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• Štai eilėraščių puokštė. Juos 
parašė Rudolfas x Baran ik as, 
kuris paskutiniais pora metų 
Paryžiuje mokėsi tapybos. 
Perskaičiau aš juos labai en
tuziastiškai.

Tokie eilėraščiai, kaip 
“Traukiniu per Ameriką,” 
“Šilas žiemą,” “Idėjos švieso
je,” “Prie komunarų sienos,” 
“Robesono kalnas,” “Taikos 
ranka,” “Kada nors brolybė 
gims,” “Vainiko vietoj” ir kt. 
paliko manyje labai gilų Įspū
di.

Pats nebūdamas poetu, ži
noma, nesiimu spręsti jų po
etinės vertės. Kritikai, be abe
jonės, suras juose silpnybių ir 
trūkumų. Bet kas gi ką yra 

jTfoarašęs-sukūręs be silpnybių 
ir trūkumų? Toks autorius 
dar nėra užgimęs.

Tvirtai tikiu, kad Baraniko 
eilėraščių rinkinys gražiai pa- 

/ turtintų mūsų grožinės litera- 
\ tūros lobyną.

—o— 
žinau, jog Rudolfas, kaip 

ir kiekvienas rašytojas-auto- 
rius, norėtų savo eilėraščius 
matyti išleistus knygos for
moje. Mano supratimu, ši jo 
kūryba pilnai tos garbės užsi
tarnauja.

—o—
Svarbiausias klausimas: Kas 

galėtų to darbo imtis? Visas, 
mat, dalykas, sukasi apie tą 
“prakeiktą” dolerį. Mūsų 
darbininkiškos Įstaigos neturi 
pinigų.' Iš praeities jos žino, 
kad poetiški kūriniai plačiai 
nesiplatina. Pasidaro nuosto
lių. O kai nėra iš ko, tai kad 
ir mažiausias finansinis nuos
tolis pasidaro nenugalimu.

' % ’ . ' -o-
Štai ką aš manau. Mes tu

rime šimtus pažangių lietuvių, 
mūsų pažangiosios spaudos 
skaitytojų ir organizacijų 
narių, kurie nepaskūpėtų do
lerio kito naujo, jauno poeto 
kūrybos išleidimui, žinąu, kad 
kiekvienas, tą kūrinį Įsigijęs, 
labai džiaugtųsi Įvesdinęs sa
vo ^dolerinę.

Knyga būtų nedidelė, gal 
tik apie šimto puslapių.

• Paskutiniais keliais metais 
mes taip prenumeratos keliu 
esame išląįdę keletą knygų.

Ar negalima būtų pabandy
ti tą pat ir-su Baraniko poeti
ne kūryba? „

•
( Bandau/ mintimis perbėgti 
/ visus šiuos besibaigiančius

♦ metus. Ką pasiekėme ? Ką 
laimėjome? Ko neatlikome?

Daug kas būtų galima pasa
kyti kiekvienu klausimu. Bet 
trumpai ir drūtai užteks tiek: 

4^ažangusis lietuvių judėjimas 
išsivertė vidutiniškai gerai, 
taip šakant, išėjo “per vidu
rį.” Išsilaikė spauda ir orga
nizacijos beveik lygiomis. Tik 
ta nekviestoji mirtis išrovė iš 
mūsų tarpo visą eilę gerų 
žmonių ir tuomi vietomis pra- 

, retino mūsų gretas.
—o—

/ Turime-mintyje ir sąlygas. 
/Jos nebuvo mums prielankios.

Karo ir reakcijos isterija dar
bininkiškam judėjimui nesu- 

, daro dirvos klestėti.
•

Ar geriau bu® ateinančiais 
‘j« metais? Pagyvensime ir pa

ir I matysime.
Lai būna geriau. Pasiryžki- 

F J me dirbti smarkiau ir dau- 
f .• giau. Niekas savaime neiškris 

j iš dangaus. Turėsime tik tiek, 
J kiek nudirbsime. Taip buvo 
/ sįąis metais, taip bus ir 1952 

metais.

|r o štai nelabai maloni nau
jiena. Ji paliečia Lietuvių Li
teratūros Draugijos narius. 
Pirmu sykiu bėgiu paskutinių 
keliolikos metų metinis drau-

(Tąsa 4-tam pusi.)

DUJŲ SPROGIMAS KASYKLOJE UŽMUŠĖ 119 MAINIERIU
TEISĖJAS NESUTINKA
PANAIKINT KALTINIMUS
PRIEŠ 17 KOMUNISTŲ
Komunistai sako, grand džiūre 
buvo tyčia parinkta pries juos

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Edward 
A. Conger atmetė 17-kos 
komunistu prašymą panai
kinti kaltinimus prieš juos.

Valdžiai reikalaujant, fe
derate grand, džiūre apkal
tino juos pagal Smitho įsta
tymą, kad jie “sūokalbia- 
vę skelbti, jog reikės nu
versti Amerikos > valdžią 
per jėgą bei prievartą.”

Komunistų a d v o k a t ai, 
prašydami panaikint bylą, 
nurodinėjo, kad:

Džiūrėn, kuri juos apkal
tino, nebuvo įleista nei vie- 
no negro, nei vieno darbi
ninko.

Pats Smitho įstatymas 
peržengia. Jungtinių Valsti
jų Konstituciją, kuri užti
krina žodžio ir susirinkimų, 
laisvę; ir pagal Konstituci
ją negalima bausti vien tik
tai už mintis.

Vadinami valdžios paro
dymai prieš 17 komunistų 
buvo rankiojami, šnipinė
jant pasikalbėjimus per 
telefoną ir kitais neteisė
tais būdais.

Darydama kaltinimus, 
valdžia užtylėjo, kaip ša
lies Aukščiausias Teismas 
aiškino prasižengimus prieš 
Smitho įstatymą.

Komunistai prašė bent 
atidėti teismą šešiems mė
nesiams, jeigu pati byla da
bar nebūtų panaikinta. Jie 
priminė, jog kol eina karas 
Korėjoje, tai verda tokia 
isterija, kad negalima tikė
tis teisingo teismo. Už pus
mečio galėtų būti padaryta 
taika Korėjoj; tad gal ir 
teismas būtų teisingesnis.

Teisėjas Conger atmetė 
ir šį prašymą.

Penktadienį šią savaitę 
bus paskelbta, kada prasi
dės teismas prieš kaltina
muosius.

New York. — Komunistų 
vadovai William Z. Foster 
ir Elizabeth' Gurley Flynn 
atsišaukė į amerikiečius, 
kad reikalautų n u b a u st 
taksų sukčius ir kyšininkus 
valdžioje, o paleist politi
nius kalinius. •

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington.—Prez. Tru- 

manas prašė Plieno Darbi
ninkų Unijos vadus atšauk
ti streiką, skelbiamų nuo 
naujųjų metų dienos.

Korėja, ^-r Šiauriniai ko
rėjiečiai įteikė ameriko
nams laišką nuo paimto ne
laisvėn amerikinio genero
lo Williamo Deano.

Washington. — Amerika 
žada Libijai $10,000,000 pa
ramos.

Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Gruodžio (Dec.) 26, 1951

Atsišaukimas sako, “graf- 
tu permirkusi politikierių 
mašina” medžioja įr kalėji
mai! grūda komunistus ir 
kitus vadinamus “neištiki
muosius”;- tokia politinė 
mašina “užkūrė savižudiš
ką Korėjos, karą ir isteriš
kai stumia link naujo pa
saulinio karo.”
...... .. . ■■ 1 ■ ■' 1 ' ..... ... -V- --------------------T- 1

Tik pradedant šventes, 
žuvo 365 amerikiečiai

Nuo pereito penktadienio 
iki pirmadienio ryto žuvo 
365 a m e r i k i ečiai, tiktai 
pradėdami kalėdines links
mybes. Kelios dešimtys ne
teko gyvybės per gaisrus, 
šaudymus ir kt. Kitus au
tomobiliai užmušė.

Nacionalė Apsisaugojimų 
Taryba skaičiavo, jog viso 
per kalėdines šventes bus 
žuvę 600 žmonių.

Rusija norinti išvengt 
karo, sako vakarinės 
Europos politikai

New York. — Vakariniu 
kraštų valdininkai, • kurie 
nesehiai Europoje atlaikė 
visą eilę konferencijų, Ma
ro išvada:

—Rusija nori išvengti pa
saulinio karo taip ilgai, 
kaip tik galima įmatyti... 
Stalinas ir jo bendrai vis 
dar tikisi laimėti politiniais 
ir ekonominiais būdais.—

Taip rašo New Yorko 
World - Telegram, pasirem
damas United Press ir As
sociated Press žiniomis, ir 
priduria nuo savęs:

—Tarp tų, kurie mato ga
limybę susitaikyti su Ru
sija, yra Anglijos premje
ras Churchillas ir jos užsie
nio reikalų ministras Ede
nas.—

42 meksikiečiai žuvo 
per eglaitės gaisrą

Tijuana, Meksika. — Per 
gaisrą, kilusį iš kalėdinės 
eglaitės sekmadienį, sudegė 
bei tapo mirtinai sutremp-. 
ti 42 žmonės, dauginusia 
moterys ir vaikai. Sužeis
ta 112 kitų.

Kalėdinė pramoga medi
nėje salėje buvo suruošta 
našlaičiams.

Besistųmdant dviem ber
niukam, tapo parversta Ka
lėdų eglaitė; pratrūko eg
laitėje elektra iš susikry
žiavusių vielų. Taip ir ki
lo gaisras. Kai kurie daly
viai juokaudami pylė alų 
ant eglaitės.

Korėjos belaisviai galės 
susirašinėt su giminėmis

Korėja, gruod. 24.—šiau
rinė Korėja pasiūlė įsteigti 
Panmundžome paštą, per 
kurį galėtų susirašinėt su 
giminėmis belaisviai, esami 
Šiaurinėje ir Pietinėje Ko
rėjoje. Amerikonai užgy- 
rė pasiūlymą.

Šiauriniai korėjiečiai at
metė amerikonu reikalavi
mus, kad Tarptautinis Rau
donasis Kryžius lankytų vi
sas belaisvių stovyklas abie
jose pusėse ir kad ameriko
nų ir šiaurinių '' korėjiečių 
lėktuvai galėtų per busimą
sias paliaubas skraidyti 
virš Šiaurinės ir. Pietinės 
Korėjos. Amerikonai sa
kė, tokių skraidymų reikia, 
norint tėmyti, kad nei vieni 

Vengri ja baudžia 4 Amerikos lakūnus po 
$30,000 arba po 3 mėnesius kalėjimo

Budapest, Vengrija.—Ka
rinis Vengrijos teismas su-
rado, kad keturi Amerikos 
lakūnai “šnipinėdami” skri
do per Vengriją lapkričio 
19 d. Už tai jiems pritei
sė po $30,000 piniginės pa
baudos kiekvienam arba 
3 mėnesius kalėjimo, jeigu 
pabauda nebūtų sumokėta.

Be to, teismas nusprendė 
konfiskuoti suimtą ameri
kinį karinio transporto lėk
tuvą.

Amerikos vyri a u s y b ė 
tvirtino, kad jie skrido iš 
Vokietijos į Jugoslaviją ir

Churchillas žada anglam 
skurdą, baugina bankrūtu

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas įspėjo sa
vo piliečius, kad per kelis 
metus jie turės ‘ dar sun
kiau skursti. To reikėsią, 
kad Anglija galėtų išveng
ti gręsiančio bank rū to ir 
visiško susmukimo.

Tai buvo kalėdiniai 
Churchillo sveikinimai an
glams per radiją. 1

Šiemet Anglija išeikvojo 
500 milijonų dolerių aukso, 
pirkdama* reikmenis iš už
sienio, ir “jeigu nebus su
mažinti tokie Anglijos iždo 
nuostoliai,” sakė Churchil-

Sovietai suteikė šešiems 
kitataučiams Stalininės
Dovanas už veiklą taikai

Maskva.—Sovietų vyriau
sybė paskyrė šešias Stalini
nes Dovanas užsieniečiams 
rašytojams ir profesoriams, 
pasidarbavusiems už taiką. 
Dovanos buvo paskelbtos 
per Stalino, 72 z metų am
žiaus sukaktį. Kiekviena 
dovana yra 100,000 rublių 

! nei kiti nedidintų savo ka
rinių jėgų naujais įgabeni- 
mais iš užsienio.

Amerikonai atmetė šiau
rinių korėjiečių reikalavi
mą, kad ir per paliaubas 
būtų leista jiem statyti 
naujas lėktuvų aikštes.

Amerikonai kaltino šiau
rinius korėjiečius, kad jie 
nepaskelbė apie 50,000 pa
imtų nelaisvėn pietinių Ko
rėjos tautininkų.

Šiauriečiai atsakė, dauge
li belaisviu nužudė ameri
konai lakūnai, bombarduo
dami visą šiaurinę Korėją. 
Kai kurie belaisviai mirė 
nuo žaizdų, o kiti buvo pa
leisti tuoj po suėmimo.

netyčia užklydo ant Ven
grijos..

Sovietiniai lėktuvai pri
vertė juos nusileisti žemyn.

Pranešama, kad teisme 
jie prisipažino, tyčia lėkę 
per Vengriją. Jų lėktuve 
buvo rasta žemlapiai, radi
jo imtuvas - duotuvas ir ki
ti šnipams reikalingi įren
gimai.

Vengrų vyriausybė tvirti
no, kad to lėktuvo “misija” 
buvo nuleidinėti šnipus į 
Sovietų Ukrainą, Čechoslo- 
vakiją bei kitas naująsias 
rytų Europos demokratijas.

last, “tai po keleto mėnesių 
mes atsidursime bankrūte, 
kur turėsime pasirinkti vie
ną iš dviejų — badauti ar
ba iš almužnų gyventi, jei 
galėtume almužnų gauti.’’

Churchillas kaltino buvu
siąją socialistų - darbiečių 
valdžią už Anglijos įvary-' 
mą į tokius keblumus.

Kalbėdamas apie dabar
tines išlaidas ginklavimuisi, 
Churchillas bažijosi, kad 
stengsis išvengti karo su 
Sovietais ir pridūrė: “Ben
drai pasakius, aš nemanau, 
kad įvyks toks karas.”

(25 tūkstaryčių dolerių), 
aukso medalis ir diplomas.

Taikos dovanas gauna 
šie:

Anna Seghei«, vokiečių 
rašytoja; Pietro Nenni, 
Italijos kairiųjų socialistų 
vadas; Jorge. Amado, Bra
zilijos rašytojas, ištremtas

— ■——*

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

JOHN LEWIS REIKALAUJA 
GERESNIO ĮSTATYMO 
MAINIERIAM APSAUGOT
Gubernatorius Stevenson užmiršo 
savo žadėtą saugumą kasyklose

West Frankfort, 111. — 
Baisus dujų s pi-ogi mas 
penktadienį vakare pražu
do 119 mainieriu New Ori
ent num. 2 angliakasykloj.

Iki pirmadienio buvo iš
imta 92 žuvusiųjų lavonai. 
Surasta ir 27 kiti negyvė
liai užgriautoje per eksplo
ziją. kasykloje, 535 pėdų gi-

Graikija sako, Amerika 
U v • v I •

per mažai ją šelpia
t---------------------

Athenai, Graikija. —Grai
kijos. monarcho - fašistų 
valdžia murma, kad Jung
tinės Valstijos skiria jai 
tiktai 182 milijonus dolerių 
paramos ateinantiems me
tams. Sako, reikėjo bent 
250 milijonų doleriu kari
nėms ir kitokioms išlai
doms.

Šiemet, Amerika davė 
Graikijai 277 milijonus do
leriu. V •

Lėktuvo nelaimėj Irane 
sudegė 8 amerikonai 
ir 12 kitataučiu

Teheran, Iran. — Sudu
žus lėktuvui į kalną ir spro
gus, sudegė dr. Henry G. 
Bennett, prezidento Tru- 
mano pasiuntinys dėl para
mos Tranui pagal vadinamą 
Ketvirtojo Punkto progra
ma.

Kartu žuvo Bennetto 
žmona; Benjamin Hardy, 
tos programos pareigūnas, 
ir penki kiti amerikonai. 
Be to, sudegė 12 egiptėnų 
ir skirtingų kitataučių.

Tai buvo Egipto lėktuvas, 
kuris per sniegų audrą su- 
tiško į dviejų mylių aukščio 
kalną.

Korėja. — Buvo tik ma
žų susikirtimų tarp ameri
konų ir šiaurinių korėjie
čiu, v

London. — Mirė seniau
sia moteris" Anglijoj, Mar
tha Coppins, 109 metų.

iš tėvynės; Ko Mo-džo, Ki
nijos. Mokslų Akademijos 
prezidentas; Ikuo Oyama, 
socialistas japonų profeso
rius, buvęs a m e r i k Ln i o 
Northwestern Universiteto 
profesorius, ir Monica Fel
ton, anglų rašytoja.

Monica Felton neseniai 
lankėsi Korėjoje ir pranešė 
mačius anglu ir amerikonų 
žiaurumus. Iki tol jinai tu
re j o tarnybą buvusioj e 
Anglijos darbiečių valdžio
je. Bet darbiečių ministrai 
pavarė ją už tą pranešimą.
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I luinoje. Iš 120 mainieriu 
išliko gyvas tiktai vienas.

Tai didžiausia angliaka
sių tragedija nuo 1928 me
tų, kada Mathers, Pa., ka
syklos sprogime ' buvo už
mušta 195 mainieriai..

Mainieriu Unijos vadai 
kaltina New Orient kasy
klos savininkus tiž apsilei
dimą. Jie neįtaisė reikalin
gos. mašinerijos, kuri trauk
tų eksploduojančias me
thane dujas iš angliakasy- 
klos.

Į nelaimės vietą atsilankė 
John L. Lewis, Mainieriu 
Unijos, pirmininkas, Jung
tinių Valstijų vidaus reika
lų sekretorius Oscar Chap
man ir kiti valdininkai. .

Lewis reikalavo išleist 
naują, geresni šalies įsta
tymą, kuris tikrai privers
tų kasyki i nes kompanijas 
saugoti mainieriu gyvybę 
ir sveikatą.

Centrali jo j, Illinojuj, ka
syklos ^eksplozija 1948 me
tais pražudė 111 mainieriu.

Kuomet Adlai E. Steven
son kandidatavo į guberna
torius, tai pasižadėjo užti
krinti mainieriams saugu
mą. Bet tapęs gubernato
rium jis užmiršo prižadą— 
nesistengė prispirti kompa
nijas, kad įvestų reikalin
gas kasyklose apsaugas.

7 kareiviai nuteisti 
kaip “maištininkai”

New York.—Karinis teis
mas nuteisė septynis karei
vius į sunkiųjų darbų kalė
jimą 9 iki 15 metų už va
dinamą “maištą.” Jie rug
sėjo 17 d. sukėlė riaušes 
Jay Forto kalėjime, kur 
buvo laikomi už armijos 
taisyklių laužymą.

Jie sukilo prieš žiaurų sa
vo viršininką pulkininką 
Hicką ir reikalavo page
rint maistą. Riaušininkai 
mėtė pro langus šluotas, 
viedrus bei kitus daiktus ir 
ai’dė lovas.

Teisme jie liudijo, kad 
gaudavo per blogą maistą 
ir mažai to paties — tiktai 
po dvi riekutes duonos ir 
saują kitokio grūdinio val
gio pusryčiams, o pietums 
ir vakarienei — po-dvi rie
kutes duonos ir bulvę.

Aukštesnis karinis teis
mas dar pernagrinės spren
dimą prieš juos.

Tripoli, Libija. — Čionai- 
tinė arabų spauda kursto 
prieš žydus.; sako, betur
čiai žydai persikraustė į 
Palestiną, bet turtingieji 
pasiliko kaip Libijos “iš
naudotojai.” •

I
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AR BUS STREIKAS?
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, prieš Kalėdas, dar nieks 

tikrai negali pasakyti, ar plieno pramonės darbininkai 
eis i streiką ar ne?«. v

Kaip žinia, United Steelworkers of America unija 
(CIO) neseniai buvo sušaukusi konferenciją Pittsbur- 
ghan, kuri įpareigojo savo prezidentą Philip Murray 
skelbti streiką su sekamų i'hetų pradžia, jei samdytojai 
atsisakys išpildyti darbininkų reikalavimus. Vyriausias 
ręikalavrmas yra algų pakėlimas — apie 15 nuošimčių.

Tuomet Philip Murray pasakė, jog streikas—neišven
giamas, kadangai samdytojai atsisako rimtai derėtis, 
rimtai kalbėtis dėl algų pakėlimo.

Murray numatė, jog streikas gąli prasidėti tuojau po 
Naujų Metų.

Nepasitikėdamas tik tuo, ką nutarė konferencija, Mur
ray šaukia specialią unijos konferenciją - suvažiavimą, 
kuris ivyks 1952 metu sausio 3 ir 4 dd. Atlantic City, 
N. J. ‘ <

Šio nepaprasto suvažiavimo žodis bus paskutinis, — 
paskutinis ta prasme, kad plieno darbininkai bus išvesti 
streikam jei samdytojai atsisakys išpildyti jų reikalavi
mus.

MIRŠTANTIEJI CHORAI
—GERA PAMOKA

Čikagoje yra daug lietu
vių, todėl ten buvo • prisi
steigę ir nemaža chorų. Be 
pažangiųjų Laisvės Kan
klių Mišraus Choro, be Ai
do Choro, ten gyvavo jau 
seniai įsikūręs Birutės Cho
ras; ten gyvavo Alisės Ste
ponavičienės. suorganizuo
tas Mergaičių Choras; ten 
dar gyvuoja Vyčių Choras 
ir tt.

Šiomis dienomis skaitome 
savaitraštyj Sandaroj, kad 
“Steponavičienės pagarsė
jęs Mergaičių Choras dau
giau neegzistuoja.” Jis lik
vidavosi. Girdi: “Ištiki
mos choro narės sunkia 
širdimi atsisveikino su sa
vo mokytoja, kuri per de- 
sėtką metų lavino tą cho
rą ir padarė jį vienu ge
riausių visoje Chicagoje.”

Kodėl gi šis choras “dau
giau neegzistuoja”? Todėl, 
rašo laikraštis, kad “stoka 
medžiaginės paramos ir 
skūpus lankymasis į pa
skutinius tris choro paren
gimus privedė prie to, kad 
choras nebegalėjo ilgiau iš

gintai baigėsi chorui su 
nuostoliais ir tai privedė 
chorą užsidaryti.

Toliau Sandara rašo:
Ne ką geresnėje padėtyje 

yra ir seniausias Chicagoje 
choras. Po 44 metų 
darbuotės meno ir 

kultūros srityje. “Birutė” irgi

VISKAS, KAIP MATOME, priklausys nuo samdytojų:
nori jie, kad streiko nebūtų, ar nori, kad jis būtų?

Darbininkų reikalavimai yra teisūs, to nieks neužgin
čys. Viskas nesvietiškai pabrango, darbininkų gyveni
mas pasunkėjo, todėl jie ir ryžtasi kovoti už algų pa-1 '“Birutės
kėlimą. • gražios

Samdytojai gi sako: jie sutiktų pakelti darbininkams
algas, jei valdžia leistų jiems pakelti plieno kainas.'Vai- atsidūrė likvidacijos pavojuje, 
džia purtosi. Valdžios, pareigūnai aiškina taip: jei bus Teko nugirsti jog ilgametis 
pakeltos plieno kainos, tai automatiškai turės pakilti ir 
yisų( kitų produktų kainos, o tuomet—naujas nerimas

' darbininkuose; tuomet > <
jiems algas.

Netenka nei sakyti, kad plieno magnatai galėtų pa-!
kelti darbininkams algas, nepakeliant plieno -kainų, —:
pelnų jiems užtektų. Betgi samdytojai nenori prie to
prisileisti. Jie žinoa jog ginklavimas.is, karas privalo neš-!
ti jiems vis didesnius ir didesnius pelnus, nes kapitalis-

• tiniuose kraštuose karas ir jam ruošimasis yra niekas
kitas, kaip praturtinimas senų milijonierių ir priauklė-

• jimas naujų. Karas — nelaimė darbo žmonėms, o kapi
talistams — laimė.
' Kuo visa tai baigsis, netolima ateitis parodys.

Jei plieno pramonės darbininkų streikas kils, tai jis
palies visas, kitas pramones. Virš 1,000,000 organizuotų
darbininkų vienu ypu stos kovon. Jiems talkon žada
stoti angliakasių unija. Jiems padės kitų pramonių 

į < darbininkai.

i jog ilgametis 
“Vyčių” choras įtempia pas
kutines jėgas pasilaikyti van-

darbininkai reikalaus pakeltiI dens paviršiuje.

DARBO SEKRETORIUS Main•ice J. Tobin aną dieną 
pasakė, jog per šiuos metus žmonių gyvenimas Ameri
koje pakilo 10.1 nuoš. .Apie 45 procentai žmonių, dirban
čių už algas,. negavo pakelti tiek algų, kiek pakilo gy
venimas.

Tiesa, Mr. Tobin teigia, jog tai paliečia vyriausiai 
neorganizuotus darbininkus. Sutinkame, bet užtenkamai 
gyvenimas pasunkėjo ir organizuotiems darbininkams. 
Šiandien organizuotas darbininkas gauna algos pakėli
mą, o rytoj pakylą tiek pat arba dar daugiau pragyve
nimo produktai. Turėk ir džiaukis!

Aišku, Mr. Tobin nepasako, kas dėl to kaltas, nes jei 
jis pasakytų, tai turėtų pripažinti, jog dėl visos padėties 
yra kalta Trumano valdžios politika.

LIBYJOS NEPRIKLAUSOMYBE
EINANT Jungtinių Tautų asemblėjos nutarimu, 

darytu 1949 metais, buvusioji Italijos kolonija Afrikoje, 
, Libyja, privalo būti paskelbta nepriklausoma 1952 metų ? 
%. sausio 1 d. ?

Tačiau britai, kurie yra faktinais to krašto valdyto
jais, libiečiams suteikė “kalėdinę dovaną,” leisdami jiems 

i< pasiskelbti nepriklausomais gruodžio 24 dieną.
Libyja bus karalystė,—Mohametas Idris ei Senussi yra 

> padarytas karalium ir vadinsis Idris I-muoju.
Libyja apie 670,183 ketvirtainių mylių kraštas, bet 

jame daug dykumų; gventojų turi virš 1,000,000. Turkai 
Libyją valdė nuo 16-to amžiaus iki 1911 metų, kuriais 
italai iš turkų atsiėmė ir ilgainiui inkorporavo į “Ita
lijos imperiją.” Tačiau Il-rojo pasaulinio karo metu bri- 

/ tai italus ir nacius iš Libyjos išmušė ir per tūlą laiką 
Libyja oficialiai skaitėsi valdoma Juhgt. Tautų, bet fak
tiškai—britų.

Netenka manyti, kad šis kraštas bus iš tikrųjų ne- 
. priklausomas.

Britai Libyjoje palaikys savo kariuomenės, dalinius,
- kaip palaikė. Tai, girdi jie pasiekė susitarimu su “lai
kinąja Libyjos valdžia.” !

Jungtinės Valstijos Libyjoje palaikys savo militarihę I

jų lietuvių: palaikykime sa
vo chorus.; savo menines or
ganizacijas, nežiūrint visų 
skerspainių'. Lietuviškų kul
tūrinių pramogų ardytojai 
nusiskus sprandą savo ne
lemtame užmojyj, o mes 
gyvuosime!

Tai yra liūdni reiškiniai 
į mūsų kultūrinėje padangėje.
■ Del ko tokie smūgiai ištinka 
j mus vienas po kito? šiuo 1 o

° klausimu . reikėtų rimtai iri 
nuodugniai susirūpinti. Pasi
kalbėjus su tų chorų, nariais 
ir rėmėjais gaunasi Įspūdis, 
jog čia gimę lietuviai ir lietu
vaitės, o taip pat ir žymi dalis 
seniau atkeliavusių tautiečių 
skubiai traukiasi iš viso veiki
mo, manydami, jog 
“ n a u j o m s p a j ė go m s, ’ 
nebėra reikalingi.

Kaip matome, 
prasta. Jeigu jau Chica
goje nebegalima išlaikyti 
tų chorų, kurie gyvavo per’ 
ilgus metus (sakysime, Bi
rutės Choro), tai kur jie 
galima išlaikyti?

Dėl šios padėties Sanda
ra vyriausiai kaltina nau
jai atvykusiuosius, kurie 
užsimojo m o n o p o lizuoti 
“visa kultūrine veiklą ir 
tik save skaityti tikraisiais 
lietuviškos dainos ir muzi
kos atstovais.”

Taip, naujai atvykusieji 
savo kvaila politika paken
kė daug, bet ar-Sandara ir 
jos vienminčiai naujai atvy
kusiuosius už tai pasmer
kė ? •

Mes ne karta sakėme, kad sac,oriaus

įtvykus 
jie jau

padėtis

pa-

“naujai atvykusiųjų” pasi
ryžimas pikietuoti pažan
giųjų lietuvių kultūrines 
pramogas—koncertus, pik
nikus,— kenkia visam kul-' 
tūriniam lietuviškam dar-! 
bu i Amerikoje. Tačiau San-; 
dara nesubarė pikietuotojų! 
ir tų,-kurie juos organizuo
ja. Ir štai pasekmės! Jų 
chorai griūva, įra, jauni
mas atsisako juose būti, 
juos palaikyti.

Visa tai deda juo dides
nes pareigas ant pažangių-

PRIIMTUVĖS TARYBŲ 
SĄJUNGOS ATSTOVY
BĖJE KANADOJE

Kanados Liaudies Balso 
redaktorius pateikia įspū
džių apie priimtuves, įvyku
sias šių metų lapkr. 7 die
ną Tarybų Sąjungos atsto
vybėje (Ottawa mieste, 
Kanados sostinėje), kurio
se ir jam teko dalyvauti. 
Tarp kitko, jis rašo:

Pirm manęs j atėjo virš 400 
svečių. Jų tarpo buvo valdžios 
atstovai, pavyzdžiui, ponas 
Douglas Abot, finansų minis- 
teris, ponas Jules Leger, kuris 
atstovavo premjerą St. Lau
reatą. Buvo armijos, orlaivy- 
no ir laivyno atstovai. Visi at
rodė linksmi, lyg šalto karo 
nebūtų visai. Tik traukia vod
ka. tik užkandžiauja.

Tarp svečių susiradau daug 
pažįstami] iš progresyvių or
ganizacijų veikėjų : ukrainų, 
lenkų, rusų, latvių, žydų, suo
mių ir kitų. Taipgi ir darbi
ninkų spaudos atstovus. Dėl 
to aš jaučiausi kaip namie su 
draugais.

Prie mūsų priėjo draugas 
Abramoff, atstovybės parei
gūnas, kuris visus prašo jaus
tis kaip namie. Jis beveik vi
są laiką praleido su progresy
viais draugais užkandžiauda
mas, pasikalbėdamas.

Man teko sueiti su vienp 
progresyviu liberalu, kuris sa
vo laiku \daug darbavos, kad 
Kanada 'pripažintų Tarybų' 
Sąjungą. Jis visuomet - buvo 
simpatingas darbo žmonėms. 
Jis jau apie 65 motų amžiaus. 
Priėjęs pasveikinau ir sakaą: 
“Kai]) jūs jaučiatės?” Sako, 
labai gerai.-Sakau jam, jau' 
virš 19 metų pažįstu ir' vL ( 
toks pat,-tvirtas, gyvas. “Mat, 
aš atgimiau 1917 metais; tai 
dar jaučiuosi- jaunas,” atšovė 
jis.

Vėliau toko susipažinti su 
Haiti ambasadorium. Jis ir jo 
žmona yra labai malonūs 
žmonės. Mums besikalbant, 
prieina Šveicarijos pasiunti
nys, liesas, apysenis žmogus, 
bot gana gyvas. Haiti amba
sadorius supažindina mane 
su juo. Klausiu jį, kaip jau
čiasi šiame baliuje. “Labai ge
rai,” sako jis. Kas jam įdomu, 
tai kad visko daug, ii* publika 
labai maloni, o formalumų 
labai mažai. Tas viskas pada
ro tave labai artimą sveti. Vė
liau prieina prie mūsų Franci- 
jos pasiuntinys su savo jauna 
žmonele. Taip >pat Haiti am
basadorius supažindina mus 
visuš. Greit pribuvo patarnau
tojas su užkandžiais, ir gėri
mais. Francijos' pasiuntinio 
žmoha turjnit, buvo gyviausia 
tarp visų moterų. Gyva, malo
ni, “moderniškai” apsirengusi.

Apie 10 valandą publika 
pradėjo skirstytis, atsisveikin- 

i ti. Visi buyo gerame’ ūpe.
Virš 500 ž,mbnių ‘buvo. Amba: 

; vietininkas ir jo 
žmona visus išleido iki durų 
ir padėkojo už atsilankymą.

Krikščioniškos bažnyčios 
rasinė diskriminacija

Labai įdomų pripažini
mą padarė Yale Univer
siteto' Divinity School 
vedėjas, Dr. Liston Pope. 
J i s kalbėjo krikščioniš
kų bažnyčių misionierių 
susirinkime. O jį taip kal
bėti privertė pasaulinė pa
dėtis, kuri jau seniai nebe
duoda ramybės krikščiony
bės galvoms. Vėl kalta ta 
pati Rusija. Jinai darahti 
milžinišką progresą kovoje 
už laimėjimą Azijos ir A- 
frikos žmonių pritarimo. 
Tuo tarpu taip v’adinartii 
“Vakarai,” ypač Amerika, 
vis daugiau,, ir daugiau nu
stoja tuose žmonėse pasiti
kėjimo.

Čia eina kalba apie ra
ses ir rasinius santykius. A- 
merikoje padėtis tikrai 
skandališka. Čionai diskri
minacija prieš negrus daro 
gėdą šiam dideliam ir tur
tingam kraštui, kuris, juk 
skaitosi pačiu krikščioniš
kiausiu kraštu pasaulyje. 
Juk ir net tie diskriminuo
jami negrai, keturiolika mi
lijonų jų, yra krikščionys!

Tuo, matyt, labai susirū
pinęs įDr. Pope”. Kas blo-

ir

giausia, jis sako, kad 
rasinė diskriminacija 
pilnai užkariavus beveik vi
sas Amerikos krikščioniš
kas bažnyčias. Dr. Pope 
sako, kad tik vienas pro
centas krikščioniškų bažny
čių yra laisvos nuo rasinės 
diskriminacijos. Tik viena 
bažnyčia iš kiekvieno šimto- 
Bažriyčių tiktai pripažįsta 
rašinę lygybę —’pripažįsta 
ne tik žodžiais, bet ir dar
bais, kasdieniam gyvenime.

Tai tokia čia krikščionybė. 
0 ji nbri laimėti savo pusėn 
Azijos ii’ Afrikos žmones!

Ar tokią padėtį galima 
paslėpti nuo pasaulio akių? 
Ar reikia Rusijos arba, ko
munistų, kad Azijos ir Afri
kos žmonėms parodytų, kas 
dedasi krikščioniškoje A- 
merikoję?

Gerai, kad Dr. Pope smer
kia; bažnyčiose rasinę dis
kriminaciją. Tik būtų daug 
geriau ir sveikiau, jeigu jis 
ir jo kolegos skelbtų rasi
nę lygybę ne iš baimės Ru
sijos ir koniunizmb, o iš šir
dies, iš įsitikinimo, kad ra
sinė nelygybė yra nepateisi
nama piktybė. Salietis

šita 
yra

bei 
tau- 

di- 
pa-

ekb-

Ką davė tarybitie koiistitu 
rija lietuvių tautai

Rašo 
J. PALECKIS

1919 metais lietuvių tau
tai primestoji buržuazinė 
santvarka buvo labiausiai 
pašėlusi fašistinė diktatū
ra. Kapitalistų, dvarinin
kų ir fašistinių politihių 
avantiūristų saujele,' buvusi 
valdžioje, pasmerkė^ liaudį 
vergovei ir beteišiškumui. 
Visomis gyvenimo gėrybė
mis naudojosi turtuoliai, o 
plačiųsios liaudies masės vis 

j'* | labiau nusigyveno. Suma
žintais buržuazinio žemės 
ūkio ministro Krikščiūno 
duomenimis Lietuvoje buvo 
apie 300,000 visiškai Ryba 
dalinai bedarbių. Neveltui 
per 20 metų trukusį bUi’žu- 
azijos viešpatavimo laiką iš 
Lietuvos emigravo daugiau 
kaip. 100,000 žmonių^ o de
šimtys tūkstančių žmonių 
kasmet nueidavo į užsienį 
sezoniniams darbams.

Tik turtingųjų žmonių 
vaikai galėjo lankyti viduri
nę mokyklą. Didžiule*, gi 
vajkų dauguma nebaigdavo 
ir keturiametės pradinės 
mokyklos, mokėsi, bendra 
taisykle, iš viso vieną ar 
dvi žiemas ir likdavo maža
raščiais. '

Pasigailėjimo verta ir tra
giška buvo buržuazinės Lie
tuvos padėtis užsienio poli
tikos atžvilgiu. Nors ji bū-, 
vo- vadinama “nepriklauso
ma” valstybe, bet faktiškai 
ji buvo imperialistinių vals
tybių puskolonija. 1920 me
tais Lietuva neteko savo 
sostinės, Vilniaus, o . 1939 
metais Hitleris užgrobė lie
tuviškąjį Klaipėdos uostą- 
Ne kartą Lietuvos egzista-

Tarybų valdžia užtikrind 
lietuvių tautai lietuviškųjų 
žemių sujungimą. Lietuvos 
valstybingumo lopšys — se
nasis Vilnius visiems lai? 
kams tapo Tarybų Lietuvos 
sostine, o Klaipėda vėl yra 
Lietuvos jūros uostas.

Lietuvos darbo žmonių 
darbinis entuziazmas 
broliškųjų tarybinių 
tų, ir visų pirma, 
džiosios rusų tautos 
galba užtikrino n e 
karo metu sugriautos
nomikos spartų atkūrimą, 
bet ir jos augimą. Pirmojo 
pokarinio penkniečid įvyk
dymo išdavoje prariionės 
bendrosios produkcijos ga-_ 
m y b a padidėjo " daugiau 
kaip 80% palyginti su prieš
karine gamybą. Atstatyta 
ir naujai pastatyta daugiau 
kaip 190 stambių pramonės 
įmonių. Darbininkų skai- ' 
čius beveik trigubai padi
dėjo palyginti su 1940 me
tais. Pusketvirto karto pa
didėjo elektros energijos iš- • 
dirbis. Pramonės darbo rb- \. 
zul tatai 1951 metais roPo 
žymų produkcijos padidėji-”*' 
mą palyginti su 1950 me
tais.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Lietuvos kaimas, kur nuga
lėjo kolūkinė santvarka ir 
žemės ūkis tapo visuomeni
nis, stambus ir mechanizuo
tas. žymiai padidėjo der
liai. Niekuomet ankščiau 
Lietuvoje nebuvo nuimattia 
tiek daug kviečių, kaip 1951 
metais. Pasiturintį, kultū
ringą gyvenimą dabar gy- t 
vena visa kolūkinė valstieti
ja. •

Apie audringą kultūros 
pakilimą Tarybų Lietuvoje 
byloja moksleiviu skaičius, . 
prašokęs pusę milijono, kas 
buržuazinei Lietuvai buvo 
nei manomu skaičiumi. Pa
lyginti su buržuaziniais 'lai
kais penkeriopai padidėjo 

— darbininkų ir taniau- mokinių skaičius vidųrinrte 
tojų socialistinė tarybų res- mokyklose, trigubai padidė- 
publika. Ji įėjo į .Tarybų 
Sąjungos sudėtį lygiateisės 
sąjungines respublikos tei
sėmis. Lietuvių tauba pasi
davė visišku visos, šalies, vi
sų „ įps turtų šeimininku. 
Valdžia perėjo į darbo žmo
nių. i'khkaš. Tarybų valdžia 
užtikrino realias ‘ demokra
tines teisės darbo žmo
nėms, kui’ie patys vykdo 
valdžią per Darbo žmonių 
dęplitątų tarybas, r “1

vimas buvo pakibęs ore ir 
ji-nežuvo tik Tarybų Sąjun
gos paramos dėka.

Viskas Lietuvoje pasikei
tė nuvertus buržuazinę 
santvarką. Remiantis Ta
rybine Konstitucija, kurią 
1946 metais vienbalsiai pri
ėmė visos liaudies išrinkta
sis Liaūdies Seimas, Lietu
va lapo naujo tipo respubli
ka •

Ar žinote šiuos žodžius?.
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

Alchemija (arab.), seiiovės 
chemijos mokslo laipsnis, ka
da buvo stengiamasi iš pa
prastų metalų padaryti bran
gius metalus — auksą, sidab
rą.

Alchemikas (arab.), asmuo,

aviacijos bazę netoli Tripolio.
Iš vardo, taigi, Libyja yra nepriklausoma, bet iš ti

krųjų ji priklausoma britams ir amerikiečiams.- Ji šoks 
I pagal pastarųjų muziką.

dirbąs alchemijos srityj.’
Alcis, 1. lietuvių mitologi

jos milžinas, karžygis, kuris 
keliaudamas darydavęs žmo
nėms ar daug žalos ar daug 
gero; 2. dvilypė senųjų ger
manų dievybė.

Alebastras (gr.), mineralo 
gipso rūšis, šviesiai gelsvos ar 
baltos spalvos.

Alefas (hebr.), pirkioj i hej 
b rajų abėcėlės ’raide.

jo studentų skaičius unkš
tosiose mokyklose. Kiiy£ų 
fondai respublikoje padHė-. 
jo beveik 10 kartų. Vien 
pokariniais rtietaįs išlięišta 
daugiau kaip 4,000 pavadi
nimų knygų, kurių tiražas 
42 milijonai egzempliorių. 
Respublikoje yra 122‘ kul
tūros namai, 3,134 klubai- 
skaityklos, eina daugiau į 
kaip 200 laikraščių ir žur- 

dęplttątų tarybas, renka- nalų. Respublikjnėjė dainų 
md| demokratiškiausiu pa- šventėje dalyvavo 4,525 me- 
grin&u. Daugiau kaip 32,- 
000 žmonių — darbininkų, 
valstiečių ir inteligentijos— 
išririkti į vietines Darbo 
žinųnių sričių, rajonų ir 
apylinkių — tarybas. 2 05 
darbo žmonių deputatai įei
na į respublikos aukščiau
siąjį orgahą — į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą. Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nės renka 35 deputatus Į 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siąją Tarybą ir tuo būdu 
dalyvauja sprendžiant klau
simus, liečiančius visą Ta
rybų Sąjungą.
; Lietuvai įėjus. į T a r y b ų 
Sąjungos respublikų sudėtį, 
lietuvių tautai buvo užti
krinta didžiulė, nesavanau
diška ir visapusiška broliš
kųjų tarybinių tautų pa
galbą*

Tik dėka to, kad lietuvių 
tauta stojo po Tarybines 
Konstitucijos vėliava, ji bu
vo išgelbėta nuo išnaikini
mo, kukis jai grėsė antro-* 
jo pąsaiilihio karb metu. Iš
davikiškoji politika buržu
azinių valdėvų, pardavusių 
Lietuvą žmogėdrai Hitle
riui, varė lietuvių tautą į 
kapus. Išmintihgoji Tary
binės Vyriausybės politika 
ir Tarybinėj Armijos per
galės išgelbėjo • lietuvių tau-

ninės saviveiklos rateliai, 
25,000 dainininkų ir šėkėjų. 
Visa tai byloja apie tai, kad 
nepaprastai šuklėstėjd ir 
pasidarė masiška kūlttifa, 
nacionalinė savo forhta ir 
įgijusi naują, sobidlištinį 
turinį, laisvą nuo obskuran- 
tizmo ir reakcingų xkliede
sių. Ii

Tarybinė konstitucijątat- 
. nešė pagrindinę darbo žmo
nėms gerovę — ji aprdpino 
visus darbu, visiems lai
kams likvidavo nedarbą. Ji’ 
įvedė nemokamą medicinos 
pagalbą visiems, darbo žmo
nėms. aprūpinimą senatvė
je ir invalidumo ,atvėjų. nu
statė kasmetines ąpmoka- 
mas atostogas visiems dar
bo žmonėms. D e š liti lys 
tūkstančių Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių kasmet ilsisi 
ir gydosi geriausiuose res
publikos ir visos Tarybų Sų-' 
jungos kurortuose ir sana 
to ri jose.

Laisva ir lygiateise tape 
Lietuvos moteris, ’dalyvau
janti lygiai sū vyrais vals
tybės valdyme. • < Y

Naują laimingą tiklpvę 
gyvena lietuvių tauta.’ 
Drauge su visomis tari
nėmis. tautomis ji stovi ? 
avangarde kdvbs už taiką, į 
už visos žhiOhijoš laimę ir 
Pažanga. . .....\ 4
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MOTERŲ KAMPELIS
Laimingieji vaikai užvaldė 
buvusius karalių palociiis

Ateinančios iš Rumunijos 
Liaudies Respublikos žinios 
teigia, jog tiktai septyne- 
riais pokariniais metais tos 
šalies liaudies vaikai įsigi
jo net pas mus dar netu
rimų privilegijų.

Pirmu kartu tos šalies, 
istorijoje visi mokyklos am
žiaus vaikai eina į moky
klą, o biedniausioms šei- 

♦ moms, kurios be pagalbos 
iš šalies neišgalėtų vaikus 

* leisti mokyklon, teikiama ir 
finansinė parama. Greta 
to, 200,000 • vaikų gauna 
priežiūrą .pirm pradėjimo 
eiti mokyklon. Gi vasaros 
metu pusė milijono vaikų 
praleido atostogas kalnuo

se'prie Juodosios Jūros.
Buchareste, valstybės 

sostinėje, buvusieji impera
toriaus palociai ir parkas 

•pavesti jaunukų saviveiklos 
ir apmokymo reikalams.

Ten įrengtos skaityklos, la
boratorijos, dailės 
žaismaviėtės.

Negirdėtas toje 
pirmiau reiškinys 
tas, kad 300 mokyklų už
laikomos mokyti vaikus ša
lies mažumų gyventojų kal
bomis.

kursai,

šalyje 
y Pa ir

Rūpestis vaikais per išti
sus metus, aprūpinimas jų 
visų reikalų liudija, kad tos 
šalies valdžia eina teisingu 
keliu, tarnauja visuomenei. 
Ir tai galėjo pasiekti už 
septynėrių metų po to, kai 
išvijo nacius ir atsikratė 
savųjų išnaudotojų. Tas 
tik parodo, kokių nuostabių 
progų galėtų turėti mūsų 
vaikai, gyvendami turtin
giausioje, senoje valstybė
je, jeigu mūsų visi ištekliai 
būtų pasukti tarnauti liau
dies gyvenimui, ne karui.

Prisiminkime liūdną metinę
Metai, rodos, ilgas laiko 

bėgis. O visgi kaip nors iš
gąstingai nuteikia atsimini
mas, kad, štai, jau apsisuko 
metai, kai mirė daktarė Jo- 
hanna T. Baltrušaitienė 

% (mirė gruodžio 21 d., pa
laidota 26-tą).

. Keleriais pastar a i s i a i s 
metais, mūsų ateivi jos sens- 
telėjimo metais, mirtis vyk
dė $avo piūtį net su viršva
landžiais. Pasiėmė ir mūsų 
daktarę. O jinai, nežiūrint

Dr. J. T. Baltrušaitienė 
(1873-1950)

... $ jos 77 metų, tebebuvo pajė
gi, darbinga. Ypačiai jos 
proto veikla tebebuvo grei
ta, aiški, tiksli.

Iš jos tikėjomės dar daug

darbų: raštų spaudai, pre- 
lekcijų, kurias jinai gabiai 
ir rūpestingai paruošdavo, 
taipgi suprantamai, aiškiai 
pateikdavo. Ji buvo viena 
didžiausiųjų r e t ė jančioje 
Amerikos lietuvių senosios 
kartos prelegentų ir profe
sionalų eilėse. Stipri dva
sioje, ji nesiruošė nusilenk
ti reakcijos audroms, . bet 
norėjo ir žadėjo tebebūti 
mums talkininke: rašyti, 
kalbėti, teikti pamokas.

Kilusi iš liaudies, per ko
vą ir didį ryžtingumą vie
na pirmiausiųjų Amerikoje 
moterų pasiekusi mokslą ir 
daktaro profesijos, dr. Bal
trušaitienė tebebuvo artima 
liaudžiai. Ji stengėsi ma
žąjį žmogų suprasti, užtar
ti, jį pamokyti, ar net pa
barti už nerangumą švies
tis ar darbuotis savo ir vi
sos liaudies gėrovei. Jei
gu jai pavykdavo snaudalį 
pajudinti iš miego veiklai, 
jinai tuo džiaugdavosi. Tas 
džiaugsmas ryškiai atsi
spindėdavo jos rašte ar kal
boje.

*

Gaila, kad mums neteko 
ilgiau turėti ją ir jos ilgų 
metų eigoje sukauptas ži
nias, semtis stiprybę iš jos 
jaunuoliškai ryžtingos 
energijos. M—te.

Ispanijos vaikai aprūpinti
Ispanijoje, kuriai mūsų 

šalies yyriadsybė merkia 
kvietimą į talkininkes, vai
kai yra puikiausiai aprū
pinti — alkiu, pataisų na
mais, kalėjimais, kaip pra- 

/neša iš ten ateinančios ve- 
, / Ijausios žinios. Tų žinių

portąvo, kad Ispanijoje kas 
3 minutės miršta vienas 
vaikas. O išlikusioms gy
vais spaudoje nuolat prašo
ma almužnos. Išmaldomis 
šiaip taip palaikoma ilgiau 
jų gyvybė, bet dauguma iš 
jų vedami prie išsigimimo.HdUMUD 41111UO. Z,HHU|J^ ’VUWUU icraigiiuuuu.

hebepajėg^a nuslėpti net I Pėralkinti vaikai ir paval-
komercinė spauda.

Kad Ispanija tiktų mums 
į talkininkes, ji privalo nuo 

/dantų iki padų būti a.p- 
‘ ginkluota. Tad fašistas 

' diktatorius Franko 75 pro
centus viso budžeto pralei
džia ginklavimuisi. Viskam 
kitkam lieka 25 procentai 
budžeto, iš kurio tiktai 4.5 

‘ Skiriami vaikų apmokymui, 
fašistiniam apmokymui.

Pasėka pasukimo visos 
ekonomijos karui ir prie
spaudai savo šalies žmonių 
liaudis kenčia vargą. Pa
čios fašistinės valdžios mi
nistras vaikų sveikatai fa-

gę būdami tegalvoja, kur 
jie galėtų nueiti, kad dau
giau išmaldų gautų.

Skurdo ir nenormalaus 
gyvenimo pasėkoje 75 su 
virš procentai vaikų turi 
vienokios ar kitokios for
mos džioVą, 75,000 yra pro
tiniai liguisti, 18,000 vaikų 
turi priepuolį. Liguistuniąs 
tarp -vaikų yra taip papli
tęs, kad ateinantieji į sriu
bos linijas sekmadienį svei- 
kesnieji vaikai atsineša po 
kelias skardinėles parnešti 
valgio sergantiesiems savo 
broliukams ir sesutėms.

Nepilnais daviniais yra 
žinoma, kad IšįMHijbje vėi-

Moterims reikia imtis veiklos 
atšaukti Smith Akta 

%

operacija. Ligone randasi
Royal Victoria ligoninėje. J.—

Amerikinio Sveturgiiniams 
Gipti Komiteto m.o t e r ų 
skyrius (Women’s Appeal) 
veda specifišką kampaniją 
apginti 32 žymias moteris 
kovotojas, kurios yra grą
žinamos deportuoti arba 
įkalinti, einant Smith įsta
tu. •> -

Organizacija prašę mote
rų klubus; khbpas ir susie- 
dijų grupes, pasinaudojant 
švenčių proga, pasiųsti de- 
lėgačijas ar šiaip grupėmis 
nueiti pas savo kongresma- 
nus į namus, paskambinti 
jiems prašymą atšaukti 
Smith įstatą.

Proga Kalėdinių ir Naujų Metų, švenčių, mes 
sveikiname visą “Laisvės” redakciją ir jos dar
bininkus; taip pat jos skaitytojus, taip pat savo 
gimines ir visus draugus ir pažįstamus, velyda
mi sulaukti Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nau
jų Metų.

Lai gyvuoja mūsų, spauda, kovojanti už taiką 
ir už visos žmonijos geresnę ateitį.

BEKAMPIS ir BEKAMPIENĖ.

Worcester, Mass.

■ < r • • ‘ X i

Mūsų veikla galėtų padėti 
išlaisvinti tą motiną
.Tikriausia daugeliui Lais

ves skaitytojų teko kada 
nors skaityti ar girdėti apie 
įkalintą pietinėse valstybė
se Mrs". Rosa Lee Ingram. 
Tačiau tarp daugybės šiais 
laikais įvykstančių panašių 
padėčių nėra lengva vieną 
bylą išskirti nuo kitų, at
siminti jos pradžią . f

Ingram bylos istorija to- 
'kia:

Ingramienė, našlė, dirbo 
baltajam kaimynui farme- 
riui. Tačiau jam to neuž
teko, jam parūpo ir pati 
Ingramienė. Žinodama, jog 
tai ne meilės, tik patogumo 
ieškotojas tas senis, našlė 
nusisprendė nuo jo gintis. 
Kaip buvo paliudyta teis

ime, farmerys įtūžo. Kaip, 
girdi, boba našlė ir dar ne
grė išdrįsta priešintis. Far
mery s atsinešęs šautuvą, 
grasinęs kulbe mušti per 
galvą. Tuo tarpu motinai 
pagalbon atbėgo jos vaikai, 
17 ir 14 metų. Varžytinė
se, šautuvas iššovė ir far
merys mirė nuo to šūvio.

Mrs. Ingram ir jos sū
nūs dėl to. buvo nuteisti

kia mažiausia 35 vaikams 
teismai, 11 kalėjimų, ketu
rios vaikams prasižengė
liams kempės, 36 pataisų 
namai ir 340 arešto dabo-' 
klės. Tai vaisius fašizmo

CLEVELAND, OHIO

mirti. Liaudies protestai 
išgavo naują teismą; mir
ties bėushię pakeitė kalėji
mu.
/Dabar yra paduotas pra

šymas Mrš. Digram islęišti 
po taip vadinamuoju "pa
role”- pataisoms, taipgi pa
leisti jos sūnūs Wallace ir 
Sammie. O kadangi jų visų 
kalėjime užsilaikymo re
kordas yra geras, tad tiki
masi, kad jie galėtų būti iš
laisvinti, jeigu liaudis pra
šymais užpildytų atitihka- 
mas įstaigas.

Jų s byla bus persvarstytą 
Sausio 14-tą. Laiko nedaug. 
Organizacijoms z ir asme
nims reikėtų veikti tuojau 
—greičiau, geriau.

Telegramos, rezoliucijos, 
laiškai, atvirtuės, siunčia
mos tos valstybės kalinių 
kontrolės įstaigai — Geor
gia Pardon and Parole 
Board, Atlanta, Georgia, 
taipgi Governor Herman 
Tąlmddge, Atlanta, Georgia. 
Ir siunčiami prašymai pre
zidentui Trumanui, kad jis 
paVeiktų Ingram šeimos 
išlaisvinimui.

viešpatavimo per pastaruo
sius 12 metų. Fašizmo ma
nifestos vaikams: Alk, sku
bėk mirti. 0 jei to hespeji 
skubiai atsiekti, vaikystę iii 
jaunystę pūdyk kalėjime.

Šeimininkėms
Kumpio ir Veršienos Banda

Svaras ir pusė nevirto 
kumpio (hani)

pusė svaro veršienos
ketvirtoji dalis (į) puo

duko catchiip
puse puoduko žalio pipi-

kenukas condenced cream 
of mushroom soup 
(grybinės sriubos)

' du svogūnai 
šaukštukas muštardos 
puodukas sausų duonos 

trupinių
trečioji dalis puoduko ru

do cukraus
po biskį druskos ir pipirų 
pora šaukštų lemono sun

kos.
Sumalk mėsą ir svogū

nus. Pamirkink duonos 
trupinius sumaišius su 
cream of mushrooms. Su
maišyk viską kartu. Sudėk 
į kepamą blėtą. Rėpk po
vėliai; 350 F karštyje apie 
vieną ir pusę vaUhdos. .

Gali kartu išsikepti bul
vių, bus skanu su mėsa. V.

Medus tinka ne vien tik
tai sloga sergahtiėhis arba
tą pasaldinti. Visi, o ypa
čiai vaikai; mėgsta visokius 
vaisių ir kitękius sandvi
čiams patiekalus, kurie pa
saldinti su medumi.

Virtų vaisių salads pasi
daro skoningesni, jų saldu
mas saldesnis, jeigu į juos 
įdėsite biskytį druskos. 
Daugumoje Vaisiai turi pa
kalikam ai sėvb druskos, bet 
verdant druska atsiškiė- 
džiį vahHehjųie, liekasi (per 
iįiažHi. DadČjimas druskos 
sugrgŽM nėtuialį vaisiaus

skonį.

Atidarius džiovintų vaisių 
pakelius reikia laikyti san
dariai uždarytoje stiklinė
je ar blėtineje. Perdžiovi- 
nus, jie praranda dalį savo 
skoningumo.

Todays Pattern
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Atlantic
Hill 19,

širdingai dėkavojame grabnešiams L. D. P. Dr-jos, gar
bes grabnešiams Amerikos Lietuvių Moterų Kliubo, Juliui 
Krasnickui, kuris sudainavo dvi dainas laike ' laidotuvių, 
Mrs. Anne Klivington už pasakytą kalbą ir George žebriui 
už kalbą ant kapų.

Dėkavojame už gėles L. D. P. Draugijai, LDS 55 kuo
pai, LLD 190 kuopai, Amer. Lietuvių Moterų Kliubui, gi
minėms ir draugams. Taipgi moterims iš A. L. W. Kliubo 
už paruošimą ir patarnavimą su užkandžiais. Dėkuj visiems 
ir visoms, kurie tik išreiškė simpatiją mūsų liūdesio valan
doje.
. Pasiliekame liūdesyje

ALBERTAS ir EDWARDAS, 
sūnai Mrs. Krugerienės.

MONTREAL, CANADA
Atidarė naują tunelį

Perėitą šeštadienį, gruodžio 
15/d. oficialiai atidarė naujai 
išbudavotą po Lachine’s ka
nalu ant St. Remi St. tunelį. 
Tunelio kasimo darbas buvo 
pradėtas 1949 m. spalių mėn. 
Kainavo 5 mil. dolerių. Mies
tas sumokėjo vieną trečdalį, o 
likusius federalė valdžia.

—°—
Pradėta statyti nauja ligoninė 

oficialiai 
naujos 

ligoninės

ligoninė, jei 
plano, mano- 
statyti 1954

pastatyta, ši
Bus

Gruodžio 11 d. 
buvo pradęti darbai 
Montreal General 
statymui, tarp Pine ir Cedar 
Avenues. Nauja 
viskas eis sulyg 
ma,' bus baigta 
metais.

Kuomet bus
ligoninė turės 750 lovų, 
didžiausia ligoninė Montreale. 
Visos grindys sudarys daugiau 
negu 15 akrų plotą. Iš viso 
apie 600 slaugių bus reikalin
ga aptarnavimui ir daugiau 
negu 5,000 valgiui bus aptar
naujama kasdien.

Ši ligoninė pakeis senąją 
ligoninę, kuri buvo įsteigta — 
ir pirmoji angliška ligoninė 
mieste — 1819 ni.
’•L. c .1 7T°“. 
Miesto darbininkai 
pasiūlymą

The Canadian 
hood of Municipal 
unija, kuri

atmetė

pakelti 
pasiūlė 

bonus

Brother- 
Employes 

atstovauja apie 
4,000 miesto darbininkų, ofi
cialiai pranešė miesto tarybos 
valdybai, kad siūlomas algų 
pakėlimas darbininkams ne
priimtinas.

Tarp miesto ir unijos' kont
raktas pasibaigė lapkričio 30 
d. Unija reikalavo pakelti 53 
centus į valandą, kas sudary
tų $1.25 į valandą pagrindi
nes algos, šalia to, ką gauna 
į savaitę $5,25 pragyvenimo 
bonų.

Miestas atsisakė 
pagrindinę algą, bet 
pakelti pragyvenimo
iki $16.00 j savaitę. Unija to
kio pasiūlymo nepriima, ir jei 
jos reikalavimai nebus išpil
dyti) mano eiti į streiką.

>—o—
Kalėdų Eglaitė--- Gali
būti ir pavojus

Kaip žinia, veik visi žmonės 
laike Kalėdų švenčių savo na
mus papuošia eglaitėmis. Yra 
tai gražus paprotys,' bet jei 
nenaudojama atsarga, tai ga
li būti ir. pavojinga — sukelti 
namuose gaisrą. Pereitais 
metais Montreale ugniagesių 
komanda buvo iššaukta 18 
kartų gesinti gaisrus, kilusius 
iš kalėdinių eglaičių priežas
ties.

Sąrysyj su tuo, kad išvengti 
nelaimių, gaisrų department as 
ragina visus laikytis atsargu
mo: ..

’■ Pasirinkdamas kalėdinį me-

ne se- 
Į statyk 
ilgiau,

del j, žiūrėk, kad būtų 
nas ir žalias. Geriausia 
į vandenį ir nelaikyk 
kaip iki sausio 1 d.

Uždegtos žvakutės ant me
delio gali būti gražu, bet la
bai pavojinga. Jei apšviesti 
elektrinėm lemputėm, savo 
gaminta vielų sistema lengvai 
gali sukelti gaisrą.’ Nerūkyk 
prie medelio ir užgesink lem
putes, jei pasitrauki ar visa 
šeimyna išeina laukan. Ne
leisk vaikams žaisti su elek
triniais žaislais prie medelio, 
jei ant jo dega lemputės ir tt.

O jei kas atsitiktų su elek
tros laidais ar gaisras kiltų 
bute, tuč-tuojaū šauki “Fire 
Department” — PL. 1234.

—o— '
Vektęriūtės gimtadienio 
iškilmės

Juozo ir Veronikos Vekto
rių (iš Mascouche) dukrelei 
Danutei sukako 6 metai am
žiaus. Ta proga, kiek laiko 
atgal, tėveliai pakvietę savo 
gimines ir artimus draugus, 
buvo suruošę Danutės gimta
dienio iškilmes — birthday 
party.

Sdrga

Jonas Venskus sunkiai su
sirgo. Gruodžio 11 d. padary
ta vidurių operacija. Ligonis 
randasi Montreal General li
goninėje.

Antanas Juodis vėl susirgo 
ir gruodžio 11 d. išvežtas-į 
Royal Victoria ligoninę.

Petronėlei Strimienei gruo
džio 14 d. padaryta ant kojos

šiomis dienomis mūsų Aido 
Choro šokikų grupė mokinasi 
naujus šokius ir palaiko mūsų 
choro mažą būrelį ir veikimą, 
nors šiek tiek. Dar ligi šio lai
ko mes neturime choro moky* 
to.įos, neturime nė susirinki
mų. Nežinome, ar mūsų komi
sija ieško mokytojos ar ne.

Bet mūsų šokikų grupė vi
su smarkumu • rengiasi prie 
pasitikimo Naujų Metų. Jau 
turi gerą orkestrą, dirba gar
sinimus, puošia svetainę ir ki
tus reikalingus dalykėlius at
lieka.

Dabar šokikų grupė prašo 
kitų kolonijų lietuvius atva
žiuoti pas mus ir pasitikti 
Naujuosius Metus tikrai gra-

• žiai.
Parengimas įvyks gruodžio 

31 d., 29 Endicott St. Įžanga 
tik 80 centų.

Aido Choro Koresp.

Montello, Mass
Mūsų ligoniai, kurie 
sunkiai serga

Senas Laisvės skaitytojas M. 
Kučinskas jau seniai serga sa
vo namuose po No. 4 Alger 
St., Brockton, Mass. Ligonis 
sumenkęs. Sveikata jo nedrū
ta, reikalinga jam gera prie
žiūra. Dabar jį prižiūri jo sū
nus ir marti, jie daikte gyve
na.

Kitas Laisvės’ skaitytojas, 
J. Valangevičia (W a 1 a n), 
gyvenąs po No. 37 Martian^ 
Ave., Brocktone, turėjo sunkią 
operaciją. Dabar randasi 
Brockton Hospital. Sako, ope
racija buvo sėkminga.

Krautuvininkas S. Visma- 
nas, kuris užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę ant kampo 
Ames ir Kenton St., turėjo 
sunkią operaciją. Kai sveikas 
buvo, su visais gražiai sugyve
no. Dabar randasi 
Hospital.

Kurie turite laiko, 
kite ligonius.

Linkiu visiems
švenčių ir greitai pasveikti.

G^o. Shimaitis

Goddard

atlanky-

laimingų

Philadelphia, Pa
Serga Julia Laurinavičienė

šiomis dienomis tapo išvež
ta į ligoninę Mt. Sinai Hospi-^ 
tai, 1429 So. 5th St., Julia 
L au r e n s - Laurinavičienė. 
Jai bus padaryta operacija. 
Jos ^kambario numeris yra 
830. Lankymo valandos: po 
pietų nuo 2-ros vai. iki 4; va
kare nuo 7 iki 9 vai.

Julią priklauso prie LLD 
141 k p. Draugai ir draugės 
raginami aplankyti sergan
čią draugę. H. Tureikienė.

MASS.
Rengia Aido Choro 

šokėjų Grupė

■ 8:00 v. vak
Endicott St.

WORCESTER,

ŠOKIAI
Gruodžio 31,1951

Įžanga 80c 29
Muzika — TOMMY ANTONS ORKESTRĄ 

Šokimas — nuo 9:00 P. M. iki 2:00 A. M.
Kviečia visus ir visas — Aido Choro Šokikų Grupė.
..u........................... , . ....................................... .. ■■ r ■■ ..................

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie.manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai' ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

----------- - . ■ ,1.. ....................... ........................rMJTI’T----------1,1 v l < H ’ 1 Ji

3 puti.—Laisvė £Liberty)< Trečiadien., Gruodis-Deč. 26^ 1931



ŽINIOS IS LIETUVOS
Metinę programą — 
iki lapkričio 7 d.

KLAIPEDA, X. 7 d. —Mies-’ 
to įmonių kolektyvai ruošiasi 
prideramai sutikti Spalio 34- 
ąsias metines.

“Aušros” fabriko kolekty
vas sėkmingai kovoja, siekda
mas metinę gamybos progra
mą įvykdyti pirma* laiko — 
iki lapkričio 7 d. ir iki metų 
pabaigos papildomai paga
minti daugiau kaip 200 tūks
tančių porų kojinių, sumažin
ti 5 procentais produkcijos sa
vikainą. Prisiimtasis įsiparei
gojimas sėkmingai įgyvendi
namas.

i I Demokratinėms teisėm 
suteikė paramos

% ►’

Bandant greit pralobti

Brooklyne areštuoti trys! 
kailinių firmos savininkai, ku

Pasiaukojantis vagonininkų 
darbas

KYBARTAI. X. 11 d. — 
Vagonų depo darbininkai ir 
i n ž i n i er i a i-tech n i k i n i a i d ar- 
buotojai sėkmingai vykdo 
prisiimtuosius socialistinius į- 
sipareigojimus Didžiojo Spa
lio 34-jų metinių garbei.

Geriausius rezultatus pasie
kė meistro Juozo Ilgūno vado
vaujamas cechas. Riedmenų 
remonto užduotis kasdien vir
šijama. Daugelis darbininkų 
tapo dušimtininkais.

Lietuvių konferencijai, įvy
kusiai gruodžio 1-mą, Rich
mond Hill, organizacijos ir 
asmenys, sykiu su pasveikini
mais, suteikė ir darbui para
mos sekamai:

Harrison svečių grupė $50 
Brooklynietės moterys-25 
J. Dainius 
LLD 2 apskritis 
LLD 185 kuopa 
IJ/D 55 kuopa 
Vietinė kp. per Vinikaiti 5 
Po $5: Shinkunas, Maikis, 

J. Vinikaitis, K. Milenkeviče, 
A. Bimba, V. Kazlauskas, A. 
Višniauskienė, J. Kovas, S. 
Sasna. Mary Kreivėnas $3.

Po $2: J. Kalvaitis, M. Sta- 
kovas, M. Kulikienė, M. Ra- 
žanskienė.

Pq $1: V. Globičius, J. Vis- 
kočka, O. Walmusiene, M. 
Tamelienė, A. Bukauskienė, 
A. Gilman.

Dėkojame už paramą ir 
prašome demokratinių teisių 
gynimą skaityti vienu pir- 

I minusiųjų reikalų ir ateityje.

Laimingų Naujų Metų!
Lietuvių Namo Bendrovė linki laimingų Naujų 

Metų, visiems savo sėrininkams, visiems Lietuvių 
Kultūrinio Centro rėmėjams.

Kviečia visus ir visas linksmai pasitikti Naujuo
sius Metus pirmadienio vakare, .gruodžio 31 d., Li
berty Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y.

LIET. NAMO BENDROVĖS VALDYBA.

KLUBIECIŲ ŽINIOS

Dažymo aparatų 
gamintojų Įnašas

Demokrat. Teis. Ginti

centų. Visas ir visus kviečiame da
lyvauti. — Aido Choro Koresp.

(2Č1-252) *

Iš LDS 46 kuopos 
susirinkimo

žymo aparatų gamyklos dar
bininkai ir inžinieriniai- tech
nikiniai darbuotojai Didžiojo 
Spalio šventes pasitinka stoję 
į stachanovinę taikos sargy
bą. Socialistinis lenktyniavi- 

•mas apima visą įmonės kolek
tyvą. Tarpusavyje lenktyniau
ja cechai, brigados ir atskiri 
darbininkai, prisiėmę indivi
dualius įsipareigojimus. Ypač 
didelis dėmesys skiriamas 
naujoms socialistinio lenkty
niavimo formoms įdiegti, ša
lia nuolatinio darbo našumo 
kėlimo vyksta kova už gami
nių kokybės pagerinimą, už 
viršumplanines sankaupas.

Siekiant toliau pakelti įmo
nės darbininkų aktyvumą; 
nuolat keliama jų kvalifikaci
ja. Gamykloje veikia vakari
niai kursai, kuriuose dėsto ge
riausieji įmonės stachanovi- 
ninkai ir inžinieriniai-techni- 
kiniai darbuotojai.

Vyt. Petrutis

Demokratai atsisakė 
atstatydinti žinomus 
Costello prietelius

Nesančios narėmis Brookly- 
no-Richmond Hill Moterų Ap- 
švietos Klube moterys labai 
daug nustoja gyvenime. Klu
bo susirinkimai visuomet būna 
įdomūs, nes į juos sueina di
delis būrys gabių moterų. 
Dėl to ir .susirinkimai būna 
didžiausieji iš visų organiza
cijų šioje apylinkėje, turtingi 
tarimais ir darbais. Ir smagūs 
dėl to, kad čia moterys atsi
neša visus savo džiaugsmus.

Pavyzdžiui, lapkričio mėne
sio susirinkime Marijona Zei- 
kus, žinomoji gabi bankietų 
gaspadinė, atvyko su savo 
draugėmis .klubietėmis pasi
tikti savo gimtadienį. Tą patį 
padarė ir Elzbieta Kasmočie- 
nė. Jau aišku, kad po pasida
linimo darbais turėjome ir ge
rų vaišių, kurias atnešė celeb- gyvumo 
rantės ir pačios jomis aptar
navo savo drauges. i

Darbų atlikta nemažai: iš- j 
rinktos delegatės 
konferencijas ir- 
bent porai bankietų; pasiruoš
ta savišvietos popiečiui.

Miesto Taryboje praėjusį 
ketvirtadienį buvo svarstomas 
tarybos prezidento Halley pa
siūlymas prašalinti iš valdinės 
tarybos miesto iždininko pa
vaduotoją Harry Brickman ir 
trafiko komisijai patarėją 
Hugo Rogers, kaipo Frank 
Costello prietelius.

Demokratai tarybos nariai 
argumentavo, jog Costello

turime gimtadienių minėjimą. 
Ona Titanienė ir Stefanija 
Vinikaitienė pasirodė iš vir
tuvės nešinos žvakytėmis ap- 
kaišytais tortais ir gėrimais. 
Dar išgirdome, kad šiomis die
nomis gimtadienį minėjo ir 
Albina Mikai aus. Visos trys 
yra darbščios klubo narės. 
Taip pat metų užbaigtuvėms 
vaišių atnešė ir Anna Kaz
lauskienė, sekretorė, nors jos 
gimtadienis jau praėjo ir bu
vo atžymėtas.

Ypatinga su mūsų narėmis 
tas, kad jos, gimtadienius mi
ni tais laikais, kuomet įvyksta 
klubo susirinkimai, pataikiu
sios užgimti klubo gerovei. v

Tie atnešimai savųjų džiau
gsmų į susirinkimus, šilti po
būviai, suteikia susirinkimams 

energijos

Gruodžio 19 įvykusiame su
sirinkime narių dalyvavo dik- 
čiai. Kadangi tas namas, kur 
kubpa laikydavo susirinkimus, 
tapo parduotas, tai kudpa bu
vo savo susirinkimus pertrau
kusi. Net buvo manyta ir kuo
pą likviduoti.

Šis susirinkimas įvyko Li
berty Auditorijoje, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Ir nutarta, kad apie 
kuopos likvidavimą negali 
būti nė kalbos. Didžiuma na
rių išsireiškė, jog mes turime 
žiūrėti, kad, kur nėra LDS 
kuopos, kad būtų suorgani
zuota. Kalbėti aipe panaikini
mą kuopos dabar būtų visai 
nerimtą.
Brangūs draugai ir draugės, 

nepamirškime, kad turime 
gauti ir naujų narių. Draugai 
J. Wjeiss 
prižadėjo
naujus narius, 
da. v

J. žemaitis 
gatu į Laisvės 
žiavimą.

Valdyba tapo vienbalsiai

ir C. Karpavičiene 
per abu gauti 3 

išpildyti priža-

išrinktas dole
ri alininkų suva-

ir daugiau
darbui.

Visai
i pavykoi kelias i - - -
I Viliuy Mi gaspad>nės|meta].s;

kad mum 
tą pačią 

valdybą likti pareigose ir 1952 
Klubietė.

nenuostabu, 
priprašyti

Šį susirinkimą, gruodžio 
20-tą, girdėjome pirmininkės 
K. Petrikienės ir komisijų pra
nešimus iš prelekcijos, kurią 
teikė visuomenininke, daili
ninkė Stanislovaitienė iš Wa- 
terburio. Taipgi iš konferen
cijų ir iš Lietuvių Namo B-vės

Kalėdos ant ledinių
grindų bute

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

vė rengia turkių vakarienę pasitiki* 
rie buvo paskelbė, kad firma mui Naujų Metų. Įvyks pirmadieni/ 

. , . i 31 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, sa-*'buvusi apiplėšta ir del to sn-1 
bankrutavusi. Pas vieną jų 
namuose atradę kelių tūkstan
čių dolerių vertės kailių, ku
rie buvo neva pagrobti nuo jų 
apiplėšime.

Gal būt, kad nebepripažins 
nei jų bankrūto, nes vienas 
kreditorius siūlęs atsiteisti 
trečdalį paskolos. O tokių pa
skolų* firma buvusi užsitrau
kusi iki $150,000.

vajame name, Main St. ir Vine St., 
Bus šokių muzika. įžanga tik 2. 
Prašome visus ir visas dalyvauti.
Rengimo Komitetas. (251-252)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. ruošia draugišką pa

silikimą Naujų Metų. Vakarėlis 
jvyks pirmadienį, Dec. 31, 1951, 
pradžia 8 vai. vak. Labor Lyceum 
svet., 15-17 Ann St., Harrison/, N. J. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Taipgi 
gera muzika — kas norės, galės 
smagiai pasišokti. Užkviečia komisi
ja. ' (251-252)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Aido Choro šokikų grupė rengia
si prie pasitikimo Naujų Metų. Jau 
turi gerą orkestrą, puošia svetainę 
ir energingai rengiasi. Parengimas 
jvyks pirmadienio vakarą, 31 d. 
gruodžio, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St. Pradžia 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 2 vai. ryto. Įžanga 80

ROCHESTER, N. Y.
Pranešame visiems lietuviams, kad 

Gedomino Draugystė rengia dideli 
balių pasitikimui Naujų Metų, pir
madieni, ‘31 d. gruodžio, savo sve
tainėje, 575 Joseph Ave.

Parengimą rengia jaunuoliai, tai 
bus vienas iš gražiausių ir puikiau
sių. Užsisakykite stalus iš kaina 
Bus skanių gėrimų ir gardžių val
gių. Muzikantai grieš visokius šo
kius. Kviečiame visus ir visas.

Jaunuolių Komitetas.
• -(150-251)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu m

auto u
REPAIR <

jC Ji 1— 
išduodame diplo- 
gauti vairutojo

Baigus mokyklą 
mą, padedame 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. . Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Draugai, dabar turėsime 
patogią vietą susirinkimams, 
taigi visi subruskime gauti 
naujų narių ir gerai darbuotis 

I dėl darbo klasės labo ir ap- 
-švietos. Mūsų susirinkimai 
dabar visada bus virš minėtu 
antrašu, 110-06 Atlantic Avė. 
(kampas 110th St.).

M. Renkevičiūte. 1

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. S

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A 
BUYUS

Metinis planas įvykdytas

KAUNAS, X. 15 d. —Kau
no statybos reso No. 2 kolek- 
yvas, vykdydamas statybinin
kų prisiimtus įsipareigojimus 
statybininkų, statybinių me
džiagų pramonės įmonių ir 
projektavimo organizacijų 
darbuotojų respublikiniame 
pasitarime, išvystė socialistinį 
lenktyniavimą už metinio pla
no įvykdymą pirma laiko. So
cialistinio lenktyniavimo dėka 
statybos tresto No. 2 kolekty
vas š. m. spalio 15 d. pirma 
laiko įvykdė satybos-montavi- 
mo darbų metinį planą Pas
tatyti ir atiduoti naudojimui 
septynemetė mokykla Alekso- 
e ir Veterinarijos akademijos 
studentų bendrabutis.

F. Armutis

KRISLAI
Tąsa nuo 1 p.) 

gijos leidinys nepasirodė 
ku, įsitraukė į kitus metus. 
Nelabai smagu.

Bet, draugai, tikėkite, kad 
tai atsitiko ne iš draugijos 
Centralinio komiteto kaltės. 
Užkliuvo techniškai. Spaustu
vė nepajėgė darbą laiku pa
daryti. Supraskite ir 
te.

lai-

atleiski-

tiktai vieną kartą tebuvęs nu- suvažiavimo, iš pietų, 
teistas. Be to, argi reikią val
dininką bausti, kad jis pasi
sveikina su gembleriu ? O gi 
jis dar nesąs net blogas gem- 
bleris, nes jis Salvation''Armi
jai aukų davęs. Na ir balsavi
muose visi kaunsilmanai de
mokratai, 24 balsais, atmetė 
tą savo tarybos prezidento 
pasiūlymą.-Už pasiūlymą bal
savo tiktai vienas Stanley 
Isaacs, pažangus republiko- 
nas.

Taryba užgyrė 1952 pie- 
tams budžetą $505,000,000. 
Dviemis dešimtimis balsų 
prieš 5 atmetė kauncilmano 
Brown pasiūlymą, kad Harle
me 
000 
bet 
bai 
vininkams ligoninei. O brook- 
lyniečio kaunsilmano Kranis 
rezoliucija atsteigti budžete 
$960,000 nupirkti žemę ligo
ninei Brooklyn© Bedford- 
Stuyvesant sekcijoje pavedė 
finansų komisijai.

Rezoliucijos, paprastai, ko
misijose miršta. Bet kad Šie 
yra rinkiminiai metai, o tos 
susiedijos žmonių veikla didė
ja ir plinta, tad gal nedrįs vi
sai neveikti. Paskyros žemei 
pirkti yra nutartos jau seniai, 
bet atidavimą vis delsia.

nestatytų policijai $390,- 
kainuojančios arklydęs, 
tuos pinigus paskirtų la- 
reikalingai paramos džio-

atspaus-
gatava.

• v 
1S 
ir

Knyga jau pusiau 
dinta. Neužilgo bus 
Tai “Sveikatos Šaltinis,” 
apie 352 puslapiu. Didelė 
labai naudinga knyga.

Prie išleidimo reikės nema
žai pridėti ir 1952 metų įplau
kų. Gerai būtų, kad duosniau 
nariai ir kuopos paremtų au
komis draugijos knygų leidi
mo fondą.

Visų (domiausias 
judamasis paveikslas 
per metus

Viena klaida... jo sūnaus matyta... 
atidengia didžiausią šių 
dienų dramą!

DEATH of a
SALESMAN

(Pardavinėtojo Mirtis) 
žvaigždžiuoja

FREDERIC MARCH
su

MILDRED DUNNOCK
KViN McCarthy

* CAMERON MITCHELL

VICTORIA
Broadway ir 46th St.

Svarstyti pirmieji planai^ 
pasiruošti sekamiems savi
švietos popiečiams -^prelekci- 
joms:

Sausio 20-tą, ir vasario 10- 
tą Liberty Auditorijoje, 

‘daktaro Petro Gustaičio prele
kcijos apie reumatizmą ir šir
dies ligas. Daktaras užtikrino, 
kad jis atvažiuoti jau galės, o 
kalba jo nepažeista, tad pre- 
lekciją galės teikti.

Kovo 9-tą daktaras Stanis- 
lovaitis iš Waterburio teiks 
prelekciją apie tai, kaip įvai
rūs chemikalai, vartojami pa-1 
greitinti maistinių gyvulių ar 
paukščių augimą gali paveikti- 
į žmonių sveikatą.

Ir kada nors pirmųjų ketu-
• rių mėnesių laikotarpiu mote- 
■ rys dar .turės filmų popietį.

Išrinkta delegatė į Laisvės 
s šėrininkų suvažiavimą, įVyk-
• siantį sausio 27-tą. Pasveiki

nimui įteikta dešimkė. Taipgi
i neužmiršome Lietuvių Litera

tūros Draugijos knygoms leis- 
, ti fondo, jam taipgi pasky- 
rėm dešimkę. Įvairiems ki
tiems demokratiniams visuo
menės reikalams' klubietės su
teikė $25. ' *

Išklausyti keli pranešiai 
apie kitų 'veikimus. Ir nutarta 
parašyti laiškelį su prašymu 
išlaisvinti Mrs. Rosa Lee In
gram ir jos sūnus.

Ir susitarta turėti klubiečių 
stalą Auditorijoją 
tų laukti.

Po tokios tai 
sužinojome, kad

Pamačius spaudoje,, tokį 
pranešimą, norėjosi klausti: 
“Kur tai galėtų būti, gal 
Alaskoje ? Ar gal kokiame 
nors kitame civilizacijos dar 
nepasiektame . užkampyje.” 
Bet dar vienas žvilgsnis į lai
kraštį užtikrino, jog ta ne
garbinga pirmenybė priklau
so garsiausiam pasaulyje 
Wall Stryto miestui — mūsų 
miestui.

Al
is 

ne-

Gruodžio 21-mą susirgo 
Julius Kalvaitis, ridgewoodie- 
tis. Per naktį kentė namib. 
B>et šeštadienio rytą išvežtas į 
Bushwick ligoninę. Spėjama, 
kad gal reikėsią operacijos.

Lankyti galima kas dieną 
nuo 1 iki 2 po pietų ir 7-8 va
karo, randasi trečiame aukšte 
pirmos durys po kairei. Ligo
ninė randasi prie Howard ir 
Putnam Avės. BMT Jamaica 
linijos Gates Ave. stotis.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y., 

Tel. ST. 2-8842,

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I
I r , 1

426 Lafayette St.’•
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Naujų Me-

darbymetės 
ir šiandien

Dar niekados pirmiau 
taip nesipainiojo dviem 
įsimylėjusiem pabėgėliam 
palydovas, kaip kad

CLIFTON WEBB

“Ęlopement
su

ANN FRANCIS
CHARLES BICKFORD

WILLIAM LUNDIGAN
ir scenoje puikusis *

KALĖDŲ VAIDINIMAS
ROXY 50th Street Ir 7th Avė.

TONY’Sžinioje rašoma: “Mrs. 
thea Murray ir jos šeimai 
devynių asmenų, Įskaitant 
regę dukterį, 24 metų, ledas
yra mirtingas ir nuolatinis 
lankytojas jos ‘namuose? Nes 
Murray šeima gyvena pasmer
ktoje nugriauti lūšnoje 61 E. 
117th St., New Yorke. Name 
nėra šilimos ar karšto van
dens. Vietomis nebėra net sto
go, tad paskiausieji lietūs ir 
šaltis pridarė ant grindų le
do.” , >

Šeima, sako pranešimas, 
praėjusio rugsėjo mėnesį krei
pėsi į valdinį butams autorite
tą prašyti buto* bet jiems pa
sakyta, kad reikalas nėra sku
bus. *Tad jie lig šiol vis tebe-4 
Jaukė progos gauti butą.

šiomis dienomis susiedijos 
rencĮauninkų ir vartotojų or
ganizacijos sudarė delegaciją 
eiti valdžion reikalauti Mur
ray šeimai buto. Ypačiai pa
dėtis pasidarė kritiška, kuo
met name visiškai užšalo van
duo, šeima nebegali apsiprau
sti nei valgio pasigaminti.

Murray kiti vaikai yra 2, 
4, 5, 6, 12 ir 19 metų. T-a.

Vaikams kas naujo

Gruodžio 20-tos vakarą bu- 
sas skaudžiai užgavo Katriną 
Petrikienę. Po nelaimės buvo 
nugabenta į ligoninę. Dabar 
jau randasi namie, 221 S. 4th 
St., Brooklyne, bet dar ilgai 
užtruks, kol pilnai pasveiks.

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
s Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: *

Penktadieniais uždaryta

MIRĖ
Adelė Kaluzevičius, gyve

nusi 134-09 99 th St., Ozone 
Park, L. I., mirė gruodžio 23- 
čią. Pašarvota Stephens Fu
neral Home, Inc., 133-20 
Cross Bay Parkway, Ozone 
Park.

Išlydės ketvirtadienio ryto 
9 :30 į Gate of Heaven bažny
čią. Laidos Šv. Jono kapinėse.

Paliko liūdesyje vyrą Joną, 
dvi dukteris, du 
anūkus ..ir vieną 
Liūdinčiai šeimai 
užuojautą.

sūnus, du 
proanūkę, 
reiškiame

Diktavimo isterijos 
pasėkomis

Septyni eiliniai kariškiai, 
įtarti vadovavus militarinių 
kalinių riaušėms militariškoje

Tradiciniai važinėdavęs ro
gutėmis, traukiamomis elnių, 
stirnų ar net asiliukų, šventa
sis Klaus susimodernizavo. Į daboklėje Fort Jay praėjusio 
Aną dieną iš ligoninių nuvež
tiems į Floyd Bennett Field 
prie Kalėdų eglaitės vaikams 

‘Šventasis dovanas atvežė he
likopteriu.

Nęw York o Švaros Depart- 
mentas įspėjo nemesti į atma
tas bent kokių nesuvartotų 
sprogimų, nes tai pavojinga 
darbininkams..

rugsėjo 17-tą, tapo nuteisti. 
Pabauda dar nepaskirta.
Kaltinamieji savo liūdymuo- 

se skundėsi apie nepakenčia
mą režimą. Dabar, sakė jie, 
labai madnu diktuoti. Greta 
kitko, bruklynietis Travers, 21 
metų vyrukas, savo teisėjams 
liudydamas sakė, kad sargai 
nuplėšė nuo $lenos jo pasika
bintą udiėvo paveikslą/’

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vįeta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION E V ergreen. 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Trečiadien




