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Kun. K. Gečis savo knygoje 
“Katalikiškoji Lietuva’’ tvirti
na, kad Lietuvoje esą net 16 
stebuklingu Marijos paveiks
lu. Tam rimtai abejoja net 
kun. Prunskis. Jis Drauge (vas- 
25 d.) su nepasitikėjimu sa
ko : 

J

V V « • '“Tokias ir panašias žinias 
skelbiant, kur užangažuoja- 
mas Bažnyčios autoritetas, ar 
nebūtu geriau pažymėti šal
tiniai, iš kur paduodamoji ži
nia imama.’’

★ ★ ★
O kam tu šaltiniu? Jeigu 

ieškosi šaltinių, tai nesurasi 
nei vieno stebuklingo paveiks
lo.

Kun. Gečis gali sakyti, kad 
visi Marijos paveikslai Lietu
voje yra stebuklingi. Hitleris 
sakydavo: Juo didesnis melas, 
tuo daugiau žmonių apgaus.

Tas tik parodo, kad Gečis 
yra geresnis kunigas už Pruns- 
kį, nes jis stipriau tiki į ste
buklus ir burtus.

. ★ ★ ★
Amerikoniškų fašistų grupė 

suorganizavo “American Anti- 
Communist Association.’’ Da
bar asosiacija prašo pinigų 
Amerikos žmonių proto nuo
dijimui.
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ANGLAI ĮVEDĖ KARINĮ
STOVĮ PRIEŠ ŽYDUS 

PALESTINOJE
Daro Ablavas; Ieško Teroristų, kurie Susprogdino Anglu 

Oficieriu Kliubą; Sprogime Užmušta 20 Anglu

Tysliava neatsidžiaugia tuo
ju nauju sutvėrimu, paduoda 
asosiacijos adresą ir ragina 
aukoti. (Vien., vas. 28 d.).

Pirmiausia pats Tysliava tu
rėtų paaukoti. Bot argi jis au
kos? Jis ieško durnių.

Dažnai aš galvoju ir negaliu 
suprasti, ką tūli žmonės mano 
atsiekti nudėvėtais, kvailais 
argumentais. Pavyzdžiui, Chi- 
cagos Draugas tebegieda tokią 
nesąmonę:

“Bolševikai gerai žino, kad 
apsišvietęs žmogus jų vergu 
niekad nevirs. Todėl jie Rusi
joje be jokio pasigailėjimo re
voliucijos metu ir po revoliu
cijos išžudė visus inteligen
tus ... (D., vas. 25 d./

Tuo tarpu visas svietas se
niai žino, kad Tarybų Sąjun
goje milžiniškos sumos pinigų 
skiriamos mokslo ir kultūros 
įstaigoms.

Jei paimsime Tarybų Lietu
vą, rasime tą patį. Stebėjausi 
aš. kai pamačiau Lietuvoje 
tiek daug laiko, kaštų ir ener
gijos dedant dėl atstatymo ap- 
švietos ir mokslo įstaigų. Ma
loniausios mano Lietuvoje po
būvio valandos buvo, kai lan
kiau universitetus, akademijas 
ir gimnazijas. Tiek jų daug ir 
taip jos užsikimšusios Lietuvos 
jaunimu!

O čia neapykantos suėstas 
Draugo redaktorius bando 
svietui įkalbėti,/ kad bolševikai 
pasigauna ir be pasigailėjimo 
žudo visus inteligentus!

Gal dar nebuvote skaitę se
kamo atradimo:

“Į Rusiją, kuri dabar oficia
liai vadinasi Socialistinių So
vietinių Respublikų Sąjunga, 
žmonės iš kitų šalių negali 
įvažiuoti be specialaus val
džios leidimo...” (Naujienos, 
vas. 25 d.)

Bet tegul Grigaitis parado 
nors vieną šalį, į kurią galima 
įvažiuoti be tos šalies valdžios 
leidimo. Ar kas gali įvažiuoti 
Amerikon be mūsų valdžios 
leidimo ?

★ ★ ★
Gal ateis tokie laikai, kada 

rubežiai tarpe šalių išnyks ir 
bus galima visiškai laisvai va
žinėti. Tuo tarpu turime rube- 
žius ir turime gauti valdžių 
leidimus. Jeigu svečias val
džiai nepatinka, jo ji neįsilei
džia. leidimo neišduoda, duris 
užsidaro.

(Tąsa 5-me pusi.)

Jeruzalė. — Anglai įvedė 
karinės apgulos stovį žydiš
koje Jeruzalės dalyje ir žy
dų Tel Aviv mieste ir ap
linkiniame pajūrio ruožte 
per 20 mylių. Pulkai anglų 
kariuomenės apsupo 350 
tūkstančių žydų tose vieto
se. Jiem įsakyta šaudyti žy
dus vyrus, moteris ir vai
kus, kurie pasirodys gatvė
je a\ ant balkono. Išimtis 
daroma tik šeimininkėm, 
kuriom leidžiama nuo 10 iki 
1 valandos dieną išeiti mai
sto nusipirkti. Nušauta 4 
metų mergaitė, kuri pasiro
dė ant balkono.

Anglų policija ir kareiviai 
per urmines kratas suėmė 
kelis šimtus žydų, ieškoda
mi teroristu, kuriu bomba 
ar bombos susprogdino ang
lu bficieriu kliubo narna Je
ruzalėje. Name užmušta 
bent 20 anglų, sužeista apie 
40. Anglų komisionierius, 
generolas Cunningham pa
reiškė, jog karo stovis įves
tas ypač dėl to, kad kiti žy
dai atsisako anglam padėti

sumedžiot teroristus.
Anglai Tel Avive, Jeruza

lėj ir priemiesčiuose aptvar
stė žydus spygliuotų vielų 
tvoromis ir apstatė kulko
svaidžiais gatves ir stogus. 
Šarvuoti automobiliai-pus- 
tankiai dunda gatvėmis, 
kaip karo metu.

Japonų Karaliui Jau 
Tik $1,533,000 Algos

Tokio. — Japonų kara
liaus Hirohito alga šiems 
metams būsianti sumažinta 
iki 1 miliono ir 533 tūkstan
čiu doleriu. Be to, skiriama 
milionas doleriu naminės 
karaliaus ministerijos išlai
doms. Pirmiau Hirohito 
gaudavo trigubai daugiau 
metinės algos sau ir šeimai.

Valdžia Dar Laikys 
Mainas Savo Žinyboj, 
Nes Gręsia Streikas

Tūkstančiai Japonijos darbininkų demonstruoja prie
šais Tokio imperatoriškąjį palocių. Jie kaltina premje
ro Yosh’dos valdžia nustūmus darbininkus į skurdą. 
O kadangi ta valdžia buvo mūsų karines vyriausybės 
užgirta, tad japonai ir mus 'skaito ne kažin kokiais dė
dėmis.

MICHIGANO DEMOKRATAI
SMERKIA RAVDONBAVBIVS

REPUREIKONAI PARODO
SAVO PLANUS PRIEŠ

WAGNERIO AKTĄ
Kongresmanas Hartley Perša Uždraust Masinius Pikietus 

Ir Traukt Darbo Unijas Teisman kaip “Raketierius”

Anglai ir Prancūzai 
Dimkirke Pasirašo 
50 Metu Sutartį

Paryžius. — Franci jos 
užsienio reikalų ministras 
Georges Bidault ir Anglijos 
užsieninis ministras Ernest 
Bevinas šį antradienį pasi
rašo 50-metine sutarti dėl 
karinio bendradarbiavimo 
ir draugiškumo tarp tų 
dviejų šalių. Pasirašymas į- 
vyksta Dunkirko uostamies
tyje, per kurį 300,000 anglų 
kariuomenės 1940 metais iš
trūko nuo nacių. Anglai ir 
francūzai pasižada tuojau 
išvien veikti, jei dar kada 
gręstų užpuolimas iš vokie
čių pusės. Tam būsianti pa
taisyta ir Anglijos-Sovietų 
sutartis.

New York. — Eiliniai ka
reiviai nemokės taksų fede- 
ralei valdžiai už 1946 m., 
kaip pranešė taksų rinkimo 
viršininkas kap. Wm. J. 
Pedric.

Washington. — Valdžia 
dar. laikys “savo rankose” 
minkštąsias angliakasyk- 
las, ypač todėl, kad gręsia 
naujas tų kasyklų mainie- 
rių streikas, pradedant nuo 
balandžio (April) 1 d. Taip 
sakė federalis angliakasyk- 
lų administratorius kapito
nas N. H. Collisson.

EKSPLOZIJA CHICAGO] 
UŽMUŠĖ 2 ASMENIS

Chicago.— Sprogimas su
ardė trijų aukštų namą, už
mušė du žmones ir sužeidė 
30; kampe Wells ir Van Bu
ren gatvių, miesto mazge 
(Loop). Eksplozija apardė 
ir kelis kitus aplinkinius na
mus, išnešė daug prekių į 
gatvę, sutriuškino langus 
daugeliui namų ir'padarė 
nuostolių milioną iki 5 mi- 
lionų dolerių. Sprogimo 
priežastis dar .esanti nepa
tirta.

Boston, Mass. —- Pusnys 
šiaurinėje Naujosios Angli
jos dalyje siekia 10 pėdų 
aukščio.

Grand Rapids, Mich. — 
Daugiau kaip 1,000 delegatų 
Michigano valstijos demok
ratų partijos suvažiavime 
užgyrė programa, kuri 
smerkia raudonbaubius, va
dinamų raudonųjų medžio
tojus. Valstijos demokratai 
sykiu pasmerkė įstatymų 
sumanymus, at k r e i p tu s 
prieš darbininkų unijas; pa
rėmė teisingos samdos įsta
tymą ir priėmė tokią tak
sų programą, kur žmonės 
mokėtų taksus pagal išga
lia. Kartu šie demokratai 
nutarė mobilizuoti minias 
kovai prieš republikono gu
bernatoriaus Kimo Siglerio 
Valdžią, kuri šoka pagal di
džiųjų kapitalistų muziką.

Žymiausias kalbėtojas 
šiame suvažiavime buvo de
mokratas senatorius Glen 
H. H. Taylor iš Idaho vals
tijos. Jis įspėjo, kad dabar 
vedarfioji “medžioklė prieš 
komunistus yra tik reakci
ninkų skraistė, iš po kurios 
jie puola dąrbininkų orga

Šimtai Amerikonų ir Anglų 
Bus Maskvos Konferencijoj
Maskva. — Sovietai įsi-, 

leis 36 Amerikos korespon
dentus aprašinėti ir foto
grafuoti keturių didžiųjų 
talkininkų užsieninių minis
trų konferenciją Maskvoje. 
Jungtinių Valstijų valdžia 
buvo prašius priimti 73 jų 
korespondentus. Sovietai, 
pamažindami jų skaičių, 
pranešė, jog ir Maskvoje nė
ra atliekamų kambarių.

Apart Amerikos valsty
bes sekretoriaus Marshallo,

toj konferencijoj dalyvaus 
dar 80 iki 90 amerikonų eks
pertų, technikų bei patarė
jų. Anglija atsiųs 100 savo 
delegatų. Be to, anglai no
ri turėti bent 36 korespon
dentus. Francija pageidauja 
tiek pat savo koresponden
tų.

Konferencija atsidarys 
kovo 10 d. ir svarstys pla
nus taikos'sutartim su Aus
trija ir Vokietija. Manoma^ 
kad dar nesusiderės dėl Vo
kietijos.

Prezidentas Triimanas 
Atskrido į Meksiką

Mexico City, kovo 3. — 
Atlėkė prezidentas Truma- 
nas. Tai dar pirmą kartą 
istorijoj Jungtinių Valstijų 
prezidentas atsilanko į 
Meksikos sostinę.

Trumaną pasitiko Meksi
kos prezidentas Aleman ir 
kiti aukštieji jo valdžios 
nariai. Prez. Trumanui pa
gerbti tą dieną čia buvo už
daryta mokyklos ir suruoš
ta šaunūs paradai. Rengia
ma trijų dienų iškilmės gat
vėse.

Trumanas lankysis Mek
sikoj tris dienafej kaip “ge
ros valios svečias.”

Baltimore, Md.
Anna Zulins mirė vasario 

28-tą, ligoninėje. Laidos an
tradienį, kovo 4-tą. Paėjo iš 
Rūdos kaimo, Gižų valsčiaus, 
Vilkaviškio apskr. Baltimorėj 
liko brolis Juozas ir sesers 
duktė Victoria Batker. Lietuvo
je tėvas, brolis Jonas ir sesuo 
Marijona. Jonas ir sesers duk
tė dirba Kaune.

nizacijas ir siekia pablogin
ti paprastiems žmonėms gy
venimą.” Senatorius Taylor 
šaukė: “bendradarbiauti su 
Rusija ir sumušti pragaiš
tingąją republikon. politiką, 
kurstančią prieš tą didį 
mūsų > talkininką.” Tayloris 
ragino -demokratus ’ nomi- 
nuot i prezidentus 1948 me
tų rinkimams “tikrą libe
ralą (pažangų demokratą), 
o ne kokį pašiau kėlės žmo
gų.”

Valstijos demokratų su
važiavimas pilnai pasižadė
jo remti mokytojų reikala
vimą, kad jiem būtų moka
ma ne mažiau kaip $2,500 
algos per metus.

■ Bet suvažiavimas padarė 
ir vieną negerą žingsnį. Jis 
išrinko John a R. Franco 
kaip Michigano valstijos de
mokratų partijos pirminin
ką. Tas Johnas, stambus po- 
pieros biznierius, yra fašis
tinio kunigo Čalio Coughli- 
no draugas.

Mirė Kazimieras Vilkas 
Hartforde. Conn.

Kovo 2 d. mirė Kazimie
ras Vilkas, Mt. Sinai ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas Sa- 
karinio koplyčioj, Washing
ton St., kampas Madison 
St. Laidotuvės įvyks kovo 

■5 d., 2 vai. dieną, Rose Hill 
kapinėse. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi grab. Karto
nas. Velionis buvo dienraš
čio Laisvės rėmėjas. Jis pa
liko nuliūdime žmoną Mar
celę. Prašome pažįstamus ir 
draugus dalyvauti šermeny
se ir laidotuvėse, atiduoti 
velioniui paskutinę pagar
bą.

Kazimieras Vilkas buvo! 
veiklus narys šių organiza
cijų: Lietuvos Sūnų ir | 
Dukterų Draugijos, Laisvės 
Choro, Literatūros Draugi
jos 68-tos kuopos ir Komu
nistų Partijos.

Šia liūdną žinią pranešė 
telefonu Konstancija Mil-, 
ler.
----- •............. —t---------------

žinią pranešė mirusios kai- 
minka ir draugė brooklynietė 
Konstancija Karpavičienė. k

Washington. — Kongres- 
manas Fred A. Hartley, re- 
publikonas kongresinio ko
miteto pirmininkas darbi
niais klausimais, pranešė, 
kad tas komitetas siūlys 
dikčiai “pataisyt” Darbo 
Santykių įstatymą — Wag- 
nerio Akta, v

Maskvoj Bus Statomi 
“Dangorėžiai”

Maskva.—Premjeras Sta
linas užgyrė aukštų namų- 
dangorėžių statymą Mask
voje. Be kitko, bus pastaty
ta vienas 32 aukštu namas, 
du namai po 26 aukštus ir 
keli namai po 16 aukštų. 
Namų statybai Maskvoje, 
pagal dabartinį penkmečio 
plahą, yra skiriama 7 bilio- 
nai rubliu, v

Amerikonai Rekrutuoją 
Slaptą Irano Armiją, 
Sako Maskvos Pravda

Tie pataisymai uždrau
džia daugmeniškus streikie- 
rių pikietus, užgina darbi
ninkams boikotuoti prieš- 
unijines kompanijas, už
draudžia vienos unijos 
streiką prieš kitą uniją dėl 
darbo teisės, ragina traukt 
teisman unijas už kontrak
tų laužymą su samdytojais 
ir reikalauja baust unijas 
už įvairius veiksmus, ku
riuos republikonai vadina 
“paketais.”

Tas kongresmanų komite
tas verstinai (pagal subpo
enas) šaukia į kvotimus šią 
savaitę 62 unijų atstovus. 
Komitetas primeta šiom u- 

i nijom “raketus”. Tarp šau
kiamųjų kvosti yra CIO Au- 

’ tomobil. Darbininkų, Laik
raštininkų ir Plieno Darbi- 

' ninku Unijos. Darbo Fede
racijos Vežikų ir Radijo 
Artistų Unijos ir kitos. Bus 
kvočiamas ir Mainierių U- 
nijos pirmininkas J. L. Le
wis. Komitetas daugiausiai 
klausys fabrikantų ir kitų 
prieš - darbininkiškų ele- 
mentųz‘‘liudijimų.”

Maskva. — Amerikos pul
kininkas N. Schwartzkopf 
suorganizavo 40,000 Irano 
žandarų, kaip naują, slap
tą armiją, rašo Maskvos 
Pravda; sako, ta antroji I- 
rano armija ginkluota pirk
tais iš Amerikos tankais, 
lėktuvais ir kitais naujovi- 
niais ginklais ir yra “ame
rikonų įrankis.”

KAPITALIZMO GELBĖTOJŲ 
KLIUBAS BIJO KRIZIO

Princeton, N. J. — Čio- 
naitinio universiteto stu
dentai įsteigė kliubą “Kapi
talizmui Gelbėti.” Kliubo 
pareiškimas sako, būk “ka
pitalizmas duodąs daugiau 
laisvės i r, progos, negu kitos 
santvarkos.” Tik reikią, 
girdi, “surast būdus, kaip 
išvengti nedarbo krizio, ku
ris galėtų būti taip pragaiš
tingas, kaip naujas karas.” 
Kliubas dar tam recepto ne
siūlo.

Chiang Kai-Shekas 
Vėl Žada “Nušluot” 
Chinų Komunistus

Nankįng. — Chiang Kai- 
shekas, Chinijos neva pre
zidentas, ketino “suvienyti” 
chinų tautą per šešis mėne
sius iki vienų metų, reiškia, 
nušluoti chinų komunistus.* 
Chiang Kai-sheko karo mi
nisterija žadėjo nuvyti ko
munistų armiją nuo Tient
sin - Pukow geležinkelio ir 
nuo Peiping - Hankow gele
žinkelio per porą iki keturių 
mėnesių. Tuo tarpu chinų 
komunistų kariuomenė daro 
apsupimo žygius prieš Chi- 
ango, tautininkus Tsinane, 
Shantungo provincijos ‘sos-' 
tinėje, ir artėja prie Chang- 
chuno, Mandžurijos sosta- 
miesčio.

.. ORAS.—Būsią nešalta.

Vatikanas. — Popiežiui 
Pijui XII suėjo 71 metai 
amžiaus.

Buffalo' Mokytojų Streikas 
Baigėsi; Gręsia Kt. Streikai.
Buffalo, N. Y., kovo 3. — 

Pranešta, kad Buffalo pra
dinių ir vidurinių mokyklų 
mokytojai jau baigę streiką. 
Jie pamatiniai sutinką su 
miesto majoro B. J. Dowdo 
pasiūlymu — pakelti moky
tojams algą $625 per metus 
su tokia-sąlyga, kad valsti
jos seimelis leis miestui pa
didinti taksus. Mokytojai 
pirmiau atmetė republikono 
gubernatoriaus Dewey’o ko
misijos pasiūlymus dėl algų 
priedų. Iš pradžios jie rei

kalavo vidutiniai po $1,025 
pakelti algą per metus.

(New Yorko mokytojai 
ruošiasi balsuot streiko 
klausimą, nesutikdami su 
gubernatoriaus siūlomu 
$300 priedu per metus. Phi- 
ladelphijos mokytojai ren
giasi maršuoti į valstijos 
sostinę Harrisburgą kovo 
17 d. su reikalavimu dau
giau algos. Detroito moky
tojai nusitarė streikuoti ko
vo 20 d.) ' 5
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Is Kur Kyla Toji Nesvietiška Meile 
Buvusiems Priešams?

Iš Europos sugrįžo ponas HoOveris. Jis buvo pasiųs
tas ištirti maisto situaciją. Dabar jis išdavė raportą.

Atrodo, kad ponas Hooveris visiškai pamiršo be ga
lo sunkią žmonių padėtį visur kitur, apart Vokietijos. 
Sugrįžo namo su didžiausiomis simpatijomis Vokietijai. 
Siūlo tuojau skubinti vokiečiams pagalbon su maistu. Jis 
siūlo tuojau įsteigti Amerikos ir Anglijos zonose virtu
ves ir 3,500,000 vaikų duoti šiltus pietus. 16,000,000 suau
gusių vokiečių šelpti, tuojau iš Amerikos išsiųsti Vokie
tijon 400,000 bušelių bulvių, tik vienais šiais metais vo
kiečių šalpai išleisti $567,000,000!

Mūsų meilė japonams irgi nesvietiškai smarkiai au
ga. Eina kalbos, kad gen. MacArthur tuojaus pasiūly
siąs suteikti keleto bilijonų dolerių paskolą Japonijos 
ekonomikai pastatyti ant kojų!

Reikia maitinti japonus ir vokiečius. Reikia .atstatyti 
Vokietiją ir Japoniją! Bet kaip su tais kraštais, kuriuos 
vokiečiai ir japonai sugriovė? Kaip su tais desėtkais mi
lijonų žmonių, kuriuos jie pavertė benamiais?

Mūsų Hooveriams jie mažai terūpi.
Po Pirmojo pasaulinio karo irgi mūsų šalis ir kiti 

kraštai greitai susirūpino Vokietijos atstatymu. Siuntė 
milžiniškus kiekius maisto ir teikė dideles paskolas. Bet 
juo daugiau davė, tuo daugiau vokiečiai pūtėsi ir reika
lavo. Pirmiausia pasaulį apgaudinėti stojo vokiečiai* so- 
ciademokratai su Ebertu ir Šeidemanu pryšakyje. Pas
kui jie vadu pasistatė maršalą Hindenburgą, tą patį, ku
ris vadovavo armijoms, kurios skerdė mūsų jaunus vy
rus. Hindenburgas sostą atidavė Hitleriui.

Ir dabar, beveik tą pačią dieną, kai Hooveris rašė 
savo raportą ir reikalavo vokiečiams siųsti šimtus tūks
tančių tonų maisto,*Amerikos ir Anglijos zonose tapo 
užtiktas milžiniškas vokiečių suokalbis atsteigti hitle- 
rizmą ir ruoštis prie naujo karo!

Raudonojo Kryžiaus Vajus
Prieš porą dienų prasidėjo Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus finansinis vajus. Prezidentas Trumanas pa
ragino Amerikos žmones šį vajų nuoširdžiai paremti.

Per visą šalį norima sukelti $60,000,000. Raudonojo 
Kryžiaus išlaidos yra milžiniškos. Nors karo nebėra, bet 
daugybei Raudonojo Kryžiaus labdaringų darbų parama 
reikalinga.

Netenka abejoti, kad Amerikos lietuviai neatsiliks 
nuo kitų šios šalies žmonių savo parama ir duosnumu 
Raudonajam Kryžiui. Nėra buvę tokio šios įstaigos va
jaus, kuriame demokratiniai lietuviai nebūtų nuoširdžiai 
dalyvavę. Tikimės, kad jie pasidarbuos ir 1947 metų va
juje.

f 1 Suvažiavimams Sveikinimai
Džiugu skaityti korespondencijose, kad demokrati

nės lietuvių organizacijos nuoširdžiai remia suvažiavi- 
. , mus, kurie įvyks kovo mėnesio pabaigoje. Iš savo iždų 

jos gausiai aukoja suvažiavimų pasveikinimui.

(
Daugiausia, kaip ir visuomet, atsižymi Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopos. Gerai, kad nenori atsilikti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo kuopos.
Tenka patirti, kad su pasveikinimais gražiai aukų 

gauna Lietuvių Literatūros Draugija, Demokratinių Lie
tuvių Centras ir moterų suvažiavimo šaukėjos.

Bet nereikėtų atsidėti vien tik ant organizacijų. Dau
gelis organizacijų savo ižduose‘pinigų turi mažai. Per 
šias kelias savaites iki suvažiavimų reikėtų smarkiai au

ti kų parinkti taępe lietuvių. Tegul prisideda visi su dole
riu kitu.

Chicago's kunigų Drau
gas ilgu straipsniu vasario 
17 dieną stengiasi apginti ir 
pateisinti šiurpulingus pa
veikslus, kurie neva pavaiz
duoją “bolševikų terorą Lie
tuvoje.” Stengiasi, bet nesi
seka. Supykusiai kolioja 
mane.

Naujienos taip pat ginasi 
ir stengiasi išsiteisinti iš 
apgavystės. Vasario 13 d. 
jos teigė, kad tuos paveiks
lus traukė “Lietuvos pa- 
grindžio judėjimo dalyviai, 
kurie vedė atkaklią kovą 
prieš vokiečius.” Buvo nu
rodyta, kad tuo laiku vokie
čiu Lietuvoje dar nebuvo, 
tai iš kur galėjo būti “pa- 
grindžio kovotojai” prieš 
vokiečius ir nacius? Antra, 
jeigu paveikslus traukė na
cių priešai, tai kaip tie pa
veikslai pakliuvo į nacių 
propagandos organus?

Vietoje atsakyti į tuos 
klausimus, vasario 22 dieną 
Naujienos jau aiškina seka
mai:

“Pa.grindžio judėjimo da
lyviai, kurie slaptai leido 
laikraščius prieš nacius, ku
rie atkalbinėjo žmones ne
stoti į vokiečių kariuomenę, 
neiti dirbti j Vokietiją, ne
duoti rekvizicijų vokiečių, 
karo administracijai, ir t.t., 
tie kovotojai prieš nacius 
surinko medžiagą ir apie 
bolševikų atliktus Lietuvo
je žiaurumus. Jie ištyrė 
daug šunybių, kurias bolše
vikai padare pirmosios sa
vo okupacijos laikais, ir nu
fotografavo lavonus žmo
nių, kuriuos bolševikai su
šaudė arba nukankino.”

Tai be galo įdomus Nau
jienų pareiškimas. Tai aiš
kus prisipažinimas, kad tie 
paveikslai traukti jau vo
kiečiams Lietuvoje viešpa
taujant. Taip aš ir teigiau, 
kad paveikslai traukti vo
kiečiams valdant Lietuvą ir 
masiniai Lietuvos žmones 

, žudant.
Dabar pažiūrėkime, ką 

tas reiškia.
Vokiečiai Lietuvon įsi

veržė pačiuose karščiuose, 
1941 metų birželio 22 d.

Birželio 24 dieną milžiniš
ku antgalviu skersai visą 
pirmąjį puslapį Naujienos 
pranešė:

“Lietuva paskelbta nepri
klausoma. Pulk. Kazys Škir
pa naujos valdžios premje
ras.

“Berlynas, birželio 22 d.— 
Kauno radijas paskelbė Lie
tuva nepriklausoma valsty
be.”

Ant to paties puslapio to
se pačiose Naujienose, tą pa
čią birželio 24 d. iš Berlyno 
Dr. Pranas Ancevičius pra
neša kablegrama:

“Visoj Lietuvoj vyksta su
kilimas. Greta vokiečių ka
rių su ginklu rankoje už sa

f.; Mums Rūpi Savieji Reikalai
Jau čia pat dienraščio Laisvės bazaras. Jis įvyks 

Brooklyne kovo 7, 8 ir 9 dienomis. Kasmet bazarai duo
davo dienraščiui gražios finansinės paramos. Tikimės, 
kad ir šiemet geri dienraščio patrijotai bazarą skaitlingai 

| lankys ir duosniai parems.
Visuomet turėkime mintyje mūsų spaudos vaidmenį. 

Be galingos demokratinės spaudos negali būti gdlingo de
mokratinio judėjimo.

O šiandien, kai viskas taip nesvietiškai pabrango, 
dienraščio išlaikymas yra svarbi ir rimta problema. Tuo 
būdu kiekvieną tam tikslui parengimą privalo remti visi 
susipratę žmonės.

■•/į&£
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John L. Lewis, United Mine Workers prezidentas’ ir 
William Green, AFL prezidentas^ pietauja kartu Mia
mi, Fla. ąuvykus ten AFL Pild. Tarybos posėdžiams. 
Reporteriai klausi, ar Green’as užleisiąs Lewis’lii savo 
vietą, Green atsakęs: ''Kiek man žinoma, tai fantas
tiška. Kas nors susapnavo.”

vo laisvę kovoja ir lietu
viai.”

Ten pat:
“Berlynas, birž. 23.— Vo

kiečiai neturi tikslių žinių 
apie sukilimą Lietuvoje, bet 
žino, kad Lietuvoje smar
kiai veikia ‘Lietuvos aktivi- 
stų frontas’, kuris liepė nu
kelti raudonas sovietų vėlia
vas nuo valdžios namu ir į- 
sakė iškelti trispalvę Lietu
vos vėliavą.

“Lietuvos aktivistais va
dovauja Lietuvos pulkinin
kas Kazys Škirpa, kuris yra 
naujai sudarytos valdžios 
premjeru.”

' Birželio 25 dieną taip pat 
per visą pirmą puslapį 
Naujienos Su' džiaugsmu 
šaukė:

“Vokiečiai paėmė Šiau
lius ir Kauną.

“Lietuvos gyventojai pa
deda naciams mušti bolševi
kus.”

Žinią datuota birželio 24 
diena.

Birželio 26 d. tose pačio
se Naujienose:

“Vokiečiai su lietuviais 
paėmė Vilnių.”

Draugas birželio 25 dieną 
pranešė:

“Sukilusi Lietuvos ka
riuomenė užėmė Kauną.

“Helsinkis, birželio 24 d. 
—Pranešama, jog vokiečių 
kariuomenė išvijo rusus iš 
Lietuvos ir pasiekė Latvi
jos1 sieną. Vokiečiai žygiuo
ja Rygos link.

“Stockholmas, birž. 24 d. 
— Kauno radio šiandien 
pranešė, jog Vokietijos ka
riuomenė įžengė laikinoj on 
Lietuvos sostinei! Kaunan.”

O birželio 28 dieną Nau
jienose ir Drauge skaitome 
Ancevičiaus kablegramoje:

“Kaune ir Vilniuje gyveni
mas normalėj a. Vokiečių 
karinė vadovybė glaudžiam 
kontakte su Lietuvos suki
lėlių laikinąja vyriausybe, 
susidariusia sukilimo metu, 
birželio 23 d. Vyriausybė 
intensyviai organizuoja ir 
tvarko krašto gyvenimą. 26 
d. birželio Kaune iškilmin
gai palaidotos sukilimo au
kos. Iš kalėjimų paleisti vi
si politiniai kaliniai, kurių 
bolšęvikai nespėjo išvežti.”

Ką gi šitie visi praneši
mai, taip iškilmingai ir su 
tokiu džiaugsmu Naujienų 
ir Draugo paskelbti, aiškiai 
pasako ? 9

Jie pasako, kad 1941 metų 
birželio 25 ir 26 dienomis 
Lietuvoje jau viešpatavo fa
šistinė aktivistų valdžia, va
dovaujama Hitleriui parsi- 
davusio Škirpos, ir vokiški 
okupantai. Tatai juk pa
skelbė patys Šimutis ir Gri
gaitis.

Jie pasako, kad tomis die
nomis nebuvo ir negalėjo 
būti jokio grigaitinioršimu- 
tinio pagrindžio judėjimo <•»

čia numaskuoja

prieš vokiečius. Aktivistų 
pagrindis buvo vokiečių su
organizuotas ir apginkluo
tas. 'Prieš vokiečius ir na
cius, tiesa, pagrindinis par
tizaninis judėjimas netru
kus prasidėjo, bet tai buvo 
komunistų vadovaujamas 
judėjimas, kuris, aišku, nie
ko bendro neturėjo ir nega
lėjo turėti su Grigaičio ir 
Šimučio draugais — Ance- 
vičium, Škirpa ir “aktivis
tais.”

Taigi, ar ne bjauriai ap
gaudinėja savo skaitytojus 
Grigaitis, kuomet jis sako, 
kad tose birželio mėnesio 
dienose buvo jo plauko pa
grindžio priešnaciškas judė
jimas, “kurio dalyviai slap
tai leido laikraščius prieš 
nacius” ir “nufotografavo 
lavonus žmonių, kuriuos 
bolševikai sušaudė arba nu
kankino”?

Čia labai svarbu laikas. 
Laikas čia viską pasako. 
Laikas
Naujienų ir Draugo redak
torius ir jų sandarbininkus 
Ancevičius, Škirpas, Skipi
čius, Padalskius ir Grinius. 
Laikas parodo, kaip bjau
riai tie pagedę žmonės ap
gaudinėja visuomenę su 
tais paveikslais.

Grigaitis ir šimutis nie
kur nesako, kad tie paveiks
lai buvo nutraukti po metų 
ar kelių mėnesių Raudona
jai Armijai pasitraukus iš 
Lietuvos, tuos lavonus atka
sus. To jie negali sakyti, nes 
paveikslai, aiškiai parodo 
dar nesugedusius lavonus. 
Vasaros karščiuose užtenka 
keleto dienų, kad negyvas 
žmogus supūtų ir būtų kir
mėlių apgraužtas.

Paimkime Pravieniškių 
koncentracijos stovyklos 
auka*s. Ten sako, bolševikai 
sušaudė apie 500 kalinių. 
Pirmiausia, girdi, sušaudė 
kalėjimo sargus (pagalvo
kite, bolševikai sušaudė bol
ševikiškus stovyklos sar
gus!)..

Paveiksle parodoma prie 
sienos milžiniška krūva la
vonų — kaip sušaudyta, 
kaip sugriuvo, taip ir nu
traukta.

Kada jie ten buvę sušau
dyti? Tegul atsako tas pats 
Naujienų ir Draugo hitleri
nis korespondentas Dr. An
cevičius. Jis sako:

“Pravieniškių koncentra
cijos stovykloje ties Kau
nu... birželio 25 d. šarvuo
čiai atvykusių bolševikų 
kulkosvaidžiais sušaudė per 
500 žmonių, nėišskiriant ne 
stovyklos tarnautojų”(Nau
jienos, Draugas, liepos 28 
d., 1941 m.).

Gi hitlerininkų išleistas 
“Lietuvių Archyvas” sako:

“Pietinėje pamiškėje ne
seniai supiltas naujas ilgas 
ir platus kapas su kryžiu
mi. Jis liudija, kad 1941 me
tų birželio 26 dieną Čia bol
ševikai išžudė kelius šimtus 
kalinių” (p. 97).

Kas čia meluoja, šimučio 
ir Grigaičio korespondentas 
Ancevičius, ar “Lietuvių 
Archyvas”, kuriame telpa 
kaip tik tas pats paveikslas, 
kuris šiomis dienomis tilpo 
Drauge, Naujienose ir ki
tuose pronaciškuose laikra
ščiuose?

Dabar pagalvokite: Bir
želio 25 dieną Naujienos di
džiausiomis raidėmis pa
skelbė žinių iš birželio 24 
dienos, kad “Vokiečiai paė
mė Šiaulius ir Kauną”, o 
Draugas birželio 25 dieną 
pranešė žinią iš birželio 24 
dienos, kad “Vokiečių ka
riuomenė išvijo* rusus iš 
Lietuvos ir pasiekė Latvijos 
sieną”, bet birželio 25 ar 26 
dieną, išvyti iš Lietuvos, ru

sai - bolševikai kulkosvai
džiais ties Kaunu Pravieni- 
škiuose sušaudė penkis šim
tus Škirpos pasekėjų!

Tik pagalvokite: birželio 
24 dieną škirpininkai ir vo
kiečiai jau valdė Kauną, bet 
nesiskubino iš Pravieniškių 
išliuosuoti savo draugų, dar 
laukė porą dienų, kad iš 
Lietuvos išvaryti bolševikai 
ateitų ir kulkosvaidžiais 
juos ‘sušaudytų!

Tik pagalvokite: birželio 
28 dieną Naujienos ir Drau
gas įdeda savo agento An- 
cevičiaus kablegramą, kad 
“birželio 26 dieną Kaune 
iškilmingai palaidotos suki
limo aukos”, kad’“iš kalėji
mų paleisti visi politiniai 
kaliniai, kurių bolševikai 
nespėjo išvežti,” bet nė žo
džio nesako, kad ten pat, 
prie Kauno, bolševikai su
šaudė per penkis šimtus ka
linių! Kalba apie išvežimą 
politinių kalinių, bet nė žo
džio apie sušaudymą. Jeigu 
jie būtų buvę bolševikų su
šaudyti, argi Hitlerio agen
tas Ancevičius būtu užtylė
jęs?

Neginčijamas faksas yra 
toks, kad masinis žmonių 
žudymas Lietuvoje prasidė
jo nuo pirmos dienos, kai 
naciai Lietuvon įkėlė koją. 
Jiems. bendradarbiavo ir 
talkininkavo lietuviški faši
stai — “aktivistai”, Škir
pos, Kubiliūno, Plechavi
čiaus, Ancevičiaus, Smeto
nos žmonės. Masiniai jie 
skerdė žydus ir tarybinius 
žmones. Per tris trumpus

Generalis prokuroras Tom Clark ir demokratų par
tijos pirmininkas Robert E. Hannegan išeina iš Baltojo 
Namo po kabineto susirinkimo. Spėjama, kad gal ka
binetas užgyręs Hannegan’o prakalbą, kurioje jis sakė, 
kad jo partija prašysianti prez. Trumano kandidatuoti 
1948 prezidentiniuose rinkimuose.

KAUNO PRAMONĖS PAKILIMAS
Kauno maisto pramonė 

garbingai įvykdė metinį ga
mybos planą. 1946 metais 
produkcijos buvo išleista 35 
nuošimčiais daugiau, negu
1945 metais. “Zefir”, “Ko
va” tabako fabrikų, “Ra
munės” saldainių fabriko 
darbininkai — stachanovi- 
ninkai įvykdo planą 150-170 
nuošimčių. “Viktorija” ma
karonų - biskvitų fabrikas 
nuo 1946 metų spalio men. 
pradėjo leisti produkciją 
penkmečio antrųjų metų 
plano saskaitoh. Šio fabriko 
darbininkas vidutiniškai į- 
vykdo planą 173 nuošim
čiais. Vaflių cecho stacha- 
novininkė Laurinaitė kas
dien įvykdo tris normas.

Kauno .^tekstilės pramonė
1946 metų gruodžio mėnesy
je davė 270 nuoš. daugiau 
produkcijos, negu 1945 m. 
gruodžio mėn., trikotažo — 
102.4 nuoš.

Visa eilė Kauno įmonių, 
kuriomis visa respublika di
džiuojasi, metinį gamybos 
planą įvykdė prieš terminą 
ir dabar esą pirmaujančiųjų 
įmonių eilėse, t. y.: “Sani- 
tas” farmacijos fabrikas,

--------- ——-------- 2-ras puslapis 
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metus jie išskerdė apie pusę 
milijono žmonių.

Hitlerininkams buvo ir 
paranku ir lengva jų pačių 
nužudytų žmonių kalnus la
vonų paskelbti “bolševikų 
teroro aukomis.” Jie tai da
rė visose šalyse, kur tiktai 
buvo koją įkėlę.

Draugo redaktorius nai- 
viškai, vaikiškai tvirtina, 
kad naciai tokios apgavys
tės negalėję dasileisti, nes, 
girdi, jie “žinojo, kad bet 
kokia apgavystė anksčiau 
ar vėliau išeis aikštėn, to
dėl nė nesistengė apgavys
tės daryti” (Draugas, vas. 
17, 1947).

Čia jau atviras ir bjaurus 
nacių teisinimas. Išeina, 
kad naciai jokių apgavys
čių nedarė, netgi nesistengė 
daryti! Goebbels ir Hitleris 
perplyštų iš juoko, jeigu 
tebebūtų gyvi ir pasiskai
tytų šitą Šimučio “pamoks
iu »

0 kaip su Reichstago rū
mų sudeginimu? Juk patys 
naciai juos padegė, bet kal
tino komunistus. Toji apga
vystė, tiesa, iškilo aikštėn, 
bet ar Hitleris paisė?

Apgavystė yra vienintelė 
pastovi fašistų ir hitlerinin
kų priemonė. Nejaugi to ne
žino Šimutis? Aišku, kad ži
no, bet sąmoningai teisina 
fašistus.

Kaip gi su lietuviškais fa
šistais? Jie patys nuvertė 
liaudininku - socialdemok
ratų valdžią li926 metais, 

(Tąsa 3-me pusi.)

kuris metinį planą įvykdė 
1946 metų lapkričio mėne
syje ir gavo Vyriausiosios 
vaistinių valdybos Raudo
nąją vėliavą, Janonio vardo 
popierio fabrikas, “Mais
to” mėsos kombinatas, 
“Inkaras” guminių dirbinių 
fabrikas, įvykdęs gamybinį 
planą 1946 metų- gruodžio 
mėn. 150 nuoš., “Kotton” 
kojinių fabrikas, “Ragutis” 
alaus darykla, “Soliba” 
konservų gamykla, “Vamz
dis” ir “Metalas” metalo ap
dirbimo gamyklos.

Kauno pramoninės arte
lės “Konfektion”, “Siūlas” 
ir*kitos per 1946 metų gruo
džio mėnesį davė tiek pro
dukcijos, kiek per visus 
1945 metus.

Kartu su produkcijos iš
leidimo padidėjimu, spar
čiais tempais vyksta vokiš
kųjų okupantų sugriautų į- 
mohių atkūrimas ir išplėti
mas. Atskirai imant, spar
čiai vyksta “Drobės” tėkšti- • 
lės fabriko atstatymas, bai
giama “Technodegos” de
guonies fabriko statyba.

Ostrauskiene.
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Iš Kur Jie Tuos Paveikslus 
Ištraukė?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
bet sušaudė keturis komu
nistus, būk už tai, kad jie 
norėję tą valdžią nuversti.

Fašistai be apgavystės 
nežengia nė žingsnio.

Dar sugrįžkime prie Gri
gaičio. Jo “pagrindžio vei
kėjai”, tie “kovotojai prieš 
nacius,” taipgi “surinko me
džiaga apie bolševikų tero
rą Lietuvoje” ir “padarė 
tas nuotraukas”. Bet kodėl 
tie jo draugai, tie “nacių 
priešai”, nesurinko medžia
gos apie nacių terorą Lie
tuvoje? Kur jų fotografi
jos tų pusės milijono .aukų, 
kurias hitlerininkai ir lietu
viški fašistai nužudė? Ko
dėl Naujienos ir Draugas 
tų nu o t rauki? neskelbė ir 
neskelbia?

Antra. Grigaitis tuos “ko
votojus” slepia. Negalima, 
esą, jų pavardes skelbti. 
Betgi Draugas su pasidi
džiavimu skelbia, kad vie
nas tų fotografų buvęs fo
tografas Žitkus. Jo ir var
das figūruoja ant kai kurių 
nuotraukų. Draugas di
džiuojasi, kad Žitkus pada
ręs visą eilę tų nuotraukų. 
Išeina taip, kad bolševikai 
vežiojosi hitlerininką Žitkų, 
kad jis nutrauktų jų nužu
dytų žmonių nuotraukas!

Kas liečia Draugo redak
torių, tai jo sąžine visiškai 
negraužia, jeigu tie paveik
slai paimti iš Goebbelso pro
pagandos šaltinių. Girdi:

“Jeigu tos nuotraukos ir 
būtų paimtos iš ‘Lietuvių 
Archyvo’, jų vertės ir pati
kimumo tai nė kiek nesuma
žintų. ‘Lietuvių Archyvas’ 
buvo leidžiamas pavaizduo
ti bolševiku žiaurumus”... 
(D., vas. 17, 1947). <■

Kam dar “jeigu”, kuomet 
tai yra faktas. Atsiverskite 
“Archyvo” puslapį 94-tą ir 
rasite paveikslą apie “Pane
vėžio cukraus darbininkus,” 
o ant puslapio 99-to rasite 
“Pravieniškių vaizdą” —ra
site paveikslus, kurie tilpo 
Naujienose, Drauge ir vi
suose pro-naciškuose laik
raščiuose. Kitos jų nuo
traukos imtos iš kitų šalti
nių, kaip “Raudonasis Siau
bas, GPU,”, kurį parašė 
Henrikas Žagarietis, o na
cių valstybinė leidykla 
Kaune išleido 1942 metais.

Čia Šimutis dar kartą 
pareiškia ir pabrėžia, kad 
Goebbelso propaganda prieš 
Taryb. Sąjungą, prieš Ame
riką ir visus talkininkus bu
vo teisinga, faktais parem
ta. Jis ją dabar tęsia, per
spausdindamas iš Goebbel
so propagandos biuro leidi
nių medžiagą. Jis nė kiek 
neabejoja tos medžiagos tei
singumu, jis pilnai ja pasiti
ki. :

Bet to užtenka supras
ti ir matyti, kam klerikalai 
tarnauja. Hitlerio nebėra, 
bet jie tęsia Hitlerio, dar
bą. Reikia nepamiršti, kad 
hitlerininkai tebėra nenu
stoję vilties. Jie tebesitiki 
atsigriebt. Masiniai areštai, 
pravesti prieš hitlerininkus 
Amerikos ir Anglijos zono
se Vokietijoje, parodo, kaip 
rimtai hitlerininkai tebesi
darbuoja ir tebesuokalbiau- 
ja prieš pasaulio taiką. Ši
mutis ir Grigaitis 
gražiai agentauja.

Pro - naciškoji lietuvių 
spauda naudojasi dar vienu 
hitlerininkų propagandos 
šaltiniu, apart paminėtų lei
dinių.

Naciai Lietuvojeišbuvo į- 
steigę taip vadinamą “Rau
donojo Teroro Muziejų.” 
Tai buvo tikslas sukelti Lie-

jiems

tuvos žmones prieš Tarybų. 
Sąjungą, prieš bolševikus, 
prieš žydus. Visas taš mu
ziejus buvo bjauriausia ap
gavystė. Tame “muziejuje” 
buvo nemažai ir šiurpulin
gų nuotraukų. Jų hitlerinin
kai ir lietuviški fašistai bu
vo prisikepę šimtus ir aplip.- 
dę savo muziejaus sienas. 
Bėgdami iš Lietuvos, matyt, 
naciai ir fašistai ta muziejų 
pasigrobė ir išsivežė. Dabar 
Skipitis, netekęs burdo pas 
Hitlerį, važiuodamas Ame
rikon, matyt, atsigabeno ir 
tąjį Hitlerio muziejų. Todėl 
nesistebėsime, jeigu kleri
kalų, menševikų ir tautinin
kų spaudoje skaitysime ar
ba matysime dar daugiau 
Goebbelsinės propagandos. 
Hitleris ir Goebbelsas ke
liaudami pas Abraomą pa
liko jiems didžiulį fašistinio 
maisto lobyną. Praeis nema
žai laiko, kol jie tą maistą 
suės, suvirškins ir išterš sa
vo laikraščiuose. Ypatingai 
dabar jiems toji propagan
da reikalinga, nes jinai pa
gelbsti suminkštinti mažai 
protaujančių žmonių širdis 
ir atidaryti jų kišenius.

Tiesa, jog tai yra apga
vystė. Tiesa, jog toji apga
vystė iškils aikštėn. Bet kas 
čia tokio: juk šimtai ir 
tūkstančiai fašistų apgavys
čių yra iškilę aikštėn. Ar 
dėlei to jie nuo jų atsisa
ko? Ne, neatsisako.

Šimutis, Grigaitis, Vaidy- 
la ir visa toji klika vistiek 
jau bus laimėjus: Pinigai, 
kurie pirmiau buvo minėtų 
lietuvių kišeniuose, dabar 
jau bus Amerikos Lietuvių 
Tarybos kasoje, iš kurios 
jie galės lėšas pasidengti ir • 
toliau vesti hitlerinę propa
gandą. Jiems tikslas pateisi
na priemones.

A. Bimba

Worcester, Mass
Vasario 23 d. LDS 57 kp. va

karienėj, pagerbimui veteranų 
viena draugė sako: “Pasiskai
tykite vietinės literatūros,“ — 
duodama man G. Kybuko gazie- 

L.” Ten šitaip moka 
“Moterų klubo susi- 
viena jau puvėsiais

bliuznyti: 
rinkime 
dvokianti ‘babuška,’ dar ne taip 
seniai ta ‘babuška’ buvo apsi
kabinėjusi rožančiais, bčt da
bar virtus Stalino garbintoja 
ir kacapų pastumdėlė. Ji drįso 
net prieš kelias dešimts žvalių 
moterį? pasakyti, kad vietos vei
kėjus, kurie dirba dėl išlaisvini
mo Lietuvos ir gelbėjimo trem
tiniams: ‘juos reikia pasiųsti 
ten, kur Hitleris yra’.” Toliau 
rašo: “Aš manau, Moterų 
Klubas turėtų kuo greičiausia 
ją prašalinti iš savo tarpo.” 
Ką, ar ne “puiki žurnalistika” 
ir informavimas?

Tam pačias puslapyj matosi 
baisus, susirūpinimas Lietuvos 
“vadavimu.” Yra surašąs, kas 
davė po kiek pinigų tam tiks
lui. Kada Lietuva tiesiog pražū
ties agonijoje buvo po vokiečių 
nacių okupacija, šimtais tūks
tančių masinis žudymas žmonių 
ėjo, lietuvybė panaikinta, gat
vės vokiškais vardais pavadin
tos ir pačios Lietuvos vardas 
panaikintas, tai jie nevadavo 
Lietuvos! Dabar, kada karas 
pabaigtas su laimėjimu ir Lie
tuva laisva, tai mekleriai žvejo- 
jasi pinigus neva “vadavimui 
Lietuvos.”

Pasakykite, ponai, kaip jūs 
vaduosite Lietuvą? Lietuvos 
žmonės įsijungė į 16-ką tarybi
nių respublikų ir tai yra pačių 
Lietuvos žmęnių dalykas.

Tame surašė tarpe aukoju
sių vardų yra: Jtist. Karazija 
ir V. Motejaitis, tai ypatos, 
kur per daugelį metų veikė pa
žangiųjų judėjime. Ką jie va
duoja savo doleriais dabar?

Buvęs leidėjas dabar suspenduotų Philadelphia Re
cord ir Camden Courier-Post, J. David Stern (kairėje), 
stojo liudyti Kongresiniam Darbo Komitetui. Kalbėda
masis su to komiteto nariu Fred A., Hartley, Jr., flew 
Jersey republikonu, jis pradėjo su ataka ant CIO Laik
raštininkų Gildijos, o užbaigė puolimu visų darbininkų.

Easton, Pa.
Judžiai ir Kitkas

Ukrainiečių kliube buvo ro
doma filmos, kuriose parody
ta, kaip Sovietų Armija nuo
savo iš nacių vergijos Ukrai
ną, Latviją ir Lietuvą. Naciai, 
bėgdami nesvietiškai viską 
naikino: miestus, fabrikus, na
mus ardė. Taip buvo Ukrainoj, 
taip buvo ir kitose respubliko
se. Nacius išvijus liaudis grį
žo iš miškų, demonstravo, 
džiaugėsi.

Priešą išvijus, tuojau ėmėsi 
darbo. Štai gelžkelio sugriau
tas tiltas, vieni miške kerta 
medžius, kiti susikibę juos 
velka, nešd į tilto vietą^ dirba 
sunkiai, nes stoka mašinų, o 
tiltas reikia pastatyti. Ir štai 
į trumpą laiką jis gatavas. 
Reikia gyvennamio ir vėl ar
mingai visi stoja darban, dir
ba sunkiai ir pastato gyven- 
namį. Taip eina atstatymas 
priešą išvijus. Dirba vyrai, 
moterys ir vaikai. a

Priešai lietuvių tautos nieki
na Lietuvos žmones. Taip į 
Šv. Mykolo bažnyčios svetai
nę atvykę nauji “Lietuvos gel
bėtojai”—bėgliai šaukia gvol- 
tu :

“Gelbėkime Lietuvą!..,.” 
“Oi, Jėzus, Marija, gelbėkite 
Lietuvą!” šaukia, kad “kaca- 
pai” lietuvius “varo į Sibirą.” 
Jie rėkia, kad “kacapai” “iš
naikins lietuvius.”

1 Bet čia nieko naujo. Taip 
seniau šaukė rusai, Ukrainai 
caristai. Tie irgi šaukė, kad 
“bolševikai naikina rusus.” 
būk Lenino pusę palaiko tik 
“latviai” ir “chinai.” Jeigu tai 
būtų buvusi jų tiesa, tai Ta
rybų šalyje nebūtų likę visai 
žmonių. Iš kur tada Sovietai 
būtų mobilizavę taip galingą 
ir skaitlingą armiją, kuri per 
tris metus laikė karo frontą 
ant 2,000 mylių? Jeigu ne ta 
jėga, tai Hitleris būtų pasaulį 
pavergęs, nes Tarybų Armija 
ne vien. laikė frontą, bet ir 
mušė nacius. Kada buvo ati
darytas Antras Frontas, kada 
mūsų šalis pasiruošė karui, tai 
jau Tarybų Armija buvo ne
toli Vokietijos sienos.

Tie “Lietuvos gelbėtojai” yra 
tie patys žmonės, kurie se
niau palaikė Rusijoje cariz
mą. Palaikė jį.Smetona, palai
kė ir kunigija. Kada caras 
smaugė rusus ir kitas paverg
tas tautas, tai jiems Rusija 
buvo gera. Jie ir 1905 metų 
revoliucijos laiku dėjosi prieš 
demokratus, ėjo išvien su ca
ru malšinti “kramolą.” Taip 
darti Laukaičiai, Krupavičiai ir 
Yčai su Smetonomis. Tada pa
prasti žmonės' baisiai vargo, 
kaip Rusijoje, taip ir Lietuvo
je, sunkiai dirbo, prastai val
gė, verčiami buvo caro armi
jai tarnauti, bet dabartiniai 
“Lietuvos gelbėtojai” nėjo 
prieš caro režimą, o ėjo prieš 
revoliucionierius.

Dabar jie caro kaičias ver
čia ant “rusų,” ant “kacapų,” 
bet visas svietas žino, kad 
šiandieninė tarybinė tvarka 
užgimė ant carizmo griuvėsių, 
tik po ilgų metų sunkaus karo, 
nugalėjus caristįnę ir dvarpo
nių, reakciją.

Argi ne tie patys “Lietuvos 
gelbėtojai” nusisuko nuo Ru
sijos kaip tik tada, kada ten 
neliko caristinio režimo? Pra-

džioje jie puolėsi Vokietijos 
kaizeriui į glėbį, jam ant vi
sų amžių jungė Lietuvą prie 
Vokietijos, jieškojo jai kara
liaus, kokio ten vokiško prin
co Urako. Su kaizerio palaimi
nimu jie paskelbė ir “Lietu
vos nepriklausomybę” vasario 
16, 1918 metais. Juk tada Lie
tuva buvo kaizerio rankose ir 

‘nepriklausomybė 
liaudies

lietuvius 
Ameriką

ta 
tik

buvo 
apgavimui, kad 

įtraukus karau prieš 
ir kitus talkininkus.

tie “Lietuvos gelbė- 
neteko ir kaizerio, tai 

krikščionių-

pirmas “pasižyniėjitai
buvo sušaudymas ketu-

Kada 
tojai 
Lietuvoje . įvedė 
demokratų budelišką režimą,
grūdo žmones į kalėjimus, 
pirštus laužė, ant galvos varė 
geležinį lanką, apalpusius api
pildavo šaltu vandeniu, o at
sigavusius ir vėl mušė ir kan
kino, reikalaudami prisipažin
ti, kad esi komunistas, nors 
tokiu nebuvai.

Kada Smetona su savo šai- 
ka nuvertė liaudininkų val

džią 
m as’ 
rių Lietuvos liaudies vadų, o 
paskui ėjo krik-demų teroro 
keliu. Užsienio politikoj Lietu
vą buvo' praskolinęs Anglijos 
kapitalistams, sostinę Vilnių 
prakišo lenkų imperialistams, 
o Klaipėdos prieplauką net be 
protesto atidavė Hitleriui.

Dabar Lietuva yra suvieny
ta, atgavus ir sostinę, ir Klaip
ėdą ir kitus lietuviais apgy
ventus plotus. Bet Lietuvos 
žmonės vykina liaudies demo
kratijos tvarką, kur gyvena be 
ponų, kapitalistų. Dėl to ir 
dūksta visi tie, kurie pirmiau 
ponų gyvenimą turėjo, kuriem 
Lietuvos valstiečiai, bernai ir 
mergos veik dykai dirbo. Jie 
pabėgo pas Hitlerį, iš ten at
bėgo Amerikon, čia dedasi 
“Lietuvos gelbėtojais” ir kurs
to tarpe lietuvių nesutikimus, 
vilioja pinigus, kad laimingai 
patys gyventi. Po pirmo pa
saulinio karo jie apgaudinėjo 
Amerikos lietuvius, pardavi
nėdami visokius bendrovių Še
rus, o dabar, tai vilioja pini
gus “Lietuvos gelbėjimui” ar
ba “pabėgėlių pagalbai.”

Teko kalbėtis su vietos lie
tuviais apie laikraščius. “Me
luoja ir vieni ir kiti” — sako 
kaip kurie. Bet tai neapgalvo
tas pareiškimas. Reikia atmin
ti, kad Laisvė ir Vilnis visada 
sakė, kad nepirktų visokių 
bendrovių Šerų, nes pinigai 
prapuls. Ar taip neatsitiko ? 
Atsitiko! Gi k i p laikraščiai 
agitavo už tuos Šerus. Laisvė 
ir Vilnis rašė, kad fašistai už
degs pasaulinį karą, ar taip 
neatsitiko ? Atsitiko! O kiti 
laikraščiai sakė, kad apie ka
rą tik “bolševikų prasimany
mas.” Tas pat ir su Hitlerio 
“karo laimėjimu,” kurie jį kė
lė į padanges, tai žemai nutū
pė. Taigi, laikraščiai nėra 
vienodi. Reikia palyginti, ką 
vieni ir kiti rašė ir kaip atsi
tiko, tada matysime skirtumą.

Eastoni,etis.

Lowell, Mass 3-čias puslapis*

Antradienis, Kovo 4, 1947 
r

Iš LLD Kuopos Susirinkimo 
Ir Kiti Klausimai

Vasario 16 d. įvyko LLD 
44-tos kuopos neblogas susi
rinkimas. Nors dėlei Laisvės 
neišėjimo, presui sugedus, šis 
susirinkimas nepasigarsino per 
spaudą ir todėl daug narių ne
sužinojo, tačiau popietiniu 
laiku suėjo nemažas būrelis 
žmonių kliubo svetainėn, ku
rių tarpe radosi nemažai kuo
pos narių, tad ir liko atlaiky
tas geras kuopos susirinkimas.

Susirinkime buvo išduotas 
geras raportas iš 7-tos apskri
ties veiklos ir pasibrėžimų.

Išduotas raportas iš kuopos 
nuveiktų darbų ir iš finansi
nių įplaukų, kurios liko nuo 
lietuviškos filmos surengimo.

Bet svarbiausia, tai gal bus 
tas, kad išrinktas nuo kuopos 
1-nas delegatas į LLD suvažia
vimą ir taipgi į Trečiąjį De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kovo 28, 29 ir 30 dd., 
Brooklyn, N. Y.

Delegatu išrinktas J. M. 
Karsonas. Kuopa labai, gerai 
padarė išrinkus atstovą į tuos 
didžiuosius demokratinių lietu
vių suvažiavimus! Reikėtų, 
kad ir kitos pažangesnės or
ganizacijos tą pat padarytų. 
Juk čia ne kažin kiek kainuo
ja pasiųsti delegatą į Brookly- 
ną. O suvažiavimas ir jo tiks
las yra svarbus ir visiems pri
valus. Visoms organizacijoms 
susidėjus bendrai galima 
siųsti mažiausia nors du 
stovus iš mūsų kolonijos.

Mūsų suvažiavimai bus 
tuomet dideli ir visapusiai
sisekę, jeigu visos kolonijos 
tinkamai įvertins patį reikalą 
ir siųs atstovybes. Be to, su
važiavimai turi būti pasveikin
ti finansiniai.

giamos kovo (March) 9 die
ną, 7-tą valandą vakare, 
Kliubo svetainėje, 14 Tyler 
St. Visiems lietuviams bus la
bai svarbu pasiklausyti geros 
prakalbos ir žingeidžių daly
kų. Dalyvaukite!

susivienijimą, į ku- 
įstoti iki 60 metų 

taipgi ir vaikučius

vajus, tai Lietuvių 
Draugijos vajus, 

kiekvienam kultū-

kolonijai nuo apskri- 
skirta,gauti 8 naujus 
LLD 44-tą kuopą. Ir 

darbuojasi.

pa- 
at-

tį k 
nu-

Per visą Ameriką lietuvių 
kolonijose šiuo laiku yra ve
dami du labai svarbūs vajai.

Būtent, LDS vajus gavimui 
naujų narių į geriausiai stovin
tį lietuvių 
rį galima 
amžiaus, 
prirašyti.

Gi kitas 
Literatūros 
Tai brangi
vingesniam lietuviui apšvietos 
draugija, kuri savo' nariams 
duoda kas metai puikaus tu
rinio knygą ir puikų žurnalą 
šviesą, pasimokėjus tik $1.50. 
į metus.

Mūsų 
ties yra 
narius į
todėl vajininkai 
Bet vajininkais turi būti visi 
kuopos nariai, tik tuomet iš- 
pildysime savo kvotą.

Už pereitus metus visi nariai 
gavo labai vertingą knygą: 
“Prisikėlusi Lietuva.” Ne men
kesnės vertės knygą gausime 
ir už šiuos 1947 metus. Tik 
stengkimės gauti daugiau nau
jų narių, — lai ir kiti žmonės 
pasidžiaugia puikia draugija 
ir jos puikiais 
knygomis

leidiniais 
ir žurnalu.

LDS prezidento Jono Gašlū
no prakalbos pas mus yra ren-

laimingi tie, kurie 
prie šios kultūrinės 

ir naudojasi jos

Sakau, 
priklauso 
draugijos 
puikia apšvieta! Gal tik todėl
ir mūsų visas demokratinis ju
dėjimas taip puikiai plečia
si ir gražiai tvarkosi, be jokio 
sukliuvimę.

<Tasa 5-mp pusi J

rimmamih

3Die”0S
LAISVES Ij/t Azįl 3Naktis

Dienraščio

Daug yra sudovanotų gerų daiktų, kurie bus parduodami ir išleidžiami bazare 
lengvom kainom.

Bazaras įvyks Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 7, 8 ir 9,1947
Visus Tris Vakarus Bus Muzika

Pavidis Radio Orkestrą
GRAŽIOJOJE SALĖJE

Grand Paradise Ballroom
Kamp. Havemeyer St, Brooklyn, N. Y318 Grand St

PUIKI DAINŲ PROGRAMA:

Penktadienio ir Sekmadienio Vakarais

DAINUOS AIDO CHORAS
Direguojant George Kazokevičiui

Kas Vakarą Karšti Valgiai ir Visokie Gėrimai

LEWIS TAUčIUS, lietuvis radio versli ninkas žemom kainom aprūpino bazarą nau
jais brangiais dviem Portable radijais. Jo įstaiga:

TAUCHUS RADIO SALES & SERVICE, 355 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Baząro pradžia kiekvieną dieną 5-tą valandą po pietų.
Muzika penktadienį ir šeštadienį nuo 7-tos vai. Sekmadienį nuo 6-tos vai. vakare. 

Įžanga penktadienį 35c, šeštadienį ir sekmadienį 40c.
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FRANK KRUK =
arba Graboriiis Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

. (Tąsa)
Prieš keletą metų būtų rašęs ilgą laiš

ką, klausęs apie kaimynus, apie paršus 
ir kiaules, būtų išliejęs savo ilgėsi ir sū
nišką meilę; dabar ir čia pasikeitė Zido
riaus vaikas. Ne tas, visai jau ne tas pa
sidarė !

... Jos žiedo brilijantas, žinoma, ne 
tikras, galvojo Frankas apie šeštadienio 
merginą. Bet apsivilkusi ji buvo puikiai. 
Kaip į juodu žiūrėjo visi baro lankytojai. 
•Gm! Argi Frankas ne puikus vyras! O 
ji? Ji laikėsi dieviškai, plepėjo tik su juo 
vienu, Jr kai sužinojo, kad jis iš Gelbėji
mo Armijos, — visai nesusiraukė. Ji 
klausjnėjo jo, ir Frankas pasakojo savo 
gyvenimą, kad jis gimė vienam pietų ša
lies mieste, vėliau pateko į Švediją, išmo
ko jų kalbą, o dar vėliau jis atvyko j 
Ameriką. Ji sakė, kad norėtų keliauti 
kur nors į šiaurę ar į pietus, keliauti 
dviese, sniego pūgose ir kalnų viršūnė
mis. Ir kaip ji šoko! Lengvai spaudėsi 
prie Franko, kad jautė jos kiekvieną kū
no raumenį, kiekvieną apskritumą, ju
desį, ir šokant, visai, rodos, nebuvo jos 
svorio. Orkestras griežė liūdnas negrų 
meliodijas. Ji užmerkė svajingas akis ir 
paskum jie šoko kaip viena esybė, kaip .. 
susilieję, suaugę be šakų medžiai, judi
nami vieno vėjo, laistomi viena dangaus 
rasa, žydintieji vienais geismų žiedais. 
Juodu labai ilgai šoko, vis stipriau 
spausdamiesi, vis labiau degdami. Tai ne
buvo viena iš tų merginų, kurios iš ank
sto reikalavo pinigų ir, nepaisydamos sa
vo partnerio piniginės, užsakinėjo bran
giausius gėrimus. Ji tenkinosi limonado 
stiklu, ji sėdėjo prie jo visą vakarą. — 
Mušu ranką! — kalbėjo sau Frankas, — 
ji man pigiai kainuoja, ji gera mergina. 
Bet jo rrueilė buvo trumpalaikė. Vienin
tele, ištikima, didele didvyrio meile jis 
mylėjo ir amžiną ištikimybę prisiekė tik 
taupomająi kasai.

Frankas skriste išskrido į gatvę. Prieš 
akis — trys laisvos dienos ir alga. Ar 
nenuklydus kur nors į pajūrį? Vasara 
buvo pačiame savo karštyje, ir praeiviai 
slinko aukštų namų šešėliuose. Niekas 
negalvojo apie darbą, visi bėgo į užmies
tį, į vandenį. Vakariniai laikraščiai rašė 
apie mirusių nuo karščio žmonių skaičių, 
apie ‘paskenduolius. Saliūnininkai rymo
jo savo baruose laukdami klijentų, vai
kydami muses. Valkatos filosofai gulėjo 
parkų žolėje, užsidengę veidus laikraš
čiais; kontorose, įstaigose, tingiai barš
kėjo skaitliukai, ir registratoriai, buhal
teriai, nerangiai vartė debitų ir kreditų 
knygas, mirkydami plunksnas išdžiūvu
siose rašalinėse. Kiekvienas svajojo apie 
savo atostogas, apie merginą, pajūrį, 
Gudzoną, Luna Parką, meškerę ir ma
žutę sidabrinėmis akimis žuvį, kurią taip 
malonu žvejoti perregimose, vaiskiose 
upėse.

. Birža apmirė, ištuštėjo. Biznieriai at
važiavo, pirko keletą akcijų, keitė, par
davė, vėl grįžo į ramius vasarnamius.

Frankas norėjo sėsti į tramvajų. Ne, 
ten perdaug karšta. Jis praeis pėsčias, 
pasuks į pajūrį, paims su savimi mergi
ną. Dar dvi dienos laisvos. -

Dar viena diena laisva.
Ir laikraščiai, kurie visiems įprasto

mis raidėmis, cifromis pranešinėjo apie 
arklių lenktynes, golfo Čempijonus, apie 
banditų užpuolimus, išžagintas moteris, 
kurie kasdien mirgėjo pasaulio pinigų 
kursu ir t.t. Biuletenis apie orą: karštos 
dienos, temperatūra nepasikeis. Silpni 
vakarų vėjai... Nuo kaitraus oro, didelių 
sausrų pradėjo degti Virdžinijoj miškai. 
Pasiųsta gasinti kariuomenės dalys ir 
gaisrininkų komandos; organizuota vie
tos gyventojai. Pabaidyti elniai ir stir
nos užklysta į miestus. Vakar liepsna bu
vo apėmusi šimtą kvadratinių kilometrų. 
Dūmų debesys ir liepsnos pašvaistės ‘toli 
matyt į vakarus. Naktimis...

Kitame laikraščio skyriuje: nepapras
tas užmušimas ir apiplėšimas Penkiolik
toje gatvėje... Žinomas Naujorko mėsos 
karalius savo priešmirtiniame testamen
te užrašė milijonus savo ' beždžionei... 
Amerikos laivų eskadra atplaukė į Sid
nėjaus uostą. Eskadrą saliutavo uoste 
stovį Anglijos šarvuočiai... Geležies fa
brikai gavo didelius užsakymus... teksti
lės fabrikai dirba dieną, ir naktį. Ameri
kos milas geriausias pasaulyje...* Popie-. 
žius siunčia palaiminimą hatalikišfcajam

pasauliui ir geros valios žmonėms jubi
liejinių metų proga. Anglijos karalius 
sako, kad karo nebūsią... Amerikos mi
las, Amerikos plienas, Amerikos kvie
čiai...

Toliau, — šilkas, rūbai, batai, skrybė
lės, šalti ir šilti užkandžiai, pasilinksmi
nimo svetainės. Pamesti, atrasti daik
tai... jauna,, graži našle ieško vedybų tils> 
slu kavalieriaus... Kas nori praleist pui
kią vasarą mėlynuose vandenyse, po mė
lynu, amžinu Rivieros dangumi... Senoji 
Europa: San Sebastianas, Nica, Šveica
rijos Alpiai, sniego sportas žiemą ir va
sarą. Viešbučiai prie okeano; pigios kai
nos, mandagūs patarnavimai. Važiuoki
te Amerikos Loyclo laivais. Naudokitės 
proga šiltą gražią vasarą pamatyti nuo
stabią Europą... Paryžius, Viduržemis, 
gražios moterys, Reino ir Provanso vy
nas. Barcelona, jaučių rugtynės, gėlėse 
snaudžią kalnai, piemenų dainos. Tiro
lis... Amžino džiaugsmo, valsų ir gražių 
merginų tėvynė — Viena.

Taip buvo kas dieną. Taip buvo raidė
mis apdainuojamas dešimtyje, dvidešim
tyje lapų didmiesčio gyvenimas.

Tačiau tą dieną, po pietų, Frankas pa
matė laikraščių pardavėjus, kurie klykte 
klykė jų vardus. Praeiviai būriais ata
kavo' bėgiojančius pardavėjus, griebė 
vienas iš kito telegramas. Jis priėjo prie 
vieno stovinčių jankių būrio. Vienas sto
rulis garsiai skaitė, kiti tylomis sekė 
raides.

— Bus karas! — pasakė jis nuo nosies 
nusiimdamas akinius.

—Nužudytas Austrijos sosto įpėdinis!
— Niujork Taims!... Nužudytas kara

lius !
— Miroar! Paskutinės laidos Miroar! 

Užmuštas Austrijos princas!
Požeminio traukinio rūsiuose, gatvėse, 

aveniu, pajūry, -— visur skambėjo nau
jiena. Paskutinės laidos: Vokietijos mo
bilizacija, Pjancūzijos nota, Anglijos no- 

♦ta, Rusijos nota!! Po šimts perkūnų, 
koks reikalas, jeigu nužudytas princas, 
kurio Frankas visai nepažino! Jis eis sa
vo keliu, princas tegul eina savo... Ir vis 
dėlto, kur jis nėjo, kur nesėdėjo, — visi 
kalbėjo apie karą, lyg nebūtų buvę gra
žių žinių apie sportą, apie merginas, bir
žos kursą. Telegramos dideliu juodu, 
raudonu, žaliu šriftu užgulė mažas peti
to eilutes apie Rivieros grožybę, apie 
San Sebastianą, senąją Europą, Reino 
vyną ir Prancūzijos merginas. Rodos, vi
sai nebuvo lengvų pasiskaitymų, kute
nančių apysakaičių, pamokinančių ilius
truotų Bilio nuotykių, kurie linksmino 
visą Ameriką. •

Vietoj gražių artisčių, šokėjų, sporti
ninkų, klaikių naktinių dramų$ slaptin
gų apiplėšimų, — į pirmus puslapius iš
plaukė muzėjinių ekshercogų, kunigaikš
čių, kaizerių, carų,‘princų portretai. Iš
didžiai jie žiūrėjo parietę ūsus, nusag
stytais medalių, ordenų skvernais. Ir 
vietoje Burgundijos, Reino vynuogynų, 
pajūrio grožybių, — žygiuojančių armi
jų virtines. Šautuvai, atgręžti' patrankų 
vamzdžiai.

Diena iš dienos laikraščiai rašė apie 
baisius dalykus vykstančius Europoje: 
mobilizaciją po mobilizacijos, pranešimai 
apie nuodingas mirties dujas, išrastas 
vieno vokiečių chemiko, nuo kurių žmo
nės miršta verkdami. Prancūzai atsily
gindami vokiečiams išradę dujas, nuo 
kurių kareiviai mirs kvatodami. Prancū
zija į karą neįsikiš, jeigu jos interesai 
nebus paliesti. Anglija kariauti neis, jei
gu jos' nelies. Didžiosios valstybės per
spėja Vokietiją.

—Vakarinės laidos Niujork Taims! 
Taika Europoje. Karo nebus! Vakarinės 
laidos... Popiežius siunčia palaiminimą 
geros valios žmonėms !
~ Paskutinės laidos Nius Megezln! 

Taika sulaužyta! Vilhelmas pasirašė mo
bilizacijos planą! Amerikos prezidentas 
tarpininkauja taikos deryboms! Karas 
Europoje!

Frankui apkurto ausys nuo tų rėks
nių. Mažai jis paisė — taika ar karas,— 
reikėjo ■ dirbt pinigus. Mažai jis susivo
kė tuose praijesimuose ir telegramose, ir 
kai jo .klernetistas paklausė, kieno kara
lius stipresnis, vokiečių ar rusų, Fran
kas atsakė:

(Bus daugiau)

Atsakymas į JLaišką
------------ JP--------

Laisves No. 11 tilpo skundo 
laiškas redakcijai, dėl Vargo 
Dukters “neteisingų raštų,” 
tilpusių Laisvėje. Sakoma, būk 
tai “Vargo Duktė” savp ko
respondencijoje No. 187 ra
šiusi grynai šmeižiant kun. 
Justiną Vaškį ir iš piršto iš
laužtą melą ir tiesai neatitin
kantį raštą.

Tai liudija velionio našlės 
K. Gaudėšienės pačios para
šas.

štai, kaip skamba:
“Aš, žemiau pasirašiusi, tik

rai pareiškiu, kad kun. Justi
nas Vaškis reikalavo $1,000, 
kad palaidoti mano vyrą su 
mišiomis ir į katalikų kapines.

“Sophie Lamarre, duktė, 
“Katherine Gddish, velionio 

našlė,
“Felix Krukas, šv. Baltra

miejaus narys.”
Antras paliudijimas šv. Bal

tramiejaus narių, trijų iš pen
kių board direktorių pareiški
mas skamba:

“Mes, žemiau pasirašę, tik
rai pareiškiame, kad girdėjo
me, kad K. Gaudešienė sakė, 
jog kunigas J. Vaškis reikala
vo $1,000, kad pakavoti jos 
vyrą su mišiomis ir į katalikų 
kapines.

“Joseph Beleckis,
“John Wasvill,

• “Joseph Apšega,”

mokins... Taip jis apsiėmė, o 
Grinius mokino, ne tik naują 
pirmininką, bet ir “tėvelius.” 
Planuota, kaip daugiausia iš
vilioti pinigų 16 vasario pa
rengime. Bet kaip su pinigų 
kontrole? Nei finansų raštinin
ko, nei kasieriaus, nei jokio 
raporto, kiek iš kur gauta ir 
kam sunaudota. Iš kalbos vie
no “tėvelio* paaiškėjo, kad 
jie renka pinigus dėl šelpimo 
pabėgėlių iš Lietuvos.
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Cleveland, Ohio

PHILADELPHIA, PA.
(Karaliai joja, dovanas klo
ja, kuomet ponas K. Grinius 
įkėlę koją į Muzikalę salę.)
Per metų eilę čia rengiama 

iškilmės 16 vasario. Daug po
nų sakydavo kalbas apie Sme
tonos “geradėjystes” dėl Lie
tuvos. Dainoriai šaukdavo: 
“Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim!” ir t.t., ir t.t. Nie
kas tuomet nei neprisiminda
vo, kad būta tokio dalyko kaip 
p. Grinius, buvęs Lietuvos pre
zidentas.

Na, o šiemet, kad paplito 
garsai: ir bažnyčiose, ir per 
radijus, kad atvažiuoja “ger
biamas prezidentas K. Gri
nius.”

Sulaukus tos dienos, kas 
kaip išgalėjo, taip skubėjo, 
kad paregėti Lietuvos “prezi
dentą.” Jau viskas buvo pri
rengta ir žingeiduoliai pradė
jo nerimauti belaukdami tos 
naujenybės. Staiga pasigirdo 
įsakymas sustoti, nes preziden
tas įžengia. Taip tai ir žygia
vo palengvėliu ponas “prezi
dentas,” kunigų ir ponų .ve
damas taip ceremonijaliai, 
kaip kokis vyskupas prie alto
riaus. Klebonai atkalbėjo mal
dą, kad Dievulis išvaikytų šė
tonus ir bolševikus. . .

Kiek laiko atgal, toje pat 
vietoje, taip iškilmingai buvo 
priimtas “prezidentas” ponas 
A. Smetona. Jis buvo' tituluoja
mas kaipo amžinai tinkamas 
būti Lietuvos prezidentu. Tada 
apie Grinių kalbėta kaipo 
“Maskvos agentą,” neš norė
jęs Lietuvą nuvesti į Maskvą. 
O dabar Grinius porijo, kad 
“maskoliai per šimtmečius 
skriaudė Lietuvą” ir jis jų la
biausia nekenčiąs... Dagai 
popo Griniaus pasakojimą, 
Lietuva galinti būti “išgelbė
ta” visai netikėtai. Bet jeigu 
to stebuklingo išgelbėjimo ne
bus, tai jis aiškino “mokslinį” 
būdą, kaip “išgelbėti Lietuvą.” 
Tas būdas, tai lietuviai priva

lo labai vaišintis. Kuo dau
giausia reikią*, gimdyti ir kaip 
priaugs daug lietuviukų, tai 
maskolius lengvai patys nuga
lės. Bet Griniai neveislingi; 
Jonas visai neturi vaiku, o Ka- 
ziukas ir nekiek.

Planinga Apgavystė
Tūli mūsų politikieriai, be- 

sidangstydami tėvynės meile, 
vis sugalvoja • ką nors, kaip 
daugiausia gal’etų gauti pini
gėlių. Nuo 1918 metų labai 
daug visokiausių “gelbėjimų” 
čia priplepėta ir nemažai pi
nigėlių gauta iš lengvatikių, o 
gero Lietuvai nei už grašį! šių 
metų pinigų medžioklei varto
jo sekamas gudrybes: Kiek 
laiko prieš tą “iškilmę” pa
siuntė jauną kunigiuką į drau
gijų mitingus prašyti delega
cijos, nes jie norį sutverti są
ryšį dėl “Lietuvai pagalbos 
teikimo.” Mažai kąs tam pa
tikėjo. Tik Liet. Republ ikonų 
Kliubas pasiuntė delegatus 
dėlei informacijų, kas ten bus 
tariama.

Na, ir kliubo atstovai išda
vė gana įdomų raportą. Sako: 
susirinkipie dalyvavo dvylika 
moterų, devynios visai senutės, 
trys “tėveliai” ir šeši civiliai 
vyrai. Jonas Grinius, kadaise 
vadintas bedieviu ir šliuptar- 
niu, farmazonu, o šiandien di
džiai kunigų godojamas. Jo
kios delegacijos nebuvo iš nie
kur, neigi niekas nepaklausė 
ar randasi tokis dalykas, kaip 
draugijų atstovai. Ponas J.' 
Grinius atsivedė jauną lietuvį 
advokatą, kurį vadino Maski, 
bet, sakoma, yra Monkus. Gri
nius rekomendavo jį pirminin
ku to vakaro, nes reikią trijų 
pirmininkų. Jaunas advokatas 
padėkojo už perstatymą ir sa
ko: “Aš nežinau šios organi
zacijos nei vardo, nei jos tiks
lo, tai kaip aš galiu jums čia 
pirmininkauti ?” Moterėlės su
riko : Apsiimk! Apsiimk, po
nas Grinius viską žino! Jis pa-

Mitingėlio tikslu būta, kad 
gauti daugiau rinkėjų, pinigų, 
gėrimų, ar ką kitą vertingą, 
nes ten ir balius suplanuota 
turėti po kalbų ir rinkliavų. O 
tvarka bus p. Griniaus ir “tė
velių.” Ten dalyvavę, matyt, 
jautėsi, kad jie yra tik žemės 
dulkės, jiems nevalia nei pa- 
mislyti, kad aukos reikėtų 
kontroliuoti. Ponas Grinius .pa
reiškė, kad šiemet turėsime 
užrašinėti, kas kiek aukos. 
Pereitais metais, girdi, taip at
sitiko, kad po parengimo din
go mūsų sekretorius ir tie už
rašai, tai negalime nei pa
skelbti, kas kiek davė. . .

Bendras LDS 138 kp. ir LLD 
57 kp. vakarėlis su žaislais 
buvo pasekmingas. Reikia tar
ti ačiū ne vien komisijoms, bet 
ir visiem^ ir visoms darbuoto
jams, kurie prisidėjo su dar
bu arba aukomis. Aukavo se
kamai :

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergrecn 4-8573

ANTHONY BOGERS ; 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn* N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksnąinti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
I 

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

Grinius rekomendavo jauną 
advokatą į pokilio pirmininką.

Taip ir pasitaikė; naujam 
advokatui labai svarbu pasi
garsinti ir susipažinti su lietu
viais.

Liet. Republikonų. Kliubas 
atšaukė delegatus, nes ten ne
reikalingi delegatai, ten tik 
reikia aukotojų ir kolektorių. 
Visgi tokių atsirado, kad net 
šimtines paklojo ant ’apieros 
pono “prezidento” atsilanky
me . . . ’

Ž. Žemaitukas.

ANGLAI JAU GAUSIĄ 
ELEKTROS

London. — Anglijos val
džia paskelbė, kad nuo šio 
pirmadienio vėl pradės 
veikti elektra fabrikuose ir 
gyvenamuose namuose. El
ektra per tris savaites buvo 
sustabdyta dėl anglies sto
kos elektrai gaminti.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. 8 *etrika
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergrecn 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j ,

Penktadieniais Uždaryta

B. Darin, bonką degtinės; 
J. A. Rubai iš Borton, O., di
delį sūrį; A. Pason, kelias no
sines ir sūrį; P. Boika, $1; V. 
Bekevičienė, $1; P. Kurulis, 
po svarą kavos ir cukraus; A. 
A. Jašiūnai, didelį pyragą; M. 
Juozaponienė, didelį tortą; B. 
Mikalajūnienė, pyragą; U. Za
karevičienė, pajų; A. žiukie- 
nė, po svarą kavos ir cukraus; 
A. Balčiūnienė, daug ausiukių; 
F. A. Skleris, kopūstų; A. A. 
Botyriai, bonką degtinės; N. 
A. Augustinai, keletą nosinių 
ir A. A. Pečiuriai, $1.

Abiejų kuopų komisijos šir
dingai dėkavoja visiems auka
vusiems! Jeigu kurių aukavu
sių netilpo vardai, tai prašo
me atleisti.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 57 kuopos sekamas susi
rinkimas įvyks pas P. Kurulį, 
3570 E. 72nd St., kovo 7 die
ną, 8 vai. vakare. Malonėkite 
visi nariai, dalyvauti ir pasiim
ti knygą — “Prisikėlusi Lietu
va.” Tai yra labai gera kny
ga. Dabar ji randasi pas kuo
pos- sekretorių, pasiimkite ir 
skaitykite. Taipgi palengvinsi
te sekretoriaus darbą, nes ne
bus reikalo nešti knygą na
riams į namus.

P. Boika.

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

CHARLES J. ROMAN

RONKONKOMA 
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Telefonas Poplar 4110

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 kainoipis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA. >

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graboriiis
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.



S-tas puslapis—....................—■
Laisve—Liberty Lith. Daily * 

Antradienis, Kovo 4, 1947

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Hitlerinė Propaganda Teršia 
Padorių Lietuvių Stubas

Neseniai čia buvo atsibala- 
dojęs tūlas Kazys Daugirdas, 
hitlerinės propagandos sklei
dėjas.

Jis landžiojo po stubas ir 
piršo žmonėms hitlerizmu pa
švinkusi klerikalinių fašistų 
Draugą iš *Chicagos. Taip, tai 
tikras fašistų Draugas. Jie lan
džiojo dviejuose.

Nors padoresni lietuviai tos 
hitlerinės propagandos visai 
nenorėjo, ir nesirašė, tačlhu 
jie vistiek, pasiėmę žmonių, 
adresus, dabar siuntinėja tą 
šlykščią propagandą.

Vienas iš tokių, susitikęs 
mane sako: “Nežinau nei ką 
daryti, sakiau jiems, kad man 
nereikia tokio laikraščio, kuris 
niekina ir šmeižia Lietuvą tik 
todėl, kad dabar ten žmonės 
valdosi, kaip jiems geriau pa
tinka patys, be ponų ir be fa
šistų. O jų laikraštis tarnau
ja hitlerizmui.”

Toliau jis sako: “Bet jie

vistiek teršia mano stubą su ta 
hitlerine propaganda. Net gė- 
dinuosi, kad kas nepastebėtų, 
jog pas mane tokia propagan
da randasi.”

Tai biauru, sakau! Profašis
tiniai klerikalai, patys įsiniurk- 
dę iki ausų j hitlerinę klam
pynę, dabar nori ir kitus — 
švarius lietuvius įvelti į fašis
tinį purvą, maišytą su nekaltų 
žmonių krauju.

Aš rašyčiau jiems laišką, 
reikalaudamas tuojaus sulai
kyti. O jei nesulaikytų, tai aš 
įsakyčiau laiškanešiui, kad jis 
neneštų ir nepaliktų prie ma
no stubos šitos hitlerinės pro
pagandos !

Tai ne tik tas vienas žmogus 
taip skundžiasi. Tūla moteriš
kė taip pat nusiskundė, kad 
ji, esą, visai nenorėjus to laik
raščio, bet Draugo agentai, 
esą, vistiek siuntinėja tą ne
pageidaujamą šlamštą ir ga
na.

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie m i lion ų tų, kurie 
prisiekauja Johnson's NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktaru išbandymai šimtams žmonių 
jrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šj piaster}, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jj gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Vasario 16, vietos klerika
lai, pasikinkę į savo vežimuką 
ir keleiviečius, buvo sušaukę 
apie 150 žmonių.

Pasistatė kokį ten pabėgėlį, 
kuris grabaliojosi — stenėjo 
apie savo didžius vargus, kaip 
jam sunku buvę bėgti. O ne
bėgti, tai būtų reikėję atsaky
ti už tas skriaudas, ką jie pri
darė Lietuvos žmonėms, ištiki
mai tarnaudami Hitlerio ban
ditiškoms gaujoms.

Rinko aukas. Vienas daly
vis sako: “Tuščia jų, daugiau 
nebeduosiu. Pirmiau po stubas 
landžiojo ir veik prievarta plė
šė, o dabar vėl su skrybėlėm 
lenda, o kas iš to pasinaudos, 
tai niekas nežino!”

Man rodos, labai aišku, kas 
pasinaudos. Pasinaudos Lietu
vos liaudies priešai, kurie no
rėjo, kad mūsų senoji tėvynė 
Lietuva būtų amžinai patekus 
po kruvinuoju fašizmu.

Beje, reikia priminti skaity
tojams ir tas, kad Lowellio 
dvasiškas tėvelis Strakauskas 
tą sekmadienį, laike pamokslo, 
visai nesidrovėjo gerokai už
kliudyti ir Staliną.

Prisilaikant “kietos” politi
kos iš šventos tvirtovės, su 
Dievo pagalba, Strakauskas 
riktelėjęs: “Ogon!” ir paleido 
visą pajėgą į Raudonosios Ar
mijos maršalą.

“Father” Franciškus Stra
kauskas iš ambonijos užataka- 
vęs Staliną, o po tam bažny
čios skiepe, ponas pabėgėlis 
išniekinęs didvyrišką Lietuvos 
liaudį, kuri, su pagalba Rau
donosios Armijos, apvalė savo 
tėvynę nuo fašistinių padaužų. 
Už tai jie tik keletą judošiš- 
kų grašių sau susirinko nuo 
suklaidintų žmonių.

Džei-Em-Kei.

“. . .ir jeigu rendu kontrole nebus panaikinta, tai aš. . . ”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Nejaugi tos visam svietui ži
nomos tiesos Grigaitis nežino? 
Jei neklystu, jis skaito save 
pusėtinai mokytu vyru, ir dar 
kokiu ten “daktaru.”

Kanados pažangieji lietu
viai pasiųs , Lietuvos žemes 
Ūkio Akademijai aparatūros 
už virš aštuonius tūkstančius 
dolerių, žinau, kokia tai bus 
graži tai Lietuvos mokslo įstai
gai parama, žinau, kaip šitą, 
kanadiečių dovaną aukštai 
vertins Akademijos profeso
riai ir studentai.

Su jais aš praleidau ilgą 
vakarą. Po studentų susirinki
mo, susirinko profesoriai. Pa
sisveikinome, s u s i p ažinome. 
Plačiai jie man aiškino Aka
demijos padėtį. Savo akimis 
mačiau puikiausius Akademi
jos pastatus, vokiečių pavers
tus klaikiais griuvėsiais.

Viską vokiečiai iš Akade
mijos išgrobstė. Visko jai 
trūksta. i

Man bė galo džiugu, kad 
mano parvežtą projektą kana
diečiai priėmė ir sukėlė tą 
gražią sumą pinigų dėl sutei
kimo Akademijai paramos.

Los Angeles, CaL
Kambarių Problemos

žmonės kalbėjo, kad namų 
ir kambariu bus užtektina; iki 
dabartinio laiko, nes labai 
daug namų buvo statoma per 
ištisą vasarą. Bet kontrakto
riai visai nesiskubina namus 
baigti, o katruos baigia, tai 
skubiai parduoda. Man prisiė
jo tuo reikalu kalbėti su namų 
statymo darbininku, ir klau
siau, kodėl taip yra, kad ne
skubina namus statyti? Atsa
kė, kad vyriausia priežastis 
yra tame, kad namų savinin
kai negali kelti rendų už kam
barius, o sulyg dabartinio ren
dų stovio, namas neatneš ga
na pelno. Jis sako, kad jeigu 
OPA nuimtų ant rendų kon
trolę, tad namai dyglų, kaip 
grybai po lietaus. Tas reiškia, 
kad nėra stokos medžiagos, 
bet stoka perviršio pelno na
mų savininkamš.

Netoli Los Angeles yra prie
miestis Long Beach, ten yra 
didelis skaičius karo veteranų, 
kurie be namų. Tad to mieste
lio administracija'štai kaip iš
rišo klausimą. Ten yra dide
li Federal i o Projekto namai. 
Valdžia įsakė išsikraustyti 23 
civilėms šeimynoms iš tų na
mų ir užleisti vietas vetera
nams.

Waterbury, Conn.
Pranešimai iš Mūsų Miesto

Mūsų miesto radijo pranešė, 
kad fabrikantai nutarė užlai
kyti kunigą. Tik nėra aišku, ar 
jie užlaikys po vieną kunigą 
kiekvienoj dirbtuvėj, ar visi 
bendrai vieną, ir kokios parei
gos bus to kunigo? Religijos 
reikalams yra bažnyčia, bet 
ką kunigas darys šapo j e — 
pagyvensime ir pamatysime.

Du mėnesiai atgal reakci
ninkai susitarė ardyti darbi
ninkų unijas. Dalinai jiems 
tas pavyko, nes ištraukė du 
lokalus iš CIO unijų ir pasė
jo daug nesusipratimo tarpe 
darbininkų. Per radijo veda 
propagandą prieš “komunis
tus.”

* Susitikau lietuvį pabėgėlį, 
atvykusį iš Vokietijos. Jis tuo
jau pradėjo įprastą maldelę, 
kad jis “laimingas, kad atvy
ko Amerikon,” o jo “giminės 
išvežti Sibiran.” Paskui sakė, 
kad buvo net dviejuose Lietu
vos “nepriklausomybės” minė
jimuose. Bet ir ten jis nepa
tenkintas, nes permažai žmo
nių, ir t.t.

Jau seniai serga LDS 49 
kuopos pirmininkas Juozas 
Raulinaitis. Jis susirgo spalių 
pradžioje, ligoninėje padarė 
dvi operacijas. Dabar jau ran
dasi namie ir povaliai sveiks
ta. Linkiu greitai pasveikti!

Nedėlioję, kovo 9 d., Lietu
vių Kliub'e, 103 Green St., 3 
vai. po pietų, bus suvaidintas 
teatralis veikalas ir bus kon
certinė programa. Vaidins ir 
dainuos Laisvės Choras iš 
Hartfordo. Visus ir visas kvie
čiame 'atsilankyti.

Reporteris.

Krug Pageidauja CiviJes
Valdžios Pacifiko Salose

Honolulu, Hawaii. — 
Jungtinių Valstijų vidaus 
reikalų sekretorius Julius 
A. Krug, grįždamas iš Ja
ponijos ir vakarinio Paci
fiko salų, staptelėjo Hono
lulu mieste. Jis pareiškė, 
kad reikėtų įvest civilę val
dyba tose iš japonų atimto
se salose, o nesitenkinti 
vien tiktai karine valdžia.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Knygų Apdarymo Darbininkai ,
MERGINOS—MOTERYS

-POPIERIŲ SKAITYTOJOS IR LANKSTYTOJOS 
SŪSTATYTOJOS—INSPEKTORĖS •

PRIE BINDERY STALŲ DARBININKĖS
INDEX TABBERS

* Taipgi
DARBININKĖS POPIERINIŲ DĖŽIŲ DEPARTMENTS
® Pageidaujama Patyrusios, bet Tarširties ir su bfey 

Patyrimo Darbininkėmis * 5 Dienų Savaitė
• Nuolatinis Darbas • Linksmos Darbo Sąlygos

Kreipkitės
WILSON JONES CO.

122 E. 23RD ST., 3-čIOS LUBOS 
Arti Lexington Avenue

(W)
■ ---■ ...... ----- L1 LT

M L M I MALE and femaleNewark, N. 1 vyrai ,r moterys

šaunios Vestuvės.
Vasario 2 dieną įvyko vestu

vės, susivedė Vanda Stočkiūtė 
su Jonu Skardžiūnu. Abu jau
nuoliai Newarke gimę ir augę.

•

Na, sakysime, kas čia tokio, 
kad kas ten apsivedė. Kas ge
ma, tai be abejonės suėję į su
brendimo laipsnį ir susiveda. 
Tai, rodosi, taip ir turi būt. Ta
čiau, norėčiau paminėt todėl, 
kad šios vestuvės buvo nepa
prastos, kaip svečių daugiu,- 
taip ir tvarka. Tokią daugybę 
svečių taip gražiai aptarnauti- 
pavaišinti ir prigamint, maisto, 
tai aišku, turėjo būt geri pla
nai.

Jaunojo man neteko pirmiaus 
pažinti, dėlei to mažai ką apie 
jį galiu pasakyti, nebent tą, kad 
Jonas Skardžius tarnavo Dėdės 
Šamo armijoj 3 ir pusę metų. 
Pačiame karo fronte išbuvo 3 
metus. Ir grįžo laimingas jau
nuolis nesužeistas, kas labai di
delė retenybė. Jonas yra 28 me
tų amžiaus. Dirba civilį darbą 
Ballantine Brewery.

Vanda Stočkiūtė nuo jaunos 
mergaitės buvo Sietyno Choro 
narė, žinoma, kaipo gera sopra
no solistė, aktorė ir šokikė. 
Daug dalyvavusi choro operetė
se — lošimuose.

Už tad ir visi choristai josios 
vestuvėse skaitlingai .dalyvavo. 
Linkime Vandai ir Jonui pui
kiausio šeimyninio gyvenimo! 
Taipgi choras prašo abu kartu 
dainuoti. Taipgi ir mamytę ir 
jaunąją sesutę Elenorą? Jau
nieji savo medaus laikus gra-

APTARNAUTOJAI
VYRAI & MOTERYS

Valstija Suteikia Aprūpinimus

ŠVENTĖM 
VAKACIJOM

PALIUOSAVIMUS LIGOJE•

Duodama Gyvenimui Vifeta.

KREIPKITĖS

C. L. McCABE

N. J. STATE HOSPITAL 
TRENTON, N. J.

(52)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI 
PRIE STALŲ DARBININKAI 

SUSTATYMAM VYRAI
Turi būt patyrę. NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA 
TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE 

JONATHAN FURNITURE MFG. CO.
390 CAPITOL AVE., HARTFORD, CONN. 

HARTFORD 7-2905
(53)

25 PATYRŲ MORININKAI 
NK UNIJISTAI 

Mokestis 32.25 I Valandą 
Kreipkitės Po 

Phillips Avenue & New Road 
Elsmere, Delaware •

ar 
Tclefonuokito WILMINGTON 3-1002 

Tarpe 6 & 9 P. M.
(5S) %

žiai praleido Conn., Mass, ir N; 
Y. valstijose. Geriausios klo
ties jums, jaunuoliai!

♦ Albinas.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

a ;

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

Joseph GarsžVa
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY 
, Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
V

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų »ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostls, 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 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. j
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIII^^

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

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus fa 
sudarau su ame--*? 
rikoniškais. Rei->< 
kalui esant ir L 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir

ir pavienių.

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn.

Tel. OLcnmore 5-6191

Reiškia, kad civilis gyvento
jas- pilietis, pasidarė visai be
vertis. Vietoje daryti spaudi
mą ant valdžios namų staty
bos administracijos, tai daro 
diskriminaciją ant civilių gy
ventojų,.

Bedarbė Didinasi

Mes, katrie dar pamename 
pirmą pasaulinį karą, gerai 
žinome, kas tuo laikotarpiu 
dėjosi. Abelnai. pjasaulinė situ
acija buvo kaip automobilis 
be “tajerių,” taipgi buvo mū
sų šalies “vidurių suirimas,” ir 
baisi bedarbė siautė ne po il
gam. Dabar mūsų mieste ir 
abelnai visur jau apsireiškia 
didele bedarbė; šimtai žmonių 
maitinasi tik iš bedarbės ap- 
draudos. Bet kada ta baigsis, 
tai bus baisioji diena. Maistas 
ir abelnai viskas brangu, o 
$20 į savaitę, tai tik šeimynos 
maistui. z

Darbdaviai jau naudojasi 
bedarbės proga. Jeigu nori 
dirbti, paleistus iš darbo sam
do už mažesnes algas, arba 
turi dirbti daug sunkiau. Ten 
darbdaviai prižiūrimi, kur yra 
unijos. Ten neduoda darbinin
kams nusileidimų daryti -— 
dirbti už mažiau dėl godumo 
darbdavių. Alvinas^

New York. — Rytinių gė- 
geležinkel. kompanijos pra
šė Washing tono valdžią leis
ti pabrangint kainas va
žiuotojam. ......

LABOR. COST IS JUST A 
SMALL PART OF THE VALUE 
OF A FINISHED PRODUCT- 
ABOUT 16.6%, OR LESS THAN 
-g- ON ALL MANUFACTURING.,
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Laisvės Bazaras

Laisvėje buvo minėta, kad 
Senas Vincas randasi ligoni
nėje. Dabar >gavorųe nuo jo 
dukters Elzbietos pranešimą, 
kad jis, po operacijos, sveiks
ta. Ji rašo: “Buvome visi nu
sigandę, kuomet gydytojas ir 
dar specialistas, tuojaus jį nu
siuntė ligoninėn ir padarė ope
raciją. Bet dabar išrodo, kad 
pavojaus nėra, nes operacija 
pavyko ir ligonis jaučiasi ne
blogai. Jeigu taip progresuos, 
tai neužilgo jau pats galės 
jums laišką parašyti.”

Linkime Vincui greitai pa
sveikti ir parašyti, kaip toli jis 
buvo nuo šv. Petro vartų ?

V. Paukštys.

Adoma Stupurą Ištiko 
Nelaimė

Adomas Stupuras užpraei
tą savaitę, buvusios Washing
ton© gimtadienio šventės pro
ga, buvo išvykęs į Vermont 
valstija pasportauti su slidė
mis (skiis). Beslidinėdamas 
paslydo no visai taip, kaip no
rėjo. pavirto ir, sakoma, nusi
laužė koją. Koja šiuo tarpu 
sugipsuota. Tikimasi, kad su- 
gys.

Adomas randasi
Hospital, Rutland. Vt. 
me greitai pasveikti.

Em ii i jos 
duktė. Dėdei Adomui nebete
ko sesers duktės vestuvėse 
lyvauti.

Jaunavedžiams linkime 
mės.

Yananskienė Sikstą
Užpraeita savaitę willianio- 

burgietė Yanauskienė buvo 
paslydus, pavirtus ir susižei
dus koią. Pabuvojus virš sa
vaite ligoninėje, tikėjosi galop 
praeitos savaitės sugrįžti 
mo.

Ieškodamas Loterijose 
“Limes” Pras’skolino

Harry Mandel, bronxietis, 
37 m., vedęs ir tėvas 16 me
tų dukters, per 16 metų dirb
damas Railway Express Agen
tūroje ^kasininku neturėjo jo
kių nesusipratimų iki pasta
ruoju laiku, kaip jam atrodė, 
“geras draugas,” pasiūlė pa
sipirkti krūvą tikietų lažybose 
už lenktyniuotojus arklius. 
Esą, tikriausia tas. arklys iš- 
laimės ir jis pralobsiąs.

Mandelis prisipirko ir pra
kišo •— firmos pinigus. Kad 
atsiteisti, žinoma, jis būtinai 

_ turėjo laimėti ant kitų arklių, 
tad pirko vis daugiau ir vis 
prakišo, skolą davarė arti 

j tūkstančio. Pasijutęs susektu 
ir pavojuje arešto, pats pasi
davė.ji

Lietuviai Užgiria Reikalą Darbininkams 
Vieningumo ir Savišvietos

Kovo 2-rą įvykęs Lietuvių 
Komunistų Kliubo masinis mi
tingas, Ukrainian National 
Home, BYooklyne, gal. būt ge
riausia parodė, kad darbo 
žmonės nori visų darbininkų 
vieningumo ir įvertina komu
nistų pastangas toje srityje.

Oras mitingui ir vėl pasitai
kė blogas, bemaž toks pat, 
kaip atidėtojo mitingo1 vakarą, 
21-mą. Jeigu žmogus kontro
liuotų orą, galėtum pamany
ti. kad fašistai specialiai jį už
sakė komunistams. Visą prieš
pietį protarpiais snigo šlapdra
ba ar lijo, o popiečiu visai 
smarkiai palijo, tad ėjimas į 
susirinkimą buvo ne piknikas 

i —kas kampas gili bala van
deniu pasriuvusio sniego įr le
du, gilu bristi ir slidų. Tačiau 
publikos visgi susirinko nema
žai.

Ūpą pakėlė atvykusius pasi
tikę jauni Vyturėlio orkestri- 
ninkai. nežiūrint blogo oro, 
pribuvę laiku ir švelniai, mu- 
zikališkai sugroję kelis nume
rius žavingos stygų ir piano 
muzikos.

R. Mizara, Laisvės redakto
rius, kalbėjo apie pavojingu
mą daugybės kongresui įteiktu 
priešdarbininkiškų bilių. 

\sakė,_ neįmanoma visus
Jis 
net 

perskaityti — tiek daug jų. 
Republikonai' ir dalis demo
kratu kongresmanų, ypatingai 
reakcininkai iš pietinių valsti
jų, yra pasišovę bent kelis iš 
jų pravaryti kongrese.

Bile vieno iš reakcinių bilių 
pravedimas kongrese reikštų 
darbininkams didžiausią nelai
mę. Darbo žmonių, ypatingai 
CIO įstatymdavystei atstovai 
tuos bilius seka ir darbininkus 
įspėja. Darbo žmones privalo 
tėmyti darbininkų spaudoje 
pranešimus ir skubiai veikti 
prieš tokius bilius.

ant darbininkų, 
yra išlaiky- 
vieningumo 
unijose, ne- 
komunizmą

Svarbiausia sąlyga nugalėti 
pasimojimus 
sakė kalbėtojas, 
mas darbininkų 
visur, o ypatingai 
leisti riksmu apie
ir komunistus paskaidyti dar
bininkų judėjimą. Jis primi
nė, kad kaip karo metu net 
velionis prezidentas Roosevel- 
tas buvo apšaukiamas komu
nistu, kad paskaidyti žmones 
ir pakenkti mūsų pergalei ant 
fašistų, taip dabar kiekvienas 
kovotojas už darbininkų tei
ses yra apšaukiamas komunis
tu, kad paskaldę galėtų užner
ti kilpą ant kaklo visai dar
bininkų klasei pavidale viso
kių priešdąrbininkiškų bilių.

Kalbėtojas taipgi priminė 
Amerikos komunistų vaidina
mą svarbų vaidmenį kovose 
prieš tuos blogus bilius ir pra
šė paremti toje srityje komu
nistų vedamą švietimo darbą.

D. M. šolomskas, Lietuvių 
Literatūros Draugijos sekreto-

skolino Lietuvai Pagalbos Tei- . 
kimo Komitetas.

• < O:

RKO Palace Teatras, randąsis
47th St., New Yorke, buvo pasikvietęs svečiuose neang- 
liškųjų laikraščių redaktorius. Iškilmės įvyko proga ati
darymo rodomosios filmos “Sinbad the Sailor.” Pa
veiksle randasi Dr. Karel Leitner iš Čechoslovakų LIS- 
TY, Dr. W. Borzecki iš lenku NOVY SWIAT, Mrs. 
Clare Goll iš FRANCE AMERIQUE, Mr. Elias Cam- 
menos iš graiku NATIONAL HERALD, Mr. Amaipa- 
kos iš graikų ATLANTIS, Roy Mizara iš lietuvių LAIS
VĖS, Mr. Mark Winbaum iš rusų SLOVO, Mr. A. Svet 
iš slovėnų GLAS NARODA, Mr. Andrew Waluchek 
iš čechoslovakų DEN NIK, Miss Ruth Rosdal is AM
ERICAN FOREIGN LANGUAGE PRESS ir Mr. Sig
mund Gottlober, FOREIGN LANGUAGE PRESS FILM 
CRITICS CIRCLE ve»k«»«tvM«t
jų fibnų kritikų ratelyje taipgi susirenkama spręsti, ko
kios, jų manymu* buvo praeffų’ metų geriausios filmos.

prie Broadway ir

rius, kalbėjo apie tarptautinę 
padėtį ir apie tai, ko tikimasi 
iš Keturių Didžiųjų konferen-. 
cijos, įvyksiančios Maskvoje. 
Jis smerkė reakcionierių ir 
pelnikautojų iš.karo skleidžia
mą tą baisią propagandą už 
karą. Ir pareiškė viltį, kad 
Amerikos ir viso pasaulio dar
bo žmonių vedamoji propa
ganda už taiką turės laimėti. 
Kad sekama Keturių Didžiųjų 
konferencija turės prisilaikyti 
liaudies valios ir vesti taikos 
keliu.

Pertraukoje prakalbų buvo 
rodoma filmą Deadline for 
Action, pagaminta Elektrinin- 
kų Unijos. Filmą parodo, kad 
išlaikymas darbininkams tei
siu ir žmoniškų uždarbių neat
sieina be kovos. Parodo vaiz
dus iš tos unijos veiksmų už 
pakėlimus algų ir policijos 
atakų ant streikierių ir pilnė
tų. Vaizdai nutraukti laike tų 
atakų. Yra ir kitų, darbinin
kams labai įdomių ir svarbių 
faktu parodoma paveiksluose.

Taipgi parodė kelis vaizdus, 
kaip išsiunčiamos Vilniaus In
stitutui dovanos, ši filmą dar 
nebaigta, kadangi ir išsiunti
mas dar nebaigtas. Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
dar tebelaukia daugelio seniai 
užsakytu, bet dar vis nespėtu 
pagaminti institutui įrengti 
svarbių reikmenų.

Parėmė Apšvietos Darbą
Pirmajam kalbėtojui, taipgi 

pirmininkavusiam V. Taurui 
paprašius publikos paremti 
švietimo darbą, aukojo:

Per O. Čepulienę ir V. J. 
Senkevičių $33.65. A. Verku- 
čiai, S. Sasna po $5. W. Bal
trušaitis. M. Krauialis po $2. 
J. M. Sprainiai $1 50. Po. $1: 
V. Čepulis, Globičienė, A. 
Kauliniai. E. Yumplot. Deivie- 
nienė, Malinauskienė, Kreivė
nienė, J. Laimikis, S. Griškus, 
Višniauskas. H. Andriuškevi- 
čienė. A. Malinauskas. Janke
liūnas. Bepirštis, J. Kalvaitis, 
C. Kairia. C. Bender, V. J. 
Senkevičius. Po 50c: T. Rep
šys. M. Gražienė.

Per I. Levanienę ir P Ba- 
bąrską $23.75. K. Depsas $3. 
Po $1: G. Belinis. K. Nečiuns- 
kas, M. Stankus, J. Stakvile
vičius. P. Bieliauskas, K. Ne- 
čiunskas, A. Balčiūnas, V. Ye- 
remehk, J. Gužas. W. Lukmin, 
J. Gasiūnas, • J. Marmokas, 
B. Maželis. K. Yuknis, G. Wa- 
reson, H. Bručas, M. Misevi
čienė. Po 50c: K. Petrikienė, 
A. Bieliauskas, J. Grubis.

Per O. Depsiene ir T. Thom- 
soną $21.75. Po $1: J. W. 
Thomsonas, A. Bimba, Krapa- 
vickas, J. Malinauskas, J. Vil
kas, J. Juška. M. Andruškai, 
Markus, J. Urbonas, C. Bal
čiūnas. M. Zeakas, P. Juška, 
J. Valenčius, P. Gustaitis, D. 
M. šolomskas, V. Bovinas, K. 
Levanas, J. Lazauskas, J. 
Stankaitis. C. Briedis. Po 50c: 
V. Vaičiūnas. J. Balčiūnas, J. 
Žilinskas, Šidlauskas.

Per Evą Mizara ir A. Dagį 
$16.30. Po $1 : E. ir R. Miza- 
rai, A. Dagis, J. Kalvaitis,, J. 
Gaitis, V. šibeika, G. Diržu- 
vaitis, H. žvirblis, P. Venta, S. 
Vinikaitienė, J. Vilkas, S. 
Vadvilavičius, P. ir N. Buk- 
niai, A. Giedra, M. Sapiega. 
Po 50c : Zurba, V. Yanauskas, 
A. Gailis.

Vėliau pridavė po $1 J. 
Steponaitis ir V. Rudaitis. Tad 
su smulkesnėmis aukomis vi
so $97.45.

Rengėjai dėkingi, visiems 
parėmusiems darbininkiškos 
savišvietos darbą aukomis ir 
atsilankymu,
kingi programos 
— kalbėtojams, 
ir filmininkams.

Filmos, beje,
per IWO ir rodytojas buvo at
siųstas iš tos įstaigos. Apie

Iš Vienybes Koncerto
Lyceum, 

Vienybes 
Dainų ir.

Kovo 2-rą, Labor 
įvyko savaitraščio 
metinis koncertas, 
muzikos programą turėjo ga
na gausią. Dalyvavo su dai
nomis Adelė Kižienė, Operetės 
Choras ir jo vyrų grupė, va
dovaujant Violetai Pranskie- 
nei (Tamkiūtei), Antanas Ba
nys, Tremtinių (pabėgėlių) 
Ansamblis, Biruta Ramoškai
tė, smuikininkas Antanas Rai
šis, taipgi šoko Adelė Cha- 
raska ir Gene Dwyer. Biruta 
buvo žvaigždė šios programos.

Ponas Juozas Tysliava, Vie
nybės redaktorius, atidaryda
mas programą, pasakė visiš
kai tysliavišką kalbą, kuri kaž 
kaip pigino visą programą. Jis 
febe pasako jo s va jus apie at- 
steigimą smetoniškai fašistiš
kos Lietuvos. Tą jis, žinoma, 
vadino pagražintu vardu, “ne
priklausoma Lietuva.” Jo kaž
kaip buvo lyg ir gaila, kadan
gi jis priminė tą užsisvajoju
sią Baltruvienę su puodyne 
pieno. Juk visi žino, kad Lie
tuvos su ponais ir utėliuotais 
ubagais niekada nebebus. Ta 
gadynė jau praėjo ir daugiau 
negrįš.

, Buvo renkamos 
Vienybei. Kiek 
skelbė.

Po programos 
grojant Adomo 
kestrai. Publikos
trečdaliai ar iki trijų ketvir
tadalių normalės talpos toje 
salėje.

Gražiai plaukia dovanos 
įvairiais daiktais ir pinigais. 
Puikiai atsižymi ir kiti miestai 
parama bazarui. Per dvi die
nas dovanų gavome sekamai:

Daiktais: Eva Malinauskie
nė, Now Britain,/fConn., 
ras graž i a i n um e gstų 
holders.”

.Pranciška Pikūnienė, 
nerton, Pa., 3 nosines ir 12 Pa
valkų. numegstų dalykėlių.

Mike Leipa, sav. liet, užei
gos, 324 Deove St., B’klyn, N. 
Y., bonką degtines, bonka ro
mo ii’ stiklinę kavinę . (percol
ator).

Reikia Delegatams 
Nakvynių

7 po- 
“pot-

Julius Vilkas, B’klyn, N. Y., 
elektrinį skustuvą.

Julia Stankaitienė, Jamai
ca, N. Y., daug rankomis pa
darytų dalykėlių.

J. Ragauskas, Shelton. 
Conn., elektrikinį skustuvą.

Jonas Patašius, lietuvis, 
laikrodininkas, 307 Grand St., 
B’klyn, N. Y., Waltham kiše
ninį laikrodėlį.

A. Venckūnas, Brooklyn, N. 
Y., dėžę cigarų, numegstą da
lykėlį ir stiklinį indą.

Fi’ancos Deltuvienė, Balti
more, Md., gražią išsiuvinėtą 
staltiesę.

Juozas Sprainis, B’klyn, N. 
Y., padovanojo 
kurioje galima 
rias skrynutes 
puiki dovana.

J<as metai mūsų bazarą ap
dovanoja draugės elizabethic- 
tės su gražiomis rankų darbo 
dovanomis, šį sykį gavome nuo
M. Burkauskienės (Elizabeth,
N. J.) numegstą skepetą (fas
cinator) ir nosinaitėm susidėt 
paduškaitę. A. Dragon, dvi dė
žes pudrai, J. Brazaitis, 4 nu- 
megstus “pot-holders.”

didelę dėžę, 
susidėti ketu- 
.cigarų. Labai

ir aukos
surinko, ne-

buvo šokiai, 
Jezavito or- 
buvo apie du

Sugrįžo iš Miami

Kor.

JuozasSugrįžo iš atostogų 
Cibirka, Far Rockaway, išbu
vęs 3 mėnesius pas Mrs. Lau- 
danskienę ir Paukštaičius, 
Miami, Floridoje. Cibirka sa
ko :

Turėjau gerą “vikeišin” ta
me jų raudondvaryje, o pas
kui numaliavojom baltai, tai 
dabai- vadiname baltuoju na
mu. Man labai patiko viskas. 
Kurie ten buvo vakacijų, visi 
mandagūs žmonės, tai mes vi
si linksmai laiką praleidome. 
Maudėmės saulėtame pajūry
je. O išvažiuojant namo Mrs. 
Laudanskienė, K. Raibikaus- 
kienė, Mrs. Julia Styles ir jos 
sesuo surengė man “surprais 
parę.” Tai aš turiu pasakyti 
ačiū joms už pasidarbavimą 
ir visiems atsilankiusiems.

Norman J. Mackievicz, 22 
m., areštuotas įeinant užstatų 
krautuvei! New Yorke. Jį kal
tina apvogime turčių apart- 
mentų.

Filmos-Teatrai

puslapis
Daily *

&

i!

——-------------- -6-tas
Laisvė—Liberty Lith.
Antradienis, Kovo 4, 1947

“Ivan The Terrible” Ateina į 
Stanley

Devinta savaitė sėkmingai 
rodoma nuostabioji “Stone 
Flower” gale šios* savaitės, 
kovo 8-tą, užleis vietą istori
nei dramai apie carą Joną IV 
filmoje “Ivan The Terrible.” 
Filmą gaminta direkcijoj pa
sauliniai paskilbusiojo direkto
riaus Sergejaus *Eisensteino, 
Alma A ta studijose.

filmą “The 
žvaigždėse:

Katharine

■

Kovo mėnesį 28, 29 ir 30 
dienomis, įvyks 3 suvažiavi
mai: demokratinių moterų, 
LLD, demokratinių lietuvių. 
Visi bus Brooklyne. Daug de
legatų suvažiuos iš tolimų, 
valstijų ir dalyvaus visuose tri
juose suvažiavimuose. Turės 
čia pabūti 3 ar keturias die
nas.

Brooklyniečiai yra nusitarę 
parūpinti delegatams nakvy
nes. Nakvynių komisijoje šie: 
G. Kuraitis, J. Stakvilevičia. 
V. Bunkus, Mary 'Zeakas.

Prašome brooklyniečių ir 
netolimų apylinkių lietuvių, 
turinčių kambarį ar guolį dėl 
vieno ar daugiau, tuojau pra
neškite. Laišką adresuokite: 
G. Kuraitis, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Telefonas: 
STagg 2-3878. Pranešdami 
paduokite savo antrašą, keli 
pas jus galės nakvoti, vyrai ar 
moterys.

Komisija parinks jums arti
mus, gal jūsų kaimynus. Vi
suose suvažiavimuose bus du
rys atdaros ir svečiams. Galė
site patys būti suvažiavime, 
pasiskirti “burdingierius.”

Prašome visų kooperacijos. 
Newyo^rkieciai ir apylinkių 
lietuviai, pasirodykime svetin
gais, draugiškais iš kitur atva
žiavusiems. Laukiame praneši
mu.

Nakvynių Komisija.

Radio City Music Hall 
^■Praeitą ketvirtadienį pradė

jo rodyti naują 
Sea of Grass.” 
Spencer Tracy,
Hepburn, Robert Walker ir 
Melvyn Douglas. Metro-Gold- 
w y n - M ay e r p r o d u k c i j a.

Didžiojoj scenoj “Bandbox 
Revue,” 
Markert 
orkestrą

statoma . Russell’io 
su teatro Roketėmis, 
ir svečiais artistais.

r

susi-

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo 
rinkimas įvyks šio antradienio va-*
karą, kovo 4-tą, 419 Lorimer St. Yra 
nepaprastų, svarbių reikalų, tad visi 
ateikite ir atsiveskite draugus. — 
Valdyba. (50-51)"

Planuose invazijds į Japoni-* 
ją, kaip 'sakė gen. Marshall, 
visos šešios marinų divizijos 
buvo pažymėtos mūšiams ant 
Japonijos sausžemio.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
tkelbiasi dienraštyje Laisvėje

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Bazaras prasidės šį penkta
dienį. Tiesiai iš darbo galėsite 
eiti į bazarą, nes čia jūs lauks 
karšti valgiai ir įvairūs gėri
mai. Gaspadinės pasižadėjo 
pribūti anksti ir apie 5 vai. 
penktadienio vakare bazare 
jau bus gatavi valgiai.

Atsiminkite, jog bazaras 
tęsis tris dienas. Kovo-March 
7, 8 ir 9-tą. Visus tris vaka
rus šokiai. Gros Pavidis Ra
dio Orkestrą.

Embassy Newsreel Teatruose 
žiniškuose trumpuose vaiz

duose rodo Los Angeles . eks
plozijos pasekmes, Hitlerio 
pačią Evą Braun, Anglijos ka
raliaus ekskursiją, taipgi iš 
sportų ir kitos žinelės.

New Yorko Paramount
Rodo romantišką komediją . 

“Suddenly It’s Spring,” su 
Paulette Goddard ir Fred 
M a c M u rray vad o vau į an č i ose
rolėse. Scenoje asmeniškai 
Johnny Long su .orkestrą, Joan 
Edwards, Buddy Lester ir kiti.

• '
•

i Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS *
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

*

BULOVAI

buvo gautos

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

Tel. SOuth 8-5569 •

o ypatingai dė- 
pildytojams 

muzikantams

PARDAVIMAI
Parsiduoda Namas (frame), su 11 

kambarių. Ant kiekvienų lubų yra 
karštas oras ir kombinacijos pečius. 
Dėl daugiau informacijų galite 
kreiptis pas: Sam Rakauskas, 66-33 
Clinton Ave., Maspeth, L. I.

(50-51)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. ir LLD 24 kp. mitin

gas įvyks kovo 5 d., 8 v. v. Liet. Ne- 
prigulmingo Kliubo Name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite, nes turėsime 
išrinkti delegatus į LLD ir Demo
kratinių Lietuvių suvažiavimus, ku
rie 'įvyks šio men. pabaigoje. — Val
dyba. (50-51)

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Fo: ,

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi ,rūbų išdirbyste 
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 dirbtuves kainą.

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

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MAUKI

■m
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




