
Nauja “nelaime.
Senatvės pensij'a.
Per mažai kraujo.

A Man irgi pikta.
Gal visi užsimuš.

* 1953 m. rezoliucija.
Rašo A. BIMBA

N. Y. Times koresponden
tas Reston turėtu būti smar
kiai nubaustas. Jis ir vėl iš
gąsdino “laisvąjį pasauli’’ su 
savo klausimais Stalinui.

Stalinas sako, kad karo 
tarpe Amerikos ir Tarybų Są
jungos nereikia, kad jis su
tinka susitikti ir tartis su mū
sų naujuoju prezidentu, ir 
kad pagaliau galima Korėjos 
karą užbaigti.

Tas pats Times šaukia: 
Stalinas “apgavo du Amerikos 
prezidentus,“ bandys apmauti 
ir trečią !

Bet, žinoma, kitaip i tai pa
žiūrės taikos ištroškusi žmoni
ja. Argi su jos balsu nepano
rės skaitytis ir naujasis prezi
dentas, kaip nesiskaitė sena- 

«/is ?

šį syki protingai nušnekėjo 
Senato ir Atstovu Buto Eko
nominis Komitetas. Jis išty- 

; ręs ir suradęs, kad senatvės 
pensija esanti per maža. Ar
gi gali_65 metu amžiaus žmo
gus per mėnesi pragyventi iš 
65 arba 75 doleriu ?

Bet ką darys naujasis Kon
gresas? Ką tuo reikalu veiks 
naujasis prezidentas?

Negražu ir kvaila tokiam 
turtingam kraštui badu ma
rinti žilos bei plikos galvos 
susilaukusius žmones. Senat
vės pensija turėtu būti tokia, 
kad iš jos būtu galima pilnai 
ir žmoniškai pragyventi.

Skundžiasi ir Raudonasis 
Kryžius. Besidžiaugdami švc- 
Jhtėmis, Amerikos žmonės pa- 
Įniršo savo kraujo paaukoti. 
O jo reikia, verkiant reikia. 
Mod ©miškas medicinos moks
las tik su kraujo pagalba be
veik iš numirusių prikelia 
žmones ir atstato jiems svei
katą.

Sveiki ir kraujingi žmonės 
turėtų Raudonojo Kryžiaus 
prašymą išklausyti. Tavo 
kraujo lašas gal kitam žmo
gui reikš skirtumą tarpe gy
venimo ir mirties.

Vienas žmogelis smetoninė
je Vienybėje užsispyręs ieško 
lietuviško kardinolo. Kodėl 
popiežius pamiršo lietuvius?

Man irgi pikta, baisiai pik
ta. Turime kunigų, prelatų, 
prabaščių, klebonų, vyskupų 

davatkų daugiau, negu rei- 
Jkia, o nė vieno kardinolo!

< Kandidatų gi mes turime 
gyvą peklą. Aš nominuoju net 
du: Balkūną ir Krupavičių. 
Abudu prelatai ir abudu am
žinai prasikeikę.

Bet mūsų bėda, kad popie
žius lietuviškų gazietų neskai
to ir su 
nuomone

protinga lietuviška 
nesiskaito.

dar neišgalvojo
išvengi-

Niekas 
priemonės nelaimių 
mui. O tose nelaimėse, ypač 
ant kelių su automobiliais, už
simuša baisiai daug žmonių. 
Sakoma, šiemet bus užsimušę 
tūkstančiu daugiau, negu per 
nai. Nelaimėse užmuštų žmo
nių skaičius pasieksiąs 95,000. 

čia mes progresuojame at
gal. Beprotiška skuba nusine
ša daugiausia aukų.

Ar jau visi turite pasidarę 
rezoliucijas dėl 1953 metu?

Pirmutinė ir svarbiausia vi
sų mūsų rezoliucija turi būti 
tokia: Pirmajame savo orga- 

/ nizacijos susirinkime dalyvau. 
L siu ir pasimokėsiu duokles. 
Jl>|Ypač prašau visus Lietuvių 

Literatūros Draugijos narius i

Kairo, Egiptais. — Už
mušta 6 policininkai, kuo
met jų automobilis susidū
rę su gatvekariu.

’WJ

THE LITHUANIAN DAILY
No, 254 Richmond Hill 19, N.Y., Anti-., Gruodžio (Dec.) 30, 1952

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00

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

NUOLATINIS PIKIETAS RAGINA 
PREZIDENTĄ PAKEISTI MIRTIES 
BAUSME J. IR E. ROSENBERGAMS;
Dieną ir naktį todėl pikietuos 
Baltąjį Bumą per dvi savaites

Washington. — Po kelio
lika iki 20 žmonių kas die-

Rūmą, ragindami preziden
tą Trumaną dovanoti gyvy
bę Juliui Ros.enbergui ir jo 
žmonai E th ei ei.

Federalis teismas New 
Yorke yra nusmerkęs Ro
senbergus mirti elektros 
kėdėj e Sing Sing kalėjime 
1953 m. sausio 12 d. už tai, 
kad jie “suokalbiavę išda- 
vi.nėt atominius Amerikos 
sekretus. Sovietams.” Jie
du nebuvo net kaltinami 
už “sekretų išdavimą So
vietų agentams,” o tiktai 
už “suokalbiavimą išduoti.”

Pikietuotojai per 24 va
landas kiekvienoj paroj 
vaikščioja paliai preziden
tinį Baltąjį Rūmą, nešda
mi iškabas, prašančias pa
sigailėti Rosenbergų kaipo 
neteisingai nusmerktų nu
žudymui. Toks piketavį- 
mas tęsis, per 14 dienų.

Iškabos taip pat prime
na, jog dar niekuomet šio
je šalyje .nebuvo mirčia 
baudžiami žmonės taikos 
nfetu už tariamą “šnipinė
jimą.”

(Kadangi Korėjos karas 
oficialiai tebėra tiktai “po
licinis veiksmas,” todėl da
bartinis laikotarpis ir va
dinamas taikos metu.)

Vienintelis “parodymas” 
prieš Rosenbergus buvo 
karo veteranas David 
Greenglass. Valdžios FBI 
agentai, areštavę ( 
glassą, įgąsdino, 
atsitiks “baisių 
jeigu jis neliudys 
Rosenbergus.

kad jam 
dalvkų’,” 

prieš

Liaudiškuose' kraštuose 
pramonė auga daug 
sparčiau kaip vakaruose

Maskva. — čionaitinis 
dienraštis Pravda paskelbė 
skaitmenis, kurie rodo, 
kad:

Liaudiškose demokrati
jose — Lenkijoje, ' Čecho- 
slovakijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje ir 
Albanijoje — taip pat ir 
Sovietų Sąjungoje fabrikai 
ir kasyklos šiemet pagami
no 188 procentais daugiau 
dirbinių - produktų, negu 
paskutiniais metais pirm 
Antrojo pasaulinio karo.

Tuo tarpu gi tiktai 31 
procentu pakilo gamyba 
kapitalistinėse Europos ša
lys.? — Franci jo*j, Belgi
joj, Holandijoj ir kt.J ne
paisant, kad Amerika jas 
rėmė savo Marshallo pla
nais.

Taigi Sovietų Sąjungoje 
ir liaudiškose demokrati
jose pramonė auga apie 45 
kartus sparčiau, negu A- 
merikos šelpiamuose vaka
rų Europos kraštuose.

New Yorke ši antradic<

(ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai 

’ 2,893 
2,812 

. 2,422 
2,389 

. 1,994

manas svarstys Rosenber- 
gų advokatų prašymą šu
nį a ž i n t i nusmerktiems 
•bausmę.

Washingtone sausio 5 d. 
Įvyks suvažiavimas pasiun
tinių iš įvairių valstijų. Jie 
eis pas prezidentą ir Kon
greso narius, 
pasigailėjimo 
gams.

Rosenber-

Valdininkas įžiūri 
darbų nupuolimų

Washington. — Prekybos 
sekretorius Charles Sawy
er teigė, kad, įvykdžius, di
džiąją karinių darbų prog
ramą 1953-54 metais, pas
kui galės sumažėti darbai 
amerikiečiams. Jis todėl ra
gino busimąją republikonų 
valdžią iš anksto planuoti 
valdinius pašalpos darbus 
bedarbiams.

Churchill siūlysiąs 
numuši dolerio vertę

London. — Anglijos pre
mjeras Churcillas trečia
dienį šią savaitę iškeliaus į 
Jungtines Valstijas1 pasi
tarti su busimuoju prezi
dentu Eisenhoweriu ir bai
giančiu prezidentauti Tru
man u.

Teigiama, kad Churchil- 
las, tarp kitko, ragins A- 
merikos valdžią numušti 
dolerio vertę, kad Anglijos 
pinigai svarai sterlingų ga
lėtų atsilaikyti prieš dole
rius tarptautinėje preky
boje.

(O doleris jau taip nupuo
lęs, kad dabar reikia mokė
ti pustrečio dolerio už tiek 
maisto produktų, kiek už 
dolerį buvo perkama pirm 
Antrojo pasaulinio karo.)

Kodėl istorija minės 
prez. Tnimano vardą

Washington. — Politikie
riai ir laikraštininkai le
mia, jog Trumano vardas 
bus minimas istorijoje dėl 
šių dviejų dalykų:

1. Trumanui įsakius, ame
rikonai paleido dvi pirmą
sias atomų bombas Japoni- 
'jon/sunaikindami Hirosi
ma ir Nagasaki miestus, 
pražudant apie 150,000 gy
ventojų.

2. Trumanas., neatsiklau
sdamas Kongreso, įtraukė 
Jungtines Valstijas į Korė
jos karą.

Korėja. — Apie 200 Ame
rikos lėktuvų bombardavo 
vadinamus karinius taiki
nius arti PyoHgyango, 
Šiaurinėje Korėjoje.
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M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė atnauji- 
(Tąsa ant 3 puslapio)

MOKSLININKŲ VADOVAI 
SMERKIA RAGANCAUDŽIVS 
IR McCARRANO ĮSTATUS

Louis. — Harvardo | don, naujai išrinktas pip
Universiteto profesorius 
Kirtley F. Mather, ligšioli
nis pirmininkas Amerikie
čių Sąjungos dėl Mokslo: 
pažangos, smerkė ragan- 
gaudiškas Kongreso tyri
nėjančias komisijas, polici- tų sąžiningų mokslininkų, 
nį McCarrano įstatymą ir 
McCarrano-Walterio atei- 
vybės įstatymą. Sakė, to
kie tyrinėtojai ir įstatymai 
taip varžo ir persekioja 
mokslinių' nuomonių laisvę, 
kad atsakingi mokslininkai 
jau bijo eiti į valdžios mok
slo įstaigas. Nes ragangau- 
džiai gali juos greitai ap
šmeižti ir, tardyti kaip 
“komunistus” bei komuniz
mo šalininkus.

Tokie įstatymai ir tardy
mai, anot prof. Matherio, 
“užlipdo mokslininkams lu
pas kaip juostomis su gu
miniais klijais.”

Taigi dabar parenkama 
kolegijų bei universiteto 
viršininkais ir profesoriais 
žmonės jau ne už savo 
mokslą, bet už aklą paklus
numą ragangaudžianjs ir 
už pritarimą karinei" iste
rijai, sakė Mdther.

Prof. Edward U. Con-

mi’ūnkas Amerikiečiu Są
jungos dėl Mokslo Pažan- 

manų Neamerikinės Veik
los Komitetą kai]) begėdiš
ką šmeižiką jo paties ir ki-

AMERIKA IŠLEIDUS 
$2,000,000 SAVO 
AGENTAM LENKIJOJE

Varšava. — Du buvę A- 
merikos šnipai; J. Kovals
kis ir S. Sienko pasirašė 
liudijimą, kad Amerikos 
agentai išleido 2 milijonus' 
dolerių, papirkinėdami len
kus, kad ginklais ir sabota
žu veiktų prieš Lenkijos 
valdžia, v

Amerika norėjo sumobi
lizuoti 100.000 lenkų kovai 
prieš -valdžią, bet surado 
tiktai “100 parsiduodančių 
niek.šų-utėlių,” 
tas. liudijimas.

sako

Wa shington.—P rez. 
manas sakė, kad jis geriau 
padeda republikonam per
imti valdžia i sayo rankas, V C. N 7

negu kuris kitas preziden
tas.

Tru-

KONGRESMANŲ KOMITETAS PERŠA 
EISENH0WER1UI DAR AŠTRESNIUS 
ĮSTATUS DĖL UN1JĮJ “APVALYMO"
Reikalauja Eisenhoįveriui karo 
teisių prieš “neištikimuosius”

Washington. — 
manu Neameriki c 

Kongresas duotų busima
jam prezidentui Eisenhow- 
ei’iui karines teises medžio
ti “šnipus ir priešingus vai-

rikiečius.

je buvo tokios, kad valdžia 
galėtu suvaryti komunistus 
i koncentracijos, stovyklas.

Per Kalėdas žuvo 
700 amerikiečiu

Chicago. — Nacionalė 
Apsisaugojimų Taryba su
rado, jog įvairiose nelaimė
se per-kalėdines šventes 
žuvo bent 700 amerikiečių.

Automobiliai užmušė 
daugiau kaip 510, gaisruo
se žuvo 74 žmonės, lėktuvų 
kritimai, šaudymai ir kitos 
nelaimės pražudė daugiau 
kaip 100.

Eisenhower vengia 
atsakymo Stalinui

— Johmj 
Ei’senhowe-

Washington. 
Foster Dulles, 
rio skiriamas 
sekretorius, kalbėjosi su 
Eisenhoweriu per telefoną, į 
kaip reikėtų atsakyti į S ta-i 
lino sutikimą eiti į tiesio- I 
ginius pasit irimus su Ei
senhoweriu apie Korėjos 
karo baigimą ir kitais i 
klausimais.

muoju prezidentu, tad Dul
les ir pranešė, kad Eisen- 
howcris “rimtai ir palan
kiai” svarstys daiktiškus. 
Stalino pasiūlymus dėl pa
saulinių Įtempimų atliuo- 
savimo, bet Stalinas galės 
duoti savo pasiūlymus pa
prastais diplomatiniais ke-

Taip Eisenhoweris atsi
kalbinėja nuo • asmeninės 
sueigos su Stalinu.

Bus draftuojama daug 
19-metinių berniukų

Washington. — Karinė 
valdyba įsakė draftuot 53,- 
000 vyrų į armiją 1953 me
tų vasaryje. Bus pašaukta 
ir daug 19-metinių berniu- 
kUj nes pritrūks, senesnių
jų.

Tai nuo Korėjos karo 
pradžios bus draftuota jau 
1,255,430 vyrų, neskaitant 
šimtų tūkstančių kitų, 
rie savanoriai įstojo į 
vyną bei oro jėgas.

ku- 
lai-

BelgTad, Jugoslavija. — 
rkija, Jugoslavija ir

tartį prieš Sovietų Sąjun
ga.
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Tas kongresmanų komi
tetas, pirminink au j amas 
demokrato J. S. Woodo, 
tai]) pat ragino busimąjį 
Kongresą 
mus, nag:

Įstaty- 
valdžiakuriuos

tyrinėti darbo
unijų narius, ieškant komu- 

prie įtartinų žmonių telefo
no, gaudyti jų pasikalbėji
mus ir naudoti sugaudytus 
žodžius kai]) tikrus įrody* 
mus jn-ieš tuos žmones.

Neleisti jokiam “komu
nistinio fronto” organizaci
jos nariui dirbti valdinį ar 
karinį (apsigynimo) darbą.

Šitai]) paplatinant val
džios galią prieš “komu
nizmą” unijinėse organiza
cijose, panaikinti tą Tafto- 
Hartley’o įstatymo posmą, 
kuris reikalauja, kad unijų 
vadai prisiektų, jog nėra 
komunistai. — Nes už die
nos pirm priesaikos jie ga
li išstoti iš Komunistu Par- 
tijos, ant rytojaus, prisiek
ti, kad nėra komunistai, o 
sekančią dieną po priešai-

Partiją, — sako Neameriki- 
į uis Komitetas.

Tokius sumanymus davė 
Kongresmanų Neameriki
nės Veiklos Komitetas me
tiniame savo raporte. Tarp 
kitko, giriasi, kad savo ty
rinėjimais šiemet surado 
daugiau kaip 1,300 esamų 
ar buvusiu komunistu vi
sokiuose darbuose bei ištai
gose ir pagamino jų vardų

Kartu Neamerikin.is Ko-

valdžią, kad jinai “nerėmė” 
komiteto kampanijos prieš 
“subversvvius” arba vadi
namus “neištikimuosius.”

Prez. Trumanas pasakoja, 
kad “Sovietai norį” plataus, 
visa-azijinio karo

Washington. — Preziden
tas Trumanas'pasakojo ko
respondentams, kad Sovie-

nės Valstijos būtų įtrauk
tos į visuotiną karą Azi
joj.” Tuomet, pasak Tru
mann, Rusija galėtų drąsiai

irinėje Europoje.

na, kad Jungtinės Valstijos 

tinti karą prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.)

Trumanas prisiminė, jog 
jis pašalino generolą Mac- 
Arthurą iš komandos Toli
miesiems Rytams todėl, kad 
MacArthuras “norėjo įvel
ti mus ten Į visą-azijinį ka-

ORAS. — GiedrA ir vis 
šalta.
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TAIKOS VILTIS KALĖDŲ DIENA
VISIŠKAI NETIKĖTAI ir nelauktai praėjusių Kalėdų 

dieną aplėkė aplink pasaulį žmonijai taikos viltis.
Toji viltis atsirado ne Betliejuje, kur, kaip sako krikš

čionių šventraštis, gimė Kristus. Ne! Betliejuje yra 
beveik karo stovis. . Ten neramu. Kai maldininkai vy
ko į Betliejų, Kalėdų Dieną, jie buvo lydimi tvirtai gin
kluotų kariu ii- policijos, nes jų gyvybė buvo pavojuje.

Taikos viltis, atsirado ir ne Vatikane,—ne! Vatikanas 
šiuo metu remia ne taikos mylėtojus, ne už taiką kovoto
jus, o imperialistus, trokštančius vis daugiau ir daugiau i 
žemių ir rinkų užgrobti, arba darančius viską, kad pa- ; 
laikyti milijonus prislėgtų žmonių vergijoje.

Taikos viltis iškilo iš Maskvos. Ir ji, jos. balsas, nu- i 
stelbė visus kitus, susijusius su žiemos šventėmis daly- j 
k u s.

Tai buvo Stalino atsakymas. į New York Timeso kores
pondento Mr. Reston užklausimus,—visa tai tilpo šešta- į 
dienio Laisvėje.

i t Tikėkime, kad Stalino pageidavimai bus įvykdyti gy- į 
veniman. Tikėkime, kr d neužilgo bus baigtas karas Ko
rėjoje, kad musų naujasis ’prezidentus Eisenhoweris tar-

I sis su Stali'm asmeniškai ir visus nesusipratimus, lie- : 
į čiančius abudu kraštus—Jimgtmes Valstijas ir 1 arybų 
j Sąjungą, o taipgi ir visą pasaulį,—isspręs prieteliškai, 

gražiai.
. Stalinas pakartojo: karas tarp Jungtinių Valstijų ir! 

Tarybų Sąjungos nėra neišvengiamas. Jis—išvengiamas.
Abudu kraštai gali ir turėtų gyventi draugiškiausiuose i 
santykiuose. Bet tai, aišku, priklauso ne mio vienos pu
sės; tai priklauso nuo abieju kraštų—nūnai didžiausių i 
ir turtingiausių kraštų pasaulyje.

■ _ f__________
POTTI SRIUAMUI.U j

PRIEŠ VIRŠ PORĄ savaičių, gruodžio 15 d., Madras I 
mieste, Indijoje, buvo paskelbtas šventuoju Polti Srira- 
mnlti, 51 metų amžiaus vyras.

Kai jis mirė, io palaikai buvo s.nkremuot.i, sudeginti.
Potti Sriraniulu išbūdavo 58-nias dienas ir mirė badu. Į

• Jis buvo Gandhi pasekėjas.
Ko gi šis, palyginti dar jaunas amžiumi, vyras norėja? , 

Kodėl jis badavo? Kodėl jis badu mirė? •
Sriramulu badavo ir mirė*už tai, kad būtu sudaryta 

nauja valstybė, A.’Mhrų (Andhras) valstybė.
Privalome atsiminti, jog Tpbijoję gyvena ne vienos 

i kalbos žmonės,—ten yra daug kalbų, mažiausiai keletas 
dešimtų. Vieni su kitais indusai šiandien negali susi
kalbėti bendra kalba.

Pačioje pietinėje Indijos dalyje yra Madras, valstija,— 
Indijos dalis. Čia gyvena virš 20,000,000 andhrų, kal-

• bančių tehigu kalba. Kada.ise, labai seniai, gal prieš ko
kią porą tūkstančių metų, andhru tauta buvo tvirta, tu
rėjo savo valstybę, kurios kara iiai-valdovai valdė didžius 
Indijos plotus.

Na, ir prisiminę tai, andhrai šiuo metu nori ir vėl tu
rėti savo valstybę, atskirą nuo Indijos,—valstybę su savo 
kalba, telugu kalba.

Ir šis vyras, Potti Sriramulu, pasiryžo badauti, ken
tėti, na, ir mirti, už tai kad io troškimai būtų įkūnyti, 
kad būtų sudaryta atskira valstybe.

Po jo mirties visoje Madras valstijoje pasireiškė di
džiulis žmonių judėjimas, reikalaujant, kad mirusiojo 

’troškimai būtų įvykdyti gyvenimam.
’ Matyt, tasai, judėjimas didės. Neh.ru ir Jo pasekėjai, 
♦stovį Indijos priešakyje, to judėjimo labai bijosi. Bijosi 
•jie re tiek dėl to, kad žmonės reikalauja savo valstybės, 
;bet dėl to, kad,-kaip sako pranešimai, toji valstybė tuo
jau pataptų komunistine. Girdi, niekur visoje Indijoje. 
•Hera komunistinis judėjimas taip įsišaknejęs, kaip Ma
uras valstijoje. Dėl to jau dabar mirusįjį (nuo bado) 
jSriramuIu komercinė spauda bardo apšaukti “komiu 
♦nistų įrankiu.” Girdi, jis'dirbęs, komunistams!

Mes, aišku, labai abejojame, kad taip buvo. Jei Srira- 
;mulu būtų buvęs, komunistų pasekėju, tai pastarieji jam 
;nebūtų leidę naudoti tokią kovos priemonę, kokią jis 
‘naudojo. Komunistai tiki kova, masine kova, masiniu 
judėjimu, o ne paskyrų žmonių kentėjimais, badavimais. 

A Tačiau, šis ’".c i dent as parodo, jog Indijoje ne viskas 
ramu.

Iš vienos puses, ten žmonės kovoja del geref mų gvve- 
nimo sąlygų, dėl duonos šmotelio, nes daugelyje sričių, 
■ypatingai M; d ras valstijoje, žmonių gyvenimas labai 
skurdus.

Iš kitos puses Indijoje vyksta kova dėl žemės, dėl to, 
. . »Rad dvarai butu išdalinti, kad kunigaikščiu turtai būtų 

Atiduoti žmonių masėms..
•vien taipjau plečiasi žiru r ose tautiniai judėjimai, už 
Tautini apsisprendimą, už platesnes teises.
•> Nehru valdžia tai jaučia, tai mato. Dėl to ji vis la- 

Į ISiau ir labiau linksta i “Vakarus,” kad padėtų jai išsi-
Jaikyti.
•• Kai kurie, tyrinėję Indijos padėtį, sako: visa Indija- 
įgali virsti komunistine 1956 metais, kai te^ bus nauji 
parlamentiniai rinkimai. Komunizmo' idėjos, sako jie, 
žmonėse plečiasi nesulaikomai.

*• : -y---------- H— Bl|«. - •-

Kas Ką Rašo ir Sako
Už KA MIRĖ JONAS 

, MICKEVIČIUS?

Antanas Vaiyuskas

Grįžtant į tėvynę Lietuvą
‘Ici repose Jonas Mickevi

čius, mort pour La France et 
pour sa Patrie Lithuanie”.

Jonas Mickevičius, miręs už 
Prancūziją ir už savo Tėvynę 
Lietuvą) išrašytas medinis 
kryžius tolimoje Indokinijoje',

Be Jono, kuris dar tik peri
nai metais mums rašė, prašy
damas jaPi siuntinėti Vienybę, 
Indokinijoje yra žuvusiu ir 
daugiau lietuviu.

Tysliava, žinoma, aprau
doju Joną Mickevičių, bet 
teisingas žmogus ji pa-

Ką gi J. Mickevičius at 
liko?

Jis buvo įstojęs į Fran- i 
eūzų Legioną, kurį sudaro 
visokie pasaulio padaužos 
bei atmatos. Jis buvo pa
siųstas mušti indo-kinįečių, 
ryžtingai kovojančių už sa-

kovojančių 
gražesnį,
ma.

Na, ir Jonas Mickevičius 
;en žuvo nuo vietnamiečio 
patrijoto kovotojo kulkos.

Tada francūzai imperia-

u z 
šviesesni gyveni- C 7" v

uio užrašą, būk, girdi, Mic
kevičius kovojęs už Pran
cūziją ir už Lietuvą.

Iš tikrųjų, jis nekovojo 
nei už Francūziją, nei už 
Lietuva.' Jis kovojo prieš 
žmones, trokštančius lais
ves ir šviesesnio gyvenimo.’ 
lis kovojo, už francūzų plė
šiku interesus.

Kas to nesupranta, nieko 
nesupranta!

Jonas Mickevičius gavo

v.. JUSAITIS

(Tąsa)

irgi kitų padedamas.. Ta
čiau man sugrįžti padeda 
mano bendraminčiai — do
ri, taiką mylintieji Uru
gvajaus lietuviai, mano 
brangieji draugai ir drau
gės, su kuriais kartu dirbo
me ir kovojome už darbo 
žmonių laisvę ir geresnę at-

jau savo lėšų sugrįžti į gim
tinę, parodo dar ir kitką:

1) kad nešvankiai mela
vo tie prieštarybinių laik-

! raiščių rašeivos, kurie rašė, 
■ būk aš “poniškai” gyvenau, 
' nuosavu automobiliu važi
nėjau ;

2) kad Amerikoje išgyve
nęs. 26 metus ne tik n.epra- 
lobau (nors dirbau per il-

;as rašo:
Pereita savaite trečiadieni 

mirė draugas V. Jusaitis, su
laukęs 73 metų amžiaus. Mir
tis išbraukė iš torontiečių tar
po vieną iš darbščiausių vi
suomeninių veikėjų.

Šiemet
Draugija minėjo -10 metų su
kakti. V. Jusaitis buvo vienas 
iš jos steigėjų. Dar prieš 40 
metų j’is jau buvo darbštus 
organizacijų budavotojas ir

Sūiui ir Dukterų

.-Velionis nepriklausė prie 
politiniu partijų, bet buvo pa
žangus žmogus, visuomet do- 
mavosi darbo žmonių judėji
mu. O už vis labiausiai jis rū
pinosi Sūnų ir Dukterų Drau
gija. Retas susirinkimas apsi-

grįžimui neturėjau sutau- 
pų, nepaisant, kad čia pra
bėgo mano visa jaunystė.

Išleistuvės 1
Greitai slinko paskutinės 

lapkričio dienos.
Krovėme ir rišome, baga

žą. Sunkiausias ir didžiau
sias bagažas — knygos, po
pieriai ir dokumentai. Da
rėme viską, kad būti galu
tinai pasirengusiems prieš 
porą dienų. Nesisekė. Daug 
kas liko paskutinei dienai 
ir net paskutinei rainutei...

Lapkričio 22 d. dalyvavau 
keturiose man suruoštose 
išleistuvėse; Dvi — asme
ninio ir dvi visuomeninio 
pobūdžio. Gražų draugiš
kumo pavyzdį man tą .die
na įrodė “Talleres Graficos 
33 S. A.” personalas, suor
ganizavęs atsisvei kinį m ą 
viename Montevidėjaus re
storane. Vėliau ULC patal
pose mūsų jaunimas irgi- 
turėjo gražų žestą' link ma
no asmens. ■'

Rytojaus dieną (lapkr. 
23) išleistuvių . pobūvį su
ruošė ULC Cerros skyrius 
visai išvykstančiai lietuvių 
grupei. Skyriaus patalpos 
dar tebestatomos, visur te
bestovi pastoliai, maža pa
togumo, tačiau išleistuvėse 
dalyvavo nemažas būrys 
Cerros lietuvių, kurie mums 
įrodė gilų draugiškumą bei 
susidomėjimą mūsų repa-

Velionis taipgi buvo ir spau
dos bendradarbis. Liaudies 
Balsas buvo mėgiamiausias jo j 
laikraštis. Jis rašinėdavo ko
respondencijas ir straipsne
lius apie lietuvių organizaci
nius reikalus, apie darbininkų 
uždavinius.

Nemažai j'is veikė judėjime 
prieš fašizmą ir karą. O ka
da kilo karas, — kad demo
kratija laimėtų. Jis pritarė ' 
naujai Lietuvai ir džiaugėsi, 
kad liaudis laimėjo .

Toronto lietuviai turėjo ja- 

AtAm.'.MAP

•sidarbuoti dėl visuomenės la
bo. Paliko gražią atminti.

Lai būna japi lengva Kana
dos žemelė, kurioje jis tiek 
metu išgyveno ir veikė.

Korėja.—Amerikonai tei
gia, kad numušė dar tris 
Šiaurines Korėjos, rakieti- 
nius lėktuvus.

Bonu, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos gyventojai 
siunčia Anglijon 150,000 
kalėdinių maisto pundelių.

f

Francūzijos Darbo Konferencijos namas Paryžiuje. 
Atvaizdas Konferencijos sekretoriaus Alain LeL^ap. 
Jislareštuotas ir kaltinamas suokalbyje suagituoti Fran
cūzijos armiją neklausyti valdžios. Prie* namo užrašė 
reikalaujama, kad sekretorius būtu paleistas. •

Lima, Peru. — Nusiritus 
busui nuo kranto į. upę, nu
skendo 10 žmonių.

(Keliones įspūdžiai)
Atėjo paskutinis sekma

dienis — lapkričio 30 die
na. Viešo atsisveikinimo 
diena.

Lietuviškojo radijo pus
valandžio vadovybė mane 
pakvietė tarti atsisveikini
mo žodį radijo bangomis. 
Susijaudinimas man nelei
do nei prideramai žodį iš
tarti, nei mintį išreikšti.

Iš radijo stoties, lietui 
lyjant, jaunuolis P. Garba
čiauskas motorcyklu mane

nes, kitoje miesto pusėje. 
Ten jau radau didoką bū
rį draugų ir draugių, ma
nęs belaukiančių.

Visi sustojome ties drau
go Jurgio Ja.nulionio ant
kapiu ir atlikome kuklų, bet 
giliai jausmingą pagarbos 
aktą. ULC pirmininkas S. 
Rasikas atminčiai uždėjo 
marmurinį užrašą. Gilios 
pagarbos žodžiais, atsisvei
kinome su drg. Jurgiu, ku
ris turėjo su mumis drau
ge vykti Lietuvon, bet ku
ris, beveik metai atgal, at
gulė į amžino poilsio vietą.

Vakare buvo didingas iš
leistuvių bei atsisveikinimo 
aktas ULC patalpose. Žino

Cen.tro pirmininkas S. 
Rasikas pasakė įžanginę 
kalbą. Po to buvome iš
kviesti mes, repatriuojan- 
•tieji lietuviai — Pranas Ju
slus, Bronius Jurkevičius, 
Marija Janulionienė, mano 
žmona ir aš. Kiekvienas, 
kaip sugebėdami, atsidėko
jome ir atsisveikinome su 
mūsų draugais ir draugė
mis.

Čia aš buvau giliai nuste-

gomis dovanomis.

mai ir simboliniai J 
pergamentą, po kuriuo pa
sirašė veik visi aktyvesnie
ji mūsų judėjimo veikėjai.

Drg. Mikas Povilianskas, 
pasa-kęs gražų žodį, prieš 
publiką ant mano krūtinės 
užkabino auksinį medalių 
su tokiu užrašu:

“Drg. A. Vaivuskui, nuo 
“Darbo” ir ULC. Montevi
deo, 1952. XI. 30.”

Medaliaus įteikimo inici
atorium ir lėšų padengėju 
buvo pats draugas M. Povi

lianskas. Kokia, man didi 
atmintis!

Dar pasakė gražias, at
mintinas kalbas draugai A. 
Kurklietis, R. Valionis, J. 
Lekavičius., A. Valionienė, 
Dr. Garcia Moyano ir kiti.

Kiekvieno toks draugiš
kas atsinešimas, kiekvieno 
ištartas žodis su mumis at
sisveikinant, man giliai 
įstrigo į siela, Į s ą m o n.ę. 
Darėsi graudu ir norėjosi 
visus išbučiuoti...

Akte, tar kitų svečių, da
lyvavo I. P. M'išinas—Vok- 
so atstovas Urugvajuje, ir 
V. Ivanovičius — prekybi
nis TSRS atstovas. Kiek 
vėliau atvyko TSRS Atsto
vybės Reikalų Įgaliotinis 
N. B. Aleks.iejevas ir TSRS 
konsulas A. V. Prichodko.

Į pabaigą žmonės artino
si ir ieškojo mums paspaus
ti ranka. Nemaža, buvo tu
rinčių įvairiausių prašymų 
—nuvežti laišką, foto, su
ieškoti giminę ir pan. Bu
vo ir tokių, kuris tau spau
džia dešinę ir palieka pini
gą. Priešinausi sakydamas, 
kad kolonija jau man pa
kankamai padėjo. Bet da
vėjas. griežtai kratėsi atgal 
pinigą pasiimti.

Gruodžio 2—paskutinis 
atsisveikinimas

Į

Išaušo giedras rytas. Kai- j 
tino karšti saulės spindu-! 
liai. Paskubomis uždarėme i 
paskutinį bagažą. Dorytė 
išrodo labiausiai pavargusi 
—išblyškusi, paakiai pamė
lynavę. Rinkosi giminės. Į 
uostą mus nuvežti atvyko 
Valioniai.

Atsisveikinome su apsia
šarojusiais kaimynais. Jie į 
labiausia gailėjo Dorytės.

Pusvalandžiu anksčiau 
pribuvome į muitinės salę.

pat ir daugybę linksmų vei- \
dų. Kažkas sušuko: “Lin- 1
kejimai draugui Stalinui!” \

Lygiai 13 valandą laivas 
sušvilpė paskutinį kartą ir 
ėmė tykiai tolintis nuo 
kranto. Nuo uosto molo 
rankomis mosavo miniai 
draugų bei draugių.- 
tarpe atskyriau 4arybinį^ 
kcra.sulą su šeima ir Tasso 
korespondentą.

—Sudie, mielieji draugai 
ir draugės! Iki pasimaty
mo! — nežinau, ar tai iš
tariau lūpomis, ar tiktai 
širdžia.

N e 11 -u k u s M on te v i dė j au s 
vaizdai pranyko. Laivui 
nutolstant, šis gražusis 
miestas tartum paskendo 
kitoj pusėj horizonto.

(Bus daugiau)

Martin P. Durkin, Un
ited Association of Plum
bers unijos prezidentas, 
gen. Eisenhowerio pas
kirtas Darbo Sekretoriu- 

. mi. Tam paskyrimui la
bai priešingas senatorius 
Taft. Jis negali suprasti, 
kaip naujasis .preziden
tas ima savo kabinetan 
demokratą ir gub. Ste- 
vensono šalininką. Bet 
Eisenhoweris aprokavo, 
kad jam reikia taikytis 
prie organizuotu darbi
ninku ir parodyti savo 
“bepartyviškumą.” Jis ži
no, kad Durkin jam išti
kimai tarnaus.

f

meni-
bran.gų j Radome jau tikrinant mū

sų bendrakeleivių baltgu- 
džių ir ukrainiečių bagažą. 
Tikrinimas — paviršutinis. 
Be namų apyvokos daiktų 
ir rūbų, niekas kitko nesi
veža, - todėl nebuvo jokių 
nesusipratimų su revizo
riais. Bėda tiktai su laga
minų užraktu. Kai nėra 
skubos, 1 rodos, visi raktai 
veikia. Bet kai reikalinga, 
tegu skradžiai žemėn nu
garma tie užraktai! Savo 
du lagaminus negalėjau at- 
rakyti. Nerakina ir gana! 
Trečio lagamino raktas at
rakino ir nulūžo... Gera 
pamoka man ir kitiems, 
kuriems teks keliauti. Ba
gažo uždarymas — svarbus 
klausimas. Jį reikia iš anks
to atsargiai sutvarkyti. .

Laivas “Bretagne0 jau 
laukė mūsų. Būrys žmonių 
stovėjo prie laivo laiptų. 
■Pridavė dar keliolika laiš
kų, dovanų — vaisių, šoko
lado, sausainių? Paskui mus * 
į laivą sulipo, daug žmonių,! 
kurie pl’ipilde dideles baro' 
p a tipas. Mačiau labai į pas nius pakėlė telefoną 
daug savo artimų draugų, | kainą—pirmiau šaukimas bu- 
bet taip pat atėjo mus pa-i vo 5 centai, dabar bus 10 cen- 
lydėti ir rečiau sutinkami; tų. 
žmonės.

12:30 vai. svečiai buvo pa
prašyti apleisti laivą.

Paskutiniai r a n k ų pa
spaudimai. Paskutiniai ap
glėbimai ir pasibučiavimai. 
Su nekuriais įstengiu žmo
niškai atsisveikinti,, padė
koti, palinkėti. Su kitais— 
negaliu. Mazgas gerklėje j 
neleidžia žodžio ištarti. Su Į 
daugeliu iš viso .nespėjau 
atsisveikinti.

Ant kranto buvo didelė 
žmonių minia. Visus, po 
vieną, peržvelgiau nuo lai
vo borto. Mačiau nuliūdu
sius, susirūpinusius, o taip

Bethlehem, Pa.
Gruodžio 13 d. Krisluose 

skaitau, rašo R. Mizara: Ma
žai šiuo metu mūsų žmonių 
kreipia dėmesio į savišvietą, 
knygų skaitymą, studijavimą.

Labai vietoje ir tiesa. Man 
prisimena vienas draugas, ku
ris vienu vakaru perskaitė 
“Kelias į Laime..’’ Kitas drau
gas, kuriam pasiūliau pirkti 
knygą “Kelias į Laimę”, atsa
kė, kad jis turi. Ale 
kas. Vot, girdi, kad 
skaitytum “ M i k a 1 d o s ” 
lę, tai bent kny^j 
O ką ten rašo ? 
Nežinau, ale man

lu pa- 
knyge- 
Sakau: 

Jis atsake: 
kitas sake...

lr aš, kai buvau
Įėjau greitai skaityti. Dabar 
nusenau. Antru kartu tas pa
čias knygas skaitau ir studi
juoju, ir labai daug randu į- 
domiu dalyku, ko pirma nepa- 
tėmijau.

jaunas, ga-

Bethlehem Steel Works dir
ba trimis pakaitomis, net rūk
sta.

4

iš Henderson, (Ky

nas Reading geležinkelio va
gonas,. daug siuntinių apdegė.

Padėkos Dienoje Frano ir 
Adelės žavių sūnus Alfonsas 
aplankė tėvus ir seserį Fian
ces net
80() mylių nuo Bethlehem. Jis 
nusipirkęs naują automobilių 
už $2,900. Turi gerą darbą

F. Zavis
Nuo Red.: Jūsų pastabos* 

pie auksą labai neaiškios. Ne-’ 
suprantame, kas norėta pasa
kyti. Atleiskite, kad negalėjo
me sunaudoti.

■ I > ■ I——. I  .............................'imti <

2 pu»L—Laisve (Liberty) -Antrad., Gruodžio-Dec. 30, 1952

o

Neh.ru


KONTESTASUŽBURTOJI SIELA
—44—10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND

(Tąsa)
l Dar tik prieš savaitę Silvi buvo įspė- 

■ Nuo praėjusio pavasario ji jokių ži
rnių neturėjo apie savo seserį. Jos pačios 

nuotykis, per daug jos nesujaudindamas, 
vis dėlto ją buvo gerokai apvaldęs, ir 
todėl ji nepastebėjo to ilgo Anetos tylė
jimo. Bet kai visą nuotykį likvidavusi 
ji pasijuto ir dvasioje laisva, ir turinti 
laiko apie tai pamąstyti, ji pradėjo ne
rimti. Ji atėjo pasiteirauti naujienų pas 
Bulonės tetą. Ir labai nustebo, sužino
jusi, kad Aneta grįžo ir jau taip seniai. 
Ji nusistatė išbarti‘užmiršuolę; bet Ane
ta jai buvo paruošusi kitų stebinančių 
dalykų: su slepiamu susijaudinimu ji 
papasakojo jai visą istoriją, ištisai. Sil
vi buvo laibai sunku klausytis iki galo. 
Kad Aneta, išmintingoji Aneta būtų pa
dariusi šią beprotybę ir po to atsisakiu
si vedybų ,ne, tai negirdėta, ji to nepa
kęs!.. Ši mažoji Lukrecija buvo pasipik
tinusi. Ji širdo ant Anetos, ją laikė pa
mišusią. Aneta buvo rami. Buvo aiš
ku, kad niekas jos neprivers pakeisti 
nuomonę. Silvi jautė neturinti jokios 

Atakos tai užsispyrėlei: ji būtų gerokai 
^įją išlupusi!.. Bet kaip pykti ant šios 

7 ^brangios būtybės, kuri klausosi tavo kal
ybos su nuginkluojančia šypsena! Be to, 
slaptingas šios motinystės žavesys... Sil
vi ją keikė kaip nesėkmę. Bet juk ji bu
vo perdaug moteriška, tad negalėjo ne
pajusti jai švelnumo...

Dar ir šiandien ji atėjo, nusprendusi 
Anetą papurtyti, pagaliau įtikinti, kad 
jos priešinimasis yra kvailas, priversti 
ją reikalauti vedybų, jei ne... “jei ne, aš 
.supykstu!..” Ji įlėkė kaip vėjas. Ji dvel
kė ryžių pudra ir kautynėmis. Ir, no
rėdama tuoj pat pradėti, ji, dar nė ne
pasisveikinusi, užsipuolė Anetos bepro
tybę dienų dienas būti užsidarius tamso
je... Bet kai tik ji pamatė’ Anetos laimin
gas akis ir ištiestas jai rankas, tuoj pat 
prie jos pribėgo ir apkabino. Bet vis 
tiek dar barėsi:

— Kvaila! Kvailė! Kvailiausioji!... Ji 
(dedasi angelu, pasileidusi savo tankius 
Įplaukus ant ilgo, balto palaidinio... Mat!
Kaip galėtum būti apgautas!.. Šventuo
lėlė! Mažoji išdykėlė!..

Ji ją papurtė. Aneta pasidavė pavar
gusi ir patenkinta. Silvi pertraukė sa
vo dainelę, suėmė jos kaktą, atskleidė 
plaukus:

— Ji gaivi, ji rausva, niekad nema
čiau jos- tokio skaistaus veido. Ir ši 
triumfuojanti išraiška! Yra dėl ko! Ar 
tau ne gėda?

— Nė truputėlio! — atsakė Aneta. — 
Niekad nebuvau tokia laiminga. Ir to
kia tvirta, taip gerai jaučiuosi! Pirmą 
kartą savo gyvenime aš jaučiuosi pilnu
tinė, aš nieko nebetrokštu. Troškimas 
kūdikio, kuris dabar įvyks, siekia taip 
tolijmą mano gyvenimo praeitį! Kai aš 
dar pati buvau vaikas... taip,- man dar 

^nebuvo nė septynerių metų... jau apie jį
■ ^svajojau.

t —Tu melagė, — tarė Silvi.— Dar ne
suėjo nė šeši mėnesiai, kaip tu man sa
keisi niekados nepažinusi motinystės pa
šaukimo.

— Tu taip manai? Iš tikrųjų aš taip 
sakiau? — tarė sumišusi Aneta. — Tie
sa ,aš taip sakiau. Vis dėlto aš nemela
vau nei dabar, nei tada... Kaip paaiškin
ti? Aš neišsigalvoju. Aš labai gerai pri
simenu.

— Aš tai suprantu, — sako Silvi. — 
Kai aš ko nors įsigeidžiu, tuoj pat prisi
menu, kad kaip gyva nieko kito nebuvau 
norėjusi.

Bet Aneta susiraukė n-epatenkiųta:
— Ne, tu nesupranti. Tai, ką aš šian

dien jaučiu, tai yra mano tikroji prigim
tis, ji visuomet yra buvusi; bet aš jos 
nedrįsau pati pripažinti, kol nebuvo atė
jęs laikas; aš bijojauapsigauti. Dabar... 
o! dabar aš matau, kad tai dar gražiau, 
negu tikėjausi... Dabar jau aš atbaigta. 
Aš daugiau nieko nebenoriu...

— Kai tu norėjai Rože ar Tulijo, — 
tarė Silvi klastingai, — tu ir tada dau
giau nenorėjai nieko...

— O! tu nieko nesupranti!.. Argi tai 
gali susilyginti? Kai aš mylėjau (jūs 
jfei vadinate “myįėti”), tai ne.aš norė
jau, aš buvau vąj’čiama*.. Kaip as kentė- 

J jau dėl tos jėgos, kuri mane laikė, o aš 
nepajėgiau atsispirti! Kiek kartų aš 
meldžiausi, kad nuo jos išsivaduočiau!.. 
Ir štai kaip tik jis, jis, mano mažytis, 
atėjo man į pagalbą, kai aš blaškiausi 
tos kančios, vadinamos meile, raiščiuose:

jis atėjo, jis mane išgelbėjo,.. Mano ma
žytis išlaisvintojas!..

Silvi ėmė juoktis. Ji visai nesuprato 
sesers samprotavimų. Bet jai nė nerei
kėjo samprotavimų, norint suprasti Ane- 
tos motiniškąjį instinktą: šiuo atžvilgiu 
abi sesers visados sutiktų.. Jos ėmė švel
niai tauškėti * apie mažąjį nežinomąjį 
(ar jis bus berniukas, ar mergaitė?) ir 
apie tūkstančius niekniekių, svarbių ir 
beverčių, susijusių su jo atėjimu, apie 
kuriuos moteris niekad nepavargsta ple-

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
nimų ir aukų ir vis dar tvirtai laikosi pirmoj vietoj.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., taipgi prisiuntė pluoš
tą atnaujinimų, aukų ir vieną naują prenumeratą.

Antanas Bimba, Richmond Hill, N^ Y., pereitą savaitę 
lankėsi Detroite, Chicagoje ir kitur. Jis parvežė naujų 
skaitytojų iš Clevelando, Detroito ir Chicagos. Punktai 
kredituojami sekamai: L. Prūseikai, Chicago, 111., M. 
Aranuk, Detroit, Mich., V. Smalstienei, Detroit, Mich., 
J. Urbonui, Pittsburgh, Pa., ir Clevelando Draugijų Są
ryšio Komitetui, Clevelande. Bimba taipgi parvežė dau
gelį atnaujinimų ir aukų — viskas bus paskirta pagal 
miestus.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais 
(jie taipgi prisiuntė ir aukų): D. G. ujusius, Worcester, 
Mass., Brooklynui pasidarbavo S. Sasna ir A. Mureika; 
H. Thomas, So. Boston; Mass., Philadelpiečiams A. 
Smith ir R. Merkis; P. Bėčis, Great Neck, N. Y., S. 
Penkauskas, Lawrence, Mass., L. Tilwick,, Easton, Pa., 
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., J. Mockaitis, Bridge
port, Conn., P. Šlekaitis, Scranton, Pa., J. Matachun, 
Paterson, N. J., J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.
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Pittston, Pa...............
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Jos jau gerokai taip kalbėjosi, kai Silvi 
prisiminė atėjusi pamokyti, o ne dainuo
ti duetą. Ji tarė:

— Aneta, gana kvailysčių! Visa savo 
laiku. Rože privalo tave vesti. O tu tu
ri tai reikalauti*

Anetą bejėgiai mostelėjo.
— Kam grįžti prie to paties? Aš 

sakiau, kad Rože man tai siūlė, bet 
atsisakiau.

— Na, bet jei esi buvęs kvailas,
kia mokėti tai prisipažinti ir pasikeisti.

—Aš visai nenoriu keistis.
— Kodėl tu nenori? Tu mylėjai tą 

žmogų. Aš esu tikra, kad tu jį dar te
bemyli. Kas gi atsitiko?

Aneta nenorėjo atsakyti. Silvi spyrė
si, nekukliai ieškodama nesutarimui in
tymiojo gyvenimo pagrindų. Aneta pik
tai mostelėjo. Silvi į ją pažvelgė ir ap
stulbo. Aneta buvo pikta, surauktais an
takiais, įsiutusiomis akimis.

— Kas tau?
— Nieko, — tarė Aneta, piktai nusi- 

grįždama.
Silvi ką tik atnaujino buvusią žaizdą, 

kurią Aneta norėjo pamiršti. Dėl keis
tos priešingybės, kurios ji nebūtų galė
jusi paaiškinti, bet kuri kilo iš jos pri
gimties gelmių, ji, džiaugdamasi kūdikio 
atėjimu, pyko ant vyro, kuris jį buvo jai 
padovanojęs; ji negalėjo sau atleisti tų 
staigių jausmų antplūdžio ir emocijos, 
kurie ją taip pastūmėjo, — ji neatleido 
nė tam, kuris tuo pasinaudojo. Šis in
stinkto maistas ir buvo tikroji paslėpta 
priežastis (jos kaip ir visų kitų) jos pa
bėgimo nuo Rože ir atsisakymo su juo 
pasimatyti. Širdies gilumoje ji neapken
tė jo* Ji neapkentė jo už tai, kad buvo 
jį mylėjusi. Bet būdama nuoširdi ir 
protaudama ji atmesdavo tuos instink
tus, kurios laikė blogais. Kodėl gi Silvi 
ją vertė juos prisiminti?

Silvi į ją žiūrėjo ir jau nebeklausinė
je. Aneta nurimdama, susigėdusi, kad 
tokia pasirodė Ir kad pati save pamatė, 
stengdamasi tai atitaisyti, ramiu balsu 
tarė:

— Aš nenoriu tekėti. Aš nesu sukur
ta tokiems išimtiniems ryšiams. Tu man 
sakysi, kad milijonai moterų prisitaiko, 
kad aš perdedu jų rimtumą. Bet aš jau 
tokia esu, aš į viską žiūriu rimtai. Jei 
aš atsiduodu, aš per daug atsiduodu; ta
da aš dūstu; man atrodo, kad aš skan- 
dinuosi, pasirišusi akmenį po kaklu. Gal 
but, aš. nepakankamai tvirta!* Mano as
menybė neužgrūdinta. Perdaug artimi 
ryšiai — vijokliai — iščiulpia mano en
ergiją; ir man pačiai jos nebelieka už
tektinai. Aš stengiuosi patikti “antra
jam”, pasidaryti panaši į tą mano vaiz
dą, kokį jis yra susidaręs; ir tai baigia
si blogai: žmogus/per daug atsisakyda
mas nuo savo prigimties, netenka sau 
pačiam pagarbos ir nebegali gyventi; ar
ba sukilęs verčia kentėti... Ne, Silvi, aš 
esu. savimyla. Aš sukurta viena gyven
ti.

(Nors ji ir nemelavo, bet ji sakė tik 
tiesą uždengiančias priežastis.)

— Tu mane juokini, — tarė Sįlvi. — 
Tu esi moteris, mažiausiai galinti apsi
eiti be meilės.

— Aš jos neapkenčiu, — pasakė Ane
ta. — Bet dabar ji manęs nebepasieks. 
Aš jau apsaugota. <

— Puiki apsauga! —tarė Silvi, — Jis 
nuo nič-nieko tavęs neapsaugos; tik tu 
jį turėsi apsaugoti. Tu nenori susirišti, 
o ar pagalvojai, kokie tau pančiai bus 
tas ryšulėlis.

— Laimė! Turėti pilnas rankas, tas 
rankas, kurios taip ilgai buvo tuščios!

— Tu kalbi nežinodama. Kas jį išau
gins?

— O tėvas? Jis turi teisių į savo Vai
ką.

(Bus daugiau)

Auku gauta sekamai:
ALDLD 10 kp. ir Moterų Klubas (per R. Merkį), Phi

ladelphia, Pa., $100.
Indianos farmerys, $25. ■
Po $13: M. Arisonas, Stratford, Conn., K. Daukus, De

troit, Micp.
Pranas. Gustaitis, Detroit, Mich., $12.
Po $10: S. A. Smithai, La Porte, Indi., Mikas De- 

troitietis.
A. Zline, Detroit, Mich., $8.
J. Bubliauskas, Detroit, Mich., $7.
Po $5: F. Milickis, Detroit, Mich., J. Žebrys, Cleveland, 

Ohio, V. Andrulis, Chicago, 111., Jurgis Nausėda, Detroit, 
Mich., M. ir J. Demenciai, Chicago, Ill., J. ir A. Griciū- 

nai, Philadelphia, Pa., Stella Simanauskienė, Chicago, 
Ill., J. Rutkus, Philadelphia, Pa., Juozas Pajūnas, Chi
cago, Ill., V. Rudaitis, La Porte, Ind., Niek Pakalniškis, 
Chicago, Ill "Iš Detroit, Mich.: Spartakas,*A. Skiparis, 
Dr. M. ir Ū. Palevičiai, A. ir M. Andruliai.

J. Čičinskas, Port Maurice, Que., Canada, $4.
Po $3: A. Kamarauskas, Wilkes-Barre, Pa., St. Pe

tronis, Athol, Mass., Senas Shenandoahrietis, Frackvil- 
lės Draugas, Wm. Cherney, Rochester, N. Y., Joe, Kun- 
drot, Wilkes-Barre, Pa., Buvęs Chicagietis., J. J. Koslos- 
ky, Noxen, Pa., A. Rudzinskas, Somerville, Mass., J. Del
tuva, Baltimore, Md., Frank Mankausky, Tunkhannock, 
Pa., B. Adams, Brentwood, L. L, N. Y. Iš Paterson, N.
J. : J. Matachun ir C. Ragauskas. Iš Detroit, Mich.: C.
K. Vytas, N. Astrauskas, Detroit L. Klubas, M. Qinai- 
tienė. Iš Philadelphia, Pa.: J. Rainys, J. Gužauskas. Iš 
Chicago, Ill.: J. Gegužis, J* Gelgaudas. Iš Cleveland, 
Ohio: J. žemaitis, Mary Gedmin. Iš Pittsburgh; Pa.: A. 
Simonaitis, M. Budnikas, A. Wenslow. Iš Scranton, Pa.: 
P. Pėstininkas, Get). Liepa. Iš Waterbury, Conn.: A. 
Ablažienė, A. Macijauskas. Iš Hartford, Conn.: J. Bar
nett, A. Latvdpas, J. Vasil, L. Mankus. Iš Bridgeport, 
Conn.: Bridgeport© Laisvietis ir K. Shimkus.—T. M., 
S. Windsor, Conn., Bacevičiai, La Porte, Ind., V. Šulins
kas, Baltimore, Md.

Po $2: F. Kazakevičienė, Jamaica, N. Y., J. Supetris, 
Lawrence, Mass., P. Puodis, Phila., Pa., Drg. Miller, 
Glastonbury, Conn., Eva Simans, Cleveland, Ohio, Dan- 
tienė, Detroit, Mich. Iš Montreal, Canada: P. Kaušakis, 
A. Merkevičius. Iš Chicaga, Ill.: J. Pauliukas, J. ir M. 
Marazai, J. Jokubka, G. K. Budris, M. Januška, V. Pleč
kaitis, J. ir J. P. Stančikai.

Po $1Z. Ramanauskas, Detroit, Mich., A. Genotis, Sa
ginaw, Mich., J. Rinkevich, Thomaston, Cann., B. Shla- 
ves, Congress, N. Y., A. Winkler, Lost Creek, Pa., J. 
Girdės, Waterbury, Conn., J. Mekeska, Pittsburgh, Pa., 
R. Skarupskas, Detroit, Mich., A. Gotautas, Stevensville, 
Mich. Iš Brooklyn, N. Y.: P. Mikalauskas ir Mr. Barkus.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn................................ . ...........

Waterbury, Conn. ........................................
' Worcester, Mass.......................... ............

Brooklyn, N. Y.......... ..................... .......... ,.
Philadelphia, Pa. .. . . .............. .
Detroit, Mich..................................................
Chicago, Ill.....................................................

; Elizabeth, N. J...............................................
Brockton, Mass........................................... . .
Baltimore, Md................................ . ..............

Bridgeport, Conn. ...... 
Pittsburgh; Pa. .
So. Boston, Mass..............

Lawrence, Mass. ...........
Sail Francisco, Calif* ... 
Camden, N. J. ....... f * 
Newark; N. J* ..........*.,.
Norwood, Mass. ........ 
Binghamton, N* Y...........
Easton, Pa........ ............ .
Toronto, Canada....... ,..
Portland, Oregon ...........

i Paterson, N* J. .. . ..........
Great Neck, N. Y. .........
Scranton, Pa. . .'*....... 
Lowell, Mass. ..................

1 Shenandoah, Pa. ....... 
Cliffside Park, N* J.......

New Britain, Conn.........
Cambridge, Mass. .. ........
Cleveland, Ohio - .
Kearny, Sf. J. . *■........

0

t

Širdingai dėkojame visiems už gražią finansinę para
mą, už naujas prenumeratas ir vajininkams už puikiu 
pasidarbavimą.. Nepamirškite, kad vajus, oficialiai bau- 
giasi gruodžio - Dec. 31. Laiko duodame iki sausio 7 d* 
prisiųsti paskutinius rezultatus.

Linkime visiems skaitytojams ir rėmėjams laimingų 
1'953 metų! Laisvės Administracija.

.........................................    , i.... . .a...—* ... m

Kovoja prieš mainierių dusuli
PHILADELPHIA, Pa. — 

Ph i 1 ad ei p h i j os pagarsė j usi
Jeffersono nledikališka kole
gija ir ligoninė, vėl gavo iš 
mainierių gerovės ir sveikatos 
fondo didoką sumą pinigų, 
$575,000. Ši žymi ir didelė 
sveikatos įstaiga pirmoji susi
domėjo mainierių didelėmis 
kančiomis, taip vadi n a m u 
m'ainierių dusuliu. Tūkstan
čiai mainierių dar jauni 
būdami kankinasi nuo šios 
baisios ligos, tai yra m^inų 
dulkių choleros. Daugumas iš 
dusuliu sergančių mainierių 
atrodo nei gyvi, nei mirę.

Penki metai atgal šios kole
gijos daktarams tokia pat di
delė suma dolerių buvo įeikta, 
kad jie surastų būdus šios li
gos gydymui. Per praeitus ke
turis metus jau pasisekė šis 
tas atsiekti, ir tikimasi, kad 
toliau medicinos mokslas 
atras naujus geresnius būdus 
kaip apsiginti nuo šios pavo
jingos mainierių ligos. Anks
čiau daktarai mažai tekreip
davo atydos į mainierių susir
gimus šiąja liga. Viskas buvo 
palikta “Dievo valiai.” Tik da
bartiniais laikais mainierių 
unijos vadai susirūpino mai
nierių sveikata ir įsteigė spe
cialų sveikatos ir gerovės fon
dą.

Thomas Kennedy, UMW 
unijos vice-prezidentas, savo 
raporte praneša, kad virš tūk
stantis mainierių, sunkiai ser
gą mainų dusuliu, buvo gy
domi Jeffersono ligoninėje. 
Keli šimtai buvo pusėtinai pa
gydyti, ir keli šimtai buvo 
palengvintai apgydyti. Tai 
reiškia, kad gera pradžia jau

Detroit, Mich

kovai prieš mainą

prez. J. L. Lewis —• 
kad iis, pagal visas

padaryta 
dusulį.

Unijos 
pareiškė, 
išgales, stengsis padėti mai-
nieriams ir nesigailės šiąth 
tikslui duoti pinigų, kad tik 
ta, baisi liga būtų nugalėta. 
Mainierių liga mainų dusulys 
esanti antroji pavojingoji pA- 
gal vėžio ligą.

Taigi, jeigu visoj šalyj moks
lininkai sujudo surasti vais
tus nuo vėžio ligos, tai kodėl 
negalima plačiau patyrinėti ir 
apie mainų dusulio ligos gy- • 
dymą ?...

J. L. Lewis pasakė tiesą, ir 
jo tie žmoniški išsireiškimai 
visiškai pagrįsti. Pregreaą*.

Montello, Mass
Mirė pažangu; lietuvis

Gruodžio 20 d. staiga susir
go Charles Rowkis. Buvo Nu
vežtas ligoninėn ir ten gruo-- 
džio 21 d. anksti ryto mirė. 
Velionis buvo Laisvės skaity
tojas, priklausė prie LLD 6 
kuopos ir LDS 67 kuopos. Pri
tarė mūsų judėjimui, remdavo 
aukomis, lankydavo mūsų pa
rengimus, prakalbas. Buvo 
laisvų pažiūrų, gyveno pavie
niai. Jo du broliai gyvena 
Detroit, Mich.

Velionis buvo ramaus būdo 
žmogus. Visi jį mylėjo. Dirbo 
Lietuvių Kooperatyvo Draugi
jos dirbtuvėje Bridgewater, 
Mass. Gėo. Shimaitii,

Ar jau turite Laisves ban
keto bilietą? Banketas įvyks* 
sausio-Jan. 25 d.

*
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Svarbus pranešimas
Michigan . Committee 

Protection of Foreign Born 
atidarė naują raštinę po se
kamu adresu: Room 920, 
Charlevoix Building, 2033 
Park Avenue, Detroit 26, 
Mich. Taip praneša komiteto 
sekretorius Saul Grossman. 
Naujas telefono numeris: 
Woodward 1-5196.

Prisiėjus reikalui, žinokite, 
kur kreiptis. Komitetas.

for

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAU8KAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•dg*

426 Lafayette St
Newark 5, N.
MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenihė. Mūsii patarnavimu ir 
kainomis- būsite patenkinti. *

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

3 pUsL-Lftfeve ( Liberty )-An t ra <L, Gruodžio-Dec. 30, ItM .



Motery parengimas
Vietos Moterų Klubas ruo

šia Socialūs Apdraudos klausi
mu prelekciją ir, prisiminimui 
velionies poeto J. Jasilionio, 
paskaitą.

Socialūs apdraudos klausi- 
imi kalbės Ina Wood, kuri y- 
ra plačiai susipažinusi su se
natvėje ir ligoje valdžios iš
mokama pašalpa. Bus atsaki
nėjama Į klausimus.

Rojus Mizara kalbės apie 
Amerikos lietuvių žymųjį po
etą J. Jasilioni.

Aido Choro merginų kvar
tetas ir Suzana Kazokytū, 
Bron ės Suk as k ienės-ša 1 i n a i t ės 
vadovybėje, duos muzikalu 
programą. Jvyks sausio 4 d.,, 
1953, trijose po pietų, Lietu
vių Auditorijoj, 11006 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Bus ir užkandžių.

Kviečia.
Moterų Khlbo Komitetas %

Flynn girdėjo Kalėdų 
giesmes kalėjime

Elizabeth Gurley Flynn vi
suomet susitikdavo Kalėdas 
kur nors tarp žmonių: kartais 
sakydama prakalbas, kitais 
atvejais šiaip sueigose, kur 
vykdoma veiksmai alkaniems 
iškovoti duonos, Įkalintiems 
laisvę, ar išsaugoti gyvybę 
nuo pražūties kare.

šiemet ji susitiko Kalėdas 
•kalėjime, Women’s House of 
Detention, netoli Sixth Ave. 
ir 8th St., New Yorke. Kalė
dos buvo jos 23-j i diena kale 
jime už “paneigimą teismo.” 
Tuomi ją įkaitino už tai. kad 
ji atsisakė teisme išdavinėti, 
vaidinti šnipo rolę. Už tai tei
sėjas Dimock ją nuteisė 30 
dienų kalėti.

Liaudis neužmiršo jos Kalė
domis. šimtas asmenų, atsto
vai daugelio organizacijų, 
kurioms Flynn dažnai daug 
kuo yra patarnavusi, susirin
ko prie kalėjimo kūčių vaka
rą ir jai pagiedojo—no “ber
nelius,” bet apie kovą už lais
vę, už duoną, už taiką. Pa
dainavo net jos prosenelių ai
rių kovotojų už laisvę kovos 
dainas.

Dainoms vadovavo Betty 
Sanders ir Liaudies Artistų 
grupė.

Šimtai vyry laukė 
pakelio cigarų

Holy Name Institutui New 
Yorke paskelbus, kad duos 
vargdieniams po pakelį ciga
rų ar saldainių Kalėdoms, il
gos, plačios gretos vyrų išsiri
kiavo prie Bloecker ir Eliza
beth Sts. Tūlas prastovėjo iš
tisas valandas, kol daėjo.

Daug čia laukiančių stovi
niavo be apsiausto. Matomai, 
senasis atgyveno, o naujo dar 
neįsigijo. Ir tai dedasi “di
džiojo gerbūvio” laikais, kai 
bizniui stiprinti palaikomos 
paruošos karui ir užmušinė- 
jami žmonės'Korėjoje.

Matęs.

New Yorke kalėdinis 
biznis nepadidėįęs

Vai d inės statistikos sako, 
kad šiemet kalėdinis biznis 
žymiai padidėjęs (imant vi
sos šalies plotme bendrai). 

z Tačiau New York o mieste tik 
maždaug atlaikęs pernykštį 
lysi- _

Priežastys, aiškina pranešė
jai, esančios: daug didžiųjų 
krautuvių atidarė savo sky
rius užmiesčiuose ir iŠ ten ne 
atvažiuoja Į miestą pirkėjai, 
nusiperka arčiau. Taipgi daug 
išsi^alinčiųjų praleisti pinigų 
Kalėdomis išsikėlė gyventi 
į užmiesčius, o miestan priva
žiavo daugiau biednuomenės, 
kuri neišgali išleisti daug pi
nigų prabanginėms prekėms.
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New Wto^<ž8ė^ZlnlOT
Ragina nubausti Padegamomis bombomis apardė Teisėjas ragino 
bombininkus užeigą, sužeidė 15 asmenų kelti busy fėrą

Now Yorke liaudies organi
zacijos ir daugelis atskirų as 
menų pasiuntė Manhattan 
distrikto prokurorui reikalavi
mą tuojau ir griežtai nubaus
ti padegamų bombų oksplo- 
duotojus užeigoje aukštojoje 
New Yorko West Side.

Organizacijų pareiškimai 
sako, kad tik greitas ir aiškus 
veiksmas apsaugos miestą ir 
jo gyventojus nuo kitų pana
šių užpuolimų.

Bombavimas, dėl kurio 15 
asm on ų tapo sužeista ir daug 
turto sužalota. įvyko naktį iŠ 
gruodžio 22-ros į £3-čią.

“Laimingoji” šeima 
neturi kur gyventi

Brooklyne ir Bronx po vie
ną šeimą tapo apdovanotos 
Kalėdoms trijukais naujagi
miais. Tai nepaprasta dovana. 
Tačiau ji suteikė nemažai rū
pesčio brooklyniečiams Do 
Stefano.

Stefanos su -7 vaikais ir 
Stefanienės sesuo su vyru ir 
4 vaikais gyvena nešildoma
me išilginių šešių kambarių 
bute, 4211 13th Avė., iš ku
rio tikisi evikcijos dieną, po 
Naujų Motų. Juos iš ten ša
linti esą nuspręsta dėl to, kad 
namas perpildytas gyvento
jais. Bet dabar dar prisidėjo 
trys. Tas dar sumažina gali
mybę gauti kitą butą.

Nedaug turi ir duonos, nes 
šeimos galva, laivakrovys, 
kada gauna darbo, kada ne.

Bronxieciu Sullivan šeima, 
sulaukusi trijulkų sūnelių, 
laimingesni visais atvejais. 
Gaisragosių kapitonas Sulli
van turi pastovų darbą ir 4 
ir pusės kambarių butą, ku
riamo gyveno su 5 vaikais. 
Prisidėjus trims, jie tikisi 
gauti ir išgalėti pasilaikyti 
didesnį butą.

Laboratoriją statys 
nežiūrint protestų

Paskelbti planai vasarop 
pradėti statyti tą daug ginčy
tą ant Plum Island bakterijo- 
loginę laboratoriją. Jos staty
bai tikisi išleisti 10 milijonų 
d oi ori u.

Prieš statymą Long Islande 
laboratorijos daug protestavo 
Long Island ii’ apylinkės gy
ventojai, ypačiai farmeriai. 
Jie sakė jog tas sudarys pa
vojų tos apylinkės sveikatai.

Skelbimuose spaudoje ra
mina, kad tai būsinti dau
giausia galvijų burnos ir na
gų ligoms tyrinėti. Tačiau ir 
tos būtų didele nelaimė, jei
gu jos taptų išneštomis į apy
linkę.

Unija pasiūlė miesto 
valdžiai planą

G ręsi a n t t r a n sp o r t i n i n k ų 
streikui prieš busų kompani
jas, Transport Workers Uni
ja pasiūlė majorui Impellitte- 
ri savo planą. Tas planas, sa
ko jie, liečia subways patar
navimą keleiviams, nes atsiti
kime busų streiko miestas tu
rėtų atsidėti ant subways 
transporto.

Unijistai streiką skelbs 
Naujų Metų (gruodžio 31- 
mos) vakarą jeigu nebus su 
.jais susitarta pirm to. Unija 
savo pareiškim’e sako:

“Transporto Darbininkų U- 
nija darė viską savo galioje 
išvengti šio streiko. Mes ne
galime ir, nepriimsime jokio 
kompromiso mūsų reikalavi
me 40 valandų savaitės, kurią 
miestas ir visi susipratę sam*

Gruodžio 23-čią trys jauni 
vyrukai — karinio orlaivyno 
saržentas, jūrininkas ir mari
nų saržentas — į portorikie- 
čių pilu ą a l u*d ę atsine
šė padegamas dvi bombas ir 
jas ten pat išsprogdino. Su
žalojo aludės vidų ir sužeidė 
15 asmenų. Alude randasi 
prie Columbus Ave. ir 103 St., 
New Yorke.

Bandant pabėgti, vienas 
buvo policisto mirtinai sužeis
tas. Kitą suėmė sveiką, tuo
jau, trečiasis tapo areštuotas 
vėliau. 1

Užpuolimas Įvykdytas pla
nuotai. Pirm įėjimo išsprog
dinti aludę jie jau turėjo pa
sisamdė taksiką, kad galėtų • 
juomi pabūgti. Vienas jų bu
vo pasilikęs prie taksiko, o du 
įėję vidun. Pasilikęs prie tak
siko pravažiuojantiems radio 
karu policistams pasirodė per 
daug susijaudinęs. Jie susto
jo pažiūrėti, spėdami, kad gal 
čia vykdomas apiplėšimas.

Filmos-Teatrai
“MY COUSIN RACHEL” 
RIVOLI TEATRE o

a
Nauja 20th Century filmą, 

gamipta vadovaujantis to pai 
vardo novele, Nunnally John- 
sono pritaikyta filmai. Nove
lę parašė Daphne du Maurier.

Olivia de Havilland vaidina 
gražią, praėjusiame šimtmety
je gyvenusią anglikę ponią, 
kuri savo gudrybėmis vilioja 
jaunesni už save tolimą gimi

Ateikite Liberty Auditorijoje 
pasitikti Naujuosius Melus

Su užsakymu stalo, ar be 
užsakymo stalo, -visiems už
teks vietos erdviose Liberty 
Auditorijos patalpose.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
tras gros šokiams visiems —■ 
turintiems ii- neturintiems sta
lo. Taigi, visi kviečiami, visų 
lauksime, visiems patarnausi
me pagal geniausią išgalę.

Kas nori grupėje pabalia- 
voti, atsinešti savo vaišes, tie 
užsisako stalus. Kas vaišių 
nepaiso, ateis ir be stalo.

Įžanga šokiams $1.50.

dytojai jau davė'savo darbi 
ninkams.”

' —0 
Kinietis Chu Yee Woo, 62 

metų, mirė iškilus gaisrui 
skalbykloje Bronxe, kur jis 
dirbo Sargu.

Queens Kolegija atidaro 
naują kursą mokyti sekreto
riauti ir bizniškų sąskaitų ve
dimo. Registruoja jau dabar. 
Pamokos prasidės vasario 9- 
tą.

Richard Burton susižavėjęs Olivia De Havilland fil- 
moje “My Cousin Rachel,” šventėmis sutraukiačioje 
daug publikos į Rivoli Teatrą, blew Yorke.

Tėjęs, vidun aludėn pasižiūrė
ti policištas tapo apdegintas. 
Tačiau bandančius pabėgti 
jis vijosi. Už apie 9 blokų 
juos pasivijo, paleido įspėji
mo šūvį. Iššokęs iš taksiko, 
vienas bandęs apsiginti nuo 
arešto peiliu, policistui Be- 
ckels įpiovęs pirštus. Beckels 
iššovė Į jj tris šūvius.

Pašautasis saržentas James 
E. McDermott, 19 metų, mirė., 
Patrick Shanahan ir Mark 
Sutter, abu 19 metų, sulaikyti 
po $10,000 kaucijomis. Visi 
trys .vyrukai buvo.parvykę a- 
tostogų iš karinės kempės pie
tinėse valstijose.

West Sides Organizacijų 
Lyga išleido pareiškimą, ku
riame sako, kad šis tragiškas 
Įvykis yra pasėka propagan
dos, kurstymo prieš kitus žmo
nes, kuris vykdomas greta a- 
gitacijos už karą. McDermott 
ir tas bombas buvęs parsive
žęs iš karįškos kempės Le- 
jetine, Karolinoje.

naitį, jį sužavi ir išvilioja jo 
turtą.

Filmos išvada palieka žiū
rovui spėti tą, ar jinai irgi 
vyruką myli ir gudriai manev
ruoja jį visai atjungti nuo jo 
sužadėtinės jam ir kitiems 
neaiškiu būdu, ar planingai 
žaidžia jo jausmais tik dėl jo 
turto.

Giminaitį taip pat įdomiai 
vaidina anglas jaunas akto
rius Richard Burton. Rep.

Prie stalų prisidedantieji 
sumoka tarpusavyje po tiek, 
po kiek susitaria už savo vai
šes. Auditorija prie stalų nie
ko daugiau neturi. ;bendro, 
kaip tik tai, kad pageidaujan
tiems stalų rezervuoja, salėje 
pageidaujamą vietą., Anks
čiau užsisakiusieji pasirenka.' 
Vėlesnieji imta tuos stalus, 
kurio lieka. 

I i

Kviečiame visus .pasitikti 
Naujus Metus savoje lietuvių 
įstaigoje. Dalininkas

Prigėrusi moteris
Trečiadienį prieš Kalėdas 

ties 31st Avė., Astorijoje, upė
je atrado prigėrusią apie 35 
metų moterį, 5 pėdų ir 4 co
lių, sveriančią 130 svarų. Iš 
karto nebuvo atpažinta ir iki 
penktadienio ryto niekas ne
buvo raportavęs, kad tokia 
moteris dingo iš namų.

SKELBKITES LAISVĖJE

Fe d Gralis teisėjas Irving 
Kaufman pagrasino New Yor- 
ko miesto valdžiai, kad jis 
leis likviduoti New Yorko di
džiausią’busų kompaniją, va
dinamą Third Ave. Transit 
Corp., jeigu valdžia nepakels 
fėro.

Leidus fėrą kelti, tai kom
panijai, aišku, tas pats turės 
sekti ir kitoms.

Kompanijos verkšlenimas 
prasidėjo akyregyje to fakto, 
kad jos darbininkai reikalau
ja vykdyti jau seniai pažadė
tą penkių dienų, 40 valandų 
darbo savaitę. To nevykdant, 
grasina skelbti streiką Naujų 
Metų vakarą. Visų busų kom
paniją darbininkai to reika
lauja. Gi kompanijos skun
džiasi negalinčios jų paten
kinti.

Teisėjams, gaunantiems de
šimtimis tūkstančių algos ir 
“ragaišių” labai lengva pasiū
lyti pakelti fėrus, iš biednuo
menės kišenės suteikti kom
panijoms milijonus dolerių 
dovanų.

Tūkstančiai alkanų ėjo 
pietauti Įstaigose

Tūkstančiai miesto bied
nuomenės—senų, mažų, šiaip 
nelaimėse suskardintų dėl ne
darbo, nesveikatą — rinkosi į 
visokias labdarybines įstaigas, 
stoviniavo ištisas valandas ei
lėse, kad gautų- Kalėdų dieną 
tinkamai pavalgyti.

Apię 1,200 asmenų paval
gydinti šutintos vištienos pie
tumis valdinėje vyrams prie
glaudoje, 8 Ef Third St., New 
Yorke.

Kitoje valdinėje prieglau
doje benamėms šeimoms, 
330 E. Fifth St., pavalgydinta 
1,500 moterų ir vaikų.

Salvation Army valgydino 
apie 1,000 asmenų kafęterijo- 
je 535 W. 48th St. Valgydino 
būrius alkanų ir daugelis ki
tų labdarybei Įstaigų, kurių 
tūlos per visus metus, o kitos 
specialiais vajais renka tam 
tikslui aukas.

Laivyno bazėje Brookly
ne buvo pavaišinti ir palinks
minti vaikai našlaičiai iš Kall- 
man prieglaudos.

Žada lengvą žiemą
Yonkers-Alpine pervažos 

kapitonai spėja, kad ši žie
ma būsianti švelni, šiemet, 
tiesa, daug kas taip spėlioja 
pasiakstinę tuo, ‘kad ruduo 
buvo švelnus. Tačiau dirban
tieji ant pervažos, visuomet 
atvirame ore, turėtų būti ge
rais pranašais.

PRANEŠIMAI
, MONTELLO, MASS.

L.L.D. 6-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks sausio-Jan. 5 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kambariuo
se, pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai esate prašomi atsilankyti j šį 
susirinkimą, būtų labai gerai turėti 
skaitlingą susirinkimą ir pasimokėti 
duokles.

Finansų raštininkas.
(254-255)

SO. BOSTON, MASS.
Ateinant) sekmadieni, sausio 4-tą 

d., jvyks smagus parengimas, pra
džia 4:30 popiet, rengia Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas. Bus ska
nių užkandžių, gėrimų, dainų ir ki
tokių pamarginimų. Bus ir surpry- 
zų. ■ Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(254-255)

?’ Garsiausias metų 
veikalas gyvuoja 

judyje!
2Oll> C.ntury-Fo. pr.t.nt.

©fcvia 
dkHowtCfcwl 
in D*pl«n* J**

*

itk <)>, 
Richard Burton

RIVOLI Theatre!, B’way ir 49th St.

Jau dabar 
kalendoriaus, 
banketas bus 
bilietą įsigyk

pasižymėk ant 
kad Laisvės 

sausio 25-tą. O 
tuojau.

Baltimore, Md.
HELP WANTED 

MALE and FEMALE
MATTRESS CUTTERS. Exper

ienced. 40 hour week; steady work; 
good pay. Vacation-Bonus.

ALLIED BEDDING MFG. CO. 
930 E. 22nd Street.

(250-1)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

STENOGRAPHER. For general 
office work. Steady position. Good 
working conditions. Apply in person.

JOHN G. REUTTER
70S Federal St., 

Camden, N. J. —- Woodlawn 4-1820
( (253-255)

TYPIST CLERK
Motion picture industry. 5 day 

week. Steady position, good working 
conditions. Phone Mr. SCHWARTZ. 
MA. 7-5825 for interview.

(253-255)

PAYROLL CLERK. Experienced. 
Must, be good typist. 5 Day week. 
321J» hours. Steady position. Good 
surroundings. Phone MR. SHOUP. 
GE. 8-1445. '

(251-2)

OPERATORS. Singer single needle 
machine. Experienced. Making com
plete garment on ladies Sun Dresses 
and Sportswear. Excellent wages 
and working conditions. Apply in 
person. CABANA BEACHWEAR, 
642 N. Broad St.

(250-1)

WEAVERS & TWISTERS. For 
narrow fabric loom. Experienced. 
Steady work; good working condi
tions; good pay. Applv in person. 
PENNA RIBBON, 701 Somerset 
Street.

(249-255)

HELP WANTED —MALE
MECHANIC. Steady worker in a 

warm shop. Vacation with pay. Ap
ply Monday 9 to 12 A. M. AL’S 
TRUCK SERVICE, 5422-24 Media 
Street.

(251-254)

AUTOMOBILE TRIMMERS (21)
First class .paid vacation and ho

lidays. Steady work and high wages. 
UNITED GLASS and TOP WORKS 

1055 -1057 Haddon Ave.
1 Camden, N. J. — Woodlawn 4-5374 

(253-255)

FURNITURE FINISHERS
. for outside work on complaints. No 
! car required. Also shop man for 
upholstery - repairs; also' shop man 
for general repairs & refinishing.

Apply in person A. M. only.
A. D’Angelo, 2811 E. Elkhart St.

(253-255)

. GRAŽUSIS SCENOS 
VEIKALAS ATEINA

į FILMAS!
Viena puikiausių Amerikos akto
rių pakartoja savo triumfuojant) 
vaidmenį kaip maloni, apsileidu
si moteris — kuri beveik suardo 
savo vyro gyvenimą...

SHIRLEY BOOTH
ir visai skirtingoje rolėje

BURT LANCASTER

šių metų nominavime dėl 
Akademijos Dovanos...

“Come Back 
Little Sheba”

su TERRY (MOORE ir 
x RICHARD JAECKEL

VICTORIA
B’way prie 46th Street •

4 pusi.-*Laisvė (Liberty)-Antrad., Gruodžio-Dec. 30, 1952

PETRAS KAPJSKAS
IR

VINCAS SODAJT1S

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

Telephone EVergreen 4-8174

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininkė, leng

vos darbo sąlygos, guolis vietoje ar 
kitur. Smulkmeniškiau Asmeniškai 
išaiškinsime.

Šaukite BOulevard 3-0522.
(254-256)

Reikalinga moteriškė namų ruo
šos darbui ketvirtadieniais ir penk
tadieniais, privatiniai namai 
Gardens. Šaukite: Longaere 5-6275.

(254-255)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Banketas, Turkių Vakarienė
Lietuvių Tautiško Namo Draugo, 

vė rengia puikų banketą pasilikimui 
Naujų Melų, jvyks g'huodžio 31 d., 
savame namo, 8 Vine St., pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus gera muzika 
šokiams, o svarbiausia tai gausiai 
būsite pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Jžanga tik $2.00. Kviečia
me visus atsilankyti, nes čia turėsi
te tikrai gerus laikus.

r. Rengimo Komisija.
(254-255)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

ka Draugija kviečia visus ateiti j 
jų rengiamą šaunų vakarą sulauki
mui Naujų Metų. Jvyks gruodžio 
31 d., Lietuvių Salėje. 29 Endicott 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Čia bus puiki proga pasivaišinti 
užkandžiais ir gėrimais, ir pasišokti 
prie geros muzikos. Pasimatysite su 
draugais ir pažįstamais ir linksmai 
sulauksite naujus melus.

Rengėjai.
(254-255)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia N;

Metų pasitikimo balių, kuris jvyks 
gruodžio 31, savoje svetainėje. 575 
Joseph Ave. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų, stalai išpuošti viso
kiais pagrąžinimais. Visi Gedemino 
Draugystės nariai, ar eis ar no, lu
res užsimokėti įžangą. Ne nariams 
įžanga veltui. Visi Rocheslerio lie
tuviai prašomi atsilankyti. Visi tu
rėsite gerus laikus. Kviečia rengėjai.

(253-254)

ELIZABETH, N. »L
L.D.P. Kliubas rengia vakarienę 

užbaigimui senų metų ir sulaukimui 
naujų molų, 1953. Kliubiečiai kvie
čia visus ir visas dalyvauti šiame 

j kliubo parengime, nes būsite visi 
Į užganėdinti viskuom ir linksmai lai
ką praleisite. Pradžia 8 vai. vaka
re, gruodžio-Dec. 31, Kliubo kam
bariuose, 408 Court St.

K kubietis.
(253-254)
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|Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
| VALANDOS:
y 9—12 ryte; 1—8 vakare
į; Penktadieniais uždaryta

IA TONY’S ’ I
| UP-TO-DATE 1

BARBER SHOP I
I ■ I
J ANTANAS LEIMONAS |
• Savininkas !

306 UNION AVENUE }
| Brooklyn, N. Y. |
• Gerai Patyrę Barbenai J.

H-------------------------------------------------«-□

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 reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288
□-------------------------- ------------------- EI




