
Ar visai pablūdo?
Kai nesusitarę 'meluoja. 
Informacijos apie Kiniją 
Didžiųjų idėjų atstovai.

Rašo A. BIMBA

Prisipažinsiu, jog šį sykį aš 
smarkiai apsirikau. Visiškai be 
pagrindo aš visgi maniau, kad 
Naujieną ii’ Draugo redaktoriai » -wt •wt* a w jt*1- tzn a i

i * * • * • - TRUMAN KALBĖJO APIE į ant ramaus pažangiečiu susi-1 . v I
rinkimo Chicagoje gruodžio 16 ~
dieną pasmerks.. Negalėjau įsi
vaizduoti, kad civilizuoti žmo
nės tokį chuliganizmą, kaip 
užpuolimą ant susirinkimo ir, 
daužymo įstaigos langą, užgir
ių.“

Bet Grigaitis ir šimutis už- 
gyrė, Ir dar kaip užgyrė: dar- 
sveikina chuliganus ir ją visą 
žygį — nuo pradžios iki galo!
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TAIKĄ, O KURSTĖ KARĄ

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos vis sti- 

Dabar man aišku ir dar vic-|Priai ginkluosią ir veiks iŠ- 
nas dalykas, būtent, kad Nau- Įvj.en v
jienų ir Draugo štabai buvo to tijomis prieš gręsiantį pa-

Dabar man aišku ir dar vie
nas dalykas.

užpuolimo promotoriai ir orga
nizatoriai.

Tik vieno dalyko jiems betrū
ko: susitarimo met no! i. Bet už 
tai juos per daug kaltinti gal 
ir negalima. Matyt, kad viso to 
įvykio aprašymai 
iš anksto, pagal 
prieš susirinkimą 
langus žygį.

Argi Grigaitis 
kalti, kad tas žygis 
pagal planą?

buvo iškopti 
suplanuotą 
ir Vilnies

ir Simutis
neišdegė

Vėliausios Žinios

Siūlė stipriai ginkluotis, esą, 
“laisvei sinti nuo užpuoliko”

me Arlingtono Kapinyno 
gruodžio 21 d., pašvenčiant 
veteranų padovanotus var
pus, Trumanas vadino So
vietų Sąjungą tautų “pa
vergėja,” o Ameriką — 
“laisvintbja.”

Jis kartu pageidavo tai
kos ir grūmojo karu. Girdi: 

“Nors mes ir labai bran
ginamo taiką ir draugišku
mą, bet dar labiau brangi
name laisvę.”

užsienio demokra-

šauliui užpuolimą."
Prezidentas piešė Sovie

tų Sąjungą kaip “užpuoli- 
kę,” nors neminėjo jos va r-

Kalbėdamas Nacionalia-

BUS TARDOMI “SVTET- 
KAI” PRIEŠ
BRIDGESĄ

SAN FRANCISCO, — 
Laivakrovių Unijos vadovo 
Harrio Bridgeso advokatai 
išgavo iš federalio teisėjo 

;įsakymą,! kad šnipai - “sviet- 
kai” Paul Crouch ir Man
ning Johnson ateitų teis
man ir pasiduotų kvotimam

Vengru va ldžia 
reikalauja 
grąžint turtą

PHILADELPHIA. — Eksploduojantis arsenalo 
gaisras aptnoškino kitaip sužeidė 50 ugniagesių. Ar
senale buvo daromi nąujų karinių mędžiagų bandymai.

CLEVELAND, Ohio. — Sustreikavo važiuotės dar
bininkai, Darbo Federacijos unijistai.

ROLANDUOS senatas tik vieno balso daugumu už- 
gyre sutartį, kuri neva, pripažįsta, Indoneziją kaip “sa
vistovią” valstybę.

PARYŽIUS. — Francijos komunistai šaukė darbi
ninkus streikuoti prieš amerikinių ginklų įgabenimą 
laivais ir prieš jų vežiojimą traukiniais.

LONDON. — Angljos valdžia nutarė 5 iki 10 nuo
šimčių sumažinti žibalo pirkimą iš Amerikos. Ameri
konai pyksta.

STALINO GIMTADIENIS 
TAT VAJUS UŽ TAIKĄ
Sovietai sako, galima būtų taika 
tarp socializmo ir kapitalizmo

minint Stalino 70 
amžiaus sukaktį, iš 
siūlė taikų bendra- 

su kapitalisti-

Tai štai kas išėjo. Pirmadie
nį, gruodžio 19 d., milžinišku 
antgalviu skersai visą puslapį 
Naujienose skaitome: “Km???/-1: 
nistų mitinu e nutarta depor
tuoti V. Andrulį.” Stebūklai, ar 
H6? ‘ .v II

Bet melo, kaip ylos maiše, ne- 1S advokatų puses, 
paslėpsi. Skaitome toliau: “šeš-1 Advokatai turi įrodymų, 
tadienio vakare Lietuviu Audi- kaip tiedu profesionaliai 
torijoje turėjo įvykti plačiai šnipai po priesaika melavo, 
lietuvišku bolševiku organe kad Bridges buvęs Komu- 
garsintas masinis mitingas...” nistų Partijos narys, kuo- 
Ir kitoje vietoje: “šeštadienio me£ jjs amerikinės pi-Ir kitoje vietoje: “ i

’ vakare po 7 vai., buvo išdauž
tas Vilnies redakcijos langas.”

Tuo tarpu mitingas buvo 
šaukiamas ir įvyko penktadienio 
vakare, o ne šeštadienio.

Antra, Vilnies redakcijos 
langas randasi ant antro aukš
to ir antram gale namo. Išmuš
tas gi administracijos raštinės 
langas.

Ką gi tas parodo? Tas paro
do, kad Naujienų aprašymas 
buvo padarytas iš anksto, kad 
Naujienų štabo žmogus, kuris į 
dalyvavo suokalbyje, turėjo 
mintyje, jog tai viskas įvyks 
šeštadienį ir kad bus išdaužyti 
langai redakcijos, o ne adminis
tracijos. Jis taip ir aprašė.

lietybės popierius.
Bridges teisiamas, kad 

tada prisiekė, jog nepri
klausė Komunistų Partijai.

BUDAPEST. — Vengri
jos valdžia pareikalavo, kad 
amerikonai sugrąžintų jai 
auksą, meno kūrinius ir ki
tus brangius daiktus, ku
riuos naciai buvo išvogę.

Karo pabaigon ameriko
nai atėmė tuos dalykus iš 
nacių ir pasižadėjo Vengri
jai grąžinti, bet vis delsia. 
Naciškus grobius ameriko
nai pergabeno į savo užim
tą vakarinės 
ruožtą.

BERLIN. — Demokratinės Vokiečių Respublikos 
seimas griežtai pasmerkę planus, siūlančius atkurti vo
kiečių armiją vakarinėje Vokietijoje, užimtoje anglų- 
amerikonų ir francūzu. c .. J c

LANDSBURG, Vokietija. — Karinė amerikonų vy
riausybė paleido iš kalėjimo 54 karinius nacių krimi
nalistus, esą, už “gerą užsilaikymą.”

Išeidami iš kalėjimo, kai kurie naciai sakė: “Daly
kai pasikeis. Kalėjime atsidurs tie, kurie 'dabar yra 
išorėje.”

Sen. Vandenberg perša pilnus 
ryšius su Franku, bet šaukia 
nepripažint naujosios Kinijos

MASKVA. — Sovietų Sa-i 
junga 
metu 
naujo
darbi avimą 
niais kraštais?

Premjero Stalino pava
duotojai V. M. Molotovas 
ir Georgas Malenkovas, ra
šydami Pravdoje, užtikrino, 
kad Sovietų Sąjunga trokš
ta taikos ir neturi tikslo bet 
ka užkariauti. c

Smarkiai pakilo 
sovietine 
prekyba

SovietųMASKVA.
prekyba su užsieniais šie
met dvigubai aukščiau pa
kilo, negu pirm karo. Du 
trečdaliai prekybos ėjo su 
Lenkija, Čechoslovakija ir 
kitomis? liaudies demokrati
jomis, d vienas trečdalis su 
kapitalistiniais kraštais.

Sovietai šiemet pagamino 
daugiau geležies, plieno,

Malenkovas rašo:
— Draugas Stalinas yra • 

ne kartą aiškiausiai pareiš
kęs, jog Sovietų Sąjunga va
dovaujasi tuo faktu, kad

mai turės šaligrečiai gyven
ti dvi santvarkos — socia
listinė ir kapitalistinė.

Sovietų Sąjunga laiko ra
mų lenktyniavimą su kapi
talizmu pilnai galimu daik-

NAUJAS FRANCIJOS 
PAVERGIMAS

PARYŽIUS. — Laikraš- 
tis France Soir rašo, jog 
Amerika, pagal savo Atlan
to paktą, panašiai pavergia 
Franciją, kaip naciai karo 
metu. '

Soir nurodo, kad ameri
konai spiria Franciją, kilus 
karui, leisti jiem užimti pa
jūrius, pavesti jankiams 
strateginius geležinkelius, 
leisti jiems visur laikyti ka
rinius sandėlius, uždrausti 
streikus ir 1.1.

WASHINGTON. — Re-'tai kad Kinijos Liaudies 
publikonas senatorius Ar-‘Respublika atmokėtų 4 bi-anglies, elektros jėgos, au- 

Vokietijos thur Vandenberg ragino lionus dolerių, kuriuos A- to-trokų ir kitų mechaninių 
Jungtines Valstijas panau- 

Vengrų valdžia atmetė jinti pilnus diplomatinius 
Jungtinių Valstijų protestą ryšius su Ispanijos Franko 
prieš dviejų amerikonų fašistų valdžia ir pasiųsti 
areštavimą. Vienas areštuo- ten Amerikos ambasadorių, 
tas kaip šnipas, o kitas kaip 
žydų šmugeliuotojas iš Ven
grijos į Palestiną.-

Nebuvo jokiu 
sekretų

Kunigų Draugas taip pat, 
matyt, buvo viską aprašęs iš 
anksto. Aprašo taip, kaip bu
vo suokalbininkų suplanuota. 
Rašo, kad susirinkimo pirminin
ku buvo išrinktas Budginas ir 
ftekretorium R. Skipitis. '•Melas, 
kaip kumelys!

Įdomu štai kas: Naujienos 
rašo, kad “žmonės sukilo,” kai 
pirmininkas perstatė kalbėti ]<us įr iengVai suprantamas, 

kankinį V. Andrulį. Draugas stannas atstovauja tam tikras
i — socializmo idėjas, 

žmonės, kurie tiki socializmu, 
vėlina jam gero.

Panašiai juk savais laikais 
buvo ir su didžiaisiais Ameri
kos žmonių vadais^

Sovietu žmonės Stalino 
lūpomis tvirtai užreiškia, 
jog Sovietų Sąjunga yra 
priešinga bet kokioms kari
nėms avantiūroms ir stoja 
už ilgalaikę taiką ištisame 
pasaulyje, nors Sovietų 
liaudis absoliučiai pasitiki 
nenugalimąja savo jėga.

Molotovas savo straipsny
je sako:

— Imperialistiniai užka
riavimų siekimai — tai vi
siškai svetimas Sovietų Są
jungai dalykas. Bet mes tu
rime neužmiršti priešingos 
stovyklos — kapitalistinių • 
karo kurstytojų stovyklos...x 

x To nepaisant, imperhuis*' 
tiniai kraštai, ypač viešpa
taujantieji Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos rateliai, ve. 
įkaitusiai ruošiasi naujam 
karui.

Tuo tarpu Sovietų Sąjun-. 
ga visu pasiryžimu dirba/ 
keldama mokslą, kultūrą ir t 
ūkinį žmonių gyvenimą.

Prisiminęs Jugoslavijos 
valdovą Tito, Molotovas sa
ko: ' -

— Jau netolimas laikas; \ 
kad išdavikiška Tito šaika' 
— tapusi gauja samdytų 
žmogžudžių ir šnipų, tar
naujančių svetimoms impe-

kuriuos A- to-trokų ir kitų mechaninių 
merika davė Čiang Kai-šeko dirbinių, negu bet kuri kita 
tautininkams karui prieš šalis pasaulyje, apart Jung- 
liaudininkus - komunistus.) *- Tr-n 

Vandenbergas, preziden
to Trumano parinktas ben
dradarbis šaltojo karo poli
tikoje, pabrėžė, kad repub-

kadilikonai ir toliau veiks iš-partizanų būk iš Bulgari- 
vien su demokratais uzsie-jjos vėl gręsia pult Graikiją.

tinių Valstijų.

ATHENAI, Graikija. — 
Monarcho - fašistai paleido 
gandus, kad pulkai graikų

Antra vertus, Vandenber- 
gas pasikalbėjime su kores
pondentais pareiškė, 
Jungtinės Valstijos turi ne
pripažinti Kinų Liaudies nio politikoje. 
Respublikos, iki liaudinin
kai galutinai užvaldys kiek
vieną Kinijos kampelį (sa
lą) ir atliks tarptautines 
pareigas.

(Suprantama, jog viena 
vandenberginių pareigų —

GoCringiene 
atgaus turtus

V a 1 s t ybės sekretorius 
Dean Acheson,, vėliau besi
kalbėdamas su koresponden
tais, užgyrė Vandenbergo 
pareiškimą prieš naujosios 
kinų respublikos pripažini
mą, v

NEW YORK. — Prof. 
Edward Condon, Jungtinių 
Valstijų Standardų Biuro 
direktorius, liudijo federa- 
liame teisme, kad nebuvo jo
kių valdinių sekretų popie- 
ryje, kurį slaptieji FBI po
licininkai rado pas Judithą 
Coplonaitę.

Tas popieris kalba apie 
“geofoną,” tai yra, instru
mentą, kuriuo tėmijami že
mės virpėjimai po sprogi
mų. ■■■/'"•■

r— Bet geofonas jau dau
giau kaip 20 metų yra pla
čiai žinomas visuomenėje ir 
nesudaro jokio sekreto, — 
pareiškė prof. Condon.

Coplonaitę teisiama neva 
Milijonai už sąmokslą išdavinėti vai-_____

viso pasaulio žmonių sveikino ir dines slaptybes sovietiniam yeržg “fiūza ” 
geros sveikatos vėlino Jeffer-1, ‘ 1 “ • 1 ’
šonui, Lincolnui ir Rooseveltui.
Dar ir šiandien milijonai ger
bia atmintį apie juos.

nesupranta, kodėl labai daug ki
tų kraštų žmonių taip interesa
vosi Stalino 70 metų amžiaus 
sukaktimi ir dar net pasiuntė 
jam karštus sveikinimus.

; Bet visas dalykas labai aiš- 
i ir lengvai suprantamas.

•gi rašo, kad pirmininkas tik jįėjas 
atidarė susirinkimą ir “buvo 
nušvilptas.” Tada, girdi, Bud
ginas tapo “išrinktas pirminin
ku.”

Ar ne aišku, kad abudu ap
rašymai rašyti žmonių, kurie 
susirinkime nebuvo? Ar tik ne
bus pačių redaktorių iškepti? 
Aišku, kad nei šimutis, nei Gri
gaitis susirinkime nebuvo, ne- 
matė savo akimis, todėl viskas 
jiems jų galvose susimaišė.

Dabar labai laiku kiekvienam 
perskaityti Laisvės išleistą bro
šiūrą “Kinija žengia į Laisvę.” 
Joje rasite labai daug gerų in
formacijų apie tą milžinišką 
kraštą ir jo žmonių didvyriškas 
kovas už laisvę.

■ Brošiūrą parašė D. M. šo- 
loihskas. O jis yra labai kruopš
tus informacijų rinkėjas.

Komercinė spauda stebisi ir

Kodėl? Todėl, kad jie atsto
vavo ir gynė tam tikras aukš
tas idėjas. Tos idėjos vieniems 
patiko, kitiems nepatiko. Ku
riems jos nepatiko, tie tuos vy
rus keikė ir plūdo. Bet juos 
sveikino tie, kuriems tos idėjos 
reiškė ateitį ir pažangą.

Panaši istorija dabar su Sta
linu. Velniu jį laiko tie, ku
riems socializmas nieko nežada. 
Dideliu vadu jį skaito tie, ku
riems socializmas neša geresnę, 
šviesesnę ateitį.

inžinieriui Valentinui Gubi- 
čevui. FBI Šniukštai nieko 
įtartino nerado pas Gubiče- 
vą, bet jis vis tiek teisman 
patrauktas.

Bomba Auto. Darbininkų Unijos 
Centre ir raudonbaubiai

DETROIT. FBI agen
tai ir vietinė policija, sako
ma, ieško kaltininkų, kurie' 
buvo padėję dinamito bom
bą CIO Automobilių Darbi
ninkų Unijos centre naktį 
iš gruod. 20. j 21 d. z.

Policija sako, kad bomba 
buvo “žinovų” užtaisyta. 
Surikti 39 gabalai dinamito 
ir padegta ilgas knatas. Bet 
'žinovai” taip stipriai už-

kad užsmau-J 
gė bombos padegimą už pu-| 
sės colio nuo dinamito. . .

Šnekama, kad bomba bu
vus taikoma unijos pirmi
ninkui Walteriui Reuthe- 
riui bei kitiems viršinin
kams. Bet iš raštinės buvo 
jau pasišalinę visi aukštie
ji unijos vadai pirm to lai
ko, kada bomba būtų turė
jus sprogti.

Unijos centras ir policija

MELAS APIE MAINIE- 
RIŲ ŽUVIMĄ RYTINĖJ 
VOKIETIJOJ

BERLIN. —• Rytinės Vo
kietijos pramonės ministeri
ja pareiškė, kad anglai - 
amerikonai melavo, * būk paskyrė $300,000 dovanų 
sprogimai sovietinėse vario tiems, kurie padės suimti 
kasyklose rytų Vokietijoje bombos “meistrus.” Bet jo- 
užmušę 21 mainierį. Jokių kių pėdsakų nesurasta, 
sprogimų nebuvo.

300 negrų ir baltųjų auto, 
darbininkų ir žiauriai juos 
kvotė. Policijos komisionie- 
rius Harry S. Toy nupasa
kojo, būk tai būsiąs “ko
munistų sąmokslas.”

Kuomet pirmiau buvo pa
daryti pašimojimai nušaut 
Reuther į ir du jo brolius, 
policija taipgi skleidė pasa
kas, kad tai būsią “komu- 

i nistų.” pašimojimai. Bet 
ipaskui policija nutilo ir ne
bandė surasti šovikų.

Buvo nurodymų, kad 
gembleriai keršijo uz tai, 
jog varžomas jų biznis fa
brikuose tarp automobilių 
darbininkų. Bet policija pęo 
pirštus pražiūrėjo tuos pa
rodymus.

Syracuse, N. Y.'— Mary 
M. Plac laukė 101 metų 

s ir tljkisi dar keletąa ži
metų gyventi.

Plains, N.

MUNICH. — United
Press praneša, kad po nau- rialistinėms valstybėms — 
jų metų bus sugrąžinti naš- kad ta šaika susilauks mį- 
lei Fanned Goeringienei jos žemo, gėdingo galo.
vyro turtai.

Jos vyras Hermann Goe- 
ringas buvo'nacių oro jėgų 
ministras ir dešinioji Hitle
rio ranka.

Talkininkų teismas Nur- 
nberge nusmerkė Goeringą 
|pakarti kaip karinį krimi
nalistą. Bet Goeringas pirm 
pat korimo nusinuodino ka
lėjime.

Goeringienė buvo atrasta 
kalta kaip veikli nacių dar
buotoja, bet nebuvo įkalin
ta.

SVEIKINIMAI STALINUI
Įvairių šalių diplomatai 

Maskvoje atsiuntė Stalinu' 
sveikinimus, jų tarpe ii 
Amerikos ambasadorius;&d- 
mir. Alan G. Kirk. Savo 
laiške užsienio reikalų mi
nistrui Andriui Višinskiu! 
Kirk’as sako:

— Turiu garbės Jungti
nių Valstijų vardu prašyti 
tamstą perduoti generalissi- 
Imui Stalinui kuo geriausius 
linkėjimus šiame 70-me jo 
gimtadienyje.

Čiango armija
l 1 ““ • v •bėga iš Hainano

Whi
Mirė inžinierius Henry P.

Clausen, 79 metų, elektri

HONG KONG. — Kinų 
tautininkai pradėjo pluk
dyti 40,000 savo kariuome
nės iš Hainan salos, 12 my
lių į- pietus nuo Kinijos 
sausžemio. Bijo, kad Kini
jos Liaudies Armija rengia
si šturmuoti juos Hainane.

fciang Kai-šeko tautinin
kai prašė greitos 54 milionų 
dolerių paramos iš Ameri
kos Marshallo fondo.

I Užtat policija suėmė apie nių prietaisų išradėjas. ORAS. — Nešalta, lietus.

Streikuoja 
70,000 graikui

ATHENAI, Graikija. — 
70,000 darbininkų streika
vo 48 valandas, reikalauda
mi pakelti algas. Streikas 
nutildė ir sostinės Athenų 
radijo stotis. Duonkepiai ir 
kai kurie kiti darbininkai 
išgavo algų priedus.

Kiek pirmiau įvyko vi
suotinas mokytojų ir kiti 
civilinių valdžios tarnauto 
jų streikas. Monarcho - f? 
šistij valdžia buvo priverst 
daugeliui jų pakelti algas.

l v
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Ten randame ve kokį kur- 
jozą: “Sekretorius —■ kun. 
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Kazimiero Kolegijos Romo
je Dvasios Tėvas.” 

j I Kada mokinausi 
r- kizmo”, tai žinojau,

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

“kate- 
kad

Dutros šalį valdančioji kli- ni į susirinkusią liaudį... dvasia yra dievas, bet da- groo]ęiyno Vajininkai

Elizabetho Vajininkai.............................................
K. Žukauskienė, Newark...................... . . . .
|M. Svinkūnienė, Waterbury . '............................
Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston . .

Philadelphijos (Vajininkai ............................
Hartfordo Vajininkai . ............................

(Sao Pauly) bar iš 
paleidžia ugnį iš aiįtomatųį'sąvo pasiaiškinime i(Parejš- kad ji 
moderniškiausių L '' 
liaudį.

Dabar pas mus nori liau
džiai ant sprando užkarti 
“naujojo valdymo”, “ 

Ircržmo bilius”, kuris čia 
turi vardą per “Lei de Se- 
gurancia.

ka per viešuosius mitingus Pati policija “Draugo’ 
turi tęva

patyriau,1 
ir dar lie-

Lietuvos švietimo reikalai
skaičiuose į

Vilniaus Tiesoje atspausdintas platus pranešimas Lie-i 
tuvos KP CK sekretoriaus V. Niunkos apie švietimo rei-l 
kalus. Jame randame davinių apie Lietuvos mokyklų pa- įnūsu senatai, 
dėtį. Svarbu ir mums su ja susipažinti. i^ali pripažint

Niunka sako:

rodo mokyklų ir moksleivių skaičiaus padidėjimas. 1945- 
46 mokslo metais buvo 2,895 pradinės mokyklos, kuriose 
mokėsi 233,601 žmogus; 1947-48 mokslo metais jau.bu
vo 3,437 pradinės mokyklos ir jose mokėsi 291,466 žmo-

Šiuo metu pradinių mokyklų tinklas pilnutinai aprėpia 
visus mokyklinio amžiaus vaikus.

Vidurinių mokyklų tinklo augimą apibūdina šie duo- 
menvs. Paskutiniaisiais buržuazinės santvarkos metais iš, 
viso buvo 27 progimnazijos ir 69 gimnazijos, iš kurių 
apie pusė buvo privačios. Visose gimnazijose ir progim
nazijose mokėsi 20.7 tūkstančio moksleivių. 1945-46 
mokslo metais buvo 91 gimnazija ir 189 progimnazijos, 
kuriose mokėsi apie 67 tūkstančiai žmonių. 1947-48 m. 
— 121 gimnazija ir 226 progimnazijos, kuriose mokėsi 
81 tūkstantis moksleivių. 1948-49 m. — 129 gimnazijos 
ir 241 progimnazija, kuriose mokėsi apie 90 tūkstančių 
moksle iii ' , . . iii llicija, tiek vienur, .. .

Šiais mokslo metais mes turime 170 vidurinių mokyklų t ‘ npnorsio mitinoni leisti gonmė 
(vienuolikamečių) ir 663 septynmetes mokyklas, kurių pykdyti, bet per 1L„22_ 
V—XI klasėse mokosi 109.5 tūkstančio moksleivių. Tokiu didelį spaudimą leido, 
būdu, šių mokslo metų pradžioje vidurinių mokyklų skai- ' 
čius (atitinkamai gimnazijų) išaugo du su puse karto, vo didelė minia susirinkusi, 
septynmečių mokyklų (atitinkamai progimnazijų) — be- ir jau buvo kalbėję daugu- 
veik 25 kaltus, o moksleivių skaičius — daugiau, negu 4 mas. kalbėtojų 
kartus palyginus su 1939 metais.

Be to, siekiant sudalyti sąlygas tam, kad Tarybų Lie
tuvos plačios darbo žmonių masės galėtų įsigyti vidurinį 
išsimokslinimą, buvo atidarytos 53 gimnazijos ir progim
nazijos suaugusiems, 26 gimnazijos ir progimnazijos dar
bininkų ir valstiečių jaunimui.

Smarkų liaudies švietimo kilimą respublikoje taip pat 
ryškiai rodo spartus moksleivių, stojančių į vidurines 
mokyklas, skaičiaus augimas, o taip pat tai, kad nenu
krypstamai auga skaičius baigiančiųjų vidurinę piokyk- 
lą. Į pirmąsias gimnazijų ir progimnazijų klases stojo: 
1946 m. — 16,388 moksleiviai, 1947 m. — 19,066, 1948 
m. ■

Punktų 
. 4766 
. 4257 
. 3382 
. 2790 

. 2937 
. 2718 

. 1638
J. Bakšys, Worcester...................... 1427
ALDLD 20 kp. Moterų Skyr., Binghamton . . . 1362 
P. Anderson — L. Bekešienė, Rochester . . 
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 1186 
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 
S. Kuzmickas, Shenandoah .......
A. Žemaitis, Baltimore ...........
S. Penkauskas, Lawrence ........
V. Ramanauskas. Minersville 
P. Šlajus, Eddystone ................
C. K. Urban, Hudson ..............
L. Pruseika, Chicago ................
Bridgeport© Vajininkai ............
E. Kasparienč, Wilkes-Barre .... 
Geo. Shimaitis, Brockton .......
S. Tvarijonas, Detroit ..............
J. Matachun, Paterson ............
S. Sharkey, Easton ................
J. Grybas - A. Zaruba, Norwood 425
P. Šlekaitis, Scranton ................ 372
J. Blažionis, Lowell ..................  366
T. Simutis, Nashua .................... 340
S. Kirslis, Bridgewater ............. 308
S. Puidokas, Rumford 
V. Padgalskas, Mexico

ginklų, j kč, kad darė dėl to, “kad ta- tuvį!
|me mitinge dalyvavo daug] 
komunistų, :v
du net kalbėtojai... ------

apsi- policija nesiskaitė su nieke
lis no gyvastimi.”

Janeiro: Irgi tąją tuvių kalbą.”
žinoma, tik paHiksį' įd aįinti poli-1 2i^id\. /j“’

’ “ Y- tines teises, mitingas, i<Es-k_ada lietuvių kalba, pa- 
planada de Kastelo” aikš- sld»re, sventa ; .° ®al n,uo 
teje. Įnirtusi jankių gink- tada, kaip popiežius apdo-

dalyvavo daug; Dar daugiau, 
iš . kurių buvo “Draugas” rašo, 
toiai... užtai hunįgas — Tėvas Fuls

tas, pasakęs: “kur tik be 
būsit, išlaikyki t šventą lie

Tas pats 
kad vokie- A.

O tokį įstatymą pačią valandą įvyko tokiu, 
O » A A-A /X A-A -a <A 4-1 Ir ‘ 1 1 1 1 * I • 1 *

įlies daug mažai pažangi 
Spartų švietimo kilimą Tarybų Lietuvoje ryškiai pa- konstitucija po kojų pamin

ta purve, su sudraskytais 
lapais. Ir savaime, kad to
kį įstatymą senatoriai pri
pažins įgyvendinti — nes 
sprendžia tie asmenys, ku
rie nusprendė komunistų 
partiją nuvaryti į nelegalu- 

Ima, ir visus komunistus iš- 
mesti iš parlamentų.

Kad tam pastoti kelias, 
liaudis nutarė pasijudinti

vanojo ^buvusį prezidentą 
A. Smetoną vyties titulu?

lais iki dantų apginkluota 
policija, ir degtine prisiur- 
byti kareiviai jau laukė mi
nios. Politinė policija pa
reiškė, kad visa motorizuo
ta, raita, ir pėkstinė polici
ja esanti: “kad tvarką mi
tingui užlaikyti” 
kokią tvarką?!

.......... Kada jau mitingas bu
— protestuoti per mitingus, įpusėjęs,^policija iš aut
kad toks fašistinis įstaty- tų puolė mitingą_ - m 
mas nebūtų pripažintas. Ir Liaudis, beginkle, emą 
16 d. lapkričio įvyko Sao stytis. Bėgo, kavojqsi\ 
Pauly ir Rio de Žaneiro, |^<as įnianė. Visi bėgd 
Brazilijos sostinėje, tam į- smerties. Dauguma / 
statymui pripažinimui at- sužeisti po arklių ............. . „ o„_
remti mitingai. Politinė po- ciklų paminimais. Nęt ma- ]aįka pur nors durpinyčiose
- .............. - įįek kp zų vaikų sutrinti kaulai. Li-

... “Pronto Solairo”
liaudies (Greitoji Pagelba) hvpf) 

iperpildyta įnirtusios polici-
' Šao Pauly: Kada jau bu- jos aukomis.

Bet, go.
“Iš Lietu- 
kad mirė

846
862
824
614
572
560
532
504
491
490
488
476
462
434

Visą laiką “Draugas” 
ir kiti kuniginiai laikraš
čiai rašė, kad Lietuvoje ne
liko nei vieno lietuvio kuni- 

liet dabar tas pats
“Draugas” rašo: 
Yošgauta žinia,

a-, kunigas Stanislovas Čėsna, 
linią. Sasnavos klebonas, ir kun. 
skir- Vincentas Ambroziejus, 
kur Šunskų klebonas.”
nuo] Stebėtina, nei vieno nebu- 

krito'VO) 0 dabar net du klebonai 
jau numirė. O gal jie visą

pasislėpę su karosais gyve- 
no? , ___ m:

J.

M.

J.

. 1238
...... 238

236 
. 216 
. 196 
. 186 

.... 180 
.... 168 
...  168 
.... 168 
...  144 
.... 144 
.... 140 
.... 140 
.... 112 
.... 84 
......  84 
.... 78 
...... 72

Valinčius. Pittston 
P. Dambrauskas, Haverhill 
Adams, Grand Rapids 
Bemat, Los Angeles . 

Vera Smalstis, Detroit .....
A. Gbdzin, Scotia ..........
J. Didjun, New Haven .... 
J. Žilinskas, Lewiston ......

Slckiene, Gardner 
Wall, Wilkes-Barre ....
Grybas, Norwood .......
Sauka, Brockton ........

LLD 75 Kp.. Miami 
LLD 77 kp., Cliffside ....
Helen Jacobs, Oakland .. 
A. J. Navickas, Haverhill 
M. Janulis, Detroit 
H. Žukicnė, Binghamton . 
J. Žebrys, Cleveland .....
J. Daujotas, E. St. Louis ........... 56

301 A. Taraška, Milton ................... 28
260 IL Thomas, So. Boston ..............  28

Elizabethas tvirtai laiko-da, Charles Juozupaitis. 
si pirmoj vietoj. Vajininkas Cokeburg, Pa., Petras I os- 
K. Čiurlis prisiuntė pluoštą kauskas, B’klyn, N. 
atnaujinimų ir jo pagelbi- Wm. Stadolnik 
ninkai Antanas 
taipgi atsiuntė • • •

ir Jurgis 
atnaujimų 

ir tris naujas prenumera
tas.

K. Žukauskienė, Newark, 
N. J., prisiuntė penkias 
naujas prenumeratas ir at
naujinimų. Laukiame dau
giau.

Mass., J. Viskocka, Tren
ton, N. J., A. Dapkus 
Sparrows Pt, M d., M. Gal
dikienė, Scranton, Pa., M. 
Bendikauskas, Summerlee,

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. __ $378.75

Iš Philadelphijos, R. Mer- Philadelphia,’ Pa. ___319.50 
kis pridavė naują prenume- Hartford, Conn. __ 221.1: 
ratą ir atnaujinimų. |Brockton, Mass

J. Kazlauskas, Wethers- Waterbury, Conn. _ 185.00 
field, Conn, hartfordiečiams Worcester, Mass. __ 156.46 
pagelbėjo pakilti punktais New Haven, Conn. . 137.25 
su atnaujinimais. Elizabeth, N. J. __ 102.33

“ * * ‘ “ __ 91.14
__ 85.00

__ 201.10
__ 191.29

“Naujienos” plūsta So
vietų Sąjungą, plūsta “Lai
svę” ir “Vilnį”. Marijonų 
organas “Draugas” tas 
pliovones persispausdina ir 
“Naujienas” pagiria.

Išrodo, kad tarpe “Nau-
” ir “Draugo” įvyko 

“sužiedotuvės”. ‘Dabar rei
kia laukti, kada “Naujie
nų” redaktorius > P. Grigai
tis bus palaimintas ir pa- Mojasi į laimėtojų vietą, 
skirtas kokios nors dvasiš
kos kolegijos perdėtiniu.

V. Paukštys prenumeratą . ir atnaujim-

Nuo fašistiniiĮ kulipką 
krinta viena pažangi 

veikėja... . \
Minia dūmė, kur įmanė, 

slėpėsi, kur galėjo, kad ne
tapti fašizmo auka, kad iš- j ienų 
gelbėjus gyvybę.

Viename tramvajuje va
žiavo į namus iš mitingo 
vienas pažangus veikėjas 
laikraštininkas, su savo gy
venimo drauge. Tai buvo A- 
risteu Magalhaes, su žmona 
Zėlia. Įnirtę policininkai 
paveja tramvajų. Sustabdo. 
Puola įnirtiniai, Aristeu 
bando nušauti, ^elia, maty
dama, kad jos draugo gy
vybei gręsia pavojus, ban
do nuo budelių išgelbėti sa
vo kūnu. Progai pasitaikius 
vienas iš įnirtusių fašistų 
kareivių šauna Aristeu tie
siai į galvą, į burną. Bet 
ginklas užspringsta, kulka 
neužsidega, ir Aristeu lie-, 
kasi gyvas. Tada jnirtusie- i 
ji išstūmė ^elią iš tramVk 
jaus ir vieno sužvėrėjusio 
kareivio kulipka perveria 
nėščios kelios kūną, kur be
matant pasipila upelių 
kraujas. Keleiviai, važiavu-, 
šieji tramvajuje, puola -^e-! 
liai pagalbon. Bet viskas 
veltui. Policija pastoja ke- 

nėn. 40 min. buvo kovota 
su policija, kol ^elia buvo 
pristatyta į “Pronto Soco- 
ro” (Greitosios Pagalbos) 
ligoninę, žmogžudžiai pasi
šaukia “Especialią Polici
ją”, ir kada jojo draugė 
Iwvoja su mirtimi, vežama 
į ligoninę, josios draugas 
gabenamas į kalėjimą. Iš
laikomas per , naktį. Želia 
“Pronto Socoro” ligoninėje 
miršta 11 vai. nakties.

žmogžudžiai nė paskuti
nėje gyvenimo savo drau
gės valandoje neleidžia pa
simatyti, pagelbėti, atsi
sveikinti. žmogžudžiai su
šaudė niekuo nekaltą liau
dies dukrą, ‘kuri iš visų jė- 

kovojo su gyvenimo 
’ skaitą parašė visiem gerai ži-jLaisvę raštais pralenkia. Vii-Žiauriu išnaudojimu ii UŽ 

anglų kalba skyrius labai‘Virš 30 dienų laukė nauja- 
puikus, pralenkia ir Tiesos gimio. 
anglų kalba skyrių. 
Miškūno raštai iš Europos ge-'žiaurų išnaudojimą 
r i ir . įdomūs 
Laisvė neturi 
trukumą. *

j nuo įvairių 
Ijiolitinių partijų, kaipo tik 
paskutinysis kalbėjo dar 
nebaigęs, policijos sekliai 
padarė provokaciją. Tuojau 
suriko, kad mitingas baig
tas, ir tarp publikos ėmė 
šaudyti. Tuojau įsimaišė 
„especiali policija”, ir 
“viešoji jėga” — policija 
su ugnegesių vežimu, kad

Viskas buvo priruošta iš 
anksto. Daugumą žmonių 

Daugel sužeidė,/ 7 7 Z —

m. — 23,366. Šiais mokslo metais į viduriniųjų ir sep- sumynė. .
tynmečių mokyklų penktąsias klases stojo 40,345 moks- nes tiek.bao Paulo, tiek Kio
leiviai, kas daugiau kaip' pusantro karto viršija bendrą 
gimnazijų ir progimnazijų moksleivių skaičių 1939 me
tais.

de Janeiro mitingai buvo 
perpildyti liaudimi, kuri 
rinkosi į viešąją aikštę iš
kelti savo protestą dėl jai—. v . - 1»1 • v 1 • 1 • • 1 j 1 • • OU V V ĮJrVlUDLcl VI vi J J

Išvadavus respubliką is hitlerinių okupantų, baigiau- korimą ant sprando politi- 
čiųjų bendro išsimokslinimo vidurines mokyklas skaičius'nįų teisių “suvaržymo įsta- 
kiekvienais metais augo. 1945 metais vidurinę mokyklą tymo 
baigė 2,342 žmonės, 1946 metais — 2,380 žmonių, 1947 —
metais — 2,917 žmonių, 1948 metais — 3,051 žmogus, sakė tie komunistai, 
1949 metais — 3,237 žmonės. . • l.#

Šiais metais baigusiųjų vidurinę mokyklą1' skaičius be-ki dantų policija, kaipo ko-

Na, ką jau blogo pa- 
, kad 

ginkluota jankių ginklais i-

veik 4 kartus viršija didžiausią laidą, .kuri buvo pasiek
ta Lietuvoje, esant buržuazinei santvarkai.”

su atnaujinimais. Elizabeth, N. J.
Brooklyne šį syk} pasi- Wilkes-Barre, Pa 

darbavo P. Babarskas ir J. Newark, N. J.___________
Weiss, priduodami atnauji- Bridgeport, Conn. __ ,84.75 
mų. Chicago, Ill. ..

P. Beeis, Great Neck, N. Rochester, N. Y ■W y t 1 U. . ••• | 7
. . 68.50 
__ 64.00 

Baltimore, Md.------61.25
Detroit, Mich............. 61.00
Lawrence, Mass. — 60.00 
Pittsburgh, Pa.------58.00
Binghamton, N. Y. . 51.25 
So. Boston, Mass. ... 46.50 
Bayonne, N. J............. 36.50
New Britain, Conn. ..33.20 
Stamford, Conn. ... 32.00 
Lowell, Mass.--------- 31.50
Scranton, Pa.--------- 31.50
Seattle, Wash._____28.00
Cliffside Park, N. J. 25.00 
Los Angeles, Calif 
Shenandoah, Pa. . 
San Francisco, Calif. 
Easton, Pa................
Hillside, N. J............
Kearny, N. J. ..... 
Great Neck, N. Y. 
New Kensington, Pa. 11.00 

11.00 
10.79 
10.00 
10.00

Chicago, Ill.

Y., pridvae atnaujinimų.

Š. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., prisiuntė naują 

mų. Jam taipgi pagelbėjo 
Eva Cibulski (Perliuke) su 
atnaujinimais.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais: 
J. Simutis, Nashua, N. H., 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 

!A. Valinčius, Pittston, Pa., 
(A. ir M. Dambrauskai, So. 
Boston, Mass. I. Bekešienė, 
Rochester, N. Y:, ir S. 
Penkauskas, L a w r e nce, 
Mass.

.. 25.00 
___20.00 

19.50 
18.00 
15.00 
15.00 
12.00

Aukų persikėlimui gauta 
sekamai:

Nuo parengimo iš Law
rence, Mass., C 
kus), $37.

ki žvėrys taip puolė begin
klę liaudį, — V^rus, mote
ris, arklių kanopomis trypė 
mažus vaikejkts/r...

gj. . . _
Kaio Prado Junhor, ir Sai- 
bmHCadprniga?

\Jiej5asakė, liaudžiai, ką 
reiškia tas “suvaržymo įsta
tymas” ir kas būtų, jeigu

Literatūros pasiskaitęs
ir Petri kos parašytos
nekuriose kolonijose perskaity
tos paskaitos suteikia skaity
tojui gražios medžiagos iš pra
eities. x Teisybė pasakius, nors senatas tokį įstatymą pri- 
apie kunigą Strazdelį esu pu- pažintų. Taipgi dar sakė 
sėtinai daug skaitęs, bet dr.:jiedu, kad būtų blogiau, 
Petrikos medžiaga yra labai į-'negu kad Vargas’o valdymo 
domi. Drg. Mizarai reikia tartr “Estado 
nuoširdus ačiū už tokį gražų 
referatą ir surinktas žinias iš 
praeities Amerikos ir Lietuvos 
menininkų veikimo dirvos.

Mano patarimas kiekvienam 
Literatūros Draugijos nariui 
šį žurnalą perskaityti ir laiky
ti jį savo knygyne. Kartais, iš
kilus diskusijoms reikalingi do
kumentai iš praeities veikimo 
istorijos, ir čia juos rasite.

LDS Centras išleido ir iš
siuntinėjo kuopoms sveikatos 
klausime parašytą paskaitą 
“Vis Tie Mūsų Viduriai.” Pa- štai ką pasakyti. Vilnis dažnai gų i a a • ir t »i N-

Petro Cvir- 
kpy§akos” perskaičiau iš- 
IXJeriausio įspūdžio sutei- 
ntano Venclovos atsimini-

Dėlei darbo sąlygų negaliu 
dalyvauti prakalbose, paskaito
se ir kituose apšvietos vaka
ruose. Turėdamas liuoso laiko, 
galiu pasiskaityti mūsų auto
rių, bei organizacijų išleistus 
raštus.

Vėliausia išėjusią Literatūros 
Draugijos knygą, 
kos 
tisai 
kia
mai apie Petrą Cvirką.. Skaity
damas Venclovos’ patiektą Pet
ro Cvirkos veikimo bei gyve
nimo aprašymą, užtinku ir tą 
Lietuvos kraštą, kuriame gy
vendamas senoje tėvynėje vai
kystės dienas praleidau. Tačiau 
skaitytojui būtų įdomiau kny
gą skaityti, jeigu ji būtų išti
sai vienos apysakos. Dabar su
rinkti knygoje trumpi P. Cvir
kos rašiniai ir, didžiumoje, a- 
pie karą ir vokiečių žiaurumus, 
kuriuos teko karo laiku spaudo-

usakė taip blogo

novo” (naujojo

lietuvių visuomenei to-mūši
kius/pamokinančius dalykus įsi
domėki ir atsiminti. Dar sun
kiau, Nitp mūsų LDS nariai, 
manau, didžiumoje skaitymui 
bei klausymui tokių paskaitų 
yra nepaslankūs.

širdingas patarimas visoms 
LDS kuopoms, pasibaigus, susi
rinkimui, patiekti šia paskaitą 
visų žinojimui.

Skaitydamas abu mūsų dien
raščiu, Laisvę ir Vilnį, galiu

nomas dr. Jonas Kaškiaučius. nies 
tuojau ištisai 

ją perskaičiau. Yra gražios me
džiagos, kaip žmogus turi pa- 

šių žinti prasidėjusią ligą ir kaip 
metą bertainį įdomi ir patrau- ją tuojau, kolei daktaro pagal- 
kianti skaitymui. Drg. Mizaros,bą gausi, gydyti. Tačiau sunku

je skaityti. Tačiau patys isto- Gavęs paskaitą
riniai nuotikiai visuomet 
vertingi skaitytojai.

“Šviesa” už paskutinį

bus

lią pagalbai nuvežti ligoni-, Jackie Robinson, progresyviu

(per S. Pen-j Bridgewater, Mass.
t___ Paterson, N. J. ---

Po $10: Juozas Gružaus- Grand Rapids, Mich 
kas, Philadelphia, Pa., An- Girardville, Pa. . ..

tanas Kazakevičius, New- Haverhill, Mass.------8.00
(Norwood, Mass........7.00

Portland, Me.......... 6.00
Miami, Fla. ---------------6.00
Lewiston, Me.......... 5.00
Gardner, Mass......... 3.00

Milwaukee, Wis....... 3.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00

Shenandoah, Pa...... 2.00
Nashua, N. H.__ 2.00
Haverhill, Mass....... 1.00

Anthony Navikauskas, 
New Canaan, Conn., $5.

Po $3: V. Urbienė, Phi
ladelphia, Pa., S. Sinkevi- 
čia, Watertown, Conn., An-

pastangomis prašalinus skers- 
paines negrams lygiomis su 
baltaisiais įeiti j komercinius 
sportus, buvo pirmuoju įleis----- , ..—----- , -------------- , ----- ------------- -—,
tu į beisbolas žaidėju tymą, 'ton Juzėnas, Wilberton^Ok-,Pittston, Pa 
o dabar priskaitytas prie vi- la. M. Urboil, 
sos šalies įžymiausiųjų žaidė- Coiln., M. Chapel, 
jų. Politiniai, tačiau, jis teb- field, N. J., J. Zaveckas 
era “žaliūkas,” dar nesupran- Perth Amboy, N. J. 
ta ar bijodamas savo bo
sams prasikalsti nedrįsta pri-'Lawrence, Mass., Mrs. T. 
pažinti, jog tą poziciją ko- Lapin, Hudson, N. H., J. 
mersantai užleido jam ne iš Karbanskl, Gladstone, O ne
meilės negrams, bet dėl to, gon, Ch. Nėčiunskas, B’k- 
kad masės negrų ir baltųjų lyn, N. Y., Juozas GailiŪ- 

\ ; B’klyn, N. Y., Alex 
tie* t Rudzinskas, Some rville, 

Mass., J. Kučinskas, She
nandoah, Pa. 

Po $1.50: Antanas ir Pe
tronė Orintai, Brockton,

Hartford Hudson, Mass. . .
Bloom- Rumford, Me .. .

Po $2: Geras draugas,

bendrai už tai kovojo. Už tai nas, 
kreditą dabar savinas! i 

kurie negrus diskriminavo.

ir Tiesos gimio.
Vilnyje j Kritusių kovos lauke prieš 

j* --------------------------~ žmO-
skaitymui, ko gaus žmogumi, neilgas lai- 
ir tas sudaro kas atgal, Mariuos, Godoy, 

Pilietis. I Rossi ir kelios kraujas iš*

šaukia į tą. kovos lauką šim
tus kovotojų. Visa Brazdi-, 
jos liaudis užpylė Brazilijos Mass., J. Ivanauskas, Phi- 
žemės fašistinę vadovybę ladelpia. Pa. 
savo energingais protestais.

Mūsų liaudis savo karžy- Brockton, Mass., M. Kelu- 
giškų herojų nepamirš. šis, ’ W, Fitchburg, Mass., 

•į ' Varguolis Chas. Joselun, Clyde, Cana- 
Sao Paulo, Brazilija 

27. 11. 49

Po $1 Beniulis,

Mass.,

Širdingai dėkuojame va- 
jininkams už jų gražų pasi
darbavimą ir už prisiunti- 
mą aukų. Taipgi pavie
niams, kurie prisiuntė au
kų persikėlimui. Nepamirš
kite, kad su 1 d. sausio 
1950 vajus baigsis. Tad 
mažai laiko liko gauti nau
jų skaitytojų. Pavieniai 
skaitytojai turėtų užsakyti 
savo pažįstamiems dienraš
tį Laisvę kaipo dovaną 
šventėmis.

Laisvės Administvatija

2 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Gruod., 23, 1949



ROJUS MIZARA

Kelias į Laime
Elizabeth, N. J

11-3-49 -36—

Klerikalą diktavimas būtinai 
turi būti atmestas

Kas įvyko Eližabethe gruo
džio 11 dieną, tai neturėtų į- 
vykti nei vienam 
mieste be kovos 
teises - laisvam, 
veikimui.

turai ir apšvietai, negu kuni
gas Kasparas!

Ir jei reikėtų stoti į deba
tus kunigui Kasperui su R. Mi
zara, bent vien apie lietuvių 
kultūros istoriją, tai kunigas 
Kasperas pasirodytų didžiu ne- 
žinėliu!

Detroit, Mich

Amerikos 
už teisingas 
kultūriniam

Piktu elgesiu kunigas Kaspe
ras reikalavo atšaukti rengia
mą spektaklj. Kada jam buvo 
nurodyta, kad jau pervelu tą

Kas kaltas dėl bedarbės 
auto industrij o j ?

Automobilių industrija atlei
do 3()7,OQO darbininkų. Bedar
bių skaitlius Michigan valsti
joj šiandien siekia pusę milio- 
no.

tai 
su- 
ne- 
po-

(Tąsa)
Aš pakilau eiti. Jis atsistojo, priėjo prie manęs, 

žiūrėjo man tiesiai į akis, šypsojosi ir juokavo:
— Na, tai būsime biznieriai — abu -biznieriai! 

Gerai žinau, jog tu, Mykolai, už metų kitų turėsi 
tūkstančius, o aš — stovėsiu ten pat, kur stoviu. 
Va, dirbu, dirbu ir vos beišsiverčiu: duktė tuojau 
grįš į universitetą, o aš neturiu pinigų jai. už moks
lą sumokėti. Tamsioje visuomenėje, . žinai, kas 
sirpsta: bažnyčios ir karčiamos! Tai taisyklė, 
aksioma! Tamsus žmogus savo uždarbį pralaka, 
ardo savo sveikatą, na, ir jai, sveikatai, taisyti 
turi ištekliaus. Taigi, pats stovėsi strateginėje
zicijoje, o aš, kaip, stoviu, taip ir tebestovėsiu, tik to
li, toli nuo tavęs. Ko nesumokėkjie tau, gal dalelę ir 
aš gausiu... iš kai kurių... Man sunku įsivaiz
duoti tave esant saliūnininku. Vieno prašau: grį
žęs namo, prisižiūrėk gerai į veidrodį, įsitėmyk, na, 
ir už metų kelių.po bizniavojimo, vėl atidžiai’ pri
sistebėk : tuomet matysi kai kuriuos požymius, ko 
negali įsivaizduoti šiandien. ..

Padėkojęs Žemaičiui už draugišką patarimą, aš 
ėjau tiamo. Bet eidamas, galvodamas, vis negalė
jau suprasti: ar jis man patarė eiti j saliūno biz
nį ar nepatarė?. .. O gal aš, iš tikrųjų, nenorėjau 
jo suprasti?

Tą patį vakarą aš ryžausi nueiti pas Lyšį ir pa
dėti bizniškas su juo derybas.

III.
* r 9

Lyšio saliūnas nieku nesiskyrė ni^p kitų tos rū
šies užeigų: ilgas, nupalituruotas baras, užbarėj pa
sienis apdengtas veidrodiniu stiklu, gal tam, kad 
kitoje pusėje baro stovį, kaip arkliai prie ėdžių, 
kostumieriai matytų savo fizionomijas, kada jos 
jau yra užtenkamai pakilusiame ūpe. Pasienyje nu
statyta eilė degtinės ir vyno buteliais. Tarp tų bu
telių ir baro vaikšto pora bartenderių, pilstančių 
kostumieriams alų, rynomis (paipomis) ateinantį 
iš rūsio, arba iš butelių degtinę. Viršuje veidrodžio ‘ 
kažin kam pakabintas užrašas: “Kai esi girtas, ne
reikalauk, kad mes tave paguldytume.”

Jis stovėjo beveik miesto centre, — tik pora tarp- 
gatvių nuo vyriausios, centrinės gatvės. Ir ftio Lyšis 
visuomet didžiuodavosi, sakydamas, kad jis tarnau
ja ne kokiems paprastiems mužikams, bet žymiai 
visuomenei, daktarams, advokatams, biznieriams, 
laikraštininkams, —“žemesnės klasės” piliečių čia 
užeidavo mažiau, kaip kitur.

Tą vakarą, kai aš pas Lyšį užėjau, prie baro sto
vėjo nedaug kostumierių. Jis pats, balton “unifor- 
mon” įsilindęs, rūkė cigarą, rymodamas ant baro ir 
stebėdamas kostumierius.

— Aa! Maikis! Sveikas!
— Sveiki; Mr. Lyši.
— Kaip einasi?
— Gerai... jau nedirbu.
— Pas Palšį daugiau nebedirbi ?! — tarytum ne

žinodamas, stebėjosi jis.
Pasakiau jam savo istoriją.
— Klausyk: ką gersi?
— Alaus.
Jis pripylė stiklinę, pats sau paimdamas snapso.
— Sakai, nedirbi pas Palšį? Hm!.... O gal no

rėtum stoti į kokį biznį?
— Norėčiau, bet kur ir kaip?
— Na, daleiskim, su manim į partnerius neno

rėtum eiti?
— Su tamsta į partnerius? Argi tai būtų gali

ma?
— Aš ieškau gero žmogaus, kuris sutiktų...
— Bet aš... biednas. Neturiu užtenkamai pini

gų. Žinau, jog šis biznis yra ko nors vertas...
{ — Daleiskim, jei turi kelis šimtelius, — įnešk, 

o kitką, — palauksiu. Kai užsidirbsi, atiduosi. Pa
darysim dokumentus, žinai, man ne tiek rūpi pi
nigai, kiek žmogus: geras, ištikimas, — toks, kaip 
tamsta, kaip pats, Maiki. Aš tavimi galėčiau visuo
met pasitikėti pačiu didžiausiu reikalu.

Iš karto aš pradėjau nuogąstyj tirpti, many
damas, jog Lyšis iš manęs juokus krečia ir neužil
go pasakys: “laukan!” Bet juo toliau mudu kal
bėjome, juo labiau aš įsitikinau, jog klydau. Jis 
kalbėjo nuoširdžiai ir šis jo projektas, kuris, iš tik
rųjų, buvo ne jo, o Amilijos, jo žmonos, buvo man 
pilnai priimtinas.

Ant rytojaus nuvykome pas advokatą, sudarėme 
dokumentus ir aš, nei iš šio, nei iš to, patapau biz
nierium !

“Aušros savi- viską padaryti, nes viskas jau 
susirinkime,‘yra pirrengta, kad yra pada- 

kad padauginus draugijos iždą, ryta jau daug išlaidų, tai jis 
(nes miršta 'daug nkrių ir yra buvo toks “geras”, kad siūlė 
daug ligonių) buvo nutarta pa- aptaksuoti Aušros draugijos 
kviesti iš Brooklyn o aktorių narius dėl padengimo padary-
grupę Jono Valenčio vadovybė
je, kad jie mums suloštų 
Mizaros parašytą veikalą 1 
su Gyvenimo žaizdos.”

Komisija veikalo rengimui ir 
visas Aušros draugijos komite
tas, sutartinai veikdamas, viską 
buvo išpildęs dėl spektaklio.

Lapkričio 5 d. 
šalpos draugijos

R.
Mū-

tų finansinių išlaidų.
Kada po keleto valandų dis

kusijų svetainės direktoriai su
tiko leisti aušriečiams šį spek
taklį vaidinti, nurodydami ku
nigui Kasperui, kad svetainei 
nuo Aušros draugijos yra duo
tas “deposit” ir kad svetainė

(Bus daugiau)

San Francisco, Calreikalingų gyvenamų namų, ša
lies atsisakymas vesti prekybą 
su naujomis demokratinėmis 
šalimis, Sovietų Sąjunga, ir 
Naująja Kinija, kur 800,000,- 
000 žmonių reikalingi mūsų ša
lies produktai. Vietoj parduoti 
toms šalims, čia kraunama vis
kas Į sandėlius ir metama dar
bininkus i bedarbių eiles.- Ir 
tai dar tik pradžia. Ateityje 
dalykai virs dar blogiau.

Rankieto įspūdžiai
Gruodžio 11 d. LLD. 153 kp. 

turėjo surengus bankietą su 
trumpa programa. Noriu pažy
mėti to bankieto Įspūdžius.

Bankieto tikslas buvo, kad 
draugiškai su draugais pasikal
bėti ii* pasisotinti ir ką nors 

„ . „ . I naujo užgirsti. I bankietą bu-Fordo Dar-kas , . , * , . . ,ivo pakviesti du delegatai buvę 
'Taikos Kongrese Meksikoje ir 
davė raportą.

Draugė Arnautoff paminėjo 
i kongreso tarimų, kurie liete 
-pasaulio moteris. Antras dele- 
; galas d. V. Arnautoff pažymė
jo, kaip kurių šalių atstovai 
davė raportus ir kaip tų šalių 
žmonės kovoja, kad karas ne
įvyktų. Prie pabaigos Karosie- 
nė trumpais ruožais kalbėjo a- 
pie Civilių Teisių Gynimo rei
kalus. Ji savo kalboj pažjmiėjo 
nuo Palmerio laikų atakas ant 
darbininkų unijų ir jų vadų, 
kaip Henry Bridges.

M. Alvinienė

Kasdieninė spauda ir Un
employment Compensat i o n 
Commission, kaip ir anais be
darbės laikais, bando įtikinti, 
kad tas tik laikinai, kad dabar 
mainoma modeliai, daroma in
ventorius ir trūksta tūlos me
džiagos (plieno ir t.t.).

Tikroji priežastis dabartinės 
bedarbės sužiniai išslepiama. 
Darbininkai ir smulkieji ūki
ninkai neturi ištekliaus pirkti 
automobilių. Nesvietiškai aukš
tos kainos iščiulpia jų paskuti
nius centus.“ Nekuriems jau ne-

io, 
jau ir sutaupos baigiamos iš
leisti.

Šiandien ant mąrketo yra 
600,000 naujų automobilių, bet 
darbininkai, kurie juos padirbo, 
didžiumoje važinėja senu, ap
lūžusiu karuku arba gatveka- 
riu. Automobilių trustas, susi
krovęs $600,000,000 bėgyje 
pirmų devynių šių metų mėne
sių, šiandien uždaro dirbtuves.

Tai jums ir “laisvasis vers
las.” Darbininkas, kuris viską 
išdirba; metamas į didžiausį 
skurdą, kuomet kapitalistas, iš
naudotojas semiasi negirdėtus 
pelnus. Prie to dar ir mūsų taip 

[vadinami unijų vadai Murray 
ir Reuther pardavė darbininkų 
reikalus, nekovodami už dides
nes algas, bet priimdami tru
pinius nuo kapitalistų stalo pa
vidale pensijų, kuriomis nau
dosis tik saujelė darbininkų 
dar tolimoj ateityje.

Ar trūksta plieno? Juk dar- 
bifųpkai * mato, kad jo prikrau
ta Fordo, Chryslerio ir Gene
ral Motors sandėliuose.

Kaip su ta “inventoriaus” 
pasakaite? Prisimename gerai 
kaip laike paskutinio karo bu
vo-įvesta didžiaųsis skubumas, 
dėl Kurio įvyko visokių nelai- 

' mių, susižeidimų dirbtuvėse ir 
darbo nestabdė dėl invento
riaus. Darbininkai dirbo virš
laikį ir atliko inventorių ./gau
dami viršlaikio algą.

Taip pat ir su kitais viso
kiais išsisukinėjimais, suradi
mais visokių priežasčių dėl da
bartinės^, bedarbės. Tai 'visa tik 
dėlto, kad darbininkas kantriai 
priimtų tą ii’ lauktų... gal greit 
ir vėl pradės sąmdyti, o tuo 
tarpu reikia susiveržti pilvus ir 
kentėti. ■

Jei kuris dar šiandien neper- 
mato tikrąją priežastį bedarbės 
ir didėjančio skurdo, tai greit 
gyvenimo verčiamas* turės pa
matyti, kad tai tas Marshall© 
planas, .gaminimas tik karo į- 
rankių, nesirūpinimas statyti

Cleveland, Ohio

UUVU ispiltięs UCL speni/UKUU. , veto Utpvoiv u n.civx ovtimnu v v. .

Gerai buvo išgarsintas ne tik yra atsakominga legališkai, tai euz enęa sll3 1®niJ uz Į
kunigas Kasparas grasino sve
taines cfiręktoriams ir Aušros 
draugijos rengėjams!

Ir ant rytojaus, gruodžio 11 
d., vietinė policija pranešė 

.J. Usoniui, 
kad uždraudžia, šią pjesę vai
dinti.

Po šių. dramatiškų įvykių at-

Eližabethe, bet visoj plačioj a- 
pylinkėj.

.'Mes, aušriečiai, tikėjomės su
laukti daug publikos ir būtume 
turėję iš to kultūrinio paren
gimo labai * daug 
naudos Aušros draugijai.

Mes esame įsitikinę, jog at
silankiusi publika būtų labai 'rocĮ0> ]<ad mūsų puses buvo 
užganėdinta lošimu ir pačių lper c]aUg nusileidimų, nes tei- 
spektakliu. Mūsų Gyvenimo |SUS> doras žmonių . musistaty- 
žaizdos. ■ Imas yra nedaleisti, kad pasi-

Gruodžio 9 d. A.-'Gudaitis va- [kartotų Salonų. Mass., Įraganų 
žiuoja į vietinę Laisvės svetai- gaudymo^ tragedija 1692 m.
nę, kad galutinai sutvarkius 
Visus parengimo reikalus.

finansinės d™?S' pirm.

Negalima daleisti, kad pasi- 
Visus parengimo reikalus. Te- kartotų> vėl įvykią dėlto, kad 
nai svetainės manadžerius pra- Romos 
nešė, kad vietinis, kunigas Ka- protestonų 
speras organizuoja keletą šim
tų dipukų ir grąsina išdaužyti 
visus svetainės langus ir1 viską, 
jei bus leista vaidinti “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos.”
. Ant rytojaus, gruodžio 10 d., 
Aušros draugijos pirm. J. Uso- 
nis, komisijos narys D. Krūtis 
ir draugijos fin. rast. Grigutis 
važiuojame į svetainę patikrin
ti viską ir pasitarti su svetai
nės direktoriais.

Svetainėje randame
Laisvės svetainės direktorius: 
Petručionį, Vaičiulevičių 
meckienę. ir Kašėtą..

Svetainės., '-direktoriai 
kviečia kunigą Kaspej^Lper te
lefoną. Tas pribūva ir praside
da pasitarimai - diskusijos.

Sėdžiu, klausau ir mąstau: 
kokiu gi būdu kunigas Kaspe
ras, nebūdamas svetainės di
rektorium bei Aušros draugijos 
nariu, dalyvauja šiame pjisėdy- 

’ įvairius 
pašauki- 
maldos,

Užsiprenumeravo\ 
“Kelias į Laimę”

Mrs. T. Lapin, J. ir M.. Ginaičiai ($1 aukų); Wm, 
Stadolnik, Alex Rudzinskas, P. Galinaitis, C. M. Bart- 
nikas, J. Viskocka, V. Povelaitis, J. Ynamaitis ($1 au
kų); O. Vertelienė $1 aukų); Wm. Mazurkevičius, J. 
Deltuva, V. Stankevičius, Ignas Urbonas ($1 aukų); 
Frank Krunglis ($1 aukų); Jonas Valentis, Geo. Kaz
lauskas, S. Sinkevich, Petras Poškauskas, B. Zmitraite 
($1 aukų); F. D. Stakvel, Antanas ir Petronė Orintai ir 
S. Karbanski, _ ______

R. Pareiškimas
Maj. G. R. Jordan’© pasinio-j® 

jimas apkaltinti Henry A. Wal
lace ir Harry Hopkins atominės 
energijos paslapčių ir uraniu- 
mo perdavinėjimu Rusijai “yra 
politinis šmeižtas, kuris atsi
mušė jam pačią į veidą” —pa
reiškė Ohio Valstijos Progresy
vių Partijos Administrat.yvis 
Komitetas. Pono Jordano “fan
tastiškos” pasakos yra dalis tos 
piktos politinės kampanijos, 
kuri siekia sunaikint idėjas pa
šau!. kooperacijos ir demokra
tinio progreso, kuris buvo Roo- 
sevelto Administracijos, —sako 
pareiškimas.

N enuilstan ti v ei k ėja
Amilija Raulušaitienė per 

metų eilę rėmė Įvairiais būdais 
progreyvĮ darbininkų judėjimą 
ir progresyvių spaudą. Amilija 
išauklėjo ir šeimą darbininkiš-' 
kame susipratime. Jos dukrelėj 
Tilė daug prisidėjo prie moki
nimo Ateities žiedo Vaikui 
Draugijėlėj dainų ir lošimo. Ti
le ir Henry dalyvaudavo loši
muose. Dabai* jau keliatas 'me
tų, kaip draugai Raulušaičiai 
apsigyveno pas 
žentą Greibius, 
N.. Y.

Apie trejetą 
Raulušaitienė atsilankė Į Cle- Į 
velandą, kad pasimatyti su sa-Į 
vo draugėm ir draugais. Ta 
proga surengė savo sūnui Hen-1 
ry gimtadienio paminėjimo ! 
bankietėlį, į kurį susikvietę 
būrelį draugių ir draugu.

Po vaišiu prisiminta sumes-l 
ti aukų geram tikslui. Aukavo |xuo kosulio, dusulio (asthmos) 
sekami: po $2, Juozas Didžia- 
rekis ir Jonas Gedrėnas, Sr.; 
po $1: Henry Rolin -^Raulu- 
šaitis, Kasparas GeiiWe^as, 
Jonas J. Gendrėnas ir -Marė 
Juozaponienė. Viso suaukauta 
$8. širdingas ačiū už aukas ge
ram tikslui. Reporteris

ŽĄSŲ TYRIMO FERMA
MARIJAMPOLĖ, spl. 9 d.— 

Marijampolės apskrityje at
rinkta 50 vietinio tipo žąsų 
naujai žąsų tyrimo ir selekci
jos fermai, kurią steigia Mok
slų akademijos žemės ūkio in
stitutas. žąsys bus atrenkamos 
ir kitose apskrityse. .

Ferma steigiama prie Bai- 
i sogalos gyvulininkystes moks
linės tyrimo stoties. Vieta fer
mai parinkta eksperimentinio 

i ūkib Vilaikių skyriuje prie 
Kiršino upelio, čia bus išaiš
kinamos vietinių žąsų tipų 
produkty vines savybės, sie
kiant išvesti tinkamiausią vie
tos sąlygoms žąsų veislę. Žą- 

j sų selekcijos darbas Lietuvoje 
, vykdomas pirma karta.savaičių atgal,!  ,

SANDĖLIS ŽOLIŲ

klerikalams nepatiko 
j bažnyčia La Ro- 

! chelle 1865 m. ir ji buvo su
deginta, o bažnyčios varpas bu
vo nubaustas ir įkastas į žemę, 
vien tik dėlto, kad varpo skam
bėjimas . šaukė protestonus 
gelbėti savo bažnyčią.

Arba klerikalams negalima 
leisti, kad jie vykdytų popie
žiaus Leo XII£’ įsakymą šimt- 
meties atgal, pasmerkusį Ame
rikos katalikų - socialistų raš
tus ir grasinant ekskomunikuo- 

vistis tų laikų ,’,Knights of Labor.” 
Be skirtumo pažiūrų turimo 

surasti būdus ir būtinai atmuš
ti klerikalų diktavimą prieš 
laisvą kultūrinį veikimą!

Jeigu tokiam veikalui, kaip 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos”, 
kuris iš kultūrinio atžvilgio y- 
ra pamokinantis visiems kata
likams, demokratams, republi- 
konams, klerikalai gali uždrau
sti, uždėti savo diktatūrą, tai 
jau bloga! Mes būtinai šiuol 
reikalu turime apeliuoti į A- 
merikos visuomenę ir mes ma
nome, kad Amerikos plačioji 
publika nedaleis Romos kleri
kalams įvesti savo * diktatūrą!

Rengimo komisija atsiprašo 
visų atsilankusių svečių, kad 
negalėjo išpildyti savo priža
dus, kaip buvo garsinta,' o ku
rie turėjote pirkę tikietus iš 
kalno, tai visiems tiems bus 
grąžinama jūsų pinigai.-

Baigiant šį raštą, reikia pri
minti, kad Aušros Draugija y- 
ra šėrininkė Laisvės namo ben
drovės nuo pat įsikūrimo ir jei 
Liberty Hali bendrovės direkto
riai yra džentelmanai, tai turė
tų visas Aušros Draugijos fi
nansines išlaidas padengti, nes 
per jų neapdairumą tas viskas 
įvyko. Vienas iš Rengėjai

že-

pasi-

je, diktuoja ir daro 
kaltinimus, nes sulyg 
mo jam turėtų rūpėti 
poteriai ir bažnyčia.

Mačiau visokių žmonių savo 
amžiuje, bet tokio nekultūriško, 
netolerantiško ir pikto asme- 
nio nesu matęs! Tame posėdy
je iš piktumo kunigas Kaspe
ras sutrynė į stalą nedabaigęs 
rūkyti tris naujutėlius ciga
rus!

Jis nebandė įsigilint į Aušros 
draugijos . pirmininko nurody
mus, kad čia nėra jokios slap
tos komunistų užmačios, kokios 
nors intrigos. Veikalas “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos” paremtas 
mūsų tautiečių gyvenimo eiga 
laike prohibijos laikų, kad ja
me nėra politinės propagandos 
prieš valdžią ir religiją. Nu
rodė, kad didžiuma Aušros 
draugijos narių yra katalikai 
ir, kad visi jie priklauso para
pijai. Nurodė, kad Aušros 
draugija šelpia visus vienodai 
be skirtumo įsitikinimų. Nuro
dė, kad kunigo Kaspero kalti
nimas, jog Aušros draugijos 
komitetas susideda iš komunis
tų, yra perdėm melagingas.

Kunigas Kasperas apkaltino 
net ir buvusius svetainės di
rektorius, kad jie buvę komu
nistais, o tas kaltinimas toks 
juokingas, toks melagingas, kad 
prieš tai užprotestavo gana 
karštai direktorė žemeckienė.

Pakilusiu balsu kunigas Ka
speras rėkė, daužė kulukais į 
stalą, reikalaudamas atšaukti 
šį parengimą ir niekino visaip 
R. Mizarą.

Nenoriu čia teisinti R. ML 
žaros, bet aš tikrai esu įsitiki
nęs, kad R, Mizara yra dau
giau pasidarbavęs lietuviu kul-

Philadelphia, Pa

elegantiški 
viršai, su kryžium 
Šventųjų, visų metų 
Lourdės stebuklų

ir lekcijų knyga 
Kapitonas, 3-jų tomų

.75

4.00

savo dukrą ir 
Long” Island,

su-

Visokios žoles yra sutaisytos ir su- 
1 dėtos pakeliuose su užvardinlmu Ir 
paaiškinimu, jiųo ko jos tinkamos ir 

kaip naudoti.
i Nervų stiprintojas ir geras to

nikas . .' . .
Į Nuo cukrinės ligos (diabeto)* J 
’Nuo sutukimo, eik kūdyn .

Vyriškumo pataisymui . 
Sunkioms mėnesinėms 

palengvinti .
Nuo inkstų ir strėnų 

skaudėjimo . . .
Šaknys arielkos trejankai . 
Plaukams tonikas, gerai 

augina plaukus .
Aukšto kraujo milteliais

5 uncijos . .
Paįlių arbata 85c, mosuos

2 uncijos . ... .
I Nuo neuralgijos, artraičio, 

reumatiško sąnarių 
sukimo, ir t.t. .

Nuo vandeninės ir širdies ligų

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kuopos priešmetinis
sirkikimas įvyks gruodžio (Dec.) 
28 d., trečiadienį, 8 vai. vakaro, pa
prastoje vietoje. Tai bus svarbus 
susirinkimas dėl to, kad yra atsiųs
tos knygos už 1949 m. Natriai atei
kite ir gaukite knygą. Taipgi bus 
renkamas kuopos komitetas, 
mykit 
ateiti,.

Įsitė- 
gerai laiką ir nepamirškite 

Komitetas. 
(277-279)

. 1

.7f

. l.(

$2.(

. 1.7>j
.75

ŽOLĖS GAUNAMOS SVARAIS
Pelunas (metėlės) 75c Valeri

jono šaknys $2.50. Apyniai 
$1.75. Trūkžolės $3.00. Ra
munėlės $1.75.

Jeigu jūs norite ir kitokių žo
lių gauti, atsiųskite 10c, 
gausite katalogą, kuriame 
sužymėta apie 300 skirtin- 

i gų žolių.

pasitikimo b<flių 31-mą 
šeštadienio vakarą, savo v 

575 Joseph Ave. Visi 
nariai turi dalyvauti, nes

M. ZUKAITIS 
.834 Dean St., j 
Spencerport, N. T

ROCHESTER, N. Y.
Gedimino Draugystė rengia Nau

jų Metų 
gruodžio, 
svetainėje, 
draugystės
yra metinį parengimas. Ir visi Ro- 
chesterio lietuviai prašomi atvykti. 
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
saldžių gėrimų. Širdingai visus kvie
čia komisija. L. 15.

(276-277)

I

J. J. Kaškiaučius, M. v.
530 Summer Ave.

NEH^RK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’

3.75
3.00

1.75

Mūsų Ligoniai
C. Cherkowsky, gyvenąs 2262 

Forlisth, Pennsauken, pavojin
gai serga, randasi Camden li
goninėje.

V. Urbonienė taipgi labai ser
ga. Randasi namie, 3245 Cdtt- 
man.

V.' Walaitienė ką tik sugrįžo 
iš ligoninės, ilsisi namie, 1730 
E. Moyamensing Avė.

Draugai prašomi atlankyti li
gonius. Linkime jiems greit pa- 
s Veikti. Draugė.

SANDĖLIS KNYGŲ 
Aukso Altoriukas, maldų kny

ga, Tilžės spaudos, gražiais 
ccluloido viršais . . . $1.75

Vainikėlis, mažesnė, jaunimo 
knygutė.......................

Maldų Didysis Šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir mažai 
matantiems, 
grąžus 

Gyvenimai 
Francijos 

knyga 
Evangelijų 
Velnias

knyga .............................
Raktas į Laimingesnį Gyveni

mą, atidaryk duris, nuo ta
vęs užslėptas ....

Biblija, tai yra pilnas švent
raštis, apie 1,100 puslapių, 
apdaryta ....................

Biblija, kritikos, su apie 375 
paveikslų....................

Naujas Didysis Sapnininkas 
Naujas Savizrolas, su paveiks. 
Vaidęlotka, apyska iš lietuvių 

papročių, su paveikslais 
aukūro-pilies . .. .

Lengvas būdas išmokti anglų 
kalbos be kito pagalbos 

Dainų rinkinys, apie 120 gra
žių dainų . . . . .

Planetų nuspėjimas rašant pai
kutes ............................

Nebijok mirties, nes nuo jos 
neišbėgsi, su paveikslais, 
kaip ji visur ieško . . J .

Karvės, nauda iš jų, ir sūpų
darymas......................................25

Kaip gali laimingai einikį lošti .25 
Juokų vežimas ir daug funių .35 

Jeigu jūs norite kokių kitokių 
knygų gauti, atsiųskite 10c štampą, 
gausite knygų katalogą.

M. ŽUKAITIS, 
834 Dean St.»

, ^noergort, N. ____

4 CHARLES J. ROMAN
1.00

2.50

2.00
1.75

.50

. .75

.35

.75

.25

.60

A . ....... .... r
X • ............ - .-- r - ----- -

\ WASHINGTON. — “A- 
paerikos Balso” radijas pir
madienį pradės ir indonezų 
kalba skleisti savo propa
gandą. .... _____ :

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite ■I 
patenkinti. ;

<

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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H* L< V' ■ * vaiskas is
Francijos

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai o

New Yorke yra 10,000 naš
laičių vaikučių. Ir jie Kalėdų 
proga siekiami pralinksminti. 
Tam reikalui buvo renkamos 
aukos ir nupirkta $27.000 ver
tės Įvairių žaislų. .

Paul Klee, šveicaro 
virš 150 parinktų darbų 
statyta parodai Museum 
dern Art.

artisto 
yra iš- 
of Mo-

nuteis-Ed. Becker, 34 metų, 
tas kalėjiman iki 5 metų už iš
keitimą dvylikos negerų čekių*

1919 metais New Yorke au
tomobilių nelaimių kiekis pa
augo ant 10 nuošimčių, lygi
nant su 1918 metais.

Mrs. G. Jasak, 22 metų,.lau
kia teismo. Ją kaltina, kad 8-ių 
dienų amžiaus savo kūdikį pa
likusi ant vieno namo laiptų. 
Motina sako, kad paliko todėl, 
nes neturi ištekliaus jo augini
mui.

Sheepshead Bay srities gy
ventojai reikalauja miesto, kad 
jų srity j būtų įrengtas parkas, 
nes vaikai neturi kur žaisti.

A. Goldstein, 51 metų, areš
tuotas ir kaitinamas, kad bė
gyje dviejų savaičių dalyvavo 
dešimties automobilių pavogi
me. Mano, kad jis susirišęs su 
žiedu” auto vagių, kurie au- 
♦mobilius siunčia į užsienius.

Filmos--Teatrai

New Yorkas 
pasiruošęs pasi- (didelės 
tikti sniegą

Šventėse laukia Aukos prakil 
niam tikslui

važiuotės
Didžiosios gelžkelių ir įbusųSanitacijos skyrius sako, kad

New Yorkas pilnai pasiruošęs kompanijos, kurios turi centrus
pasitikti sniegą.. Sako, kad turi 
daug mašinų, kurių pagalba 

i tuojau “sniegas bus sunaikin
tas.” Turi ir 12,000 tonų jūri
nės druskos.

Gerai skamba, tik paprasti 
piliečiai bijome, kad nepasikar
totų tas patsai, kas buvo dvi 
pereitas žiemas. Pabaigoj 1947 
metų vienu kartu privertė 25 
colius sniego, tai jis išgulėjo 
iki pavasario. Daugelis gatvių 
buvo 
laikui. Pabaigoj 1948 metų vėl 
kartu iškrito 
tai ir tą tik “Dievas sunaiki- 
no.

Tiesą, pačiame miesto centre, 
kur didelis biznis, tai ten mie
sto apvalytojai greitai apsi
dirba, bet kaip su paprastais 
piliečiais, kurie taip pat moka 
taksus? Daugelyj atsitikimų jie 
gauna “patarnavimą,” kada pa
tys nukasa šaligatvius, ko rei- 
kalauj miestas, tai sanitacijos 
skyrius, vietoj išvežti tą snie
gą, tai prisiunčia plūgą, kuris 
vėl suaria sniegą ant šaligat
vių.

New .Yorke, laukia didelio 
“trafiko” per Kalėdas ir Nau
jus Metus. Gelžkelių kompani
jos ketina daug daugiau trau
kinių paleisti, o busų kompani
jos busų. Ir automobilių prie
žiūros policija ruošiasi.

Kultūros Centre įvyko 
tuvių Kultūros Kliubo vakarė
lis, kaip ir bankietas. Buvo žu
vų maisto. Parengimas pavy-Į ; 
ko. Ten pat susirinkę svečiai ir 11 

$170 įvai- 
liaudies de- 
Aukavo 
$25.
V. Bovinas,

viešnios suaukavo 
r toms kovoms už 
mokratines laisves.' 
karnai. M. Klimas

Lie-

se-

nepravažiuojamos ilgam

20 colių sniego,

Kaip yra su vau 
dens reikalais?

nebuvo pakankamai lie-

Po $5 aukavo:
P. Vaznis, J. Gasiūnas, K. ir 
D. šolomskai, Waitku Šeima, 
K. ir I. Levanai, P. Buknys, 
R. Fetferis, Brooklynietė, K. 
Benderis, 
Siurba, J. 
kaitis M.
šaičiai ir V. Čepulis.

Po $3: P. Venta, J. J., S. 
Večkys, J. Gužas, K. Petrikio- 
nė, P. Rainys, Simpatikas ir S. 
Titenis.-

Po $2.00: Draugas, K. Jone-

Brooklynietė, 
W.. Brazauskai, 
Wareson, J. Vini-

Kreivėnienė, Baltru-

LAISVĖS REDAKCIJAI
Montlucon miesto lietuviai 

sveikinam Laisvę su 30 metų 
sukaktuvėmis. Dėkojam Lais
vei, ■ kad ji mumis lanko jau 
daug metų ir neša mum daug 
žinių ir naujienų. Mes čia kito 

rietu- 
kada

i mą dėl Francijos darbininkų.
1947 m. iš Montlucon išva

žiavo 17 lietuvių į Lietuvą, ku- 
Irie apsistojo Kaune, gavo kam- 
, barius ir darbą, ir palaiko susi- 
j rašinėjimą su mumis. Mes čia 
beveik visi lietuviai turime 
tvarkoj popieras dėl grįžimo į 
Lietuvą, ir laukiam, kada tik 
pradės vežti.

Krejfždyz
3 d. gruodžio, 1949 m.

GIVE US THIS DAY” — 
JAUDINANTI FILMĄ , .

{domiai įvaidinta ir gyveni
miška, kaip darbo žmogaus 
kojna diena.

•eremio (Sam Wanamaker, 
įžymėjęs paskilbusioje fil
io ‘‘Joan of Arc”), New 
•ko East Sides mūrininkas, 
cel į kerštaudamas gražuolei 
thleen (Ryan), iš paveikslo 
ūdaboja Annunziatą (Lea 

tdovani), laiške pasigiria jai 
urinčiu namus ir skubiai ją 
ėda. Argi čia ne Amerika?
rbsiu, taupysiu, greit bus ir 
vi namai, galvoja Geremio. 
ai kas, kad jis nuotaką parsi- 
•s į trims dienoms pasisko

lintus namus.
Spaudžia abu Geremijai cen

tą prie cento, kad susidėtų bent 
penkis šimtelius įnašui už na
mus, kuriuos jau galėtų vadin
ti savais ir kurtis juose pagal 
saugumas — menki uždarbiai, 
savp troškimą ir planą. Bet ne- 
nedąrbas sutaupąs suėda.

Pagaliau, Geremio - dasisiekia 
kontraktortaus formano vietos, 
in# mi jau domisi net buvusioji 

moji mylėtinė, ji žavingesnė 
centus taupiusią, vaikais ap- 
ovusią žmoną. Vienok, sa- 

na -y kupranugaris greičiau 
perlys per adatos skylę, negu 

. darbo žmogus pataps turtuo
liu, Ar Geremio bus lankstesniu 
už kupranugarį siekimęsi tur
to? Tą vaizdžiai atsako dra- 

. matiška, humoru išmarginta 
“Give Us This Day.” S.

Ligoninių 
reikalai

Didžiojo New Yorko Ligoni
nių Taryba pareiškė, kad reika
linga ne vien daugiau ligoninių, 
lovų, bet ir jų personalo. N. 
Goetz sako, kad ligoninės j 
metus laiko aptarnauja virš 
1,000,000 piliečių.

Jis. sakė, kad iš 15,000 prak
tikuojančių daktarų, dar yra a- 
pie 2,700, kurie visai nesusiri- 
šę su ligoninių darbu. Bet vy
riausias nedaktelius, tai pačių 
ligoninių stoka. Taipgi sakė, 
kad reikia dar apie 8,600 lovų, 
kad pilnai patenkinus ligoninių 
reikalus.

Poly- 
tar-

SERGA
K. Žemaitienė randasi 

clinic ligoninėje, 50th St
pe 8 ir 9th Avės., New Yorke; 
Room 8-32. Lankymo valandos 
po pietų nuo 2 iki 3 vai. ir va
karais nuo 7 iki 8. Ji ligoninėje 
randasi jau trečia savaitė.. Atro
do, kad po truputį eina geryn. 
Daktarai sako, kad gyvybei pa
vojus praėjęs, bet dar tebėra 
labai silpnutė.

Žemaitienė yra narė LDS ir 
LLD pirmųjų kuopų. Minėtų 
kuopų nariai malonėkite ją ap
lankyti. Lankytojas.

Daug kalba, daug rašo apie 
vandens stoką. Dabar kaltas 
Dievas, kad davė sausą rude
nį
taus. Bet daugiau ponai kalba, 
daugiau paniški, kad stoka van-jinnas, T. Lisajus, S. Sasna, P 
dens del pačių miesto ir valsti
jos vandens ponų apsileidimo ir 
nepaisymo.

Patsai New Yorko vandens 
komisijonierius pripažino, kad 
dar 1935 metais jau buvo aiš
ku, kad dabartinių rezervuarų 
ir vandens pristatymo rynų ne
pakankamai. 1938 metais Now 
Yorko valstijos vandens komi
sijonierius John C.. Thompson 
vėl raportavo, kad reikia dau
giau aprūpinti miestą vandens 
įtalpomis (rezervuarais), bet 
nepaisyta.

Dabar kalbama apie Hudson 
upės vandens pasukimą į rezer
vuarus, apie Deleware vandens 
rynas ir kiti planai daromi. 
Siūloma net rynas pravesti iki ' 
Ontario ežero, o jau tada nie
kados ne tik New Yorkas, bet 
visi Amerikos gyventojai nega
lėtų išgerti Didžiųjų Ežerų van
denį, papildomą per St. Law
rence upę iš okeano.

Na, bet sako, kad pastarasis 
planas kainuos $200,000,000. 
Tai ką tas reiškia palyginus su 
karinėmis programomis, arba 
Marshallo planu, kuriems ski
riama apie 20 bilionų dolerių?

Kada vandens stoka, tai rei
kia jį taupyti, bet tuo pat kar
tu turime matyti ir kas kalti 
už tą padėtį, kurioje didžiau
sias ir turtingiausias pasauly
je miestas, atsidūrė. Mūsų po
nai siekia viso svieto “reika
lus sutvarkyti,” o tuo pat kar
tu net miesto negali tinkamai 
aprūpinti vandeniu.

Višniauskas, R. ir E. Mizarai, 
A. Bimba, C. Aleks, E. Kuke- 
uis, Krunglis, A. Bepirštis, J 
Kazlauskai ir M. Bųrdulis.-

Po $1.00: S. Tamsonicnė, J. 
Tamsonas, Kazakevičienė, Pur- 
vėnienė, J. Kazlauskas, Purvė
nus, Katinas, N. Kisielius, Kū
likai ir Anytė.

Visiems aukavusiems ir au-

lietuviško laikraščio ir 
rim. Iš Lietuvos tik retai 
gaunam kokį laikrašti.

Šitam mieste dar yra 
vių apie 10 šeimynų. Gyveni
mas nelabai linksmas, nes ir 
čia jau yra bedarbių. O naujai 
darbą gauti tai ir nemanyk. 
Uždarbiai maži, o pragyveni
mas brangus. Nes tie pinigai 
labai niažos vertės, 
kas uždirba į dieną 
frankų, o sviesto 
kainuoja 550 f., kiaušinių tu
zinas 250 f., duonos k.. 39 f., 
bulvės k. 20 f.

Valdžia darbininkus spau
džia ir persekioja, o ypač sve-i 
timšalius. Bet vistiek darbiu in
kai turi gerus vadus, kurie sa
ko prakalbas ir nušviečia dar-| 
bininkų reikalus, ir parodo aV | 
merikos kapitalo kenksmingu-

lietu-

Darbinin- 
apie 6001 

kilogramas

kavusioms didelis ačiū!
( LKK Narys

Pranešimas

FRANCIJA SKYRĖ
VALDOVĄ INDO-KINAI

SAIGON, Indo-Kina. —
Franci j a paskyrė buvusį

“imperatorių” Bao Dai val
dovu visai Prancūzų koloni
jai Indo-Kinai, taipgi ir 
Vietnamui. i

Tuo tarpu revoliuciniai 
respublikiečiai yra užėmę 
daugiau kaip pusę Vietna
mu ploto. Jie kariauja už 
visišką savo krašto paliuo- 
savimą nuo Francijos.

(New Yorko Times pra
eitą savaitę rašė, jog parti
zaniški vietnamiečiai yra 
užvaldę beveik visą tą kraš
tą, apart didesnių miestų.)

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

JOHN YUSKA

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT 111 th Street Klotie* ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

BROOKLYN, N, V.
Lietuvių Kultūros Klubo priešme- 

tinis svarbus susirinkimas įvyks 
gruodžio 27-tos vakare 8 vai., pa
prastoje vietoje. Visi nariai atvyki
te, yra būtinai atliktinų reikalų. 
Valdyba. (276-278)

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins- J. B. Skatins
Tel. Virginia 7-4499

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
s Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

w Telefonas . TFT FVTSIO 
fa EVergreen 4?9407 i u/ i vz

SHUFFLE BOARD

K

if

*

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. '

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergrcen 4-0203

“AMERIKOS BALSAS’’ 
TURKIJAI

WASHINGTON. — Val
džios radijas.... “Amerikos 
Balsas” pradėjo ir turkų 
kalba skleisti' savo žinias ir 
programas. Sakoma, tatai 
patarnaus draugiškumo di
dinimui tarp Turkijos ir 
Amerikos prieš Sovietų Są
jungą.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

Duokite
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairus daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVcrgrcen 7-6238• * M

• ►

ROMOS KARALIUS, LYRINĖ EPIKA! 
Didysis Amžių Prietikis!

PRINCE
OF

FOXES
• TYRONE POWER 

ORSON WELLES 
WANDA HENDRIX

r"P ’V 7th Ave. ir 50th St. - 
I\ T DABAR RODOMA

Adam Skrybėlių
Dovamt CeFtifikatą

Duokite jam ADAM
Dovanų Certifikatą. 
sprendžiate kiek. Jis 
patinkamą Skrybėlę.

Skrybėlės
Jūs nu- 

pasi renka

«n9O*

TIIDO^C! D iD 411 GRAND STREET ZjU I ū IjAIY BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

5=" *■’” TELEVISION

EGZAMINUOJAME AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

1ST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Howes St. 

BROOKLYN, N. Y.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TELEPHONE

STAGG 2-5048

V ' U
•: 7 M f

♦*-«<**> *»♦*» ę

RES. TEL.

HY. 7-8631

•DG*

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrcen 4-8174

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININ

• •

ADAM HATS
Žiūrėkite telefonų knygų dėl 

Adam Krautuvių

Dr. A. Petriką
I DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868

Valandos: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Uūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ii’ už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RĘSTA

PAUKŠTIENOS PIETŪS SE
CIJA BROOKLYN!!

ADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tol. EVcrgreen 4-9612

—" " , ■ ■ |* i ‘ i *■
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