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Kaip taksai auga?
Kaip pasimainė?
Turtėdami galą gauna. 
Karpėnų nepažintumėt. 
Pramoninis kraštas.

Rašo J- Gasiūnas

Tik pažiūrėkime, kaip 
smarkiai nuo mūsų algų ati
traukiami taksai auga.

Uždirbęs $5,000 j metus 19- 
30 metais mokėjo minimų 
taksų $39.37, 1940 —$171.60, 

$1950 — $843.04, 1952 — $1, 
042.00.

Tai palyginamai didelis 
taksų paaugimas.

—O—
Bet tas, kuris uždirba apie 

$5,000 Į metus, gali daug len
gviau išsiversti kad ir didelius 
taksus mokėdamas, negu tas, 
kuris uždirba $2,000 ar ma
žiau j metus. 0 tokių yra ne
mažai.

Smarkiai kyla taksai, smar
kiai kyla pragyvenimo reik
menų kainos. O darbo žmonių 
algos pasilieka toli užpakalyj.

-Turtingieji — turtėja, bied- 
• nieji — biedneja. <.

—o—
Miręs CIO prez. Philip 

Murray, sakoma, palikęs sa
vo turto virš $60,000 —dau
giausia įvairių kompanijų šė- 

^Crais. Tai jau buvo turtingas 
^fcmogus.

Atsiriienu labai gerai Philip 
Murray Pittsburghe 1931-32 

• metais, kai jis vadovavo plie
no darbininkų organizavimą. 
Tuo laiku jis gaudavo iš uni- 

' jos mažą atlyginimą ir netu- 
\ rėjo tokio didelio turto susi

krovęs.
Tuo laiku jis buvo geras ko

votojas, bendrai veikė su pa
žangiaisiais veikėjais. šiuo 
metu, jis buvo tvirtu kapita
listinės santvarkos gynėju. Di
delė gyvenime atmaina pas jį 
pasireiškė.

Nežiūrint ką sakysite, bet 
kompanijų* Šerai su dividen- 
tais kartu Įskiepija ir kapita
listinės santvarkos ideologiją.

Mes, progresyviai, turime 
keletą- tokių, kurie, Įdėję vie
ną kitą tūkstantinę Į kompa
nijų Šerus, galvoja ir sapnuo
ja, kaip čia juo greičiau pra
turtėti, kaip čia pasiekti “ka- 

^pitalistines aukštumas.”
** Kiti apie tai begalvodami 

pamirkta savąsias organizaci
jas ir savąsias pareigas ak
tyviai dalyvauti darbininkiš
kame veikime.

Dar kiti, besiekdami “kapi
talistines aukštumas,” nusiri
ta gyvenimo pakalnėn ir ga- 

. lą gauna.
Gerai, kad tokiu pas mus 

labai mažai tesiranda.
—O—

Skaitau “Tėvynės Balse” 
aprašymą apie miestą, “kurio 
žemlapyje nebuvo.”

Tūli amerikiečiai lietuviai 
gal atsimena Karpėnus. Tai 
buvo tik keliu kiemų kaime
lis.

Dabar Karpėnų jau nebe
galima pažinti. Pastatytas di
džiulis fabrikas, pastatyta de
šimtys darbininkams gyventi 
mūrinių namų. Atsirado cen
trinė gatvė ir daugelis sker
sinių. Pastatyta bendrabutis ir 

w eilė kultūrinių pastatų. Visi' 
rNnūriniai. x

1 Net ir Karpėnų vardas pa
sikeitė. Dabar vadinasi Nau
joji Akmenė.

Tai tik vienas pavyzdys, ro
dąs šuolinę Lietuvos gyvenimo

Džiūrė nepaprastai ilgai 
svarsto kaltinimus prieš 
13 komunistų vadovų
Teisėjas patvarkė atskirai s pręsti apie kiekvieno 
dalyvavimą “sąmoksle varu nuversti” šalies valdžią

New York. — Valdžios 
byla prieš 13 vadovaujan-
eiti komunistų buvo per
duota džiūrei spręsti ket
virtadienio popietėje, bet 
dar ir pirmadienio rytą bu
vo laukiama nuosprendžio.

Jie teisiami už tariama 
“sąmokslą skelbti, kad rei- 
kėsią varu nuversti Ameri
kos valdžią.”

Džiūrė trylika sykių pra
šė federalį teisėją Edwarda 
J. Dimocką plačiau paaiš
kinti tūlus dalykus bei pri
duoti teismo dokumentus.

Teisėjas, tarp kitko, pa
tvarkė, jog džiūrė privalo 
atskirai spręsti apie kiek
vieną kaltinamąjį. Sako, 
negalima žmogų nuteisti 
vien už faktą, kad jis buvo 
Komunistų Partijos parei
gūnas. Reikią įrodyti, kad

Išpūsti gandai apie 
žydų areštus

Maskva. — Čionaitiniai 
žydai ir rusai smerkia ang- 
lų-amerikonų skleidžiamus 
šmeižtus, būk Sovietu Sa-< 
junga ir gerieji jos kairny?( 
nai pradėję antisemitinę 
(prieš žydus) politiką, būk 
jie “kruvinai valysią žy
dus.”

New Yorko Daily Worke- 
rio korespondentas Joseph 
Clark Maskvoje kalbėjosi 
su žydais mokslininkais, 
dvasininkais, literatais, po
litikais. Visi jie su pasipik
tinimu atmetė įtarimus a- 
pie žydų valymą. Visi pri
pažino, kad šeši daktarai 
suimti ne todėl, kad jie -žy
dai, bet todėl, kad suokal-
biavo su tūlais rusais gy
dytojais nuodyti vaistais 
žymiuosius Sovietų ’ kari
ninkus bei valdininkus. Sa
ko, jie traukiami teisman 
kaip Amerikos imperialistų 
agentai, o ne kaip žydai.

Įžymieji maskviečiai žy
dai, su kuriais tas kores
pondentas kąlbėjosi, primi
nė, kad žydas L. Kaganovi- 
čius yra Sovietų premjero* 

• pavaduotojas, o > naujasis 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Eisenhoweris ne
kvietė nė_ vieno žydo į savo 
ministrų kabinetą.

Žydas Uja Erenburgas, 
žurnalistas rašytojas, yra 
vienintelis Sovietų Sąjun
gos pilietis, kuriam duot^ 
Stalino dovana už pasidar
bavimą taikai.

Stuttgart, Vokietija. — 
Pranešama, kad 580 žmonių 
čia susirgo šiltinėmis nuo 
užterštu salotu.

------ 1-------------------------
pirmynžangą.

Buryęs atsilikęs agrikultūri- 
nis kraštas dabar virsta į kul
tūriniai pramoninį kraštą.

jis sužiniai prisidėjęs prie 
“sąmokslo.”

Šešių vyrų ir šešių mote
rų džiūrė buvo naktimis už
rakinama Knickerbocker 
Motelyje. Kurie džiūrės na
riai sekmadienį ėjo į pa
maldas, tai maršalai-pava- 
duotojai nulydėjo juos į 
bažnyčias ir atgal parlydė
jo į tą viešbutį.

Viena kalinamųjų, Eliza
beth Gurley Flynn pokalby
je su teisėju Dimocku pa
reiškė, jog Komunistų Par
tija stoja už ramų socializ
mo įvykdymą ir neperša 
per prievartą nuversti esa
mąją valdžią.

Jau ir Taftas remia 
Durkiną kaip naują 
darbo sekretorių

Washington. — Senato 
komitetas vienbalsiai už
gynė Martina P. Durkiną, 
federacinės Plumberiu Uni
jos pirmininką, kurį Eisen
howeris skyrė darbo sekre
torium.

Už Durkiną balsavo ir 
republikonas sena torius 
Taftas, kuris andai peikė 
Durkino paskyrimą.

Prezidentinėje rinkimų 
kampanijoje Durkinas uo
liai darbavosi Stevensonui, 
demokratų kandidatui į 
prezidentus, ir reikalavo 
panaikint streiklaužišką 
Tafto-Hartley’o įstatymą, t

Dabar gi Durkinas jau 
nereikalauja tą įstatymą 
panaikinti ir perša jį tik
tai pataisyti.

2 Amerikos lėktuvai 
pašauti ties Kinija, 
trečias pats nuskendo

z
Formoza. — Kinijos liau

dininkų patrankos .nušovė 
jūron karinį Amerikos lėk
tuvą, kuris,skrido už 6 my
lių nuo kranto, ties Sva- 
tov miestu.

Kitas amerikinis orlaivis 
nusileido gelbėti ano lakū
nų, paėmė 11 jų ir bandė 
pakilti, bet susprogo, užsi
degė ir nuskendo.

Paskui dar vienas Ame
rikos orlaivis skrido gelbė
ti savo žmonių iš vandens. 
Kinijos kranto patrankos 
pašovė ir šį orlaivį.

Anglų-amerikonų kari
niai laivai išgriebė 7 žmo
nes iš vandens. O 15 kitų 
žuvo bei dingo.

Tos nelaimės įvyko jūros 
sąsiauryje tarp Kinijos 
Liaudies Res.publikos ir 
Formozos salos, valdomos 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų.

Preze Eisenhowerio 
įkurtuvės

Washington. — Genero
las Dwight D. Eisenho.we- 
ris šį antradienį 12 valan
dą prisaikdinamas kaip 34- 
tas Jungtinių Valstijų pre
zidentas. Tai! bus dar pir
mas republikonas prezi
dentas per 20 paskutinių 
metu.

Iš anksto sugužėjo repu- 
blikonar gubernatoriai ir 
žymieji politikieriai iš visų 
valstijų. Džiaugsmui atžy
mėti dėl republikonų val
džios sugrįžimo, eina nuo
latiniai baliai-pokyliai, ku
rie prasidėjo šeštadienį, tę
sėsi sekmadienį, pirmadie
ni ir baigsis antradienio

Phila. važiuotės streikieriai 
nusibalsavo grįžt darban
Philadelphia. -— Streika

vusieji busų, gatvekarių ir 
požeminių geležinkelių-ele- 
veiteriu darbininkai nubal
savo grįžti darban tokiomis 
sąlygomis; kokias CIO uni
jos pirmininkas Mike Quill 
išsiderėjo iš Philadelphijos 
Transportation kompani
jos.

Slaptuose balsavimuose 
3,931 darbininkas pasisakė 
už streiko baigimą, 1979 už 
streiko tęsimą, o 1,514'bal
sų liko ginčijami.

Pranešama, kad daugu
ma jau grįžo darban, po 
keturių dieni] streiko.

Pagal naująją sutartį 
darbo savaitė iš pradžios 
bus sutrumpinta nuo ligi- 
šiolinių < 48 valandų iki 44 
valandų, o 1954 m. birželio 
1 d. — iki 40 valandų, v

Sukilę kaliniai padegė 
Pittsburgh© kalėjimą

Pittsburgh. — Sukilo 
daugiau kaip 1,100 kalinių 
Pa. Western ■ Penitentiary 
kalėjime; suėmė šešis sar
gus kaip įkaitus p padegė 
kalėjimo dirbtuves, išlaužė 
įvairius įrengimus ir išbel- 
dė langus.

Maištininkai reikalauja 
pegerinti kaliniams, sąly
gas ir paleisti pasitaisy
mui tuos, kurie atbūna 
trečdali bausmės, v

Gaisrininkai pila vande
nį, gesindami gaisrus. 300 
policininkų ir sargų apsupo 
kalėjimą, kad pastotų kelią 
mėginantiems ištrūkti, i

Kaliniai jau paleido vie
ną iš suimtųjų sargų.

.............r"-

LIŪTYS PRAŽUDĖ
10 ŽMONIŲ

Portland, O r-e g o n. — 
Smarkios liūtys per dvi 
dienas ir naktis sukėlė že
mių griuvimus nuo kalnų 
ir upių potvynius, kuriuose 
žuvo 10 žmonių Oregono 
valstijoj paliai sieną su Ca- 
lifornija.

naktį. Tam uliavojimui iš
leidžiama milijonai dolerių.

Naujojo prezidento įkur
tuvėm stebėti suvažiavę 
400,000 žmonių iš kitų mie
stų.

Paruošta didelis karinis 
paradas-, maršuojant apie 
20,000 kareivių, jūreivių 
lakūnų. Pranešama, jog 
parade, apart kitų ginklų, 
važiuos ir milžiniška ato
minė patranka, sverianti 
82 tonus.

Teigiama, kad prezidento 
Eisenhowerio Įkurtuvės, 
bus šaunesnės, negu bet ku
rio kito prezidento šios ša
lies istorijoje.

Tuojau pakeliama darbi
ninkams alga 8 centais, per 
valandą. Tatai turės būti 
sumokėta ir už pereitą lai
ką nuo 1952 m. gruodžio 15 
dienos.

Rugsėjo 15 d. šiemet bus 
pridėta po 6 centus valan
dai, o 1954 m. birželio 1 — 
dar po 7 centus.

Vidutinė alga Philadel
phijos važiuotės darbinin
kų buvo apie $1.50 valan
dai, kaip teigia praneši
mas New Yorko Timesui. 
Viso jų yra apie 10,000. ’
Eiliniai darbininkai •strei

kavo, reikalaudami geres
nės. sutarties. Už tai Mike 
Quill, unijos pirmininkas, 
smerkė streiką kaip “anar- 
chinį bei kriminalinį.” Da
bar jis džiaugiasi, kad 
streikieriai nubalsavo dar
ban grįžti.

Mahometoną vadas išstoja 
prieš Irano premjerą

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh pra
šė seimą, kad duotų jam 
diktatorišką galią dar vie
nus metus-valdyti šalį. Tam 
pasipriešino-^-vadovaujantis 
mahometonų kunigas Aja- 
tollah Kašani, iki šiol buvęs 
politinis Mossadegho drau
gas.

Kašani yra Irano seimo 
pirmininkas ir turi daug 
šalininkų. Taigi dar neži
nia; ar' seimas prailgins 
Mossadegho diktatūrą.

MIRĖ PETRAS 
GRIGALIS

CLIFFSIDE, N. J. — 
Sausio 19 d. čia mirė Pet
ras Grigalis, sulaukęs 60 
metų amžiaus. Pašarvotas 
Stepono Aromiskio koply
čioje, 423 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Bus 
palaidotas sausio 21 d., 
trečiadienį, 2 vai. po pietų, 
Alyvų kalno’ kapinėse, Mas- 
pethe.

z (Žinią telefonu pranešę 
Ch. Steponavičius).

———*■
ORAS. — Giedra ir vis 

nešalta. A

Republikonai bandę apeiti 
įstatą, kad Wilson galėtų 
tapti karo ministru
C. E. Wilsonas pelnosi iš General Motors korporacijos, 

kuriai valdžia duoda daugiausia karinių užsakymų

Washington. — Karinis 
Senato komitetas bent ke
lioms dienoms sulaikė už- 
gyrimą Charle’s E. Wilsono, 
kurį Eisenhoweris paskyrė 
gynybos sekretorium, tai 
yra, kariniu ministru. Nes 
paskyrimas peržengia įsta
tymą.

Wilsonas, iki šiol buvęs 
General Motors automobi
lių korporacijos pirminin
kas, sutikdamas tapti gy
nybos sekretorium,, aplei
do pirmininkystę ir pareiš
kė, jog “sutrauko visus ry
šius” su General Motors, 
bet pasilaikys pustrečio 
milijono dolerių vertės tos 
.Į I

Egipto premjeras 
Naguib uždaro visas 
politines partijas

- ■ + - -i - - ■ /

Kairo, Egiptas.. — Gene
rolas Naguib, Egipto prem
jeras, įsakė uždaryk ir iš- 
sklaidyt visas politines par
tijas ir užgrobė jų turtą.

Kartu Naguibo valdžia 
suėmė 25 karininkus, kurie 
ruošęsi nuverst Naguiba.

Juos sučiupęs Naguibas 
uždraudė s.eimo rinkimus 
per trejus metus, kad tuo 
tarpu galėtų įkurti “demo
kratinę santvarką” Egip
te.

Egipto ministrų kabine
tas išleido Įsakymą, kuriuo 
dar vieniems metams pra
tęsia Naguibui galią valdy
ti šalį be jokių apribojimų.

Jis su kitais karininkais 
.pernai vasarą nuvertė ka
raliaus Faruko valdžią. 

_____ %
Pargabenti iš Austrijos 
du veteranai laikomi 
po $50,000 betomis

I
Washington. — Lėktuvu 

pargabenti iš Austrijos, 
amerikiečiai karo vetera
nai Otto Verber ir Kurt L. 
Ponger yra laikomi teismui 
po $50,000 užstato vienas 
ir kitais. Kaltinami, kad’iš
davinė ję karinius Amerikos 
sekretus. Jurijui V. Noviko
vui, Sovietų ambasados se-

j kretoriui Washingtone.
Amerikos, valdžiai reika

laujant, Novikovas jau iš
skrido namo.

Verbėr ir Ponger, atei
viai iš Austrijos, buvo įsi 
pilietinę Jungtinėse Valsti
jose. Jie tarnavo tūlose 
amerikinėse įstaigose bei 
studentavo Austrijoj po 
karo.

(Amerikos slaptoji poli
cija Vienoje, Austrijos so
stinėje, kvočia ir daugelį 
kitų ąmerikiečių, nužiūrė
dama juos kaip “Sovietų 
agentus.”) x

korporacijos šėrų, ims. iš 
jos pelnų bonus ir pensiją.

General Motors stato 
valdžiai daugiausia tankų, 
šarvuotu automobiliu ir v ±
kitų įrengimų; turi dau
giau karinių valdžios už
sakymų, negu bet kuri ki
ta kompanija.

O įstatymas sako:
Jeigu valdininkas tiesio

giniai ar netiesioginiai gau
na pelno iš korporacijos ar 
kompanijos, ir veikia kaip 
Jungtinių Valstijų pareigū
nas, vedant valdžios reika
lus su korporacija ar kito
kiu bizniu, už tai jis bus 
baudžiamas iki dvejų metų 
kalėjimo ir $2,000 pinigines 
baudos. ’
Republikonų gudrybes v 
prieš įstatymą

Republikonai Senato ko
miteto nariai galvoja, kaip 
galima būtų tą įstatymą 
pakeisti arba apeiti. Jie, 
tarp kitko, svarsto šitokią', 
gudrybę: Kai valdžia, da
rys kontraktą su General 
Motors kariniams darbam, 
tai kitas valdininkas, o ne 
Wilsonas atstovaus vai* 
džią, darant kontraktą. Se-. 
natorius Taftas sako, pre
zidentas galėtų laikinai pa
skirti Wilsono pavaduotoją 
tokiam reikalui.

Įstatymas kliudo Jr buvu
sį iki šiol General Motors 
pirmininko pavaduotoją 
Rogerį'M. Kyesą, kurį Ei
senhoweris skiria gynybos 
sekretoriaus pavaduotoju. 
Kyes turi tos korporacijos 
Šerų už $200,000.

Įstatymas taipgi palie
čia Robertą T. Stevensą, 
skiriamą karinio laivyno 
sekretorium, ir Haroldą E. 
Talbotta, kuri Eisenhowe- ' V 7 V
ris. pasirinko oro jėgų sek
retorium. Nes ir jiedu turi' 
šėrų kompanijose, kurioms 
valdžia duoda stambius ka
rinių darbų užsakymus.

Buvęs N. York majoras 
negrĮšiąs iš Meksikos

Mexico City. — William 
O’Dwyer, buvęs New Yor
ko miesto majoras, pareiš
kė, jog apsigyvens Meksi
koj ir negrįš New Yorkan.

Kada tyrinėjančio ji sena
torių komisija pernai ati
dengė O’Dwyerio ryšius su 
gengsteriais - raketieriais, 
tai prez. Truman as ^pašiūri-* 
tė jį Meksiko?, kaip Jungti
nių Valstijų ambasadorių. 
Neseniai O’Dwyeris pasi
traukė iš ambasados.

Dabar skiriasi nuo 
O’Dwyerio gražuolė jo pa
ti, 32 metų • amžiaus. Jis 
yra 62 metų.
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Istorinė diena Washingtone.
Sausio 20 dieną — musų kraštui šiemet istorine 

diena.
Tą dieną, kaip žinia, Trumanas, išbuvęs prezidentu 

arti aštuoneris metus, pasitrauks, ją užleisdamas nau
jam prezidentui.

Tą dieną naujasis Jungtinių Valstijų prezidentas 
Dwight Eisenhower bus inauguruotas, prisaikdintas, 
kad jis. ištikimai tarnautų mūsų kraštui, jo žmonėms.

Antradienį naujasis prezidentas pasakys kalbą, ku
rioje jis daug maž nustatys gaires savo darbams, savo 
vyriausybei, kuri jau yra sudaryta ir tuojau savo vietą 
užims.

• Antradienį į Was.hingtona suvažiuos, suskris daugybė 
amerikiečių inauguracijos ceremonijų pamatyti. Sako
ma., ten tą dieną būsią apie milijonas žmonių.'

Netenka nei sakyti, jog tai bus svarbi Amerikos isto
rijoje diena.

KAM JIE ŠAUDĖ 
Į SAVUOSIUS.

V. Andrulis Vilnyj rašo: 
“Anądien būrys Amerikos 

armijos lėktuvais atakavo 
užfrontę. Sakoma, 14 karių 
užmušta ir daug sužeista. 
Paaiškėjo, jog ataką pada
rė per klaidą laivyno lėk
tuvai.

“Kodėl Amerikos lakūnai 
galėjo tokią klaidą padary
ti užfrontėje?

“Veikiausia jie palaikė 
amerikiečius partizanais. ..

“Kaip “Nieman Rapor
tai’ rodo, partizanai veikia 
Pietinėje Korėjoje gana 
smarkiai, tik neskelbiama 
to viešai.
“Karas yra žudymais—ka

riai žūsta nuo priešo, nuo 
nelaimių ir kartais dėl sa
vųjų klaidos.”

Kunigų laikraštis dėl to 
pyksta ant patriacho Alek
siejaus. Draugo redakto
riai norėtų, kad būtų ski
riami ordinai tiems, kurie 
dirba už tai, kad būtų ka
ras. Aišku, tokių ordinų pa
našiems “veikėjams” Tary
bų Sąjungos, vyriausybė ne
skiria ir negali skirti, ka
dangi pati tarybinė vyriau
sybė vsąi.s būdais kovoja už 
taikos išlaikymą.
. Mes galime Draugui tiek 
pastebėti: labai, galimas 
daiktas, jog savo laiku bus 
apdovanoti ordinais ir vys
kupas Paltarokas, ir pre
latas Stankevičius, nes ir 
jiedu, kaip viskas rodo, 
uoliai darbuojasi už taikos 
išlaikymą.

Ar Draugas išdrįs ir vy
skupą Paltaroką niekinti?

—o—
,< REIKŠMINGA šį DIENA IR TUO, kad mūsų krašto 
valdymą pasiims republikonai, — tie patys republikonai, 
kurie 1933 metais buvo iš valdžios išmesti.

Republikonai yra stambiojo kapitalo, stambiųjų kor- 
, poracijų atstovai. Todėl nestebėtina, kad į visas svar
biąsias vietas savo kabinete Eisenhoweris paskyrė stam
biausiųjų korporacijų bei bankų atstovus., kad jie, būda- 

s mi valdžioje, galėtų saugoti turčių interesus geriau, ne
gu saugojo juos demokratai.

Na, ir jie saugos. Tuo abejoti netenka!
" ’ —o—

JEI TRUMANAS būtų sugebėjęs geriau krašto rei
kalus vesti, aišku, šiandien prezidentu būtų prisaikdin
tas ne rėpublikonas, o demokratas.

.Bet jis nesugebėjo to padaryti. Jis, pavyzdžiui, be jo
kio reikalo, net be Kongreso atsiklausimo, įvėlė mūsų 
kraštą į karą Korėjoje, bet užbaigti tą karą negalėjo, 
nesugebėjo.

Na,-o, EZsenhoweris pažadėjo balsuotojams, būk jis, 
jei bus išrinktas, vyks į Korėją, ten reikalus patirs ir ka
rą užbaigsi Kad jis ten karą užbaigs, aiškiai nepasakė, 
tačiau daveMiai suprasti balsuotojams. Todėl jis ir "buvo 
išrinktas; jis gavo daugiau balsų, negu demokratas jo 
oponentas, Adlai Stevenson.

Daug neleistinu dalykų atliko prezidentas Trumanas 
ir jo valdžia, todėl ir demokratų partija prakišo rinki
mus, užleisdama vietą valdžios ištroškusiems republiko- 
nams.

Trumanas, pasitraukdamas iš prezidento vietos, sako
si, būk jį istorija įvertins, ka’ip didelį žmogų, didelius ir 
gerus darbus atlikusį prezidentą.

* Mes tuo labai abejojame.
. —o—

. NETENKA SAKYTI, jog mūsų krašto prezidento pa
reigos nėra lengvos. Ne! Jos sunkios, keblios, — didelės 

' įpareigos.
* 'Šiandien, be abejojimo, kiekvienas Amerikos pilietis 

' linki naujajam prezidentui Eisenhoweriui geriausios
sveikatos ir ištveripės.

* ....» Šiandien kiekvienas amerikietis linki, kad naujasis 
prezidentas atliktų gerų darbų mūsų kraštui. , :
$ Amerikiečiai nori, kad tuojau būtų baigtas karas Ko
rėjoje.

■$“ Amerikiečiai nori, kad naujasis prezidentas darytų 
Viską, kas užtikrintų pastovią, ilgametę taiką.

. ; Amerikiečiai, linkėdami naujajam prezidentui sveika
tos ir laimės, nori, kad jis saugotu mūsų Teisių Bilių, 
jcad jis gintų krašto konstituciją, kad jis dabotų, idant 
^Amerikos žmonių civilinės laisvės būtų išsaugotos..
* Tai didžiausieji amerikiečių troškimai, reiškiami šian- 
■dien, kada Esenhoweris' yra inauguruojamas prezidento

^pareigoms eiti.

r Nacių vadai.
ANGLIJOS OKUPACINIAI pareigūnai Vakarų Vok 

Kietijoje areštavo septynis nacių vadus, planavusius už
grobti to krašto valdžią.

Pasirodo, kad tie račiai, Hitlerio parinktiniai, gyveno 
* sau laisvai ir ištaigingai.

3-Adenauero vyriausybė, kuri skelbiasi, būk valanti nuo

PATRIARCHAS ALEK
SIEJUS APDOVANOTAS

Marijonų Draugas rašo:
“Maskvos laikraščiai pir

muose puslapiuose paskel
bė Augsčiausiojo Sovieto 
dekretą, kuriuo rusų Orto
doksų Bažnyčios primui 
patriarchui Aleksiejui, 70 
metų amžiaus., suteikiamas 
Raudonosios Darbo Vėlia
vos Ordinas. Patriarchas 
Aleksiejus yra buvęs Le
ningrado metropolitu. Ka
rui pasibaigus, jis labai ak
tyviai dalyvavęs komunisti
niame “taikos sąjūdyje,” 
už ką ir nusipelnė ateisti
niam komunizmui, kurį vi
suomet rėmė.”

“Glos

LENKAI SUJUDO 
GINTI NOW AKĄ

Lenkų savaitraštis.
Ludowy” rašo, jog valdžios
pasimojimas n u p ilietinti 
Stanley Nowaka, buvusį 
Michigano valstijos sena
torių, sukėlė didelį nerimą 
daugelyje lenkų amerikie
čių, pasiryžusių Nowaka 
ginti.

testo straipsniu prieš vy
riausybės žygius ir senelis 
Leo Krzycki, buvęs Ameri
kos Socialistų Partijos pir- 

buvęsmininkas, taipgi 
Amalgameitų unijos vice
pirmininkas.

Panevėžio mieste

' ___________________ ___ J   / r _ _______________________ __ ________________________,______________ ______ A - V.

’ ^naeizmo Vokietiją, nieko naciams nedarė ir nedaro. Ji
' tik puola komunistus ir pažangesnius darbininkus.
> * Tokių, kaip šitie septyni suimtieji, Vakarų Vokietijo

je yra tūkstančiai ir visi lauka, kada bus. sukurta vokie
čių armija, kad jie, — tiesiogiai ar netiesiogiai, — galė- 
tų jai vadovauti ir vėl būti galingi.
• Kas yra anglų valdomo joj zonoje, tas pats, reikia ma
nyti^ yra ir francūzų ir amerikiečių valdomosiose zonose. 

Padėtis skandalinga. Ji turi būti pataisyta.

PANEVĖŽYS. — Pane
vėžio miestas — Lietuvos 
Šiaulių srities rajono cent
ras. Vokiškųjų fašistų ka
riuomenė, bejėgiškai nirš- 
dama, sugriovė daugumą 
miesto gyvenamųjų namų 
ir pramonės pastatų. Mies
to atstatymas prasidėjo 
tuoj po to, kai tarybinė ar
mija išvijo hitlerinius oku
pantus. šiuo metu miesto 
išvaizda yra tiek pasikei
tusi, kad sunku beatpažinti. 
Miestas užstatomas pagal 
miesto tarybos patvirtintą 
planą.

Buržuazinėje Lietuvoje 
miesto gyventojai tik sva
joti tegalėjo apie gerai 
įrengtus butus. Dabar vien 
per pastarąjį laiką mįestie- 
čiai gavo 357 naujai pasta
tytus namus, kurių gyvena
masis plotas sudaro 20,569 
kvadratinius metrus. Nau
jieji gyvenamieji namai 
buvo statomi su visais pa
togumais.

Be to, milijonai rublių iŠ 
miesto biudžeto pokarinių 
laikotarpiu išleista su
griautų namų atstatymui, 
o taip pat jų kapitaliniam 
remontui. Ryšium xsu tuo 
mieste atiduota naudotis 
dar 24.120 kvadratinių me
trų gyvenamojo ploto.

Daugelis miesto gyvento
jų jau persikraustė į nau
dus ir atstatytus namus. 
Pavyzdžiui, Ukmergės gat
vėje name Nr. 2 gavo butą 
T. Grebenkienė, geležinke
lio darbininkas Kuzma per
sikraustė i naują butą Sto
ties gatvėje, ir tt.

Per pokarinius metus 
Panevėžyje pastatyta ii" 
atstatyta daugelis pramo
nės įmonių., Respublikinio 
biudžeto lėšomis mieste bu
vo rekonstruotos tokios 
vokiškųjų okupantų su
griautos įmonės, kaip cuk
raus fabrikas ir duonos 
kombinatas, Pastatytas o- 
dinių pakinktų fabrikas/

“Raudonasis švyturys” ir 
siuvimo fabrikas “Nevė
žis.” Statomas linų verpi
mo fabrikas. įkurtos bal
dų dirbtuvės. Pokariniu 
laikotarpiu miesto darbi
ninkų .skaičius padidėjo 
13,6 procento.

Daug dėmesio Panevė
žyje skiriama liaudies švie
timui, sveikatos apsaugai 
ir socialiniam aprūpinimui 
išvystyti. Palyginti su 1946 
metais, 237 procentais pa-* 
didėjo miesto biudžeto a- 
signavimai socialiniams- 
kultūriniams reikalams.

38 procentai miesto biu
džeto 1952 metais skirta 
liaudies švietimui toliau 
vystyti. Jei buržuazinėje 
Lietuvoje Panevėžyje tebu
vo iš viso 7 pradžios mo
kyklos, 2 valstybinės ir dvi 
privačios gimnazijos, .ku
riose mokėsi 1,700 mokinių, 
tai dabar mieste veikia 3 
septynmetės ir 4 vidurinės 
mokyklos, 3 darbininkų 
jaunimo vidurinės mokyk
los, hidromelioracijos tech
nikumas, pedagoginė mo
kykla, medicinos seserų 
mokykla ir amatų mokyk
lai. Mieste yra 8,000 moks
leivių.

Miestiečių dispozicijoje— 
4 bibliotekos, 3 skaityklos, 
kultūros rūmai, dramos 
teatras, 2 kinai, geležinke
lininkų klubas, kraštotyros 
muziejus.

Žymiai praplėstas mies
to medicinos įstaigų tink
las. 34 procentai miesto 
biudžeto 1952 metais asig
nuota sveikatos apsaugos 
reikalams. Be dviejų ligo
ninių ir poliklinikos su į- 
vairiais kabinetais, aprū
pintais pirmarūšiais įrengi
mais, mieste veikia gimdy
mo namai, moterų ir vaikų 
konsultacijos, vaikų, lopše
lis ir kūdikio namai.

Kasmet Panevėžio pensi
ninkams išmokama 2,049,- 
000 rublių. Žymios lėšos

ANTANO VAIVUSKO IR 
KITŲ IŠLEISTUVIŲ 
POBŪVIS.

MONTEVIDEO. — Š. m. 
lapkričio 30 d. įvyko ULO 
ruoštas, išleistuvių pobū
vis, atsisveikinimui su grįž
tančiais į Tėvyne lietuviais: 
buvusiu ilgamečiu “Darbo” 
redaktoriumi A. Vaivuskų 
ir jo šeima, M. Janulionie- 
ne, B. Jurkevičium ir P. Ju- 
sium.

Pobūvio dalyviai vos su
tilpo ULC namų patalpose. 
Prie trijų ilgų stalų visos 
vietos buvo užimtos ir kone 
pus.ei svečių teko stovėti. 
Prie garbės stalo sėdėjo iš
vykstantieji draugai su at
stovybės ir kitais svečiais. 
St. Rasikui vadovaujant 
pobūvis vyko sklandžiai. 
Ilgą atsisveikinimo kalbą 
pasakė A. Vaivuskas, po to 
kalbėjo kiti draugai ir 
draugės.

ULC Valdyba, įvertinda
ma ilgametį A. Vąivusko 
triūsą mūsų kolonijoje, pa- 

, gamino ir jam įteikė didelį 
ir labai gražų pergaminą. 
Taipat Centro Valdybos 
iniciatyva tapo pagamintas 
melsvo šilko kaspinas su 
atatinkamu auksuotu įrašu 
ir įteiktas A. Vaivuskui, 
kad parvažiavę į Vilnių 
uždėtų gėlių vainiką, Urug- 

.vajaus lietuvių kolonijos 
vardu, ant Marytės Melni
kai tės paminklo, kritusių 
už Lietuvos laisvę didvyrių 
pagerbimui. M. Povilians- 
kas savo lėšomis pagamino 
ir įteikė A. Vaivuskui pui
kų aukso medaljoną, Urug
vajaus Lietuvių Centro ir 
laikraščio “Darbas” vardu.

Po kalbų ir banketo, ku
riame darniai darbavosi, 
niekuomet nepailstančios 
ULC moterys, prasidėjo 
linksmoji dalis — šokiai, 
grojant Antano Sausio or
kestrui. Vaišės prie atskirų 
stalelių ir atsisveikinimai 
su iškeliaujančiais draugais 
ir draugėmis užsitęsė 
po pusiaunakčio.

!

iki

d. 
iš

NAUJAS LIETUVIO 
KAPAS

• Šių metų lapkričio 21 
netikėta mirtis išplėšė
gyvųjų tarpo mūsų draugą 
Antaną Budreiką, ilgame
tį ULC narį, Darbo skaity
toją.

Velionis kilęs iš Viėšintų 
valse., Panevėžio apskr., 51 
metų amžiaus, tapo palai
dotas Cerros kapinėse. Pa
siliko nuliūdime žmona Ma
rijona, dukrelė Vanda ir sū
nus Vilis. Tegul bus lengva 
Urugvajaus žemelė.
Padėka

Velionio A. Budreikos 
šeima pareiškia didžią pa
dėką organizacijai už para
mą ir visiem draugam ku
rie atsilankė paskutinėj 
valandoj. M. Budreikienė.

, (Iš Darbo.)

taip pat leidžiamos pasenu
sioms žmonėms aprūpinti. 
Jiems mieste įsteigti spe
cialūs namai.

Miesto biudžete taip pat 
yra numatyti dideli asig
navimai pagalbai daugia
vaikėms motinoms teikti, 
pavyzdžiui, Koste j a n- 
kauskienė gavo 22, 582 rub
lius, iš kurių jinai 10 tūks
tančių rublių gavo vienu 
metu, R. Rybakienė gavo 
20,430 rubliu, J. Repovienė 
—26,250 rublių ir tt.

Kas. metei didėja Panevė
žio biudžetas, lygiai kaip ir 
kitų Lietuvos TSR miestų 
biudžetai. Palyginti su 1946 
metais, miesto / biudžetas 
praėjusiais 1952 metais, pa
didėjo 25 procentais.

J. Grigas.

Worcester, Mass.
Sausio 6 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir p.ukterų Darbininkų 
Klubo ir Apšvietos Bendrovės 
metinis susirinkimas. šiame 
susirinkime valdyba ir įvairios 
draugijos komisijos išdavė pil
ną atskaitą iš 1952 metų lab
daringo veikimo.

Sutraukus. įvairius raportus 
į krūvą, tai pasirodo, kad 
draugija nemažai veike. Vie
nok 1952 metų sąlygos buvo 
gana sunkios ir nepelningos. 
Pavyždin, šventadieniais buvo 
didelis trūkumas busų. Jeigu 
prisieidavo nuvažiuoti į mūsų 
vasarnamį, tai prisieidavo 
laukti buso porą valandų ir 
fėrų kainos didelės, ir nepap
rastas brangumas taksų, ir ap- 
draudos nepaprastai didelės.

52 nariai per 1952 m. sirgo, 
aštuoni nariai mirė. Nekurie 
nariai sirgo daugiau kaip po 
šešius mėnesius. Taigi galima 
suprasti, kiek draugija turėjo 
išmokėti pašalpos ligoje esan
tiems ir pomirtinių', numiru- 
siems. O prie to dar suteiki
mas nariui ar narei paskutinio 
draugijos patarnavimą, kaip 
gražių gėlių kvietkas ir grab- 
nešiai. L. S. D. Draugiją atli
ko per 1952 metus gražų, lab-

daringą visuomenišką darbą.
Norintieji prisirašyti prie 

mūsų draugijos, kreipkitės 
pas sekretorių Kižį.

Pastaba nariams ir simpati- 
kams. L. S. D. metinis bankie^P 
tas įvyks ne sausio paskutinfl 
šeštadienį, kaip kad praeityje ‘ 
būdavo, bet vasario21 d., 29 
Endicott St.

Sekantis draugijos susirin
kimas įvyks vasario 3 d.

Visi nariai dalyvaukite su
sirinkimuose ir parengimuose.

Rep.

Daugiausia Švedijos pajamų 
taip pat skiriama ginklam

Stockholm, Šved. — šve- 
valdžia reikalauja, 

paskirtų
dijos. 
kad jos seimas
1 bilijoną, 584 milijonus 
dolerių lėšų per metus. 
Apie 28 procentus tų pini
gų skiria kariniams tiks
lams, 26 su puse procentus 
visuomeniškai gerovei, o 
kas lieka — kitiems ^val
džios reikalams.

Tai dar pirmą kartą per 
keliasdešimt metų Švedija 
skiria ginklavimuisi dar^k 
giau lėšų, negu čiviliniamsF 
pagerinimams.

Laisves suvažiavimo žinios
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’Gauname gražių pasveikinimų suvažiavimui ir tąja 
proga aukų Laisvei. Taipgi kolonijose įvyksta pramogos 
dienraščio paramai suvažiavimo proga. Skambus balsas 
iš tolimosios Kalifornijos: 
“Laisvės Administracijai!
Gerbiamieji:—

A. L. D. L. D. 198 kuopa, Oakland, Calif, siunčia svei
kinimą Laisvės bendrovės suvažiavimui ir aukų Laisvei 
suvažiavimo proga $25.00.

Draugiškai,,
Ks. B. Karosienė.”

Iš tos pat tolimosios padangės kitas laiškelis:
“Los Angeles, Calif. — Sveikinu suvažiavimo dalyvius, 

atvykusius svarstyti mūsų dienraščio išlaikymo ir stip
rinimo reikalus. ?

Man atrodo, kad mels, gyvenantieji vakaruose ir kitu p 
toliau nuo centro, neturėdami progos prisidėti prię di* 
dėsnių darbų, turėtume prisidėti juo su didesne auka. 
Prisidėti reikėtų ir dėl to, kad daugelis mūsų draugų 
jau neprisidės daugiau — jų nesiranda tarp gyvųjų. 
Mes, likusieji, atsakomingi garbingai išlaikyti savo or
ganizacijas ir spaudą. Dėl to sykiu su sveikinimu siun
čiu $10, pareikšdamas:

Gyvuok, Laisve, dar ilgus metus!
A. A. Buddy.”

Kiti geradariai su trumpais linkėjimais suvažiavimui 
ir su dovanomis Laisvei pasirodė sekamai:

Juozas Daubaras, Athol, Mass..........................$10.00
Mr. ir Mrs. Pranaitis, Flushing, N. Y................7.00
Jonas Karpavičius, Brooklyn, N. Y..................7.00
F. Kazokienė ir duktė Suzana, Jamaica, N. Y. . .6.00
J. Bakanas, Chester, Pa................. ..................... 5.00
Pirmas Laisvės skaitytojas, Rochester, N. Y. .. 5.00
Moterų Klubas, per Galgauską, Norwood, Mass. 5.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md............
Juozas, Binghamton, N. Y.......................
Joe Karan, Monterey Park, Calif. ...i...
Anna Daukša, Grand Rapids, Mich.........
J. Augutis, E. Billerica, Mass..................
Julius Thomas, New Kensington, Pa. ..
F. Norris, Flushing, L. I. N. Y................
J.< Paukštaitis, Miami, Fla.......................
A. Gitaitis, Middleton, Del.......................

'W. Chepalis, Alliance, Ohio. ..'...............
J. Kraus, Hart,' Mich. .. ...........................
B. Krutienė, Roselle, N. J.......................
V. Ivanauskas, Hamilton, Canada............
W. Gudaitis., E. St. Louis, Ill............ .
J. Mikalauskas, E, St. Louis, Ill................
Paul Keršulis, Cambridge, Mass............ >
K. Sadauskas, B’klyn, N. Y.....................
J. Deksnys, Worcester, Mass...................
Peter Cox, Roslindale, Mass...................
Fr. Jasiunas, Sand Brook, N. J................
E. Bender, Collegeville, Pa.......................
F. Shuman, Farmington, Me..................
St. Puodžiūnas, Schenevus.......................
J. M. Pupis, Pasadana, Calif...................
W. Williams, Dorchester, Mass................
Joe Deltuva, Hanover, Md.......................
J. Brundza, Montreal, Canada..................
V. ir E. Čekanauskai, Binghamton, N. Y
Viso dovanų dienraščiui suvažiavimo proga, jau įplau

kė $184.00. Aišku, dar tik pradžia.
Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdlnr 

ti, už dovanas. Suvažiavimas jau už keleto dienų. Prašo
me visus dalininkus, kuriems tik nepertoii, dalyvauti^ 
suvažiavime. Taipgi visi turėkime mintyje po suvažavLjfcį 
mo banketą. Malonėkite išanksto įsigyti banketo bili^ 
tus. * I

4.00 
4.00 
3.00 
2.00

• 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 >

2.00
2.00 .
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 .
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 J
1.00
1.00

Laisves Administracija^
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Rochester, N. Y.
Gruodžio 24 d. mirė Mate- 

ušas (Maikis) Totorius, išsir- 
I gęs daugiau kaip metus laiko, 
t ■'ligoninėje.

Velionis gimęs Lietuvoje, 
1883 metais, Viešintos parapi
joje, Didžiuliškų sodžiuje, 
Kauno red. Atvažiavo Į šią ša
lį 1903 metais. Visą laiką iš
gyveno Rochester, N. Y. Apsi
vedė su Morta Juozeliunaite, 
kuri mirė metai ir pusė. Išau
gino .ir išleido į mokslą vieną 
sūnų. Sūnus dabar gyvena 
New Yorke.

Sūnus Juozas Totorius at
važiavo Kalėdų šventėmis at
lankyti savo mylimą tėvelį, 
bet rado jau mirusį prieš ke
letą valendų.

Velionis Mateušas Totorius 
buvo laisvų pažiūrų. Priklau
sė Gedemino Draugystėje. 
Skaitė Laisvę. Visada rėmė

darbo klasės reikalus. Lanky
davo susirinkimus ir parengi
mus ir aukodavo pagal išgalę.

Tapo palaidotas laisvai, Ri
verside kapinėse. Iš namų iš
lydint atsisveikinimo kalbą 
pasakė L. Bekešienė, o arit 
kapų — graborius G\ Savage.’

Paliko nuliūdime sūnų Juo
zą, brolį Juozą ir brolienę To
torius, kurie rūpinosi šerme
nimis ir palaidojimu. Sugrįžus 
nuo kapų, palydovai buvo pa
kviesti pietų j Gedemino sve
tainę, pavaišinti skaniais val
giais ir kava.
, Ilsėkis, 
amžinai!

brangos drauge,

L. B.

Padėka 

dėkuojameŠirdingai 
siems draugams už gėles, 
šermenų lankymą ir palydėji
mą į kapus ir Mr. Savage, 
graboriui, už malonų patarna
vimą. Tuo viskuo suteiksite Į

vi
ii ž

mums daug, suraminimo šio 
nuliūdimo valandomis.

Sūnus Juozas,brolis ir 
brolienė Totoriai.

Sausio 7-tą mirė Margaret 
Valiulienė, Petro Valiulio 
žmona. Ji nupuolė laiptais 
savo naujoje stuboje, prasi
mušė galvos kaulą ir nuo to 
mirė. Gal kas kitas parašys 
daugiau apie šios nelaimės iš
tiktą šeimą.

LOCKPORT, N. Y.
Mirė Frank Kudro

Gruodžio 30 d. pasimirė 
Frank Kudro, nuolatinis Lais
vės skaitytojas. Buvo palaido
tas sausio 3 d.

Jennie Kudro

Laisves bendroves suvažia
vimas laukia nuo organizacijų 
ir nuo asmenų pasveikinimų.

UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa) 
nepavargusią po alsinančios dienos, be
sistengiančią sutalpinti savo baltinius ir 
drabužius į per mažas spintas; neįsteng
dama tai padaryti, pasilipusi ant suole
lio, laikydama šūstį paklodžių, žiūrėda
ma į pilnas lentynas, svarstydama kitą 
planą, ji švilpavo kaip berniokas (Vag
nerio dūdų motyvą, kurį, apie tai net ne
galvodama, ji pavertė grubiai juokingu). 
Silvi į ją pažiūrėjo ir tarė:

— Aneta, gėriuosi tavimi.
(Ji ne visai taip galvojo.)
— Kodėl? — paklausė Aneta.
— Jei aš būčiau tavo vietoje, tai bent 

siųsčiau!
Aneta pradėjo juoktis ir, užsiėmusi 

savo darbu, davė jai ženklą tylėti.
— Manau, kad būsiu suradusi...— ta

rė ji.
? W Ji įkišo galvą ir rankas į spintą, tvar

kė, ardė, kniso. — -
— Ar nesakiau!.. — tarė ji... — Aš 

~ tave įveikiau!..
(Ji kreipėsi į prikimštą, sutvarkytą, 

įveiktą spintą.)
Nugalėjusi ji nulipo nuo suolelio.
— Silvi, — tarė ji, — siutiny! (ji lai

kė ją už pasmakrės) kai buvome mažu
tės, žaisdavome, statydamos namus 
domino. Ar tu širsdavai, kai namai 
griūdavo?

— Aš nužerdavau domino žemėn, 
tarė Silvi.

— O aš sakydavau: Keberiokšt! 
pastatysiu kitą!..

— Tuoj pat sakyk, kad supurtydavai 
stalą!..

— Et! dėl to neprisi-ekdinėčiau! —pa
sakė Aneta. ' - (

Silvi ją apšaukė:
— Anarchiste!
— Še tau! — tarė Aneta. — O ar.tu 

ne tokia?
Silvi buvo ne tokia. Kai jai tai buvo 

^nalonu, ji galėjo pasityčioti iš tvarkos 
ir autoriteto; bet jai buvo reikalinga ir 
tvarka, ir autoritetas. Tegul tai būtų 
tik kitiems! Beje, taip pat ir jai: malo
nu sukilti tik tada, kai yra autoritetas. 
O tvarkingumu Silvi taip pat. buvo ap
dovanota; ji šmeižė nustatytą tvarką tik 
todėl, kad ne ji pati buvo ją nustačiusi. 
Bet kad ji buvo nustatyta, ji dėl to ne- 
priekaištavo. Tvarka turi būti nusta
tyta. Nuo to laiko, kai ir ji, ir ji pati' 

•y -buvo įsikūrusi, pati buvo šeimininkė ir 
A tvarkė savo reikalus, ji buvo už pastovią 

tvarką. Nustebusi Aneta padarė šį at
radimą. B-et tai .nebuvo vienintelis. 
Žmogų tik tada galima gerai pažinti, kai 
matai jį kasdieniniame darbe, kuris pa
žaboja svaičiojimus ir parodo tikrovėje 
j’o veiksmus ir judesius. Aneta buvo ma
čiusi Silvi tik jos nedarbo ir dykūniško 
poilsio laikotarpiais. Kas gali spręsti 
apie katę, išsitiesusią ant minkšto pa
galvio? Reikia pamatyti ją medžioklė
je, lanku išriestą nugarą ir žalia ugnimi 
akyse.

•SK. Aneta pamatė Silvi savo sklype, lope
lyje, kurį ji buvo išsirėžusi paryžietiš- 
kose džiunglėse. Mažoji siuvyklos vedė
ja į amatą žiūrėjo rimtai, ir ji niekam 
neleido imtis meno vadovauti jos reika
lams. Aneta galėjo ją stebėti, kiek tik

• v
1S

su

norėjo* ir iš arti: pirmąsias po persi
kraustymo savaites ji valgė pas Silvi; 

'buvo sutarta šeimininkauti kartu, kol 
Aneta galutinai įsirengsi,Iš savo pusės 
Aneta stengėsi būti naudinga, imdama
si kai kurių atelje darbų. Taigi ji mate 
Silvi visą dieną, čia su klientėmis, čia 
su darbininkėmis, čia ją vieną akis į 
akį; ji pastebėjo sesers bruožus, kurių 
dar nebuvo pažinusi, o gal jie išryškėjo 
tik paskutiniaisiais pora ar trimis me
tais.

Meilioji Silvi po žavia šypsena nebe
slėpė nuo veriančių Anetos akių sauso
kos prigimties, kuri net įkarščio momen-. 
tais žinojo, ko siekia. Ji turėjo nedidelį 
darbininkių personalą, kuriam vadovavo 
pavyzdingai. Būdama nepaprastai pas
tabi ir kerinčios išraiškos, ji pasirinko 
ir prie savęs patraukė besąlygines pasi- 
šventeles. Tokia buvo jos pirmutinė 
Olimpi, daug vyresnė už ją, labiau dar
be patyrusi,‘puikiausia darbininkė, bet j 
nesumani, nemokanti apsiginti; atvykti- . 
si iš 'provincijos ir pasimetusi Paryžiu
je, išnaudota, pajuokta vyrų, moterų, 
viršininkų .ir draugų, ji nebuvo tokia 
kvaila, kad viso to nematytų, bet jai sti
go jėgos atsispirti; ir ji ieškojo tokio 
žmogaus, kuris, jos neapgaudinėdamas, 
naudotųsi jos darbu, atpalaiduodamas ją 
nuo vūrgo vadovauti sau pačiai. Ją pa
vergti Silvi nereikėjo jokių pastangų. 
Reikėjo tik budėti, kad gerai susiderin
tų tas varžoviškas pasišventimas, kurį ji 
pati buvo sužadinusi savo darbininkėse, 
gudriai pasinaudoti jų antagonizmu, 
kad būtų galima kurstyti jų uolumą, ir, 
išmintingos vyriausybės pavyzdžiu, įs
teigti varžovių sąjungą bendro darbo 
meilės pagrindais. Dėl mažučio atelje. 
garbės ir norėdamos.pasižymėti jauno
sios darbdavės akyse, jos pasidavė gud
riam Silvi viešpatavimui, dažnai vertu- 
siam jas dirbti ligi išsekimo. Ji duoda
vo pavyzdį; ir niekas nesiskundė. Nuo- 

.širdus stačiokiškumas, pašaipiški pokš
tai, iš kurių jos skambiai kvatodavosi, 
palengvindavo kamuojantį jungą ir 
joms padėdavo ištverti ligi galo. Did
žiuodamosi savo darbdave, jos pavydžiai 
ją mylėjo. O ji, kursčiusi jų užsidegi
mą, pasilikdavo abejinga. Vakare, kai 
jos iš-eidavo, ji kalbėdavo apie jas savo 
seseriai su šaltu ne jausmingumu, kuris 
Anetą piktindavo. Šiaip, esant reikalui, 
ji būdavo paslaugų ir jei matydavo jas > 
kenčiančias arba atsidūrusias vargę, ji- 
nepalikdavo jų be pagalbos. Bet jei ser
gančių ar sveikų ji jų nematydavo, tuoj 
jas pamiršdavo. Ji neturėjo laiko galvo
ti apie nesančias. Ji neturėjo laiko ilgai 
mylėti. Amžinas veiklumas, visos aki
mirkos užimtos: tualetas, šeimininkavi
mas, valgymas, amatas, drabužių pri
taikymas, plepėjimai, meilė, pasi
linksminimai. Ir visa taip, -r- ligi (nie
kad per ilgai) tylos, kai po’dienos triūso 
iki nakties poilsio ji likdavo viena, pati 
su savimi, — visa turėjo tikslingą pobū
dį. Nė kampučio svajonėms. Pati save 
stebėdama, ji žiūrėdavo aiškia ir smal
sia akimi,-kuri tiria kitįus ir į save žiūri 
kaip į praeivį. Vidinio gyvenimo tik - 
minimumas: viskas išvystyta veiksmais 
ir žodžiais. Moralinės išpažinties reika
las, kurį jausdavo Ancta, čia nerasdavo 
vietos. Ją varžė ši amžinai aiški diena.

(Bus daugiau) >

MONTREAL, CANADA
šiukšlių vežimo sunkveži
miai streikuolja

Kaip ir dbuvo tikėtasi, 
miesto samdomi sunkveži
mių nuvežimui šiukšlių sa
vininkai jau streikuoja. Jų 
sąjunga, kaip žinia, reika
lavo pakėlimo atlyginimo 
$2.75 į valandą ir pasirašy
mo su miesto viršininkais 
kolektyvės sutarties. Mies
tas pasiūlė $2.25 į valandą, 
bet aiškiai nepas.isakė, ar 
sutinka pripažinti sąjungą, 
kaip legalio 
gentūrą.

. Po poros 
policija jau 
streikierius.
kas, šiuos žodžius 
nerodo jo^io. palinkimo tar
tis su sunkvežimių savinin
kais. Priešingai, ieško strei
klaužių ir tikisi streiką 
laužyti.

barginimo a-

.dienų streiko, 
areštavo 27 
Miestas, kol 

rašant,

su

kilo

Eugenija bei sūnus .Vytau
tas suteikė gražių linkėji
mų ir vertingų dovanų.
c ... 4 -°-Susižiedavo

Alvyra Tan.ošiūnaitė su
sižiedavo su francūzų tau
tybės jaunikaičiu. Taipgi 
Rita Kiškiūtė susižiedavo 
su Victor Romack. Neteko 
patirti, kada jųjų1’vestuvės 
įvyks, bet veikiausiai neto
limoj ateityj.

—o—
Susilaukė dukters

William ir Aldona Alens- 
kai (Tamošiūnaitė) susi
laukė sveikos ir gražios 
dukrelės. Motina ir nauja
gimė jaučias?' gerai.

—0—
Buvo išvažiavę svečiuose

• Teko patirti, kad Kazys 
Kiela laike švenčiu buvo 
išvažiavęs svečiuose pas 
savo dukterį Nellie Mitku
vienę, New Jersei valstijoj 
gyvenančią.

' ' —o—
Serga

Emilė Federowich, Čel- 
kienės sesutė, yra susirgu
si, rodosi, dabar ir randasi 
čia pas sesutę, nes ji gyve
no už miesto ribų, farmoje.

Marcelė Stulginskienė 
buvo slinkiai susirgusi, bu
vo ligoninėje, dabar jau 
randasi namuose.

Rapolas Karalevičius ap- 
laikė s.uųkią šalčio ligą, 
taip kad tris dienas turėjo 
išlikti iš darbo ir pagulėti 
lovoje. ’

Emilė Zenienė, grįžusi iš 
Amerikos, irgi nesijautė 
gerai, kad net turėjo šauk
tis gydytojo pagalbos.

Antanas Kavoliūnas buvo! 
susirgęs, taipgi Kostas Šil- 
kaus.kas ir Bagužis, bet da
bar kai kurie iš jų jau pa
sveikę, kiti sveiksta.

—o—

Baltimorės miesto studentės atrodo nepatenkintos, 
kad joms reikia mokyklą apleisti dėl streikuojančių 
ADF džianitorių ir[kitų miesto tarnautojų. 190 neap- 
šildytų mokyklų turėjo užsidaryti.

dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir Lietuvių Kultūrinio Centro 
šėrininkai.

Palydėjo į'kapus didelis 
lietuvių būrys. Nuo kapų visi 
buvo užprašyti į Lietuvių Klu
bą ir pavaišinti.

Ji. buvo 62 metų amžiaus, 
gero 'būdo, su visais draugiš
kai sugyveno. Paėjo iš Marci- 
konių, Vilniaus apylinkės. Pa
laidota .ant Lietuvių Koopera- 
tyyių Kapinių.

Ilsėkis, 1 miela drauge, šios 
šalies žemelėje. O vyrui, sūnui 
ir kitiem giminėm giliausia už
uojauta.

ViJkausku Šeima.

Au-

ne
ari
ant

Gailestingųjų sesučių 
drąsumu išgelbėta 
nuo gaisro kūdikiai

Sausio 2 d. vakare
gaisras BCG Klinikoj, ant 
Letourneux ir Hochelaga 
gatvių kampo, trečiam auk
šte, kuriame gulėjo 92 kū
dikiai, nė vienas ne dau
giau kaip 3 mėnesių am
žiaus.

Nors gaisras, del nežino
mų priežasčių, kilo ūmai ir 
visas aukštas prisipildė 
dūmais, bet gailestingųjų 
sesučių drąsą, visi kūdi
kiai buvo išgelbėti nuo mir
ties. Slaugės nunešė juos 
žemutiniam aukšte apsau
gai.

Klinikoje užlaikomi vai
kučiai džiova, sergančių tė
vų ir jie ten nelaikomi il
giau kaip du mėnesiu.
Gaisro vietoj buvo iššauk

ta trys ugniagesių stotys 
ir gaisras užgesytas.

—o— 
Reikalauja Apsaugos 
Ministerijos

Karališkas Kanados
tomobilių Klubas, čia susi
rinkęs į 19-tą savo metini 
susirinkimą, tarp kit-ko iš
kėlė minti, kad Kvebeko 
provincijoj būtų įsteigta 
Provinciale Apsaugos Mi
nisterija ir įgalinta su pil
na teise valdyti kelius ir 
prižiūrėti taipgi imtis visų 
priemonių sulaikymui 
laimingų atsitikimų su 
tomobiliais miesto ir 
vieškelių.

Klubo prezidentas, iškel
damas mintis, del tokios 
ministerijos, pareiškė, kad 
Kvebeko provincijoj nelai
mingų atsitikimų'ir mirčių 
su automobiliais netoli du- 
beltavai įvyksta, palyginus 
su visa Kanada.

> . —o— • ■
Vagys įsiplėše i valdišką 
įstaigą

. Trijų Karalių šventės 
dienoje, kuomet čia del re
ligines šventės, visos įstai
gos uždarytos, vagys įsi- 
plėšė į Provincialę Mokes
čių raštinę, Castle buijdin- 
ge, ant Stanley gatvės ir 
apvogė. Piniginė spinta, 
sakoma, nebuvo atplėšta, 
bet šiaip vagišių viskas iš
vartyta ir kai kurie daik
tai išvogta.

Policija ieško kaltininkų. 
—o‘—

Gurkliams: staigmena
Brolio Povilų Gurklio ir 

kitų artimų bičiulių inicia
tyva, sausio 3 d. Dominin
kui ir Elzbietai Gurkliam 
buvo 'surengta, netikėta 
staigmena—balius, pagerb
ti juodu jų 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Pagerbimui susirinko arti 
200 svęčių, jų tarpe giminės 
Nevarai iš Bostono, Mass.

Taipgi jubilijantams sve
čiai, dukteiys — Irena ir

Mirė
Sausio 6 d. netikėtai stai

ga nuo širdies smūgio mirė 
Antanais Zimantas, sulau
kęs 76 m. amžiaus. Jo žmo
na Rozalija mirė su virš 3 
m. atgal. Paliko nuliūdime 
tris sūnus, Antaną, Joną ir 
Stasį, taipgi dukterį Liliją 
(Mrs. C. Fabbro). Iš Lietu
vos kilęs, Šakių apskrities, 
nuo Griškabūdžio. Į Kana
dą atvykęs y prieš pirmą pa
saulini kara.

v v S)

Velionis buvo ramaus bu
do, pažangus žmogus. My
lėjo skaityti knygas, ir lai
kraščius. Visą laiką buvo 
Liaudies’ Balso skaitytojas, 
didelis jo patrijotas. Visuo
met gausiai paremdavi su 
aukomis visokį pažangų ju
dėjimą, o Liaudies. Balsą 
ypatingai stropiai paremda
vo finansiniai.

Te būna lengva Kanados 
žemė velioniui Antanui Zi- 
mantui, atsigulus joje am
žinam jo poilsiui. J.—

į galvą ir taip

priėjo sulaukęs 
šios išnaudoji-

Nashua, N. H.
Senelis nusižudė

Susilaukęs ilgos senatvės, 
turėdanlas 91 metus amžiaus, 
senelis Walter Stickney palei
do kulką sau 
nusižudė. 1

Tai prie ko 
senatvės. Prie
mo sistemos šis senelis jautėsi 
niekam nebereikalingas. Todėl 
ir galą sau pasidarė.

Mirė Miškiniene
Čia pasimirė d. Miškinienė 

ir tapo palaidota sausio 11 d. 
su bažnytinėmis apeigomis ir 
ant tikinčiųjų kapų.

Paliko liūdesyje vyrą ir ki
tas gimines.

Mirė J. Sipuliauskienė
Sausio 11 d. tapo palaidota 

J. Sipuliauskienė. Paliko sūąų 
Bronių, vyrą Valentį ir seserį 
Brocktoil, Mass.

Sipuliauskai yra nuolatiniai

FAIRLAWN, N. J.
Mirė Kazimieras Čiuberkis
Sausio 8 d., 1953 m., 5 va

landą po pusdienio, mirė drg. 
K. čiuberkis. Paliko nuliūdi
me savo gyvenimo draugę, dvi 
dukteris, vieną žentą ir vieną 
anūką.

K. čiuberkis palyginamai 
buvo dar nesenas žmogus,, tik 
67 metų ir atrodė gana tvir
tas ir dar galėjo ilgai gyventi, 
bet, matomai, turėjo silpną 
Širdį. Nors iš namų važiuoda
mas į savo biznio įstaigą (jis 
turėjo gazalino stotį) nieko 
blogo nesijautė, bet, matomai, 
Įstaigoje pasijuto blogai, tad 
skersai gatvę nuo įstaigos nu
ėjo pas kaimyną ir pasakė, 
kad jis mirštąs, ir prašė pa
šaukti gydytoją. Kai gydyto
jas pribuvo, jis jau buvo nuo 
širdies atakos negyvas.

K. Čiuberkis buvo malonaus 
būdo progresyvia žmogus ir 
nuoširdus darbininkiško judė
jimo rėmėjas; buvo ALDLD ir 
SLA' narys. Visą laiką skaitė 
Laisvę ir visuomet aukodavo 
Laisvės palaikymui pagal sa
vo išgalę.

K. čiuberkis labai mylėjo 
dailę. Jis buvo vienas pirmu
tinių Brooklyn© Aido Choro 
tvėrėjų ir kol Brooklyne gy
veno, visą laiką buvo jo sekre
toriumi.

Fairlawne gyvendamas' ne
galėjo įsitraukti į gilesnį dar
bininkišką judėjimą, nes bū
damas savo kadir mažame' 
biznelyje, kad padaryti pra
gyvenimą, buvo priverstas dir
bti ilgas valandas ir s.eptyuias 
paras į savaitę. -Tad aktyviai 
ii’ negalėjo dalyvauti darbi
ninkiškame judėjime. Tačiau 
būdamas klasiniai susipratęs 
darbininkas, sąžiniškai rėmė

visas darbininkiškas įstaigas 
kaip dvasiniai, taip ir finansi
niai.

Tad mes, patersoniečiai, į- 
vertindami drg. K. čiuberkio 
nuoširdų darbininkiško judė
jimo rėmimą ir kaip uolų 
Laisvės skaitytoją ir rėmėją, 
atminčiai drg. K. čiuberkio, 
kaipo ištikimo draugo ir sąn- 
keleivio pagerbimui jo dirbtų 
darbų, vietoje pirkti vainiką, 
sudėjome Laisvės palaikymui, 
ii’ pasiunčiamo kaipo pasvei
kinimą Laisvės dalininkų susi
važiavimui $28z

šios aukos yra atminčiai d. 
K. čiuberkio.

Koplyčioje /ir ant kapinių 
J. Bimba pasakė atsisveikink 
mo kalbą.

J. Bimba.

Įvairios Žinios
Užuodė žibalą, 
nusidavė Venezuelan

Maracaibo. — Čionai pri
buvo New York o mjesto 
paykų komisijonierius Ro
bert Moses su žmona ir 
vaikais. Jį čionai atsikvie
tė Amerikos kapitalo kont
roliuojama Creole Petro
leum kompanija. Venezue
la yra labai turtinga žiba
lo šaltiniais. Ponas komisi
jonierius gal gaus gerai 
apmokamą darbą .

—o— 
Kinija atidarys 
prekybos agentūrą

Colombo. — Ceylono val
džia sutiko leisti komunis
tinei Kinijai atsidaryti čio
nai prekybos agentūrą. 
Nors Amerika ir Britanija 
protestuoja, bet Ceylonas 
veda su Kinija plačią pre
kybą.

MATTHEW 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Liaudies Švietimas 
Panemunes Rajone

PANEMUNE.— Rajone kas
met plečiamas mokyklų tin
klas, auga moksleivių skai
čius, gerėja mokomojo - au
klėjamojo darbo kokybė.

Šiais mokslo metais atida
ryta nauja septynmetė moky
kla Zapyškyje, praplėstos 
Viršužiglio, Vaišvidavos ir ki
tos pradinės mokyklos. Rajo
no centro — Garliavos mies
telio — jaunimas gavo puikią 
dovaną — naujos vidurinės 
mokyklos rūmus, šiuose rū
muose mokosi 700 mokinių.
J. Naujųjų ^nokslo metų pro
ga čia įvyko iškilmingas 
pioksleivių susirinkimas. Mo
kyklos direktorius Mikėnas 
nuoširdžiai pasveikino susirin
kusius mokinius ir mokytojus, 
išreiškė gilų dėkingumą par
tijai už nuolatinį rūpinimąsi 
liaudies švietimu.
♦ Mokiniai Pabijūnas, Vile- 
piškytė ir kiti pasižadėjo ge
tai mokytis, aktyviai dalyvau
ji visuomeniniame gyvenimo.
Choras įmonėje
j; KAUNAS. — Didelį pasise
kimą “Kauno audinių“ darbi
ninkų tarpe turi choras, ku
riam vadovauja drg. čičys. 
Chore dalyvauja 120 darbi
ninkų ir tarnautojų. Uoliausių 
Choristų tarpe — audėjos Nor
kienė ir Margelytė, inžinie
rius Valiukevičius, šaltakalvis 
Žukas, buhalteris Čaplikas, 
šoferis Jocius, meistras Buzas 
Ir kiti.

Choras meistriškai atlieka 
lietuvių liaudies ir tarybines 
dainas.
Busimieji mokslininkai*

Jau užbaigtas priėmimas į 
Vilniaus Valstybinio universi
teto aspirantūrą. Daugiausia 
pareiškimų yra paduota į po
litinės ekonomijos, Lietuvos 
istorijos, filosofijos ir teisės 
specialybes. Apie 20 busimų
jų mokslininkų čia kels sa
vo kvalifikaciją, rašys kan
didatines disertacijas.

Pirmą kartą lietuviai-aspi- 
rantai specializuosis pramo
nės ekonomikos, o taip pat 
lenkų kalbos bei literatūros 
srityse.

- Laisvės administracija pra
šo jus išanksto įsigyti banke
to bilietą. Banketas įvyks sau
sio 25-tą dieną. '

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS

» Išleido dienraštis Vilnis

Knyga 160 Puelapių, Kaina 50c

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

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

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žierrios vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai: 

laisvė'
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

25 d.

CIO reikalaus nedarbo 
apdraudę pagerinti

Albanyje susirinko 70 CIO 
vadovaujančių unijisįų ir po
sėdžiavo dvi dienas. Tarpe žy
miausiųjų tarimų yra •

Reikalauti pagerinti nedar
bo apdraudos įstatymą; kiek 
pagerinti darbe sužeistiems 
pašalpą (workmen’s compen
sation) :

Įvesti griežtą renetų kon
trolę. , *

Nedarbo apdraudos srityje 
pirmuoju reikalavimu yra at
šaukti TIughes-Brees įstaty-, 
mą, kuris susiaurino, numaži
no bedarbiams apdraudos če
kį. Greta atšaukimo to įstaty
mo, reikalaus pagerinimų, bū
tent :

Apdrausti ir dirbančius po 
vieną ar dir įstaigoje ;

Pakelti aukščiausią savaiti
nį davinį iki $35 ir mažiausią 
iki $15 savaitei, taipgi mokėti 
apdraustojo išlaikytiniams mi
nimum po $4 kiekvienam iki 
3 asmenų; prailgint mokėjimą 
36 savaičių per metus, ir to
liau mokant tol, kol bedarbis 
išima bėgiu paskiausių trejų 
metų buvusias užsilikusias Ne
išimtas pašalpas.

Visai panaikinti taip vadi
namąją “merit-rating” siste
mą, kuria einant stambioms 
korporacijoms iš nedarbo ap
draudos fondo kas metai su
grąžinama milijonai dolerių. 
Tuomi fonde turtas mažina
mas ir tuo patimi apsunkina
ma darbininkams gavimas če
kio, o užėjus didžiajai krizei 
būtų katastrofa.

MIGLA SUTRUKDĖ 
VAŽIUOTU

Gale praėjusios savaitės per 
keletą dienų New Yorką, ypa
čiai jo priemiesčius ties Ja
maica įlanka, buvo užgulusi 
tiršta migla, tartum koks pil
kas mūras. Protarpiais galima 
buvo regėti tiktai per kelio
lika metrų aplink save.

Ketvįrtadienį ties prieplau
komis ožiškai vienas į kitą ap
daužė keturi laivai, kiti du į- 
klimpo į seklumas. Trys per
važų linijos buvo nutrauku
sios patarnavimą. Šimtai mo
toristų paklydo. Greitis likosi 
po 5 iki 20 mylių per valandą 
ir tiems, kurie nepaklydo. 
Veik visai buvo sustabdyta va- 
žiuotė lėktuvais.

Lauksime svečių iš arti 
ir iš tolimų miestų

Dienraščio Laisvės metinis 
suvažiavimas ir banketas jau 
čia pat. Įvyks sausio 25-tą, Li
berty Auditorijoje, Atlantic 
Avė: ir 110th St., Richmond 
Hill, JT. Y.

Daug brooklyniečių, dien
raščio Laisvės ‘gerų prietelių, 
jau įsigijo banketo bilietus. 
Jie ateis smagiai pasilinks
minti, susitikti seniai matytus 
savo draugus, dien. skaity
tojus ir rėmėjus, nes į Laisvės 
metines šventes skaitlingai su-

Bušų kompanijos 
Išgali 40 valandą

šiomis dienomis tapo pas
kelbtas majoro specialio ko
miteto pateiktas raportas apie 
padėtį busų industrijoje. Ra
portas buvęs pateiktas mąjo- 
rui gruodžio 23-čią, bet laiky
tas nepaskelbtu iki šiol.

Raportas rodo, kad tos 
kompanijos, kurios skelbėsi 
operuojančios su “nuosto
liais,“- turi kitus pajamų šalti
nius, kurių visuomenei paro
dyti nenori. Kad tas neparo
domąsias pajamas dadėjus 
dauguma jų ne tiktai patogiai 
išsilaiko, .bet ir pelno turi. O 
tos kitos, kurios prisipažino 
gaunančios “mažytį" pelną, 
spėjama, gauna pelną ne taip 
jau mažytį.

Tarpe pasisakiusių operuo
jant su nuostoliais buvo Fifth 
Ave. Coach Corp. Tačiau kuo
met priskaitė tos firmos val
domos New York City OmnK 
bus pajamas, pasirodė, kad 
turėjo pelno. Išmokėjusi šėri- 
ninkams $180,000 dividendii 
begin 9 mėnesių. ‘

Kitos operavusios .“su nuos* 
toliais“ yra Avė. B ir East 
Broadway Transit Co., taipgi 
Queensboro Bridge Railway. 
Bet tyrimas parodė, kad Ave. 
B. “nuostolį“ padaro išmokėji
mu savo viršininkams perdaug 
aukštų algų. Queensborough 
firma esanti savininkė Stein-

Virginia 9-6125

PAKVIETIMAS Į LAISVĖS

BANKETĄ
GERA VAKARIENĖ IR ŠOKIAI

Ta puiki iškilme įvyks
Sekmadienį, Sausio - January 

»

Tuojau įsigykite bilietą, $3.00
Daug paleri’gvinsite rengėjams išanksto 

įsigydami banketo bilietą

Banketas bus
LIBERTY AUDITORIUM 

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
x

Vakariene bus duodama lygiai 6-tę v. vak.
» . 1

CEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gros šokiams. Vien - šokiam įžanga 75c.

• » A- ■ !' * *

Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare

vyksta vietiniai ir apylinkių 
gyventojai. Atvyksta graži lie
tuvių atstovybė ir iš toliau, o 
kartais ir iš labai toli.

Oras šiemet dažniausia bū
na prielankus keliauti auto
mobiliais. Dėl' to tikimės gru
pių svečių ir iš toliau.

Vakarienė bus lygiai ‘6 va
landą, šokiai nito 7 :30. Bilieto 
kaina $3.?

Kviečiarhe visus. Ir prašom 
visų, kuriems tik galima, už
sisakykite bilietus .iš anksto.

' v '

way Omnibus firmos, kuri da
rosi pelno.,

Tų kompanijų darbininkai, 
kurie tai žino, piktinasi dėl 
kompanijų skelbiamo “bied- 
numo,“ kuomet jos nėra taip 
jau biedniokės. Jos skundžia
si' negalinčias duoti savo dar
bininkams 40 valandų savaitę 
be numušimo algos. Sutinka 
40 valandų savaitę priimti tik
tai tada, jei valdžia leis pa
kelti fėrą, ar kitokiais būdais 
ta skirtumą atlygins.

r

Motinu delegacija 
reikalavo mokyklos

Apie 50 motinų ir vaikų 
sausio 15-tą nuvyko i City 
Hali reikalauti mokyklos gy
ventojams patogioje vietoje.

Ginčas kilo dėl buvusios nu
matytos mokyklai 198-jai vie
tos. Delegacijos atstovė sakė, 
jog valdžios jau buvo užginta 
mokyklai vieta, prie Szold 
Place, tarpe 11 ir 12-tos gat
vių. Tačiau jos išgirdo, kad 
ta vieta parduota Yellow Taxi 
kompanijai. - j , ■ •

AIŠKINS MASKVOJE 
ĮVYKUSIUS AREŠTUS '

Darbininkų jaunimas, susi
būręs į Labor Youth League, 
rengia forumą išsiaiškinimui 
reikšmės Maskvoje įvykdytų 
areštų. Rengiamas 23-čios va
karą, > ' . \

Tebevykdė budėjimą 
už Rosenberguš

New Yorko darbo žmonių 
East Side visą praėjusią savai
tę tebebuvo vykdomas neper
traukiamas budėjimas už Ro- 
senbergų gyvybę, šimtai žmo
nių jau buvo tame maršavime 
dalyvavę, šimtai kitų inobili- 
zavosi dalyvauti.

Maršavimo vieta—Delancey 
St., tarp Norfolk ir Suffolk 
Sts. Laukiant paskirties ar po 
maršavimo apšilti stotis palai
koma 158 Rivington St. Ten 
jie pasitinkami su karšta ka
va,, riekute pyrago. Tuos pro
duktus suaukoja apylinkės 
biznieriai. Tai ta pati apylin
kė, kurioje gyveno ir veikė 
Rosenbergai.

Budėjimą žada palaikyti iki 
sausio 20-tos, viltyje, kad 
prezidentas Truman.as panai
kintų Rosenbergams mirties 
bausmę. Dvidešimtoji yra die
na, kuria naujai išrinktasis 
Eisenhoweris perims nuo Tru- 
mano prezidento pareigas.

Sugrįžo iš ligoninės
Užpereitą savaitę grįžo iš 

ligoninės į savo namus Anna 
Stakovienė, kuri buvo labai 
susirgusi. Ji dabar po biskį 
sveiksta dėka geriems dakta
rams ir geriems draugams, 
.kurie aukavo savo kraujo jai.

žinoma,ims ilgą laiką iki li
gonė pilnai pasveiks. Bet prie
žiūroje vyro Mikolo ir dukters 
Eleanoros, tikimės, kad laip
sniškai sustiprės ir vėl pasiro
dys mūsų tarpe.

Anna Stakovienė nori iš
reikšti didelį ačiū visiems 
tiems, kurie suteikė jai pagal
bą duodami savo kraujo trans. 
fuziją. Ji norėtų ir asmeniškai 
žodžiu padėkoti, tad būtų ge
rai, jeigu aplankytume! sveik
stančią draugę — jos antra
šas: 460 DeWitt Ave., Brook- 
lyne.

L.

Norintieji pirkti biznį, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Budžeto taryba leido 
ponišką projektą

Tūkstančiai darbininkų šei
mų atsidūrė evikcijos šešėlyje 
praėjusį ketvirtadieni, kai 
miestinė Budžeto Taryba lei
do statyti puošnų gyvenamų 
namų projektą jų dabai1 gy
ventoje vietoje, ųetoli Colum
bia Universiteto.

Protestuoti prieš tai buvo 
atvykusi gyventojų delegaci
ja iš 300 asmenų, tarpe jų ir 
keletas dvasiškių. Bet tiktai 
keliems leido pasisakyti ir tdi 
tiktai keliais žodžiais. O po to 
rupiai, beveik varu, delegaci
ja buvo prašalinta iš posėdžio.

Delegacijos atstovai pareiš
kė, jog statymas jų dabar ap
gyventoje vietoje brangiomis 
rendomis projekto būtų neį- 
statymiškas. Vienas dvasiškis 
sakė kad jis dabar moka $35 
rondos. Užtikrinu jus, jis sa-1 
kė, kad prašalintas iš šio

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

CLERK. With knowledge of typ
ing for general office work. Excel- 
lent salary. Apply: MR. KAISER, 
227 N. Broad Street.

(13-15)

HOUSEWORK. General, exper
ienced. Washing. No ironing. All 
electrical appliances. References re
quired; b days. $30.

Phone LI. 8-8777.
(12-14)

OFFICE CLERK. Woman fami
liar with printing office; clerical 
duties. Able to type. Steady posi
tion, good working conditions. Ap
ply in person. JOSEPH JI. TEES & 
SON, 5610 Tulip Street.

(12-14)

STENOGRAPHER. Thoroughly 
experienced in generąl office rou
tine. Pleasant environment. Steady 
position. Good pay. Apply in person 
or phone: LA SALLE NECKWEAR 
CO., 1230 Arch St. RI. 6-7230. ' 

(11-13)

CLERK. Opportunities for recent 
High School graduates in office of 
North Phila. Mfg. Co. Some typing 
required. Pleasant surroundings. 5 
day week. STEEL HEDDLE MFG. 
CO., 2100 W. Allegheny Ave.

SA. 2-2460.
(11-13)

TYPIST
Attractive position for a young 

woman’ with a High School educa
tion and knowledge of typing and 
bookkeeping, who feels she has bet
ter than average ability; Some ex
perience, while helpful is not essen
tial, since we are glad to train you 
and help you get started. Pleasant 
working environment. Salary com
parable ■ with qualifications plus me
rit increases. Planned program of 
advancement. Vacation with pay. 
Worthwhile employee benefits.

COMMERCIAL CREDIT CORP., 
401 N. BROAD ST. ROOM 812.

(9-15)

HELP WANTED—MALE
TOOL MAKER’S 1st class man 

with some classic mold making ex
perience preferred. Congenial work
ing conditions. Good pay; steady 
work. Apply in person. BACHMANN 
BROS., 1400 E. Erie Ave. See MR. 
WALTERS.

(9-16)

FACTORY HELP. Corrugated Box 
Shop. Experienced preferred. Slitter 
up and down and Rotary Slotter. 
Flap cutter operators. Also needed 
Pressmen. Apply in person. MR. DE 
MARCO, UNITED CONTAINER 
co., 56th & Lancaster ave.

(9-15)
E ■ — ■ .... .  ....... 

PETER GUSTAITIS, JR., M. D. .
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. nn
By Appointment 87-20 85th Street •

Except ThVirs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
į-------- L—-------------------------------------------------------------------- ---- E
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niekur kitur šioje apylinkėje 
už tą sumą negausiu kito 
buto.

Įstatymas, jeigu jo būtų pri
silaikoma, uždraudžia šalinti 
gyventojus iš buto tikslu už^ 
leisti vietą naujoms staty 
boms, jeigu šalinamajam nė
ra galimybių gauti jam priei
namomis sąlygomis kitą butą 
toje apylinkėje. Suprantama, 
kad žmonės butą pasirenka 
(jeigu yra galimyjjė pasirink
ti) pagal patogjmią pasiekti 
darbavietę, u/pgi vaikams 
mokyklą, ar savo klubą, ar gi
minę.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. t

LLD 1-mos kuopos metinis susi
rinkimas jvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, sausio 22-rą. 8 vai., L.A. Pi
liečių Klube, 280 Union Ave. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Org.
(13-14)

w DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 21 d., pradžia 7:30 v. vak., 
Draugijų salėje, 40Q7 Porter St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti Šia
me susirinkime. Pradėkime naujų 
metų veiklą su nauja energija. Ap
art kitų svarbių reikalų šiame suįft 
rinkime bus renkama Kliubo valeli 
ba. Taipgi visos pasirūpinkite užj 
simokėti duokles.

N. A., sekr.
(11-13)

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė ir delicatessen 

krautuvė su alaus laisniais. Tas biz
nis čia pasilaiko jau per 50 metų, 
galima daryti puikų pragyvenimą. 
4 kambarių apartment as gyvenimui 
užpakalyje krautuves.

Šaukite GLenmore 2-7983.
(12-13)

n

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Į < TONY’S.
1 UP-TO-DATE

Į BARBER SHOP
Į ANTANAS LEIMONAS
■ Savininkas

306 UNION AVENUE
| Brooklyn, N. Y.
■ Gerai Patyrę Barberiai

E---------------------------------------- - ------ T

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. s k

Tel. EV. 7-6283 *
į------------------- ;--------------- L---------- o
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