
Muša ir rėkia.
Reikia dalyvauti.
Dideli nuostoliai.
Bankų pelnai.
Kryžiokų fronte.
Vaikai ir televizija.
Kam labdara apsimoka

Rašo A. BIMBA

Niujorko biznierių galva 
tvirtina, kad be nuvertimo 
Tarybų<Sąjungos ir visų sočia, 
listinių kraštų biznio reikalų 
pagerėjimas neįmanoma. Kal
ta esanti “geležinė uždanga.” 
Už jos esąs visas žmonijos 
trečdalis. ♦Bet tas žmogelis protauja 
pilvu, o ne galva.

Kas gi. užtrenkė “geležinę 
uždangą” ant prekybos su 
socialistihiakis kraštais?

Niekas kitas, kaip tik mū
sų šalis.

Smarkiosios . ir veikliosios’ 
Richmond Hill kuopos rengia 
metini bankietą sausio 10 d. 
Visiems puiki proga skaniai 
ir linksmai laiką praleisti.

Nepamirškite ’

,Kai žmogus skaitai kasdie
nius . komercinėje spaudoje 
pranešimus iš Korėjos, tai at
rodo, kad ten mūsų lėktuvai 
tik mi|ša ir daužo anos puses 
lėktuvus, patys neturėdami 
jokių nuostolių. Bet sausio 2 
d. randame pranešimą, kad 
nuo karo 'pradžios mes esame 
netekę dviejų tūkstančių lėk
tuvų.

Sistematiškas šiosk šalies gy
ventojų prieauglis vųmą men
kai galvojanti redaktorių pri
vedė prie labai liūdnos išva
dos. Jis dejuoji:

•“žodžiu, artinasi laikas, ka
da ir Dėdei Šamui gali tekti 

[diržas susiveržti.”
# Pritruksime duonos!
® Bet tai absurdas. Tai se- 
niai nudėvėta maltuzalinė pa
saka.

šių dienų mokslas gali ■ iš 
mūsų žemės duoti mums de
šimt sykių daugiau duonos ir 
daržovių.

Niekam badauti arba diržus 
varžytis nėra reikalo.

New Yorko bąnkų 1952 j 
metų pelnai buvo $165,000,-1 
000 didesni už 1951 metų pel- j 
nūs. Bankininkams Korėjos j 
kanas apsimoka.

Išrinkimui prezidento kapi
talistinės partijos išleido 100 
milijonų dolerių. D'hbar su* 
žinome, kad nąujai ir naujo 
prezidento inauguracija (įves
dinimas) sausio 20 d. kaštuos 
milijoną dolerių.

New York. — Federalis 
apskrities, teisėjas Irving 
Kaufman atmetė prašymą 
dovanoti kyvybę Juliui ir 
Ethelei Rosenbergams.

Rosenbergai yra nusmer- 
kti mirt elektros kėdėje 
Sing Sing kalėjime sausio 
12 d. už tai, kad jie “suo- 
kalbiave išdavinėt Sovietų 
agentams atominius Ame
rikos sekretus.”

Ros.enbergų advokatas 
Emanuel H. Bloch pirma
dienį kreipėsi į federalį 
apeliacijų teismą, kad ati
dėtų numarinimą Rosen- 
bergų, iki Aukščiausias 
Jungtinių Valstijų , Teis
mas išspręs paskutinį nu
smelktųjų prašymą.

Jeigu apeliacijų teismas 
atmes.tų jų apeliaciją, tai 
liktų tiktai prašyti prezi
dentą Trumaną, kad pasi
gailėtų. O prez’. Trumanas 
galėtų dovanoti Rosenber
gams gyvybę, pakeičiant 
mirties bausmę amžinu ka
lėjimu, arba • tolyn atidėti 
jų nužudymą. Jeigu *būtų 
atidėta: iki po sausio 20 d., 
tai naujajam* prezidentui, 
Eisenhoweriui tektų spręs
ti Rosenbergų likimą.

Kanadiečių budėjimo 
pikietas

Ottawa, Kanada. — Apie 
500 kanadiečių pikietuoja

Lietuviškų kryžiokų frontą 
pradėjo esti vėžys. Detroite 
eina Vainą “Detroito Radijo 
Klube/* Klubo valdyba esan
ti pSšimojus viską pasigrobti 
ir valdyti.

Clevelande ‘Lietuvos Teisi
ninkų’ Draugijos Užsienyje” 
susitinkimė*įkilo didelis triukš
mas.

Smetoninė Vienybė šaukia: 
“Katalikų vadai sabotuoja va. 
sario 16 d. minėjimą.”

Arba štai..: “BALFas nu
traukė bendradarbiavimą $u 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
mene/*

Paryžius. — Franci jos 
prezidentas Aurio!/ trečia
dieni pakvietė /‘radikalą” 
Rene Mayerį sudaryt nau
ją ministrų kabinetą.

Chicago “Daily News,” sa
ko, kad per keturias dienas 
per šventes per televiziją mū
sų vaikams buvo parodyta 77 
žmogžudystės.

Geležinkeliečių organas 
“Labor” parodo, kaip, mūsų 
turtingieji filantrofistai gra
žiai pasipelno iš taksų siste
mos. •

Pavyzdžiui, štai kapitalis
tas. Jis per metus turi $200,- 
000 įplaukų. Jis nutaria pa
aukoti kuriai nors labdaros 
įstaigai $40,000 vertės šėrų. 
Kai jis tuos šėrus pirko, už 
juos mokėjo tiktai $20,000.

San Francisco. — Skai
čiuojama, jog xCalifornija 
turi 11,830,210 gyventojų.

Chicago. — National Sa
fety Council surado, , jog 
automobiliai 1952 metais 
užmušė 38,000 amerikiečių.

Liaudies Dienraštis
Kaina $8.00 Metams

Queens Apskrityje $9.00
Canadoje $9.00 

Užsieniuose $10.00
Kaina 5c Kopija

i ,, ■ ...fifc.r-,
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TEISĖJAS ATMETĖ
ROSENBERGŲ PRAŠYMĄ
DOVANOT GYVYBE
Ji] advokatai duoda naują apeliaciją; taip pat ruošia 
prašymą Trumanui, kuris galėtų pakeist mirties bausmę

Republikonai duosią 
valią filibusters

Washington. — Demo
kratas senatorius Clinton 
P. Anderson siūle pakeisti 
Senato taisykles, kad būtų 
aprėžtas laikas “filibuste- 
riui.” Filibusteriu yra va
dinamas. begalinis vieno ar 
kelių senatorių plepėjimas. 
Tokiu plepėjimu vienas se
natorius gali sulaikyt bet 
kokį nepageidaujamą, jam 
pasiūlymą.^/
Deųiokratų vadai supran

ta, kad ‘ republikonai ne
varžys1 filibupterio.

Jungtinių Valstijų amba
sadą, reikalaudami pakeist 
mirties bausmę Rosenber
gams. Tai budėjimo pikie- 
tas, kuris tęsiasi dieną ir 
naktį.

Pikietininkams vadovau
ja protestantų kunigas 
Glendon F. Partridge.

Bet kanadinė policija pa
sakoja, būk tai esąs tik 
“komunistų” pi kietas.

Siūloma, kad Kongresas 
numuštą asmeninius 
taksus 11 procentų

Washington. — Newyor- 
kietis republikonas kong- 
resmanas Daniel A. Reed 
davė pasiūlymą ■ naujam 
83-čiam Kongresui, kad 
numuštų 11 procentų tak
sus nuo asmeninių pajamų, 
pradedant nuo liepos 1 d. 
šiemet. Taigi taksai būtų 
numušti tiktai už antrąjį 
1953 pusmetį, arba viso 5 
su puse procentais šiems 
metams. Ir tik 1954 metais 
asmeniniai taksai sumažė
tų 11 procentų, jeigu Reedo 

.sumanymas taptų įstaty
mu.
Naujas Atstovų Rūmo 
pirmininkas

kongreso Atstovų Rū
mas 220 balsų prieš 201 iš
sirinko nauju savo pirmi
ninku republikoną Josephą 
W. Martiną vieton ligšioli
nio pirmininko, demokrato 
kongresmano Šamo Ray- 
burno.

Pirmąją naujojo Kongre
so dieną, pereitą šeštadienį 
buvo įteikta apie 1,100 vi
sokiu biliu. '

-Kongresiuahų pirminin
kas Martinas isakė taksu 
numušimo bilių paženklinti 
num. 1, taip kad jis būtų 
pirm -visų kitų svarstomas 
ir sprendžiamas.

Amerikonai daug 
daugiau lėktuvą 
prarado Korėjoje

Dabar jis, mokėdamas taksus, 
turi “exempt” ant visų 40 
tūkstančių dolerių.

Kai viską jis suveda daik
tam jis pasidaro $14,794 tur
tingesnis, negu būtų buvęs, 
jeigu nebūtų aukojęs d^l tos 
labdaros. (

Washington. — Apsigy
nimo departmentas prane
ša, jog Korėjos kare ame
rikonai iki šiol prarado 
1,016 lėktuvų per mūšius ir 
dėl “kitų priežasčių.” O 
amerikonai viso sunaikino 
700 šiaurinės Korėjos, liau
dininkų lėktuvų, v

Daugiausia Korėjos liau
dininkų patrankos, šaudy- 
damos nuo žemės, numuša 
amerikinių lėktuvų.

Buenos Aires, Argentina. 
—Sekmadienį čia buvo apie 
99 laipsnių karščio. . 

. ... ’■■■- w .
Bogota, Colombia. — 

Areštuota 120 žmonių kaip 
sukilėlių prieš valdžią. ?

Vincent neteisingai baudžiamas 
neva už pritarimą komunistam, 
sako diplomatų žurnalas

Washington. — Prez. 
Trumano konūsija “ištiki
mybei tyrinėti” andai sura
do abejonę, ar John Carter 
Vincent, Amerikos konsu
las Tanžyre, ’.yra ištikimas. 
Valdžia todėl > gruodžio 15 
d. suspendavo Vincentą iš 
tarnybos. . *
Užsieninių Amerikos Dip

lomatų Sąjungos* žurnalas, 
Foreign Service Journal, 
dabar išspausdino straips
nį, kur peikia valdžią už 
neteisingą tardymą Vin
cento ir už jo suspendavi
mą. '

Vincentas surastas “kak
tų” už tai, kad jis, pirmiau 
būdamas diplomatu Kini
joje, kritikavo Čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus ir

N. Y. busy streikieriai eina Į derybas
New York. — CIO Va- 

žiuotės Darbininkų Unija 
sutiko eiti į darybas su at
stovais privačių busų kom
panijų ir su miesto valdi
ninkais kaip tarpininkais.

Astuonios. privačių busų 
linijos užstreikuotos nuo 
naujų metų dienos.

Streikieriai . reikalauja 
sutrumpinti darbo laiką 
nuo buvusių . 48 valandų 
per savaitę iki 40 valandų 
■ir mokėti tą pačią, algą 
kaip už 48 valandas.

New Yorko miesto majo
ras Impellitteri buvo pasiū
lęs sutrumpinti darbo lai-

r

Republikonai . turi tik 
mažiukę daugumą 
naujajame Kongrese

Washington. — Naująja- 
nie 83-čiamc Jungtinių Val- 
•stijų Kongrese republiko
nai turi 221 savo kongrese 
maną, o demokratai 211. 
Be to, vienas yra “nepri
klausomas.”

Senate yra . 48 regulia
riai republikonai,j ; > vienas 
nepriklausdfrias ‘ republiko
nas, Wayne ; Morse, ir 47 
demokratai.

Prezidentinių rinkimų 
kampanijoje senatorius 
Morše atsimetė nuo repub- 
likonų. n •

Jeigu, jis kuriuo nors 
klausimu, balsuotų su vi
sais. demokratais,1 tai Sena
to balsai lygiai pusiau pasi
dalintu. Tuomet tiktai Se
nato pirmininkas Richar
das Nixonas, Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentas, 
galėtų nusvert• balsavimą 
republikonų naudai.

Bet, manoma, pietiniai 
demokratai “(diksikratai) 
rems fepublikonus reakci
niuose sumanymuose.

Senatas susideda iš 96 
senatorių, po du nuo kiek
vienos valstijos. / • ' .

Chicago. — Skaičiuojama, 
kad automobiliai užmušė 
daugiau kaip 400 amerikie
čių per naujametines šven
tes. ■

pagyrė Kinijos komunis- j 
tus.

Foreign. Service Journal 
straipsnis, užgirtas to žur
nalo direktorių, rašo:

—Vincento, ištikimybės’ 
tardytojai turėjo ištirti, ar 
iis. teisingai pranešė apie 
Kinijos tautininkus ir ko
munistus. Bet tardytojai, 
apeidami 'šį klausimą, nu
sprendė, būk Vincentas 
“iškraipęs teisybę, pritar
damas komunistų suokal
biui.”

Pagaliau, ir Trumano 
valdžia ėmė abejoti apie 
sprendimą prieš Vincentą. 
Todėl paskyrė kitą penkių 
narių komisiją, kad iš nau
jo pernagrinėtų Vincento 
ištikimybę.

Washington. — Prez. 
Trumanas. atsiuntė Kong
resui pasiūlymą — netak- 
suot $50,000, kurie skiria
mi prezidento ‘ išlaidoms 
per metus, apart ‘regulią- 
rės $100,000 algos, ir taip 
pat neimti .taksų nuo išlai
doms skiriamų $10,000 vi- 
ce-prezidentui ir tiek pat 
Kongreso Atstovų Rūmo 
pirmininkui.

Komisija atidengia 
keistus ragangaudžio. 
McCarthy o biznius

Washington. — Senato 
komisija, tyrinėjusi rinki
mus, surado, kad ragan- 
gaudi.s republikonas sena
torius Jose McCarthy pel
nėsi iš abejotinų biznių, 
būtent:

Jis parašė knygelę, gir
damas “gatavų .namų” 
Euštpon kompaniją; už tai 
gavo $10,000. Bet kompani
ja subankrutavo, pražudy- 
dama milijonus dolerių 
skolfntų iš valdžios pinigų.

McCarthy 1947 m. gavo 
$20,000 paskolos iš Pepsi
Cola kompanijos atstovo 
W ashingtone. Kompanija 
reikalavo panaikint cuk
raus kontrole, ir McCarthy 
smerkė valdžią už tos kon
trolės palaikymą.

McCarthy surinko tūks
tančius doleriu “kovai prieš 
komunistus,” bet tuos pini
gus naudojo, gembleriau- 
damas Wall Stryto Šerais, 
ir slėpdamas savo pelnus.

Tyrinėjančioji ^komisija 
šešis kartus kvietė McCar
thy ateiti ir paaiškinti apie 
tuos jo biznius. Bet Mc
Carthy atsisakė, pareikš
damas, kad “komisija veda 
komunistų darbą.”

Eisenhoweris /paskyrė 
didi piniguočių Dodge 
biudžeto direktorium

Slew York. — Busimasis 
prezidentas Eisenhoweris 
pasiskyrė bankininką Jo- 
sepha M. Dodge valstybės 
biudžeto (pajamų-išlaidų) 
direktorium.

Dodge ■ yra Detroito, 
Mich., Banko pirmininkas., 
Chryslerjo Automobilių 
korporacijos direktorius, 
tai]) pat r dviejų apdraudųs 
kompanijų direktorius. 
Pirmiau jis buvo Ameri
kos Bankininkų Susivieni
jimo pirmininkas bei kitų 
bankinių* organizacijų va
das.

Dodge tarnavo ir Truma
no valdžioje kaip karinių 
užsakymų komisijos pirmi
ninkas.

Chry slęrio karpo racija
gavo daug tokių užsakymų

ką, bet kartu numušti ir' 
algą.

Unijos pirmininkas Mi
chael J. Quill griežtai at
metė tą pasiūlymą.

Quill taip pat reikalavo, 
kad majoras atšauktų savo 
šmeižtą ir atsiprašytų. Nes 
majoras buvo viešai įtaręs, 
būk unija slaptai susitarus 
sir busų kompanijomis pa
kelti važiavimo kainą (fė- 
rus) iki 15 centų.

Streikuoja 8,200 darbi
ninkų. Streikas paliečia 
3,200,000 kasdieninių va
žiuotojų New Yorke, Bron- 
xe, Queense ir.Westchestp- 
ryje.

Kaip amerikonai skaičiuoja 
savo ir Korėjos liaudininku 
nuostolius kare iki šiol

Washington.4 — Karinė 
valdyba skelbia, kad Šiauri
nėj Korėjos liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai “10 kar
tų daugiau nuostolių nu
kentėjo, negu Jungtinių 
Tautu kariu'omenė.” Sako:

Viso iki šiol buvę už
mušta, sužeista, suimta bei 
dingo 1,299,960 Korėjos 
liaudininkų ir kinų. O Jun
gtinės Tautos turėjo tiktai 
126,845 tokius. nuostolius,

Amerikonai ’ čia nepri
skaito Pietinės .Korė jus 
tautininkų nuostolių, nors 
jie'dvigubai daugiau nu
kenčia, negu amerikonai, 
anglai bei kiti talkininkai.

(Jungtinių Tautų cent
ras. gruodžio 13 d. paskelbė 
skirtingus skaitmenis, bū
tent:

(Jungtinių Tautų’ ka
riuomenė nukentėjo 364,- 
370 nuostolių, o Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai — 1,764,940, skaičiuo
jant užmuštus, sužeistus, 
nelaisvėn patekusius, ir be 
žinios dingusius.) 

<__
Manila, Filipinai. — Susi

kūlus dviem motoriniam 
laivukam vienam į kitą nu
skendo 170 žmonių. x v

ORAS. — Vidutiniai šal
ta ir gal snigs.
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TRUMAN PERŠA NEIMT 
IŠ EISENHOWERIO 
TAKSŲ UŽ $50,000
Ragina Kongresą paliuosuot Eisephowerj, Nixona ir 
kongresmany pirmininką nuo taksu už “išlaidu pinigus”

Reguliarė vice-prezidenš 
to ir Atstovų Rūmo pirmi
ninko alga yra po $30,000- 
per metus, vienam ir kitam. 
Be to, jiedu gauna po $10,- 

l 000 “išlaidoms.”
Republikonai giria Tru

mano pasiūlymą.
Pirm ketverių metų 

Kongresas labai maža bal
sų dauguma nutarė paliuų- • 
suoti nuo taksų pinigus, 
kuriuos valdžia moka išlai
doms prezidento, vice-pi-e- 
zidento ii- Atstovu Rūmo 
pirmininko. '

Netrukus po to, kong- 
' resmanai ii- senatoriai taip
gi pasiskyrė po $2,500 ne- 
taksuojamų metinių prie
dų dėl išlaidų, apart regu- 
liarės $12,500 algos.
Naujas įstatymas

Bet Kongresas pernai \ 
vasarą išleido skirtingą 
įstatymą, kinis reikalauja, 
kad prezidentas, vice-pr-ę- 
zidentas, Atstovų Rūmo 
pirmininkas ir visi kongre
so nariai mokėtų taksus 
ne tik už reguliares algas, 
bet lygiai ir už priedus iš
laidoms.

šis įstatymas įeina ga
llon nuo 1953 metų sausio 1 
20, .tai vra, dienos, kada 
ivyks naujojo prezidento- 
E i se n h o w e r i o i ku r tu vės.

Taigi Trumanas savo pa
siūlymu nori pasigerinti 
Eisenhoweriui ir jo va- ® 
dams Kongrese.
Eisenhowerio taksai būtų 
daug didesni

Trumanas pagal pirmes
ni j į įstatymą mokėjo viso 
$56,000 tak?ų per metus, o 
Eisenhoweris, pagal nau- 
iąjį įstatymą, turės mokėti 
daugiau kaip $95,000, jei
gu . dabartinis ( Trumano 
pasiūlymas taps ‘atmestas.

Demokratas senatorius 
Harry Byrd, finansų ko
misijos narys, ketina pasi- 
sten.gt, kad Kongresas at
mestų tą pasiūlymą. Tada 
keturiais ar penkiais tūks
tančiais dolerių pakiltų 
taksai ir vice-prezidentui 
ir Atstovų Rūmo pirminin
kui, kurie iki šiol mokėjo 
po $9.400 taksų per metus.

-------- y.,,, .... ...  ...........

Plytomis prasimušė Į 
nakvynę kalėjime . ' |

Elizabeth, N7 J. — Paul 
Johnsonas prašėsi priimt . 
jį i apskrities kalėjimą per
nakvoti. Kalėjimo viršinin
kas atsisakė. Tad Johnso- \ 
nas atsinešė glėbį plytų ir, 
iaidvdamas jas, išbeldė. 
stiklines kalėjimo duris. 
Tapo tuojau areštuotas ir 
apnakvintas kalėjime, o 
ant rytojaus teisnian nų^ 
.gabentas.

iš valdžios.
Kaipo biudžeto direkto

rius, Dodge gaus $17,500 
algos per metus, neskai-x 
tant pelnų iš įvairių korpo
racijų.
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Lenkija budi.
' NIEKAM NĖRA PASLAPTIS, kad mūsų krašto 
Kongresas yra paskyręs $100,000,000 slaptam (X) fon
dui, iš kurio būtų finansuojami žalotojai, sabotažninkai 
ir šnipai, pasiųsti į “anapu$ uždangos” esančias valsty
bės. r

Niekam nėra paslaptis ir tai, kad busimasis mūsų 
krašto valstybės sekretorius Mr. Dulles stoja už tai, kau 
į ‘‘anapus uždangą” dar daugiau būtų siunčiama žaloto
jų, sabotažninkų ir šnipų, kad jie liaudies demokratijų 
kraštams neduotų ramybės, kad jie, tokiu savo “žygiu,” 
padėtų tų kraštų žmonėms “išsilaisvinti” nuo “rusiškojo

• imperializmo.”
'Vokietijoje ir, be abejojimo, kituose kraštuose, arti 

Tarybų Sąjungos ir liaudies demokratinių respublikų, 
yra įkurtos specialūs mokyklos, kuriose įvairūs asmenys

• mokomi, treniruojami būti diversantais, žalotojais, šni
pais.

Gerai progai pasitaikius, ištreniruotieji,- lėktuvais 
ar kaip kitap, praleidžiami į “anapus uždangos.”

Ypatingai daug tokių žalotojų bandoma pasiųsti į 
Lenkiją, Vengriją, Čechoslovakiją, Bulgariją bei Rumu
niją.

Aišku, treniruojamųjų 
tautos atmatų,
• Visa tai nėra jokia paslaptis, nežiūrint to, kad žaloto
jai ruošiami ir siunčiami slaptai.

—o— ' .
DĖL TO, KAD TAIP mūsų krašto vyriausybė daro, 

“anapus uždangos” esantieji yra priversti nuolat atkak
liai budėti.

Nes jei jįe nebudės, nesaugos savo krašto, tai žaloto
jai, nuleisti iš lėktuvų, ginkluoti bombomis ir 
kitokiomis priemonėmis, gali sugriauti ne vieną tiltą, ne 
vieną fabriką, ne vieną pastatą.

Žalotojai-šn.ipąi tykoja ir žmonių gyvybių, ypatingai 
žmonių, einančių valdines pareigas.

Tie žalotojai-šmpai-renka įvairias žinias ir jas bando 
perduoti tiems, kurie juos siuntė, kurie apmoka jiems 
algas. Šnipai samdo, verbuoja kitus, vietos žmones, kad 
jie jiems šnipinėtų!

skaičiuje, yra ir lietuviškų 
“gatavijamų” siuntimui į Lietuvą.

—o—
MUMS RODOSI, jog Lenkijos vyriausybė ir visa len

kų tauta pastaruoju laiku itin sutvirtino savo budrumą.'
Neseniai Lenkijos žemėje buvo nuleisti du šhipai-ža- 

lotojai: J. Kowalski ir S. Sienko. Jiedu buvo nuleisti, 
kaip sakėsi, amerikiniu lėktuvu. Jiedu prisipažino esą 
šnipais.
* Daugiau! Jiedu pasakė, jog amerikinė žvalgyba pa
skyrė $1,000,000 samdymui agentų, gyvenančių Lenkijo
je. Buvo pasimota pasamdyti apie 100,000 agentų, bet 
tepavyko gauti tik arti šimtas.

Pasitaiko h.e maža patrijotingų lenkų, kurie paima 
amerikinius dol., na... ir apie tai praneša savo vyriau
sybei. ‘ ,

. Vadinasi, pinigai švaistomi be jokios atodairos, — 
švaistomi tam, kad juos gaunantieji galėtų naikinti tai, 
ką žmonės sunkiu, darbu sukūrė!
: . ' * —o—

• ASSOCIATED PRESS (š. metų sausio 1 d.) pi •aneša 
iš Varšąvos kitą įdomią žinią: du lenkai, kurie buvo 
'Jungtinių Valstijų žvalgybos pasamdyti ir treniruojami 
^sabotažui Lenkijoje, šiomis, dienomis pareiškė, kad jie 
;atsisako ilgiau Amerikai tarnauti, kad je nori grįžti 
^Lenkijon ir visą, ką patyrė, vyriausybei pasakyti.
; Jais yrą: Jan Homa ir Wanda Weber.
;• —o—
į KIEK ANKSČIAU, — praėjusių metų gruodžio 27 di, 
— Associated Press paskelbė žinią, jog Jungtinių Vals
tijų kariuomenė pasamdė 484 asmenis ir jie yra “mpko- 
Tni”’Frankfort mieste, Vokietijoje.

Associated Press sako, kad armijos vadovai tuo he- 
!pasitenkinę: jie buvo pasiryžę pasamdyti 12,500 asmenų,' 
*o kol kas tegavo tik arti 500.

Kas gi tie. busimieji žalotojai, lanką es.pionažo “Uni
versitetą”? Žinių agentūra juos šitaip skirsto: 192 len
kai, 14$ cechai, 31 Vengi-as, 20 jugoslavų, 18 latvių, 13 
estų, 14 rusų, 13 bulgarų; 13 rumunų, 8 ukrainiečiai, 8 
lietuviai ir 5 “bekraščiai” dipukai.

Smagu pabrėžti tą faktą, kad lietuvių yra beveik ma
žiausia! ‘ / ,

Na, ir šitie elementai veikiausiai jau yra treniruoja
mi, ruošiami “permetimui” į aną “uždangos” pusę.

; Ar pavyks kuriam jų savo “uždavinį” atlikti, sunku 
’ pasakyti.

’ * Mums, pagaliau, ne tai čia svarbu. Mus, kaip Ameri
kos piliečius, liūdina tai, kad mūsų krašto vyriausybė už- 
?.Uma tokiais žalingais darbais.

Puola Stanley NovVak’ą.
Lenkų savaitraštis “Glos Ludowy” skelbia, jog šiomis 

dienomis Jungt. Valst. vyriausybe pasiryžo hUpilietin.ti

JUBlLIEJlNIS “LIAUD. 
ftALSO* NUMERIS

Praėjusių metų rugsėjo 
20 d. kanadiškiam Liau
dies Balsui sukako 20 mė
tų amžiaus. Laikraščio lei
dėjai, tačiau, jubiliejinį 
L. B. numerį išleido vėliau, 
gruodžio 26 d. Jame telpa 
eilė gražių, įdomių bendra
darbių straipsnių, atžy- 
minčių Liaudies Balso ro
lę, vaidintą vyriausiai Ka
nadoje.

Pati Liaudies Balso re
dakcija, įvedamajame, ši
taip pasisako:

Minėdami šią sukaktį, mes, 
Liaudies Balso darbininkai, 
norime išreikšti nuoširdžiausią 
padėką visiems laikraščio bū
da votojams, o ypatingai 
darbštiesiems vajininkams ir 
vajininkėms, kurie tiek daug 
pasidarbavo praeityje ir da
bar darbuojasi, kad Liaudies 
Balsas pasiektų kuo daugiau 
lietuvių. Tariame didelį ačiū 
visiems rėmėjams,,kaip pavie
niams, taip ir biznieriams.’Fi
nansinė parama taipgi buvo 
reikalinga ir tebėra. Taipgi 
ačiū ir visiems bendradar
biams, padėjusioms raštais ir 
be atlyginimo.

Iš saVo ,pusės mos visi sten- 
i, kad laikraštis 

įdomus, įvairus ir atsa- 
j visus svarbius klausi
ausi rišusius su svarbia i- 
gyvenimo reikalais. Bet

dis laimes kovą už taiką, pa
saulis apsiramins ir žengs pir
myn evoliucijas1 keliu. Jeigu 
no—sunku pasakyti, kas tuo
met bus. Gal bus galas civi-j 
lizacijai. Karas gali taip vi
są sugriauti, kad reiks pra
dėti gyvenimą griuvėsiuose, 
t Baigdami šiuos kelius žo
džius, kviečiame visus Kana
dos lietuvius būti su Liaudies 
Balsu, nenutolti nuo veikimo, 
kaip kultūrinio, taip ir politi
nio. Tik per apšvietą ir darbą 
galima pasiekti geresnio ryto
jaus. Tik per apšvietą ir 
darbą galima pakilti aukščiau 
kultūriniai ir ekonominiai. 
Paskirkim daugiau laiko kul
tūriniam ir politiniam užsiė
mimui. Taip elgdamiesi iš
laikysime tą, ką laimėjome, ir 
nuolatos eisime pirmyn.

Liaudies Balsui, kaip ir 
kitieihs visiems liaudiš
kiems laikraščiams, gyvuo
jantiems kapitalo šalyse, 
kelias nėra rožėmis klotas. 
Tik su didelėmis, pastango
mis, tik su plačia ir atkak
lia pažangiosios visuome
nės talka, progresyvė spau
da tegali gyvuoti.

Mes linkime Liaudies. 
Balsui sėkmingai nugalėti 
visus sunkumus ir gyvuoti 
ilgiausius metus, šviečiant 
darbo žmones ir ryžtingai 
kovojant už pasaulinę tai
ka ! v *

gėmės dirbti 
būtu 
k y tu 
mus, 
si a is 
ši užduotis yra daug dides
nė, negu kad mūsų, jėgos. O 
pastaruoju laiku mūsų ben
dradarbių šeima labai suma
žėjo ir darbas dvigubai pa
sunkėjo. Didesni laikraščiai 
turi įvairių sričių specialistų, 
kurie visą atydą atkreipia į 
vieną dalyką. Mums tenka 
rūpintis visais reikalais, kaip 
rašto,, taip ir techniškais. O 
ant to visko gula .nuolatos di
dėjanti rūpestis dėl kylančių 
kainų, kurios nuolatos didina 
išlaidas. I 

Kaip gi balsiečiai žiūri į 
ateitį? Štai, ką jie sako:

žengdami į antrą dvidešimt
metį, mes norėtume priminti 
jums visiems, 
Balsas yra jūsų visų, kaip ir 
mūsų, dirbaUčil; prie jo, svar
bus reikalas ir visi turime 
juo rūpintis. Norint, kad jis* 
pilniau tarnautų mums vi
siems, reikia visiems koope
ruoti. Norint matyti jame dau
giau žiųių iš petuvių gyveni
mo, reikia daugiau .rašinėti, 
informuoti laikraštį. . Reikia 
daugiau1 korespondencijų .iš 
dirbtuvių. ? Nekartą teko gir
dėti nusiskundimus, kad tas 
ir tas sirgo, o nebuvo parašy
ta; tas ir tas apsivedė, o ne
buvo parašyta. Girdi, jei kas 
atsitinka artimesniems, tai pa
rašo. Laikraštis nedaro išim- 
cių. Jei apię artimesnius pa
rašo,* tai todėl, kad apie juos 
lengva sužinoti. Kaip laik
raštis rašys, jei jis nežino, nie
kas nepraneša?

Mes visuomet turime ir to
liau atsiminti, kad pačiu prieš
akiniu uždaviniui,.yra kova Už 
taiką, Už demokratiją. Atsi
menate, kaip greitai mes su
silaukėm karo, kai tik įsiga
lėjo fašizmas Europoje. Da
bar vėl galima greitai susi
laukti kai*o, jeigu demokrati
ja bus sužlūgdyta, įsigalės re- 

demokrati- 
nori atimti 
yra labai 
Taika yni 

geriausia garantija dėl laips
niško, demokratinio progreso 
j skaistesnį rytojų. Kurie ne
nori karą ir revoliucijų, tie 
turėtų tai visuomet turėti1 
mintyje ir dirbti ta linkme. 
Jeigu liaudis sulaikys karo 
kurstytoją ranką, jeigu liau- t 
» į. i •. i, u. ,.i i.. 11..<.. iii > r.. ii.Mi1 n« .. .
Stanley Nowaką* lenkų kilmės amerikietį* ilgai buvusį 
Michigan valstijos senatorių, ;

Mr. Nowak, sako laikrašti^ yra paSiVyžęs ginti savo 
piRėtybę panašiai* kaip jis ją gyrtū W2 .metais* kada 
buvo pasimeta jį hupilieUn.ti. ? . , 4.’ , / >

kad Liaudies

akcija. Kova už 
nes teises, kurias 
karo kurstytojai, 
svarbus reikalas.

APIE DR. ENDICOTT
Pas mus. jau buvo rašy

ta, jog tarp septynių as
menų, gavusių praėjusių 
metų stalinines premijas 
už Veiklą dėl taikos. išlai
kymo, yra ii; Dr, Janies G. 
Endicott. (Jungtinėse Val
stijose premiją gavo daini
ninkas, artistas ir visuome
nininkas Paul Robeson). 
Kas, yra taė kanadiškis 
stalininės premijos gavė
jas? Liaudies Balsas trum
pai apie jį šitaip rašo:

Dr. J. G. Endicott yra bu
vęs misijonierius. Jis pusę 
savo amžiaus praleido Kini
joj. Vienu tarpu jis buvo 
čiang- Kai-šeko patarėju. Jis 
siųsdavo patarimus Kahados 
valdžiai Kinijos klausimu. Ka
da pamatė, kad Kinijos na
cionalistai eina liaudžiai pra
žūtingu keliu, jis nustojo rė
męs juos.

Neseniai jis buvo Kinijoje 
vėl ir Stebėjo, kaip nauja Ki
nija tvarkosi.

šiuo tarpu Endicott yra ke
lyje iš Vienos į namus. Jis 
dalyvavo žmonių Kongrese 
dėl Taikos, kuris tik praėjo.

Pagal Tarybų Sąjungos nu 
statytą kursą; Endicottui skir
ta dovana 
tų $25,000 
Užsienyje, 
rubliai esą

Pereitų metų paskutinis 
žutnalū “Šviesa” No. 4 yra 
gausus straipsniais ir eilė
raščiais. Tai gražaus ir pa
trauklaus pas iskaitymo 
žurnateė.

Šiame straipsnelyje 
analizuosiu tų rašinių 
eilėraščiu turinio, o tikV 7 •

žymėsiu jų ahtgalvius 
autorių parašus, būtent:

Straipsnis
Lietuva ir pabėgėliai, 

aut* Salietis. |
Lietuvybe Rytprūsiuose, 

aut. Prof P. Pakarklis.
Leonardo da Vinci, 

aut. Rojus Mizara.
Howard Faisto “Sparta

kas,” Dr. A. Petriką.
Kodėl reikia pažinti tikė

jimą, aut. Svieto Pereiga.
Kovotojas Vladas Reka

šius, aut. L Demba.
Augmuo ir jo maistas, 

aut. A. Gilmanas.
Apart šių straipsnių, žur

nale telpa gražių eilėraščių, 
na rašytų, A. Venclovos, A. 
Dagilio, V. Žilvičio ir Pet
ro Krapo.

Dabar, žiemos sezono lai
ku, darbo žmonės. daugu
moje, praleidžia beverčiai 
laisvą laiką Užsidarę kam
bariuose. Tokiu laikotarpiu 
vra gera proga praplėsti 
žinių akyratį skaitant pa
mokinančius raštus. Gerų 
raštų skaitymas, suteikia 
Viltį bei pasiryžimą gyven
ti ir grumtis su gyvenime 
susijusiom žiauriom aplin
kybėm.

ne- 
ir 

pa- 
bei

Kadangi žurnalas. “Šviesa” 
yra leidžiamas 
nebūtų naudinga bent pus
lapį žurnalo pašvęsti infor
macijoms ir agitacijai už 
Draugiją?

Šią pastabą padariau to
dėl, jog yra LED narių, 
kurie žurnalą perskaitę jį 
pasiunčia savo pažįsta
miem, kurie dar nėra LLD 
nariais. Toksai dadėčkas

žurnale tikrai būtų nau-
P, tai ar

’ Šioje sistemoje, kurioje 
mes gyvename* kaip biznis 
taip ir organizacija be agi
tacijos stovi laįps&iškame 
merdėjime. Pasiteisinimas: 
“kagi męs čia suagituosi
me”, tai nusenėjimo ir su- 
rambėjimo išdavas. Praktb 
koje toki pasiteisinimai ne
priimtinu Charles.

Laisvės bendrovės
šerininkų suvažiavimas

Prabėgus seniesiems metams, sparčiai artinasi Lais
vės bendrovės dalininkų suvažiavimas. Aišku, progresy
vė visuomenė šį įvykį skaito svarbiu ir rūpinasi pasvei
kinimu suvažiavimo* ir tąja proga doleruku-kitu apdova
noti savo dienraštį. /\ 'p- *

Darbininkiškai spaudai saukus buvo pereitį Inetai. 
Nieko geresnio negalima tikėtis ir šiais metais. Brahgu- 
mąs gyvenimui reikmenų eina vis blogyn, o jau girdisi 
pranašysčių ir iš atsakomingų vaidininkų, kad. įsiais me
tais darbai gali sumažėti. Taigi jau įmatoma, jog spau
dos išlaikymo našta šiemet gali dar pasunkėti. *

Tačiau, apšvietą branginanti žmonės, Viltimis kaip 
kas bus, savęs neapgaudinės. Išanksto pasinioš remti sa
vo spaudą ir tęs apšvietos platinimo darbą. Mūsų pirmie
ji žingspįąi sustiprinimui savo dienraščio yra laisvės 
suvažiavimas^ Visur tenka pasiimpinti, kad suvažiavimo 
proga ‘ būtų paremtas mūsų dienraštis finansiniai. La
biausia į tai turi kreipti dėmesio organizacijos. Dabar 
įvyksta organizacijų mitingai ir dienraščiui parama juo
se turi būt prisiminta.

Labai svarbu yra dalininkų dalyvavimas suvažiavime. 
Suvažiavimo pradžia 10-tą vai. ryto. Beje, suvažiavimas 
įvyks sausio-Jan. 25 d. Po suvažiavimo bus banketas. 
Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietus. Kaina tik 
$3.00. Plačiau apie banketą prašome pasiskaityti skel
bime. Bankete norime pasimatyti ir su. svečiais iš toliau. 
0 vietinius tai prašome skaityti būtina savo pareiga 
bankete dalyvauti.

Labai svarbu iš anksto žinoti, kas iš kur atvyks į su
važiavimą , ir banketą. Būkite malonūs informuoti 
apie tai Laisvės* administraciją. Visi rūpinkimės ir dar
buokimės, kad suvažiavimas ir banketas pavyktų^

Laisvės Administracija
.....  r. ^.i.,.—ii  ...........................  , ------------ ---------------i.    i.. 4..* <i*u.|i*i

v- s *
Ahtanas Vaivuskas • - • X

Grįžtant į tėvynę Lietuvą

100,000 rublių bū- 
Kanados pinigais, 
tačiau, tarybiniai 
kiek pigesni.

Kanados atitėritetai mano, 
kąd nebus jokių kliūčių rea
lizuoti rtą dovaną.

(Tąsa)
Dakaras — prancūzų ko

lonijos uostas. Nuo denio 
žiūrint, tartum vos tepaki
lęs nuo vandens paviršiaus. 
Akis neužmato aukštesnio 
pastato. Uos.ta.s didelis. Se
nas. Laike paskutinio karo, 
sakoma, buvo smarkiai vo
kiečių apgriautas. Ant 
molų sukrauta anglis* įren
gti naftos bei aliejaus vam
zdžiai, kuriais laivai pa
kraunami kuru.

Pasirengėme Dakarą ap
lankyti. 15-tą valandą nusi- 
leidojne laiptais ir, po de
vynių parų kelionės, vande
nynu* pirmą kartą atsisto
jome ant žemės.

.. i

Įdomu jau nuo čia pat. 
Baltaveidis — 
Matai vis negrą.
rai n,e toki, kokius mes pa
žįstame Pietų Amerikoje. 
Tiesa, juodi kaip anglis* ta
čiau jų veido bruožai smul
kesni. Lengva pastebėti* 
kad čia yra įvairiausių Af
rikos. negrų genčių sumai
šymas. Yra negrų, panašių 
į inalajiečius; yra negrų* 
panašių į arabus ii* į mon-

retenybė. 
Bet neg-

Franci jos seimas nutarė 
draftuoti amerikonus

- Paryžįu^-4 -Franci jos sei
mas * nubalsavo verstinai 
imti arini jon amerikinius 
piliečius, nuo 18 ir pusės 
metų iki. 25 metų amžiaus* 
išbuvusius Francijoj dau
giau kaip 12 mėnesių z£uo 
pačiu pradėjimų ar atski
rais atsilankymais.

Taip Fra nei jos seimas at
siliepė į Aftiejikos. įstaty
mą, kuris įsąko draftuot 
jaunus Francijos piliečius* 
išbuvusius Jungtinėse Vals
tijose daugiau kaip 2 me-

priplotomis nosimis bei dL 
dėlėmis storomis lūpomis; 
Moteriškos . Ivties yrą ir 
tikrai gražių bruožų, tam
sios. bronzo spalvos negrių. 
Vyrai aukšto, tiesaus ūgio.. 
Ūgi ir tiesia figūrą jąęms 
padaro ir iki žemės, ilgas 
drabužis, panašus į mote
riškus marškinius, daž
niausiai . juodos, tamsiai 
mėlynos, spalvos. Baltavei
džiai, tuo tarpu, dėvi trum
pas kelines ir vietoj švarko 
— marškinius.

Keliolika negru netoli 
laivo laiptų, ant žemės iš
dėlio tUs* siūlo pirkti įvai-

(Keliones įspūdžiai) 
rius rankdarbius: kaulinių 
šukų, karolių, riešinėlių, iš 
medžio išdrožtų stovylė- 
lių vaizduojančių kažko
kius negrų dievus, iš kro- 
kodiliaus odos padirbtų pi
niginių, šliurių, moteriškų 
ridikiūlių ir dar kitų smul
kių papuošalų. Dviejų do
lerių vertės, daiktui užpra
šo 12 doleriu! Kai tariama
sis pirkėjas papurto gaiva 
ir nusisuka, negras seka iš 
paskos ir: ‘

— Kvanto dare? (Kiek 
duodi?) ' *

Paėjėję uostu pamatėme, 
kad pėsti nepasieksime 
uosto. Saulė kaitino viršu
galvius. Sulaikėme taksį. 
Juodas šoferi^ mūs septy- 
nius sutiko’už 400 Senegali- 
jos frankų pristatyti į cen
trą, kuris esąs už 7 kilo
metrų nuo priepiauko. Kai 
sulipome 4 'Uksį* šoferis pa
kėlė kaiitą iki 500 frankų. 
Girdi, su meno Doryte c- 
sate astuonių.
, Už 12 minučių pasiekė
me centrą*: arba k»ip pran
cūzai vadiną Vilą. Vie
tos gy veltoj ai kalba savą
ja ir prancūzų kalbomis. •

Miestas? įprastai išro
do* Gatvės asfaltuotos. 
Dąųgiaūsiai Vienaaukščiai 
namai. Pavaikščioję centri
nėmis gatvėmis, nematėme 
nė vienės maisto produktų 
krautuvės,,nė vienos duo
nos' kepyklos*., mėsinės. No^ 
rėjome nusipirkti vaisių. 
Nėra. Užsukome į vieną 
kccnfitėrįją ką nors šalto 
išgerti. Dorytei paprašė
me pieno.* Atnešė pieno 
milteliu' skiedinio^ Vaikas 
liko nągęręs; ,

Negrai kramto, kokią tai 
į Wi.V ir'

nendrę. Sako* kad tai nu
valo dantis. Juodaodžių 
persekiojimo dčb to, kad 
jie kitos spalvos, mes ne
matėme. Kartu su baltavei
džiais maišosi ir negrai.

Apie negrų skurdų gyve
nimą mes patyrėme pačia
me Dakaro centre. Matėme 
dakariečius nuplyšusius, 
basus,„ besėdinčius ant ša
ligatvių, ant rūmų laiptų. 
Ties kiekvienu skersgatviu, 

•beveik ties kiekvienai kon
diterijos parduotuve, kavi
ne į praeivį 'tiesiasi išmal
dos prašanti ranka. Išmal
dos. prašo seni ir jauni, 
sveiki ir invalidai.

Centrinėje aikštėje ir jai 
artimose gatvėse pilna par
davė i m kuriuos jau pažino
me iš laivo nulipę. Tik trud 
putelį sustok, ir pulkas 
juodų vyrų tave apspinta, 
primygtinai siūlydami savo 
mažaverčius papuošalus. 
Jie priima bot kokį pinigą. 
Tik grąžos tai jau nelauk.

Užėjome į rūbų parduo
tu vę. Kiekviena prekė pa
žymėta kaina. Parduotuves 
Savininkas — tipiškas da- 
karietis, juodas, raudona 
turkų kepuraite, labai pa
našus į arabą. Su mumis 
begalėjo susikalbėti. Į kie
kvieną mūsų klausimą, jis, 
nesupratęs, garsiai nusi
kvatodavo, parodydamas 
gražių baltų dantų eilę. 
Pagaliau paklausėme ko
kiais pinigais jis mums 
parduotų. Nei dolerio ir net 
Prancūzijos franko jis ne
ima. Jei nori pirkti — mo
kėk jam senegaliečių fran
kais* kurių vertė.yra dvi1 
gubai didesnė už prancūzų 
franką.

(Bus daugiau)
• ■ .. *» ........ .. ........>r,

2 pysl.-LauVČ (Liberty)-Ąhtr*di©m* Saiuio-Jan. 6, 1953



žiai, iš Baltarušdjios — auto
mobiliai, iš Uzbekijos — me
dvilnė, iš Azerbaidžano —de
galai.

Kauno uosto 
k * Vytautas

KAUNAS. — Aukštai virš 
' Kauno upių uosto prieplaukų 

iškyla keliamojo krano būde
lė. Kranininko Vytauto Ro
maškos akiai atsiskleidžia į- 
domi panorama.

t Štai “Kauno audinių” fab
rikas. Per pokario metus šil-

• kinių audinių gamyba jame 
keleriopai padidėjo. Greta jo 
yra “Litekso” ir “Trikotažo” 
fabrikai, o toliau—“Drobė”

| ir “Metalas”, kurie buvo nau
jai pastatyti ’pokariniais me
tais. štai liauji “Pergalės” 
turbinų gamyklos korpusai.

* s Mieste visur matyti nauji]
statybų pastoliai. Miestas to
liau statomas, auga. Statomos 

u mokyklos, gyvenamieji namai, 
klubai...' Vytautas nukreipia 
Žvilgsnį į Nemuną| į tą pusę, 
kur netrukus bus pradėta sta
tyti stambi hidroelektrinė.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Kaunas Tarybų Lietuvoje, ne- 

N atpažįstamai pasikeitė ir Lie
tuvos darbo žmonių gyveni-

■ ibmas. Nepanašus į pirmykštį ir

kranininkas 
Romaška
Vytauto gyvenimas.

Neretai V. Romaška iš* ke
liamojo krano būdelės žiūri į 
Jonavos pusę, kur tarp pla
čių laukų išsidėstė ^Žeimių kai
mas. šitame kaime jis gimė, 
praleido savo vaikystę. Čia 
prasidėjo jo jaunystė. Vy
tauto tėvąs buvo dailidė. Visą 
savo gyvenimą jis dirbo sveti
miems žmonėms, vos suvesda
vo, kaip sakoma, galus su ga
lais. Be Vytauto šeimoje buvo 
dar šeši sūnūs. Tik vyresnia
jam Vytauto broliui pavyko 
mokytis pradžios mokykloje, 
ir tai tik dvejus metus: tėvo 
uždarbio neužtekdavo šeimai 
išlaikyti. Nuo Vaikystės metų 
vyresnysis brolis buvo priver
stas ‘kumečiauti ir netrukus 
numirė. Nepakeliamas darbas 
taip pat anksti nuvarė į ka
pus Vytauto tėvą.

Vytauto ir jo brolių likimas 
susiklojo kitaip. Tarybų Lie
tuvoje sudarytos visos sąly
gos mokslui ir profesijai įsi
gyti. Vytauto brolis Jonas po 
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. • (Tąsa)
“Tave neigti! Turte mano!.. (Ji aist

ringai jį glamonėjo)... Reikėjo man ne
bėgti, reikėjo jau pačią pirmąją dieną 
priversti tave priimti. Bet užtenka 
slapstytis! Tave rodydama, aš pasaky
siu: “Žiūrėkite į mano puikų kūdikį! Sa
kykite, mamytės, jūs tokio neturite?..”

*
Ji grįžo į Paryžių ir čia apsigyveno, 

į Raūlio Rivijero dukra gerai žinojo, kad 
ft l bus nelengva įteisinti savo padėtį! Bet 

tėvo paveldėjusi paniekos jausmą žmo- 
^J^nių atžvilgiu, ji neišmoko taip, kaip jis, 

paviįšUtifiiškąi , priftitaikyti jų* prieta
rams, kad galėtų lengviau iš jų išsprūs- 

, ti: ji norėjo priešintis ir laimėti.
^Pirmasis<jbsųiatyrimas buvo gana pa

lankus. Kai Ąnetos nebuvo, senoji teta 
Viktorina saugojo namus, — jau dauge
lį metų tai buvo jos pareiga. Šios mažos 
moterėlės, jau peržengusios šešiasdešimt 
metų, veido spalva buvo skaisti, skruos
tai be raukšlių ir garbanos, susuktos 
ant popieriukų, tvirtai prispaustos pri-e 
skruostų. Rami,.švelni, taiki, nepapras
tai drovi, ji sugebėjo laikytis nuošaliai 
nuo VisO) kas galėjo sudrumsti ramybę. 
Nuo pat mažens Aneta namuose maty
davo tetą SmUlkiažingsnelę, kuri ją iš
laisvindavo nuo nemalonaus šeimininka- 

' Vimo ir prižiūrėdavo švarą> prabangą ir 
virtuvę (nes ji buvo smaližė) ; ji vaidino 
seną šeimos auklę, kurios niekas nesi
varžo, nes ji tik namų baldas: jos nuo
monė nieko nereiškia,’ be to, ji jos nė 
neturi. >Per trisdešimt metų, kuriuos ji 
išgyveno pas savo brolį, teta Viktorina 
galėjo keistų dalykų pamatyti ir išgirsti.

^Norint,' kad ji pamatytų tai, kas jai at
rodė nedera matyti, būtų reikėję pavar
toti prievartą. Bet ji nieko nematė, nie
ko negirdėjo. Raulis nesivaržė 1 Arti
mųjų ratelyje jis ją vadindavo haremo 
kurčnebyle. Jis šaipydavosi iš jos sta
čiai į akis, tyčiodavosi, blogai su ja elg
davosi, ją pašaukdavo: “Storoji puody
ne!0 PHvesdamas ją iki ašarų, jis po to 
jai saldžiažodžiaudavo, garsiai plekšno
davo jąi per skruostus ir leisdavosi jos 
lepinamas kaip senas padauža. .Ji prisi
mindavo jį kaip aukso širdies žmogų, 
dar daugiau, kaip šventą žmogų — tai 
būtų jį ir kape pralinksminę, jei tokiam 

■ Raūliui Rivijerui, nepailstančiam žemės 
paviršiaus mėgėjui, jos vidus nebūtų bu
vęs šventas dalykas!

Nesunku būtų buvę ir Anetai tetos 
Viktorinos akyse sukurti labai prielan
kų savo asmens paveikslą. Sykiu su na
mais, ji paveldėjo ir pagarbą, kurią se
nos -šeimos katės jaučia savo šeiminin
kams.' Reikėjo tik neužgauti jos iliuži- 

f jų; Aneta ilgai delsė, kol pasiryžo. Sa- 
<^,yo nuotykį ji slėpė nuę tetos. Išvykimą 

'iš Paryžiaus ji paaiškino sveikatos su*- 
metimais ir noru keliauti. Nors tai ir 
labai atrodė nepanašu į tiesą, teta rodė
si tuo tikinti; ji’nebuvo smalsi ir bijojo 
^-inių, galinčių ją sujaudinti. Vis dėltd

reikėjo galų gale jai apie tai primesti. 
Kūdikiui gimus, Silvi tai apsiėmė pada
ryti. Vargšė moterėlė pasijautė lyg žaibo 
trenkta. Ji daug vargo, kol suprato paclė-4 
tį; ji niekad nebuvo su tokiu dalyku su
sidūrusi. Ji rašė Anetai.tokius išgąstin
gus, tokius neaiškius laiškus, jog Aneta 
būtų galėjusi pamanyti (šitas amžius ne
gailestingas!), kad teta Viktorina patį 
pagimdė kūdikį. Ji guodėją kaip įmany
dama. Silvi buvo įsitikinusi, kad senoji 
ponia išsikraustys. Bet mintis išvažiuo
ti iš namų tik visų paskiausiai galėjo te
tai Viktorinai ateiti į galvą. O be to, 
jos protas blaškėsi neišnarpliojamame 
sąmyęyje^ Duoti patarimą J i yisai nęsu- 

ygėbėfo! Jai ’pačiai patarimas būtų bu
vęs labili reikalingas. Ji mokėjo tik ai
manuoti; Bet juk aimanomis negyven
si; o kadangi gyventi vis tiek reikia, ji 
baigė tuo, kad Anetos nelaimėje įžiūrėjo 
dangaus duotą bandymą. Jau ji buvo su 

'visu tuo beapsiprantanti, kol jos dukte
rėčios nebuvo, o kartu su jos atsiskyri
mu ir tas nelemtas įvykis ėmė atrodyti 
tolimas, tik štai Aneta pranešė apie sa
vo grįžimą.

Sugrįždama į namus, Aneta jaudino
si. Silvi buvo nuėjusi į stotį jos pasitik
ti; teta Viktorina negalėjo tam pasiryž
ti, ir kai ji išgirdo atsidarant namų du
ris, ji skubiai užlipo laiptais, kuriais bu
vo iki pusės nukopusi, ir, nubėgusi į sa
vo kambarį, užsirakino. Aneta ją ten 
rado beverkiančią; teta ją apkabindama 
kartojo:

— Mano vargše vaikeli!.. Bet kaip?.. 
Bet kaip?..

Aneta ’,labiau sumišusi, negu norėjo 
pasirodyti, ’vaidino savimi pasitikinčią 
ir staigiu, linksmu tonu tarė:

— Bus laiko pasipąsatoti!.. Dabar ei
kime pietauti!

Senoji ponia leidosi tempiama. Ji vis 
dar verkšleno; Aneta ją sudraudė:

— Cit! Cit! mano geroji tetule... Ne
reikia verkti... > (

Teta stengėsi prisiminti, ką ji buvo 
norėjusi pasakyti; o ji buvo sukaupusi 
daug: raudos, priekaištingi pamokymai, 
klausimai, aičiojimai... Bet iš tos dau
gybės ji negalėjo nieko ištraukti; išsi
verždavo tik gilūs atodūsiai. . Staiga 
Anetą ją atvedė prie kūdikio, kuris,mie
gojo kaip koks palaimintasis visu savo’ 
liaunu ir putliu kūneliu, pasvirusia galvu
te; ji stovėjo tartum dvasios pagavime: 
ji sunėrė rankas lyg maldai, ir jos sena 
tarnaitės širdis tuoj pat su naujuoju na
mų šeimininku sudarė naują samdos su
tartį. Nuo šios valandos pajaunėjusi ji 

‘ įsikinkė į mažojo dievaičio vežimėlį.
Kartais ji prisimindavo, kad jis vis dėl
to yra gėdos padaras. Ji vėl pakrikda
vo. Aneta, kuri kalbėdavo su vaidinami 
nerūpestingumu, akies kampu sekdavo 
seną, gerą, ištįstantį veidą:

—- Na, o kas gi čia dabar? — klausda
vo ji. — Reikia gi turėti nusistatymą!

Teta ir vėl įsileisdavo į savo neaiškias 
dejones. .

(Bus daugiau)

karo baigė vidurinę mokyklą/ 
ir išvažiavo mokytis į Lenin
gradą. šiemet Jonas baigia 
finansų institutą ir mano dir
bti Kaune.

Kitas Vytauto brolis — Zig
mas — dirba traukinio virši
ninku, o Antanas — tekinto-

—Kiek tonų šiandien mūsų 
kranas iškrovė? — paklausė 
Vytautas.

Brigadininkas išsiėmė iš ki
šenės užrašų knygutę, žvilg-' 
tolėjo ir atsakė:

—Užduotis įvykdyta 170 
procentų. Jūsų kranas šian
dien vėl apdorojo daug kro
vinių ir užėmė pirmą vietą 
uoste.

V. Romaška persirengė ir 
kartu su savo padėjėju nuvy
ko namo. Pakeliui jie šneku- c. . *>ciavosi.

Kas mėnesį, kas dieną kra
nininkas Romaška viršija lai
vų. pakrovimo ir iškrovimo už
duotis. Navigkcijos metu į 
uostą atvyksta daug laivų, ku
rie atgabena krovinių iš bro
liškųjų Tarybų Sąjungos res
publikų Kauno įmonėms. Iš 
Rusijos Federacijos čiohai 
siunčiamos staklės ir 'mašinos, 
geležinkelio vagonai ir garve-

Neretai Vytautas apdoroja 
pusantro ir du kartus daugiau 
krovinių, n ėgli numatyta pa
gal normą, štai ir šiandien. 
Pasibaigė darbo diena, ir jis 
priėjo prie brigadininko.
ju. Du jaunesnieji broliai gy
vena ’’su motina kaime ir mo
kosi mokykloje.

Guze vi-

Vytautas panoro būti ama
tininku. Po karo jis baigė a- 
matų mokyklą ir gavo laivo 
mašinisto specialybę. Jis pra
dėjo dirbti Kauno Poste. Čia 
jis tobulino savo meistrišku
mą, praktikoje papildė mo
kykloje gautas žinias ir dabar 
yra tapęs geniausių uosto kra
nininku.

—Kur Šiandien vakare eisi ?. 
—paklausė padėjėjas.

^—Šiandien busiu . namie. 
Baigsiu skaityti
Čiaus knygą ‘/Kalvio Ignoto 
teisybė”, o po to peržiūrėsiu 
pagal brėžinius naujo galin
go krano mechanizmą. O ry
toj būtinai nueisiu su pažįs
tama mergaite į jaunimo va
karą, kuris bus “Inkaro” kom
binato klube.

Kitą dieną Vytautas drau
ge su savo pažįstama nuvyko7 

ų puikiai įręngtą “Inkaro” 
kombinato klubą. Jie^klausesi 
kombinato darbininkų' kolek
tyvo meninės saviveiklos kon
certo.

Vytauto Romaškos gyveni
mas nepanašus į jo tėvo gyve
nimą. Jis dirbą 8 valandas, 
ir jo darbas dosniai apmoka
mas. Jo uždarbio pertektinai 
pakanka maistui, drabužiam^ 
ir Kultūrinėms pntmogoms.

šitaip susiklojo ne tik V. 
RomaškOs, bet ir visų Lietu
vos jaunuoliu,bei merginų gy
venimas Tarybų valdžios lai- 
kAis. Pavyzdžiui, jo pažįsta
mas Valstiečio šūnus Rėklaitis 
d i rb a m e i str u, ’ k ai m o m erg i n a 
Jdvaitė baigė Vilniaus univer
sitetą.1 m dabar1'dėsto viduri
nėje mokykloje, darbininko 
sūnus Mašanauskaš tapo inži- 
nieridm ir vadovauja Kauno 
“Pergalės” turbinų gamyklos 
cechui.

Tiems, kurie buržuazinėje 
Lietuvoje neturėjo galimybes 
mokytis; dabar sudarytas pla
tus mokyklų tinklas viduri
niam mokslui išeiti ir kvalifi
kacijai pakelti. Vakarais. Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose ir ki
tose respublikos gyvenamo
siose vietose auditorijas pri 
pildo darbininkų ir valstiečių 
jaunimas bei vidurinio am
žiaus žmonės. Daugelis jų 
ruošiasi po to įstoti į aukštą
sias. mokyklas. Kelias į moks- 

ras visiems.-
N. Mikalauskas.

Ar jau Užsisakėte A. Da
gilio poezijos knygą? Kaina 
$1.00. Užsisakiusiųjų vardai 
bus knygoje atspausdinti.

Laisvės bendrovės šuvazia- 
vimas laukia rtUb organizacijų 
ir nuo asmenų pasveikinimų.

Ntew York State Criirtc , komisijos tyrinėjimas. raketo 
ir gengsterizmo uosto nepalietė didžiųjų kriminalistų. , 
Policija sUhiedžibjo ir įkalinb 21 eilinius raketierių pa- 

stlijndėliuS. Čia keletas tokių policijos vežime 
1 gabenami į kalėjimą* ■ **

Michael V. DiSąlle (dešinėje) vėl tapo paskirtas kai
nų stabilizatoriumi. Jis čia perima darbą nuo rezigna
vusio stabilizatoriaus Roger L. Putnam.

Detroit Mich

Kriti k u ojamas reakci- 
nieko nedarąs 

komunistus, Mr. Leo- 
pa-

yra
po-

Parodo, jog kaltinimai Smi- 
tho akto aukoms yra ^klastingi

Dabartinis mūsų miesto po
licijos komisionierius Donald* 
S. Leonard pirmiau buvo 
valstijos policijos komisionie- 
rium.
ninku, kad 
prieš 
nard kovo 7, 1952 m., 
reiškė:

“Skelbimas prievartos 
raktas i persekiojimą už 
litini prasižengimą.

“Kol kas mes negalėjome 
įrodyti to nei. vienam asme
niui; het it tiems, kurie at
virai vadinasi komunistais, 
kad jie būtų bent kame mo
kinę prievarta, spėka valdžios 
nuvertimą.

“Kada komunistai kalba, 
ką jie nori daryti, jie kalba 
apie reformas, kurias nori at
siekti be prievartos. O jdk 
bile ^pilietis gali kalbėti apie 
pakeitimą Amerikoj sistemos 
ramiais būdais”

Civilių Teisių Kongresas, 
iškėlęs aikštėn šį Leonardo 
pareiškimą tada, kaltina val
džią, kad šeši asmenys, areš
tuoti kaipo komunistų vadai, 
ir teisiami neva už žygį prieš 
valdžią, areštuoti klastuotu 
kaltinimu.

Nuo to, kai Donald Leonard, 
Michigan valstijos policijos 
komisionierius, padarė . pa
reiškimą, iki areštavimo tų 
šešių asmenų, jie juk nepasi- 
keitė> jokio skirtingo žygio sa
vo veikime nepadarė.

O pats Leonard pripažino, 
kad nei vienas komunistas ne
skelbė prievartos ar spėka 
valdžios nuvertimą.

šis Leonardo pareiškimas 
bus naudojamas teisme. Ar 
jis gelbės ką prie dabartinės 
isterijos, sunku spręsti, bet 
jis aiškiau parodys klastingu
mą kaltinimo tiems komunis
tams.

Areštuoti Michigan e yra

Nat Ganley, Tommy Dennis, 
Saul Wellman, Helen Allison 
Winter, William Allan ir Phil 
Shatz. Jie kaltinami vadais 
Michigan valstijos Komunistų 
Partijos ir kaltinami “suokal- 
biavimu prieš valdžią.”

Pacituotas Leonardo pareiš
kimas rodo, kad jiems 
nimas nepamatuotas.

kalti-
Rep.

darbo
Gyni-

Po konferencijų — prie
Lietuvių Komitetas 

mu-i Sveturgimių, praleidus 
konferencijas, dabar imsis 
darbo. Man rodos, pirmoj ei-] 
lėj sfovi veikimas atšaukimui 
Walter-McCarran akto.

Šiam reikalui reikia ban
dyti sušaukti platesnę konfe
renciją, gauti organizacijas, 
kurios kitais klausimais su 
mumis ir nesutinka.

Taipgi reikia sušaukti ma
sinį mitingą tuo reikalu. .

Kovo mėnesis skirtas vajui 
už atšaukimą to įstatymo. 
Reikia darbuotis, kad tas įsta
tymas būtų atšauktas.

Vietinis

BINGHAMTON, N. Y
zSvečiai-viešnios

Metinių 1 švenčių proga šia
me mieste lankosi nemažai 
svečių bei viešnių Andy Bak- 
shas su žmona Thelma iš 
Montana valstijos lankosi pas 
savo motiną Pauliną Bakšie- 
nę, brolį Willie, brolienę Jane 
•Bakshus, ir pas dėdę A. Na
valinskus.

jono ir Amilijos žemaičių 
duktė, Mrs. Cy. Van Bergėr 
iš New Yorko miesto svečiuo
jasi pas tėvelius ir tetą K. 
Jozapaitienę. J. K. Jozapai- 
čiu sūnus Al. su savo žmo
na Wanda, tai yra, Šulskiai, 
svečiuojasi pas motiną ir pa
tėvį. Al. su žmona gyvena 
“upstate” New York. Džiugu 
yra visus juos matyti .

Dar vis tebeserga Ona Mi- 
kolajūnienė, nors jau parvež
ta iš ligoninės namo, 49 Ha
zel St. Dar vis silpna.

Taipgi vis dar serga Pali- 
lionienė, randasi savo namuo
se; 106 Park St.

Taip pat tebeserga ir Bro
nė Zmitraitė. Ji randasi sa
vo namudse, 56 Brown St., 
Johnson City.

Vėlinamo visoms ligonėms

greitai ir pilnai pasveikti.
Mūsų lihkejtmM

Su naujais mėtais sveikina
me visus Laisvės pefsOhalo hk- 
rius, visus Laisvės skaitytojus 
ii’ rėmėjus ir vajįninkus, linkė
dami visiem viso geriausio, kad 
šiais metais įvyktų taika vi
same pasaulyje, kad pasibaig
tų šitas pražūtingas Korėjos 
karas.

A. J. K. Navalinskai

{VAIRIOS ŽINIOS
Nartui penkiolikos 
matų kalėjimai

Berlynas. — Rytinės Vo, 
kietijos teismas nuteisė 15
metų kalėjiman nacį Fratiz 
Pedrotti. Jis karo metu buvo 
gestapo agentas ir terorizavo 
politinius kalinius. , Jis pri- 
versdavo kalinius gerti pa- • 
prastąjį tepaihąjį aliejų, nuo 
kurio kaliniai susirgdavp, Tas 
pabaisa dabar turės atpakūta- 
voti kalėjime.

Dar vis bus moterų daugiau
Amerikos Daktarų Susivie

nijimo organas “Journal“ 
pranašauja nelabai kokią a- 
teitį' Amerikos moterims. Jos 
turės vis daugiau ir daugiau 
bėdos su gavimu vyrų. Jau 
dabar, sako, yra 1,400,000 
moterų daugiau, negu vyrtįi 
O gimimai parodo, kad atei
tyje moterų perviršius dar vis 
sistematiškai didės.

Kas blogiausia, žinoma, kad 
mokslas dar neturi’ išradimo 
tokiam procesui pastoti kelią. 
“Protingi” žmonės turi daug 
patarimų, kaip jaunos poros 
turi užsilaikyti, idant susi
lauktų berniukų, o ne mer
gaičių, bet kol kas iš tų pa
tarimų niekas neišeina. Nie
kas nežino, kodėl moteris už- 
siveisia taip, kad gimsta mer- ’ 
gaitė, o ne berniukas. Paga- ' 
liau dar net nežinoma, kuris 
kaltas, vyras ar moteris.

Sugavo laivą, atėmė krovinį
4 (Singapore. —- čionai tapo 

sulaikytas britų laivas “Ben- * 
von” ir jo krovinys konfis- * 
kuotas. Laivas gabeno auto
mobilių dalis. Vertės $132,'* 
000. Dalys gamintos Ameri
koje. Laivas plaukė į Hong 
Kong. Manoma, kad tos dalys 
buvo gabenamos Kinijai. O 
tokie dalykai yra draudžiami 
gabenti į socialistinius kraš
tus. .jA
Nusižudė kitų gaudytojai
. Browns Mills, N. J. — Ge- 
su nusižudė 38 metų amžiaus 
Fred E. May. Jo užsiėmimas 
buvo išdalinti arešto varan- 
tus arba teisman pašaukimus. 
Paliko žmoną, kuri yra arhtf- . 
joje slauge, žmogui nųsibo* 
dęs kitų žmonių medžiojimas.

MATTHEW A.1
BUYUS I
(BUVAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 1 
DIREKTORIUS

426 Lafayette Št.:
• Newark 5, Nk J. 

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 šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 41 ip

3 pual.-Laiavo (Liberty) •-Antradien., Sausio J an. 6, IS>53
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MALE and FEMALE

Vei- 
dar-

Daniels, P. O. f)ox 
Pa.

i kompa
prašiusi o 

Pastangos de-

bus turtin- 
Dairausi.

Kaipgi apj 
grupės čia’į

ii j as. Tai 
\ cukraus 

lokalų 
Streikų 

viršinin-

Pajieškojimm
Aš Kazimieras Dan lėlaitis paieš

kai: Petro Smulkio, gyvenančio Na
shua, N. II. Malonėkite atsišaukti, 
arba jei kas apie ji žinodamas 
praneš, būsiu dėkingas. .Mano 
rašas:

Charles 
Aliquippa,

Kiti unijistai remia 
busy streiką

Jungtinis Darbininkų 
klos' Komitetas, kurio 
b uos e darbininkų ir liaudies 
gerovei kooperuoja virš 100,- 
000 unijistų iš daugelio uni
jų, pažadėjo remti busų dar
bininkų streikų.

Busmanai streikuoja už 40 
valandų savaitę. Jie vis dar 
tebeverčiami dirbti 48 valan
das. Streikas liečia tiktai kom- 
paniškas busų linijas, nes mie
stinių linijų* darbininkai jau 
seniau išsikovojo 40 valandų.

ir

Unijistai pasveikino 
Italijos matininkus

Apie 40 New Yorko negrų 
baltų unijistų nuėjo pasvei
kinti, italų laivo Vulcania ma
tininkus, kurie negalėjo nuei
ti nuo laivo dėl naujai įga
linto Walter-McCarran įstato. 
: Keturiolika to laivo mari- 
ninkų nebuvo- išleisti ant 
kranto, nes jie arba atsisakė 
eiti Amerikos valdininkams 
savo politinę išpažintį, ar , ta 
išpažintis valdininkarps nepa
tiko.

Delegacijos laivan neleido, 
bet ji 'marininkams įteikė 
sveikinimą ir dovanas.

Miesto valdžia žada 
“ravėti” projektus

New Yorko miesto valdžia 
žada virš 14,000 šeimų, gyve
nančių miestiniuose projek
tuose, varyti metinės politi
kės išpažinties. Tai bus spė
ka ir prievarta varymas at
likti tų, ko jie nebuvo rei
kalaujami, ko jie nesitikėję 
splaukti eidami į tuos projek
tus. Prievarta bus tokia — 
neisi, neteksi buto.

Išpažintį turės eiti visi ap
ykantai. Senieji gyventojai 
turės tai atlikti teikdariil fi
nansų raportų.

Renei au n inkų organizacijos 
ir bendrai demokratinės or
ganizacijos prieš tai kovoja.

Išpažinčiai klausimuose 
nųomuojantis butų asmuo tu
rės atsakyti ne tiktai pats* už 
save, bet ir už visą šeimą, ar 
jie yra, ar nėra “subversy- 
viais.”

jų kas 
tūli to 

sako,

Ida Vega, 22 metų, randa
si ligoninėje su peršauta krū
tine. Ji sako, kad 
nors pašovė. Tačiau 
pat namo gyventojai 
kad ji pati pasišovė.

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS

Išleido dienraštis Vilnis

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai «įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam.

Apart kitų naudingu raštų, šis veikalas yra 
spalvingai apvainikuotas gruožine literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų.

Ši knyga yra mylimiausias draugas turgti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite jų tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vienų kopijų kaina* 60c, 
persiuntimų apmokante. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis-—3c, 5c ar 10c. (

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai: k

LAISVE
110-12 Atlantic Avė Richmond Hill, N. Y.

Dingo jauna motina 
su vaikais

Mrs. Mary Feltus gruodžio 
29-tos popietį prasišalinusi iš 
namų Island Park, L. I. Išsive
žusi ir visus 3 vaikus, kurie 
yra 5, 3 metų ir, kūdikis, 18 
mėnesių amžiaus.

Neradęs šeimos namie, vy
ras išsigando, raportavo po
licijai, .su prašymu stebėti 
pavandenius, tiltus. Sako, kad 
jo žmona esanti liguista, kar
tų bandžiusi nusižudyti ir esą 
pavojaus, kad ji gali įvykdyti 
tragedijų.

Suimtam plėšikui 
kelia rimtą bylą

Suimtasis New Yorke kaipo 
plėšikas John Giragosian iš 
Shrewsbury, Mass., gal bus 
kaltinamas ir žmogžudystėje, 
šautuvų ekspertų tyrimas esąs 
nustatęs, kad pas j^ atrasto 
revolverio šūviai nušovė du 
asmenis dviejuose skirtinguo
se apiplėšimuose.

Plėšiką nuginklavo ir suė
mė gaisragesys Michelini, ku
rį jisai buvęs užpuolęs 
plėšti.

api-

Dukters viliotojas 
nudūrė jos tėvą

tėvas Patrick Galla-

Nn-

Pamatęs 18 metų vyruką 
kaimynų lydint jo dukterį 
Shirley, 13 metų, jų kalbinant, 
mergšės 
gher, 42 metų, ėmė palydovų 
Eduardo Noreiga vytis, 
si vijęs jį į svetimų namų ko
ridorių ir net ketvertais laip
tais aukštyn.

Anot policijos, vyrukas 
bandęs išbėgti ten ant stogo 
ir taip nuo kerštinčiaus iš
trūkti. Bet radęs duris už
rakintas. Tuomet atsigynimui 
pavartojęs peilį. Gallagher 
nuo peilio žaizdų mirė. Vy
rukas uždarytas kalėjime be 
kaucijos.

Tragedija įvyko W. 133rd 
St.. New Yorke.

T,MS 
vyk-

Ir

Sausio 11-tos popietį 
3-ji Apskritis žada vėl 
dyti savo forumo popietį 
kas sekmadienį bus kas nors 
voikiama. Gi 25-ta Įvyks pa
ti didžiausioji iškila—Laisvės 
bankietas.

Auditorijoj gražiai sutikti 
Naujieji Metai

Pasitikti 1953-sius metus j 
Liberty Auditoriją . susirinko 
daug gražios publikos, nežiū
rint, kad oi’o pranašai baugi
no ateinančiu) audringu oru.

Bauginimo neužteko. Po
piečiu ir vakarą, baliui ruoš
tis ir jin keliauti laiku, ge
rokai pasnigo. Pradėjo šal
ti, apledijo kelius. Ne zvie
nam teko pakeisti keliavimui 
priemonę. O čia ‘clar tuojau 
po pusiaunakčio buvo tikima
si Irisu streiko.

Dauguma svečių atvyko su
sidėję grupėmis. ' Ir nemažai 
atvyko nesnsi d ėjusių į gru
pes.. Tačiau kiekvienas at
vykęs, jei norėjo gausiai vai
šintis, rado prieglaudą kurio
je nors j an organizuotoje 
draugų ar kaimynų grupėje. 
Kiti .atėjo tik pasišokti, su 
draugais pabuvoti šios iškilos 
proga.

Auditorijos štabas taip 
buvo pasiruošęs lengvais 
kandžiais ir karšta kava
tarnauti visus to pageidaujan
čius.

Pavalgius mūši/ stalo šeimi
ninkių šventiškai pagamintos 
vakarienės, einu pažiūrėti, 

kiti. Ko. čia 
privežta, kaip 
ūkininko duk- 
Vicni kviečia

pat 
už- 
ap-

nėra? Visko 
žemaičių gero 
terš vestuvėse, 
kitus užeiti prie jų stalo
ragauti vaišių. Jei visko 
esamo ragautum, tu r 
retu m būti sotus bent 
ra dienų. •

Kur tu čia žmogus 
ir suminėsi visokius tuos vai-

čia 
til
po-

būt
per

vardais

Padegėliai per 15 valandų 
buvo be pagalbos J

Anksti Naujų Metų rytą 
iškilusiame gaisre Brooklyne, 
112 Sully vau Street, Vuvo Mrs. 
Carmela Amari, 40 metų, ir, 
jos dukrytė Mary Ann, 4 me
tų amžiaus. O 4vyras-tėvas 
Michael, laivakrovis, pavojin
gai sužeistas. Ii’ sužeisti po
ra kitų asmenų.

Gaisras padarė benamiais 
39 asmenis. Išbėgę iš degan
čių buto apie 5 vai. ryto, dau
gelis pusnuogiai, jie laukė ii' 
tikėjosi’ iš miesto valdžios pa
galbos. Tačiau per visą die
ną nieko iš niekur nesulaukė. 
Būryje radosi vaikų, kelios 
nėščios moterys. Per dieną 
juos šiaip taip priglaudė sa
vo pastogėje keli geraširdžiai 
kaimynai. Bet, kur 
naktį visur rišamoje 
moję ?

Tūli pradėjo grįžti 
gusius, 
kiančius buvusius savo butus. 
Kiti, neturėdami kur eiti, nei

pasidėti 
ankštu-

į apde- 
šaltus, šlapius, dvo

Bušu streikas neliečia 
miestinių linijų

Astuonių miesto ribose vei-, 
kiančių busų kompanijų dar
bininkams sustreikavus, dau
gelyje vietų vis matosi bū- 
sai. Tas kelią klausimą — 
imti ar neimti busą ? Gal 
streiklaužio vairuojamas, pa
vojingas?

Užstreikuotų linijų (bent 
šiuo tarpu) busai nevažinėja, 
streikas yra solidarus. Bet 
streikas, daugumoje, paliečia 
Manhattan ir Bronx linijas, 
mažiau kitose miesto dalyse, 
nes— t

Miestines linijos ir viena 
privatinė firma nėra užstrei- 
kuotos.
. Manhattane miestinių yra 
tiktai sekamos linijos: First- 
Second Avės.;' York Avė..; 
65th St. crosstGwn; 49th-50th

* ngins ir kitus skanumynus. Juk 
tūliems aš nežinau^ nei var
do. Matomai, tuos valgius ga
minusios šeimininkės paeina iš 
“kito k rašto.” 

Kuris čia stalas 
giausias svečiais? 
Sunku aprokuoti. 
rokuosi. kad tūlos
turi ne po stalų, bet po visų 
kampų salės — keli stalai. 
Vieni nueina soldi, kiti prie 
kitų stalų svečiuose. O nūo 
kitų stalų vėl čia ateina. Vi
si baliavoja kaip viena graži, 
drauginga šeima. Tačiau po 
ilgos rokundos, man atrodė, 
kad :

Dužiausiuoju bus buvęs J. 
M. Sprainhi ir J. M. Kalvai
čių draugų ir giminių būrys. 
Jame daug jaunimo. Jie už
ėmę didelį, salės plotą. .

Aiitru didžiausiu atrodė 
Vinco ir Onos Kazlausku su
mobilizuotasis šeimų ir drau
gų būrys. O trečiuoju. —- 
Queens’ ir apylinkės jaunimo, 
šiame gėryje matėsi jaunų 
profesijonalų, biznierių,- cho
ristų, taipgi uniformuotų sve
čių, parvykusių iš militarinės 
tarnybos atostogų. Greta jų 
buvo susibūrę jauniausieji ai- 
diė.čiai ir jų draugai prie savo 
stalo.

Kitos grupė? buvo mažesnės, 
po porą .dešimtų ar po 
lioliką asmenų.

Vaišės ir šokiai tęsėsi ge
rokai po pusiaunakčio, 
kas nenorėjo, iš čia skubėti.

■ Į.'

šokiams grojo Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras. ReP*

kc-

nie-

pinigų 
kreipėsi

valgiui nusipirkti, 
,__  į policiją. Tiktai ta

da miestinis Labdarybės^De- 
partmentas pasijudinęs veik
ti, pristatęs pinigų fjerams ir 
valgiui nusipirkti. O visai 
neturinčius kur eiti nuvežė 
į miestinę prieglaudą. Tūliems 
ta pagalba atėjo jau už 15 
valandų po gaisro.

Pirmasis Labdarybės De- 
partmento valdininkas buvęs 
atvykęs gaisro scenon' apie 9 
valandą ryto, surašęs beha- 
mius. Bet tuo viskas ir pa
sibaigę iki skundai prišaukė 
juos ką nors veikti. * X

Labdarybės Departmentas 
teisinasi, kad paliktas dežu- 
ruoti tarnautojas Nelson Ash
ley buvęs girtas. Jį atstatė. 
Tačiau tas nei kiek nepaleng
vina tiems, kurie dėl buvimo 
valdinėje įstaigoje neatsakin
gų asmenų alko, šalo ar ki
taip be reikalo kentė vargų.

, St. crosstown; Madison- 
Chambers Sts. Visos kitos li
nijos yra kompųniškos, už-

Brooklyne didelė dauguma 
linijų yra miestinės. Ypačiai 
lietuviais apgyventose miesto 
dalyse, kaip kad Vfilliams; 
burge, Ridgewoode, East New 
Yorke busai , yra miestiniai. 
Atlantic Aye. linija irgi yra 
miestinė. • *

Taip pat yra daug miestinių 
linijų Queens apskritį. -Taigi, 
apsižiūrėkite. Jei ant arti
miausios linijos nėra busų, gal 
ant. artimiausios sekamos yra 
busai, gal tą linija miestine.

Neužstreikuota privatiška 
firma yra Green Bus Lines, 
turinti 14vWjų Queens ap
skrityje, x daugiausia skersuo-

Tikėtasi pajūriečių 
Streiku

Penktadienį bulvo tikimasi 
trijų International Longshore
men’s Asso c i a t i o ri lokalų 
streiko prieš kompanijas 
prekių svėrėjai ir 
patikrintojai, nariai 
935, 947 ir 1199. 
šaukia patsai -unijos 
kas Ry an.

Lokalų sutartis syi 
nijomis pasibaigė 
rugsėjo 30-ta. 
rybomis prieiti prie naujos su
tarties buvo be pasėkų.

Kad angi streikuėj antie j i 
ties prieplaukomis statys pi- 
kietus, tikimasi, kad ir kitu 
lokalų nariai, kitų darbų dir
bėjai dirbti neis. Tuo būdu 
gali kilti visuotinas sustabdy
mas judėjimo visame uoste, o 
tai reikštų sustabdymą atveži
mo ir išvežimo prekių.

Greta pagarbos kitų 
jistų pikieto linijai, visi 
prieplaukų darbininkai 
gavę kompanijų pažada'pri
dėti po 17 c. vai. mokesties 
priedo. Bet iš Washingtono 
dar nėra užgynimo. Spėjama, 
kad ta pat proga visi laiva- 
kroviai paspaus reikalavimą 
ir tų jiems priklausomų,’ bot 
negaunamų 17 centų .

uni- 
kiti 
yra

įtarė banditizme
Queens policija areštavo 

Russell Harper, 27 metų, .gy
venusį 87-20 lllth St.. Rich
mond Hill. Jį įtarė, kad jis 
apiplėšęs taksiko vairuotoją 
Anthony Drago ir tuo taksi- 
ku pabėgęs, vairuotoją išva
lęs. , . .

Laike suėmimo pas Har- 
perį radę du revolverius ir 
tiek pinigų, kiek apiplėšta
sis sakė, kad nuo jo atimta, 
Taipgi kaltina, .kad jis, pir
miau dirbęs pašte, ten palikęs 
“nereguliarumų.” Jį sulaikė 
tardymui po $50,000 kaucija.

Nušovė moteri su 2 .vaikais *.
Charles Weigold, 27 metų, 

turtingo Wall' St. brokerio sū
nus, nušovė, svetima moterį, 
Mrs. Florence Scholkopf su 
jos dviemis vaikais jos na
muose Sea Cliff, L. L Ten 
pat ir pats nusišovė. Juos 
atrado iš darbo parėjęs jos 
vyras.

Spėliojama, kad Weigold 
kerštavo moteriškei už pa
krikusį jo romansų su jos gi
minaite. O gal ir nežinojęs, 
ką daro, buvęs girtas. Ro 
mansui pakrikus, jis pradėjęs 
perdaug įsigerti.

Williamsburgiečiai Giffone, 
gyvenantieji 314 So. 3rd St., 
apsiskunde policijai,' kad New 
Yorke ant gatvei plėšikai 
jos atėmė $2,00.0- vertės

nuo 
žie-

Ar jau turite Laisves ban
keto bilietą? Kaina tik $3.00.

Aido Choras
susi-- Metinis Aido Choro 

rinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 9, 1953 m.,'8 vai.; Mu- 

. zikos Kariibaryje. Visi pra
šomi atvykti, nes bus pateikti 
raportai ir reikės išrinkti cho
ro viršininkus 1953 ipetamą.

Choro prezid.
i 

jaučių miestų “crosstown.” 
Viena tų linijų yra lllth St.

Lietuvių Kultūrifiis Centras 
šiuo atveju laimingas, jin(at-^ 
važiuoti visi keliai tebepasi- 
liieka tie patys. • '

Staten Islando taipgi visai* 
nepaliečia šis streikas, nes 
teri visos 21 linija yra miesti
nės. Visame mieste yra 129 
miesto valdomos, neužstrei- 
kuotos busų ir gatvękarių li
nijos. 4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antradien., Sausio-J an. 6, 1953
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Carol Costello skaitosi 
viena iš smarkiausių ir 
gražiausių ledo sportinin
kių. Ji čia matosi Los An
geles mieste.

Mrs. Rose Goldberg rasta 
užsimušusi nukritus -ar nušo
kus nuo stogo apartment iri i o 
namo 1718 66th St., Brnok- 
lyne_

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su dideliu elosetū ir garu ap
šildomas, kam reikalingas liktai pa- 
togus< gyvenimui kambarys, prašo
me kreiptis:

Jos Merk, 125 Nichols Ave., Broo
klyn, N. Y.

(2-6)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė namų ruo

šos darbui ketvirtadieniais ar 
ladieniais, privatinei namai 
Gardens. Šaukite VI. 7-3979 
vai. vakare.

penk- 
Kew 
po S

Reikalinga moteriškė prie abelno 
namų darbo Daktaro namuose, Kew 
Gardens, L. I. Esame du suaugę 
žmonės. Guolis vietoje ar kitur. 
Prašome skambinti ŲggctU 4-5282.

viduramžė moteriškė

Šaukite:

Reikalinga 
namų ruošai; naujuose namuose, 45 
minutės nuo New Yorko. Atskiras 
kambarys i ir maudynė.
Digby 9-1455. Klauskite Mr. Etstdin 
ar rašykite:
Stamford, Conn.

(3-5) ;

130 Westover Road,

Reikalinga, namų darbininke ir 
virėja, geri namai ir tinkama mo
kestis. Kreipkitės 85-47 1041 h St., 
Richmond Hill, N. Y., ar šaukite 
Virginia 7-10291.

(3-7)

Reikalingas fornišiuotas kamba-» 
rys 'pavieniam vyrui, bile kur Broo
klyne ar New York mieste. Turin
tieji vietą, prašome pranešti: Anta
nas Lityaitis, 350 Keap St., Brook
lyn', N. Y.

(3-4)

**

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y. 

Pastaba LDS 13 Kp. Nariams 
Metinis kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, sausio (Jan.) 6 d., 8 v. 
vakare. Susirinkimas atkeltas dėl 
to, kad kaip jau yra žinoma, kuo
pa rengia šeštadienį sausio 10 d. 
vakarienę. Tad visų narių yra pa
reiga dalyvauti mitinge ir darbuo
tis, kad vakarienė būtų pasekminga, 

z ‘ ’ Valdyba.
(2-3)

• CLEVELAND, OHIO
\ LLD 15-tos Apskrities vakarienė 
ir šokiai įvyks šeštadieni, sausio 10 
d., LDS Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Vakarienė prfisidės 6:30 
valandą vakaro. Vėliaus prasidės šo
kiai prie geros muzikos, šeimininkės 
ruošia gerą vakarienę, o ’tikįotas tik 
$1, Tik visi pasistengkite įsigyti ti- 
kietus iš anksto h’ nesivėluokite?

Širdingai kviečia visus, Komisija.
(3-4)

RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.D. 185 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 8 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakare. Nariai malonėkite susirink
ti, o kurie galite, atsiveskite naujų 
narių. Komitetas.

(3-4)

ČOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI
Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

GARSINKITeS laisvėj

COUPLE. Dependable and conge
nial man & wife with good' referen
ces wanted immediately for home In 
suburban area, Northeast Phila. 
Wife to cook and assist in general 
housework. Man to serve as butler, 
houseman and some station driving. 
Middle-aged couple"preferred. Cheer
ful living quarters & pleasant work
ing conditions with part time 
chaipbermaid help. Only 2 in fami
ly. Good salary. Please reply in de
tail, giving full information about 
yourselves and stating previous em
ployers, of • telephone >. Cornwells.. 
1038.' Monday or Tuesday.

(255-6)

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORS. Experienced front, 

makers on cotton and rayonjwk<bs- 
ses; also needed closers. ' 
work 
ply 
728

teady« 
good working conditions. Ap-K 

in person. A. & P. DRESS CO.,^ 
Arch St., 41 h floor.

(2-4)

SETTLED WOMAN
For office cleaning and to help in ' 
puppy house. Musi be fond of ani
mals and must be experienced 
cleaner. Steady position for right 
woman, Phone RA. 5-4500. Ask for 
MRS. JIUNT.

(3-9)

HELP WANTED—MaLE
KENNEL MAN

. For Cleaning and care of dogs. 
Must be fond of animals. Reliable 
and sober. Steady position for right 
man. Phone RA. 5-4500. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

SEWING MACHINE MECHANIC. 
Prefer man familiar with jap heads 
or model 15-30 Singer. Inside work. ( 
Apply in person. 63? Market Street./’ 
Ask for MEYER or VICTOR.

(3-9)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

A

ft TONY’S'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

■I

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Bhrberial

-------------------------------- o

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Vįsoki vaWtaf, kosmetikai, kūdi
kiam reikhienys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6286
Ė




