci
niam judėjimui sutramdyti. Sipiaginas 
nedrįsdavo prieštarauti carui, laikyda- 

v mas jo vsrlią neginčijama.
(Bus daugiau)

Atsiminimai iš Praeities
(Tąsa)

Dar ji rašo: Tai tu, mato
mai, ką nors jiems gero pa
darei, kad net po 3 motų at
simena ir taip gausiai aukoja.

Aš jai atsakau, kad ji tuo
jau tuos pinigus pasiųstų į Po
locką ant priduodamo adreso 
ir kad rengiame pabėgimą, 
kad beveik viskas surengta, 
tik trūksta pinigų. Per mūsų 
“paštą” gaunu atsakymą, kad 
ji atsisako išpildyti ’ mano 
prašymą, nes, sulyg jos žinių, 
pabėgimas ir dar masinis, iš 
'to kalėjimo negalimas; kad 
mes karštagalviai, ištroškę 
laisvės, lendame tiesiog mir
čiai j nasrus. Ji sutiks duoti 
ir daugiau pinigų, jeigu jai 
bus suteiktas planas kalėjimo 
ir visos detalės rengiamo pa
bėgimo.

Pranešu apie tai Polocko 
nepažįstamiem draugam. Jie 
nesutinka redaktorei buržu
jei išduoti planus, nes, girdi, 
gręsia pavojus ir mūsų ir jų 
gyvybei. Aš vėl rašau, kad tai 
ypatiška mano draugė nuo kū
dikystės laiky ii* apie kokią 
nors baimę nereikia nė svajo
ti. Po tam atsilanko pas mane 
vienas iš Polocko draugų — 
mažiukas rusas, bet labai ap
sukrus vyras. Aš jam išaiški
nu, kas ji per tokia yra ir 
pagaliau jis sutinka. Pasiųsta 
jai planas kalėjimo ir visos 
pabėgimo detalės. Ji duoda 
šiokį tokį pataisymą ir man 
praneša, kad sutinka, kad pi
nigai bus tuojau perduoti. Po 
tam jau aš negavau nuo jos 
jokių pranešimų. Nežinau, 
kiek ji pinigų prisiuntė į Po
locką, bet iš ten gavom pra
nešimą, kad pinigų jau jie tu
ri užtektinai ir turime rengtis 
ir pildyti planą iki mažiausio 
smulkmeniškumo.

Pabėgimas paskirtas rug
pjūčio 29 d., 11:05-vai. naktį.

Telefono ir telegrafo vielos 
bus nukirstos iš visų keturių 
pusių 11:03 vai. Valtis su 
ginklais ir drabužiais dėl 18 
vyrų bus ant Dvinos, už ko
kių 300 sieksnių nuo kalėjimo.

Rašo SIMONAS JANULIS

Atėjo toji žūti ar gyventi 
valanda. . . Retežiai jau nu
plauti, tik laukiamo 11:05. 
Prasidėjo... Planas išpildy
tas 100 nuošimčių. Ne tik 18 
vyrų nusileido nuo lubų per 
3 aukšte praplautas skyles, 
bet jau 17 perlipo aukštą ka
lėjimo aptvarą ir pirmieji per
lipę per tą užtvarą, jau ant 
Dvinos ir laukia daugiau drau
gų. Paskufinis lipo latvys Be- 
linskis, apie 6 su geru viršum 
pėdų vyras ir per savo liurbiš
kumą užklaupė ant blėkos, 
kuria buvo uždengta kalėjimo 
siena. Blėka subraškėjo gar
siai nakties tylumoje ir pra
sidėjo sargų šaudymas. . . 
Vienuolika, kurie paspėjo da- 
bėgti iki upės, laukti nebega
lėjo — sėdo į laivuką ir per
sikėlė per upę, ir laimingai 
pabėgo. O mus septynis apžė
rė šautuvų ugnis ir turėjome 
mestis visai į kitą pusę, į miš
kus be ginklų ir su katoržnin- 
ku drabužiais! Miškai buvo 
apsupti kareivių. . . Mes bu
vome sugauti.

Apie tai jau buvo rašyta ir 
nekartosiu. Bet tai buvo vie
nas iš didžiausių politinių ka
linių masinis pabėgimas viso
je 1905 m. revoliucijos istori
joje. Ką aš nukentėjau už tą 
pabėgimą, taip pat rašiau.

V

Dar kartą mėginome suda
ryti pabėgimą, su pagalba tų 
pačių Polocko draugų, bet per 
nelaimingą atsitikimą buvo 
pagautas mūsų laiškas, mano 
rašytas, ir planas iširo. Tuo
jau po tam su pančiais ant 
rankų ir kojų atsidūriau po 
baisiausia sargyba atgal Vi
tebske, kur man dar pridėjo 
teismas 6 metus už pabėgimą. 
Tai dabar turiu užtikrintą 
“burdą ir rūmą” ant 21 me
tų !

Tuojau po tam išvežė ma
ne į Smolensko garsųjį kator
ginį kalėjimą. Tai buvo tvir
tovė, kad apie kokį nors pa
bėgimą ir sapnuoti negalima. 
Tai tur būt buvo vienintelis 
kalėjimas visoje Rusijoje, kur

sėdėjo virš 2,000 kalinių ir 
neturėjo susisiekimo su laisve 
kitaip, kaip tik per valdžią. 
Jokių siuntinių nepriimdavo, 
o skaitymui buvo duodama tik 
Biblija. Rašyti galėjai vieną 
kartą į mėnesį ir tik ypatai, 
kurios pavardė buvo tokia, 
kokia tavo.

Po ilgos pertraukos rašau 
laišką Bortkevičienei, uždeda
mas redakcijos adresą, o var
dą mano sesers. Jį suprato 
ir atrašė man, pasirašyda
ma kaip mano sesuo.

Taip eina 1909, 10 ir 11-ti 
metai. Aš pradedu nykti nuo 
to valgio ir žiauraus režimo. 
O režimas kalėjime politiniam 
kaliniam buvo, galima sakyti, 
barometras nuotikių, kas de
dasi Rusijoje. Tuo laiku so
cial - revoliucijonierių partija 
buvo priėmus taktiką užmu
šinėti aukštus caro valdinin
kus, ypač gubernatorius. Tas 
darė didelę žalą visam judė
jimui, nes po kiekvieno už
mušimo reakcija žiaurėjo ir 
šaudymai darbininkų didėjo. 
Kada būdavo užmušamas koks 
aukštas valdininkas, tai kalė
jime spaudimas ant mūsų at
slūgdavo kokiai porai savai
čių. Bet kai sąmišis praeina, 
tai mus suspaudžia dvigubai.

1911 metais aš pradėjau vi
sai silpnėti ir’ parašiau Feli
cijai laišką labai atsargiai. 
Negali gi rašyti per kalėjimo 
cenzūrą, kad maistas netikęs 
ir kad aš badauju ir šiaip, 
kaip pabėgėlis, esu žiauriai 
persekiojamas. Ji suprato ge
rai, kad jei aš dar pabūsiu 
čia metus laiko, tai man bus 
galas.

Bortkevičienė turėjo visur 
draugų, tai surado jų ir Smo
lenske. Senyvas žmogus Ma
tulionis — miškų ekspertas, 
buvo Smolensko gubernijos 
miškų gaspadorius ir, kaip 
aukštas valdininkas, gerai pa
žino ir Smolensko katorgos 
kalėjimo viršininką. Felicija 
parašė jam, kad nueitų pas 
jam pažįstamą viršininką ir 
gal jis gaus leidimą pasima
tyti su manim, kad paklausti, 
kas, aš manau, reikia daryti, 
kad išgelbėti mane iš to pra
garo ir išgelbėti mano gyvybę.

(Bus daugiau)

Chicago. — Teismas į- 
kaltino 12 metų berniuką 
Howarda Langą kaip žmog
žudį. Howardas prisipažino 
užmušęs 7 metų vaiką Lon
nie Fellicką.

New York. — Wesson a- 
liejaus kompanija šiemet 
gavo $14,666,000 pelno.

NEW HAVEN, CONN.

KONCERTAS
RENGIA LDS 16 KUOPA

SEKMADIENĮ

LAPKRIČIO 16 NOVEMBER
LIETUVIŲ SALEJE

243 Front Street New Haven, Conn.
PRADŽIA 3 VAL. DIENĄ

Programoje dalyvauja: Ignas Kubiliūnas ir Akvile
Siaurifite, daininiukai iš So. Bostono. Taipgi Marta 

Bakšys grt>s armonika.
Kviečiame visus dalyvauti. — RENGĖJAI.

PHILADELPHIA. PA. PHILADELPHIA, PA.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
RENGIA LYROS CHORAS

Penktadienį, Lapkričio 14 November R. U. B. A. Salėje

Lyros Choras, vadovybėje Rose Merkeliui čs.

Apart paties Lyros Choro, dalyvaus žymi
Rusų Balalaika Orkestrą.

Turėsime Užkandžių ir Įsigėrimų
' Lyros Choras Kviečia Visus Dalyvauti 

šiame Puikiame Koncerte



Hartford, Conn.
Koncertas ir Naujas Veikalas

Mums linksma pranešti, kad 
Laisvės Choras ruošia koncer
tą ir teatralį perstatymą. LDS 
dramatiška grupė susimokino 
naują veikalą “Fifty-Fifty.” 
Veikalą suvaidins Bridgeporto 
aktoriai. Įvyks sekmadienį, 
lapkričio 16, klubo salėj, 227 
Lawrence St.

Laisvės Choras, vadovystėje 
Wilma Hollis gerai pasiruošęs 
prie išpildymo koncertinės 
programos. Apart viso choro 
yra išlavinta Vyru Grupė, ku
ri ruošiasi su naujomis daino
mis. Bus solo ir duetu.

Laisvės Choras ruošiasi vyk
ti į Rytiniu Valstijų Festivalį, 
kuris įvyks Brooklyne, lapkri
čio 27, 28, 29 ir 30 dienomis, 
Choras važiuos dideliu busti. 
Yra dar kelios vietos ir paša
liečiams, kurie norite vykti, 
tai susižinokite su choro ko
misija.

Visus ir visas prašome atsi- į 
lankyti į koncertą, išgirsti . 
gražių dainų, pamatyti gerą 
komediją.

Rengimo Komisija.

Philadelphia, Pa.
Prakalbos ir Vakariene

Philadelphijos Lietuvių Mo
terų Kliubas ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 10 kuopa 
bendrai rengia prakalbas ir 
vakarienę. Įvyks nedėliojo, 23 
d. lapkričio (Nov.), 735* Fair
mount Ave.

Prakalbų pradžia 2 vai. po 
pietų. Kali)ės Jonas Siurba, j
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Valdybos Sekretorius is 
Brooklyn, N. Y. Jis kalbės 
apie svarbius Amerikoje, Lie
tuvoje ir visame pasaulyje rei- ! 
kalus. Dainuos Lyros Choras ; 
įvairias dainas. Taigi visus ir j 
visas, kviečiame skaitlingai at
silankyti į prakalbas.

Toje pat svetainėje, po pra
kalbų. 6 valandą vakare Lie
tuvių Moterų Kliubas rengia 
skanią vakarienę. Vakarienę 
ruošia patyrę gaspadinės, to
dėl visi ir visos būsite paten
kinti.

Gerbiamieji ir gerbiamo
sios! Visus ir visas kviečia
me atsilankyti į prakalbas ir 
vakarienę, o užtikriname, kad 
būsite patenkinti.

P. Walant.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai »
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)
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“ Laisves Choras, vadovybėje Wilma Hollis
Veikalą suvaidins L.D.S. Dramatiška Grupė, iš Bridgeport, Conn. Veikalas “Fifty- 

Fifty” yra visai naujas veikalas, kuris bus pirmą sykį vaidinamas Naujoj Anglijoj.
Laisvės Choras, vadovybėje Wilma Hollis, išpildys koncertinę dalį programos, taip 

kaip išpildys New Yorke, LMS' Festivalyje. Apart naujų dainų, Laisvės Choras yra ge
rai prisirengęs pasirodyt su Vyrų Choru ir kitomis grupėmis, kaip tai duetų, solų ir 
Kviečiame visus nepraleisti šios progos, dalyvaukite šiame puikiame menininkų paren
gime.
PRADŽIA 3 VAL. DIENĄ. ĮŽANGA $1 (SU TAKSAIS)
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Elizabeth, N. J. WORCESTER, "MASS Baltimore, Md.
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KLAIDOS PATAISYMAS
Trečiadienio Laisvės laido

je pasakyta: “O draugas 
Pranas Višinskis apsiėmė pa
rinkti Liaudies Balsui daugiau 
finansinės paramos. . .” Turė
jo būti Pranas Vilčinskis. 
Klaidą pataisau ir atsiprašau.

Elizabethietis.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Atsakymas Melų ir Šlykštybes 
Gazietai

Lapkričio 5-tos d. Keleivio 
laidoje koks tai peckelis rašo 
iš Worcester!o, kad mūsų esą 
raudonieji (suprask, pažan
gieji lietuviai) nuliūdę ir no
sis žemiau Juozo pypkės (su
prask, Stalino) pakabinę 
vaikštinėja. Visų , pirma rei
kia pasakyti, kad Keleivis da
bar yra virtęs į molų gaziet- 
palaikę; kiekvienas jo nume
ris užpildytas naiviškiausių 
melų ir nesąmonių raštais, tai 
ir viršminėtas užsikabinimas «, ■ z
yra vien biauri melagystė. Ir 
tai kabinėjasi tokiu laiku, ka
da pažangioji kiltingiausiam

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į •«»

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Ląidotuvių Direktorius

Liūdnoje, valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

•prieinamą atlyginimą.

I 
Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST.,
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172 

ūpe, kaip visur, taip ii' čia. 
Lietuvą iškilmingai apvaikš- 
čioja sykiu su kitomis sovie
tinėmis respublikomis 30 me
tų sukaktį nuo' bolševikiškos 
revoliucijos. Kada Justo Pa
leckio, Prof. Mažylio ir M. 
Ged vi los straipsniai iš Lietu
vos telpa Laisvės dienraštyje 
proga 30 metines sukakties, 
tai isterikams iš Keleivio vaiz
duojasi liūdėsis. Aišku, kam 
tas liūdėsis yra.

Arba ai- todėl worcesterie- 
čiai liūdi, kad Laisvės vaji- 
ninkas J. J. Bakšys per pa
starąsias dvi savaites gavo , 8 
naujus Laisvei metinius skaity
tojus? Jų tarpe ir Justinas 
Karazija užsi prenumeravo 
metams Laisvę. Arba net pa- 
galiaus miestavuose rinkimuo
se, ką pažangieji rėmė, t. y., 
demokratus, ir veik visi lai
mėjo rinkimus. Jei kas liū
di, tai kaip tik nelaimingi 
Keleivio skaitytojai. Jų visas 
džiaugsmas—isterija ir reak
cijos uodegoje įsikibus sekti.

D. J.

Washington. — Marshal- 
las reikalavo $60,000,000 
greitos paramos' Chiang 
Kai-sheko Chinijai.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
. Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

’ PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio Ę1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojarne dėl puotų, pokilių, krikStynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. .. t '

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
I LIETUVIŠKAS KABARETAS
Į Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
į pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinU.
§ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
< Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

5 *
459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

5 pusi.—Laisyė (Liberty, Lilh. Daily)—Ketv., Lapkr. 13, 1947
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Lietuvių Knygos Paroda
Paminėjimui 400 metų nuo 

pirmos lietuvių kalboje kny
gos išleidimo paroda įvyks 
šeštadienį, lapkričio 15, ir sek 
madienį, lapkričio 16, Lietu
vių svetainėje, 851 Hollins 
St. Rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 25 kuopa. 
Įžanga veltui.

Sekmadienį, lapkričio 16, 
kaip 3 vai. po pietų, bus pa
skaita lietuvių literatūros isto
rijos, kur bus išdėstyta, kaip 
lietuvių knygos, laikraščiai, 
žurnalai darė progresą. Svar
ini visiems su tuo klausimu su
sipažinti.

šeštadienį ii' sekmadienį 
kiekvienas galės pamatyti pir
mą lietuvių knygą i)' daugelį 
kitų knygų, laikraščių, žurna
lų ir tt. Matysite Lietuvoje, 
Amerikoje ir kituose kraštuo
se spausdintus leidinius.

Paskaitą skaitys J. A. Be
kampis, LLD 6rtos Apskrities 
pirmininkas.

Per abi dienas turėsime bu
fetą kitame kambaryje. Tai 
atsilankiusieji galės ne tik 
knygų parodą pamatyti, - bet 
ir pasikalbėti, pasivafeinti.

Kviečiame visus dalyvauti.
Parodos Komitetas.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. susirinkimas jvyks 
lapkr. 14 d., 7:30 v. v. Liet. Salėje. 
Nariai kviečiami dalyvauti, nes rei
kės balsuoti kandidatus i Centro 
Komitetą, Be to, gausite naują šių 
metų knygą ‘‘Viduramžių Istoriją.”
— S. J., Sekr. (264-265)

PHILADELPHIA! PA.
Lyros Choras ruošia koncertą ir 

šokius. įvyks lapkr. 14 d., R.U.B.A. 
Salėje, 414 Green St. Pradžia 8y. v. 
Apart paties Lyros Choro, vadovy
bėje R. Merkiūtės, dalyvaus žymus 
Rusų Balalaikų orkestras ir Šokikų 
Grupė. Po Koncerto bus šokiai. Tu
rėsime užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame visus dalyvauti. Įžanga 75c.
— Lyros Choras. (264-266)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinki

mas jvyks lapkr. 16 d., 3 vai. dieną. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Avc. 
Nepamirškite dalyvauti, nes dabar 
eina dienraščio Laisvės vajus, tad 
išgirsite vajininkų raportus iš jų 
darbuotės, taipgi turime ir daugiau 
svarbių reikalų aptarti. — P. Puo- 
dis, sekr. (265-266)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas jvyks 

lapkr. 16 d., 11 vai. ryto, 3014 Yc- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi reikia balsuoti Centro Valdy
bą 1948 m. Atsiveskite ir naujų na
rių. — Sekr. (265-266)

CAMDEN, N. J.
Draugiškas parengimas (house pa

re). Rengia LLD 133 kp. lapkričio 
16 d., 1 vai. dieną. Uršulės Kaslau- 
čiūnienčs namuose, 2115 S. 91h St. 
Vietiniai ir iš Philadelphijos svečiai 
kviečiami.' Užtikriname, kad smagiai 
praleisite laiką. — Rengėjai.

(265-266)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras rengia metinį kon

certą, lapkr. 16 d. Pradžia 7:30 v. 
v. Jžanga 80c (esu taksais). įvyks 
po 103 Green St. Programos išpildy
me dalyvaus dainininkai iš So. Bos
ton, Mass., Ignas Kubiliūnas ir Ak
vile Siauriūtė. Taipgi vietinė solistė 
Gertrude Ulinskaitė. Pianistas, Billy 
Klish ir Vilijos Choras su naujomis 
dainomis, po vadovyste G. Ulinskai- 
tės. Tad kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia Koncertą 

ir vieno veiksmo komediją ‘‘Fifty- 
Fifty,” lapkr. 16 d. Klubo salėje, 
227 Lawrence Si. Komediją suvai
dins LDS Dramatiška Grupė iš 
Bridgeport, Conn. Laisves Choras 
išpildys koncertinę programą. Apart 
Choro bus Vyrų Choras, duetų ir so
listų. Kviečiame visus dalyvauti ir 
smagiai praleisti vakarą. įžanga $1 
(su taksais). Pradžia 3 vai. dieną. 
-Rengėjai. (265-266)

Joseph Garszva.
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

------------------------------a

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

B EIK A UNG AS SU P ER1N T EN D EN T
Alga ir dviejų kambarių apartmentas. Sa
vininkų galite matyti kasdien tarpe 9 ir 10

valandos ryto, no 383 H EWES ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(267)

AMERIKONAI ĮSAKĖ 
SUGRĄŽINT NACIŲ 
IŠPLĖŠTĄ TURTĄ

Washington. — Karine a- 
merikonų vyriausybė savo 
užimtoje Vokietijos dalyje 
nusprendė, kad turi būti 
sugrąžintas*turtas arba ly
gi tam turtui vertė žmo
nėms, kuriuos naciai api
plėšė. Daugiausia apiplėštų
jų yra žydai. Kurie pabėgę 
užsienin, tai turės pristatyt 
tinkamus įrodymus, kiek jų 
turto naciai užgrobė.

Vietinė vokiečiu valdžia 
priešinosi tokio turto grą
žinimui, bet turės klausyti 
amerikonų įsakymo.

Spalių menesį Amerikoje 
pagaminta 7,564,302 tonų 
plieno.
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS

Jeiuu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl Rcrų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lošt) jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tablctėlių. 
Vist nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street • 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
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Tūkstančiai Newyorkieciu 
Su vyko Į Cacchiones 

Laidotuves
iš valstiji-

vyko dau-
Išvežtas palai-

jo sau darbininkų 
įstatymų leidimo

Robert Thompson 
nes organizacijos, 
— brook lyniečių.

Palydėti taipgi 
gybė žmonių.
doti į Kensico kapines, Val
halla, N. Y., Westchester ap
skrityje.

Iš visos šalies ir iš pasau
lio suplaukusių velionies 
Cacchione šeimai ir jo parti
jai gausybės gedulo pareiški
mų nebuvo lai.ko skaityti šer
menyse. Jie tilps spaudoje ir 
būsią išleisti atskirame leidi
nyje pagarbai to, kuris dar
bo žmonių atstovo garbę Ame
rikos įstatymų leidykloje pa
statė aukščiausioje šviesoje.

Rep.

K

Ji vieši pas sesers 
Taipgi buvo atvykęs J. 

sūnum iš

Pirmadienį lankėsi Laisvėje 
Paulina Mataitis iš Heller
town, Pa. 
sūnų.
Jakimavičius su 
Shelter Island, N. Y.

Svečiai sekmadienį buvo at
vykę į koncertą ir pirmadienį 
užėję į raštinę nusipirko po

Pirmadienį taipgi lankėsi 
Katrina Žukauskienė, newar- 

vajininkė. Ji 
' atvežė prenumeratų ir visko, 

žmonės jai, jos sūnui Ro
bertui ar kitiems jos talki- 

sud rausti ’ ninkams įteikė atvežti Laisvei.
Į koncertą taipgi buvo at

vykusi bostonietė Mrs. White, 
mums geriausia pažįstama kai
po buvusioji Urbaitienė, prieš 
apie porą metų iškviesta iš 
Brooklyno bostoniečiams į 
marčias. Apsilankiusi pas šei
mą ir gimines, Laisvės kon
certe pasimačiusi su daug 
draugų ir 'pažįstamų, grįš į 
savo dabartinius namus, Bos
tone.

Į Petro V. Cacchiones šer
menis lapkričio 9-tos rytą, 
Livingston Manor, Brooklyne, 
suvyko 12,000 eilinių piliečių 
ir atvyko skaitlinga atstovybė 
buvusių 
miestui
įstaigoje — City Council.

Cacchione, 50 metų amžiaus, 
mirė staiga lapkričio 6-tos 
popietį vos tik sugrįžęs iš par
eigų New Yorko Miesto Ta
ryboje, kurios posėdis įvyko 
tą dieną. Liko našlė Dorothy, 
7 metų amžiaus sūnelis Ber
nard. šeima gyvena 8750 
Bay Parkway, Brooklyne.

• Sayre, Pa., tebegyvena apie 
70 su virš metų amžiaus tu
rinti jo motina, taipgi trys se
serys ir du broliai.
Minios Gailiai Liūdėjo Savo 

Atstovo ir Vado
Nuo 8 vai. ryto, kada salė 

atidaryta priėmimui gėlių, ku- 
, rių buvo daugybė, jau pradė

jo ateidinėti ir lankytojai. Vė
liau lankytojai susiliejo į ne- 
pertaukiamą eilę ir paskiau į 
gretas, nes po vieną praeiti 
neliko laiko. Daug tūkstan
čių žmonių, apstoję ilgą blo
ką, stovėjo šiurpiame rudens 
ore prie Livingston kol viduje 
vyko atsisveikinimo apeigos.

Daug žmonių atėję atsisvei
kinti eilinio žmogaus reikalų
gynėją, savo draugą ir vadą ! kietė, Laisvės 
gailiai pravirksta. Reikia di 
džio susikaupimo ir daug sti- j ką 
prybės, kad galėtumei šioje 
atmosferoje ašarą i 
nuo pasirodymo.

Stokuojant spėkų žiūrėti į 
išleidžiamąjį ir išeinančius at
vykusiuosius jį atsisveikinti, 
nutariau sau rasti užsiėmimą, 
skaitliuoti ateinančius. Pradė
jau: šimtas... penki šimtai... 
t6kstantis. . . du... šeši. Pra
dėjo eiti būriais, nebesuspė- 
jau, palioviau skaitliuoti.

Kas nors nematomas švel
niai pradėjo skambinti pianu. 
Ir kas nors 
mas pradėjo 
reikšmingai, 
nas — Joe 
pražuvote, ir kitas.

Pirmininkaujant Cacchiones 
draugui, komunistui New Yor
ko Miesto Tarybos nariui 
Benjamin J. Davis, prasidėjo 
atsisveikinimo kalbos.

Miesto Tarybos prezidentas 
ir veikiantysis majoras Vin
cent Impellitteri, atstovavęs 
čia majora O’Dwyer ir tary
bą, pareiškė, jog Cacchiones 
mirtyje “taryba paneša nuo
stolį ir pasiges jo išmintingų 
patarimų.” Cacchione buvo 
gerbtinas, sakė jis, kaipo 
“gabus, sąžiningas, darbštus 
ir mandagus tarybos narys.” 

Apeigų eigoje dar kalbėjo 
tarybos didžiumos vadas Jos
eph T. Sharkey, Brooklyno 
demokratas; tarybos mažu
mos vadė Genevieve B'. Earle, 
republikonė; darbiečiai Mi
chael J. Quill ir Eugene P. 
Connolly, -New Yorko nepri
klausomas republikonas Stan
ley Isaacs; Bronx demokratas 
Edward A. Cunningham.

Taipgi dalyvavo, nors ne
kalbėjo, Miesto Tarybos na
riai brooklyniečiai demokra
tai Charles E. Keegan ir Will
iam McCarthy ir Manhattan 
demokratas S. Samuel DiFal- 

> co. Viso; iš Miesto Tarybos 
buvo 10 atstovų.

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio. Brooklyno darbietė 
Ada B. Jackson, miesto CIO 
sekretorius Saul Mills, darbie- 
tis Valstijos 
Kenneth 
unijų 
tash, 
italų 
žilio, 
Hartįen ir John Moses 
kiti garbės palydovai-kaljoėto- 
jai. Visi reiškė gilią apgailą 
kaipo gabaus, darbštaus ir 
sąžiningo veikėjo.

Varde pačių komunistų or
ganizacijų kalbėjo Gilbert 
Green iš nacionalės tarybos,;

taip pat nemato- 
dainuoti jautriai, 

kalbančias dai-
Hill, Kovoj jūs

Seimelio narys
Sherbell, iš CIO 

Ruth Young, Irving Po- 
iš Garibaldi didžiosios 

pašalpinės Mario DTn- 
dvasiškiai Thomas S. 

buvo

Festivalio Žinios
St., Brook lyne, pas visus 
gimo komiteto narius ir 
kitus platintojus.

Beje, atvykstantiems

ren-
pas

LDS Trečios Apskrities 
Koncertas

Netikėtai Mirė

laidos 
vieną 

knygą

daug kas rašyti, nes 
neapsakomai didelis 
— keturių vakarų 
šventė, kur dalyvaus 
programos iš artimų

Busimasis Rytinių Valstijų 
mono ir kultūros festivalis jau 
visai arti — tik už keliolikos 
dienų, — bet apie jį labai ma
žai mūsų spaudoj rašoma. O 
reikėtų 
tai bus 
dalykas 
meniška 
pildyme
ir tolimų kolonijų suvykę cho
rai, solistai, duetai, šokėjų 
grupės, teatro vaidintojai; 
taipgi bus išstatyti ir dailinin
kų kūriniai-eksponatai.

Festivalis, kaip originaliai 
buvo planuota, ir jei dar jo 
nebus suspėta perkelti į nau
jąjį Lietuvių Kultūros Centrą, 
įvyks sekama tvarka ir seka
mose vietose :

Lapkričio 27, ketvirtadienį, 
3:30 vai. po pietų, Labor Ly
ceum bus dainų programa; po 
to seks šokiai prie Antano Pa
vidžio, ar kitos geros orkes
tros.

Lapkričio 28, penktadienį, 
7:30 vai. vakaro, Labor Ly
ceum, bus dramos /arba tea
trinis vakaras.

pkričio 29, šeštadienį, 6 
vakare, Labor Lyceum, 
dainų ir muzikos vaka- v
po programos seks šo-

bus 
ras; 
k i ai.

Lapkričio 30, sekmadienį, 
3:30 vai. po pietų, Schwaben 
Hall svetainėje, bus dainų ir 
muzikos vakaras; po progra
mos seks šokiai.

LaborSvetainių adresai: 
Lyceum, 949 Willoughby 
Ave.. Brooklyne; Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne.

Bet jeigu bus suspėta gau
ti reikiami leidimai iš tam ti
krų miesto valdžios įstaigų, 
tai festivalis bus perkeltas į 
mūsų pačių patalpas — Lie
tuvių Kultūros Centrą — 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond

Išpardavime senos 
knygų New Yorke už 
18-to šimtmečio dainų 
gavo $800. La Fontaine’s pa
sakėčių 
$6(10. 
nybinių 
$22,282

Kaip ten nebūtų, bet festi
valis bus iškilmingas ir pro
gramų pildytojais skaitlingas. 
Tarp jų bus ir mūsų žymio
ji profesionalė dainininkė Bi- 
ruta Ramoškaitė. O vien
iš Chicagos, jau neskaitant ki
tų kolonijų, atvyksta 
menininkų dalyvauti 
lyje.

įsigykite iš anksto
liui bilietus, kurie gaunami 
Laisvės raštinėj, 427 Lorimer

tik

knyga parduota už 
Už pundą įvairių se- 
knygų surinkta viso

apie 70 
f estiva-

festiva-

INI- IUI — MII

Sofa Cushions-Paduškos
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA 

Sėdynių Dugnai 
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00 
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

Man’s BULOVĄ...richly<styled 
...always accurate and depend- 1 
able.

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17-jewels. $33.75S52.5O

Now is the time to choose the perfect gift 
..-la Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

#17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler ♦

Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn701

sve
čiams artistams reikės nakvy
nių ir galinti vieną ar dau
giau tokių svečių priimti nak
vynei, prašomi pranešti Festi
valio rengimo komitetui, 46 
Ten Eyck St., arba savo pra
nešimus priduoti Laisvės rašti
nei.

Taipgi atvykstantiems Festi
valyje dalyvauti menininkams 
dar kartą primename, kad dėl 
kambarių viešbutyje kreiptųsi 
į Mr. Roy- Moulton, Hotel Pic
cadilly, 227 W. 45th St., New. 
York, N. Y. Ten, iš anksto 
pranešus, dar bus galima 
gauti sekami kambariai ir už 
sekamas kainas:

Po du į vieną lovą kamba
riai su maudyne—$6, iki $7.

Po tris į kambarį, su mau
dyne—$9.

Po keturis į kambarį su 
maudyne—$ 1L

Fest. Reng. Komisija.

PAJIEŠKO.IIMA1
Aš, Stasys Wartelka, pajieškau 

moteries prižiūrėt sergančią moterį, 
nors padaryti ligonei valgj. Su už
mokėjimui susitarsime. Kreipkitės 
pas: Stasį Wartelka, 1.530 E. 18th 
St., Brooklyn, N. Y. Jei nežinotumėt 
kaip nuvažiuoti, tai kreipkitės po 
15 Ten Eyck St., (antros lubos), 
Brooklyne. (264-266)

Pajieškau darbininko dirbti 
ūkės. Dirbame daugiausia su 
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa. (259-270)

Susirinkimas

ant 
mo-

BROOKLYNN, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 13 d., Laisves sdlčje. Bus rin
kimas kandidatų į Centro Komitetą 
1948-1949 metams. Galėsite gauti 
knygą “Viduramžių Istorija,” Tad, 
visi kuopos nariai ateikite pasiimti 
šią knygą, nes į namus nesiųsime. 
Taipgi Parengimo Komisija būkite, 
reikės raportuoti apie pasiruošimą 
prie parengimo. — G. Kuraitis, org.

(264-265)

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Metinė LDS Trečios Apskri
ties šventė įvyks šį sekmadie
nį, 16-tą dieną lapkričio. 
Koncertas ir juokinga kome
dija “Mirties Lažybos,” kurią 
sulos Brooklyno menininkai, 
vadovybėje drg. J. Juškos, bus 
Elizabeth Port, N. J., Lietuvių 
Laisvės Svetainėje, 269-73 
Second St. Lošimas prasidės 
lygiai 4-tą vai. dieną, ir tuo
jau po lošimui bus koncertas, 
pasibaigus 
prie A. 
Komedija 
yra vieno 
kinga.

Dainuos
“Well,”

koncertui — šokiai 
Pavidžio orkestros. 
“Mirties Lažybos” 
akto ir gana juo-

LDS KUOPOMS
LDS kuopos nepamirškite, 

kad Apskrities metinė konfe
rencija įvyks pirmą sekma
dienį gruodžio mėnesio, Lietu
vių Klubo Svetainėje, 
Court St., Elizabeth, T 
ryte. Kuopų išrinkti delega
tai būkite laiku.

I komitetas suteiks 
pietus, nereikės 
valgyklų.
čia kuopa tuomi rūpinasi.

* A. MATULIS, 
Apskr. Pirm.

408

Vaikščiodamas, tartum bū
damas sveiku, staiga krito ir 
ne už ilgo mirė Benjamin Wi- 
tozemins, dar jaunas vyras. 
Williamsburgieciams jis ge
riausia žinomas po vardu Be
ny. Jisai ilgai dirbo naktiniu 
ii- kai kada dieniniu kaunter- 
manu pas pirmesniuosius 
Lituanica Restaurant savinin-

Apsk rities 1 kus Rutkūnus.
delegatam 

eiti ieškoti
Elizabetho LDS 33-

Velionis seniau gyveno 
Maspethe, o pastaruoju laiku, 

■ regis, gyveno kur nors netoli 
] nuo Liet. Amer. Pil. Kliubo, 
1 Williamsburge. Rep.

<
V

Birute Ramoškaitė 
turim priminti ir 

tą, kad pirmu kartu ne tik 
Elizabethe, bet ir New Jersey 
valstijoj dainuos pagarsėjusi 
dainininkė Birutė Ramoškaitė 
iš. New Yorko, kuri dainuoja 
Broadway teatruose. Lietuvių 
visuomenė retą progą turi ją 
girdėti. Birutė — tai lakštin
gala savo lavintu balsu.

Sietyno Choras ir Sietyno 
Choro Oktetas iš Newark, N. 
J., esą prisirengę su daino
mis.

Tai reta proga Elizabeth o 
ir apylinkės lietuvių visuome
nei girdėti tokį gražų, smagų 
ir žavėjantį koncertą. Gi tie, 
kurie myli šokius, galės sma
giai pasišokti, nuobodumo 
nebus. Būsite visi, kurie atsi
lankysite, pilnai pasitenkinę, 
kaip komedija, taip ir kon
certu.

Ir prašome visų nesivėluo- 
ti, bet būti laiku, kad būtų 
galima punktualiai lošimas 
pradėti. Svetainės durys at
daros 3:30, Jošimas prasidės 
lygiai 4-tą vai. Apskrities ko
mitetas prašo ir kviečia visą 
New Jersey lietuvių visuome
nę, taip pat ii* iš Brooklyno 
parengimų mylėtojus atsilan
kyti.
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Fotografas 
“Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

;; Iš senų padarau 
naujus

; lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

“padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

'; geidaujama. Tai
pogi atmaliavo ju 

i įvairiom spalvom.
JONAS STOKES J 

• 512 Marion St., Brooklyn, ?
Kanopa« Broadway Ir Stone Ave. ♦ 
prie Chauncey St., Broadway Line f

Tel. GLanmore 5-6191 |
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paveiks

Kultūriniam Centrui Reikia 
Falkos Kas Dieną

Visi Lietuvių Kultūrinio ,tinkamas sezonas, pradės neš- 
Centro patrijotai, jo gražiai I 
paruošimo, jam pinigų taupy
mo, jo greito atidarymo šali
ninkai prašomi įsitėmyti:

Šia savaitę naujajame na
me dirbama kas vakarą. Pra
šome daugiau talkininkų viso- 
kiausiems darbams.

Šeštadienį ir sekmadieni, 
lapkričio 15 ir 16, savanorių 
talkos dirbs per visą dieną.

Prašome 'visus, vyrus ir mo
teris, ateiti padirbėti. Dau-, 
giau talkos gausime, greičiau ' 
galėsime užbaigti paruošimą i 
atidarymui. Namo ižde liksis 
keli tūkstančiai dolerių neiš
mokėti, o greit atidarytas na
mas dabar, kuomet tam yra

ti pajamas.
Tikimės, kad jūs visą tai 

aprobuosite ir kiekvienas, ku
riam galima,

ADRESAS:
Avė., kampas 
mond Hill.

ateisite į talką. 
110-06 Atlantic 
110th St., Rich-

Namo Komisija.

Visi keliaujantieji Central 
Railroad of New Jersey linijo
mis tarp New Yorko ir New 

i Jersey šiomis dienomis gaus 
| blankutes. Kompanija norin- 
• ti žinoti keleivių nuomones 
apie traukinių ėjimo valandų 
patogumą keleiviams.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, R Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

+—

•I

tuno

Paul Gustas Funeral Home,
, INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

MM
SSal

Peter Kapiskas

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL SOnth 8-5569 ‘

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y*.

Tel. EVergreen 4-8174

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
Turi 15 metų patyrimo prie optiš’kų stiklų gamybos.

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

♦

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Lapkr. 13, 1947




