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Kun. Končius užprotestavo 
prieš perklausinėjimą pabėgė
lių Vokietijoj. Esą neteisinga 
ir negražu iš jų reikalauti po
litinės išpažinties.

Karo Departmentas jam at
sako, kad to taip vadinamo 
“skryningo” tikslas yra paša
linti “karo kriminalistus ir hit
lerininku sandarbininkus.”•

Kodėl kun. Končius taip bi
jo pabėgėlių sijojimo?

Bijo, nes nenori, kad svietas 
sužinotų, kokius sutvėrimus 
Bendrasis Fondas globoja ir

Nežinau, kas pasidarė su J. 
Prunskiu. Kai jis atbėgo Ame
rikon, vadinosi kunigu. Dabar 
jau tituluojasi tiktai “Dr.” 
Kur dingo jo kunigystės sto
nas ir sutonas?

Iš kunigo virsdamas “dak
taru,” Prunskis nepasikeitė. 
Gal tik dabar jis gudriau mo
ka savo nešvariu liežuviu plūs
ti savo politinius oponentus.

štai Drauge (kovo 17 d.) 
Dr. Prunskis sakosi turėjęs ke
turių valandų pasikalbėjimą 
su tūla “lietuve,” neseniai pri
buvusia iš Tarybų Lietuvos. Ji
nai jam išpasakojusi viską, at
likus išpažintį iš viso gyveni
mo ir daktaras suteikęs jai 
amžiną griekų atleidimą.

Tos “lietuvaitės” pavardės 
Prunskis neskelbia. Gal sar- 
matinasi, gal bijo, nežinau.

“dakta-
“baisiti”

Vienas

Minėtoji moteriškė 
rui” pripasakojusi 
dalyku apie Lietuvą, 
iš tų “baisių” dalykų, pavyz
džiui, tai susikimšimas trauki
niuose. Girdi:

traukinį nepaprastai sun
ku įsisprausti. Kai grįžome 
likviduoti savo turtą ir susipa
kuoti kelionei iš Vilniaus į Pa
nevėžį, negavome vietos kita
me vagone, kaip tik prekinia
me. Žmonių tiek, kad atsisėsti 
nė negalvok: Stovime pečius 
surėmę, daug lietuvių dainuo
ja, kiti užtraukia: ‘Sėk, sesu
te, žalią rūtą, kad 
laisva būtų.’ ”

Lietuva

dalyku.čia daug įdomių
Reikia žinoti, kad vokiečiai ir 
lietuviški fašistai bėgdami iš 
Lietuvos visus geležinkelius 
buvo beveik visiškai sugriovę. 
Nebuvo likę nei vieno tilto 
sveiko.

Todėl nereikia stebėtis, jei
gu važinėjimas traukiniais 
Lietuvoje tebėra sunkus. Tš to 
Prunskis nori padaryti baisų 
dalyką. Bet mes atsimename, 
kas pas mus dėjosi dar taip 
neseniai, kai traukiniuose bei 
busuose pečius surėmę turėda
vome stovėti.

žmonių pilna 
didelis. Reiškia, 
nėja, kilnojasi iš vietos į vie
tą. Nu, o Draugas ir kiti pa
našios spalvos laikraščiai kas
dien įtikinėja Amerikos lietu
vius, kad Lietuvoje žmogus nė 
pasijudinti iš vietos negali, 
toks suvaržymas!

susikimšimas 
žmonės važi-

Antras dalykas. Iš tų laik
raščių ir ją bendradarbių pa
sakojimų, žmogus gauni su
pratimą, kad Lietuvoje žmo
nes baisiai prislėgti ir badu 
miršta. Bet čia minėtoji Dr. 
Prunskio lietuvaitė pripažįsta, 
kad net traukinyje žmonės 
dainuoja! Reiškia,•jie yra ge
ro, linksmaus nusiteikimo.

Ir dainuoja lietuviškai! O 
mums pasakojama, kad Lietu
voje lietuviškai nė išsižioti ne
begalima !

Komunistų Vadas 
Vyks Washingtonan 
Kaip Liudytojas

New York. — Kongres
manas J. Parnell Thomas, 
Neamerikinio Komiteto pir
mininkas Washingtone, pa- 
galiaus, sutiko pakviesti į 
liudytojus Eugene Dennisą, 
Komunistų Partijos centro 
sekretorių. Dennis kviečia
mas liudyti kovo 26 d. svar
stymuose siūlymų, reikalau- 

! jančių panaikint Komunistų 
Partiją ir sunkiomis baus
mėmis uždraust bet kokią 
komunistinę veiklą.

Kiek pirmiau Parnell 
Thoma$ pareiškė, kad joks 
komunistas nebus kviečia
mas kaip liudytojas į tuos 
svarstymus. Dėl to Dennis 
pasiuntė Thomasui ir jo Ne- 
amerikiniam Komitetui rei
kalavimą, n u r odydamas 
konstitucines komunistų 
teises? Taigi Thomas ir pa
kvietė jį. Bet prieš komuni
stus jis sukvietė tokius žmo
nes, kaip valdžios agentų 
galva J. Edgar Hoover, kun. 
Fulton J. Sheen, buvęs Pa. 
gubernatorius Earle, darbo 
sekretorius Schwellenbach,

Gengsteriai Nušovė Barten- 
deriu Unijos Pirmininko 
Moterį Chicagoje

Chicago. — Gengsteriai- 
raketieriai apšaudė Darbo 
Federacijos Bartenderių U-j 
nijos lokalo pirmininko Ja
mes Crowley’o automobilį, 
nušovė jo žmoną ir sužeidė 
Crowlev. Aišku, jie norėjo 
nudėt Crowley, raketierių 
priešą.

Tokie gengsteriai buvo iš
vyti iš unijos pirm karo. 
Dabar jie mėgina sugrįžti. 
Gengsteriai nori vėl lupti 
kyšius iš unijinių bartende
rių, ypač dirbančiu nakti
niuose kliubuose. Už tai jie, 
girdi, “apsaugos” unijistus. 
Sykiu jie imtų kyšius iš tų 
kliubų už leidimą samdyti 
unijinius bartenderius. O 
naktiniai kliubai Chicagoje 
beveik negalėtų bizniauti be 
unijinių bartenderių.

Franc. Komunistai Siūlo 
Taikytis su Viet Namu 

•r

Paryžius. —.Visi 166 ko
munistai Francijos seimo 
nariai susilaikė nuo balsavi
mo, kuomet premjeras Paul 
Ramadier prašė pareikšti 
pasitikėjimą karinei jo poli
tikai prieš Viet Namo res
publiką, Indo-Chinoj. Visi 
kiti seimo nariai balsavo 
pasitikėti Ramadieru. Ko
munistai yra skaitlingiausia 
partija Francijos seime. Jie 
dalyvauja ir Ramadiero 
valdžioj kaip ministrai sy
kiu su kitomis partijomis. 
Komunistai ragina tuojau 
pradėti taikos derybas su 
Viet Namo prezidentu Ho 
Chi Minhu. Premjeras Ra
madier siūlo pirma /sumušti 
Viet Namo patrijotus, o tik 
po to derėtis.

Amerikos veteranai klausia: 
Kodėl Graikijai ir Turkijai 

(Tasa 5-me pusi.)

Marshallas Atmeta Karinius Atpildus Sovietai vėl Atmetė 
i Amerikos Protestą 
Dėl Vengrijos

Dirbiniais iš Vokietijos Gamybos
43 H-

Smetonininky Draugas Liu
dys prieš Komunistus

Washington. — Neameri-< 
kinio Komiteto pirmininkas 
kongresmanas J. Parnell 
Thomas pakvietė ir reakci
nį lenką kongresmaną Alvi
na O’Konskį liudyti, kodėl 
turėtu būti uždrausta Ame
rikos Komunistų Partija. 
O’Konskis yra smetoninių 
lietuvių bendradarbis ir pir
mininkas Amerikinės Są
jungos prieš Komunistus.

Liudijimai prieš komunist. 
prasidės ateinantį pirmadie
nį. Tarp liudytojų bus aršus 
komunistu ir Sovietų prie
šas, klerikalas Joseph P. 
Kennedy, buvęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorius An-

Jis Sako. Jei Vokiečių Pramone Yra Vilties Susitarti, Sako
Būtų Pa/kelta dek Atpildų, Tai 

 

Jie y ei Galėtų Kariaut

JOHANNES STEEL ATVYKO 
Į MASKVA

Maskva.—Johannes Steel, 
pažangus amerikinio radijo 
ex - komentatorius, atvyko 
kaip laikraštininkas i Ketu
rių Didžiųjų konferenciją 
Maskvoj, nors Amerikos 
valstybės departmentas ne
davė jam korespondento lei
dimo. Jis dalyvavo ir užsie
ninio ministro Molotovo su-; 
ruoštame pokilyje sykiu su i 
amerikonais, anglais, fran- 
cūzajs ir sovietiniais konle-(įaįs Sovietu ir Francijos 
rencuos delegatais ir orici-' 
aliais tų tautų koresponden 
tais.

pavojų. Marshallas primi
nė, kas atsitiko po Pirmojo 
pasaulinio karo; sako:

“Po ano karo buvo taip 
padaryta, kad Vokietija kuo 
plačiausiai išvystytų pra
monę, kad savo gamybos 
dirbiniais galėtų mokėti at
lyginimus nuteriotiems kra
štams; dėl to Vokietijos 
pramonė taip atsisteigė, 
kad netikėtinai trumpu lai
ku galėjo nukreipti savo 
dirbinius ir kariniams tiks-, 
lams. Atkurt Vokietijos) 
pramonę tiek, kad ji ga
mintų kariniams atlygini
mams, tai reikštų pa karto t 
tą pačią klaidą, nebent jos 
gamyba būtų padidinta tik 
tokiose srityse, kurios ‘ be
veik visai negręsia karo pa
vojum.”

Marshallas taipgi primi-j 
nė, jog piniginė parama iš 
užsienių tada padėjo Vo
kietijai smarkiai išauginti

Maskva. Sovietu už
sienio reikaM ministras Mo

 

lotovas pakartojo, kad Vo
kietija turėtų mokėti kari
nius atlyginimus dirbiniais 
einamosios vokiečių pramo
nės; tuo tikslu reikėtų tiek 
pakelti nekarinę Vokietijos 
gamybą, kad jos dirbinių 
užtektų kariniams atpil
dams, ne tik ūkiniam pa
čios Vokietijos gyvenimui. 
Molotovas vėl priminė, kad 
tokius atlyginimus nuspren
dė Jaltos konferencija.

Užsieninis Francijos mi
nistras Bidault siūlė nusta
tyt, kiek vokiečiai turėtų 
pagamini anglies per metus 
ir kad tam tikra nusakyta 
anglies dalis būtų persiun
čiama Francijai. Jeigu taip 
būtii apribotas vokiečiams 
anglies kiekis, tai'i r fabriki
nė jii pramonė negalėtų iš
augti iki pavojingo laips
nio, kaip sakė Bidault.

Amerikos valstybės sek-1 pramonę. Dabar gi Vokieti- 
retorius Marshallas iš naujo ja negali tikėtis tokios už
tvirtino, kad Potsdamo kon
ferencija pakeitė Jaltos su
tartį.
Marshallas nesutiko su

I

Marshallas ir Molotovas
Maskva. — Amerikos vai 

stybės sekretorius gen. ’ A" /- f , 
Marshallas pareiškė, jog jis į oxie 
pilnai sutinka su užsieninio ; 
Sovietu ministro Molotovo 
nuomone, kad “galima bus 
susitarti, nežiūrint dideliu 

f l
keblumu 
skirtumų) dėlei karinių at 
lyginimų 
Užsieninis Anglijos 
tras Bevinas sakė, kad jis i; . ■
sutinka su daugeliu dalykų, i K 1' 
kuriuos Molotovas išdėstė Abiejose savo notose A- 
savo pareiškime. Molotovas I merika Įtarė, kad Sovietų 
kalbėjo apie reikalą ūki-' kariai areštavę (fašistinį) 

: niai-ekonominiai suvienyti į Vengrijos seimo narį Belą 
Vokietiją ir apie karinius I Kovacsą kaip šnipą tik po to, 

i atlyginimus iš jos.

Budapest, Vengrija. — 
Generolas V. P. Sviridov, 

[ kariuomenės ko- 
mandierius Vengrijoje, at- 

; metė antrą Amerikos pro- 
. testo nota dėl to, kad ru- 
sai, girdi, stengiasi pervesti 

z. . Vengrijos valdžia į komunini- nuomonių; . i i o •- stu rankas. Generolas Svi- 
• v w , . ... ridovas savo atsakyme pa- 

. . reiske, log Amerika kisasi minis-.. . j r ,,- ■ i vidujinius Vengrijos rei-

PRAVDA RAŠO, KAD 
AMERIKA NEVYKDO 
DEMOKRATIJOS

Maskva.— Vyriausias So
vietų komunistų laikraštis 
Pravda atsiliepė į Amerikos 
valstybės sekretoriaus Mar- 
shallo pareiškimą, kuriame 
Marshallas aiškino žodį “de
mokratiją”. Pravda sako, 
patys amerikonai nevykdo 
demokratiniu laisvių, ku- v v 7

rias kitiem skelbia. Pavyz
džiui, Jungtinėse Valstijose 
dabar pasimota uždraust 
Komunistų Partiją. “Ko
kias teises turi negrai” A- 
merikoje ? klausia Pravda. 
Savame ruožte Vokietijoje 
amerikonai nepripažįsta jo
kios atstovybės valdžioje 
toms partijoms, kurios gau
na mažiau kaip 10 nuošim
čių balsų rinkimuose; jie 
neleidžia darbo unijoms ap- 
sivienyti į platesnes sąjun
gas ir nenaikina fašizmo 
palaikų, kaip rašo Pravda.

pasiūlymais. Jis pareiškė: 
i Jeigu Vokietijos pramonė 
būtų taip išvystyta, kad sa- 

i vo* dirbiniais išmokėtų kari
nius atpildus, tai vokiečiai 

: galėtų sudaryt naujo karo

MAŽŲJŲ KRAŠTU BALSAS 
DĖL TAIKOS SUTARTIES

Maskva. — Keturiu Di
džiųjų užsieninių ministrų 
pavaduotojai nutarė priim- 

: ti su patariamaisiais, bal
sais i taikos sutarties dary
mą su Vokietija mažesnią
sias talkininkiškas šalis, ka
riavusias prieš Vokietiją, 
taipgi priimt buvusius na
cių padėjėjus, kurie karo 
pabaigėm perėjo į talkininkų 
pusę ir jau kovojo prieš na- 

! cius.
Anglijos užsienio reikalų j 

ministras Bevinas pritarė TUŠĖ BILIONO DDL 
Amerikos atstovui Marshal-! mrimfvrr vnnr tat 
lui prieš Sovietų ir Franci- j rlfcllNtl KUKĖJAI 
jos reikalavimus karinių at-' 
pildų iš einamosios j 
bos Vokietijoje.

sieninės paspirties — tiek 
išvystyti savo pramonę, kad į 
jos dirbinių užtektų ’.... :
niams atlyginimams.

kai negalėję kitaip areštuo- 
i ti. Sykiu Amerika reikalavo 
! paskirti bendrą amerikonų- 
anglų ir Sovietų komisiją 
politiniams Vengrijos daly
kams ištirti.

Atmesdamas amerikinius 
įtarimus - reikalavimus, ge- 
nerol. Sviridovas pareiškė:

“Bela Kovacs pilnai prisi
pažino atlikęs kriminalių 
veiksmų prieš Sovietų armi
ją; jis taipgi prisipažino, 
kad dalyvavo sąmoksle” nu
versti Vengrijos respubli
kos valdžią.

Senatorius Pranašauja, kad 
Amerika Smarkiau Veiks 
Prieš Chinu Komunistus

4-

Bevinas Priešinasi Molotovo 
Reikalavimui Įvesti Keturių 

Didžiųjų Kontrolę Ruhr Srity

sričiai.
minis- 

kad

•Sovietai siūlo sujungt visos 
Vokietijos pramonę ir ūkį 
vienos bendros vokiečių 
valdybos rankose. .

Anglai - amerikonai bijo, 
kad per tokį suvienijimą ga
lėti) sustiprėt komunistinis 
judėjimas Ruhr krašte.

X-i PRIEŠ SOVIETUS?
Washington, kovo 20. — 

Pranešama, kad prez. Tru- į į 
mano valdžia planuoja iš- j 
leisti 500 milionų dolerių j 
pietinei Korėjai stiprinti, j 
kad atremtų “komunizmo. 
pavojų”.

(Amerikonai yra užėmę 
pietinę Korėjos pusę, o šiau- ‘ 
rinė jos pusė yra Sovietų ) 
kariuomenės užimta.)

Jungtinių Valstijų karo i 
sekretorius Pattersonas ra-, 
gino kongresą tuoj paskirti

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalu ministras Mo
lotovas vėl pasiūlė įsteigti 
bendrą amerikonų, anglų, 
francūzu ir Sovietu kontro
lę Ruhr kraštui, pramonin- 
giausiai Vokietijos 
Užsieninis Anglijos 
tras Bevinas atsakė
anglai užėmė Ruhr ir lai
kys jį savo rankose, iki bus 
visos Vokietijos ūkis-pra- 
monė suvienyta. Anglai ne
nori, kad ir po to Ruhr su 
savo didžiomis pramonėmis 
patektų į centrinę visos Vo
kietijos valdybą, sakė Bevi
nas; bet galų gale, girdi, 
galėtų būti sumegsti ryšiai 
tarp Ruhr pramonių ir vie
tinių Vokietijos valdžių.

ISPANIJOS PARTIZANAI 
BAUDŽIA FRANKO 
VALDININKUS

Slaptas ispanų radijas 
pranešė, kad respublikie- 
čiai partizanai šiaur-vakari- 
nėje Ispanijoje užmušė pen
kis žymius fašistus, Franko 
valdininkus, ir tris žanda
rus. Tuom jie atkeršijo fa
šistams, nužudžiusiems vie
ną partizaną.

000,000 prieš “bolševizmo 
pavojų”. Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Ache
son gąsdino kongreso už
sieninių reikalų komitetą, 
kad jei būtų gaišuojama, 
tai komunistai Graikijoj pa
imtu viršų. € . V

Maskva. — Amerikos at
stovai teigia, kad Vokietija, 
girdi* negalėtų sumokėti 
daugiau kaip 3 bilionus do
lerių karinių atlyginimų.

Chinų Komunistai Nieko Nepalikę Tautininkam Yenane
Nanking, Chinija. — Pa

sitvirtino žinia, kad Chini- 
jos tautininkų (Kuomintan- 
go) armija užėmė Yenaną, 
buvusią chinų komunistų 
sostinę per 11 metų. Komu
nistai per ketvertą paskuti
nių savaičių iškraustė mai
stą ir kitus reikmenis iš Ye
nano ir apylinkės: jie iš 
anksto pasiruošė pasitrauk
ti. Dabar gi jie apleido Ye
naną beveik be pasipriešini
mo, kaip rašo.amerikiniai 
korespondentai. Todėl ųeįti-

ketinąs yra tautiųinkų ko
mandos skelbimas, kad jie, 
“šturmuodami” Yenaną, už
mušę bei sužeidę, girdi, 10,- 
000 komunistu ir suėmę 2,- 
000.

Per paskutines dvi dienas 
tautininkai, vartodami ame
rikinius lėktuvus, nuolat 
pylė bombų ir kulkų ugnį į 
Yenaną. Bet per atakas iš 
oro jau seniai buvo sunai
kinti. beveik visi Yenano 
namai; tad jo žmonės gyve
no urvuose, kurie iškasti

kalninėse Yen upės pakran
tėse.

Tuščias, sunaikintas Ye- 
nanas nieko gero nežada 
Chiang KaiAsheko tautinin
kams, sako New Yorko Ti
mes korespondentas T. Dur- 
din. Jis nurodo, jog chinų 
komunistai valdo kur kas 
turtingesnes, tirštai apgy
ventas provincijas Taiyua- 
ną, Shansį ir kitas j šiau-, pasaulio žmones, 
rių rytus nuo Yenano. Bei ----------------
to,, komunistų rankose te-i London. — Potvinis už 
bėra dideli Mandžurijos plo- i teršė geriamąjį vandenį.

tai ir plačios Hopeh ir Sham 
tungo apygardos.

Menama, kad komunistai 
perkraustė savo valdžios 
centrą į kalnuotą Shansi 
provincijos sritį. Iš Yenano 
jie perkėlę ten ir savo radi
jo įrengimus; taigi ir iš 
naujosios būstinės komunis
tai galėsią per radiją skleis- 

j ti žinias bei atsišaukimus i

•>W!

Washington. — Republi- 
konas senatorius Owen 
Brewster sakėsi sužinojęs, 
jog prez. Trumano valdžia 

i planuoja pasiųsti generolą 
i M ac Arthur ą iš Japonijos į 
■ Chinija. Brewster tikisi, 
kad MacArthuras galėtų su- 

į stiprint Chinijos valdovo 
Chiang Kai-sheko ofensyvą

• prieš Chinų komunistus. 
! Tas senatorius pranašauja, 
kad per porą savaičių Ame
rika pradės kietesnę politi- 

Iką prieš chinų komunistus. 
‘ Jis kritikuoja amerikinius 
UNRRA viršininkus, kurie 

i reikalavo dalinti UNRRA 
i atsiunčiamas pašalpas ir ko
munistams, kuomet “prezi-t 
dentas Trumanas reikalau
ja, kad Amerika išnaikintų 
komunistinę įtaką Graiki
joje.” i

Mirties Bausmė Negrui 
Už Apiplėšimą

Jackson, Miss. — Aukš
čiausias Mississippi valsti
jos teismas dauguma balsų 
užgyrė žemesniojo teismo 
sprendimą n u marint negrą 
Howarda White už dalyva
vimą apiplėšime kratuvinin-

sijai savo pareiškime pa
smerkė tokią “barb<rrišką, 
žiaurią ir nežmonišką bau
smę.” Kitas to plėšimo da
lyvis, negras Virgin Smith 
mibdstas kalėti iki gyvos

Senas šios valstijos įsta
tymas leidžia bausti miučia 
ginkluotus plėšikus.

ORAS.—Būsią šiltoka.
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Karo Reparacijos ir Mūsų Užsieninė Politika
Dabar jau aišku, kad prezidento Trumano reikalą- 

vimas Graikijai ir Turkijai ekonominės ir militarinės pa
ramos yra tiktai viena grandis mūsų užsieninės politikos 
lenciūge. Vis aiškiau darosi, kad mes darbuosimės visais 
frontais sustiprinti reakcines jėgas. Tame įeina ir atsta
tymas ir sustiprinimas Vokietijos, kaipo “tvirtovės prieš 
bolševizmų.” Beveik tie patys šūkiai keliami šiandien, 
kurie taip garsiai skambėjo tuojau po Pirmojo Pasaulinio 
Karo. Vokietija tais laikais buvo atstatyta ir apginkluo
ta tuo supratimu, kad jinai yra vienintelė jėga užkirsti 
kelią Tarybų Sąjungos įtakos plitimui į vakarus.

Čia nėra reikalo dar kartą prisiminti, kokia tai baisi 
buvo klaida ir kaip brangiai ji kaštavo Amerikai ir visam 
pasauliui. Nuo tos klaidingos ir beprotiškos politikos 
nukentėjome visi. s

Kitaip dabar negalima išaiškinti mūsų politikos Mas
kvos konferencijoj ir mūsų spaudoje ir valdiškuose rate
liuose to nuolatinio bambėjimo, kad. reikia kuogreičiau- 
sia atstatyti Vokietiją. Vokietijos atstatymui, atrodo, 
mūsų valdovai nesigaili nieko. Jie sustabdė išdavimą iš 
Amerikos ir Anglijos zonų pramoninių įmonių, kurios 
turėjo būti tuojau po karo atiduotos Tarybų Sąjungai.

O dar ryškiau šitą mūsų politiką pavaizduoja mūsų 
nusigandimas Molotovo pareikalavimo, kad Tarybų Są
junga turi gauti iš Vokietijos bėgiu poros desėtkų metų 
dešimties bilijonų dolerių vertės reparacijų. Jokiu būdu, 
girdi, negalima sutikti, pasakė mūsų sekretorius Mar
shall. Taip vienu balsu šaukia komercinė spauda. Toks 
reparacijų kiekis, sako, neleistų Vokietijai greitai atsi
stoti ant kojų.

Visiškai, matote, nebesvarbu, kad ant kojų negali 
atsistoti šalys, kurias Vokietija užpuolė ir nuteriojo, su
griovė. Jas pamirštame. Pamirštame, kad tai pačiai Ta
rybų Sąjungai reikia ant kojų atsistoti. Nesvarbu jos 
baisūs karo nuostoliai.

Molotovas aiškiai išdėstė tuos nuostolius. Jis parodė, 
kad šitie dešimt bilijonų dolerių nebus nė viena šimtinė 
dalelė tų nuostolių, kokius vokiečiai padarė niekuo nekal
tam, užpultam kraštui. Karo vedimas Sovietams kaštavęs 
$357,000,000,000. Vokiečiai Tarybų Sąjungoje sunaikinę 
miestų, kaimų, geležinkelių, fabrikų ir t.t. vertės $128,- 
000,000,000. Vadinasi, karo nuostoliai siekia 485 bilijo
nus dolerių. Tuo tarpu Tarybų Sąjunga reikalauja viso 
labo tiktai 10 bilijonų dolerių.

Mums, Amerik. žmonėms, kurie neturime sugriautų 
miestų, nuteriotų laukų, milijonais išžudytų žmonių, sun
ku suprasti padėtį ir sąjausmą tų žmonių ir kraštų, kurie 
buvo vokiečių užpulti ir nuterioti. Jeigu beveik vienas 
trečdalis mūsų miestų būtų sugriauta ir reikėtų kovoti 
su alkiu, kaipo pasekmė hitlerinio karo prieš mumis, 
mums rūpėtų pirmoj vietoje ne Vokietijos atstatymas, 
kad jinai vėl galėtų ruoštis naujam karui, bet savo karo 
žaizdų užsigydymas. Mes neplepėtumėme apie Vokietiją, 
kaipo “užtvarą bolševizmui.” Mes reikalautumėme karo 
reparacijų ir jas gautumėme.

Senatoriaus Tydings Reikalavimai
Reikia pasakyti, kad ne vien tiktai liberališkų pa

žiūrų žmonės susirūpinę mūsų naująja užsienine politi
ka. Ne vien tiktai Wallace, Mrs. Roosevelt, Pepper, Mar- 
cantonio ir kiti mato toje politikoje pasaulio taikai pavo
jų- . 1 n

Labai konservatyvus senatorius is Marylando, ponas 
Tydiųgs, taip pat labai bijo, kad mes galvatrūkčiais esą-' 
me tempiami į pražūtį. Jis reikalauja, kad prezidentas 
Trumanas tuojau sušauktų pasaulinę konferenciją, ku
rioje būtų apsvarstomas visiško nusiginklavimo reikalas.

Idėja gerai ir sveika. Tačiau ne tuo keliu reikėtų ei
ti. Kodėl preZ. Trumanas turėtų tokią konferenciją šauk
ti, kuomet mes turime Jungtines Tautas, kurių misija juk 
ir yra pasaulyje išlaikyti taiką? Tegul susirenka Jungti
nės Tautos ir apsvarsto Graikijos, Turkijos, Chinijos, Ko
rėjos ir visų šaljų padėtį ir likimą. Tegul Jungtinės Tau
tos vadovauja pasaulio nusiginklavimui!

KURLINK PREZIDENT. 
TRUMANAS KRYPSTA?

Dienraščio “PM” redakto
rius Max Lerner (kovo T 8 
d.) analizuoja prez. Tru
mano politikos kryptį. Kur 
link prezidentas krypsta? 
Ko jis siekiasi?

Mr. Lerner nurodo, jog 
prez. Trumanas krypsta de
šinėn ir krypsta labai greit. 
Jo kalba USA kongrese gel
bėjimo Graikijos ir Turki
jos fašistų klausimu, jo lai
kysena vidujiniais reikalais 
aiškiai rodo, kad jis nori 
bųti “geresnis” už dešiniau- 
sius republikonus ir tuo 
būdu laimėti prezidentinius 
rinkimus 1948 metais.

Rašytojas mano, kad 1948 
m. rinkimų kampanijoje 
prez. Trumanas remsis 
dviem šūkiais: “Aš esu tas 
vyras, kuris nugalėjo John 
L. Lewisą. Aš esu tas vy
ras, kuris sulaikė Juozą 
Staliną ir ‘raudonąjį totali
tarizmą’.”

Matyt, Trumanas galvoja 
šitaip: jis jaučiasi, būk pa
žangioji Amerikos visuome
nė jį vis vien rems kaipo 
“Rposevelto įpėdinį”, nepai
sant, ką jis darys. Na, o 
konservatyvę visuomenės 
dalį j iš dabar privalo pa
traukti savo pusėn,— pa
traukti tokiais “žygiais,” 
kurie butų priimtini repub- 
likonams ir pačiam reak
cingiausiam elementui Aitie- 
rikoje!x

Tačiau prez. Trumanas 
gali susitikti nemalonumų. 
Jeigu jis vis taip neigs roo- 
seveltinę politiką, jeigu jis 
bandys joti reakciniu ark
liuku, tikriau republikoniš- 
ku arkliuku, tai dalykai ga
li jam būti gan prasti. .Pa
žangioji visuomenė gali at
sistoti prezidentiniuose rin
kimuose su savo kandida

-
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Neriasi Sau Kilpą
Lokomotyvų Inžinierių Brolija laikė savo konvenci

ją. Konvencija nutarė nepriimti komunistų Brolijos na
riais. Tatai būsią įrašyta į Brolijos konstituciją.

Tei reiškia, kad toji unija prisideda prie reakcijos. 
Bet ji skaudžiai apsigauna, jeigu ji mano, kad ką nors 
laimės. Susidėdama su “raganų gaudytojais”, šioji Bro
lija sau neria kilpa. Argi tie delegatai, kurie balsavo už 
tokį nutarimą, nemato, kokia pekla Kongrese yra kelia
mą prieš darbo unijas? Šiandien bus užsmaugta komu
nistų organizacija, rytoj bus nušluotos darbo unijos. Kas 
to nesupranta, tas nieko nesupranta apie reakcijos šie- 
kius- ' LiJUi

PAUL M. HERZOG, Nacio- 
nalės Darbo Tarybos pirminin
kas priešinosi Senatinio Darbo 
Komiteto trukdymui kolekty
viai tartis. Jis sakė, kad iš 
drausmių būtų “liūdniausios 
pasekmės.”

tais, su savo platforma.
Max Lerner savo straips

nį šitaip baigia:
“Prašau prezidentą Tru- 

maną atsiminti tai: kai A- 
merikos žmonės panorės re
akcinės politikos, tai jie ją 
nusipirks iš republikonip

“Taipgi prašau jį atsimin
ti: visi Amerikos istorijoje 
vyrai, kurie buvo tvirtais 
prezidentais, naudojo savo 
pajėgą liaudies reikalams 
ginti.”

BALANDŽIO MeNUO — 
DARBININKŲ TEISIŲ 
GYNIMO MeNUO

CIO organas (“ C I O 
“News”) skelbia, kad, ei
nant CIO Veikiančiosios Ta
rybos nutarimu, balandžio 
mėnuo bus Amerikos darbi
ninkams jų reikalų gynimo 
mėnesiu.

“April — ‘Defend Labor 
Month’ ” — obalsis bus pa
skleistas po visas Jungtines 
Valstijas, po visus fabrikus, 
po kasyklas ir darbavietes, 
kad išjudinus juo didesnį 
darbininkų skaičių saviems 
reikalams ginti.

Ką tai reiškia “darbinin
kų reikalų gynimo mėnuo”? 
Ar bet kurį kitą mėnesį A- 
merikos darbininkai savo 
reikalų negynė? Žinoma, 
gynė.

Bet balandis tuo bus žen- 
klyvas, kad šį mėnesį bus 
daugiau pastangų sukon
centruota atmušimui tų pa- 
simojimų, kuriuos reakci
ninkai USA kongrese bando 
pravesti prieš organizuotus 
darbininkus. z

Kaip žinia, USA kongre
se yra įnešta eilė bilių prieš 
darbo unijas, prieš komuni
stų partiją, prieš pažan
giuosius darbo žmones. Iš 
tų visų bilių reakcininkai 
mojasi padaryti vieną ar 
kelis įstatymus, varžančius 
darbininkų organizacijas, 
draudžiančius darbininkam 
streikuoti, ir t.t.

Balandžio mėnesį, atrodo, 
dauguma tų bilių bus pa
teikti balsavimui, — priėmi
mui.

Iš paviršiaus žiūrint, tie 
biliai atrodo ne toki jau 
baisūs, — bet tikrumoje jie 
yra baisūs, pavojingi vi
siems Amerikos darbo žmo
nėms.

Tų bilių tikslas: užduoti 
smūgį ne tik organizuo
tiems darbininkams, bet ir 
visiems darbo žmonėms.

Tų bilių tikslas: užtikrin
ti juo didesnius kapitalis
tams pelnus, suteikti jiems 
laisvas rankas elgtis su dar
bininkais, kaip tik jie no
ri.

Štai, kodėl kiekvienas or
ganizuotas darbininkas pri

valo sukrusti.
Šioje didžiojoje CIO kam

panijoje bus šaukiami masi
niai mitingai, bus leidžiama 
specialė literatūra tuo rei
kalu; bus siunčiamos spe- 
cialės darbo unijų delegaci
jos į Washingtona, pas gu
bernatorius, pas miesto val
dovus, reikalaujant, kad jie 
veiktų, kad jie pasisakytų 
už darbininkų reikalus; bus 
ruošiamos specialės radijo 
programos; bus siunčiamos 
dešimtys tūkstančių teleg
ramų į Washingtona, rei
kalaujant, kad tie anti-dar- 
bininkiški, reakciniai biliai 
būtų atmesti.

Mūsų nuomone, CIO Vei
kiančioji Taryba pasielgė 
labai išmintingai, paskelbda
ma balandžio mėnesį kovai 
už darbininkų teises mėne
siu.

BULGARIJA TEBE- 
GELBSTI RUMUNIJĄ

Overseas News Agency 
skelbia tokią žinią iš Sofi
jos:

“Nors nuo karo pabaigos 
Bulgarija išgyveno dvi sau
sras ir maisto atžvilgiu pa
dėtis visoje šalyje yra kri
tiška, tačiau dideli maisto 
kiekiai yra reguliariai siun
čiami į Rumuniją. Rūbai 
taipgi renkami ir siunčiami 
į tą kraštą.”

Bulgarija — liaudies res
publika, kurios premjeru 
yra Jurgis Dimitrovas. Bul
garija buvo vokiečių api
plėšta ir, kaip sako kores
pondentas, išgyveno dvi 
sausras, tačiau Bulgarijos 
liaudis dalinasi su Rumuni
jos žmonėmis paskutiniu 
duonos kąsniu!

Rumunijoje, kaip žinia, 
praeitą vasarą sausra pada
rė tiek daug žalos, kad to 
krašto žmonės atsidūrė ne
paprastai sunkion padėtin.

Laiškas iš Lietuvos

JULIJONAS ČEPONIS
Vakar dienos Laisvėje, šioje 

vietoje, prie laiško iš Lietuvos, 
gauto er d. Oną Žilinskienę, 
Kearny, N. J., tilpo kito jauno 
lietuvio raudonarmiečio pa
veikslas vietoje Čepbnies. At
siprašome.

Iki Suvažiavimo beliko 
tiktai kelios dienos.

Kovo 30 d. Brooklyne, 
kaip devynios ryte, Grand 
Paradise svetainėje, Grand 
ir Havemeyer Sts., atsida
rys Tretysis Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažia
vimas.

Iš prisiųstų pranešimų 
matos, jog šis Suvažiavimas 
bus plačiau reprezentuoja
mas, negu buvo abu pirmes- 
nieji Suvažiavimai.. Iš svei
kinimų ir pareikštų minčių 
tenka spręsti, jog Suvažia
vimui teks atlikti svarbus 
vaidmuo amerikiečių lietu
vių eilėse. Jau yra prisiųsta 
vįrš 70 draugijų, kliubų ir 
kuopų atstovams mandatai. 
Reprezentacija bus plati ir 
sudėtinga. Dalis sveikini
mu:

Iš Binghamton, N. Y. Lie
tuvių Tautinės Bendrovės 
sekretorius rašo: “Dideli 
darbai laukia pažangiuosius 
Amerikos lietuvius. Šalies 
valdininkai ir kalba ir dar
bais vis aiškiau ruošiasi 
naujam karui, o darbininkų 
turėtas teises lau- 
žyte laužo. Bendra 
kova prieš reakciją tevie
nija demokratinius Ameri
kos lietuvius! Pro-naciai at- 
bėgėliai iš Lietuvos tenerau
da pas mus užeigos!

“Sveikiname Suvažiavi
mą su $5.

“Lietuvių Tautinė Bend
rovė. Sekr. S. Jasilionis.”

Iš Worcester, Mass. Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Bro
liška Draugija sveikina Su
važiavimą. Sekretorius pra
neša, kad jų atstovai atveš 
$25.

Lietuvos'Draugas sveiki
na Suvažiavimą su $100.

“Chicago, Ill. LDS 53 kp. 
laikytame susirinkime kovo 
5 d. nutarė Suvažiavimą pa
sveikinti su $5. Taipgi kuo
pos nariai linki, kad Suva-’ 
žiavimas padarytų gerus ta
rimus šiame svarbiame mo
mente.

Draugiškai, kp. ižd.
K. Kairis.”

Scranton, Pa. — “Gerbia
moji Drauge: Čia prisiunčiu 
mūs kuopos, LLD 39, dele
gatų mandatą, kurie yra iš
rinkti atstovauti mūs kuo
pą. Taip pat prisiunčiu čekį 
vertės $5 dėl pasveikinimo 
Suvažiavimo. Linkime sėk
mingiausių pasekmių svars
tant taip svarbius klausi
mus.
Kp. sekretor. P. Šlekaitis.” 
Binghamton, N. Y: —“Te- 

bujoja demokratinių Ameri
kos Ijetuvių vienybė prieš 
bekylančią reakciją ir tepa- 
sižymi darbais už demokra
tinių teisių išlaikymą. Svei
kiname Suvažiavimą su $2.

ALDLD 20 kp. ižd.
Paulina Jasilionienė.”

Jewett City, Conn. — 
“Sveikinam Progresyvių A- 
merikos Lietuvių Trečią 
Suvažiavimą. Taipgi sveiki
nam Progresyvių Moterų 
Suvažiavimą ir siunčiame 
$20 padengimui lėšų abiejų 
Suvažiavimų.

“Mes labai apgailime, 
kad negalėsim dalyvauti 
tuose svarbiuose suvažiavi
muose. Priežastis — A. 
Žvingilas serga nuo Kalė
dų; iš stubos neišeina.

Su pagarba,
Eva žvingilas.”

Pittsburgh, Pa. — LDS 
kp. per C. Lucas sveikina 
Suvažiavimą su $25.

Mahanoy City, Pa.—“Mū
sų LDS 104 kp. sveikiname 
šį Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą ir linkime kuo- 
geriausiai išrišti pasibrėž- 
tus darbus, naudai visų dar
bininkų klasės.

Aukojame Suvažiavimo 
lėšų padengimui $5.

Valdyba: pirm. Kazys 
Petkevičius, sekr. Stasys 
Kuzmickas, ižd. Konstanci
ja Aponikienė.”

Milwaukee, Wis.—“Gerb. 
Drauge: Čia prisiunčiu $5, 
tai auka nuo LDS 100 kp. 
Sveikinam Tretįjį Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Su
važiavimą.

Draugiškai,
fin. sekr. S. Pečiulienė.” 

“Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažia
vimui. Brooklyno Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlė, kurios 
mokinių sąstatas susideda 
nuo 10 iki 60 m. amžiaus, 
kaipo vienas iš viso demok
ratinių lietuvių judėjimo 
vienetas, ne tiek su finan
sais, kuriuos šiam tikslui 
patys mokiniai iš savo kuk
lių išteklių sudėjo — $6.50, 
mokyklėlė sveikina Suva
žiavimą linkėjimais sėkmin
gai nutiesti gaires demokra
tinių lietuvių ateities veiki
mui.

Sekr. Helen Bručas, 
ižd. Bessie Stasiūnas.”

Bayonne, N. J. — “Mes 
LDS 26 kp. nariai, sveikina
me Tretįjį Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažia
vimą su $5. Sekr. A. Bukai
tis.”

“Mes, Benld, Ill., lietu
viai, vardu LDS 63 kp., 
siunčiame čekį sumoje $6.- 
75 ir tikimės, kad jūs, kurie 
turit progą dalyvauti tame 
Suvažiavime, atliksite daug 
gerų darbų, o mes, kurie 
neturime galimybės daly
vauti, tai siunčiame nors ši
tą mažą sumą, kad nors 
kiek prisidėjus prie to taip 
svarbaus darbo. Su geriau
siais linkėjimais,

A. Mickalitienė.“
Atstovai prašomi susi

rinkti laiku, nes Suvažiavi
mas tęsis tiktai vieną die
ną; teks išspręsti visa eilė 
labai svarbių klausimų. Su
važiavimas baigsis masine 
sesija, su koncertine prog
rama.

K. Petrikiene,
DALC. Sekretorė.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PARAMA DARBO 
VALSTIEČIAMS

KĖDAINIAI, XII. 27 d. — 
Kėdainių apskrities linų au
gintojų draugija veikia ma
žiau kaip metai, bet jau su
teikė darbo valstiečiams dide
lę pagalbą. Valstiečių darbas 
auginant ir apdirbant linų 
pluoštą žymiai palengvintas. 
Per draugiją valstiečiai gavo 
mineralinių trąšų ir seklų.

Jeigu pavasarį draugijos 
pagalba pasinaudojo šimtas 
valstiečių, tai rudenį jų skai
čius išaugo iki dviejų tūkstan
čių. Dvi linų minamosios maši
nos dirbo be prastovėjimų 
valstiečių ūkiuose.

Daugelis valstiečių, pasinau
dojusių draugijos paslaugomis, 
viršijo savo sutartis valstybi
nių pristatymų srityje. Ado
mas Giniotas pardavė 300 ki
logramų pluošto vietoj 200 pa
gal sutartį, Juozas Mickus — 
400 kilogramų vietoj 150 ir t.t.

Linų augintojų draugija lei
džia 'darbo valstiečiams būsi
mais metais padidinti linų pa
sėlius nuo 1000 iki 1300 ha.

Anglija nežada leisti Pa
lestinon daugiau kaip 1,500 
žydų per * mėnesį.

Paraguayans sukilėliai lai
mi šiaurinėje to krašto da
lyje.
-----------------------2-ras puslapis 
Laisve—-Liberty lAth. Daily * 
Penktadienis, Kovo 21, 1947



Newark, N. J.Naujai Išrinktos Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Sąstatas

Tarybų Lietuvoje Visuotini ir Slapti Aukščiausios Tarybos arba Seimo Rinkimai įvyko Vasario 9 Dieną. Užsiregistravo 
siu Piliečių Buvo 1,510,000, Balsavimuose Dalyvavo 1, 478,528, už Komunistu ir Nepartiniu Bloko Kandidatus

VILNIAUS MIESTAS
STALINAS Josifas Visario- 

novičius — Tarybinė apygar
da.

BIELIAUSKAS Feliks as, 
Jurgio s. — žvėryno apygar
da.

BUTKEVIČIŪTĖ Bronislava, 
Juozo (L — Stalino apygarda.

CIJŪNĖLIS Juozas, Gilber
to s. — Centrinė apygarda.

ČISTIAKOVAS Aleksiejus, 
Michailo s. — Černiachovskio 
apygarda.

IVAŠKEVIČIUS A d o 1 f as, 
Jono s. — Pavilnio apygarda.

SARGAUTIS Maksimilijo
nas, Antano s. — Dzeržinskio 
apygarda.

SNIEČKUS Antanas, Juozo 
s. — Kalinino apygarda.

SVIščIOVAS Jakovas/ Gri
gorijaus s. — Antakalnio apy
garda.

ŠČERBAKOVAS Vladimi
ras, Vasilijaus s. — Vilniaus 
apygarda.

TIJuNELYTĖ Jadvyga, Vin
co d. — Paupio apygarda.

URBANAVIČIUS Bronisla
vas, Vinco s. — Panerių apy
garda.

ŽEMAITIS Zigmas, Juozo 
s. — Lenino apygarda.
KAUNO MIESTAS

MOLOTOVAS Viačeslavas 
Michailovičius — Stalino apy
garda.

GABDANKAS Konstanti
nas, Antano s. — Kapsuko 
apygarda.

GEDVILAS Mečys, Alek
sandro s. — Senamiesčio apy
garda.

GRYBAUSKAS Kazys, Ga
brieliaus s. — Panemunės 
apygarda.

J A USA USK AIT Ė Eleono
ra, Antano d. — Darbininkų 
apygarda.

KELBAUSKAS Bronius, Ju
liaus s. — Raudonosios Armi
jos apygarda.

KRASAUSKAS Bronius, Ig
no s. — Aleksote? apygarda.

MAJAUSKAITĖ Veronika, 
Aleksandro d. — Kauno apy
garda.

MIKĖNAS Juozas, Jokūbo 
s. — Lenino apygarda.

OZARSKIS Eduardas, Juo
zo s. — Ąžuolyno apygarda.

TARNAUSKAS Sergiejus, 
Porfirijaus s. — Požėlos apy
garda.

TERIOŠINAS Fiodoras, Ti- 
mofiejaus s. — Vilijampolės 
apygarda.
KLAIPĖDOS MIESTAS

ŽDANOVAS Andriejus Al
eksandravičius — Senamiesčio 
apygarda.

CIBAS Albertas, Adolfo s. 
—Lenino apygarda.

KUZMINAS Dmitrijus, Je- 
melijano s. — Uosto apygar
da.

SMIRNOVAS Aleksandras, 
Aleksiejaus s. — Smiltynės 
apygarda.
ŠIAULIŲ MIESTAS

BALTRAMAITIS Kazys, 
Kazio s. — Geležinkelio apy
garda.

, FEDARAVIČIUS Petras, Jo
no s. —• šiaurės apygarda.

FILIPAVIČIUTĖ Bronė, An
tano d. —i Pietų apygarda.

KOŠEVOJUS Petras, Kiri
lo s. — Centrinė apygarda.

PALECKIS Justas, Igno s.
— Rytų apygarda.
PANEVĖŽIO MIESTAS

EIGlRDAITfe Stasė, Anupro 
d. — Gamyklų apygarda.

JUOZAITYTĖ Adelė, Niko
demo d. — Klaipėdos apygar
da.

PREIKŠAS Kazys, Kazio s.
— Respublikinė apygarda.

SOROKINAS Michailas, Fi- 
lipo s. — Užupio apygarda.
ALYTAUS APSKRITIS

BAGOČIENĖ Ona, Tomo d.
— Alytaus k. apygarda.

RAGUCKAS Jurgis, Juozo
8. — Alytaus m. apygarda.

Paduota 1,449,686 Balsų Arba Apie 98 Nuoš.

Sekami Išrinkti Į Aukščiausią Tarybą:
ŠUMAUSKAS Motiejus, Juo-| MARIJAMPOLĖS 

zo s. —‘ Seirijų apygarda.
TOTORIUS Stasys, Vinco s.

— Daugų apygarda.
ŽMUIDZINAVIČIUS Anta

nas, Jono s. — Simno apygar
da.
BIRŽŲ APSKRITIS

DAUGUVIETIS Borisas, 
Prano s. — Pasvalio apygar
da.

GRAŽINIS Adomas, Jurgio 
s. — Joniškėlio apygarda.

KAIRYS Jonas, Mykolo s.
— Vabalninko apygarda.

LIAUDIS Kazimieras, Pra
no s. — Pabiržės apygarda.

VALIŪNAS Jonas, Antano 
s. — Biržų k. apygarda.

VOSYLIUS Povilas, Juozo 
s. — Biržų m. apygarda.
JONIŠKIO APSKRITIS

BAKUTIS Jonas ,Jono s. — 
Žagarės apygarda.

KORSAKAS Kostas, Prano 
s. — Joniškio apygarda.

RYNIUS Adolfas, Klemo s.
— Linkuvos apygarda.
KAIŠIADORIŲ APSKRITIS

KASILIAUSKIENĖ Melani
ja, Miko d. — Kruonio apy
garda.

MAKSIMAVIČIUS Vacys, 
Aleksandro s. — Kaišodorių 
m. apygarda.

TRUBICKAS Kazys, Doma- 
zo s. — Kaišiadorių k. apy
garda.
KAUNO APSKRITIS

BANAITIS Juozas, Augus
tino s. — Garliavos apygarda.

GOŠTAUTAS Bronius, Ka
zio s. — Raudondvario apy
garda.

JUOZĖNAS -’ BALTUŠIS 
Albertas - Juozas, Karolio s.
— Seredžiaus apygarda.

KUNICKAS Jurgis, Jurgio 
s. — Kauno k. apygarda.

PONOMARIOVAS Aleksan
dras, Dmitrijaus s. — Jona
vos apygarda.

RAMANAUSKIENĖ Stasė, 
Mykolo d. — Babtų apygarda.
KĖDAINIŲ APSKRITIS

GERGELYTĖ Adelė, Leono 
d. — Baisogalos apygarda.

MAŽYLIS Pranas, Jurgio 
s. — Kėdainių m. apygarda.

MICKIS Matas, Kazio s. — 
Dotnuvos apygarda.

PILIGRIMAS Juozas, Anta
no s. — Josvainių apygarda.

VALDAVIČIUS Adolf as, 
Antano s. — Kėdainių k. apy
garda.
KLAIPĖDOS APSKRITIS

KENEVIČIUS Marijonas, 
Bagdono s. — Klaipėdos k.
apygarda.

RIMKUTĖ Antanina. — 
Priekulės apygarda.
KRETINGOS APSKRITIS

GESTAUTIENĖ Domicėlė, 
Kazio d. — Salantų apygarda.

K OGIUS Kostas, Kajetono 
s. — Skuodo apygarda.

SALYTĖ Domicėlė, Kosto 
d. — Endriejavo apygarda.

SUPRONAS Vaclovas, Jo
no s. — Kretingos m. apygar
da.

ŠIMKUS Jonas, Jono s. — 
Darbėnų apygarda.

VILDŽIŪNAS Vladas, Ka
zio s. — Kretingos k. apy
garda.
KUPIŠKIO APSKRITIS

PETRONIS Pranas, Povilo s. 
—Šimonių apygarda.

SKUPIENĖ Sofija, Petro d.
— Kupiškio apygarda.

TILVYTIS Teofilis, Justino 
s. — Subačiaus apygarda.
LAZDIJŲ APSKRITIS

GRAŽŪLEVIČIENĖ Marija, 
Petro d. — Lazdijų m. apy
garda.

GRIGONIS Jurgis, Jono s. 
• Kapčiamiesčio apygarda. 
ŠČEBEDA Andrius, Igno s.

< Lazdijų k. apygarda.

(■>

APSKRITIS
BAKEVIČIUS Steponas, Ed

uardo s. — Marijampolės k. 
apygarda.

LAUKAITIS Tomas, Tomo 
s. — Kaziu Rūdos apygarda.

PAŠKEVIČIUS Vitalis, Jo
no s. — Kalvarijos apygarda.

RUTKAUSKAS Benys, Ka
zio s. — Marijampolės m. apy
garda.
MAŽEIKIŲ APSKRITIS

PUNDZIENĖ Kazė, Juozo 
d. — Ylakių apygarda.

SAKALAUSKAS Vincas, 
Domininko s. — Akmenos 
apygarda.

ŠULTIENĖ Morta, Jono d.
— Mažeikių apygarda.

VĖRIKAS Antanas, Jono s.
— Sedos apygarda.
PAGĖGIŲ APSKRITIS

TRANAS Feliksas, Juozo s.
— Pagėgių k. apygarda.

V A R A š 1 NSKAS Juozas, 
Prano s. — Pagėgių m. apy
garda. :J
PANEVĖŽIO APSKRITIS

AUGUSTINAITIS Vladislo
vas, Juozo s. — Ramygalos į 
apygarda.

BALĖNIENĖ Veronika, 
Aloyzo d. —- Panevėžio k. 
apygarda. \ «

RADAUSKIENĖ Genovaitė, 
Kosto d. — Troškūnų apy- 

j*
garda.

P E T R A I TIS Vladislovas, 
Kazimiero s.----Naumiesčio
apygarda.

PRANEVIČIUS Petras, Au
gustino s. — Pušaloto apygar
da.

RADAUSKAS Juozas, Sta
sio s. — Šeduvos apygarda.
PRIENŲ APSKRITIS

LAPINSKAS Kostas, Kazio 
s. — Prienų k. apygarda.

NA1MAVIČIUS Stasys, Kos
to s. — Prienų m. apygarda. •

ŽIUGŽDA Juozas, Jono s.
— Jėzno apygarda.
RASEINIŲ APSKRITIS

B R Ašį ŠK IS Stasys, Baltra
miejaus s. — Šiluvos apygar
da.

ČIULADA Jonas, Vinco s.
— Kelmės apygarda.

DUBTNSKAS Kazys, Kazio 
s. — Betygalos apygarda.

JUODžIUKYNAITĖ - SAL- 
TANIENĖ Ona, Mykolo d. — 
Raseinių apygarda.

MATULIS Juozas, Juozo s.
— Jurbarko apygarda.

M O N č IUNSKAS Teofilis. 
Juozo s. — Kražių apygarda.

Tas būrys CIO United Office & Professional Workers Lokalo 19-to buvo areš
tuoti pikietuojant Brooklyno YWCA ir kaltinami netvarkos kalime. Pasipriešindama 
vartojimui jėgos, unija iššaukė masinį pi kietą sekamą dieną ir pasižadėjo prie 
įstaigų palaikyti pikietus iki YWCA susitaikys su darbininkais.

T VER KUS Zigm as, Dom i- 
ninko s. — Viduklės apygar
da.
ROKIŠKIO APSKRITIS

KAIRELIS Jonas, Jono s.— 
Pa n e m u n i o a pyga rd a.

KLIMKIENĖ Ona, Juozo d.
— Kamajų apygarda.

MOTUZIENĖ* Juzefą, Alek
sandro d. Obelių apygarda.

NIUNKA Vladas, Juozo s.
— Rokiškio apygarda.
ŠAKIŲ APSKRITIS

RAUKUS Valentinas, Juozo 
s. — šakiu apygarda.

D A M 1 J ONA1TIS Juozas, 
Juozo s. — Lukšių apygarda.

JANČAITYTĖ Tatjana, Jo
no d. — Gelgaudiškio apy
garda.

MEŠKAUSKIENĖ Michalina, 
Stanislovo d. — Griškabūdžio 
apygarda. ’
ŠIAULIŲ APSKRITIS

B A RA NA USK AS Bol esi o- 
vas, Antano s. Šaukėnų apy
garda.

GAŠKA Ignas, Jono s. — 
Papilės apygarda.

G L A M A Z D INAS Sem i on as, 
Aleksiejaus s. — Radviliškio 
k. apygarda.

JANKUTĖ Pranė, Antano 
d. — Šiaulių k. apygarda.

KAUKL1ENĖ Bronė. Vlado 
d. — Lygumu apygarda.

K Ož U C11OVSK1S Antanas, 
Rapolo s. — Radviliškio m. 
apygarda.

KUČINSKAS Leonas, Jur
gio s. — Kuršėnų apygarda.

ŽIBAITIS Martynas, Jono 
s. — Gruzdžių apygarda.
ŠILUTĖS APSKRITIS

KARPAVIČIENĖ Lidija, Do
mininko d. — Šilutės m. apy
garda.

OLŠAUSKAS Antanas, An
tano š. — Šilutės k. apygarda.
ŠVENČIONIŲ APSKRITIS

BAUšYS Jonas, Anupro s.
— Švenčionėlių apygarda.

KAPRALOVAS Petras, Mi
chailo s. — Adutiškio apy
garda.

K A ZIMIA NEC AS Nik oi a- 
jus, Felikso s. — Melagėnų 
apygarda.

M1CEVIČIUS Vladas, Ma- 
taušo s. — Švenčionių apygar
da.

PISAREVAS Vasilijus, Bijo 
s. Pabradės apygarda.

TRAŠKINĄS Varfolomiejus, 
Maksimo s. — Ignalinos apy
garda.
TAURAGĖS APSKRITIS

DIDŽIULIS Antanas, Stasio 
s. — Batakių apygarda.

JUNČAS -KUČINSKAS My
kolas, Mykolo s. — Skaudvilės

I

Perskaitęs laikraščio antraštę, kad Aukščiausis Teis
mas nutarė bausti angliakasių prezidentą John L. Le
wis ir pačia uniją, darbo sekretorius Lewis B. Schwel- 
lenbach linksmai nusijuokia. Atrodo ne mažiau pasiten
kinęs ir darbininkams priešiškasis sen. Allen J. Ellen- 
der iš Louisianos, dem.

apygarda.
JUOZAPAVIČIUS Stasys, 

Juozo s. — Tauragės apygar
da.

KVEDARIENĖ Ona, Juozo 
d. — Naumiesčio apygarda.

PUŠINIS Bronislovas, Jono 
s. — Kaltinėnų apygarda.

Rotomskis Povilas, 'Igno s.
— Vainuto apygarda.

Š1MAŠIUS Pranas, Motie
jaus s. — Šilalės apygarda.
TELŠIŲ APSKRITIS

JANKEVIČIUS Bronislovas, 
Antano s. — Telšių m. apy
garda.

KUMPIS - KOMPEKEVI- 
ČIUS Jonas, Aleksandro s. — 
Varnių apygarda.

NTKIENĖ Marija. Vinco d.
Telšių k. apygarda.

RUIDIS Justinas, Vinco s. — 
Plungės anvgarda. •

STIMBURYS Juozas, Igno' 
s. — Rietavo apygarda.

VENCKUS Jonas, Jono s.
— Luokės apygarda.
TRAKŲ APSKRITIS

D1VONIENĖ Marija, Kons
tantino d. — Aukštadvario 
apvgarda.

PEROVAS Michailas, Alek
siejaus s. — Vievio apygarda.

TKAČENKO Ivanas, Maksi
mo s. — Rudiškių apygarda.

TROFIMOVAS Aleksand
ras. Stepano s. —Eišiškių apy
garda.

ZIMANAS Genrikas, Ošerio 
s. — Trakų apygarda.
UKMERGĖS APSKRITIS

BLIEKA Jurgis, Juozo s. — 
Kavarsko^ apygarda.

CVIRKA Petras, Kazio s. — 
Vidiškiu apygarda.

JADOGALVIS Jonas, Alek
sandro s. — Siesikų apygar
da.

LIUTKIENĖ Bronė, Antano 
'd. — Deltuvos apygarda.

PUPETKTS Stasys, Igno s. — 

želvos apygarda.
RAGUOTIS Antanas, Vla

dislovo s. — Ukmergės apy
garda.

UŽKURNYS* Juozas, Mato 
s. — Pabaisko apygarda.

VOVERIENĖ Elena, Jono 
d. — Širvintų apygarda.
UTENOS APSKRITIS

Didžiulis Karolis, Kristupo 
s. — Kuktiškių apygarda.

GOGEL1ENĖ Zozė, Jono d.
— Vyžuonų apygarda.

KUTKA Petras, Karolio s.
—Utenos apvgarda.

LIUTKEVIČIUS Vincas, Pra
no s. — Molėtu apygarda.

M AMA JEVAS D m i t rijus, 
Aleksiejaus s. — Skiemonių 
apvgarda.

VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS 
Antanas. Juliaus s. — Anykš
čiu apygarda.
VARĖNOS APSKRITIS

AKSTINTFNĖ Paulina, Jur
gio d. — Varėnos anvgarda.

D R O B N YS Aleksandras. 
Antano s. — Merkines apy
garda.

LFšKEVTčIUS Bolius. Vinco 
s. — Marcinkonjų apygarda.
VILKAVIŠKIO APSKRITIS

I V A š K EVIČTUS Adolfas. 
Adolfo s. — Vilkaviškio apy
garda.

JARMUŠEVIČHJS Vaclovas. 
Juozo s. — Kybartu apygarda.

NOREIKA Liudas. Liudo s.
— Pilviškių apygarda.
VILNIAUS APSKRITIS

ANUšKINAS Aleksandras, 
Ivano s. — Paberžės apygar
da.

č E R N IšEVAS Aleksiejus, 
Pavlo s. — Naujosios Vilnios 
apvgarda.

CIILEBNIKOVAS Nikolajus, 
Michailo s. — Rudaminos apy
garda.

PERVENIS Bronislova. Ni
kodemo d. — Nemenčinės 
apvgarda.

RUDZINSKAITĖ Valerija, 
Pranciškaus d. — Maišiogalos 
apvgarda.

SMIRNOVAS A 1 e k s iejus, 
Fvgrafo s. — Riešės apygar
da.

ŠU PIKO V AS Danilas, Jefi- 
mo s. — Šalčininkų apvgarda.

VASILENKO Tichonas. Pet
ro s. — Jašiūnų apygarda.
ZARASŲ APSKRITIS

JASIŪNAS Juozas, Igno s. 
— Dusetų apvgarda. .

JEFIMOVAS Dmitrijus, Ar- 
dalijono s. — Dūkšto apygar
da.

KASNAUSKAITĖ Eugenija, 
Julijono d. — Degučių apy
garda.

M I L A š E VIČIENĖ Bronė, 
Kazio d. Zarasų apygarda.

Viena iš keisčiausių paskir
čių J. V. marinams buvo per
vežti iš Addis Ababa, Ethio- 
pijoj. į pajūrį kelis liūtus. Im
peratorius Menelik buvo juos 
dovanojęs Theodorui Roose
velt.

Sutrukus Amerikos žiba
liniam laivui tics Hawaii, 
išgelbėta 22 jo marininkai; 
j ieškoma dar tuzino.

Sietyniečių Kelionė i Philadel
phia ir Atgal

Jau kitados minėjau Lais
vėje, kad mūsų jaunuolių cho
ro veikiantysis komitetas if 
pats choras nerimsta vien tik 
savo apylinkėje. Jis susisiekė 
su philadelphiečiais ir juos in
formavo, kad mes galim jiems 
duoti gerą koncertą. Pirmos 
atsiliepė draugės kliubietes ir, 
kaip tik ant Moterų Tarptau
tinės Dienos, t. y., kovo 8 die
ną ir žodis išsipildė gyvenime.

Per kelias pastarąsias sa
vaites dirbome, praktikavo- 
mės net sukaitę, nežiūrint, kad 
gana šaltas oras buvo, kaip 
patys choristai, taip ir moky
tojai—W. Žukas, choro ir J. 
šimelevięius, ansamblio, o jau
nutė Lillian šimelevičiutė dar 
sunkiau dirbo, akompanuoda
ma abiem. Nelaimė. Paskuti
nėmis savaitėmis išvažiuoja la
bai gera sopranas, Adelė, į 
Floridą. Už kelių dienų susir
go draugas Šimkus, jo draugė 
Šimkienė, irgi geras sopranas, 
aišku, slaugo savo draugą, ne
gali dalyvauti. Reiškia, neten
kame trijų gerų balsų.

Tačiau vilties nenustojome. 
Dar daugiau ištempėm krūti
nes ir varėme darbą pirmyn.

Už savaitės prieš vyksiant 
jaunuolis Mitkus praneša, kad 
mes turėsime savo tarpe pui
kią žvaigždutę solistę panelę 
Gertrūdą Ulinskaitę iš Water- 
burio. Ir štai, kovo 7 pamoko
se jau dalyvauja su mumis ir 
mūsų viešnia, kuri ne tik solo 
gražiai dainuoja, o ir chore 
sopranuose puiki pažiba. Pui
ku.

Kovo 8, trečią valandą po 
pietų, oras gražus, jau 40 sė
dynių busas stovi — laukia. 
Choristai su puikiu ūpu sėdasi 
ir laukia dar draugo Juozo 
Stanelio. Nesulaukiame. Jau 
3:30. Nusprendžiam ilgiau ne
laukti. Pasileidžiamo visu 
smarkumu vieškeliu No. 25. 
Turėjome ir apie tuziną paša- 

I liečiu, buvusių choristų ir jų 
draugų, čia jau patyrėme, kad 
ve, bracia, tos leidės, kaip pri
pranta namuose šeimininkauti, 
tai,ir ant buso įvedė savo tvar
ką. žinoma, mes, vyrai, kaip 
minkštaširdžiai, pripratę ko
mandos, noroms nenoroms pa
siduodame. Pavažiavę didesnę 
pusę kelio, nutarėme sustoti. 
Sustojame vienoje valgyklėlėj.

Savininkai, vyras su žmona, 
stebi tokią minią (apie 43 ypa- 
tos) su syk užplūdusią jų ne
didukę vietelę. Kur tu Čia, bro
lyti, apsidirbsi dviese, čia tuoj 
atsirado išeitis. Draugė StoČ- 
kienė žiponą nuo pečių, už 
“kaunterio,” kavą, pyragaičius 
davinėja, o mūsų vienas jau
nuolis, matytis, armijoj buvęs 
virėju, ten pat “hamburgus” 
kopa. Ir sklandžiai viskas ei
na, su pagalba mūsų, smar
kuolių.

Greit užkandę vėl savo ke
liu.

Pasiekiame svetainę 7 va-
landą. Na, tai puiku.

•Laiko turim iki programos. 
Programa atsidaro prieš aš- 
tuonias.

TTasa fi-mp nusl.)

Hartford, Conn.
Laisves Choras Rengia

INDIKO PIETUS
Turkey Dinner

1 Įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH
Laisvės Choro Salėje

155 Hungerford Street
Po pietų bus šokiai grie

žiant gerai orkestrai
Pietūs bus 3 vai. dieną

Pietų kaina $L75

3-čias puslapis ------- -
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Kovo 21, 1947.
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arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ *
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Žinios iš Lietuvos

(Tąsa)
xIš lėto, lėtutėliai jame mirė Pranas 

Krukelis ir jo griuvėsiuose augo Frankas 
Krukas. Tasai antrasis, biznierius, ame
rikonas, jankis, kuris nepasidavė smul
kioms didmiesčio užmačioms, arklių 
lenktynėms, lengviems pasilinksmini
mams, merginoms, lengvam, nerūpestin
gam gyvenimui. Frank Kruk, ameriko
nas biznierius, visuomet nutverdavo už 
pakarpos Praną Krukelį, berną, ūkinin
kaitį, nekantrų ir putojantį, dažnai besi
veržiantį kaip trūmpalaikę pavasario 
potvynių upę. Pranas Krukelis su visu 
neprityrimu, neįgudimu, visa savo esybe 
puolė į naują gyvenimą. Į lengvą pralobi- 
mą, greitus uždarbio šaltinius jis lėkė 
kaip peteliškė į žvakės šviesą, bet čia ne
kartą buvo nusvilęs sparnus. Antrasis, 
Frank Kruk, jį mokė kiekviename žings
ny: — jeigu nori pasidaryti geru biz
nieriumi, veikėju, įtakingu finansistu,-— 
nepakanka mokėti bliauti avinu ir giedo
ti lakštingala. Save reikia apgaubt pasi
tikėjimo siena. Ir iš lėto Frank Kruk 
supės sidabro, iškalbingumo, biznieriško 
sumanumo ir įgudimo kiautu. Jis buvo 
panašus į tą vėžlį, ant kurio nugaros nu
gulė brangusis dumblas su visomis ver
tingomis nuosėdomis. Frankas išmoko 
nekreipt dėmesio į draugų ir pažįstamų 
dejones, jų ašaras ir nepasisekimus. Jei
gu draugas ar kompanijpnas stovi že
miau už tave, reikia užmiršt apie jį ir ne
sustoti nė minutės, rūpintis savo reika
lais. Biznis nežino atostogų ir sustojimų, 
nežino nei mirties nei meilės. Laimėja vi
suomet stipresnis, sumanesnis, vikresnis. 
Juk amžinatilsį Zidorius mokė, kad, sū
nau, — galingiesiems būk paklusnus, kur 
reikia nusilenk; jeigu jie sakys —taip, ir 
tu sakyk — taip. Kai atsisėsi kitiems ant 
sprando, laikykis stipriai, ir tada Į tavo 
— taip, visi atsakys — taip.

Noromis nenoromis tuo keliu ėjo sū
nus, nes jis buvo Frankas.

Amerikai tokie žmonės buvo reikalin
gi. Štai, kodėl jo draugas, Gelbėjimo Ar
mijos klernetistas negalėjo niekuomet 
būti jo kompanijonas. Jis perėjo daugelį 
kalėjimų, jis vertėsi atsitiktiniu darbu, 
kol vieną dieną jam polismenas nepers- 
kėlė galvos. Klernetistas buvo toks, kad 
Visur kišo savo nosį ir bliovė apie netei
sybes. Klernetistas pirštu rodė į viso
kias neteisybes: — žiūrėk, negrą muša; 
mes turime neduot. Žiūrėk, čia neteisy
bė! Ir pats klernetistas kibo visur, šoko 
ir gavo per .galvą. Jis pirmam, pakely 
sutiktam valkatai, būtų atidavęs savo 
batus, dalinęsis pinigais ir duona su 
kiekvienu alkanu, ėjęs būry prieš polis
menus ir gubernatorių. Tokie žmonės 
Amerikai nebuvo reikalingi. Jie niekuo
met negalėjo būti didesniais biznieriais, 
nes perdaug rūpinosi kitais ir maža žiū
rėjo į save. O Bobbi? Kur jis? Be abe
jo, kur nors valkiojasi prasilošęs ir mirk
čioja merginoms. Frankas per paskuti
nius metus buvo ištikimas tik vienai mei
lužei, vienai moteriškei, su kuria gulė, 
kėlė ir kuriai atidavė visą savo širdį, vi
są esybę, — taupomajai kasai...

Toji moteris neapvylė jį savo kapri
zais, divorsais. Ji buvo ištikima, kaip ga
li tik būti ištikimas aukso doleris. Arba 
vėl — socialistas Benis, jo lentpjūvės 
draugas, ir visi kiti socialistai, idealistai, 
kaip juos čia vadino... Jie šaukė prieš 
milijonierius, jie ruošė savo mitingus ir 
kėlė visokias neteisybes. Ką tu žmogus 
padarysi prieš dolerį, prieš bankus, prieš 
kapitalus! Frankas ne be reikalo>ausis 
užsikimšo vata nuo tokių kalbų. Kiekvie
nas eina savo keliu. Jeigu žiūrėsi visokių 
neteisybių, visur kiši nosį, pamokslinin
ko ir teisėjo žodžiu šauksi mitinguose — 
dolerio negausi.

Juk ištikrųjų tie gatavi namai buvo 
šunų landynės, prikišmti spalių ir drož
lių. Visos Bostono pelės ir žiurkės į juos 
persimetė, bet jeigu Frankas, stojęs a- 
gento tarnybon, būtų kiekvienam pirkė
jui, siūlydamas prekę, sakęs teisybę — 
vargu ar būtų per mėnesį dolerį uždirbęs. 
Reikėjo kai kur užsimerkti, kai kada už
sikimšti ausis, kai kur paleist’liežuvį į 
darbą. *Be to — nebus biznio. Kiekvienas 
savo prekę giria.

Tas neturi gyventi, kuris negali save 
laikyti rankose, kai ant jo užgula nepa
sisekimai. Reikia mokėti nudailinti, me

luoti. Kiekvienas lapių ir kiškių gaudy
tojas apgaulingai stato kilpą, gražiai pa
slėpdamas krūmuose.

Tuo tarpu, kai Frankas gulėjo su savo 
mintimis, rankas padėjęs ant pilvo, gre
timam kambary vyko kitas gyvenimas. 
Sienos buvo labai plonos ir buvo girdėt 
kiekvienas garsas, kiekvienas krepštelė
jimas. Į jo nepažįstamo kaimyno kamba
rį įėjo moteris. Frankas girdėjo, kaip vy
riškis apsidžiaugė. Paskum abu prašne
ko, atdūsingai, tyliai. Moteris puikiai ži
nojo, ko ji atėjo į gretimą kambarį, žino
jo kaimynas, žinojo Frankas. Visi žinojo 
ir laukė to, kas turėjo netrukus įvykti. 
Iš pradžių, suprantama, moteris protes
tavo, ji nesutiko sėstis ant lovos. Ji sa
kė — ne... mano brangus, tik ne dabar, 
aš valandėlei čia įbėgau. Juk tiesa, gra
žus oras, pavasaris... šiandien pirma to
kia šilta diena. Jaunas vyras karpė žo
džius, gyrė jos plaukus, gyrė ją kvaitu- 
lingai, niekšiškai, be susilaikymo, smul
kiai kalbėdamas apie kiekvieną jos kūno 
dalį. Paskum jis ją pabučiavo. Moteris 
leido, ji atsakė tuo pačiu.

Franko pilvukas pradėjo kilnotis, prieš 
jo akis praėjo meilės istorijėlių dalyvės. 
Jis laikėsi, norėjo nekreipt dėmesio kas 
vyksta gretimame kaimyno kambary, bet 
vis dėlto sulaikęs kvėpavimą klausėsi, 
pridėjęs prie sienos ausį.

Dabar viskas vyko be žodžių, be kal
bos. Frankui pasidarė karšta. Kiaurai pro 
sieną jis matė tą puikiąją merginą. Fran
kas galvojo apie gražią merginą, apie 
žmoną, vaikus. Visa tai buvo uždaryta jo 
paslapčių dėžėje — taupomojoj kasoj.

Kantrybės! Jis turės viską. Dabar ke
lias buvo laisvas į šeimyninę laimę ir į 
platų biznio pasaulį. Šiandien jis pasida
rė naujos įmonės savininkas. Ne dalinin
kas, ne kompanijonas, ne agentas — sa
vininkas, vienintelis, pats šeimininkas. 
Kaip keista jam pasirodė, kad jis dėl 
kažkokios įsimylėjusių poros buvo užmir
šęs šitą didelę džiugią naujieną, kuri 
buvo svarbiau už viską, už moteris, drau
gus, už valgį ir miegą.

Pagaliau, pagaliau atėjo laikas. Reikė
jo tiktai būti kantriam, reikėjo laukti, ir 
kada nors tavo norai išsipildys. Visa 
žmogaus galia ir valdžia susideda iš kan
trybės ir laiko. Gyvenimas yra kombina
cijų grandinė. Reikia tik jas ištirti, nu
žiūrėti ir būti savo vietoje.

Šiandien jis negalėjo būti vienas. Rei
kėjo eiti, bėgti, papasakoti savo mintis ir 
laimę kitiems — tegul džiaugiasi, pavy
di, pyksta, tegul kraiposi ir laužosi.

— Klausykite, Dulbis, — sakys Fran
kas įbėgęs į Gatavų Namų Pardavimo 
ofisą, — man buvo linksma su jumis 
dirbti, bet dabar aš manau pasitraukti. 
Laikas pagalvoti apie poilsį. Manau iš
važiuoti prie vandens.

Frankui įdomu, kaip sutiks tokį staigų 
jo nutarimą biznio šeimininkas.

— Šiur! — sakys Dulbis, — argi jums' 
permažai mokame. Atostogų mes galime 
duoti,, bet gerai pagalvokite, Frankai.... 
Jėigu ir toliau taip gerai klosis, mes pa
darysim jumis savo kompanijonu.

Tatai gali pasakyti biznio šeimininkas. 
Anksčiau šita žinia būtų gerokai nustebi
nus ir pradžiuginus Franką, bet dabar 
jis galėjo tik žaisti su Dulbiu, ir kai jis 
vėl norės atidaryti savo burną su naujais 
pasiūlymais, Frankas jį nustebins nau
ja, netikėta žinia:

— Yes! Ponas Dulbis, galite pasvei
kinti, aš pirkau graborystės šapą. Būsiu 
graboriumi Union avė. ir patarnausiu 
savo kostumieriams.

Biznio šeimininkas, žinoma, išsižios, ir 
gal būt, jį ims sveikinti, purtyti jo ran
kas abiem savo rankom. Gal būt, jis sa
kys : — Frankai, aš visuomet; sakiau, kad 
jūsų galva verta milijono dolerių. Tokie 
žmonės AmeHkoje nepražūva. Šiur, svei
kinu jumis su nuosavu bizniu ir linkiu 
darbuotis lietuvybės labui.

Jeigu tai būtų ir skaudu misteriui Dul- 
biui, jis turės džiaugtis drauge su juo ir 
šypsotis. Kiekvienas doras biznierius tė
vynainis turi džiaugtis kito pasisekimu. 
O gal Dulbis nustebs jo biznio pasiseki
mu, sakys, kodėl jūs graborystę išsirin
kote, kodėl norite patarnauti nabašnin- 
kams, kai jūsų liežuvis sutvertas daryti 
biznį su gyvais.

(Bus daugiau)

Anglijai vis tebesipriešinant įleisti 100,000 žydų j 
Palestinų, slaptos grupes palestiniečių žydų veikia prieš 
draudėjus, Įvyksta aštrių susikirtimų. Valdovams pa
skelbus karo stovi, pasipriešinimo jėgos sako, jog tai 
reiškia “atvira karą.’’

ALDLD 2-ros APSKRITIES ŽINIOS 
___ □_

šiomis dienomis teko nugirs
ti gan gerų žinių iš mūsų ap
skrities kuopų veiklos. Kaip 
jau daugeliui žinoma, mūsų 
apskritis savo metinėje konfe
rencijoje, nusitarė sukelti tiek 
dolerių dėl draugijos ap.švie- 
tos skleidimo, kiek turime sa
vo apskrityj narių. Pasikalbė
jime su drg. Babarsku, užra
šų raštininku 55-tos kuopos, 
Ridgewoode, per Laisvės baza- 
rą, sužinojau, jog jie išpildė 
savo užduotį šimtu nuošimčių 
—sukėlė ALDLD centrui iš sa
vo iždo tiek dolerių, kiek turi 
savo kuopoje narių. Tai, sa
kau, be galo linksma girdėti!

Po kelių dienų vėliau, pa
stebėjau Laisvėje Juozą Bim
bą rašant iš Patersono, jog jų 
84 kuopa taipgi jau tą pat 
padarė — taipgi jau pasiuntė 
ALDLD centrui tiek dolerių, 
kiek turi savo kuopoje narių. 
Taigi, ta užduotis išsipildo mū
sų apskrityje gan patenkinan
čiai. • i

Šiuo tarpu rinkome apskri
ties komitetą del šių metų; 
arba, geriau sakant, — užtvir
tinome senąjį. Taigi, šių metų 
ALDLD 2-ros Apskr. komite-< 
tas ir vėl susideda iš sekančių 
ypatų: Pirm. A. Gilmanas; 
sekr., A. Lideikienė; fin.įseki’., 
J. Skiparis; ižd., P. Janiūnas.

Besikalbant su.drg. Janiū
nu sužinojau, jog ir Bayonnės 
kuopa, 212, nepasilieka už
duoties atlikime. Jie. jau; turį 
5 naujus narius, kas reiškia, 
jog jų darbas naujų narių ga
vime kaip ir užsibaigė. Mat, 
kaip visiems jau žinoma, mūsų

apskritis yra nusitarus šiemet 
gauti po vieną naują narį ant 
kiekvienų penkių kuopos na
rių. Piniginę kvotą taipgi iš- 
pildysią greitu laiku.

Kur yra geri norai ir pa
stangos, ten visada galima ti
kėtis ir gerų pasekmių. Dėl tū
lų priežasčių, Maspetho kolo
nija veikime kaip ir susilpnė
jus, tačiau yra žmonių, kurie 
stengiasi apeiti sunkumus ir 
išpildyti priedermę. Nugirdau, 
kad drg. Babarskas iš Ridge- 
woodo 55-tos kuopos, turėjęs 
pasitarimus su draugais Kal
vaičiu ir Karlonu iš Maspetho 
138-tos kuopos, dėl surengimo 
bendro parengimo sukėlimui 
pinigų į centro apšvietos fon
dą.

Atrodo, kad tokia mintis la
bai gera. Būtų džiugu, kad tie 
draugai, nieko neatidėlioję, 
griebtųsi prie darbo ir į vykdy
tų savo sumanymą, kol dar 
šiltos dienos neužpuolė.

Pageidautina, kad ir kitos 
mūsų apskrities kuopos steng
tųsi išpildyti apskrities konfe
rencijos nutarimus. Dabar pi
nigai apšvietai nei kiek ne ma
žiau reikalingi, kaip ir praei
tyje. Mūsų šalies reakcijiniai 
politikieriai stačiai pasimojo 
naikinti darbo unijas. Jeigu jie 
kuosas rankas turės, jeigu 

i jiems darbininkai nepasiprie
šins, tai jie jau ir vėl mūsų 
šalį įvels į karą, mėgindami 
išgelbėti fašizmo likučius 
Graikijoje, Turkijoje ir kitur, 
ir sunaikinti tas šalis, kuriose 
darbo žmonės turi laisvę ir 
demokratiją.

RAŠYTOJAI PAS 
STUDENTUS

VILNIUS. — Su dideliu pa
sisekimu gruodžio 14 d., pra
ėjo tarybinių rašytojų susitiki
mo vakaras su Vilniaus Peda
goginio Instituto studentais, 
kurio iniciatoriumi buvo Insti
tuto literatūros - kritikos bū
relis.

Literatūros vakarą atidarė 
Pedagoginio Instituto lietuvių 
kalbos ir literatūros fakulteto 
dekanas docentas Mikutaitis, 
trumpai paminėjęs liaudies ra
šytojų Nekrasovo ir žemaitės 
sukaktis. žodis suteikiamas 
rašytojui Venclovai. Su dide
liu susidomėjimu vakaro daly
viai išklauso jo vertimų iš 
Puškino bei kitų rašytojų kū
rybos. Poetas V. S. Gira pasi
rodė su šešiais savo kūrybos 
eilėraščiais, kurių tarpe gerai 
nuskambėjo kūriniai “Stalino 
žodis,” “Černiachovskio aikš
tėje,” “Pergalė” ir kt. Šiltai 
studentai sutiko vakaro sve
čią, žinomą lietuvių poezijos 
vertėją į rusų kalbą armėnų 
poetę Susaną Mar. Pradžioje 
ji paskaitė Salomėjos Nėries 
poemos “Marija Melnikaitė” 
vertimą, o vėliau iš A. Venclo
vos kūrybos. Poetas Tilvytis 
pasirodė su didžiojo proleta
riato dainiaus Majakovskio 
vertimu, rašytojai Alb. Žu
kauskas ir Valsiūnienė su sa
vo naujaisiais eilėraščiais.

Didėlio pasisekimo vakare 
susilaukė rašytojai "Marcinke
vičius, perskaitęs fragmentą iš 
rašomos dramos. Rašytojas Ži
lionis paskaitė porą apsaky
mų, pasakojančių apie hitleri
ninkų siautėjimą Vilniuje oku
pacijos metais. Poetas Mozū
riūnas skaitė fragmentą iš sa
vo poemos “Keturi komuna- 
rai” ir eilėraštį “Praeitis.” Li
teratūros vakaro pabaigoje 
rašytojas Vengrys paskaitė 
fragmentą iš išversto Katajc- 
vo romano “Pulko sūnus.”

Vakaro metu taip pat pasi
rodė Instituto tautinių šokių 
ratelis, be to, solo padainavo 
studentas Kriaučiūnas, šitoks 
vakaras, ypač suruoštas mūsų 
studentams, vertingas ir girti
nas.

A. Lukošius.

Leonas Prūseika Kalbės 
Buffalo j ir Rochesteryj

Vykdamas į suvažiavimus 
(Brooklyne), Vilnies redak-, 
torius Leonas Prūseika sa
kys prakalbas Buffaloj ir 
Rochestery (N. Y.).

Buffaloj prakalbos įvyks 
sekmadienį, kovo 23 d., 2 v. 
p.p., Stumm’s salėje, 2805 
Niagara St. Rengia LDS 
kuopa.

Rochesteryj prakalbos į- 
vyks trečiadienį, kovo 26 d., 
7:30 v.v. Gedimino salėje, 
575 Joseph Ave. Rengia 
LLD 50 kuopa. i

•
Abiejų miestų lietuviai 

raginami atvykti į prakal
bas — tai reta proga išgirs
ki gerą kalbėtoją* kalbantį 
bėgamaisiais svarbiais klau
simais. Gi šiandien tie klau
simai yra labai dideli ir pa
liečia kiekviena žmogų.

(65-66)

Eilinis marinas W. A. Lea
vitt kartą išardė ir vėl sudė
jo mašininį šautuvą per 27 se
kundas, būdamas užrištomis 
akimis.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Idant atmušus tą reakcijo- 
nierių propagandą naikinimui 
unijų ir rengimo mūsų šalies 
prie naujo karo, mūsų doleris, 
kitas atsieks daugiau naudos 
dėl darbininkų labo, būdamas 
darbininkų apšvietos fonde, 
negu mūsų pačių kišeniuje.

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ros Aps
krities Pirmininkas.

. K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

NORWALK ft?
aw

Kreipkitės tuoj aus pas

MORE 
0 MILEAGE

WITH A

riv
CTH 
MF ■■■

Othor Passenger Tires 
Have Only FOUR Plies

Hore’i your eolu+ion to the tiro short, 
age. Everything you get in other tires 
-PLUS the famous extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac

tory brancl 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money. • • 
this is it!

TIRES

ACME TIRE WORKS
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

gausite, naujų 5 ply tajepų. EV. 7*3548

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
Palaikyk jaunystę su pasaulio geniausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel- 
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi didelj skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetini ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laimė ir turtas. Dėl mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. įver
tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konvertą ir 
siųsk šiuo antrašu, o atlaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

» v "Aw* kv’****”^ ’

i
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio 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
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Draugė to vakaro pirminin
kė daro pranešimą Tarptauti
nės Moterų Dienos reikšmės.

Mūsų koncertas traukiasi 
lygiai 2 valandas. Mes buvo
me nusistatę ne daugiau va
landą ir pusę, tačiau tas nepa
prastas entuziazmas: iššauki
mas dar vieną, dar vieną, už
sitęsė visą pusvalandį ilgiau. 
Apie' koncerto pasisekimą ne
kartosiu, tai ne mano reika
las. Priminsiu tiek, kad dailės 
programoje pirmininkavo mū
sų gabioji solistė Stelmokų 
Onutė, kuri taip gabiai persta
tė, išvardino dainas, muziką, 
kaip niekas kitas negalėtų ge
riau.

Užbaigus programą su Lie
tuva Tėvyne Mūsų, Onutė pa
ragino Phila. jaunuolius prie 
meno ir kad sekančiais metais 
mes jų lauksime New Jersey 
apsilankant su koncertu.

Labai gražiai pavaišino mus 
draugės moterys, kurios nepa
prastai draugiškos. Pavaišino 
su kava, alumi, marių valgiu, 
sūriais, mėsa, sviestu ir net na
mų darbo pyragaičiais. Ačiū 
jums, mielos draugės, už gra
žų priėmimą!

G. Albinas.

Pirmais išsikėlusiais ant 
Kubos sausžemio Amerikos 
kariniais būriais buvo J. V. 
marinai laike Ispanijos-Ame- 
rikos karo. Pirmą papėdę jie 
įsisteigė Guantanamo Įlanko
je birželį, 1898 m.

Rytuose vartojamoji rikša 
buvo išrasta J. V. marino- Jo
nathan Goble, kada jisai su 
Perry lankėsi Japonijoj 1854 
metais.
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KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo- pusi.) 

400 milijonų dolerių, 
mums ?

Visiškai teisingas 
reikalavimas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TOPĄ is permanently discontinued, the production of goods will 
mount rapidly and, through free competition, pricips will quickly 
adjust themselves to levels that consumers are willi „ .... .

rity of American manufacturers ar 
uch as they can, as fast as they can, 

siblc prices,

Then, as production gets’rolling again, supply will catch up with 
.quality will 

be improved . . . black markets will disappear . . . and America 
will enter the period of prosperity that everyone has been 
hoping fp.r~ " . . ............. ........... -ri-nmriiIniMir-¥ii<irffi^<f NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURER^/ j

new iMin. Aimcbu ictiuuje uz liepos o-cią, 1MW, airouo Keistai uz siy dienų antraš
čių. Darbininkai' ir vartotojai dabar žino, kad NAM pareiškimas buvo blogai at
spėtas ar tiksliai sufalsifikuotas.

Buvę pažadai, būk “kainos būsiančios patrauklios ir priimtinos visiems,” 
OPA bus prašalinta, tas National Association of Manufacturers skelbimas, 
New York Times’o laidoje už liepos 3-čią, 1946, atrodo keistai už šių dienų
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Jurgio Washingtono brolis, I 
buvęs oficieriu viename iš 
ankstybųjų marinų būrių, su- i 
mobilizuotų 1740 metais.

Lawrence Washington, gen.

Detroit, Mich Pittsburgh, Pa

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

! WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

4--1" tf fl u— ■ f g i.a, A*.../.1

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Draugijų Sąryšis rengia 
legatų išleistuvių 
kietą,” subatos

dieną, Draugijų
4097 Porter.

“Silkių Ban- 
vakarė, pra- 
kovo 22-rą 

svetainėje,

Visi Detroito lietuviai nuo
širdžiai užkviečiami dalyvauti 
šiame bankiete.

Draugiją Sąryšio
Komitetas.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
530 Summer Avenue, § 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^

Darbo sekretorius 
lenbach reikalauja, 
munistai būtų persekiojami, 
kad Komunistų Partija būtų 
įstatymais uždrausta.

Bet New York “Sun” kolum- 
nistas George Sokolsky sako, 
kad pats Schwellenbach yra 
komunistų “sankeleivis” ir 
kad jis daug pavojingesnis 
Amerikai už Fosterį!

Matote, jeigu reakcijai pa
vyktų pilnai įsigalėti ir pradė
ti kimšti kalėjiman komunis
tus, tai su jais kartu važiuotų 
ir ponas Schwellenbach, kuris 
šiandien taip gražiai reakcijai 
advokatauja.

Vokietijoje irgi buvo taip. 
Socialdemokratai padėjo Hit
leriui įsigalėti, bet paskui Hit
leris ir su jais apsidirbo.

Cleveland. Ohio

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patepkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Reikalauk tik

IHiwW

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumališ- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose.
vMp Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
r mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 

Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga* 
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
ieigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
/Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas., Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jlevvs ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas.būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

P. O. BOX 668, NEWARK, N. J. 
1: UIĮI^

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusj 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir

Mirė Janulevičių (Johnsonų) 
Sūnus

Kovo 7 dieną mirė Antanas 
Janulevičia (Johnson), buvo 
palaidotas ant Lietuvių Tautiš
kų kapinių. Antanukas buvo 
jaunuolis'; vos tik sulaukęs 28 
metų amžiaus; paliko didelia
me nuliūdime tėvą, motiną ir 
brolį, taipgi paliko daug drau
gų. Pašarvotas buvo pas lietu
vį graborių Venslovą; grabas 
ir koplyčia buvo paskendus 
gėlėse: į kapines palydėjo 
daug lietuvių. Janulevičiai yra 
gerai žinomi Pittsburghiečiam, 
kaipo nuoširdūs ir draugiški 
žmonės, todėl ir nelaimės va
landoje daug draugų atlankė. 
Gaila, kad tokia nelaimė tu
rėjo ištikti Janulevičjų šeimy
ną. <, Draugas.

J. V. Marinų Korpuso ofi
cialūs spalvos yra raudona su 
auksine.

Clevelando Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyko vasario 20 
d. Narių dalyvavo vidutiniai. 
Išrinkome delegatę j Amerikos 
lietuvių suvažiavimus, kurie 
įvyks kovo pabaigoje, Brook
lyn, N. Y. Delegatė yra ]^[. 
Macionienė. Be to, kliubas 
nutarė pasveikinti suvažiavi
mą su $5. Susirinkime prisira
šė 2 naujos narės — Antani
na Maurutienė ir Danutė Man- 
kauskienė. Taigi, jau yra gau
ta 8 naujos narės į kliubą. 
Susirinkimas buvo skubotai at
laikytas už tad, kad tą patį 
vakarą turėjome ir choro pa
mokas. Moterų Choro pamokų 
yra permainyta diena — per
kelta iš antradienio į trečia
dienį. Priežastis perkėlimo -r- 
Ruth Mason pianistė užimta 
'antradieniais. Mūsų choras pa
augo.

Draugės moterys ii* draugai 
vyrai, katrie mylite dainas jr 
linksmai laiką praleisti, atei
kite į ^horo pamokas trečia
dienio vakarais, 7 :30 vai. Ma- 
niuško svetainėje, E. 79 St. 
Choro mokytoja M. Macionie
nė turės sunkiai padirbėti, ka
dangi moterų kliubas ruošiasi 
prie pavasarinio koncerto, ku
ris įvyks 11 d. gegužės, Sach- 
senheim svetainėje, 1406 E. 
55 St.

Detroito moterų pažangos 
kliubo choras, po vadovybė N. 
Erickson, ruošiasi ne juokais 
ir atvažiuos dainuoti mūsų pa
rengime.

MEDUS

Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Laistės įstaigoje galite 
gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

Į kitus miestus nesiunčia- 
me. Parduodame tik ant 
vietos. ’

Tile Cheplienė turėjo sunkią 
operaciją. Draugė Cheplienė 
jau parvežta iš ligoninės, ran
dasi savo namuose, 989 E. 77 
St. Draugės, katros galite, at
lankykite ligonę. T. Cheplienė 
priklauso moterų kliube ir 
LDS 55 kuopoj.

Linkiu nuo savęs greito pa
sveikimo.

Kliubietė.

BIZNIERIAI, SKELBKIT1SS 
LAISVĖJ

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS DARBININKĖS

VAISTŲ PARDAVĖJOS
KOSMETIKŲ PARDAVĖJOS

Gera Alga — Kreipkitės
Whelan Drug Store 

2 Colony Street 
MERIDEN, CONN.

(68)

Binghamton, N. Y HELI* WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Šis ir Tas
Vasario 12 d. buvo palai

dotas Pranas Steckis, ilgame
tis šio miesto gyventojas, ki
lęs bene nuo Baisogalos. Buvo 
nevedęs ir giminių šiame mies
te nepaliko. Paskelbta, jeg 
giminių ir neturėjęs.

Prisimenu, jo brolis kadaise 
gyveno Manchester, N. H. O 
'gal ir tebegyvena, bet su juo- 
mi, rodos, nebuvo susižinota.

Vasario 23 d. čionai kalbė
jo atbėgėlis B. Bugdinas. Gir
dėję jo kalbą, sako, jog kal
bėtojas liepęs geriems lietu
viams nekalbėti su bolševikais. 
Tai dabar tie “gerieji lietu
viai” jaučiasi keblioje padėty-? 
j e, nes ištikrųjų negali atspė
ti, kuris žmogus bolševikas, o 
kuris ne.

Daug metų atgal, kai kuni-. 
gavo čionai kun. Ambrozaitis, 
tai liepdavo savo parapijo
nams nelaikyti socialistų “ant 
būrdo.” Jam tada parapijon- 
ka Balazarienė pasakė, jog 
socialistai geriau apsieiną ir 
geriau apsimoką, negu kai ku
rie parapijonai “burdingie- 
riai.” Iš Ambrozaičio mokymo, 
vadinasi, niekas neišėjo. Taip 
dabar niekas neišeis iš atbė- 
gėlio Bugdino mokymo. Bet 
ką padarysi ? Laikas kartkar
tėmis pagimdo “nedakeptą” 
protavimą. . .

Smagu žymėti, kad Litera
tūros Draugijos kuopa jau 
garbės kuopų sąraše, — įta
riai pasimoka duokles pra
džioj metų. Tik bėda, kad šie
met kuopos nariuose yra vie
nas “užsispyrimas” — niekas 
neapsiimu eiti užrašų sekre
toriaus pareigas. S. Jasilionis 
dir^a už du — ir finansų ir 
užrašų sekretoriaus darbą. 
Kažin, kaip ilgai /tas narių 
“užsispyrimas” tęsis?

Kelios pažangios organiza
cijos. turės skaitlingą atstovy
bę būsimuose suvažiavimuose, 
kurie įvyks pabaigoje šio mė
nesio, Brooklyne.

SLA 50 kuopa turėjo gra
žią kortavimo sueigą kovo 15 
d.

LDS 6 kuopa turės vakarie
nę ateinantį šeštadienį, kovo 
22 d. Tikimasi, jog ir čia bus 
gražus pažmonys.

Laisves Adm.

Aukščiausio Teismo figūra išėjo prisidėti prie kon
greso ir prezidento Trumano, o priešais juos jiems 
kelią veda fabrikantų vadas nešinąs iškaba su reikala
vimu suvaldyti darbininkus.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DEKEN’S OINTMENT

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. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

<

VYRAI
Gamybos Darbas

Augantis Fabrikas

Kreipkitės tuojau j 
PERSONNEL OFISĄ

SLOANE BLABON CORP.
Hutchinson Mills,
TRENTON, N. J.

Važiuokite Route “A” bus u iki fabriko.
(47)

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau apsivedimui drauges, 

virš 30 m. amž., kuri mylėtų rim
tą gyvenimą. Esu vaikinas 40 m., 
vidutiniškai, atrodantis. — J. Lukša, 
36 Em St., E., Suite No. 20, Sudbury, 
Ont., Canada. (66-67)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Kliubo mėnesini^ su
sirinkimas įvyks kovo 25 d., 7:30 v.v. 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvaut. — V. K., sekr.

(66-67)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia puikią va

karienę su šokiais, kovo 23 d., 3 vai. 
dieną. Choro salėje, 155 Hungerford 
St. Turėsime skanių valgių ir gėri
mų. Gaspadinės užtikrina, kad va
karienė bus viena iš geriausių. Ti- 
kietus galima gauti pas Choro na
rius arba saėje. Įžanga <$1.75 asme
niui. Turėsime gerą muziką šokiams, 
tai kviečiame visus dalyvauti.—Kom.

(65-66)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbią prelckciją sveikatos klau

simais daktaras J. F. Borisas duos 
mums kovo 23 d., 3 vai. dieną, 318 
Broadway. Jis rašo daug patarimų 
per LDS organą Tiesą, o dabar gir
dėsime jo prelckciją ir atsakinės į 
klausimus. Rengia LLD 2 kp. Ir 
kviečia visus. Bus ir pamarginimų. 
Įžangos nebus. — Rengėjai. (65-66)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks kovo 23 d., 3 vai. dieną, 
735 Fairmount Ave. Draugės, daly
vaukite, nes bus raportas išduotas 
apie balių. Taipgi turėsime ir už
kandžių. — Sekr. Mattes. (65-66)

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 23 d., 3 vai. dieną, Kliubo sa
lėjo. Kviečiame narius dalyvauti, 
svarbu. — Kom. (65-66)

DETROIT, MICH.
LLD 188 kp. kviečia vietinius ir 

iš apylinkės lietuvius išklausyti pa
skaitos, paminėjimas 400 m. sukak
ties nuo pirmos atspausdintos lietu
vių kalboj knygos. Prelegentė bus 
adv. S. Masytė. Taipgi kalbės ir dr. 
M. Palcvičius. Įvyks kovo 23 d., 6:30 
v. v. salėj po 2934 Yeamans St. (virš 
Kooperatyviškos Valgyklos) Ham
tramck, — Kom. (65-66)

GREAT NECK, N. Y.
Filmos, bus rodoma svarbūs kru- 

tamieji paveikslai iš Lietuvos. Ren
gia buvęs Liet. Pag. Kom., viet. sk., 
kovo 23 d., A. J. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. 
Įžanga 60c asmeniui. Apart filmos 
bus skaitoma paskaita —“Lietuviš
kos Knygos Kelias,” 400 m. pirmos 
lietuviškos spausdintos knygos su
kakties proga — prelegentas ^bus iš 
Brooklyno. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Kom.

(65-66)

HARTFORD, CQNN.
Labai graži spalvuota sovietų fil

mą bus rodoma Colonial Teatre, 
Farmington Avė. Filmą “Russia on 
Parade.’’ Taipgi bus ir antra įdomi 
filmą — “Moscow Music Hali.” Nei 
vienas nepraleiskite šios progos. Bus 
rodoma ir Tarybinės Lietuvos Spor
to Tymas. Rodys kovo 23, 24, 25 dd.

(65-66)

Chiang Kai-shekas Turįs 4 
Milionus Armijos

Chinijos tautininkai skel
bia, kad jie turį daugiau 
kaip 4 milionus armijos ka
rui prieš chinų komunistus, 
Svarbiausi tos armijos gin
klai yra amerikiniai.

Anglijos valdžia užgyre 
karinę Trumano paramą 
Graikijai ir Turkijai.
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Penktadienis, Kovo 21, 1947

Svarbu Gyvenantiems 
Williamsburgo, 
Ridgewoode

Jau tūlas laikas Williams
burge veikia Social Security 
Administracijos raštinė visiems 
labai patogioje vietoje, 258 
Broadway, Brooklyne, prie 
pat Williamsburg Bridge Pla
za. Ji teikia visą patarnavimą, 

x visais reikalais.
Peržiūrėjus rekordus visų, 

kurie iš šios apylinkės turėjo 
kokius socialio saugumo reika
lus, . surasta, kad ne daugelis 
pasinaudojo šios raštinės artu
mu, bet važiavo kur nors toli. 
Tai reiškia, kad jie dar ne
žinojo turį patarnavima čia 
pat.

Kreipdamiesi į tolimesnes 
raštines, kuomet yra artimes
nė, ne tiktai savo laiką sugai
šuojame veltui ir užsimokame 
nuvažiavimą, bet apsunkina
me ir įstaigas dvigubai. Vis- 
tiek ta tolimoji raštinė turi 
viską persiųsti į artimąją prie 
jūsų namų. Tik užvilkiname 
patarnavimą. O per kelerius 
rankas einant visuomet yra 
daugiau galimybės jūsų pra
šymui kur užsimesti ir patar
navimą suvėluoti.

Taigi, žinokite savo raštinę 
- ir reikale kreipkitės tiesiai į 

ją.
šioje stotyje, greta Ridge- 

woodo ir Williamsburgo, pri
klauso Bushw'ick, Glendale ir 
Greenpoint sekcijos, tai yra 
visos, kurių pašto zonos yra 
bile vienas iš sekamų numerių 
— 6, 11, 21, 22, 27-tas. Zo
nos numerį galite sužinoti 
jūsų paštininko.

J J

I

OPA Apsaugojo Nere
gės Moters Namus

Alinai Gcttleson, 60 m., prieš 
aštuonetą metų netekusiai re
gėjimo, namo savininkė Mrs. 
Hilda Krantz buvo įsakiusi iš
sikraustyti ir toji jau buvo me
tama iš vieno kambario buto, 
už kurį jinai mokėdavo po 
$20 mėnesiui. OPA patraukė 
savininkę į teismą. Teisme ji
nai sutiko neregę rendaunin- 
kę kambaryje palikti, nebe- 
mesti. Tačiau byla tęsis, ka
dangi OPA sako, jog už tą 
kambarį užteko 13-kos dole
rių.

Veteranai Gali Įstoti į 
Armiją Senam Laipsny]

Lt. Leo D. Dulberger ,vedė
jas armijon rekrutavimo sto
ties, 246 Graham Ave., Brook
lyne, praneša Laisvei, kad:

Buvę karo mūšiuose sužeisti 
ir dalinai paliegę antrojo ka
ro veteranai gali įstoti armi
jon turėtuose laipsniuose, jei
gu aplikacijas įteiks pirm ko
vo 31-mos, 1947 m. Taip jiems 
pranešta iš Washingtono. Gi 
tie, kurie kariavo ir buvo su
žeisti, bet dar tebetarnauju, 
galės grįžti į armiją su savo 
senu' laipsniu, jeigu įteiks ap- 

' likaciją bėgiu 20 dienų po 
paliuosavimo iš veiklios tarny
bos.

Minėti abiejų skyrių buvę 
o f i c i e r i ai (commissioned)., 
warrant ar lakūnų oficieriai 
virš paduotais laikotarpiais 
gali įstoti į Master Sergeant 
laipsnį.

.Ligone randasi iianut*, dakta
ro priežiOroje.

Nellie Kulbokienė, bendra
darbė Juozo Mokolos, kurio 
tavernas randasi 511 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., sunkiai 
susižeidė koją. Nelaimė ją pa
liko kovo 9-tą. Ji turėjo ati
daryti geležines grotas nuo už
pakalinio krautuvės lango. 
Tom grotom taip privėrė ko-

JAU ŠĮ SEKMADIENĮ SUSITIKIMAS 
BRAZILIEČIO IR JO PRANEŠIMAS 

APIE BRAZILIJOS LIETUVIUS
Visi įdomaujantieji Brazdi-1 Įžanga nemokama. Rengia
□ linfiįvin trvvnn Jin 11 ar nn- IrvinAin Will injos lietuvių gyvenimu ar no

rintieji susipažinti su jų atsto
vus, tik dabar atvykusiu iš 
Brazilijos Jonu Jokubka, esa
te prašomi įsitėmyti sekamą:

JONO JOKUBKOS praneši
mas apie Brazilijos lietuvius ir 
jų gyvenimą ir veiklą įvyks 
jau ši sekmadienį, kovo 23-čią, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Salė atdara nuo 2:30, pra
nešimo pradžia lygiai 3 vai.

ir 
kviečia Williamsburgo pažan
giosios organizacijos.

Laisvės skaitytojų prašome 
būti visų kitų kvietėjais. Tik 
ant justi atsidėjome. Kadangi 
patogios didesnės sales negalė
jome gauti, tad kitokių kvieti
mų nedarėme, nesiuntėme. Pa
sakykite jiems, kad ši yra vie
natinė proga Jokubka išgirsti, 
kadangi jis po suvažiavimų 
ketina patraukti Į vidurvaka- 
rius.

Rengėjai.

Geriausias Laiškas Atė 
jo Šiandien; Kas 
Daugiau?

šiomis dienomis draugės at
siunčia daug laiškų, labai ge
rų laiškų — su sveikinijnais 
Demokratinių Am. Lietuvių 
Moterų Suvažiavimui, su pra
nešimais apie atvykstančias 
delegates, nuo atvyksiančių 
delegačių su prašymais nak
vynių. Visi svarbūs ir gražūs, 
visi džiugina. Bet. . .

Šį rytą atėjo laiškas nuo 
ridgewoodietes Onos Rimkie
nės su pranešimu, kad suteiks 
nakvynes dviem delegatėms. 
Priedams, kaipo gera Lietuvių 
Literatūros Draugijos patrijo- 
tė; atsiuntė savo metinę mo
kestį, kad ir mūsų moterų kuo- 
pa-kliubas spėtų įeiti į garbin
gųjų kuopų skaičių pirm suva
žiavimo.

Prisipažinsiu, laiškas/ mane 
apgirdė linksmybe. Pirmas at
ėjo su pasiūlymu nakvynių, o 
jau desėtkus turėjau su pra
šymais nakvynių. Įsivaizduo
kite, jeigu iš už šimto mylių 
keliavusiai, pavargusiai kuriai 
draugei neturėčiau nakvynės!

Dėkui d. Rimkienei ir dėkui 
visiems kitiems, jau davusiems 
nakvynes.

Bet dar ne visiems turime 
vietų. Lauksime daugiau.

Pasirenkant Svečius
Patėmijusieji spaudoje, kad 

jums žinoma draugo (ar drau
gas) atvyksta, galite praneš
dami nakvynę pažymėti, ku
rio pageidaujate. Taip links
miau abiejiems. Tačiau jei ku
rio delegato pageidautų keli 
nakvintojai, komisija pasiųs 
pas pirmą atsikreipusį, o an
trajam pasiųs kitą, reikalingą 
nakvynės.

Pavojinga Klaida
Visi duosiantieji nakvynes 

prašomi būti pasirengę nakvo
ti su svečiais jau 27-tos vaka
rą, kadangi tolimieji turės at
vykti iš anksto. Tūli mūsų 1
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Darbo Partija Ragino 
Gubernatorių Atmesti 
Wilson-Pakula Eilių
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Amerikos Darbo Partijos 
įstatymdavystei atstovas Leo 
Isacson prašė gub. Dewey at
mesti (veto) Wilson-Pakula 
bilių.'Tą bilių jau priėmė vals
tijos seimelis ir senatas. Belie
ka tiktai gubernatoriui pasira
šyti ir jis taptų Įstatymu.

Wilson-Pakula bilius suvar
žytų piliečių teisę išstatyti pa
tinkama kandidatu, turėtu ri
botis išstatymu tiktai partijų 
m aši n ų n o m i n u ota i s.

Filmos—Teatrai
Radio City Nauja Filmą 

Velykų Spektaklis
Kovo 20-tą, Radio Citv Mu

sic Hali pradėjo rodyti Ronald

ir

George A ploy.” Ir vaidina pa
skelbusį Velykų šventės moty
vais paremtą spektakli “Glory 
of Easter,” pakartojamą tuo 
sezonu jau 15-ti metai.

Louise Baldwin ir Ruth 
Ware, abi 27 metų, areštuotos 
puošniame apartmente, 3 E. 
63rd St., New Yonke. Jas kal
tina ten užlaikius prostitucijos 
lizdą ir Įtraukus kitą asmenį 
Į prostituciją.

draugai tą užsimiršta. Jie ne
praneša nakvynių, sakydami: 
atvažiuosim Į suvažiavimą, su
sitiksim ir parsivešim delega
tus.

Atvažiuoti parsivežti labai 
geras mostas, draugiškas pa
tarnavimas. Jis tiks artimų ko
lonijų delegatams. Bet daleis- 
kime sau, kad tie jūsų pagei
daujami geri žmonės atvyks iš 
vakaro, o komisija negaus 
jiems nakvynės, jie prasėdės 
Laisvės salėje per naktį. Ant 
rytojaus suvažiavime jie ga
lės tik snausdami nuovargyje 
kankintis, ne suvažiavimo dar
buose veikliai dalyvauti.

S. Sasna.

Komunistų Partija Šau 
kia Veikti prieš Blogus 
Dilius

Robert Thompson, komunis
tų partijos New Yorko valsti
jos organizacijos pirmininkas, 
atsišaukė Į žmones pūgomis 
protestų užversti gubernato
riaus Dewey raštinę. Ragina 
prašyti, lead gub. atmestų vi
sus nedemokratiškus bilius.

Tarpe pačių aršiausių, rei- 
kalautinų atmesti, yra:

Condon-Wadljn bilius* už
draustų valdinių Įstaigų darbi
ninkams streikuoti. Tačiau ži
noma, kad jeigu bilius bus 
pravestas, tai to botago teks 
visiems. Privatiški reakcinin
kai ne daugiau myli darbinin
kus už reakcinius valdininkus.

Wilson-Pakula bilius.
Archinal-Corey bilius, neva 

taikomas 
rinčioms 
z a ei joms, 
jis siektii

Visus tuos blogus bilius sei
melis priėmė. Dabar nuo gu
bernatoriaus priklauso jų at
metimas ar priėmimas. Masi
niai pareiškimai žmonių va
lios čia galėtų daug pasukti 
dalyką geroj on pusėn.
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Raud. Kryžiui Dar Toli 
Iki Pilnos Kvotos

LDS Jaunųjų Seselių 
Skyrius Bazare

19d 7 
York o 
pirmi-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunųjų narių Sorority 
(Seselės) Laisvės bazare turė
jo gražų skyrių. Skyriui do
vanas' suaukojo:

tiktai priesaiką tu
rn aištingoms organi- 
bet kartą Įgalintas, 
daug toliau.

jaunuolis raudonarmietis 
dzūkų krašto — Butrimonių,

Alytaus Apskrities

Petras Stelmokas, gyvenąs 
Long Island City, neseniai ga
vo laišką nuo savo brolio Pe
tro Daunoro, kuriame atsiun
tė ir savo sūnaus paveikslą.

Palinkėjęs amerikiečiui bro
liui viso geriausio, Daunoras 
reiškia viltį, kad “Dievas leis 
dar pasimatyti.” Jis rašo:

“Visa mūsų šeimynėlė esa
me sveiki ir gyvename gerai, 
nors šis baisus karas praūžė 
per mūsų žemelę ir/ visokių 
baisumų matėme.” /

Newyorkiečiai neatsiliepia Į 
Raudonojo Kryžiaus atsišauki
mą “taip greit, kaip šios va
landos padėtis to reikalauja,” 
pareiškė p. James M. Cecil, 

’Ra u d on o j o K ry ž i a lis
Fondo didžiojo New 
kam pan i j os general is 
ninkas .

Mr. Cecil kalbėjo prie Roc
kefeller Plaza susirinkusiems 
žmonėms pietų laiku.

Ponas Cecil sakė, kad, ei
nant kongreso aktu, Raudona
jam Kryžiui yra uždėtos tam 
tikros atsakomingos pareigos 
mūsų kariams ir jūrininkams 
ir kad dar du milionai mūsų 
jaunų vyrų randasi tolimuose 
kraštuose. Kad taip pat prezi
dentas, armijos ir laivyno ko- 
mandieriai reikalauja iš R. K. 
patarnavimų pabėgusiems ve
teranams ir jų šeimoms. Taip
gi yra ir civilinių visokių rei
kalu. _ c

Newyorkieciu seras nacio- 
nalėje 60-tų milionų kvotoje 
yra $6,153,600. Pradžioje šios 
savaitės dar trūko apie $2,- 
000,000. Vajus prasidėjo kovo 
1-mą, turėtų baigtis su pa
baiga kovo.

Frances Pakalniškis — tu
ziną žiurstelių.

Helena Incas — gėles, rąn- 
kenukes puodams.

Lea Kaitys — namie gamin
tų saldainių.

Amelia Burba — indų plo
vėjų lėlių, ridikiulį.

Helen Zablackas — į liet- 
sargiukus surištas skepetaites, 
peleninę, seouimais Išdabintas 
bliuzes, auskarius, skrybėlėm 
sagas.

Penki sequinJais padabinti 
šalikai-gobtuvai buvo darbas 
Burbaitės, Kairytės, Aidos Or- 
manienės ir Zablackas. Skyrių 
padabino Pakalniškienė ir In
cas.

NAUJA CUKRAUS STAMPA

11-ta Įeis galion ba- 
1-ma, dešimčiailandžio

rų cukraus, ši bus pirma 10- 
čiai svarų, iki šiol leido pirk
ti tik 5 svarus.

Gėlių Paroda--Flower 
Show New Yorke

Kings Highway, Coney Is
lando pašonėje veikianti ko
munistų partijos sekcija skel
bia, kad per tris dienas jie 
išpildė ir perpildė savo finan
sinę kvotą gynimui partijos ir 
liaudies teisių abelnai. Jų kvo
ta buvo $22,800, o sukėlę 
$23,500.

Sorority siūlo, kad sekamais 
metais ir kitos grupes, Moterų 
Kliubas, LDS Builders ir kitos 
turėtų savo skyrius. Gražiai 
padaryti, patraukliai išstatyti 
atskirų grupių narių gaminiai 
akstiną pirkti. Seselių buvęs 
skyrius parodo, kiek daug ga
li atlikti ir maža grupė, kuri 
susidomi ir stengiasi nors Dis
keliu prisidėti prie bazaro sėk
mingumo.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ I3ARBERIAI

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tol. MArket 2-5172

Matthew A.
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

231 Bedford AvenueI

>»<

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770Betty Grable h Dick Haynies įauzikaliskoje links
moje filmoje “The Shocking Miss Pilgrim,”

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Šiomis dienomis erdviose 
Grand Central Palace patal
pose vyksta gelių, paroda 
(Flower Show). Tai reiškia, 
jog pavasaris jau čia pat.

Paroda prasidėjo kovo 17 d. 
ir baigsis kovo 22 d. Paroda 
nepaprastai turtinga ir graži 
— visokiausių ■ gėlių, gėlelių. 
Vaikštai žmogus kaip kokiame 
pasakiškame parke ir negali 
atsistebėti tuo, ką suteikia 
gamta, pridėjus žmogaus dar-

ši paroda jau 31-ma iš ei
lės; kas metai apie šį laiką 
New Yorko žmonės mato gė
lių parodą, kuri Įkvepia noru 
daugelį sklypų savininkų Įsi
kurti pavasarį savo darželius.

šiemet parodoje žmonių 
lankosi nepaprastai tirštai.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28.75 ir $33.50 
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų. 

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

S I

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES
H

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

BULOVĄ!
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Peter 
KAPISKAS

Peter Kapiskas
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v 32 Ten Eyck St

BROOKLYN, N. Y.

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

\ SAVININKAI
. PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENAI IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4L9612

DEAN

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MATHOI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




