
f

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern State*

110-12 ATLANTIC AVEU 
Richmond Hili 19, N. Y.

TeL Virginia 9-1827—1828

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. Y., šeši.., Gruodžio (Dec.) 29, 1951No. 254

Padėka.
Dėl Švenčių.
Pramogos.
Harry T. Moore.
Kas už tai atsakingas?

Rašo R. M1ZARA

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl

f

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00x 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Visiems mūsų skaitytojams, 
kurie prisiuntė mums švenčių 
proga sveikinimų ir nuošir
džių linkėjimų naujiems me | 
tams, Laisvės personalo vardu 
reiškiu draugišką padėką.

Naujų Metų dieną Laisvė
■ neišeis.

Komunistų vadovas Hali 
nuteistas 3 metus kalėti
uzNe vienas skaitytojas nusi

skundė, kad jis ar ji per porą 
pastarųjų savaičių negavo re- Į 
guliariai Laisves.

Priežastis visiems žinoma: 
paštas buvo užimtas kalėdi
nių sveikinimų ir “prezentų” 1 
nešiojimu, tad i laikraščius jis 
kreipė mažiausiai dėmesio.

Siųstos mums koresponden
cijos taipgi gerokai sušluba-’ ter Ryan nuteisė Gusą Hal- 
vo: kai kurių (apie pramo- lą, Komunistų Partijos se- 

*gas) nebuvo galima sunaudo- krėtorių, trejus metus kalė- 
. ti už “paniekinimą teismo.”

jog po švenčiu Vadinamas paniekinimas

“paniekinimą teismo”
Jis baudžiamas, kad nepasidavė 
kalėjiman, išvykdamas Meksikon

New York. — Fęderalis 
apskrities teisėjas Sylves-

ti, nes ‘suvėluotos.
Tikėkime, 

viskas sunormalės. yra tame, kad Hali nepasi- 
; davė kalėjiman pereitą lie- 

Daug žmonių dar vis siun-ipos mėnesi, pagal pirmesni 
tinėja, — žiemos švenčių pro- Į nuteisimą, bet pasišalino į 
ga, — savo draugams ir • arti-1 Meksiką, peršokdamas savo 
miesiems atvirukus.

Man rodosi, geriau daro tie 
mūsų veikėjai, 1 

' na per laikraštį sveikinimus. 
Ateityj tuo pavyzdžiu turėtų 
pasekti ir kiti.

į užstatą.
----:.... — - -v i Pirmą kartą Hali buvo 
kurie spausdi- Į1949 metais nuteistas 5 me

tus kalėti, sykiu su 10 ki
tu komunistu vadovu. Ta
da jie buvo surasti kaltais,

Naujų metų išvakarėse bus 
namaža pramogų, pažmonių, 
sambūrių seniems metams 
praleisti, naujiesiems pasitik
ti.

Didžiajame Niujorke kiek
vienas lietuvių klubas turės 
savo patalpose pramogas.

Didžiulis sambūris įvyks ir 
Lietuvių Auditorijoje, Rich-

- mond JBllyj,
y Pažangioj.i lietuvių visuo
menė, aHjku, dalyvaus viso
kiose pramogose, nes jei ji ir 
norėtų būti vienoje vietoje, 
nesutilptų į jokią salę.
Svarbu ' kad’ besilinksmi

nant, butų padaryta ir visuo
meniškos naudos.

Mano nuoširdžiausias linkė
jimas visiems mūsų draugams 
ir prieteliams: būkit sveiki ir 
daugiau darbuokūės dėl tai
kos išlaikymo pasaulyj.

Baisios buvo žiemos šventes 
Moore šeimai M ims 
Floridoj.
Moore, — negras 

protestavęs

Manoma, amerikonai sutiks 
Laimingų Naujųjų apsikeist belaisviais

pagal Smitho įstatymą, kad 
“suokalbiave skelbti, jog 
reikėsią nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią per jėgą 
bei prievartą.”

Hali buvo suimtas Meksi
koj spalio mėnesį šiemet ir 
pargabentas į Jungtines

Dar niekuomet pirmiau 
šios šalies istorijoj nebuvo 
kalėjimu baudžiami nuteis
tieji už-tai, kad jie peršoko 
savo belas. Valdžia tik už
grobdavo jų užstatus ir įka
lindavo tiktai 1 
kui, kiek buvo teismo skir-

Metų
linki visiems mūsų skaitytojams, 
vajininkamš, bendradarbiams, 
draugams ir _

Redakcija 
Administracija, 
Spaustuvė.

su Šiaurine Korėja
Bet reikalauja parodyti sąrasų

prieteliahis Laisves e ai 50,000 belaisvių talkininkų

$66,500,000,000 vakarų Europai 
ginkluotis per

Korėja, gruod. 28.—Ame
rikonai per derybas su šiau
riniais korėjiečiais Panmun- 
džome prasitarė, kad jeigu 
Šiaurinė Korėja parodytų 
sąrašus visų paimtų nelais
vėn amerikonų ir jų talki
ninku, tai amerikonai su
tiktų apsimainyti visais be
laisviais su šiauriniais ko
rėjiečiais.

Amerikonai ypač teirau
jasi, kas atsitiko su 50,000 
Pietinės Korėjos tautinin
ku, kuriuos šiauriniai ko- 
rejiečiai suėmė.

Amerikiniai generolai ne
patenkinti šiaurinių korė- 

Į

jiečių aiškinimais, kad dau
gelis suimtų pietinių tauti
ninkų įstojo į Šiaurinės Ko
rėjos armiją, kai kurie mi
rė nuo žaizdų bei lig*u, o 
kitus užmušė patys ameri
kiniai lakūnai, bombarduo
dami ir apšaudydami gyve
namąsias vietas Šiaurinėje 
Korėjoje.

Amerikonai taipgi nesu
tinka su aiškinimu apie pa
našų žuvimą 570 belaisvių 
jankių ir jų europinių tal
kininkų.

Amerikos generolai rei
kalauja, kad Šiaurinė Ko
rėja pasirašytų, jog per 
busimųjų paliaubų laikotar
pį ji nestatys naujų stovy
klų kariniams savo lėktu
vams. Sako, s neužtenka, 
kad šiauriniai korėjiečiai 
tik gyvu žodžiu pasižadėjo 
nestatyti tada naujų lėk- 
tuvaikščių.

lygas, 30, kalinių prapjovė | ' vl?nrttlu . T 
sau kulnis, paleisdami krau-! KARO VEIKSMAI 
ją.

Jie skundėsi, kad per blo
gai maitinami ir plakimais 
verčiami skubiai dirbti sun-

trejus metus 
karinei Europai paramos 
ginkluotis prieš Sovietų Są
jungą. Tad patys vakarų 
europiečiai turės , tam iš
leisti bent 42 bilijonus dole
riu.

Be to, tikimasi įtraukt 
vakarinę Vokietiją į prieš- 
sovietini frontą ir skaičiuo
jama, kad jinai galėtų gin
klavimuisi paskirt 3 bilijo
nus dolerių.

Atlanto kraštai šiemet ir 
per dvejus sekamus metus 

s, 500 
milijonų dolerių ginkląvi- 
muisi prieš komunizmą, 
kaip skaičiuoja tų kraštų 
valdininkai.'

Jie tikisi, kad Jungtinės 
Valstijos ir toliau duos po 
7 ar 8 bilijonus dolerių va-

tokiam lai-I išleis viso 66 bilijonus

Floridoj išsprogdintos j CIO aukoja žuvusių 
dar dvi bombos maimeriŲ šeimoms

Kaliniai paleido sau 
kraują, protestuodami

Miami, Florida. — Po to, 
kai fašistu - kukluksų bom
ba užmušė negrų vadovą 
Harry T. Moore, tie gaiva
lai išsprogdino dar dvi bom
bas,* taikytas prieš žydus 
bei negrus.

Valstijos gubernatorius 
Fuller J. Warren paskelbė 
$6,000 dovanų tiems, kurie 
padės suimti bombų sprog
dintojus.

Įvairios įstaigos bei orga
nizacijos skiria dar $13,000 
už niekšu areštavimą.

Šimtais plaukia preziden
tui Trumanui ir Floridos 
gubernatoriui protestai 
prieš kukluksų bombų tero
rą, v

Washington. — CIO uni
jų komitetas paskyrė $10,- 
000 šeimoms 119 mainierių, 
užmuštų per anglį akasy- 
klos eksploziją/;W.j 4 Frank- 
forto apylinkėje, IR. J , , >

Pirmiau buvo ' pranešta, 
kad Mainierių Unija paau
kos $50,000 jų našlėms ir 
našlaičiams.

Atominė vaidyba moka 
$35 už benami šunį

Garsusis iiuterių 
kunigas Niemoeller 
keliaus Maskvon

Plieno darbininkų 
unijos viršininkai 
atideda streiką

Buford, Georgia.— Pro
testuodami prieš blogas są-

Pla

miestelyj,
Harry

veikėjas, garsiai protestavęs ■ 1 ir • 1
prieš linčininkus. j kad KOFCJOJ yfft KSF^S

Ir štai... Kalėdų naktį tero-
Bismarck, N. Dak.—Nors

North Dakota surado,

Šiauriniai korėjiečiai su 
savo draugais kinais buvo 
užėmę svarbią kalnų pozi
ciją rytiniame fronte. Pa
skui amerikonai atakavo ir 
atgriebė tą vietą.

Korespondentai praneša, 
kad rakietiniai ių lėktuvai 
nukirto du rusiškus Šiauri
nės Korėjos , rakietirdnus 
lėktuvus per mūšį ore ne
toli Mandžūrijos rubežiaus.

Bonn, Vokietija. — 
čiausiai išgarsėjęs, vokiečių 
liuteronų kunigas Martinas 
Niemoeller, ruošiasi keliau
ti Maskvon. Bet vakarinės 
Vokietijos valdžia dar ne
davė jam leidimo.

Kun. Niemoelleris prieši
nasi atkūrimui vokiečiu ar
mijos. Sako, jų armijos at
gaivinimas būtų pVovokaci- 
ja prieš Sovietų Sąjungą.

Jis pranešė, jog Maskvo
je tarsis su Sovietų vyriau- i 
sybe apie bažnytinius rei
kalus ir karo belaisvius.

Vakarų Vokietijos 'spau
da padarė didžiausią žinią 
iš Niemoellerio planuoja
mos kelionės į Sovietų Są
jungą.

Pittsburgh.— Plieno Dar
bininku Unijos algų komi
tetas išklausė Philipo Mur
ray, unijos pirmininko, ir 
atidėjo streiką, kuris buvo 
skelbiamas nuo sausio 1 d.

Prez. Trumanas prašė ne
streikuoti ir grasino pavar
tot Tafto-Hartley’o Įstaty
mą prieš streikierius.

Sausio 3 d. įvyks speci- 
alis Plieno Darbininku U- 
nijos suvažiavimas Atlantic 
City ir galutinai spręs, ar 
streikuoti ar ne. Supran
tama, nutars atidėti ^strei-

ktoje.

Rumunija sušaudė 4 šnipus 
kaip amerikonų Įgabentus

Bucharest, Rumunija. — 
Pagal karinio rumunų teis
mo sprendimą, tapo sušau
dyti keturi šnipai, o penk
tas pats nusinuodijo.

Teisme buvo tvirtinama, 
kad amerikonai parinko 
tuos šnipus - sabotažninkus 
iš dipukų stovyklos Italijoj, 
pralavino juos šnipauti ir 
kenkimo veiksmus daryti 
prieš Rumunijos liaudies 
valdžią. Paskui tie. šnipai 
buvo atgabenti amerikiniu 
lėktuvu ir nuleisti su para- 
šiūtais į Rumuniją, kaip 
sakė rumunų valdžia.

Washington. — Atominės, 
jėgos valdyba moka po $35 
už kiekvieną pristatytą be
namį šunį ir po $3.50 už 
bename katę. Tie gyvuliai 
naudojami bandymams ato
minėse laboratorijose. No
rima patirti, kaip ardomų 
atomų “dulkės” bei spindu
liavimai paliečia gyvus daik
tus.

Suprantama, atsiras Židi
kų, kuine' gaudys gerus na
minius šunis ir vogtinai 
pardavinės atominėms labo
ratorijoms.

KĖLIAUSIOS ŽINIOS
Budapest, Vengrija. — 

Vengrų valdžia paleido iš 
kalėjimo keturis ameriki
nius lakūnus, kai Jungtinės 
Valstijos užtikrino, kad su
mokės už juos. $120,000 pa
baudos.

Jie buvo nuteisti kaip 
šnipai 3 mėnesius kalėti 
arba po $30,000 kiekvienas 
sumokėti piniginės baudos.

Vengrijos teismas surado, 
kad jie . šnipiškai skrido 
amerikiniu lėktuvu per 
Vengriją lapkričio W d. So
vietiniai lėktuvai tada pri
vertė juos Vengrijon nusi
leisti.

ristai linčininkai padeda jo
namuose bombą, kuri eksplio- prezidentas Trumanas pa- 

sųžeisdama vadino amerikonų žygius 
žmona, šiuos Korėjoje tiktai “policiniu 

veiksmu” prieš Šiaurinės 
Korėjos ,komunis.tus, bet iš 
tiesų ten vedamas tikras 
karas, pareiškė North Da
botos valstijos generalis 
prokuroras Elm. Christen
son ; todėl šio karo vetera
nams turi būti pripažintos 
tokios pat teisės, kaip ir 
Antrojo pasaulinio karo ve
teranams.

Žymėtina., kad Jungtinės 
Valstijos dar nepaskelbė 
karo prieš Šiaurinę Korėją. 
Todėl ir jame dalyvavusieji 
kareiviai nėra laikomi ti
krais karo veteranais.

ANTRADIENĮ LAISVĖ 
NEIŠEIS, nes tai bus Nau
jųjų Metų švente.

duoja, mirtinai 
patį Moore; jo
□džius rašant, dar gyva, bet 

^ejojama, ar ji išliks.
Tokią kultūrą sėja baltieji 

šovinistai, linčininkai, pasiry
žę negrų tautą laikyti vergi
joje amžinai!

I suvažiavimą pakviestas 
Fairlėss, U. S. Plieno kor
poracijos pirmininkas.

Istanbul, Turkija. — 
dužo karinis Turkijos 
tuvas; žuvo visi 6 lakūnai.

lek-
Gibraltar. — Atplaukė 32 

žvejiniai Sovietą laivai žu
vaut netoli Ispanijos..

žuvusiojo’ bombos ekspliozi- 
joje negro darbuotojo senutė 
(71' metų amžiaus) motina 
kadaise patarė savo sūnui at
sisakyti nuo visuomeninės 
veiklos, nes linčininkai jam už 
tai nedovanos.

* Bet sūnus atsakė:
— Kiekviena pirmynžanga 

reikalinga pasiaukojimo. Jei
gu aŠ dėl savo, darbavimosi 

J prarasiu gyvybę ar sveikatą, 
V j tai padarysiu, vykdydamas 

pareigas savo rasei pakelti į 
žmoniškesnį gyvenimo laips
nį...

Ir Harry T. Moore, 46 me- 
. tų^amžiaus vyras, paaukojo 
n savo gyvybę tam, kad jo tau- 
| toj,,jo rasės žmonės

> laisvesni ir laimingesni.
I Ztr/ ★

4 vėl Moore mirties
priklauso Floridos valstijos 
vyriausybei ir federalinei vy
riausybei, ypatingai justicijos 
departiąentui.

Jei vyriausybė ndrėtų, ji su-

būtų

kaltė

valdytų linčininkus.
Bet jai rūpi kas kita, — jai 

rūpi pulti darbininkų judėji
mo veikėjus, jąi rūpi raudon- 
baubizmas plėsti, jai rūpi slo
pinti laisvės reikalaujančius' 
negrus ir sveturgimius kovo
tojus už taiką.

Harry T. Moore mirtis — 
baisi gėda mūsų kraštui, mū
sų “krikščioniškajai civiliza
cijai” !

BELAISVIS AMERIKONAS GENEROLAS DEAN RAŠO, KAD 
UŽLAIKOŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI. GRAŽIAI JĮ

San Francisco. — Belais
vis amerikonų generolas 
William F. Dean parašė 
laiškus iš Šiaurinės Korė
jos, adresuotus savo žmo
nai ir dukteriai. Laiškuo
se jis praneša, kad šiauri
niai korėjiečiai visai gerai 
su juo elgiasi.

Kitame laiške gen. Dean 
“nuoširdžiai dėkoja” Šiau
rinės Korėjos premjerui 
Kimui II Stingui už gražų 
jo užlaikymą kaip belaisvio.

Tie laiškai buvo paskelb
ti per Kinijos radiją. Juos 
girdėjo ir užrekordavo As
sociated Press, amerikinė 
žinių agentūra, San Fran
cisco j.

Paskui Associated Press 
perskaitė du generolo Dea
no laiškus jo žmonai. Jinai 
pripažino, kad’ tai jo laiš-l

kai jai ir dukteriai. Nes 
laiškuose Dean teisingai 
prisimena įvairias savo šei
mos narių sukaktis ir var
toja tokius žodžius, kokiais 
namie būdamas kalbėdavo 
ir rašydavo.

Šiaurinės Korėjos atsto
vai jau pirm keleto dienų 
įteikė amerikonam Pan- 
mundžome generolo Deano 
laišką, rašytą jo žmonai, 
bet patys amerikonai iki 
šiol nepaskelbė to laiško 
turinio.
LAIŠKAS PAČIAI

Laiške žmonai gen. Dean, 
tarp kitko, sako:

“Aš esu sveikas ir skai
čiuoju dienas, iki šis karas 
baigsis ir mudu vėl galėsi
me pasimatyti. •

, “Jie (šiauriniai korėjie-.
i. i

čiai) gerai apsieina su ma
nim, ir aš neturiu jokių nu 
siskundimų. Aš esu gerai 
maitinamas; labai pamėgau 
ryžius ir ‘kimche’ (korėji- 
nį valgį). Kai sugrįšiu, tai 
tu turėsi išmokti pagamint 
ryžius valgiui taip, kaip 
tiktai korėjiečiai moka.

“Aš esu šiltai apsirengęs 
ir turiu šiltą, patogią bu
veinę... O korėjinės žie
mos nėra tokios žiaurios, 
kaip kad jos paprastai pie
šiamos.”
LAIŠKAS DUKTERIAI

Laiške savo dukteriai 
gen. Dean taip pat sako:

“Aš esu sveikas ir gerai 
aprūpintas. Taigi nesirū
pink apie mane. Čia aš tu
rėjau apsčiai laiko apgalvo
ti visokius valgius, kuriuos 
tu turėsi man pagaminti

savo gariniame (pressure) 
inde,' kai aš namo sugrįšiu. 
Aš skaičiuoju dienas, kada 
mes vėl visi sueisime.”

Atkaklus komandierius
Deanas buvo vienas kie

čiausiu komandieriu iš ame
rikonų pusės. Vengdamas 
nelaisvėn paėmimo, jis per 
tris savaites slapstėsi ba-_ 
daudamas. Buvo pasiryžęs 
iššauti visas savo revolve
rio kulkas į šiaurinius ko
rėjiečius, pasiliekant tiktai 
vieną, kad galėtų ir pats 
nusižudyti. Bet jį apgavo 
du “draugiški” korėjiečiai, 
prabildami anglų kalba. Jie 
ketino jį priglausti ir pa
slėpti. Bet tuo tarpu davė 
ženklą saviškiams karei- 
viąms' kurie urmu užklupo 
ir suėmė gen. Deaną.

Korėja. --- Dar nepadary
ta nė vieno žingsnio pir
myn derybose tarp ameri
konų ir šiaurinių korėjie
čių dėl to, kokia turėtų bū
ti inspekcija dėl tėmijimų, 
kad nei vieni nei kiti ne
laužytų busimosios paliau
bų sutarties.

--------------------------- t ■

Belgrad, Jugoslavija.—Ju
goslavų valdžia griežta: nu
mušė savo pinigų dinarų 
vertę. Iki šiol dinaras bu
vo laikomas tiek vertas, 
kaip 2 amerikiniai centai. 
Nuo dabar trys dinarai bus 
skaitomi vertais tik vieno 
amerikinio cento.

ORAS. —‘Apsiniaukę ir 
netaip šalta.
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BALANSAS UŽ 1951 METUS
SUVEDANT Už 1951 METUS balansą, tenka paša- 

kyti, kad jie nebuvo nei geresni nei blogesni, kiek tai 
liečia, visą pasaulį, už 1950 metus.

Teigiamu reiškiniu tenka priminti, kad nebuvo pra
dėtas pasaulinis karas, nežiūrint, kaip jo troškė jai no
rėjo, kad jis būtų pradėtas. Už pastovią pasaulinę taiką 
žmonių judėjimas 1951 metais buvo didesnis, platesnis, 
negu jis buvo 1950 metais. Tai tvirtina taikos trokštan
čios žmonijos viltis, kad sekamaisiais metais tasai judė
jimas dar prasiplės, dar padidės.

Pavergtų tautų kova už laisvę ir nepriklausomybę 
šiais metais taipgi paryškėjo. Vietnamiečiai tebekovoja 
už laisve. Iranas atsisakė būti išnaudojamas anglų ka
pitalistų. Egipte prasidėjo didžiulis judėjimas ir net ko
vos už išvijimą iš savo krašto anglų. Morokkoje ir Tu- 
nisijoje vis bręsta žmonių ryžtas už išsilaisvinimą iš 
francūzų imperialistų “globos.”

NEIGIAMAISIAIS reiškiniais šiais metais tenka skai
tyti tai: karas Korėjoje tęsėsi per apskritus metus ir, 
šiuos žodžius, rašant, jo galo dar nesimato.

Pašėlęs ginklavimasis, kurį pasiryžo atlikti mūsų vy- 
. maųsybė, kerta smūgį mūsų krašto‘darbo žmonėms, bet 
dar didesnį smūgį tai kerta darbo žmonėms tų kraštų, 
kurie buvo įtraukti i Atlanto Paktų. Tuo pačiu kartu 
kapitalistai lobsta,—lobsta ne tik pas mus, o ir Vaka- 

'■ rų Europoje.
•v-Ginklavimasis tebeina. Karo troškėjų ir provokato
rių norai pradėti pasaulinį karą 1952 metais tegalės bū
ti sužlugdyti tik dar didesniu ir platesniu žmonių ju
dėjimu už taikos išlaikymą. /

? 1951 METAI mūsų krašte buvo aštrios reakcijos metai.« 
Devyni darbininkų klasės veikėjai, einant Smitho ak-!

: tu, tapo pasiųsti kalėjiman. Kiti buvo įkalinti dėl “teis- itas Rupp pn.T}'1?e’. srupelem,s’ 1<lirias tikrino ir*
' * F V y z Tnduvn’O nPflnrllZil __

rtio paniekinimo.” Visa eilė kitų darbininkų veikėjų 
buvo suareštuoti ir laukia teismų, kurie įvyks sekamais 
metais.

Daug sVeturgimių, kovojusių už taikos išlaikymą, bu
vo suimti ir ruošiami deportacijoms, — jų bylos' yra 
teismuose.

Šiais metais buvo nulinčiuota nemaža negrų, tačiau 
nęgrų judėjimas už laisvę šiemet padidėjo, palyginti su 
1950 metais. ■

Tuo pačiu kartu šiemet, ryškiau negu kada nors, iš- 
. kilo aikštėn ligi šiol dar negirdėta korupcija, kyšystes, 
prasiradimas mūsų krašto vyriausybės organuose.

Senatims Kefauverio komitetas parodė baisų supu
vimą mūsų miestų administracijose, mūsų teismuose. Jis 
parodė, jog nemaža mūsų teisėjų ir miestinių pareigūnų 
skiria gengsteriai, požemio karaliai ir vėliau su jais 
išvien veikia. .

Po kiek laiko iškilo aikštėn, jog didžiausias prasiradi
mas,—korupcija ir graftas.—vyrauja mūsų federalinėje 
vyriausybėje, ypatingai justicijos departmente, kuriam 
pavesta rūpintis, kad įstatymai būtų vykdomi gyve- 
aiman!
/' Tuomet, kai justicijos departmentąs puolė nekaltus 
darbininkų veikėjus, jo pastogėje, pačiose viršūnėse, 
gjrafteriai kišosi į kišenę visuomenės turtą!

. , Bendrai, šiais metais kapitalistinis pasaulis rodė ne 
tvirtybę, o silpnybę,—silpnybę moralėje, silpnybę poli
tikoje, silpnybę ir ekonomikoje.

PASAULYJ, esančiame “anapus uždangos,” mūsų da
viniais, 1951 metai buvo didžiulių laimėjimų metai ir 
ryžtingos kovos už taiką metai.

. tTarybų Sąjungoje 1951 metais pradėti tokie projektai, 
—gamtai pertvarkyti projektai, žmonių gyvenimui ge
rinti projektai,—apie kokius jokia šalis niekad nėra ligi 
šiol svajojusi.

Mūsų tėvų kraštas, Lietuva, padarė milžiniškų laimė
jimų tiek ekonomikoje, tiek kultūroje.

Kinijos Liaudies Respublika pasiekė didžiulių laime
snių savo krašto ūkiui pakelti*

Tą patį galima pasakyti ir apie kitas liaudiškas res
publikas.

4.

f '

KĄ ATNEŠ 1952-rieji metai, nieks šiuo tarpu negali 
pasakyti.

Mūsų krašto žmonėms jie bus didžiai svarbūs, nes tai 
bus prezidentinių linkimų metai, Kongreso narių rįn- 
kimo metai.

.Taiką mylintieji žmonės privalės dėti didžiausių pa
stangų išrinkimui į Kongresą tokių asmenų, kurie ryž
tingai kovos už taikos išlaikymą.

1952 metais, karo provokatoriai pranašauja, būsiąs 
pradėtas jų taip laukiamas antrasis pasaulinis karas. 
Tai reikš, kad taiką mylį žmonės privalės ryžtingiau 
kovoti už tai, kad jų norai neįsikūnytų.

Kitais žodžiais^uždavinys mums pasilieka tas pats: 
knvn. dpi taikos, kova prieš reakciją, kova už darbo žino-

/

Kas Ką Rašo ir Sako
“TAIKOS, VIEŠPATIE, 

TAIKOS!”
Po tokia antrašte tūlas 

Jonas Karys išspausdino 
Čikagos klerikalų kalėdi
niame Drauge straipsnį. 
Atrodytų, kad autorius ti
krai pasigenda taikos ir . dėl 
jos kovoja. Argi Kalėdų 
šventės nėra “taikos šven
tėmis” ? Bet paskaitykite 
Kario plepalus:

Ir pavergtas ir laisvas žmo
gus šiandien meldžia širdyje 
aukščiausiąjį baisaus dalyko, 
ko dar niekad nemeldė—žy
gio, karo...

Karo meldžia tik visokie 
išsigimėliai, na, ir kapita
listai, kurie iš karo darosi 
pasakiškus pelnus. Žmonės, 
—padori, darbo žmonės — 
karo nenori ir juo šlykštisi. 
Karo trokšta klerikalai, ka
ro trokšta visokie lietuvių 
tautos.* mūsų krašto ir visos 
žmonijos priešai.

Jie mato viltį tik nusišpica- 
vašiems Čiang Kai-šeke ir 
Ispanijos frankistuose.

Tai ve kokioj nuotaikoj tie 
visi did poniai sutinka Kalė
das. Nuo tokios nuotaikos ne
toli iki desperatiško šuolio.

JIE VIS DIRBA, 
KAD JADVYGA 
BŪTŲ ŠVENTA

Lenkų dvasiški ja, francū
zų dvasiški j a ir net tūli re
akciniai generolai, pasiryžę 
lenkų dvasiški jai tarnauti, 
dirba tam, kad 1952 metais 
Jadvyga Jogailienė būtų 
paskelbta šventa. Neseniai 
Paryžiuje lankėsi lenkų 
vyskupas Gaivina* Jo vizi
to tikslas: paspartinti Jad
vygos įšventinimo darbą. 
Pasak Sandaros:

Pirmiausia buvo atsikreipta 
į vietinę dvasiški ją. Paryžiaus 
archidiocezijos pralatas Rupp 
pažadėjo išsiųsti apeliaciją 
Vatikaną, ]
Jadvygos beatifikaciją., Prela-

RAGINA
“KEISTI VADUS”

Tautininkas J. J. Bachu- 
nas rašo Dirvoje:

Jei -mes Suv. Valst. norime, 
kad mus atstovautų Žmonės, 
kurie turi savygarbos ir pasi
šventimo mūsų gerovei, ar tai 
būtų lietuvių tarpe ar ameri
konų, mums reikia mainyti 
vadus. Reikia pamainyti mū
sų lietuviškam gyvenime, taip
gi mūsų Suv. Valst. gyveni
me vadus. Man, rodos, dabar
tinių yra išsisėmę jėgos ir 
sveikas galvojimas. Mūsų lie
tuvių gyvenime yra žmonių, 
kurie mus atstovaus garbin
gai ir sąžiningai. Taip kaip 
dabar reikalai eina, mums pa
prastiems piliečiams nedaro 
garbės!

“Lietuviško gyvenimo” 
vadais p. Bachunas skaito 
U šimutį ir P* Grigaitį, na, 
ir jis siūlo jiems duoti “ki- 
ką.”

APMUŠĖ OMAHOS 
DIPUKUS

Naujienose skaitome,kad 
Omahos mieste, Nebraskoj, 
buvo apmūšti kai kurie di
pukai. Girdi:
Tremtinių pogromas, 
neaiškių gaivalų iš seno kurs
tomas, įvyko lapkričio 11 d. 
po šv. Antano parapijos va
karienės. Apie planingą dar- 

. ■/. į bą liudija, be kita ko, ir tai, 
prašant pagreitinti j<a(j užpuolikai, vienos rankos

vadovaujami, buvo išsidėstę 

Jadvyga jau išėjusi prancūzų 
kalba knyga, kurioje aiškiai 
pabrėžiami Jadvygos nuopel
nai bažnyčiai ir kai kurie ste
buklingi jos apsireiškimai, 
išgydant tuos, kurie į ją mel
dėsi.

Jadvygos įšventinimas, pa
sak ateinančių iš Romos žinių,; 
užtrunka todėl, kad tos kara
lienės . “pasiaukavimu” ap
krikštyti lietuviai neparodo 
dėkingumo ir į Jadvygą 
kodėl žiūri gana šaltai.

kaž

300 RADIJO STOČIŲ
Čikagos Sandara sužino

jusi, kad Lietuvoje šiuo 
metu veikia 300 mažų ra
dijo stočių arba punktų, iš 
kurių aptarnaujama 
mylių aplink.”

NESMAGIOS JIEMS 
BUVO KALĖDOS

Vilnyj L. ’Prūseika rašo:
Labai prislėgtoj dvasioj, 

pilni nerimo ir pagiežos su
tinka Kalėdas didieji Ameri
kos ponai.

Jau būsite skaitę laikraš
čiuose, kaip beviltiškai žiūri į 
tarptautinę padėtį buvęs 
Amerikos ambasadorius Bri
tanijoj, Mr. J. Kennedy. Anot 
jo,.viskas eina velniop. Tą pa
tį pagiedojo, sugrįžęs iš už
sienio senatorius Young. Eu
ropa nenori kariauti. Ji nori 
tik pinigų, pinigų, pinigų.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
užjūrio kongi'esmanai Martin 
ir Hali. Jeremijbšiaus balsu 
jie šaukia, kad komunistai 
tuoj turės visą Aziją, kad Pa
ryžiuj, jie matė tik pesimiz
mą, kad arabų šalys tolinasi 
nuo vakarų. Net Indijos Neh
ru nenorįs ar nemokąs telkti 
jėgas prieš komunizmą.

“25

nurodyitius davinėjo prideng
tu numeriu apsukuo važinėjąs, 
automobilius. Nukentėjo šie 
tremtiniai:

1. Sakalauskas Lionginas 
(įskeltas kojos kaulas: guli 
sugipsuotas namuose) ;

2. Geležiūnienė Julija (pra-
i mušta galva; sąmonę atgavo 
ligoninėj); s

3. Rackcvičius Juozas (su
žalotą veidas);

5. Pultinavičius Juozas (su
žalota veidas). Kiti tremti
niai, pajutę padugnių ir ko
munistų puolimą, skirstėsi bū
riu. Į lietuvio VI. Akronio sa- 
liūną buvo įšokta telefonu at
sikviesti policiją, bet ...saliū- 
ninjnkas neleido telefonu pasi
naudoti.

Kaip matome, Nau j ienų 
korespondentas tuojau puo
lasi dėl “pogromo” kaltinti 
komunistus,— tai lengviau
sia priemonė. Mes netiki
me, kad komunistai tokiais 
darbais užsiimtų. Abejoja
me, ar Omaboje iš viso yra 
komunistų, čia, veikiau
siai,. dipukus bus užpuolę 
patys dipukai, susiniovę dėl 
kaž kokių ambicijų. Pasi
rodo, kad ir lietuvis saliū- 

■n įninka s V. Akronis nusisu
ko nuo tų dipukų, kurie ga- 

;vo mušti.
; Muštynėms, užpuolimams 
įmes nepritariame ir juos 
įmerkiame. Bet kas gi juos 
įpradejo, ar ne smetoniški 
dipukai? Kas organizavo 

’pogromą Clevelande? Kas 
Mušėsi S,L A kuopos paden
gime Rdckfordo? Kas 'or
ganizuoja pogromus prieš 
lietuvių kultūrinius paren
gimus? ■ -■

Kas vėją sėja, tas audrą 
pjauna. , ,

sroves ne tik pirmiau, bet 
ir dabar yra manoma, kad 
galima pakelti Amerikos 
lietuvių vardą, turint mūsų 
tarpe turtingus arba uži
mančius valdžioje svarbias 
vietas lietuvius .

Ką daro lietuviai, kada 
dasigauna į valdvietes?

■; Man gerai yra atmenami 
laikai tuoj po Pirinojo pa-, 
saulinio karo. Palmerio is
terijos laikais buvo suareš
tuota daug pažangių lietu
vių, sykiu ir tais laikais 
ėjusio lietuvių kalba Phila- 
•delphijoj laikraščio Kovos 
redaktoriai.

Man teko tais laikais da
lyvauti lietuvių “patrijotų” 
surengtose prakalbose 
Wilkes>Barre, Pa., dėl at
gavimo Lietuvai nepriklau
somybės. Ten kalbėjo kuni
gai) redaktoriai ir vienas 
advokatas, kuris turėjo val
džioje gana svarbią vietą. 
Tai tas žmogus, kuris, mū
sų žmonių akimis ’ žiūrint, 
.'nešąs mūsų .tautai garbę, 
rėkė visą gerkle ir di- 
įdžiavosi; kad per jo valdžio- 

pirmyn, o ne atgal! .;; <; je užimtą-garl)ingą vietą ir
Šitų minčių kupini, mes i r-sakome: laimingų ir taikių įper j jo pasidarbavimą tapo 

metų visiems mūsų skaitytojams, yįsąi pažangia j ai life- -x 
tuvių visuomenei! /

nių buities pagerinimą.
1 •/ * • * I "

ATSISVEIKINDAMI su senaisiais metais, žengdami 
į naujuosius, privalome tai daryti optimistiškai; privalo
me įsisąmoninti tuo faktu, ;kad žmodifa turi žygiuoti 
pirmyn, o ne atgal!

^suareštuoti’ Kovos i redakto
riai 4 
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Kas link lietuvio milijonieriaus
Ar yra toks sutvėrimas? Ar būty garbė mums arba mūšy 
tautai, jeigu būty? Aš savo akimis mačiau lietuviu, 
gyvenančių taip, kaip gyvena milijonieriai.

Nuo labai senų laikų ėjo 
kalbos ir iki šių dienų yra 
girdima toks klausimas: 
Kažin, ar yra kur nors lie
tuvis milijonierius?

Dar prieš Pirmąjį pasau
linį karą buvo girdima 
daug kalbant, kad randasi 
Chicagos mieste vienas lie
tuvis milijonierius. O juom 
buvo bankierius Olšauskas, 
kurio bankas subankrutavo 
depresijos laikais.

Kažin, kodėl Amerikos 
lietuviškai visuomenei taip 
rūpėjo ir norėjosi turėti sa
vo tautietį, iškilusį iki mi
lijonieriaus ? Veik iausia, 
kad buvo ir dabar yra ma
noma, kad tas atneštų mū
sų tautai didelę garbę.

Dar ir dabartiniais laikais 
daug yra girdima kalbų ir 
spėliojimų, kad kur ten pie
tinėse valstijose, Floridoj

Tai matote, kiek garbės 
padaro praturtėję arba per 
savo tautos žmonių įdėtas 
pastangas dasigavę į vald- 
vietes ar į milijonierius lie
tuviški poneliai.

Man taipgi neteko matyti 
lietuvio milijonieriaus. Bet 
man teko matyti jų, gyve
nančių neblogiau už milijo- į 
nierius.

Prieš kokius 7 metus, dar 
man begyvenant Pennsylva- 
nijos valstijoje, sykį nuvy
kau ten prie pagarsėjusio 
ežero Harveys Lake maudy
nių. Visa to ežero apylin
kė apgyventa turčiais iš vi
sokių tautų. Man ten be- 
vaikštinėjant, susitikau vie
ną seną pažįstamą lietuvį. 
Jis manęs užklausė, ar aš- 
norėčiau pamatyti, kur gy
vena lietuviai, kaip milijo
nieriai. Sakau, taip, nore-

VlllVOV vaiotliuov, A IVLIUVI v. z/,. . . A. 4-*

a.r Calif ornijoj, randasi lie- cia/<jtaTuuty i.
Ir pradėjome eiti vienu 

keliu. Pirmiausia priėjome 
lyg ir farmą. Bet matėsi, 
kad niekas tos farmos ne
dirba. Ten matėsi puikūs 
namai, panašūs. į palocius. 
Klause manęs pažįstamasis: 
Ar žinai, kas čia gyvena? 1

tu vis milijonierius.
Ant kiek mums yra žino

ma, tai kad ir mūsų krašte 
Lietuvoj irgi negalėjo rastis 
tiek turtingo mūsų tautie
čio. Ten turtingais matėsi 
ir galėjo būti tik dvarponis. 
Bet jie nebuvo lietuviai. Tai 
buvo caro generolai, lenkai 
ir dar kitų tautų žmones. 
Tiesa, mūsų apylinkėje bu
vo keli maži dvareliai, ku
rie priklausė lietuviškiems 
poneliams. Bet kad jie bu
vo maži, tai ir buvo vadi
nami tiktai poneliais, o ne 
ponais. Tie poneliai vien 
tik į “mužikus” lietuviškai 
šnekėjo, o tarpe savęs kal
bėjosi lenkiškai.

Vėlesniais laikais nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
privisę daug lietuviškų 
dvarponių, — o gal net ir 
milijonierių. ' Bet mes gerai 
žinome, kad. tas mūsų žmo
nėms nei tautai neatnešė 
nei naudos, nei garbės. Tai 
kas, kad jie šnekėjo lietu
viškai?

Jei mūsų tėvynėje būtų 
privisę kad ir šimtai dvar
ponių ir milijonierių, tai tas 
nebūtų atnešę geresnio gy
venimo, nei garbės. Iš kur 
gi galėtų rastis turčių, jei 
jie neišnaudotų ir nepa
vergtų kitų žmonių?

Grįšime prie Aųierikos 
lietuvių. Yra gerai žinoma,

Įvairios Žinios
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos liaudies ūkio , 
plano įvykdymo rezultatai *

BERLYNAS, spal. 26 d.~ 
Šiandien Berlyne Vokieti
jos demokratinės Respubli
kos informacijos žinyboje 
įvyko spaudos konferenci
ja, kurioje valstybinės pla
no komisijos valstybės se
kretorius Leišneris prane
šė apie Vokietijos Demo
kratinės Respublikos liau
dies ūkio plano vykdymo 
per 1951 metų trečiąjį ket
virti .rezultatus.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos ūkis 1951 metų 
trečiajame ketvirtyje, pir
maisiais p e n k m e č i o pla
no metais, pasiekė nau
jus reikšmingus laimė
jimus, gyventojų materiali
nis ir kultūrinis lygis žy
miai pakilo.

Visos pramonės bendro
sios produkcijos gamybos 
trečiojo ketvirčio planas 
įvykdytas 104 procentais. 
Tai yra 21.3 procento dau* 
giau palyginti su praeitųjų 
metų trečiuoju ketvirčiu.

Respublikos žemės ūkio 
išvystymą apibūdina, svar
biausia, gausūs grūdinių 
bei aliejinių kultūrų der
liai ir žymus gyvulių skai
čiaus padidėjimas.

Per trečiąjį ketvirtį buvo , 
galima pastebėti tolesnį už- 

Na, tai ponas Lopatto. Pa- sienio prekybos apyvartos

t « , J» *i • . b I ClxYCXllll GI Cl WXY.1 11’kad pas musų . skirtingas dideli tie namai ?

stebėjom ten ir poną Lopat
to vaikščiojant po lauką su 
dviem dideliais šunimis .
Paėjus toliau į kalną, pri

ėjome kitą puikią vilą. Ma
no bendrasis ir vėl manęs 
klausia: Ar žinai, kas čia 
gyvena? . Ir atsako: čia 
tai jūsų klebonas, Wilkes 
Barrių kunigas Miliaus
kas. Pradėjau akimis 
vedžioti tą puikų namą, 
kur, mano aprokavimu, ga
lėtų sutilpti kokios keturios 
šeimynos. Bet ten ant labai 
ilgų porčių sėdėjo graži 
mergina. Ji pradėjo neri
mauti. Gal ji manė, kad įj 
mes ką blogo manome apie 
ją, kad taip žingeidžiai žiū
rėjome. Nenorėdami ten 
ramiai sėdinčiai merginai 
daryti nesmagumų, nuleido
me akis žemyn ir nuėjome.

Mano pažįstamasis paro
dė ir paaiškino dar apie po
rą gražių vilų. Vienoje jų 
gyveno Pittstono kunigas 
Kasakaitis, kitoje— lietuvis 
Ipznierius.

Aš, žingeidumo apimtas, 
klausinėjau, kam kunigams 
reikalinga toki nepaprastai 

’ Sakiau, 
kad gi jie turi gerai įreng
tus namus prie bažnyčių. 
Ir ten nieko jiems nekai-1 
nuo ja jų užlaikymas. Ten 
už viską užmoka parapijo- 
nai.
' Mano bendras sako: Tai 
-ką tu manai? Ne kas ki
tas, kaip tik tie patys para- 
pijonai, ir šiuos namus nu
pirko ir apmoka už jų už
laikymą.

Taigi, nors man niekad 
.neteko matyti lietuviško 
milijonieriaus, betgi teko 
pamatyti nekurtuos, gyve
nančius taip pat gerai, kaip 
,4r tie milijonieriai.

V. Gldbičius

padidėjimą. Palyginti su 
praeitų metų trečiuoju ket
virčiu apyvarta padidėjo 
78.5 procento.

Vidaus prekių apyvartos 
trečiojo ketvirčio planas 
įvykdytas 101.3 procento.

žymūs laimėjimai pasiek
ti kultūros ir sveikatos ap
saugos srityje.

3 kalif orniečiai paleisti 
už $5,000 belas kiekvienam

Los Angeles, Calif* — Fe- 
deralis apeliacijų teiSnials 
paleido dar tris kalifornie- 
čius — B. Dobsą, Fr* Spec- 
torą ir Fr. Carlsoną — už . 
$5,000 užstatų kiekvienam.

Iki šiol jie buvo laikomi 
kalėjime po $50,000 kauci
jos kiekvienam.

Jie kaltinami, pagal 
Smitho įstatymą, suokal
bi a vę su kitais komunistais 
skelbti, kad reikėsią “per 
jėgą bei prievartą nuversti 
Amerikos valdžią/’

Roma. — Katalikų kuni
gas Luciano Negrinis apsi
vedė su čikagiete mergina 
Cla.ire Young*

Streikuoja miestiniai vaka
rų Berlyno darbininkai
Berlin.—-Sustreikavo 14,- 

000 miestinių darbininkų 
vakariniame Berlyno ruož
te — požeminių geležinke
lių ir busų konduktoriai, 
gatvešlaviai ir kiti. Rei
kalauja sumokėti po 25 do
lerius užvilktos algos.

< Vakarinis Berlynas yra 
anglų, amerikonų ir fran- 
cūžų žinyboje.

Klausimai ir 
Atsakymai >

Klausimas
Naujų Metų proga, kana

diečiams įdomu būtų žino
ti: kas tuom moųientu pre
zidentui Trumanuj atrodė 
baisiau, komunizmas, ar at
plaukiančios žuvys baraku
dos, kurios jį taip baisiai 
išgązdino, besimaudant jam 
su bičiuliais. Floridoje, kad 
net jo taip baisiai mar
gai 1 a p u o t i marškiniai 
negalėjo jų atbaidyti? 
Jei komunizmas, —- tai 
kodėl bėgti nuo bara
kudą, vietoje pasiuntus jas 
į komunistinius ' kurortus, 
kaipo diversantus? 
barakudos, 
kyti pirmoji bomba ant 
Maskvos, vietoje darius £ai- 
ką su jais? .1

0 jei 
tai kam tai-

Montreal, Canada
Atsakymas

Atsakymo neturime. ReL 
kėjo klausti patį preziden

2 pusi.—Laisve (Liberty)* šeštadien., Grj 1951
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Mačiau meno kūriniu 
parodę

y Gruodžio 12-tą dieną teko būti Water
bury, Conn, kur Green Stryto Lietuvių 
klubo svetainėje atsibuvo draugų Stani- 
slovaičių paroda. Buvo išstatyta daug ir 
gražiu visokio stiliaus piešiniu. Ne tik 
mūs Kristina, bet ir jos vyras Dr. Stani-, 
slovaitis šitoj meno šakoj turi didelių 
gabumų. Jų piešiniais buvo užimtos trys 
sienos. Gi ketvirtą užėmė draugių mote
rų visoki dailėdaikčiai, kaip tai lovų, 
Stalų, staliukų užtiesalai: abrūsai, juos
tos, rankečėliai ir kt. Keletas buvo pa
rodyta ir iš Lietuvos atvežtų ar atsiųstų.

Žiūrai žmogus į tuos puikius mūs se
sių rankelių darbelius ii’ stebiesi, kad at
siranda .tokių gabių, kurios neturėjo 
progos lankyti jokios meno šakoje mo
kyklos, o sugeba sukurti stebėtinus vaiz- 

• dusi
Kristina Stanislovaitienė, Bethlehem, 

Conn.. Parodoj laimėjo net dviem savo 
kūriniam praisus. Man taip pat jos kū
riniai labai patiko. Užsigeidžiau, jei ne 
daugiau, tai nors vieną būtinai įsigyti. 
Man labai patiko gražiai nupieštas vie
nas gražus namelis. Ot, pamaniau: šitą 
tai' jau turiu įsigyti, neatsižvelgiant nei 

ikiek jis kainuotu. O kad kitas nenupirk
tų, tai nieko nelaukęs tuoj leidausi ieš
koti jo savininkės., Deja, suradęs ir pa
klausęs,* gavau nepatenkinantį atsaky
mą. Ji sako: “Drauguti, čia yra piešinys 
mano pačios namelio, kurin įdėjau labai 
daug darbo .ir aš; jo neparduosiu už jo
kius pinigus.”

/Gavęs tokį nemalonu atsakymą ir nu- 
leįįęs vilties sparnelius, autorę pakvie
čiau prie kitu dvieiu kūriniu, kurie taip 
pat .man labai Patiko. ,Tai labai gražus 
raudonu rožių nupieštas bukietas ir žy
dinti grūšė. Paklausiau ar aš galiu iš 
šitų dviejų nors vieną įsi.gvti?

— Taip, — atsakė ji. Išsirink, kuris 
tau, geriau patinka.

Labai patenkintas jos atsakymu, ry
žausi išsirinkti, kuris iš jų puikesnis, 
gražesnis. Bet aš pats apie jų grožį ir, 
įvertinimą menkai suprantu, vienok, kai 

.tik pamačiau-pirmą karta, į akį man 
krito grušė. Kad patikrinti savo skonį, 
talkon.- pasikviečiau nęt keletą draugių 

rmoteyų^ Ir, £tąi, jos •visos kaip viena pa- 
.'-frirtirid inano minti, sakydamos: “grūšė, 

grūŠe.,imk grūšią!”
Taip ir padariau. Ir dabar labai 

džiaugiuosi tokiu puikiu kūrinėliu. 
Kiekvieną rytą, kaip tik atsikeliu, pir
miausiai nueinu prie savo puputės velio- 
nėfe Juzutės paveikslėlio, pasižiūriu, pa
klausiu, kaip Tau po žemele? Nuo Jos, 
einu prie grūšios, pasižiūrėti, pasidžiau
gti jos žaliais, baltais, mėlynais, rau
donais žiedeliais. Atgaivinu iš po nak
ties atbukusias savo mintis ir išjudinu 
sustingusius kūno jausmus. a

Taip darau kiekvieną' dieną1 ir tas 
man suteikia daug smagumo, džiaugs
mo, priduoda energijos darbuotis gera
me ūpe, ištisą dienelę praleidžiu links
mai. . _

Bet tokioj puikių kūrinių parodoj Pu
blikos buvo permažai!'Matyti, Waterbu- 
rio lietuviai, išskiriant “Laisvės,” “Vil
nies” skaitytojus, atvykusius, kuriems 
darbas leido, dailės neįvertina. Gal ir 
supratimo apie tai neturi. O tai negerai.

Abudu Stanislovaičiai visą savo sielą 
■ energiją aukoja liaudžiai ir savo tau- 
f tiečiams gal daugiausia laiko pašvenčia. 
Abudu juodu mokslo milžinai. Jiems rū
pi liaudis ir jai dirba. Tai liaudis turi 
juos įvertinti. Susninku Jurgis.

LlT€RfiTŪRfi
IR fllcRRS

“Klasta ir meile”
musij scenoje

New Haven, Conn

į
&
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Eik šalin!
Čigoniškas romansas.

(Įš rusiškos)
Nežiūrėk, — eik šalin!

Atsitrauk iš akių!
Įsmigai man širdin, — 

Jau pakęst negaliu!
%

Su tavim pasidžiaugt
Pavyduoliai neleis, —

Ir išnyksiu greičiau 
Tavo meilės keliais...

Tu tik nori pažaist
Mano skaudžia širdim — 
gražumo dažais 
^braižyt su manim!
to grožė žvaina

Ai ne man išbandyt, — 
figinga ana:

nuo manęs, katyt!...
Jonas Kaskaitis.

LLD 32 kuopa negalėjo lai
kyti savo susirinkimo iš prie
žasties blogo oro. Todėl, drau
gai, nepamirškite sekančio 
susirinkimo. Stengkitės jame 
dalyvauti, nes turėsime daug 
nutarimų padaryti ateinan
tiems metams. Taipgi ir kuo
pos valdyba turės būti renka
ma 1952 metams. O gal Ir 
duokles už 1952 metus bus 
gerai pasimokėti, Jeigu’ npH- 
me būti garbės nariais.

—0— v*
LDS 16 kuopa ‘laikė savo 

susirinkimą gruodžio 4 d, N&g 
rių dalyvavo nedaug, betonu- 
tarimai padaryti labai gėri. 
Valdyba senoji užgįrta 1952 
metams. Po susirinkimo turėta 
mažas pokylis. . Gaila, kad 
daugiau narių nebuvo. ,

“°— A r
šv. Pranciškaus Draugija* 

susitvėrus 1895 metais, gyva-ė- 
vo labai ilgai, net 56 metus. 
Spalio mėnesio susirinkime 
nutarta likviduoti. Mkt, ižde 
nebėra pinigų. Kaip sakė na
riai, davė paskolą, o gauti 
atgal nebuvo galima. Taip "ir 
palaidota ši draugija.

—o— r
B iškiš . apie DLK Vytauto 

Draugiją. Draugija gyvuoja 
nuo 1903 metų. Nors turėjo 
daug kliūčių, bet pateko gev 
riems draugams' tvarkyti, to
dėl šiandien turi virš pusės 
šimto narių ir virš $5,000 tur
to. Narių gana geras sutiki
mas. Draugija turi daug šėrų 
L. Bendrovės svetainėje .^avp. 
metiniame susirinkime užgyrė 
visą senąją valdybą. ?/

—o— • v
mieste pasikartoja 
kuriais negalima

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 
1952-ruosius metus pradės labai iškil
mingai: jis pastatys garsiąją Šilerio 
dramą “KLASTA IR MEILE.”

Šileris, kuris vokiškai vadinosi Johann 
Christopher Friedrich von Schiller, mirė 
beveik prieš 150 inetit; jis gimė 1759, 
mirė 1805 m.

Gyveno jis neilgai, bet poetas-rašyto- 
jas, pilnas talento kūrybai, paliko ne
mirštamų veikalų, tarp kurių didžiulio 
populiarumo pasaulyj įgijo “Klasta ir 
Meilė.”

Kai rašytojas, šį veikalą sukūrė, jis jį 
pavadino “Lujiza Mileryte” (Luise Mil- 
lerin), bet vėliau pavadinimą pakeitė į 
“Kebale uhd Liebe” (Klasta ir Meilė).

Šileris buvo pažangus rašytojas. Savo 
veikaluose jis rodė feudalistinės santvar
kos supuvimą; jis žiauriai smerkė anų lai- 

.. kų valdančiosios klasės sugedimą ir išgvė- 
i’imą; jis stojo už gražesnę, žmoniškesnę 
visuomenin’ę santvarką. Gretindamas, 
ano meto .valdančiosios klasės atstovus su 
eiliniais žmonėmis, jis parodė, kiek daug 
pastarieji yra aukštesni už savo valdy
tojus, politiniai ir moraliai sugedusius 
iki kaulo pmegenų!

Ir visa tai rašytojas atliko meniškai, 
artistiškai.

Štai, kur glūdi Šilerio genijalumas.
“Klastoje ir Meilėje” ryškiau negu 

kuriuose kituose savo veikaluse Šileris 
numaskuoja savo krašto valdančiosios 
klasės isgvėrimą. Dėl to ši drama yra 
didžiai reikšminga — tai veidrodis anų 
laiku Vokietijos diduomenės gyvenimo.

Kadaise Fričė šitaip rašė apie “Klas
tą ir Meilę”:

“Savo aukščiausio laipsnio ‘šturmuo- 
toių’ protestas pasiekė Šilerio dramoj 
‘Klasta ir Meilė.’ Čia mes susiduriame 
su visais absoliutizmo, šulais mažoj vo
kiečiu valstybėj: ištvirkuriu despotu

'' (prezidentais Walter), kurtizane, faktiš- 
Ši tema išspręsta eilėje puikių 'skųTptū- kai ^šeimininkaujančia^ rūmuose^^ (ponia 
rinių portretų, Vaiždųojančiu priešaki
nius . garsius ' iJkraihos TSR .. .žmones. 
Ypač išsiskiria ‘Socialistinio Darbo Did-, 
vyrįQ Jelenos Cbobtos :portretas- už .kurį- 

, skulptoriui Kovaliovui buvo ‘paskirta 
Stalininė premija.. Labai teisingai per
teikęs- individua,Ii nius paprastos kolūkie- 
tės bruožus, dailininkas sugebėjo per
teikti skulptūroje naujo žmogaus, sąmo
ningo .socialistinės’statybos dalyvio, ti
pą. Skulptūra alsuoja žmogaus orumu 
ir jėga.

Toks Pat žymus yra dailininko Oleini- 
ko skulptūrinis “Kolūkio pirmininko Vo- 
dolažo portretas.” •

Naujo žmogaus paveikslas užima cen
trinę vietą darbo temai paskirtose dro
bėse. Tai yra Melichovo paveikslas “No
vatoriai,” Babincevo ir Šostako “Plieno 
išbandymas,” Adamovičiaus “Rytas 
Donbase.” I.tin įtikinami yra šie naujų 
tarybinių žmonių paveikslai dailininko 
Maksimenkos drobėje “Žemės šeiminin
kai.” Šioje drobėje dailininkas vaizduoja 
tarybinius žmones-nugalėtojus, prade
dančius atstatyti savo šalį.

Apie naujus žmones, džiaugsmingai 
kuriančius socialistinį gyvenimą, pasa
koja tarybinei liaudžiai plačiai žinoma 
jaunos talentingos dailininkės, dukart 
Stalininės premijos laureato Jablonskos 
drobė'“Duona.” Dailininkė sugebėjo per
teikti džiaugsmingą' kolūkięčių, išaugi
nusių gausų derlių, gamybinį entuziaz
mą. Ryškus, saulėtas šios drobės kolori
tas daro ją labai džiugią. Drobė skamba 
lyg linksma daina apie gausų derlių. Ši 
drobė, tai yra pats gyvenimas, pati tary
binė tikrovė!’Dailininkė piešė šį paveik
slą Kamenec-Podolsko srities Letavos 
kaimo Lenino vardo kolūkyje. Šiame 
kolūkyje buvo 11 Socialistinio Darbo 
Didvyrių ir apie 200 žmonių, apdovano
tų ordinais ir medaliais. Ne veltui šis 
kaimas yra vadinamas “Didvyriškoji 
Letava.”

Nepaprastai įvairus yra buities žan
ras Ukrainos TSR dailininkų kūryboje. 
Jaunos dailininkės Gurevič ir dailininko 
Juchnos paveiksle “Komjaunimo CK 
Garbės raštas,” Davydovo “Gyvulių au
gintojai,” Gelmanšino paveiksle “Elek
tra — kolūkiečiui” pasižymi šviesiu op
timizmu, didele gyvybing-a jėga.

Labai įdomus yra dukart Stalininės 
premijos laureato dailininko Grigorjevo , 
paveikslas “Priėmimas į komjaunimą.” 
Dailininkas sugebėjo parodyti savo dro
bėje ' puifciufe "musų1 * "farytfmib

Ukrainos menininkų vaizduojamojo 
meno paroda Vilniuje

ku-

VILNIUS. — Prieš tūlą laiką Vilniu
je, Valstybiniame dailės muziejuje, buvo 
atidaryta Ukrainos TSR vaizduojamojo 
meno paroda.

•* I ' •

Parodoje eksponuojama daugiau kaip 
150 meninių tapybos, grafikos ir, skulp
tūros (marmuras, bronzą) kūrinių. Eks
ponatai išdėstyti penkiose< didelėse mu
ziejaus salėse. ,• • . ■ ’

Eksponuojamieji kūriniai — tai ge
riausioji dalis tos didelės parodos,
ri buvo suorganizuota Maskvoje ryšium 
su ukrainiečių meno ir literatūros deka
da.

Parodoje eksponuojami kūriniai septy
nių Stalininės premijos laureatų ir du
kart Stalininės premijos laureatų — 
dailininku Grigor j evo, Melichovo, Pu- 
zvrkovo, Chmelkos, Jablonskos, skulpto
riaus Kovaliovo ir grafiko Rezničenkos.

Ukrainos dailininkai 'šavo kūriniuose 
atvaizduoja puikųjį gyvenimą mūsų so
cialistinės visuomenes, statančios komu
nizmą. Ukrainos TSR menas yra pasie
kęs eilę, ižvmiu laimėjimų. Šiuos laimė
jimus nulėmė didieji mūsų socialistinės 
visuomenės pasiekimai kovoje.už-komu-1 
nizma: juos nulėmė bendras mūsų šalies 
kultūros augimas. ■ ' • ■

Parodoje mūsų dėmesį kreipia visų 
pirma J. V. Stalino portretas (dailininko 
Božijos). Dailininkas drobėje parodė di
džiausio žmonijos‘vado didi paprastumą 
ir gilų humaniškumą. Paveikslo išspren
dimo gilumas derinasi su nepaprastu 
portreto puikumu. Portretas- • nupieštas 
šviesiais tonais: visas portretas - lyg; nu-. 
šviestas aukso- šviesa, teikiančia jam ne
paprastą švelnumą ir šilumą.

Vado tema ’atvaizduota taip pat Ka- 
zancevo paveiksle “J. V. Stalinas su mo
tina” ir Volkovinskos paveiksle “J. V. 
Stalino vaikystė.” Jaunoji dailininkė su
gebėjo sukurti įkvėpimo kupiną paveiks
lą berniuko-paauglio, kuriame mes įžiū
rime jaunąjį draugą Stalina.

Antončiko paveikslas “Už Staliną” 
vaizduoja tarybinius žmones prie rinki
minės urnps, papuoštos J. V. Stalino 
skulptūriniu biustu. Šis paveikslas yra 
savotiška visaliaudinės meilės savo va
dui išraiška.

istorinis žanras atstovaujamas ištisa 
eile įdomių drobių, pasakojančių apie 
Tarybų valstybės susikūrimo laikotarpį. 
Šio žanro Paveikslai yra šie: “Vorošilo- 
vas — partizanų būrių organizatorius” 
(dailininko Jablonskio), “Ščorsas prie 
Černigovo” (Samokišo), “Partizano iš
leistuvės” (Nesterenkos).

Itin patrauklus yra Kij'ančenkos pa- 
' veikslas “Tripolio tragedija,” pasako

jantis apie drąsą ir didvyriškūmą kom
jaunuolių, kovojusių su baltųjų gaujo
mis pilietinio karo metais. Ši drobė yra 
lyg rūstus didvyriškas epas, primenąs 
neseną praeitį, priveržiąs prisiminti did
vyriškus jaunagvardiečius, Zojos Kos- 
modemjanskos paveikslą.

Centrinė vieta eilėje istorinių drobių 
priklauso, be abejo, paveikslui “Už di
džiąją rusų tautą.” Šis paveikslas yra 
dukart Stalininės premijos laureato dai
lininko Chmelkos darbas.

Dailininkas išsprendė iš tiesų didingą 
uždavinį, atvaizdavęs Partijos ir vyriau
sybės vadovus, apsuptus geriausių žmo
nių, tuo momentu, kai J. V. Stalinas 
skelbia savo Istorinį tostą už didžiąją ru
sų tautą. Dailininkas sugebėjo perteikti 
įvykio iškilmingumą, didingumą, šis pa
veikslas yra lyg iškilmingas himnas, Ta
rybų valstybės jėgos ir , galybės apoteozė.

Labai įdomi yra dailininko Melichovo’ 
drobė “Jaunasis Tarasas Ševčenko pas 

K. P. Briulovą.” Ši drobė pasakoja apie 
rusų ir ukrainiečių kultūros priešakinių 
veikėjų istorinę draugystę. Dailininkas 
labai gerai išsprendė šią temą.

Kautynių žanras užima didelę vietą 
Ukrainos TSR dailininkų kūryboje. Pa
žymėtinos yra šios drobes: Sulimėhkos

“Pergalės vėliava,” Poltavccvo “Ataka 
atmušta” ; ii’ įdomi Jablonskio drobė 
“Mūsiškiai .Pragoję.”

i • Didelį įspūdį:padaro jauno dailininko, 
dukart Stalininės premijos laureato Pll 
zyrkovo drobė “Juodosios jūros jūrinin
kai.”’ Dailininkas pav'hiždavo^ Juodosios > 
jūros jūrininkų desanto išlaipinimą.;. Jis 
sugebėjo perteikti neįveikiamą ‘mūsų ta
rybinių jūrininkų drąsą,didvyriškumą, 
jų nepalaužiamą pasiryžimą laimėti. 
Rūstus drobes koloritas, suderintas su

. idėjiniu drobės turiniu, puikiai Perteikia 
kautynių įtemptumą.

Jaudinantį- įspūdį padaro Kosteckio 
drobė “Sugrįžimas?’ Karštai apsikabinę 
vyras bei žmona, susitikę po sunkiu karo 
išmėginimų, c ir sūnelis, baikščia ir 
džiaugsminga veido išreiška, mėšlungiš
kai įsikibęs į tėvą. Pagrindiniu persona
žų veidų nematyti — tik kareivio nuga
ra su kuprine, ir moters rankos, apgle
busios vyro galvą. Bet kaip tai viskas įs
pūdinga! Čia perteiktas nepaprastas sū- 

’sitikimo džiaugsmas ir pergyventų kan
čių skausmas. Berniukas Visas dreba iš 
susijaudinimo ... Šis paveikslas’ priver
čia ilgam 'sustoti prie jo‘, priverčia susi
mąstyti. ( .

Dabarties tema itin plačįaj atsispin
di Ukrainos TSR 'dailininku kūryboje

Milford) ir įkyriu sukčium, užimančiu 
vietą ministerio (Wurm).-’Vienas dra
mos .veikėjų pasakoja apie tai, kaip Vo
kiečių .jaunimas parduodamas į svetimų 

■ šalių kariuomenę: Abudu karžygiai, sū
nus ■ prezidento, Ferdinandas, ir muzi
kanto duktė, Lujiza, mėgina tiesti vie
nas kitam ranka per bedugnę socialių 
pertvarų ir abudu žūva aukomis prieta
rų ir intrygų. Pasipiktinimo pilnoje se
no muzikanto kalboje girdisi nesuvaldo
mas piktumas visos pavergtosios klasės.”

Dėl to “Klasta ir Meilę” stato savo 
scenoje visos kultūringosios tautos.

Vilniuje “Klasta ir Meilė” nuolat sta
toma, o pastaruoju metu buvo spaudoje 
žinių, kad Tarybų Sąjungoje ją įfilma- 
vo.

Mūsų Liaudies Teatro aktoriai, va- 
dovaujami Jono Valenčio, ryžtingai mo
kosi, repetuoja ir sausio 6 dieną, jie 
“Klastą ir Meilę” mums pastatys Liber
ty Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y.

Ruoškimės spektakly j dalyvauti. Ra
ginkime ir savo pažystamus, kad jie at
eitų pamatyti. N.

Mūsų 
dalykų, 
džiaugtis, štai praeitą mėnesį 
kapinyne vieną naktį išvartė 
63 akmenis arba numirusiejns 
paminklus. Tai atsitiko žydų 
kapinėse, žydai spyrė polici
ją sugauti kaltininkus. Už sa
vaitės laiko surado kaltinin
kus. Kaltininkai visi 14 ir-15 
metų amžiaus vaikai.' Galima 

’siJėti, jog tai nebuvo žydų 
vaikai. Bjauriau pasielgti ne
begalima.

—o—
Čia atsitinka labai daug va

gysčių, ne tik naktimis, bet ir 
dienomis. O kai vagis pagau
na, tai suranda, kad jie yra 
vaikezai. Kitas neturi ne 13 
metų.

Kas tame turėtų būti kal
tas? Tėvai ar kas. kitas? Ar 
nebūtų gerai, kad tėvai.žino
tų, kur jų vaikai randasi?

Johnson City, N. Y;

jaunimo paveikslus. Šią drobę gaubia 
jaunatvės poezija.

Ukrainoje statoma galinga Kachovkos 
hidroelektrinė. Pirmieji šios statybos 
etapai atsispindi Popovo paveiksluose 
“Pirmoji vilkstinė į Kachovką” ir’ “Grę
žimo, bokštai.”

Apie didįjį stalininį planą gamtai per
tvarkyti, pasakoja Gluščenkos paveikslas 
“Smiltynas apsidengia mišku.”

Kova už taiką atsispindi Usikovos pa
veiksle, vaizduojančiame pirmos klasės 
mokines. Vos išmokusios rašyti, mažu
tės mokinės rūpestingai išvedžioja žo
džius “Mes už taiką.” Šiai temai paskir
ta taip pat didelė jaunų dailininkų Le
vine ir Šmatjkos drobė “Taikos balsas.” 
JDailininkai pavaizduoja Vyšinskio kal
bos SNO Generalinės Asamblėjos sesijo
je momentą, kai jis demaskuoja nusikal
stamus karo , kurstytojų planus.

Posėdžio salė, taip pat kaip pasaulis, 
padalintas į dvi stovyklas —karo kurs
tytojų stovyklą ir taikos stovyklą. Vie
noje Pusėje — pyktis, moralinis menku
mas ir bejėgiškumas, kitoje — jėga, įsi
tikinimas visaliaudinio reikalo teisumu;

Parodoje plačiai eksponuojama grafi
ka. Įžymią vietą užima serija puikių 
Stalininės premijos laureato, grafiko 

‘ (Tąsa 4-tam pusi.)
ruu u

LDS 6 kuopos vakariene į- 
vyko gruodžio 15 d. Lietuvių 
svetainėje. Parengimas pavy
ko gerai. Parengime Ona Ki- 
reilienė prašė mus, kad sek
madieni, 16 d. šio mėnesio, 
mes ateitume pas juos paka- 
zyriuoti. Taip ir padarėme. 
Nuėję radome jau ten ir dau
giau svečių. Na, ir pradėjom 
lošti pinaklj. O, draugė Kirei- 
lienė vaišino svečius įvairiais 
gėrimais. Vėliau prašė visus 
syecius prie stalo valgyti. Čia 
jau pasirodė, kad ne \vien tik 
kazyrių lošimas. Stalas apdė
tas jvairiais valgiais.

Pradėjom klausti, kas Čia 
per iškilmės? Paaiškėjo, kad 
draugo Juozo Kireilio gimtu
vių sukaktis. Reiškia, padarė 
surprizą svečiams.

. žinoma, taip sausai praleis
ti negalima, reikia draugų 
Kireilį pasveikinti ir per spau
dų, laikraštyje. Draugas Ki- 
reilis yra skaitytojas ir rėmė
jas darbininkiškos spaudos. 
Svečiai ir patys Kireiliai sudė
jom dienraščiui Laisvei $25.

čia seka vardai aukojusių: 
K. Staniulis
M. ir J. Sadauskai
A. ir J. Kireiliai
U. ir L. šimoliūnai
A. ir J. Stroliai 
P. Yasilionienė 
H. ir A. Pagiegalai
širdingai ačiū už aukas.

Helena Pagieg&la

$3.00 
2.00 
2.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5;00

i
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X čecKovas

CHAMELEONAS
Per turgavietę eina nuo

vados viršininkas Očiumie- 
lovas nauja, miline ir su ry
šulėliu rankoje. Paskui jį 
Žingsniuoja rudas polici
ninkas su rėčiu, kaupini; 
sukonfiskuotų agrastų. Ap
linkui tylu... turgavietėj nė 
gyvos dvasios... Atdaros 
krautuvių ir smuklių durys 
žiūri į marga pasaulį pa
niurusios, lyg alkani na
srai; šalia jų nėra net el- 

'getų.
—Tai tu kandžiotis, pra

keiktasis.! — staiga girdi 
OČiumielovas. — Vyrai, ne- 

: leiskit jo! Dabar uždraus
ta kandžioti! Laikyk! A... 
y
9 Girdėti šuns cypimas. 
OČiumielovas žiūri i šąli ir 

v mato: iš pirklio Pičiuerino 
malkų sandėlio, šokuoda
mas ant trijų kojų ir atsi
gręždamas atgal, bėga šuo. 
Jį vejasi žmogus kartūni
niais krakmolytais marški
niais ir atsegiota liemene. 
Jis bėga paskui .jį ir, pasi
davęs visu stuomeniu (prie
kį, puola žemėn ir griebia 
šunį už pasturgalinių kojų.

• Girdėti antra kartą šuns 
cypimas ir riksmas: “Ne
leisk 1” Iš krautuvių išsiki- 
ša mieguistos fizionomijos, 
ir greit prie malkų sandė
lio, lyg iš žemės išdygusi, 
susirenka minia.

—Tur būt, netvarka, jū- 
" sų kilnybe!..—sako polici

ninkas.
OČiumielovas daro pusę po

sūkio kairėn ir žingsniuoja 
į susirinkusius. Ties pat 
sandėlio vartais, mato jis, 
stovi jau minėtas žmogus, 
atsisegiojęs liemenę ir, iš
kėlęs aukštyn dešinę ranką, 
rodo miniai kruviną pirštą. 
Pusgirčiame jo veide tarsi 
parašyta: “Nulupsiu aš 
tau kailį, nevidone!’* O ir 
pats pirštas atrodo lyg per
galės ženklas. Šiame žmo
guje OČiumielovas atpažįs-

• ta auksakalį Chriukiną. Vi
dury minios, išskėtęs pir-

' magalines kojas ir visas 
drebėdamas, tupi ant žemės

• pats skandalo kaltininkas— 
baltas kurtų veislės šuniu
kas smailu snukiu ir su gel
tonu lopu nugaroj. Ašaro
jančiose jo akyse — nū dū
lio ir pasibaisėjimo išraiš
ka.

—Kokia proga čia susi
tinkate? — klausia OČiu
mielovas, įsiveržęs į minią. 

—Ko čia? Kam tu čia pirš

tą?.. Kas rėkė ?
—‘Einu aš, jūsų kilnybe, 

nieko neliečiu...— pradeda 
Chriukinas, k o s ė d arpas į 
kumštį.—Dėl malkų su Mi
tri jum Mitričium,—ir stai
ga šitas niekšas nei iš šio, 
nei iš to už piršto... Jūs 
man atleiskite, aš žmogus 
dirbantis... Darbas mano 
sunkus. Tegu man sumoka, 
nes — aš šito piršto gal sa
vaitę nepajudinsiu... šito, 
jūsų kilnybe, ir įstatyme 
nėra, kad nuo gyvulio reik
tų kentėti... Jeigu kiekvie
nas kandžios, tai geriau ir 
pasauly negyventi...

— Hm!.. Gerai... — 
griežtai sako OČiumielovas, 
kosčiodamas ir judindamas 
antakius.. — Gerai... Kie
no šuo? Aš šito taip ne
paliksiu! Aš parodysiu 
jums, kaip šunis laikyti pa
laidus! Metas atkreipti dė
mėsi i panašius ponus, ne
norinčius laikytis potvar
kiu! Kai uždės jam, niek
šui, baudą, tai jis žinos 
man, ka reiškia šunys ir ki
ti palaidi galvijai! Aš jam 
parodysiu, po šimts vel
nių!.. Jeldirinai,— kreipia
si viršininkas į policininką, 
—sužinok, kieno šitas šuo, 
ir surašyk protokolą! O 
šuni sunaikinti reikia. Ne
delsiant! Jis tikriausiai pa
siutęs ... Kieno šitas šuo, 
klausiu ?

—Tai, rodos, generolo Ži- 
galovo! — sako kažin kas iš 
minios.

—Generolo Ž i g a 1 o v o ? 
Hm!.. Nuvilk, Jeldirinai, 
man paltą... Baisiai karš
ta! Reikia manyti,, prieš 
lietu... Vieno tik aš nesu
prantu: kaip jis galėjo ta
ve įkąsti? — kreipėsi 0- 
čiumielovas į Chriukiną. — 
Argi jis pasieks tavo pirš
tą? Jis mažas, o tu juk 
štai koks drimba! Tur būt, 
įsidūrei pirštą vinute, o 
paskui ir atėjo tau i galvą 
idėja — pasipelnyti. Juk 
tu... žinomas p a u k š t is! 
Pažįstu jus, velnius!

—Jis., jūsų kilnybe, pa
pirosu šuniui į snukį juoko 
dėlei, o šis nekvailas ir 
čiuptelėjo... Niekingas žmo
gus, jūsų kilnybe!

—Meluoji, žvairy! Ne
matei, tai kam, vadinasi, 
meluoji? Jūsų kilnybė — 
protingas ponas ir supran
ta,1 kas meluoja,, o kas tei
singai, kaip prieš dievą...

Dienraščio “Laisvės”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio - January 27-tą

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienės pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienės ir šokių biletas $3.00
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksius)

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

O jeigu aš meluoju, tai tegu 
taikos teisėjas išsprendžiai 
Jo įstatyme pasakyta... 
Dabar visi lygūs... Mano 
paties brolis žandaras... 
jeigu norite žinoti...

—Nekalbėti!
—Ne, čia ne generolo... 

—giliai susimąstęs pastebi 
policininkas. — Generolas 
tokių neturi. Jo vis dau
giausia pėdsekiai...

—Tu tikrai žinai?
—Tikrai, jūsų kilnybe...
—Aš ir pats žinau. Ge

nerolo šunys brangūs, gry
naveisliai, o čia—velniai ži
no kas! Nei plauko, nei iš
vaizdos ... šlykštynė viena 
tik... Ir tokį šunį laiky
ti?!. Kurgi jūsų protas? 
Pasipainiotų šitoks šuo Pe
terburge ar Maskvoj, tai 
žinote, kas būtų? Ten ne
žiūrėtų įstatymo, o momen
taliai nudėtų! Tu, Chriuki- 
nai, nukentėjai ir šito rei
kalo tain nepalik... Reikia 
pamokyti! Laikas...

—O gal ir generolo...— 
garsiai galvoja policinin
kas.—Ant snukio neužrašy
ta..-. Andai jo kieme tokį 
mačiau.

—Žinoma, generolo! — 
sako balsas iš minios.

—Hm!.. Užvilk, brolau 
Jeldirinai, man palta... 
Kažkaip pūstelėjo... Šiur
puliai krečia... Tu nuvesi 
ji generolui ir tėn paklau
si. Pasakysi, kad aš radau 
ir atsiunčiau... Ir pasa
kyk, kad jo neleistų į gat
vę... Jis, gal būt, brangus, 
o jeigu kiekviena kiaulė 
jam į nosį papirosą kaišios, 
tai gali dar sugadinti, šuo 
—švelnus padaras... O tu, 
mulki, nuleisk ranką! Nėr 
čia ko savo kvailą pirštą 
rodyti! Pats esi kaltas!..

—Generolo virėjas eina, 
jį paklausime... Ei, Pro- 
chorai! Eikš, meiluti,; šen! 
Pasižiūrėk į šunį... Ar jū
sų?

—Prasimanei! Šit o k i ų
mes kaip gyvi neturėjome!

—Nėra čia ko ilgai klau
sinėti, — sako OČiumielo
vas. — Tai valkata šuo! 
Nėr čia ko ilgai postringau
ti... Jeigu pasakiau, kad 
valkata, tai, vadinasi, val
kata .. Sunaikinti, ir vis
kas.

—Čia ne mūsų, — kalba 
toliau Prochoras. — čia ge
nerolo brolio, kuris anądien 
atvažiavo. Mūsiškis —- ne 
mėgėjas kurtų. O jo bro
lis tai mėgsta ...

—Bet argi jo broliukas 
atvažiavęs ? Vlad i m i r a s 
Ivaničius? — klausia OČiu
mielovas, ir visas jo veidas 
nušvinta meilia šypsena. — 
Ak, tu viešpatie! O aš nė 
nežinojau! Į svečius atva
žiavo ?

—Į svečius...
—Ak, tu viešpatie... 

Broliuko pasiilgo... O aš 
juk nė nežinojau! Tai jų 
Čia šuniukas? Labai džiau
giuos. .. Paimk jį... Šu
niukas nieko sau ... Mitrus 
toksai. >. Capt šiam už 
piršto! Cha-cha-cha... Na, 
ko drebi ? Rrr... Rr.\ 
Piktas šelmis... ciuciukas 
koks...

Prochoras šaukiasi šunį ir 
eina su juo nuo malkų san
dėlio ... Minia juokiasi iš 
Chriukino.- **

—Aš dar nutversiu tave! 
— grasina jam OČiumielo
vas ir, susisupęs į milinę, 
toliau keliauja per turga
vietę.

KLAIPĖDA ŠIANDIENA
dešimtys tūkstančių kva
dratinių metrų gyvenamojo

Rašo 
MIKALAUSKAS

KLAIPĖDA. — Daugelis 
Lietuvos darbininkų su pa
sibaisėjimu prisimena fa
šistinio smetoninio režimo 
dienas, kuomet jie grūdosi atėjo čionai, 
prie fabrikų vartų, laukda
mi, kol išeis meistras ir pa
sakys, jog jam reikalingas... 
vienas darbininkas! Tie 
niūrūs metai visiems lai
kams nuėjo praeitin. Da
bar Klaipėda tapo tarybi
nės Lietuvos respublikos 
srities miestu, vienu, stam
biausių pramonės ir kultū
ros centrų prie Baltijos. 
Sparčiais tempais čia vysto
si prmonė, mokslas ir kul
tūra. Dabar Klaipėdoje 
prie kiekvienos įmonės jūs 
pamatysite skelbimą apie 
tai,’ kad reikalingi' šaltkal
viai, tekintojai,^ mūrininkai,: baigė kampanija rinkti pa

rašams po Pasaulinės Tai
kos Tarybos Kreipimusi. 
Darbininkai ir darbininkės, 
padėję savo parašus po 
kreipimusi, stojo s.tachano- 
vinėn taikos sargybom

Uostų įrengimų gamyklos 
mechaniniame skyriuje te
kintojas Jasilionis kasdieną 
įvykdo po 2 išdirbio nor
mas. šalia Jasilionio dar
buojasi, jo draugas Vaišno
ras. Siekdamas pakelti dar
bo našumą, tekintojas Vaiš
noras suranda įvairių būdų 
darbo procesui paspartinti. 
Pavyzdžiui, jis padarė prie-

Auga pramonė, auga žmo
nės. Anelė Ramanauskaitė 
dirba “Trinyčių” fabrike. Ji 

neturėdama 
specialybės. Kole k t y v a s 
rūpinosi ja, ir Ramanaus
kaitė greitai išmoko verpė-

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

Alkazaras (ar.), Ispanijoje 
pilis, tvirtovė.

Alkoholis (ar.), bespalvis 
neužšaląs, lengvai degąs spi
rito skystimas.

Allah (ar.), Mahometo pa
skelbtojo Dievo vardas.

Allegro (it.), muzikos tem-

Altas (it.), I. žemas rnote-^. 
| riškas balsas; 2. styginis ins- 
1 trumentas, vidutinis tarp! trumentas, vidutinis 
smuiko ir violenčelės.

Alternatyva (lot.), 
tas galimumų, kurių 
šalina kitą.

Altorius (lot.), paaukštinta

dveje- 
vienas

jos amato, tapo stachanovi- p0 pažymėjimas: greitai, lirįk- vieta, centrinė vieta bažnyčio-
ninkė. 1949 metais Anelė 
Ramanauskaitė, geriausioji j 
fabriko darbininkė, buvo iš
rinkta TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputate.

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatė E- 
milija Baklujevienė, “Gul
bės” audėja, kasdieną virši
ja išdirbio normą 2'0-25 pro
centais.

Neseniai Klaipėdoje pasi-

dailidės ar audėjai — visų 
profesijų žmonės. Ir tai 
nenuosabu. Mieste atsiran
da naujų gamyklų ir fabri
kų, atstatomos, rekonstruo
jamos ir praplečiamos se
nos, hitlerinės okupacijos 
sugriautos įmonės.

Niekuomet anksčiau Lie
tuvoje nebuvo tokios pra
monės šakos kaip medvil
nės verpimas. Dabar Klai
pėdoje veikia “Trinyčių” 
medvilnės verpimo fabri
kas. “Trinyčių” verpalų
gauna Vilniaus, Kauno,
Šiaulių ir kitų miestų fabri
kai. Fabrikas yra aprūpiu- taisą profilinių frezerių ga- 
tas naujausiomis mašino- landimui. Po to frezerių 
mis, gautomis iš broliškųjų galandimas paspartėjo dau- 

res.publi- giau kaip du kartus.
Statybininkai Vaikaitis ir 

pasikeitė Butkevičius, kojinių mezgė- 
fabrikas.Ja Vitkutė, garvežio maši

nistas IndinaUskas ir daug 
dešimčių tūkstančių įvai
riausių profesijų žmonių su 
mintimi apie taiką pasiekia 
naujus darbo laimėjimus.

Tarybinėje Klaipėdoje

Tarybų Sąjungos 
ku. v

Neatpažįstamai 
“Gulbės” audimo
Senojo fabriko pastatas 
dingo didžiulių pokariniais 
metais pastatytų ' korpusų 
tarpe. Naujoji “Gulbė” ga
mina medvilninių audinių 
daugiau kaip buržuaziniais 
laikais visi Lietuvos fabri- jaunimui atidaryti keliai į 
kai kartu sudėjus.

Rekonstruotos ir 
technika aprūpintos tokios 
įmonės kaip uostų įrengimų 
gamykla, laivų remonto ga-

mokslą. Mieste yra moky
tojų institutas, daug mokv- 

naujaklų.
Klaipėdos jūreivystės mo

kykla ir jungų mokykla ren-
mykla, trikotažo fabrikas, i K>a kadrus žvejybiniam lai- 
faneros fabrikas ir dange-| vynui. “Trinyčių ’ fabrike
lis kitų įmo.nių. Beveik 
naujai pastatytas celiulio
zės - popieriaus kombina
tas.

Prie žuvies uosto prie
plaukos gyvenimas virte 
verda. . Čia vienas, čia ki
tas prisiriša žvejybiniai 
traleriai, grįžta su dideliu 
kiekiu žuvies iš žvejybos. 
Žuvis iškraunama, ir laivai 
vėl išvyksta į jūrą. Klaipė
dos žvejybinis laivynas su
darytas jau po karo, žu
vies-sugavimas kasmet di
dėja. Ryšium su tuo pra
dėjo veikti kranto žuvies 
apdirbimo įiūonės. , ,

Mieste sparčiais tempais 
vyksta gyvenamųjų namų 
statyba. Pokariniais me
tais pastatyti ištisi naujų 
namų kvartalai. Patogiai 
įrengtų gyvenviečių atsira
do celiuliozės - popieriaus 
kombinato teritorijoje, ar
ti žuvies uosto. Pastaty
tos taip pat mokyklos, ko
munalinio - buitinio aptar
navimo ir kitos įmonės.

Kartu su nauja kapitaline 
statyba vyksta fašistinių 
okupantų sugriautų namų 
atstatymas. Per pokarinius 
metus vėl apgyvendinta

"Trinyčių” fabrike 
veikia fabrikinio - gamykli
nio apmokymo mokykla. 
Mokykla išleidžia kvalifi
kuotus darbininkus verpi
mo ir tekstilės įmonėms. 
Jaunimui suteiktos visos 
galimybės įsigyti mokslą, 
tapti kvalifikuotais, gamy
bos meistrais.

Vakarais Klaipėdoje—di
delis pagyvėjimas. Po dar
bo dienos miesto gyvento
jai turi visas sąlygas kul
tūringai pasilsėtu. Klaipė
doje veikia Valstybinis lie
tuvių dramos teatras, keli 
kino teatrai, Kultūros rū
mai. Šiose kultūros įstai
gose statomos šių dienų ir 
klasikinės pjesės, demons
truojami turiningi kino fil
mai.

Daug žmonių bibliotekose 
ir skaityklose. Mieste ketu
rios masinės bibliotekos, 5 
klubai - skaityklos. Be to, 
yra bibliotekų prie pramo
nės įmonių klubų.

Ryškiai šviečia elektros 
žiburiai taikingame tarybi
niame mieste Baltijos jūros 
krante. Kasmet Klaipėda 
gražėja. Vis intensyvesnis 
darosi jos darbo ir kultūros 
gyvenimas.

UKRAINOS MENININKŲ 
MENO PARODA z 

VILNIUJE
(Tąsa nuo 3 puslapio.)

Rezničenkos iliustracijų tapybinės 
teratūros kūriniams.

11-

Turtingas’ ir>įvairus’*yi#a Tarybų Uk- -

rainos menas.
Nėra abejonės, kad susipažinimas su 

vienos didžiausių Tarybų Sąjungos res
publikų menu padės Tarybų Lietuvos 

■ darbo žmonėms geriau pažinti broliškąją 
.Ukrainą, padės stiprinti draugiškus ry
šius tarp broliškųjų Tarybų Sąjungos 

•” tautų;y- Tolstaja.

smai. į sc, kur laikomos pamaldos.
Alma mater (lot.), “moti

na maitintoja” — tuo vardu 
dažnai vadina universitetą, 
aukštąją mokyklą.

Almanachas (lot.), senovėj 
buvo kalendorius, dabar kurių 
nors raštų rinkinys.

Almandinas, brangakmenis, gų moterų tauta senovėje; 1. 
granito atmaina.

Alokucija (lot.), prakalba, ! raiteles 
popiežiaus kalba kardinolam.! rūbas.

Altruizmas (lot.), egoizmo 
priešingybė, valios nusistaty
mas, verčias žmogų pirmiau
sia rūpintis gerove arba laime 

i ir jam aukoti savo gerovę.
Amazonės, pasakiška karin-

karinga moteris; 2. moterys
3. moteriškas jojimo

Vakarinės Vokietijos premjeras Konrad Adenauer 
(kairėje) ir Anglijos užsienio reikalų sekretorius An
thony Ęden. Paveikslas imtas Londone. Adenauer pri
buvo Londonan tartis su Churchilliu ir karaliumi.

KELIASy

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

Knyga gražiuose Viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
• padėti j šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“T A T G? XT t* ”

110-12 Atlantic Avc.
v-.............

Richmond Hill 19, N. Y.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

PROŠVAISTES

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr- 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuoni gražiu veikalu.

I A 10 U r 110-12 ATLANTIC AVENUE,L A I J V t RICHMOND MILL 19, N. Y.
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DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Jau 1590 m. pakilo pirmas maištas. Sukilę valstiečiai 

išplėšė ponų dvarus, bet buvo atsiųstos kariuomenės nu
galėti.- Po 6 metų vėl kilo maištas. Kazokai išplėšė ba
jorų ir katalikų dvasininkų dvarus. Nuplėšė ir dvarus 
ponų stačiatikių, priėmusių uniją.

Kartą prasidėję, tie kazokų kruvini maištai, vis. dides
ni ir dažnesni darėsi. Mat, priežastys, juos sukeliančios, 
būtent tikėjimo persekiojimas ir ponų prispaudimai, lai
kui bėgant, ne tik nemažėjo, bet vis didyn ėjo.

Zigmanto sūnaus ir įpėdinio Vladislovo Vazos vieš
patavimo pradžioje Ukrainos kazokai ir valstiečiai vėl 
sukilo. Per kelis kartus sukilėliai plėšė ponų dvarus, ker
šydami, anot jų, už Dievo bažnyčių ir seno stačiatikių ti
kėjimo prispaudimą.
Nugalėję sukilėlius, lenkų ponai (1638 m.) didesnę pu

sę kazokų pavertė baudžiauninkais ir padalino po dva
rus. Nuo to laiko maištai ir skerdynės Ukrainoj beveik 
nesiliovė..

Pavojingiausias kazokų sukilimas įvyko neužilgo prieš 
\ Vladislovo mirimą. Chmelnickis, sukilusių kazokų va- 

das, susidėjo su Krymo totorių chanu ir kelis kartus 
sumušė atsiųstą prieš jį lenkų kariuomenę.

Jonas Kazimieras, kuris Vladislovui mirus buvo iš
rinktas Lenkijos, karalium, susitaikė su Chmelnickiu. 
Davė laisvės kazokams, pažadėjo išvaryti iš Ukrainos žy
dus ir jezavitus ir duoti laisvę stačiatikių tikėjimui. Bet 
tie pažadėjimai nebuvo pilnai išpildyti, ir kazokų maiš
tai vėl sukildavo. Pagaliau Chmelnickis, karaliaus ka
riuomenės sumuštas, pasidavė su visa Ukraina Rusijos, 
carui Aleksiejui (1654), kuris pažadėjo kazokams lais- 

a ves ir privilegijas, kokias jie seniau turėję, o taip pat 
- laisvę rinktis viršininką (hetman).

Pasinaudodamas ta proga, caras pradėjo karą su 
Lenkija. Lenkų lietuvių valstybė buvo taip nusilpninta 
begalinių karų su kazokais, kad nebeįstengė pasekmin
gai gintis nuUrusų. Tais pačiais metais rusų kariuome
nė paėmė beveik, visus didesnius Lietuvos miestus. Pa
ėmė ir Vilnių.

Bet to dar ne gana. Kitais metais atėjo dar Švedijos 
karalius su kariuomene, norėdamas priversti Joną Ka
zimierą atsižadėti Švedijos sosto. Mat, Zigmantas Va
za, kurį švedai varu pašalino nuo sosto, neatsižadėjo sos
to ir vįėšai vadinosi Švedijos karalium. Tą pat darė ir 
jo sūnūs Vladislovas Vaza. Neatsižadėjo Švedijos sosto 

, £tir Vladislovo brolis, Jonas Kazimieras, kuris, Vladislo
vui mirus, patapo Lenkijos karalium.

Švedijos karaliams neparankus buvo toks padėjimas. 
Jie stengėsi prie kiekvienos progos priversti Lenkijos 
karalių atsižadėti Švedijos sosto ir nesivadinti Švedijos 
karalium. Taigi dabar tokiu tikslu Švedijos karalius 

; • sū savo kariuomene įsibrovė į Lietuvą ir Lenkiją.
Reformatai ir liuteriai noriai priėmė Švedijos karalių, 

kaipo apgynėją nuo persekiojimų, kuriuos kentė nuo 
savųjų. Mat, švedai ir jų karalius buvo Liuterio mokslo 
pasekėjai.

Lietuvos hetmanas Jonušas Radvila, jo pusbrolis De
gusio vas Radvila ir kiti Lietuves senatoriai reformatai 
patys gera valia atidavė Lietuvą švedams. Tam tikslui 
sustatė Kėdainiuose'unijos aktą su Švedipa. Tuo aktu 
Švedijos karalius pasižadėjo išvaryti iš Lietuvos rusų 
kariuomenę, kuri sėdėjo Vilniuje. Tai buvo 1656 m. Bet 
ta unija neatnešė vaisių.
**Nors švedai buvo paėmę ne tik Lietuvą, bet ir visą 
beveik Lenkiją, tačiau karalius Jonas Kazimieras nepa
sidavė. Pagaliau jam pavyko susitaikyti su rusais, už ką 
atidavė carui dalį Gudijos. Be to, pagalbos jam sutei
kė dar keli kaimynų karaliai. Šiaip taip, vargais ne
galais atsigynė nuo švedų Jonas Kazimieras, bet buvo 
priverstas atiduoti švedams Pabaltjūrio dalį, gulinčią 
anapus Dauguvos. Be to, priverstas buvo išsižadėti taip 
♦pat Švedijos sosto.

Švedams pasišalinus, Lietuvos hetmanas Jonušas Rad
vila nenorėjo lenkams pasiduoti. Pradėjo atvirą su jais 
karą. Bet lenkai buvo stipresni. Lenkų apsuptas Tiko- 

. cine, Jonušas staiga mirė, jo kareiviai pasidavė. Jo 
pusbrolis Boguslovas priverstas buvo bėgti į užsienį nuo 
lenkų keršto. Nuo to laiko ta Radvilų šaka gyvena Prū
suose.

PO to karo Lietuvoje prasidėjo dar didesni reformatų 
persekiojimai. Beveik visos jų bažnyčios buvo uždarytos, 
išskyrus kelias Žemaitijoje. Buvo panaikintos visos jų 
mokyklos, o bajorai reformatai ir kunigai priversti bu- ’ 
vo bėgti į Prūsus, ieškoti sau prieglaudos ir apgynimo.

Jono Kazimiero karaliavimo laikais įvyko dar vienas 
itin svarbus atsitikimas. Brandenburgijos kunigaikštis, 
pasinaudojęs Lenkijos nusilpnėjimu per karą su švedais, 
Užgrobė Lenkijos priklausančius. Prūsus ir padėjo sve
čiams kariauti su Lenkija. (Brandenburgija tai nedide
lį žemės sklypas, ten kur dabar Berlyno miestas. Tuo- 
nret tgn buvo atskira maža Brandenburgijos vokiška 

tjį^nijphkštija su sostine Berlynu.) Bet vėliau, pamatęs 
svedtf&epasisekhną, vėl s.usigerino su Jonu Kazimieru. 
Suteflflibam pagalbos prieš švedus, o Kazimieras už tai 
atidat$ jam užgrobtus Prūsus ir pripažino jį savistoviu. 
Taip*jį$darė nauja valstybė, susidedanti iš Prūsų že
mės

ft"

^Brandenburgijos. •
.(Daugiau bus).

BINGHAMTON, N. Y.

iki lap- 
sutiko 
reika-

algas

nesveikuoja. Per metų eilę 
jam bedirbant liejykloje, smė
lio dulkės ir durnai užnuodijo 
j am. kraują ir sunaikino krau- 
jadulkes, kurios prižiūri, kad 
kraujo nenutekėtų per daug, 
padeda kraujui sukrekėti ir 
tuomi tekėjimą sustabdo. Si
monui netekus kraujadulkių, 
kada kraujas ima tekėti iš 
nosies ar burnos, nėra lengva 
jį sulaikyti ir kartais nuteka 
tiek, kad jį reikia atpildyti. Iš 
matymo draugas Yocius atro
do sveiku, bet jis sakosi grei
tai pailsta ir jau metai dau
giau, kaip buvęs priverstas pa

mesti dirbęs. Sakosi buvęs pas 
daugelį gydytojų, bet iki šio
lei nė vienas negalėjo jam 
pagelbėti. Tai yra toks , darbi
ninko likimas. J. N. S.

Svekinimai su Naujais Metais
širdingai sveikinu draugus ir drauges su Naujais Metais! 
Linkiu geresnių ir smagesnių teisybę suprantantiems 
žmonėms laimingų metų, kaip kasdieniniame gyvenime, 
taip ir darbo žmonių siekiuose.

JOHN VAICEKAUSKAS.
Kvietkininkas.

Sveikinimas švenčiti proga

Mes darysime, kaip mes iŠmi 
nome. Jūsų 
nebebijome.

Bravo už

bauginimo pekl

tai parapijonams
Parapijonas.

Norwood, Mass

Iš UE unijų veiklos
Variety Machine and Stam

ping kompanijos darbininkai 
ilgai derėjosi su kampanija 
už pridėjimą daugiau algos, 
nes aukštos pragyvenimo rei
kmenų kainos ir padidinti tak
sai darbininkus privertė reika
lauti pakėlimo algų. Bet Va
riety kompanija visai nekrei
pė į darbininkų reikalavimus 
atydos. Tuomi darbininkai 
.buvo priversti paskelbti strei
ką; kuris prasidėjo lapkričio 
12 d. ir visi darbininkai, po 
vadovybe United Electrical, 
Radio and Machine Workers 
of America (UE) sustreikavo.' 
Pastreikavus 5 dienas, 
kričio 17, kompanija 
patenkinti darbininkų 
lavimus, pakeldama
apie po 5 centus • į valandą 
visiems darbininkams.

—o—
Greitai plaukia pinigai į 
milijoninį kovos fondą

U. E. lokalo 735 veikianti 
taryba praneša, kad lokalo 
darbininkai visose dirbtuvėse 
skubiai moka į UE milijoninį 
kovos fondą sulaužymui už
šaldymo algų, organizavimui 
neorganizuotų ir išsaugojimui 
unijos. O Clark Manufactu
ring kompanijos darbininkai 
sumokėjo savo pirmo mėnesio 
kvotą, perviršindami arti 200 
nuošimčių. Brolis Home r 
Gladfelter sakė a “Mes pas 
Clark žinome, kad kovos fon
dui pinigai yra reikalingi ir 
mes parodėme kitierps UE lo
kalo 735 nariams, kaip jį už
pildyti. z

—o—
Gruodžio 13 diena buvo U.E. 
Nacionaline Sąjūdžio Diena

U. E. Nacionalė Veikianti 
Taryba, su lyg Nacionalės 
Konvencijos nutarimu, paskel
bė, kad gruodžio 13 dieną vi
soje šalyje laikyti speciales 
sueigas ir demonstracijas pa
rodymui U. E. unijos eilinių 
narių solidarumo pasipriešini
me prieš tokį neteisingą už
puolimą ant darbininkų algų. 
Kitos unijos irgi buvo pa
kviestos prisidėti.

Cleveland© visos dirbtuvės, 
kuriose dirba U. E. unijistai, 
gruodžio 13 užsidarė anks
čiau kad unijistai galėtų susi
rinkti 3:30 valandą po pietų, 
ir tie susirinkimai tęsėsi iki 
vėlai nakties. Visi rašėsi po 
atvirutėmis prezidentui Tru- 
manui, kad panaikintų Algų 
Stabilizacijos Tarybą ir at- 
steigtų kolektyves derybas. 
Tą dieną delegacijos atvyko 
iš visos Ohio valstijos į Cleve- 
landą su peticijomis ir protes
tais prieš algų užšaldyma, pas 
apygardos Algų Stabilizacijos 
Tarybą.

Ilgai nepaisiusios U. E. per
spėjimų nedalyvauti ir nėrėm- ! 
ti algų užšaldymo, 
AFL jau suprato savo klaidas 
ir įsitikino, kad U. E. pozici
ja yra teisinga. Tai geri ženk
lai.

Raymond, Wash

Gruodžio 24 d., 1951 m.
Laisvės Redakcijai, 
Administracijai ir 
visam štabui:

Žieminių švenčių proga, 
aš vėlinu jums visiems ge
riausios sveikatos ir di
džiausios laimės ateinan
čiuose 1952 metuose! Taip 
pat trokštu^ kad su pabai
ga šių metinių švenčių pa
sibaigtų ir šaltasis karas, o

karštasis niekuomet nepra
sidėtų. Ir kad visi kariniai 
propagandistai ir isterikai 
galą gautų pradžioje atei
nančių 1952 metų, kad ne
reikėtų žmonijai drebėti, 
kad rytoj ar poryt gali pra
sidėti atominis karas, ku
ris pražudytų milijonus ne
kaltų žmonių, sunaikintų 
kaimus, miestus, kultūrą ir 
civilizaciją.

V. Žilinskas

CIO ir

Rengiasi traukti DP teisman
Neperseniai šioje vietoje 

buvo rasMa, kad apie 40 di
pukų pasihąudodami nacių 
išmoktu smogi 
laužė Pressed 
j ančių darbininkų 
ją ir nuėjo skebauti. 
paaiškėjo, kad ne visi td>Q ša- 
poje dirbę dipukai ėjo š 
kauti. Tik tie, kurie savo ša
lyse buvo kokiais advokatais, 
agentais ir kitokiais ten biz
nieriais, ėjo skebauti, o tie, 
kurie savo šalyse buvo fabri
kų darbininkais, (nėjo skebau
ti, bet pasiliko ant pikieto li
nijos.

Dabar tos šapos unija ren
giasi patraukti teisman skeba- 
vusius dipukus už tai, kad jie 
sulaužė jiems nustatytus įsta
tymus, kuriuos jie pasižadėjo 
pildyti, kad jie atvažiavę i 
Ameriką negali atimti darbų 
iš Amerikos piliečio.

—o—
Draugas Yocius nesveikuoja

Draugas Simonas Yocius, 
kuris yra nariu kelių pažan
gių organizacijų ir “Laisvės’' 
skaitytojas, a^ie metai kaiį)

Ištiko nelaime Mike Grybą
Gruodžio 9 d. Mike Grybas 

su savo moteria nuvažiavo 
savo karu pas Staliūnus. Su 
Staliūnais susitarė važiuoti 
pasivažinėti. Grybas savo ka
rą paliko pas Staliūnus ir su 
Staliūnu karu išvažiavo. Ant 
didelio kelio, pavažiavus G 
mylias nuo Aberdeen, ištiko 
baisi nelaimė. .

John Savage iš Aberdeen 
važiavo girtas ir lenkė kitą 
karą. Kai abu karai važiavo 
po 50 mylių, Savage karas 
įlėkė į Staliumi karą. Abudu 
karai subyrėjo į šipulius. Mi
ke Grybas likosi užmuštas ant 
vietos. Grybienę ir Staliūnus 
nuvežė ligoninėn be sąmonės. 
Visi tebėra kritiškame padėji
me. Kojos sulaužytos, galvos 
sudaužytos. Piteriui Staliūnui 
sulaužė šonkaulius ir krūtine 
labai užgavo, negali kvėpuo-

Tai buvo baisi diena toms 
abiems šeimoms.

Savage irgi be sąmonės gu
lėjo ant kelio.

Mike Grybas Lietuvoje pa
ėjo iš Svobiskių kaimo,, Joniš
kėlio apygardos. Atvažiavo į 
Ameriką 1908 metais. Apsi
vedė 1916 metais. Paliko nu
liūdime moterį, sūnų ir duk
terį, du brolius Amerikoje ir 
du Lietuvoje. Buvo tik 64 me
tų amžiaus ir labai gerai at
rodė. Atrodė, kad jis neturi 
daugiau kaip 50 metų. Buvo 
labai tvirtos sveikatos, niekad 
nesirgo. Buvo senas Aberdeen 
gyventojas. Jisai čia išgyveno 
43 metus.

Mike buvo labai draugiškas 
žmogus ir visų mylimas, buvo 
pažangus žmogus, skaitė dar
bininkiškus laikraščius Vilnį 
ir Laisvę, prigulėjo prie LDS 
36 kuopos Raymond, Wash. 
Visuomet gelbėjo, kiek galė
jo, darbininkiškus reikalus, 
jiems paaukodamas:

Palaidotas gruodžio 13 d. 
Moteris negalėjo dalyvauti 
laidotuvėse.

Visi giminės liko nuliūdę be 
tavęs, Mike. A. B.

Hartford, Conn
amatu, pra- 
el streikuo- 

ikieto lini-
Vėliau

I k • .Baigiasi senieji metai ir 
užilgo prasidės Naujieji Me
tai. Tokiu būdu, kaip ir pap* 
prastai, yra rengiama Naujų 
Metų pasitikimo balius Lais- 
ės Choro svetainėje, 157 

igerford St. Bus gera mu
zika; galėsite smagiai pasišok
ti. Taipgi bus skanių Valgių ir 
gėrimų užtenkamai visiems. 
Prasidės 8 vai. vakare ir tęsis 
iki 2 vai. ryto. Galėsite gerai 
pabaliavoti. Įžanga tik $5.

šį balių rengia Namo Bend
rovė. Tokiu būdu visi šėrinin- 
kai ir draugai nepamirškite 
dalyvauti. Atsiveskite ir savo 
pažįstamus.

Gaukite tikietus iš kąlno, 
jei dar suspėsite* Būtų gerai 
žinoti, kiek reikės gaininti 
.'valgių ir gėrimų. Bet vis tiek 
būkite, jeigu ir nebespėtumėte 
tikietus iš ariksto įsigyti.
Pasimatysime Naujųjų Metų 

pasitikimo • progai; , „A i
Senas g y ventojąs A, K.

no-

ŽINELĖS

Lawrence. Mass

darbininkų stos
Ayer Mill 
užsidarys 
Užsidarys

Daugiau 
bedarbių eilėsna. 
vilnonių dirbtuvė 
nuo Naujų Metų, 
neribotam laikui. Bus paleista
ne tik dirbtuvės, bet ir rašti
nių darbininkai. Tik pasiliks 
patys didžiausi “formaliai,” 
vadindami “bosais”. Tai bus 
astuoniais šimtais daugiau be
darbių.

Tai didelė nelaimė Lawren
ce darbininkams.
šaltinių yra žinoma, 
Wood Mills bus tas

Kapitalistinėje 
nieko geresnio nė 
laukti. Kapitalistai 
prisipila, o darbininkams ne- 
paspėja atsilyginti užvilktas 
algas.

Iš įvairių 
kad ir su 
pats, 
sistemoje 
negalima 

pinigų

su bažnytinėmis apeigomis 
Rymo katalikų kapinėse. Mū
sų užuojauta jų giminėms.

—o—
Senatorius Ellender, demo

kratas, parvažiavęs iš Euro
pos, pasakė, kad Amerika be 
reikalo išleidžia dideles su
mas pinigų. Atrodo, kad dole
riai auga ant medžių. Už tū
lo laiko Amerikoje busiąs di
delis skandalas.

Bet nereikia laukti toliau. 
Jau dabar turime skandalą.

S. Penkauskas

So. Boston, Mass
štai tau ir devintinės. Kaip 

visur, taip pas mus verda ko
va už valdybas, kad gauti gc- 

O-— ; l esnę vietą prieiti prie maiše-
Rezignavo City Clerk pa- j ho kasos. Vieni kitus kaltina 

per daug dideliam pinigų ei
kvojime iš klubo iždo. Tik 
mes, sako, esame aniolai su 
sparnais, mus išrinkite ir vis
kas bus gerai, iždas augs, 
kaip pyragas ant mielių. Da
bai1 tokioje padėtyje atsidūrė 
mūsų stambusis klubas So. 
Bostone.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos Klubas turi pu
sėtiną namą, net keturi aukš
tai. I.š lauko pusės neblogai 
atrodo. Bet viduje pradėjo 
virti smala. Dingsta visas pel
nas iš klubo uždarbių. Vieni 
ant kitų bėdas” meta. Senoji 
valdyba esanti netinkama, ją 
reikią pakeisti nauja valdyba, 
kuomet bus rinkimai. Dabar 
ten susispietusi visa smetona 
— advokatai, daktarai, todėl 
darė dideles išlaidas.

Kas išeis iš tos marmalienės 
vis dėl tų užburtų grašių, pa
matysime.

Smalą verda tautininkai, 
bet neatsilieka ir parapijonai. 
Tas pats triukšmas ir pas 
juos. Jeigu atsilanko iš kitur 
koks nors vienuolis ir bando 
ką nors parapijonams įkalbė
ti, tai jie parodo jam duris iš 
bažnytėlės išeiti. Jeigu neisi, 
tai būsi priverstas. Taip atsi
tinka pas mus. Pradeda susi
prasti if parapijonai, kad 
juos nori už nosies vedžioti iš 
kitur atvykę. Jie sako: Vie
nas svetis mus apsuko, todėl 
dabar jau nebegalėsi apsukti.

gelbininkas Joseph C. Čem
pione, nes kitas majoras užims 
vietą. Tai nelaukia, kada bus 
paleistas iš vietos. Rezignaci
ja priimta. Atrodo, kad nau
jas majoras ton vieton pasi- 
skirs savo draugą.

—o—
Dideli taksai neleidžia in

dustrijai bujoti Lawrence. 
Taip pareiškė pats industrinis 
komitetas. Girdi, didelius tak
sus reikia mokėti valstijai, 
miestui ir taip pat federalinei 
valdžiai. Negali išsiversti. Tu
ri nešdintis kitur, kur daugiau 
gali milijonų susikrauti, ir 
darbininkus apgaudinėti ma
žiau mokėdami.

—o.
Barbara Lebowitz, mokyto

ja, rezignavo iš vietos, nes 
nemanė visą gyvenimą pasi
likti neženota. Sumanė 
vesti ir paromansuoti su 
ruku. Tai daugiau Jonių, 
su vaikais mokykloje.

Pastaba: Nepadarykite to
kios klaidos kitos mokytojos 
nes nebebus kam vaikus 
Lyti.

apsi- 
vy- 

negu

mo-

—o—
Miesto valdyba nutarė 

balsiai, kad automobilių 
ruotojai gali mašinas statyti 
miesto daržuose — taip, kaip 
būna kas metai, nes per tris 
mėnesius nevalia mašinas tu
rėti ant gatvių naktimis, nes 
negalima gatves valyti. Taip 
ir turi būti.

—o—
žmonės kalbėjo, kad šie

met Kalėdos bus be sniego. 
Bet neprašyta 
žiavd su sniegu 
išeini į gatvę, 
ausis svilina. O
ir lietuviškas dievas perkūnas 
buvo apsilankęs. Paskui buvo 
dar šalčiau.

Dzūkai sako: Kai griaus
mas su perkūnu pabaliavoja, 
tai grybai auga. Bet dabar 
išėjo atbulai. Vietoj grybų, 
susilaukėme sniego ir šalčio.

vien- 
vai-

viešnia atva- 
ir šalčiu. Kai 
tai pusėtinai

vieną vakarą.

Tapo palaidota Uršulė Strel- 
;čiūnas, taipgi Justinas Dum- 
<brąuskas;'’dar» mano Lietuvoje 

parapijonas. . Palaidoti

Kur praleisit senus metus i 
pasitiksit naujus? Kiek mum 
yra žinoma, tai Norwood 
Lietuvių svetainėje bus viena 
iš naudingiausių ir linksmiau 
šių parengimų. Rengia Lietu 
vių Literatūros Draugija, ku 
ri per 37 metus neša a^švie 
tą, Amerikos lietuvių tarpe 
Taipgi Moterų Apšvietos K1V 
bas, kuris rūpinasi savo nari 
tarpe draugingos nuotaikc 
palaikymu ir apšvietos darbi

Norwoodo Vyrų Ensamblis 
kuris per daugelį metą dar
buojasi meno, dainų ir muzi 
kos srityje bei sceniniais .pa 
statymais. Tai vis nešėjai lie
tuviškos dailės Amerikoje.

Taigi, čia sužymėtos orga
nizacijos bendrai ir 
šių metų Naujų Metų pasiti
kimą. Ir jūsų visų pareiga 
atsilankyti į šį Naujų Metų 
pasitikimo parengimą.

Čia mūsų darbščiosios šei
mininkės pateiks jums pui
kiai paruoštą kalakutienos 
vakarienę, o Norwoodo Vytų 
Ensamblis su savo solistais h 
duetu duos gražią dainų pro 
gramą. Taipgi bus ir šokią 
muzika. Naujų Metų smagus 
pasitikimas užtikrintas d41 
jaunų ir senų. Ir įžanga te
kainuoja tik- $2 asmennūL.^*

Todėl gruodžio 31 d. visi 
keliai lai veda į NorWbodo 
Lietuvių Svetainę. Pradžia 8- 
tą valandą; ir baigsis 2-rą va
landą ryte. Niekas negalės 
nesusigundinti neatėjęs pra
leisti Naujuosius Metus Lie
tuvių Svetainėj^.

Kviečia visus už LLD 9. kp.
J. Grybas

M. A. Kliubą
S. Budrevičienė 

Vyrų Ensambly
M. Uždavinis

Už

Great Neck, N. If
Paskutinis Pakvietimas

Vietinės draugijos bendrai 
rengia puikią vakarienė ir šo
kius pasitikimui Naujų Metų. * 
Parengimas įvyks gruodžio 31 
d. š. m., A. J. Kasmočių Sve- į 
tainėje, 91 Steamboat Rd., ! 
Great Neck, N. Y. Pradžia 8 
vai. vak.

Apie šį parengimą tiek ga
lima pasakyti, kad viskas rū
pestingai yra prirengta, ska
nus maistas ir gėrimai, man
dagus patarnavimas, gera or
kestrą šokiams ir t. t. žodžiu 
sakant, viskas yra padaryta, 
kad atsilankę draugai ir drau
gės galėtų linksmai laiką pra
leisti. Naujų Metų pasitikimas 
yra labai svarbus ir būtų di
delis nusidėjimas praleisti 
jį namuose ir neatsilankant 
į tokį gražų parengimą. To
dėl mes ir kviečiame visus, 
kaip vietinius, taip ir kitų ko
lodijų draugus-es atsilankyti 
į mūsų šį parengimą, už tai 
mes būsime jums dėkingi.

P. B.

United Nations, N. Y.— 
Siūloma, kad Jungtinės 
Tautos paskirtų $800,000,- 
000 išvietintiems iš Palesti
nos arabams.

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

5. pud.—Laiavo Liberty)/ Seštadien., Gruodh-Dcc. 29, 1951



Kuo prisidės lietuviai 
laisvėms apginti?

kampanija sukelti 
fondą apgynimui

dar mažai tėra 
fondui, nors 

gerai paremtas 
fondas, renka

mi o

Prieš kiek laiko New Yorke 
tapo paskelbtas komitetas ir 
specialė 
$250,000 
Smith įstatu einant persekio
jami asmenų. Tai daugiausia 
policinio ir unijinio judėjimų 
va/uai, tarpe tų ir 17 komunis
tų.

Tas fondas nusistatyta su
rinkti tiktai rytinėse valstybėse 
ir vidurvakariuose, maždaug 
iki Missouri. O vakaruose pa
sisakyta sukelti apie tiek pat 
apginti kaliforniečius ir kitus 
4?s srities darbininkų vadus.

Lietuviai taipgi darbuojasi, 
tačiau iki šiol 

' prisidėję šiam 
jau vidutiniai 
kitas panašus 
mas apginti sveturgimius 
deportavimų.

Pageidautina, kad visi lais
vių ir kovotojų apgynimo ša
lininkai baigtų senuosius me
tus ir pradėtų naujuosius tin
kamai, prisidėdami tam 
$250,000 fondui. Auka gali
ma įteikti per bile kurį jums 
žinomą lietuviuose * dirbantį 
tam tikslui asmenį. Apginant 
kovotojus, kartu padėsite iš
laikyti ir lietuvių garbę. Lie
tuviai visuomet būdavo tarpe 
pirmiausiųjų tokiems darbam 
ir negali liktis paskutiniais 
dabar.

Gerų Vadų verti tiktai tie 
žmonės, kurie supranta svar
bą stovėti su jais ne vien tik
tai laimėjimų iškilose, bet ir 
sunkiausiose kovose.

Nepamirškite!
Laisviečių metinis suvažiavi- 

rtias įvyks 1952 metų sausio 
27 dieną.

Po suvažiavimo bus didžiu
lis bankietas.

d Marcantonio kalbės
bet būti savo svarbioje meti
nėje šventėje.

Bankieto tikietai reikia įsi- • Cm:fL IcHla 
gyti iš anksto, kad būtų gali- ulllltll įbldld 
ma juos pasiūlyti kitiems, sa
vo pažįstamiems.

Renkimės prie suvažiavimo 
ir bankieto visi !

masiniame mitinge

Juokingiausia kombinacija per 
metus — juokingiausioje 
metų fiimoje!

Jaunas banko kasierius, laimėjęs 
turtą lažybomis ant arklių 
lenktynių, nužiūrimas kaip 
banko plėšikas!

“DOUBLE 
DYNAMITE”

(Dvigubas Dinamitas)
Matykite JANE RUSSELL 

GROUCHO MARX 
FRANK SINATRA 

o scenoje asmeniškai 
Tony Bennett

The Five De Marco Sisters 
Art Mooney ir jo Ork.

The Four Step Brothers * 
ir dar patrauklus priędas!
Joey Adams su Al Kelly.

Paramount Xs

•B*
VISŲ įdomiausias 
JUDAMASIS PAVEIKSLAS 
PER METUS

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

DEATH of
SALESMAN

a

(Pardavinėtojo Mirtis)

žvaigždžiuoja
FREDERIC MARCH 

su 
MILDRED DUNNOCK 

bųevin McCarthy 
CAMERON MITCHELL

1 VICTORIA

Ateikite, sykiu pasitikime 
Naujus Metus Auditorijoje!

Kviečiame jus, šių žodžių ;pasirinktais valgiais 
skaitytoją. Ir prašome, kad 
tai pakartotume! visiems sa
vo draugams ir pažįstamiems, 
kurie gal šio pranešimo nema
tė.

Kas gi bus Auditorijoje 
Naujųjų Metų laukiant, gruo
džio 31-mos vakarą?

Šokiai prie Jurgio Kazake
vičiaus orkestro. Įžanga $1.50 
(Įskaitant žvangučius).

Užtiesti, rezervuoti stalai 
jūsų visai grupei
užsisakysite iš anksto) ir pa
kankamai vietos ateinantiems 
'po vieną ar poromis.

Pakankamai gerų kasdie
ninių ir šventiškųjų valgių 
paprastomis kainomis.

Užtikrintas patarnavimas

“KLASTA IR MEILĖ”
Vaidinimas sausio 6 d., 3:30 

vai. po pietų, Liberty Audito
rium, 140-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Vaidi
nimas prasidės laiku, vietos 
rezervuotos, — nesivėluokite.

Povilas Rainis vaidina Fon 
Valterį, ministerių preziden
tą, baroną. Kas tas Tin Val
teris? Šileris jį vaizduoja gy
venusį prieš du šimtu metų, 
kaipo valdininką, tuo laiku 
reakcionierių, intrigantą, feo- 
dalistinės santvarkos šulą ir 
palaikytoją. Fon Valteris, — 
tai pirma ranka kunigaikščio- 
hercogo.

Valteris — diktatorius, jis 
valdo ir duoda įsakymus vi
siems. Jo troškimas garbės 
netenka doros, netenka žmo
niškumo. Jis tarnauja herco
gui, kad ir aną “laikyti savo 
raųįcoj.” Bet jo sūnus, apsi-.

Newyorkiečiai ir apylinkių 
gyventojai, kurie nuvyks į St. 
Nicholas Areną sausio 4-tą 
gali tikėtis įdomaus ir infor
macinio vakaro. Ten bus kal
bama apie Smith įstato prie
šiškumą tautifiėms mažumoms 
ir darbininkų judėjimams, 
ypatingai unijoms, taipgi no
rintiems taikos.

Vykiausiu kalbėtoju bus Vi
to Marcantonio, buvęs kong- 
resmanas, žymus advokatas ir 
kovingas gynėjas persekioja
mų mažumų, dabartinis Ame
rican Labor (darbo) Party 
pirmininkas New Yorko vals
tybėje. Ir kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn ir Pettis Perry, 
du tarp daugelio persekioja- 
rpųjų einant tuo Smith įstatu.

Tikimasi, kad ir daugelis 
liberališkų žmonių parems šį 
mitingą, kaip kad jau remia 
veiklą už atšaukimą Smith į- 
stator Daug žmonių jau pama
tė, kad riksmas prieš neva 
raudonuosius yra tiktai prie
danga norintiems rengti karą

An ADAM HAT
Gift Certificate

baigiasi, 
pervėlu

Švenčių sezonas 
tačiau niekad nėra 
puoštis gera skrybėle. Ir vi
suomet tinkama dovana bile 
kam bus ADAM HAT dova
noms certifikatas, kurį nusi
nešęs artimiausion ADAM 
HAT krautuvėn galės pats 
pasirinkti skrybėlę. Krautu
vės randasi po visą šalį. Sk.

didelė- 
sems grupėms (užsisakius iš 
anksto) ir patarnavimas val
giais bile kam pagal pasirin
kimą vietoje dar esamų val
gių. O kas nori, atsineša savo 
vaišių.

Liberty Auditorijos direkto
riai ir visa vadovybė, kaip 
matote, nori suteikti visiems 
geriausią progą linksmai pasi
tikti Naujuosius Metus savoje 
įstaigoje, savųjų draugų ir 

(jeigu tai pažįstamų būryje.
Auditorija randasi kampas 

Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y. Arčiau- 
šia BMT Jamaica traukiniu 
iki lllth St. stoties.

Iki linksmo pasimatymo 
Naujų Metų laukti! Ar.

miesto
Valteris

ir

švietęs karininkas, skelbia tė
vui (Valteriui) ir jo palaiko
mai santvarkai kovą. Savo sū
nui, įsimylėjusiam 
mergaitę Mileriutę, 
paskiria hercogo meilužę 
įsako ją vesti. Ferdinandui at
sisakius vesti hercogo meilu
žę, Valteris imasi suokalbio, 
intrigų prieš savo sūnų.

Pagaliau ir jis pajunta, kad 
jo sąžinė kruvina. Savo nedo
rus darbus jis nori pridengti 
savo sūnumi. Bet jam nesise
ka, jis tampa ir savo sūnaus 
žudiku.

Valterio charakteris, 
viena neigiamoji veikalo pusė. 
Jo rolė įdomi, giliai draminė. 
Ji pavaizduoja ne tik feodali
nės santvarkos asmenį, bet, ir 
tą sistemą, apie kurią Šileris 
parašė veikalą “Kįąsta ir 
Meilė.” Reporteris.

ir legalizuotą žmonių kan
kinimą.

Buvęs miestinės švietimo 
Tarybos prezidentu Maximi
lian Moss prisiekdintas New 
York o valstybės vyriausio tei
smo teisėju 14 metų terminui.

Johanno Schillerio drama

Klasta ir Meilė
2-jų veiksimi, 6-ių atidengimij

Stato
BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

Režisūra Jono 'Valencia

Patartina įsigyti bilietus iš anksto
Galite gauti Lietuvių Kultūriniame Centre Laisves raštinėj ir pas pačius teatrininkus

Rezervuotom vietom —$2, $1.50; nerezervuotom—$1.25

LIAUDIES TEATRO VALDYBA

Sekmadienį, Sausio - January 6, 1952
Vaidinimo pradžia 3:30 popiet Sale atdara 2 vai.

LIBERTY AUDITORIUM
Kampas 110th St. ir Atiantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Ši drama—tai retenybe lietuvių scenoj. Jos pastatymas reikalauja daug lesų ir pastangų

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta 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 EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL >
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. J.

Telephone EVergreen 4-8174 (

6 pusi.—Laisvė (Liberty)—Še«tadien.» Gruodis-Dec.

Niujorkiečiai gali 
būti dėkingais

galiNew Yorko žmonės 
būti dėkingais gamtai, kad ji, 
žiemos švenčių proga, apdo
vanojo juos geru oru.

Kalėdų dieną oras buvo ge
ras, nežiūrint to, kad vakare 
lijo. Ant rytojaus ir trečią die
ną taipgi oras buvo puikus: 
neperšaltas ir nedrėgnas.

Tuomet, kai kiti mūsų kraš
to didmiesčiai buvo, kočiojkmi 
sniego pusnių, New Yorjcas 
sniego nematė, — viskas čia 
buvo išlieta vandeniu, t.y. lie
tumi.

Mokytojai pikietavo 
prieš atstatymą 
pavaduotojų

Mokytojų Unijos nariai 
švenčių laikotarpiu pikietavo 
City Hali protestui prieš 
miesto valdžios pasimojimą 
atstatyti iš darbo pavaduojan
čius mokytojus:

Jeigu pačių mokyojų veik
la ir visuomenės raginimai 
nebūtų pakankamai stiprūs 
miestinės Budžeto Tarybos 
tarimą atkeisti, vasario 1-mą 
būtų atstatyti iš pareigų apie 
600 pavaduojančiųjų mokyto
jų.

Daugelis iš tų pavaduotojų 
nėra naujokai. Jie jau turi il
gų metų praktiką, tačiau pas
toviaisiais mokytojais jie vis 
nėra pasamdomi dėl to, kad 
miesto iždinė nepaskiria mo
kykloms. pakankamai pinigų.

Mokytojai sako, jog esa
moji stoka mokytojų reika
lauja ne tiktai tuos pavaduo
jančiuosius padaryti regulia
riais mokytojais, bet dar pa
samdyti daugiau, padidinti 
mokytojų štabą.

Mrs. Dublin, newyorkiete, 
Kalėdų dieną pasmaugė savo 
vyrą jo paties kaklaraiščiu. 
Sako, kad jis pasigėręs ir pa
sidaręs pavojingas. Jinai no
rėjusi tiktai save apsaugoti, 
ne jį nužudyti.

Harleme pageidauja 
Trumano - Stalino 
pasitarimo taikai

Darbininkų ir biednuomenės 
apgyventame Harleme dar
buotojai už taiką buvo pasta
tę apklausinėtoj us prie vienos: 
didelės prekyvietes ant West' Nariai prašomi visi atsilan-
135th St., netoli Riverton pro-1 kyti, nes, kaipo metiniame, 
jekto. Pasėkos buvo panašios.' bus pateikti raportai iš veik- 
kaip kad buvo seniau pa-J03 praėjusiais metais. Taipgi 
skelbtame Gallup balsavime. į turėsime suplanuoti ką

Gallup Poll, paskelbtas po dėl veiksmo ateinančiais 
apklausinėjimo grupių žmo-■ 
nių daugelyje vietų po visai 
šalį, rodo kad apie 70 procen- i 
tų Amerikos gyventojų pagok' 
dauja taikos ir tokio aukštųjų j 
valdininkų pasitarimo taikai. , 
Tai yra: apie 70 iš kiekvieno Į 
šimto eilinių amerikonų atvi
rai pasisako už taiką.

New Yorke apie 300 savi
ninkai barbernių, užstreikuotų 
nuo spalių 22-ros, pasikvietė 

j uniją derėtis. Sakoma ir dar-j 
bininkai sutikę šiek tiek ap
karpyti savo originalius reika-! 
1 avimus.

Siūlė pakelti miesto 
važiuotės linijų 
valdininkų algas „

Majoro paskirtinė korpora
cijų viršininkų ir tranzito in
dustrijai “bešališkojo” pirmi
ninko komisija pasiūlė pakel
ti važiuątės linijų viršininkų 
ir raštininkų algas. Argumen
tuoja, kad važiuotės darbinin
kų valandos nutrumpintos iki 
44, o kai kur jau ir iki 40 be 
nukapojimo algos, 
algos priedu. O 
negavę.

Pasiūlymas 
3,330 asmenų, 
priedas miestui

(apie 4 milijonus 
metus.

skaito
valdininkai to

paliečia apie
Jiems algos Į 
kainuotų po • 
dolerių peri

Pajieškoiimai
NUSIBODO GYVENT ANT BURBO

Pajieškau gyvenimui draugės no 
jaunos ir ne senos — apie pusės 
amžiaus. Aš esu ne jaunas ir ne 
senas; taigi, pusamžė su pusamžiu 
galės susitaikyti. Kitas informacijas 
suteiksiu ypatiškai.

. Eduard L. Z. c/o Goldberg
294 Suydam Si.,

Brooklyn 37, N. Y.
' (254-256)

PRANEŠIMAI
LDS 1 KP. NARIAMS

LDS 1 kuopos susirinkimas 
nukeltas diena vėliau i trečia
dieni, sausio 2 dieną (tai yra 

! dieną po Naujų Metų), L. A. 
Piliečių Klubo svetainėje 280 

< Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7-30 vai. vakare.

Prot. sekr.

Operos “Birutė” vaidiloms

Šio sekmadienio, gruodžio 
30-tos rytą visi esate prašo
mi pribūti lygiai 10 valandą, 
nes vieno pavėlavimas truk
dytų visiems.

Filmininkas,
Jurgis Klimas.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’lu £

AUTO

e Ji Wr
Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai, lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

HARTFORD, CONN.

Naujų Metų pasitikimo vakaras, 
rengia Lietuvių Namo Bendrovė, 
įvyks gruodžio (Dec.) 31 • d., 1951 
m., Laisvės Choro svetainėje, 157 
Hungerford St. Prasidės kaip 8 va!. > 
vakare, baigsis 2 vai. ryto, tai jau t 
bus 1952 metai. Bus ilgas ir sma
gus suėjimas. Tikietas ne brangus, 
liktai $5.00, nes visko bus užtekti
nai, kaip tai, valgio, gėrimo, gera 
muzika i)- visokių žaislų. Nepraleis
kite progos! Kviečia Namo Ben
drovė. (253-254)

WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 8, 1952, 29 Endicott 

nors į st., savo name, kaip 7:30 vai. vaka- 
mo- re. Priežastis permainos — Naujųre. Priežastis permainos — Naujų 

Metų diena pripuola sausio (Jan.) 
1. 1952. Tai nepamirškite' — susi- 

j rinkimas bus sausio 8, 1952.
! J.' A. Kižys, sekr. L. S. ir D. B. Dr.

(253-254)

RICHMOND, HILL.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 3 d. sausio, 
1952 m., Liberty Auditorijoj, 8 vai. 
vakare. Tai bus pirmas susirinkimas 
po naujų metų. Bus ir nominacijos 

i dėl Centro Valdybos. Prašome visus 
I narius skaitlingai dalyvauti. -Taipo- * 
j gi pradėkite narines duokles mokėti 
; su pradžia motų. — Valdyba.

(253-254)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, JL V.

Tel. EVergreen 7-6868

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

i




