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KRISLAI
Naujas prezidentas. 
Korporacijų valdžia. 
Opozicija auga. 
Militarizmo našta.

Rašo J. Gasiūnas

Tai jau turime naują ir 34 
-tą Jungtiniu Valstijų prezi
dentą. Dwight Eisenhower pe
reitą antradieni buvo Įsodin
tas j prezidentine kėdę (inau- 

. guruotafc).
Eisenhower prisiekė pildyti 

jungtinių Valstijų Konstituci
ją ir visiems lygiai šio krašto 
žmonėms tarnauti.

—o—
Bet. kaip jis gali tarnauti 

visiems šio krašto žmonėms, 
kuomet jis susirinko Į savo ka
binetą didžiųjų korp. žmo
nes ?

Net ir komercinė spauda, 
kaip “N. Y. Post,” pripažysta 
tą faktą, kad Washingtono 
politiką dominuoja ne bet 
koks biznis, bet didysis biznis, 
industrialistai, bankininkai.

—0—
Pr ogresy v i s savaitraštis

/’National Guardian” rašo/jog 
didieji piniguočiai dabar per
ėmė valdžią nuo Wall St ryto 
tarnų.

Trumano z valdžia dar vis 
dangstėsi liberalizmo skraiste. 

xWisenhowerio valdžiai jau ne
bereikės tos skraistės, nei jo
kios kaukės.

Visas svietas mato, kas sė
di valdiškose kėdėse.

—o—
Preziden. Eisenhower, ma

tyt, susitiks su sunkesnėmis 
problemomis Azijoje ir Vaka
rų Europoje.

Prieš rinkimus jis žadėjo 
greitai baigti karą Korėjoje. 
Aplankęs karo frontą, jis jau 
nebekalba apie karo baigimą, 
bet žada militrines jėgas Azi
joje tvirtinti.

Ant greitųjų jis siunčia Eu
ropon valstybės sekretorių 
Dulles tartis su NATO čyfais 
ir valdžių galvomis.

Paryžiaus laikraštis “Le 
Monde” numato kuriamajai 
europinei armijai galą, kuo
met Francūzijos premjeras 
/Rene Mayer ir Belgijos Vals
tybės Taryba priešinasi Ame
rikos reikalavimui skirti mil- 
/J^iškas utilitarizmui sumas 
pinigų.

Ko labiausia francūzai ir 
belgai bijo, tai atkūrimo vo
kiška militarizmo, kuris per 
šimtmečius tuos kraštus nio
kojo.

—o—
Tai dar ne viskas. Patys vo

kiečiai, didelėje daugumoje, 
. yra priešingi tokiai vokiškai 

armijai, kuri būtų tik Ameri
kos įrankis.

Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenauer suprakaitavęs 
darbavosi, kad jo parlamentas 
uždėtų Amerikos padiktuotai 
militarinei sutarčiai antspau
dą. Bet jis kol kąs to negavo.

Matydamas tam didžiulę 
opoziciją, dabar ir Adenauer 
kalba, ppie reikalą pakeisti 
kai kuriuos minimos sutarties 
punktus.

Militarizmo našta slegia 
Amerikos žmones, bet ji daug 

<Wrikesnė darosi Vakarų Eu
ropos žmonėms.

Dar nepagydę skaudžių an
trojo pasaulinio karo žaizdų, 
dabar jie verčiami puoštis 
naujam karui.

EISENHOWERIS TĘS Tfl PfiCIffi UŽSIENINĘ POLITIKU€

Amerikiniai šnipai 
įsiskverbę ir į 
Lietuvos Įstaigas

Maskva. — Tarybų Lie
tuvos laikraščiai rašo, kad:

—Į tūlas mūsų organiza
cijas bei įstaigas įsiskverbė 
priešiški gaivalai — buržu
aziniai tautininkai ir žydai 
sionistai.

Lietuvos Valstybės Ban
ko direktorius Edinovičius 
taip prarado politinį bud
rumą, kad ilgai leido apsi
būti bankinėje mūsų siste
moje užkeiktiems tarybinių 
žmonių priešams— Ameri
kos ir Anglijos šnipams.

Laikraštis Tarybų Latvi
ja teigia, kad tūlas Abra-

Chaitin f ak tinai
užvaldė Latvijos Teatrinin
kų Draugijos dirbtuvę ir 
vedė ją kaip privatinį savo 
biznį, pelnydamas sau šim-! 
tus tūkstančiu rubliu. V v

mas

Liaudininkų linija 
Korėjoj neilaužiama, 
suko Kinijos radijas

Peking. — Kinijos respub
likos radiias teigė, kad 
Šiaurines Korėjos, liaudi
ninkai ir kinai savanoriai 

vo liniją, jog amerikonai 
niekuomet “nepajėgs ją 
pralaužti.”

Nuostoliai ore einą 
lygiomis?

Korėja. — Amerikonai 
saus. 21 d. pranešė, jog oro 
kovoje Šiaurinėje Korėjoje, 
ties Mandžūrijos siena, 
nušovė 7 rakietinius Korė
jos liaudininkų lėktuvus.

O Korėjos liaudininkai 
saus. 20 d. sakė, kad nukir
to dar 7 Amerikos lėktu
vus.

Maldingos prezidento
Eisenhower įkurtuvės

Washington. — Naujasis 
prezidentas Eisenhoweris, 
pirm pradėsiant kalbėti po 
įkurtuvių priesaikos, per
skaitė savo parašytą mal
dą, melsdamas palaimint jo 
valdžią.

Buvo pakviesta ir trijų 
religijų dvasininkai pasi
melsti — katalikas, protes
tantas ir žydas.

Pirm priesaikos pakalbė
jo maldą kątalikų arkivys
kupas Patrick A. O’Boyle; 
paskui meldėsi žydų rabi
nas ir protestantų kunigas.

Kerėja. — Amerikonai 
atmušė kelias Korėjos liau
dininkų atakas.

Metinis 
dalininkų 
ban k i etas 
sekmadienį.

Laukiame svečių iš arti ir 
toli.

dienraščio Laisvės 
suvažiavimas ir 

jau čia pat — šį

H

Prezidentas Eisenhoweris savo įkurtuvių kalboje 
šaukė “visas laisvąsias tautas, vadovaujant
Amerikai, susiburti ir atremti užpuolikus

Washington. — Preziden
tas Dwight D. Eisenhowe
ris, po savo prezidentinės 
priesaikos, sausio 20 d. pa
sakė kalbą, ragindamas vi
sas “laisvąsias tautas” vei
kti išvien su Amerika ir 
jos vadovybėje, kad galėtų 
atsilaikyti prieš “užpuoli
kus” bei atmušti juos.

Neminėdamas vardų, 
naujasis prezidentas vadi
no užpuolikais- Sovietų Są
jungą ir draugiškas jai 
naująsias demokratijas.

Jisai, tik skirtingais žo
džiais, pasižadėjo tęsti to
kią pat užsieninę politiką, 
kaip ir Trumano demokra-

Eisenhoweris kartojo, 
! kad nori taikos. Jis atsar
giai prisiminė, kad galima 
būtų sušaukti ir tarptauti
nę konferenciją su Sovietų 
Sąjunga, siekiant aprėžti 
ginklavimąsi.

Bet naujasis prezidentas 
pabrėžė, kad “nieko neuž- 
gerins ir niekam nedarys 
pasižeminančių nuolaidų” 
(kompromisų).

Jis teigė, kad Jungtinės 

lio laisvę ir taiką prieš Vo
kietiją ir Japoniją, o dabar 
už tai “kovoja tarp Korė
jos' kalnynų.” Kartu Eisen
howeris įspėjo, kad naujas 
pasaulinis atominis karas 
galėtų “nušluoti vis.ą žmo
nių gyvybę nuo žemės.”

Lygi žmoniij vertybė
Eisenhoweris pagerbė vi

sokį naudingą žmonių dar
bą, sakydamas.: ‘

“Žmonės, kurie kasa ang
lį ir kūrena dirbtuvių kros
nis, ir atlieka knygvedystės 
darbą, ir mašinomis tekina 
gelež-įr ir renka bovelną 
laukuose, ir gydo sergan
čius, ir sėja javus — visi 
jie su lygiu pasididžiavimu 
ir lygiai naudingai tarnau
ja Amerikai, kaip ir valdi
ninkai, kurie rašo sutartis 
su kitais kraštais, arba 
kongreso nariai, kurie lei
džia įstatymus.,. O jeigu 
kas bando užginčyti visa-

Bulgarija nuteisė 10 
kaip Amerikos šnipus

Sofija, Bulgarijh. — Bul
garų teismas n u S. m e rkė 
mirti Todę St. Christovą 
kaip Amerikos šnipų vadą, 
o devynis kitus būlgarus, 
Christovo bendradarbius, 
pasiuntė kalėjimai! 18 mė
nesių iki 20 metų.

Berlyn. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka rengiasi teisti Georgą 
Dertingerį, buvusį savo už
sieninį ministrą, kaip Ame
rikos šnipų vadą.

Žada piniginiai ir kariniai 
remti Amerikos talkininkus

kame lygybę savo bro-
(žmonėms), tai ei-

me
Hams
gias.i kaip išdavikas laisvės 
dvasios ir duoda progą ti
ronui.”

Piešia priešus...
Prez. Eisenhoweris pa

kartojo atsidėjimą ant Die
vo Apveizdos” ir šitaip api
būdino priešus:

“Šio tikėjimo priešai ne
žino kito Dievo, kaip tik 
jėgą, jokio kito dievotumo, 
kaip tik jėgos vartojimą. 
Jie auklėja žmones į išda
vikus. Jie minta iš kit'll al
kio. Kas tik jiems pasiprie
šina, tą. jie kankina, ypač 
kankina teisybę.

“Taigi čia nėrą koks pal
šas. ginčas tarp truputį 
skirtingu filosofijų. Čia 
yra susikirtimas, kuris tie
siogiai smogia mūsų tėvų 
tikybą ir mūsų sūnų gyvy
bes. Joks mūsų turimas 
principas ar brangenybė, — 
nuo laisvųjų mūsų mokyk
lų ir bažnyčių skleidžiamo 
žinojimo iki kūrybinei ma- 
gikai laisvojo darbo ir ka
pitalo, — niekas nėra taip 
apsaugota, kad ši ykova ne
galėtu pasiekti.

“Tokia tikyba, kurios 
mes laikomės, priklauso ne 
mums vieniems, bet viso pa
saulio laisviems žmonėms!.. 
Burmos. ryžių augintojui ir 
lowos valstijos kviečių f ar
mėnui, avių piemeniui pie
tinėje Italijoje ir Andų kal
nėnui (Pietų Amerikoje). 
Tatai suteikia bendrąjį 
vertingumą Franci jos ka
reiviui, kuris miršta Indo- 
Kinijoje, Anglijos karei
viui, kuris užmušamas Ma- 
lajoje, ir amerikiečio gyvy
bei, atiduodamai Korėjoje.”

Kviesdamas “visas lais
vąsias tautas” vienybėn 
amerikinėje vadovybėje, 
Eisenhoweris pareiškė, jog

r g

Prezidentas Eisenhoweris sveikina savo sūnų, grįžusį 
• iš Korėjos karo fronto.

be 
bet

nė viena tauta negalėtų 
tenkinti savo reikalų 
prekybos su kitomis, 
vpač karo metu reikalinga 
jų vienybe.

Amerikos vadovybe
Prez. Eisenhoweris sakė:
“Pats likimas uždėjo mū

sų šaliai atsakomybę vado
vauti laisvajam pasauliui... 
Mes, amerikiečiai, žinome 
ir matome skirtumą tarp 
pasaulinės vadovybės ir 
imperializmo, tarp stipru
mo ir žiauraus erzumo.

“Mes norime, kad mūsų 
draugai ištisame pasaulyje 
svarbiausiai žinotų ši daly
ką, — kad mes žiūrime į 
gręsiantį pavojų tie su bai
me ir sumišimu, bet su pa
sitikėjimu ir Įsitikinimu.”

Eisenhowerio principai

lit? od V JI IJUllllJ’C lo !■* •“ • •

mintis, rodo, kad laisvosios KOOSCVeltlCIie tlklSl, 
tautos turėtų susidėti į 
grupes atitinkamose ^srity
se; ir mes tikimės padėti,

[ Jungtinių Tautų rėmuose, 
I sustiprinti tokius specia- 
i liūs ryšius tarp tautų visa-

Prezidentas paskelbė to- me pasaulyje, 
kius savo politikos 
pus:

1. “Nekęsdami k 
norėdami L pastoti 
tiems, kurie - mums gresia 
karu, mes laikome pirmuo
ju savo politikos uždaviniu 
išvVstybi tokią stiprybę, 
kad galėtume atgrasinti 
užpuolikų jėgas ir sudąpyti 
reikalingas taikai sąlygas.

2. Mes niekuomet nemė
ginsime užgerint užpuoliką 
klastingais ir nedorais mai-, 
nais; iškeičiant savo garbę 
už saugumą.

3. “Tiktai stiprios ir be
galiniai p r o d u k t i n g o s 
Jungtinės Valstijos gali 
padėti apginti laiąvę mūsų 
pasaulyje... ant to rymo vi
su laisvu žmonių viltis vi- 
su r.

4. “|Mes niekuomet ne
vartosime savo stiprybės 
tam, kad užkart kitoms 
tautoms mūsų mylimas po
litines ir ekonomines istai- 
gas.

ir i

□

Mes padėsime joms 
pasiekti tautinį saugumą ir 
gerovę. Bet mes tikėsimės, 
kad jos, pagal savo išga
les, pilnai ir tinkamai prisi
dės prie Wndrojo laisvės 
gynimo.

6. “Laikydami ekonominę 
sveikatą būtinuoju pamatu 
karinei galybei ir laisvojo 
pasaulio taikai, mes steng
simės visur išvystyti tokią 

monės našumui ir pelnin
gam bizniui.

Ragina tautas dėtis Į 
kariniai-ūkines grupes 
prieš Sovietu Sąjungą •

7. “Mes suprantame, jog ; 
ekonominiai reikalai, kari- i 
nė savisauga ir politinė iš-

“Mes raginame šviesius 
ir įkvėptus vakarinių tau
tų vadus Europoje iš nau-. 
jo ir dar labiau pasistengti, 
kad įvykdytu sąjungą tarp 
savo tautų. Kuomet laisvo
ji Europa sutelks savo jė
gas, tiktai, tuomet, net su 
mūsų pagalba, jinai galės 
apsaugoti savo dvasines, 
ir kultūrines brangenybes.

18. “Suprasdami, jog lais
ves apgynimas, kaip ir pa
ti laisvė, yra vienas ir ne
dalomas reikalas, mes lai
kome visus žemynus (kon
tinentus) ir tautas lygioje 
pagarboje.

9. “Gerbdami Jungtinas 
Tautas kaip gyvąjį visų 
tautu ženklą vilties dėl tai
kos, mes stengsimės pada
ryti, kad jos būtų ne tiktai 
iškalbingas simbolis, bet ir 
tikrąja veiklia jėga. O ieš
kodami garbingos taikos, 
mes nedarysime pasižemi
nančių nuolaidų, nėpailsi- 
me ir niekuomet nesiliausi
me.”

Lenkija davė žydui artistui 
aukščiausią dovaną

Varšava. — Lenkijos me
no ir kultūros ministras V. 
Sokorskis pripažino. aukš
čiausia dovana Kaimanui 
Klebui, žydui artistui.

Tą dovaną Klebąs gauna 
už savo skulptūrą, kuri vai
zduoja, kaip žydai sukilo 
prieš nacius Varšuvoje.

Krakov, Lenkija. — čia 
tardoma keturi lenkų kuni
gai kaip kariniai Amerikos 
šnipai; ,,

Jau septinta diena 
kai džiūrė sprendžia 
13 komunistu bylą 

New York. — Antradienį 
teisme apalpo Jacobas Min
dei, 72 metu amžiaus, vie- 
nas iš trylikos komunistų. 
Tad federalis teisėjas Ed
ward Dimock pertraukė 
džiūrės svarstymus 8 va
landom ii* 23 minutėm, iki 
teismo paskirtas daktaras 
patikrins M indelio sveika
ta. C

Komunistai kaltinami už 
tai, kad “suokalbiavę mo
kyti ir skelbti, jog reikėsią 
varu nuverst Amerikos 
valdžią.”

Trečiadienį džiūrė vėl su
sirinko spręsti kaltinimus 
prieš tuos komunistus. Tai 
buvo jau septinta diena, 

I nuo to laiko, kai teisėjas • 
perdavė valdžios bylą džiū- 
rei.

L

kad bus dovanota 
Rosenbergam gyvybė

Northfield, Minn. — Ele- 
anora Roosveltjenė, prezi
dento F. D. Roosevelto 
našlė, pareiškė viltį, kad 
naujasis, prezidentas Eisen
howeris pakeis mirties bau
smę Juliui ir Ethelei Ro
sen be r ga.ms.

(Rosenbergai nusmerkti 
mirt elektros kėdėje už va
dinamą “sąmokslą išdavi
nė! Sovietams atominius 
Amerikos sekretus.”)

Rooseveltienė kalbėjo St. 
Olaf’s Kolegijoje ir, atsi
liepdama į studentų klausi
mus, sakė:

“Aš norėčiau, kad žmo
niškumo sumetimais būtų 
pakeista jiems mirties bau
smė. Aš manau, yra dikčiai 
vilties, jog tai bus padary
ta.”

Trumanas “nepaspėjo” 
atsiliepti į Rosenbergų at
sišaukimą, palikdamas jį 
prez. Eisenhoweriui spręs
ti.

Philadelphia, Pa
Mirė Jonas Jankauskas

Sausio 20-tą staiga mirė 
Jonas Jankauskas, 59 metų 
gyvenęs 7906 Lyons Ave. 
Pašarvotas bus penktadie
ni, namie. Laidos šeštadie- 
nį, sausio 24 dieną, 19 vai. 
ryto, Šv. Kryžiaus kapinė
se. Laidotuvių reikalus ve
da laidotuviųx direktorius 
Kavaliauskas.

Paliko liūdinčias žmoną 
Ceciliją ir dukterį Eleną.

Reiškiame užuojautą Jan
kausko šeimai ir kitiems jo 
artimiesiems.

—Red.

ORAS. — Giedra ir ne
šalta.
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Trumanas ir Rosenbergai.
VADINASI, Harry S. Trumanas atsisakė suteikti pre

zidentinį susimylėjimą Juliui ir Ethelei Rosenbergams, 
esantiems mirties kameroje.

Praėjusį ketvirtadienį, kai spaudos korespondentai už
klausė Trumaną, ar jis veiks'Rosenbergų klausimu, tai 
jis atsakė, jog jis dar negavęs iš justicijos department© 
tuo reikalu dokumentų, tai nieko nežinąs.

Galimas daiktas, kad šituo išsisukinėjimu jis teisinsis 
ir ateityje: jis negavęs, reikiamų bylos-dokumentų, todėl 
negalėjęs nieko daryti!

Bet kiekvienam aišku, jog Rosenbergų bylos dokumen
tus Trumanas būtų galėjęs gauti, jei tik būtų norėjęs. 
Užteko jam paskambinti į justicijos departmentą, pasa
kant, idant tuos dokumentus jam įteiktų, na, ir būtų įtei
kę.

Bet ne!
—O—

TAIGI DABAR, ATRODO, Rosenbergų gyvybė yra 
rapkose naujojo prezidento Dwight Eisenhowerio.

Jis turės pasisakyti taip ar kitaip.
Visuomenei tenka budėti, tenka prašyti-raginti prezi

dentą Eisenhower], kad jis suteiktų Rosenbergams pre
zidentinį susimylėjimą, kad išgelbėtų juodviejų gyvybę.

Kiekvieno asmens gyver 
nimo tikslas yra, kad iš
vengti blogumo, o įgyti ge
rumo. Gyvendami “ant šios 
nelaimingos žemės”, mes 
to ir siekiame, bet dažnai 
suklystame, ‘ palaikydami 
gerą blogu, o blogą geru. 
Tą padarome dėl ' dviejų 
priežasčių: pirma, jog kiek
vienas dalykas ’turi dvi pu
si: gerą ir blogą; antra, 
jog esti tokių daiktų, ne
žiūrint ar jie būtų tikri ar 
abstraktyviški, kurie ne
lengva nuspręsti ar jie ge
ri ar blogi. Vienok, abelnai 
imant išeina, jog nėra to
kio gerumo, kad visai netu
rėtų ir blogumo. Taip 'pat, 
nėra tokio blogumo, kad 
ten nebūtų nei kiek ir geru
mo. Paviršutiniai žiūrint 
atrodo, kad šitas yra geras, 
o tas — blogas, bet kada 
giliau paanalizuosime vie
ną arba kitą, surasime, 
jog pas gerą yra ir blogo. 
Tik bėda tame, kad mes 
dažnai pamirštame, jog su 
gerumu eina ir blogumas.

Kada žmonės pasiliuo- 
suoja nuo kasdieninių užsi
ėmimų, jie bando smagiai 
praleisti likusias valandas. 
Vieni eina į klubus ir ten 
prie kozyrų veltui pralei
džia savo brangų laiką; ki
ti eina i karčiamas, idant 
prie svaiginamų gėrimų sa
ve palinksminti; jaunimas 
suranda gerus laikus viens 
kita glamonėdami ir besi- 
- — r——. , —.. _ ~v .» _t oQ’Dwyer negrįš.

Buvęs NEW YORKO miesto majoras ir Amerikos 
ambasadorius Meksikoje, William O’Dwyer, pasikalbėji
me su spaudos korespondentais, pasakė, jog jis gyvensiąs 
Meksikoje, jog jis į New Yorką negrįšiąs.

Ką tai reiškia?
Žmogui, kuris nesekė o’dwyerines politikos, toks buvu

siojo majoro pasakymas mažai tereiškia. Tačiau tam, ku
ris žino, kodėl jis a.tsisako grįžti į jo “numylėtąjį New 
Yorką,” pasako daug.

O’Dwyer į New Yorką bijosi grįžti, — bijosi dėl to, kad 
jį čia gali kai kas pačiupinėti dėl jo praeities, dėl jo ma- 
joravimo “griekų.”
Jam valdant miestą, N. Yorke labiau negu kada prasi

plėtė gengsterizmas, kyšininkystė, raiketierizmas. Suuo
dęs, jog tai gali iškilti aikštėn, O’Dwyer prašė prez. Tru
maną, kad jį paskirtu ambasadoriumi į Meksiką, kad 
jis juo greičiau galėtų iš miesto majoro pareigų “paru- 
nyti.” Na, ir jam pavyko. Jis, kaip geras katalikas, buvo 
paskirtas embasadoriumi Meksikai. Jis pasitraukė iš 
miesto majoro vietos, pasitraukė iš miesto. Na, ir dabar 
bijosi čia sugrįžti!

Prie geros tvarkos, Mr. O’Dwyer tūrėtų būti iš ten su
grąžintas, bet... Varnas varnui nelabai nori kirsti į akį.

Tolydžio-New Yorke atsidengia vis daugiau ir daugiau 
šelmysčių, atliktų O’Dwyerio maioravimo laikais ir po jų.

bučiuodami. Visi ieško 
gerumo.

Na, dabar paimkime pa
vyzdžiui tuos, kurie 
pranta vartoti stiprius, gė
rimus. Jie geria, uliavoja 
per naktis ir jiems atrodo 
gerai, kuomet gerokai įkai
sta... Bet ant rytojaus turi 
galvos skaudėjimą—serga 
pagiriomis. Čia jau skaitosi 
blogumu. Matomai, jie žai
džia ugnimi: daug sykių 
pasigeria ir vis išsipagirio
ję, bet ateina ta rūsti die
na, kuomet jau nebegali iš
sipagirioti... Išsiskiria iš 
gyvųjų tarpo arba ant vi
sados sugadina bet kurį sa
vo kūno organą. Didžiuma 
girtuoklių 
protavimo 
praranda 
girdėjimą,

pri-

Konferencija Teisių Biliui ginti.
. ŠIŲ METŲ SAUSIO 30 ir 31 dd. New Yorke įvyks kon
ferencija Teisių Biliui ginti.

Konferencija.prasidės Carnegie Hall salėje, New Yor
ke, kur bus pastatytas spektaklis, sudramatizuojantis 
Teisių Bilių. Tai įvyks sausio 30 dieną.

Gi ant rytojaus konferencija pasiskirstys į skyrius, ku
riuose bus svarstyti gyvieji Amerikos žmonių reikalai, 
susiję su jų civilinėmis teisėms.
Konferencijoje dalyvaus daug žymių švietėjų, profeso

rių, visuomenininkų, mokslininkų. Ją šaukia Emergency 
Civil Liberties Committee.

netenka sveiko 
pajėgos; kiti 

regėjimą arba 
paskui kankina

si per visas likusias gyve
nimo dienas; keikiasi, sa
kydami, kam taip reikėjo 
daryti...? Mat jie nežinojo, 
kad su gerumu eina ir blo
gumas.

Turtas vaidina svarbią 
rolę žmonių .gyvenime. Tik
tai paanalizuokime jį. Ge- 
raiyra paveldėti arba šiaip 
sau įsigyti daug pinigų, bet 
atsiminkime, kad su pini
gais ateina ir gyvybei pa
vojus. Patarlė sako: “Pini
gai tai galvažudžiai.” Kai 
kurie pinigais susinaikina: 
vieni perdaug įsimyli juos, 
ir prie jų badu pamiršta; 

Jdti, pirkdami sau gerus 
laikus, paskęsta girtuok> 
lystėn bei paleistuvystėm 
O dar kiti, staiga netekę 
daug pinigų pusiau išpro-

Dr. DuBois gavo taikos premiją.
PASAULINĖS TAIKOS TARYBA (World IJeace 

Council) šiemet paskyrė 19-ką premijų tiems, kurie pasi- 
žymėjo'kovoje už taikos išlaikymą.

Tarp kitų premijas gavėjų yra amerikietis negrų mok
slininkai ir istorikas Dr. DuBois.

Viena pora premijų buvo paskirta jau mirusiesiems: 
bulgarų poetui Nikola. Vapcarovui, kritusiam kovoje su 
naciąis, taipgi žymiajam francūzų poetui, Paul Eluard, 
mirusiam praėjusiais metais.

Su šešiomis pirmomis premijomis eina ir piniginės do
vanos: po apie $7,000 kiekvienam gavusiajam.

Tarp kitų, gavusiųjų premijas yra: vokiečiai Kurt ir 
Jeanne Stern, Islandijos novelistas Laxness, Meksikos 
dailininkas Leopold Mendez ir Indijos novelistas Mulk 
Raj Anand.

Gyvenimas nėra rožėmis 
išklotas, kaip tūli mano. 
Už kiekvieną sE'umylįšką 
gerumą turime ; brangiai 
užmokėti savo sveikata. 
Kad teisingai vesti gyveni
mą, reikia daug studijuoti 
ir laiką naudingai suvarto
ti, prisieina daboti kiek
vieną žingsnį. Gerai yra 
nieko neveikti — niekuom 
nesirūpinti, ant kitų atsidė
ti ir kitiems pasitikėti; bet 
laikui bėgant pasijunta', 
kad. jau nebeturi jokios 
laisvės. Tada jau bloga, 
neturint jokių civilių tei
sių. Bando dar susigriebti, 
vienok dažnai būna pervė-

lu. Tenka, tįktai gailėtis už 
apsileidimą ir gyventi di
deliame pažeminime.

Blogumai irgi nėra vien
pusiški. Sakysime, kada 
nubiednėja ir prisieina 
vargingai bei skurdžiai gy
ventų tačiau, tas vargas iš
mokina taupumo ekonomi
joje ir įpratimo įvertinti 
kiekvieną dalyką, nežiūrint 
kaip mažas jis būtų. Tiesą 
pasakius, išmokina akyvai 
žiūrėti į gyvenimą.

Liga yra viena iš sun
kiausių žmonijos nelaimių, 
vienok ir ji turi antrą pu
sę. Asmuo, turėjęs ją, žino 
ką tai reiškia sirgimas bei 
neturėjimas sveikatos. Ži
no, jog sveikata yra bran
giausia ir maloniausia už 
viską. Niekas nemainytų 
jos ant jokio turto. Liga 
išmokina žmones, kaip rei
kia įvertinti ir daboti savo 
sveikatą, Liga pažaboja as
menį, sulaikydama jį nuo 
bereikalingų bei saumyliš- 
kų smagumų. Liga priver
čia žmones surasti priežas
tis, nuo kurių jie turi sirg
ti.

Blogumai esti visokios 
rūšies: gamtiški ir artifi- 
ciališki. Jie paliečia pavie
nį asmenį,arba visą šeimą; 
kartais jie paliečia ištisą 
apylinkę arba visą valstybę. 
Blogumai, kurie paeina nuo 
gamtos, sunku juos praša
linti; reikia dėti didžiau
sios pastangos, kad juos 
nugalėti, arba žmonės turi 
nukentėti. Kiti blogumai 
paeina iš pačių žmonių kal
tės. Jie būtų galima leng
vai prašalinti, jei iš anksto 
patėmytų juos. Bet ant ne
laimės, žmonės, nėra ant 
tiek budrūs, kad tai pada
ryti. Tūli iš jų nenori nei 
klausyti, kuomet kas juos 
nori persergėti...

Blogumai, kurie paliečia j 
visą valstybę, kai kada ga
li būt nelaimė žmonijai ir 
nuo gamtos. Netikęs oiJas: 
būna perdaug lietaus arba 
ilga sausra išdegina laukus, 
kur ganyklos ar pasėti ja
vai, ir tuomet būna stoka 
maisto; o nuo agrikultūros 
priklauso pasilaikymas vi
sų šalies gyventojų. Epide
mija, irgi, kai kada siaučia 
labai plačiai, nors dabar jų 
mažiau būna, dėka medici
nos mokslui. Daugiausia 
blogumų paeina nuo šalies 
tvarkos.
Pavyzdžiui paimkime kad 

ir tokią valstybę, kur ran
dasi kapitalistinė demokra
tija. Ten, žinoma, iš eko
nomiško atžvilgio gyvuoja 
skirtingos, klases. Skaitlin
giausia klasė susidaro iš 
darbo žmonių, tačiau, kada 
prisieina rinkti valdinin
kus, kandidatais dažniau
siai patenka turčių klasės 
žmonės. Išrinkti žmonių at
stovai iš turčių klasės, tar
nauja tiktai piniguočių 
grupei. Sugalvoja ir įgy
vendina tokius įstatymus, 
kurie būna atsukti prieš 
darbo žmones; tai reiškia, 
kad prieš didžiumą šalies 
gyventojų. Apsiginklavę to
kiais įstatymais, fabrikan
tai laisvai išnaudoja žmo
nes. Tada visai šaliai būna 
negerai.

prie tokios tvarkos sau- 
myliad žmonės nepraleidžia 
progos pasinaudojimui. Už
siima šlykščiausiomis ver- 
telgystėmis: gemblerys.te, 
paleistuvyste, juodrankyste 
ir kitomis vagystėmis. Val
dininkai pradeda vogti ša
lies turtą arba parsiduoda 
už pinigus turčių klasei; su 
dora ir teisybe <Hsai nebe
siskaito. Tas viskas prive
da prie visokių blogumų, c 
tie blogumai paliečia visuo
menę. , z '

Darbininkų
Sveikata

DAR VIENAS BuDAS 
SURASTI VĖŽĮ

Taip pagamintas tam tik
ras prietaisas —mikrofluo- 
rometrinis stebėtojas, kurs 
padės nevienam išlikti gy
vam, išsigelbėti nuo vėžio 
mirties.

Su vėžiu toks dalykas.. 
Kuo anksčiau kam pasiseka 
surast vėžį ir jį tuojau pra
šalint, tuo lengviau tam iš
sisukt nuo mirties. Aplei
dai, pasivėlinai — blogi po
pieriai. Ir operacija tada 
neužtikrina, kad pavojaus 
jau nebėra.

Tyrinėjimai jau nuo se
niau parodė, kad vėžio au
diniai atrodo tamsesni nuo 
to a-r kito dažo, nekaip svei
ki audiniai. Ir taip tapo 
susekta švytruojančių dažų 
(“fluorescent dye”) varto
sena.

Kai vėžio audiniai (arba 
sunka) dažomi tais švyt
ruojančiais dažais, tai jie 
daugiau prisiurbia tų dažų, 
negu paprasti kūno audi
niai ir labiau atmušą ultra
violetinę šviesą, negu taip 
pat nudažyti sveikieji audi
niai.

O čia kaip tik ir padeda 
tas mikrofluorometrinis. 
stebėtojas: jis automatiš
kai išmatuoja tų atspindžių 
skirtumą — ir parodo, ar 
čia esama vėžio ar ne.

J. J. Kaškiaučius, M. D.

Pranašaujama Pakistano 
karas su Indija

Karači, Pakistan. — Pa
kistano mahometonų vadai 
lemia, kad “neišvengia
mas” karas tarp Pakistano 

1 ir Indijos dėl Kašmiro pro
vincijos.

Kašmiro kunigaikštis 
j prisidėjo prie Indijos vals- 
! tybės, bet dauguma kašmi- 
riečių yra mahometonai. 
Pakistanas, atskilusi nuo 
Indijos mahometoniška val
stybė, todėl savinasi ir Ka- 
šmirą. ,

Los Angeles. — Vakari
nėse valstijose yra 1,500,- 
000 meksikiečių kaip laiki
nu darbininku. U €<

Naujasis valstybes sek
retorius John Foster Dul
les ( dešine je) patenkin

tai nusiteikęs.

priežastys.
perdidelis 

aukštosios
kuomet

Kodėl tai]) įvyksta? Ta
me yra kelios 
Visų pirma, tai 
pasitikėjimas 
klasės žmonėmis,
pas juos labai mažai tesi- 
randa gerų žmonių, kurie 
prisilaiko doros ir teisybės. 
Didžiuma jų neturi nei do
ros, nei teisybės, nei gėdos. 
Kitaip sakant, žmonės s.u 
kiaulės akimis. Kita stambi 
priežastis, tai pasitrauki
mas iš kovos lauko. Kuo
met žmonės atsideda ant 
jų padarys viską, kas jiems 
reikalinga, taip manydami 
labai klysta. Trečia prie
žastis, tai stoka vienybės 
darbo žmonėse, rasių bei 

’tautų neapykanta. S. B.

South Bostonas įteike $156 . 
lai šviečiu suvažiavimo proga

Sausio 18 d., So. Bostone įvyko banketas tikslu sukeltu 
Laisvei finansinės paramos suvažiavimo proga. Banke^ 

.tas gražiai pavyko. Vien tik aukomis bankete sukėlė 
$159.00 ir perdavė Laisvei. Rengėjai tikisi, kad bus gra
žaus pelno ir nuo paties banketo, kurį pasirūpins priduo
ti dar prieš suvažiavimą.

Aukojo šie geradariai:
Laisvės rėmėjas, Dorchester, Mass.....................$10.00
Bostonietis.....................‘.................................... 10.00
Iš Summerville, Mass.................................  10.00
Nuo “Trijų” iš So. Easton ir So. Boston............10.00
H. Tamošiūnienė, So. Boston, Mass............................5.00 .
P. ir O. Zubauskai.................................... 5.00 ,
G. Mitrus.................................................................. 5.00
Dr. J. F. Borisas...................................................... 5.00
K; Kazlauskienė........ .’. . . .............................. V . 5.00
J. Giriūnas.............................................................  5.00
J. F. Laisvės rėmėjas.......... .................................. 5.00
S. Rainard.............................................................  5.00
J. Gitsius.................................................. . ............ 5.00
Mr. Čiulada....................... .................................... 2.00
A. Grigaliūnienė.................................................... 2.00..
Laisvės Rėmėjas....................................................2.00
K. Kalašius............................................................. 2.00
J. Ūsevičius.............................................................2.00
A. Dambrauskas................'.......................... '........2.00
Kavazamin (?).....................................................2.00, l
J. Casper.....................................    2.00vy
Anna Mažuikienė................................................. 2.00
Antanas Jankus.................................................... 2.00
A. Draugas................... ......................................... 2.00
B. Čiuberkis. ..........................................................1.00
P. Kaliošienė.............................. ........................... 1.00
D. Brazas...............................................................  1.00
Arbačauskas......... r...............................................1.00
Mr. čiulada............... ............................................. 1.00
K. Kalašius..................................................... 1.00
P. Niukas............................................................... 1.00 '
A. Zaruba....................................... •.......................1.00
Kručas................................................................ 1.00
J. Galgauskas........................................................ 1.00
J. Mus teikis...................................................... . 1.00
J. B ui kiu s........................................................... 1.00
Barris..................................................................1.00
Marchulaitienė...................................................... 1.00
Baiukevičienė........................................ ................ 1.00
F. Evanauskas........................................................1.00
M. Masteikienė.................................................. . .  1.00
Endziulis.
Chas. Urbanas......................................................  1.
Šarkienė. ........................... •............
B. Tamašauskas....................................................  1.00
Milskevičius. ............................................ .......... 1.00
S. Egeris. ...........................................................1.00
Antanas..................?......................................... 1.00
K. ir P........... ........................................................ 1.00
F. Kvietkas........ .................................................... 1.00
Iš Brookline, Mass.................................................1.00
Smulkiais surinkta............................................ $18.00
Gražus bostoniečių pasirodymas, puiki parama spaudai. 

Laukiame kitų kolonijų pasirodymo suvažiavimo reikalu.
Tasai mūsų svarbus sąskridis įvyks šį sekmadienį, sau

sio 25-tą, Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, o 
banketas prasidės 6-tą vai. vakare.

Laisvės Bendrovės dalininkų konvencija yra labai svar
bus dalykas mūsų dienraščio gyvenime. Čia yra padėti 
pagrindai visų metų dienraščio egzistavimui, čia yra iš
klausomi ir apdiskusuojami visi dienraščio išleidimo daly- i 
kai. Todėl labai svarbu yra kiekvienam bendrovės dali
ninkui būti suvažiavime. Kiekvieno dalininko iniciatyva 
yra labai reikalinga, nes tik iš skaitlingu dalininkais su- i 
važiavimų tegali būti naudingų sumanymų, konkrečių Į 
planų tolimesniam darbui. Kolektyvynė nuomonė yra t 
aukščiau individualūs. Tad visi dalininkai, kuriems tik ne- 
pertoli, būkite suvažiavime. Jp

Banketas tai antras punktas, kur taipgi visi turime ’ 
būti. Banketo bilietą galėsite gauti dar ir sekmadienį. Jei 
neturėjote progos iš anksto įsigyti bilietą, ateikite sek
madienį ir gausjte.

Laisves Administracija. L

Tūkstančiai New Yorko busų vairuotoju, kurie strei 
kuoja reikalaudami 40 vai. savaitės be algos sumažini 
mo, susirinkę prie City 'Hali, klauso ju unijos prezi
dento Michael J. Quill kalbos.

■ i...........  - ■ ...... ■......................——--y .............................  1 ;  
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Miami, Fla.
FLORIDOJE GAVOME 

ŠALČIUS
’ Mieli draugai ir draugutės 
' laisviečiai! Sveikiname jus iš 

saulėtos Floridos. Po šimts 
paibelių, draugužiai, čia mes 
beveik visi atvažiavę šalčius 
pasigavom.

Į Miami pribuvome .sausio 
8-tos vakare.. Tai sekamos trys 
dienos buvo šaltos, apsiniaukę 
ir lijo. Taip kad mes, sveteliai, 
turėjom drebėti nuo šalčio. Na, 
o floridiškiam dar buvo blo
giau. Jie sako: “Mes jau čia 
įsikūrę keli metai, tai pirmos 

į dienos tokios šaltos.” Mes -gi 
sakom: tai ir šiltoji Florida!

Bet dabar, sausio 15-tą, sau
lutė maloniai mus glamonėja, 
šildo, savo auksinius spindulius 
lygiai berte beria ant visų 
gamtos tvarinių.

Mes pirmiausia ant vienos 
naktelės apsistojome pas drau

gus Tamošiūnus. Jau spėjome 
aplankyti draugus Meisonus, 
Bovinus, Paukščius. Visi labai 
gražiai įsikūrę. Ypač/Bovinų 
labai graži rezidencija, su dau
geliu kambarių ir gražioje vie
toje.

Visi puikiai, gražiai gyvena 
ir labai draugiški! Visi links
mi, džiaugiasi sulaukę, svečių iš 
Naujosios Anglijos, nors kaip 
man teko pastebėti, nabagučiai 
turi ir nukentėti dėl gausybės 
svetelių.

'Susnikų Jurgis.

Nashua, N. H.
A

ĮVAIRIOS žinios
Jau buvo rašyta, kad čia 

streikavo vietinio dienraščio 
darbininkų dalis, o kiti unijis- 
tai dirbo. Po penkių mėnesių 
streikas buvo atšauktas be jo
kio laimėjimo.

Streikas buvo pralaimėtas 
todėl, kad tarp darbininkų ne

buvo 'vienybės. Vieni dirbo, ki
ti streikavo. Tai pamoka, kaip 
kenkia unijų pasidalinimai. Tai 
skaudus darbininkams smūgis.

35 miestavi dženitoriai pa
reikalavo pakelti algos po pen
kis dolerius į dvi savaites.

Jie priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos unijos. At
eitis parodys, kokias jie pasek
mes turės.

1949 metais mirė stambus 
namų statybos kontraktqrius 
Wilson. Mirdamas jis palikcrte- 
stamentą, kuriame jis skynė 
$125,000 labdaringiem tikslam.

Tik dabar buvo prieita prie 
teismo, kuris tą sumą paskirs
tė keturiom labdaringom įstai
gom.

Atrodo, kad šis kontrakto- 
rius buvo geras lupikas, bet 
vis tiek savo turto negalėjo su 
savimi, nusinešti.

Ugniagesių raportas rodo,

kad 1952- metais šiame mieste 
ugnies buvo padaryta nuostolių 
už $45,007.57.

Ugniagesių komanda buvo iš
šaukta 5()7 sykius. Kaip tokia-• Tme mieste, tai užtektinai.

Neseniai 2-jų metų mergaite 
išbėgo iš namų, nubėgo prie 
netoli bėgančio upelio, įpuolė 
vandenin ir prigėrė..

Dabar miestą skundžia, kad 
vanduo mieste būtų aptvertas 
ir tada tokių nelaimių būtų iš
vengta.

Tėvams patartina .savo vai
kus atydžiai prižiūrėti.

1952 metais šiame mieste pa
statyta namų už $2,799,000. 
Pastatyta 794 visokių pastatų, 
195 vienos šeimos namų, 27 
dviem šeimom, 177 automobi
liams garadžių.

Tai parodo, kad šis miestelis 
po bi'skį auga.

Vienas iš Visų.

MIRUS
JUOZUI JEZUKEVIČIUI

(JEZUK)
Užuojauta Jo sunui GEORGE ir jo artimiem 

giminėm ir draugam.
Sausio 2 d., 1953 m., mirė Juozais Jezukevičius, pa

laidotas sausio 5 d., San Francisco Calif.
Mes reiškiame giliai širdingą užuojautą velionio sū

nui ir jo artimiem giminėm ir draugam.
Užuojauta nuo San Francisco, Oaklando ir San Le

andro draugų ir draugių:
T. V. Kingienė 
A. Senbernis 
Ig. Lietuvis 
J. M. Alvinai
M. Baltuiioniūtė
E. Vilkaitė
B. V. Sutkai
C. Mitchell

P. A. Norkai
V. U.. Burdai
J. C. Jankauskai
J. S. Karosai
F. D. Mačiuliai
J. M. Radeei
F. C. Mugianiai
G. E. Lapenai

Anglijos premjeras Čur- 
čill, atvykęs į Jungtines 
Valstijas pasitart su pre-CLEVELANDO ŽINIOS
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(Tąsa)
Bet ji dar nežinojo apie jos turto žlu

gimą. Ir kai Aneta paprašė pranešti 
apie savo atvykimą, ji nepasirūpino- jai 
pareikšti-savo nusistatymą; pirmiausia 
reikėjo sužinoti apie vizito priežastis ir' 
ar koležąs iš to turės kokios nors nau
dos. Taigi ji rodė jai malonų veidą, nors 
ir šaltoką. Bet kai tik ji sužinojo, kad 
Aneta atėjo kaip elgeta, ji tuoj prisimi
nė skandalą, ir jos šypsena sustingo. 
Priimti pinigus galima ir iš visiškai ne
vertinamo asmens; bet, laikantis pado
rumo, tokiam negalima jų duoti. Poniai 
Abraham nesunku buvo surasti svarbių 
priežasčių atmesti nekuklią kandidatę. 
Kolež-e nebuvo laisvos vietos. O kai Ane
ta ją paprašė parekomenduoti į kitas įs
taigas, ponia Abraham nesiteikė ją apdo
vanoti nė tuščiais pažadais. Puiki dip- 

| lomatė, kai turėdavo reikalų su tais, ku-. 
' riuos suko laimės ratas, ji tuoj netekda
vo savo diplomatijos, kai tas ratas juos 
nusviesdavo žemėn. Sunki diplomatijos 
klaida! Juk gali būti, kad tie, kurie 
šiandien yra žemai, rytoj gali atsirasti 
aukštai; geras diplomatas dirba ateičiai. 
Ponia Abraham skaitėsi tik su dabarti
mi. Dabar Aneta skendo; gaila, bet po
nia Abraham nebuvo pratusi traukti įkri
tusius į-vandenį. Ji visai neslėpė savo 
šaltų' jausmų; ir kai Aneta vis nepame
tė ramiai laisvo ir (nuo šiol) nebetin
kančio lygybės tono, ponia Abraham, no
rėdama ją priversti tiksliau įvertinti 
skirtumą tarp savęs ir jos, pareiškė ne
galinti, neprasilenkdama su sąžine, ją . 
kitiems rekomenduoti. Degdama apmau
du, Aneta buvo tai beparodanti; pykčio 
žaibas blykstelėjo: ir užgeso; ji pasida
vė paniekai; ją kaip kadaise apvaldė vel
nioniškas išdykumas, knietimas pasity
čioti. Pakildama ji pasakė:

— Žodžiu, jei steigsite naujosios mo
ralės kursus, turėkite mane galvoj!

Ponia Abraham pežvelgė į ją apstul- 
: aiškus įžūlumas. Ji sausai atkir-

— Mums užtenka ir senosios.
— Vis dėlto nepakenktų ją truputį 

praplėsti!
— Ką jūs dar įterptumėte?
— Mažmožį, — ramiai tarė Aneta:— 

nuoširdumą ir žmoniškumą.
Įžeista ponia Abraham tarė:
— Be abejo, teisę į meilę?
—i 'Ne, — atsakė Aneta, — teisę ,į

. vaiką.
Išėjusi ji trūktelėjo pečiais dėl savo 

bergždžio akiplėšiškumo... Paika!.. Ku
riem galam įsigyti priešininkę?.. Vis 
dėlto ji juokėsi iš savo priešininkės pri
trenktos išraiškos. Moteris neatsilaiko 
prieš malonumą grąžinti gautą akibrok
štą. Tai! Ta boba Abraham būtų prieši- 
ninkė tik tol, kol Aneta atsikariautų sa- 

i * vo padėtį. Ji ją atkariaus!
tAneta aplankė ir kitas įstaigas; bet 

Vietų'nebuvo. Jų nebuvo moterims. Lo- 
l^tyniškos demokratijos yra sukurtos tik 

W^vyrams; kartais jos įrašo į savo progra
mą feminizmą; bet jos'nepasitiki juo; 
jos neskuba apginkluoti tą, kuri XX 
amžiaus apyaušryje dar pasilieka pa-, 
vergta varžove, bet ilgiau ji tokia nebe- 
pasiliks šiaurės moterų užsispyrimo dė-

ka. Norint, kad jos raukydampsi priim
tų moterį, kuri dirba ir nori naudotis 
savo teisėmis, reikia, kad tai padaryti 
priverstų kitų kraštų viešoji nuomonė.

Vis dėlto Aneta būtų galėjusi gauti 
dviejose ar trijose vietose tarnybą, jei 
jos pačios jautrumas .nebūtų tai sutruk
dęs. Buvo sutikta užmerkti akis į jos ne
teisėtą padėtį, jei ji pati būtų sutikilsi 
melagingai Ją paaiškinti: našlyste, sky
rybomis — kaip panorėtų; bet, kai tik ją * 
apie tai paklausdavo, ji dėl kvailo išdi
dumo pasakydavo taip, kaip buvo iš tik
rųjų. Porą ar tris kartus nepavykus, ji 
nebesikreipė į įstaigas, nė į Universite
tą; nors čia ji ir buvo įsigijusi simpati
jų; čia ji būtų radusi platesnės dvasios 
žmonių, kurie .nesmerkdami būtų galėję 
jai padėti. Bet ji bijojo užgaulės. Ji bu
vo dar naujokė vargo šalyje. Jos išdidu
mas dar neturėjo laiko sutrinti pušies 
ant rankų.

Ji ieškojo privačių pamokų. Ji neno
rėjo jų maldauti iš buržuazinių pažįsta
mų; jai atrodė geriau' savo žygius nuo 
jų slėpti. Ji kreipėsi į tarnybomis aprū- 
pinimo-išnaudojimo agentūras, kurios 
tuo metu veikė Paryžiuje. Ji neturėjo 
gabumų .ten pasirodyti palankiai. Ji 
liuvo nemandagi. Ant jos pyko, kad ji 
buvo nesukalbama: ji norėjo rinktis, už
uot bet ką ėmusi, kaip tiek vargšių, ku
rios, apsiginklavusios labai menkais 
titulais, badmirio. kainomis moko visa, 
kas tik reikalinga, dirbdamos nuo ryto 
iki vakaro.

.F**- x
Pagaliau, tarpininkaujant Silvi klien

tėms, ji susirado keletą svetimtaučių. Ji 
davė pasikalbėjimo pamokas amerikie
tėms, kurios su ja elgėsi maloniai, pasi
taikius progai pasiūlydavo pasivažinėti 
savo automobiliu, bet atlyginimą? jai pa
siūlydavo juokingą, ir joms nė į galvą 
neateidavo, kad reiktų brangiau mokėti. 
Jos nesvyruodamos aticluodavo šimtą 
frankų už porą batukų; bet už prancūzų 
kalbos pamoką mokėdavo po vieną fran
ką (šiuo laikotarpiu buvo galima rasti 
pamokų pradavinėtojų po penkiasdešimt 
santimų!)... Nors ir neturėdama teisės 
daug reikalauti, Aneta vis dėlto atmetė 
šiuos gėdingus atsiskaitymus. Bet daug 
ieškojusi, ji nieko geriau nerado. Pasi
turinčioj i buržuazija, kuri savo vaikų 
auklėjimui sutinka išleisti tiek, kiek yra 
reikalinga, kai mokymas yra viešas, na
mų mokytojus šlykščiai‘išnaudoja. Čia 
niekas tavęs nemato. Ir čia turi reikalų 
su perdaug menku žmogumi, kad jis ga
lėtų spirtis: vienas atsisako, o dešimt ta
ve maldauja tik priimti!,.

/ • .

Atskirtai, netifrinčiai patyrimo, Ane- 
tai buvo blogos sąlygos gintis;.bet ji tu
rėjo praktišką Rivijerų instinktą ir savo 
išdidumą, kuris nepriimdavo-žeminančių . 
atlyginimų, prieš kuriuos kitos nusilenk
davo. Ji nebuvo iš. tų zyzlių, kurios'ai
manuoja ir .sutinka. . Ji neaimanuodavo . 
ir nesutikdavo. Ir* priešingai negu bu
vo galima tikėtis, ši laikysenų jai buvo , 
naudinga. Žmonių giminė yra baili. « 
Aneta' mokėdavo > ramiai, truputį išdi
džiai pasakyti, ne, • ir tai- nukirsdavo de
rybas; žmonės su ja nedrįsdavo elgtis 
taip, kaip su kitomis; ir ji išsirūpino ne 
tokias vargingas sąlyg'as. Tai nebuvd 
kažkiek. . /

(Bus daugiau)

ĮVAIRŪS NUOTIKIAI BAI
GIANT PEREITUS’IR SU

PRADŽIA ŠIŲ METŲ
Praėjusiais metais pas mus 

Lowellyje pažangiųjų lietuvių 
tarpe nepergeriausia buvo vei
kiama. Daug susirinkimų ne
turėta tų organizacijų, kurio
mis reikia daugiausia rūpintis.

Vistiek, kaip ten nebūtų, Lie
tuvių Piliečių Soęialio Klubo 
abu parengimai buvo dideli ir 
labai pasekmingi. Vienas, tai 
metinis bankietas spalio 26,• o 
antras, tai pasitikimui naujų 
metų, gruodžio 31 d., buvo su
rengtas bęndrai su rusais. To
kiame parengime žmonių daly
vavo daugiau, kaip bile kada 
tos rūšies parengimuose.

Svečių turėjome: iš Nashua 
draugų Vilkauskų šeima ir 
draugų Egerių šeima; iš Law
rence buvo draugai J. ir T. 
Milvidai ir rodos dar kas nors. 
Daugiausia didelė publika susi
darė iš vietinių žmonių.

Klubas labai dėkingas visiem 
svečiam už dalyvavimą.

Praėjusiais metais Clevelan- 
de ir jo apylinkėje kūdikių pa
ralyžium apsirgimų buvo dau
giau, negu bent kada' istorijoj. 
Kūdikių paralyžiaus epidemija 
palietė nevien kūdikius, bet ir 
suaugusius žmones. Epidemija 
palietė daugiausia kūdikių, tu
rinčių mažiau 5-kių metų am
žiaus. Turinčius virš 5 metų 
amžiaus palietė kiek mažiau, o 
turinčius virš 10 metų dar ma
žiau. Bet mirčių nuo kūdikių 
paralyžiaus buvo daugiausia iš 
tarpo turinčių virš 15 metų 
amžiaus. Praėjusiais metais 
Clevelande ir apylinkėje , viso 
kūdikių paralyžium apsirgimų 
buvo 757.

Praėjusiais metais Clevelan
de nuo įvairių priežasčių, ligų 
bei nelaimių, žmonių mirė apie 
10,600, kiek daugiau negu 1951 
metais. Gimimų Clevelande bu
vo daugiau negu bent kada pir
miau—virš 28,000. Naujagimių 
mirčių irgi buvo daugiau, negu 
1951 metais. Iš to matosi, kad 
Clevelando gyv.entojai greitai 
dauginasi.

lauti iš valdžios, kad unijos bū
tų apkaltintos už nepildymą 
prieš-trustinio įstatymo, kaip ir 
bent kuri kombinuota,,susivie
nijusi pajėga kieno išnaudoji
mui. Monopolistų bei trustų at
stovai tuo savo sumanymu no
ri, kad valdžia atimtų iš darbo 
unijų galią išreikalauti iš trus- 
tų-monopolistų kombinacijos, 
kuri turi ir valdžią savo ran
kose, sau žmoniškesnių sąlygų 
dirbtuvėse ir didesnio atlygini
mo už savo darbą, iš kurio ga
lėtų žmoniškai pragyventi.

Čia matosi tikrasis monopo
listų tikslas: sudaužyti darbo 
unijas pirmiau, negu įvyks ne
išvengiama depresija, kad tuo
met galėtų lengvai sutriuškinti 
bent kokį darbininkų pareika
lavimą ir atimti iš jų visus lai
mėjimus, kurie buvo' atsiekti 
per daugelio metų kovas.

Rep.

zidentu Trumanu ir nau- 
t 

juoju pre z. Eisenhoweriu, 
rodo iškėlęs du pirštu 
kaip pergalės ženklą. 
Čurčill esąs priešingas 
koncentruoti svarbiausias 
karines jėgas Korėjoje 
ir kitose Azijos dalyse. 
Europa turinti būti pir
moje vietoje.

KAIP KLUBAS GYVUOJA?
Lygiai per pusę metų nebe

galėjau išeiti iš namų, kuomet 
mano viena dirbtinė koja buvo 
sugedus. Tai tuo tarpu ir žmo
nių nebegalėjau sutikti ir pa
sikalbėti apie įvairius dalykus. 
Bet kitais laikais daug kas iš 
kitų miestų paklausdavo: kaip 
gyvuoja Lowellio pažangiųjų 
Lietuvių Klubas. Todėl čia ir 
tenka šį-tą pasakyti.

Klubas šiuo laiku vėl pakilęs 
narių skaičium. Julius Palu
binskas buvo paskirtas pasirū
pinti naujų marių gavimu ir iš 
senų narių duoklių iškolektavi- 
mu. Matyt, jo pasidarbuota ne
blogą]. Nauji nariai turi būt 
rekomenduojami susirinkime ir 
tik susirinkimas priima arba 
atmeta rekomendaciją.

Biznio atžvilgiu klubas stovi 
neblogai. Neblogai ir finansi
niai. Ko -reikia, tai daugiau 
draugiškumo ir budrumo.

Vadovaujantieji draugai turi 
rūpestingai žiūrėti, ką 'statyti 
prie vedimo biznio reikalų. 
Klubą kūrėjai tuo ir rūpinasi. ‘ 
Tai gerai. Tas nusako klubui i 
pažangesnį ir pastovesnį gyva
vimą. Mūsų klubas nepaneigia 
geresnių visuomeniškų reikalų. 
Nepamiršta ir to, kad dienraš
tis “Laisvė” visuomet pagelbsti 
klubui, gausiai pagarsindamas 
klubo parengimus ir kitokius 
aprašymus, panašiai Ipip’ ir šį 
kartą.

Praėjusiais metais turėta, 
daug išmokėjimų visokiuose' 
reikaluose, tačiau vistiek į nau
jus metus įžengėm ,su netuščįu 
iždu. Daug skolos jau išmokė
ta ir toliau bus daugiau pasko
lų atiduota. Tik — lai gyvuoja 
sutartis! x

DARBININKAI "PASIPRIEŠI
NO DIDELEI PASKUBAI 

IR LAIMĖJO
Kompanijų pelnai auga su 

kiekvienu darbo pagreitinimu. 
Bet darbininkam perdidelė pa
skuba prie darbo, greitu tem
pu dirbant, naikina jų sveika
tą ir prie skubaus darbo pasi
taiko daugiau susižeidimų ir 
mirčių. ,

Ohio Crankshaft kompanija 
buvo užsimaniusi pastatyti vie
ną ^darbininką dirbti prie dvie
jų mašinų, kad vienas darbi-' 
įlinkas dirbtų už du darbinin
kus.' Bet tas darbihiinkams jau 
buvo per daug ir už tai UAW 
(CIO) unijos 91 lokalas iššau
kė 1,400'darbininkų į streiką ir 
po savaitės streiko Ohio Crank
shaft kompanija atsisakė savo 
užsimojimo ir daroininikai bai
gė streiką. '

PLANUOJA LAUŽYMĄ 
DARBO UNIJŲ 

r

’ Po direktyva Jungtinių Val
stijų Prekybos Buto (Chamber 
of Commerce) ‘ Clevelande buvo 
atlaikyta vienos dienos konfe- 

• rencija, kurioje dalyvavo apie 
700 atstovų įvairių visos šalies 
industrijų. Konferencijoje žy
miausiu kalbėtojum Buvo Co
lumbia Universiteto 
jos profesorius Dr. 
man, kuris tarp kito

“Praeityje valstijų 
lė valdžios per daug 
vo darbo unijoms, kada jos ne- 

Upriderančiai išnaudoja darbda
vius.” Todėl Dr. Wolman davė 
konferencijai'sumanymą reika

Iš L.D.P. DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Gruodžio 17 d. įvyko Lietu
vių Darbininkų Pašelpos Drau
gijos priešmetinis susirinkimas 
ir buvo skaitlingas ir gyvas.

Pirmininkas St. Mažanskas, 
atidaręs susirinkimą, paprašė 
atsistojimu pagerbti ' mirusius 
narius.

Iš valdybos ir komisijų ra
portų pasirodė, kad LDPD ei
na finansais ir nariais žemyn. 
Buvo duota proponacija likvi
duoti draugiją, bet po didelių 
diskusijų proponacija atmesta.

Renkant valdyba 1953 me
tams draugijos ilgametis pir
mininkas St. Mažanskas neap
siėmė, sakė, pavargęs. Naujas 
pirmininkas išrinktas Jonas 
Kalakauskas, vice pirmininkas 
A. Paltanavičienė, sekretoriai 
pasiliko tie patys; finansų—J. 
Eitutis,, užrašų A. Mockaitis.

Nutai^ta draugijos gerovei 
rengti parengimą.

1952 . m. draugija neteko 
dviejų narių, kurie išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Mirė M. želvis 
ir A. Bernotas. Lai būna jum, 
draugai, ramu ilsėtis šios ša-1 
lies žemelėje ir kartu gili už
uojauta jų likusioms šeimoms!

žilas Petras.

Norwood, Mass.
Serga Frank Preibis

Sausio 7 d. eidamas į darbą. 
Frank Preibis paslydo ant le
do. Trūko kojos kaulas.

Preibis buvo nuvestas Nor- 
woodo ligoninėn. Koja buvo į- 
dėta į gipsą.

Dabar jis randasi pas savo 
seserį, 14 Melville Ave., Nor
wood, Mass.

Draugai ir drauges, sergan
tį draugą aplankykite. J.G..'

IŠ LIETUVOS .
REKORDINIS DERLIUS
DOTNUVA. Platūs yra “Tie-' 

sos” kolūkio laukai. Nemaža jų 
skirta ir cukriniams runke
liams — 71 hektaras, šiame 
plote užderėjo rekordinis der
lius: vidutiniškai po 400—500 
centnerių. Grandininkių Lius- 
tikaitės, Belčiūnienės ir kitų 
vadovaujami, cukrinių runke
lių augintojai pasidarbavo iš 
peties.-

Šiomis dieno/nis kolūkis bai- j 
gč pristatyti valstybei cukri
nius runkelius. 1,1 tūkstančio 
tonų runkelių gavo cukraus fa
brikai iš šio kolūkio. Didelės 
yra kolūkio pajamos už cukri
nius runkelius, žemės ūkio ar
telė gaus Šimtus tūkstančių ru
blių, o be to, 10 tūkstančių kilo
gramų cukraus.

E. Galentas.

e r o ir

Mums lowellieciams senieji 
metai pasibaigė labai liūdnoj 
nuotaikoj, nes mūsų 
veiklaus vietinio veikėjo Alek
sandro Rutkausko žmona Helen 
ūmai susirgo ir pasimirė gruo
džio 24 dieną.
. Likp dideliame, nubudime jos 
vyras ir du 
Frank? ..

Kartu su

pūnūs, Joseph if

Ale^u ir visi jo 
s

New York. — Per tirštą 
ūkaną susidūrė du laivai 
New Yorko uoste. Sužeis
ta 5 žmonės.

ckonomi- 
Leo Wol- 
pasakė: 
ir federa- 
nuolanka-

Korėja. — šiaudinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
šovę dar 5 Amerikos lėktu
vus.

MATTHEW A.1
I'.UYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
J DIREKTORIUS z

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

draugai liūdi ir apgailestauja 
to įvykio. Lai būna Elenai rami 
kapinė atilsis, o Alekui linki
me ramiai nusiteikti naujoj 
apystovoj ir po senovei darbuo
tis sulig savo kilnaus gabumo. 
- Tarpe Lowellio lietuvių He
len Rutkauskienė buvo paskuti
nė mirusi 1952-rais metais. O 
Jonas Lebednikas buvo pirmu
tinis iš lietuvių mirusių šiais 
1953 metais. Jis mirė sausio 
16 d. Paliko nuliūdime žmoną 
Evą ir keletą vaikų. /

. J., 'Mv- K'arsonas.

^XXXXXXXXO

CHARLES J. ROMAN

3 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Ketvir tądien., Sau šio-J an. 22, 1953

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Iš Moterų Klubo 
susirinkimo

Sausio 15 moterys vėl turė
jo gerą susirinkimą. Išklausius 
valdybos raportus, pasirodė, 
jog narės duokles mokasi rū
pestingai ir atydžiai rūpinasi 
organizacijos reikalais.

Parengimas, įvykęs sausio 
įetvirtą, buvęs sėkmingas, tad 
ruošiamasi kitam parengimui, 
kuris atsibus kovo 8-tą, vėl 
mūsų Kultūriniame Centre. 
Kalbėtasi, kad laike parengi
mo surengti viešus pietus, bet, 
plačiau apsvarsčius, 'nusitarta 
turėti tiktai užkandžių. Prele
gente yra pasižadėjus daktarė 
Paolone.

Kliubietės nusitarė pasvei
kinti dienraščio Laisvės dali
ninkų suvažiavimą su $20.
* Keturios atstovės apsiėmė 
dalyvauti šaukiamoje Tautinių 
Moterų Konferencijoje, Pa
saulinės Taikos Išlaikymui, 
{dūri įvyks New Yorke vasario 
$ d., š. m.

iš
■ ‘ kad net keturios

buvo sunkiai susirgusios, bet 
dvi jau pajėgė susirinkime da
lyvauti ir kitos draugės sėk
mingai sveiksta.
2 Kaip ir visuomet, po susi
rinkimo narės turi vaišes at- 
žymėjimui pripuolamų gimta
dienių, gi sausio mėnesį ne
sant artimų sukakčių, kelios 
sumanė pavaišintu Kliubo val
dybą už jų rūpestingumą or
ganizacijos gerove. Vaišės bu- 
vo, kaip ir visuomet, smagios. 
Vyrai, kurie kaip kada irgi 
patenka į kliubiečių tarpą, su
gesta vo kada nors padaryti 
tnoterims suprizą. Lauksime.

Kliubjete.

pranešimų paaiškėjo,
kliubietės

Powell Lane, Upper Darby,

(15-21)

a-

BARBER SHOP .ike

li z-

HELP WANTED—MALEBANKETAVILNIES
GERA VAKARIENE IR ŠOKIAI - (9-16)

/

Ta puiki iškilme įvyks1953 Metam
Sekmadienį, Sausio - January 25 d B

B

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

Tuojau įsigykite bilietą, $3.00

I

f

110-06 Atlantic Avė

Vakarienę bus duodama lygiai 6-tą v. vak

LAISVE
Richmond Hill, N. Y.

Laisvės bendrovės suvažia
vimas laukia nuo organizaciją 
ir nuo asmenų pasveikinimą.

Prirengė L. JONIKAS
Išleido dienraštis Vilnis

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

Apply in person. MR. DE
UNITED CONTAINER

& LANCASTER AVE.
(9-15) ■

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždarytaCLERK. With knowledge of typ

ing for general office work. (Excel
lent salary. Apply:, MR. KAISER, 
227 N. Broad Street.

(13-15)

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y
Telefonas GR. 3-9865

110-12 Atlantic Avė.,

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M: D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

PAKVIETIMAS I LAISVES

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS'
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

GLENN’S RESTAURANT & BAR 
•' I 

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAIN.OS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos ir šokiai, šauni Orkestrą.

t

KALENDORIUS

Gausus šaltinis istorinių informacijų dr žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš, įvairių mokslo 
jsričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti 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 žiemos vakarais. įsigykite jų tuojau.

Ant Užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopij^kaina 60c, 

• persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Daug palengvinsite rengėjams išanksto 
įsigydami banketo bilietą

Banketas bus
LIBERTY AUDITORIUM

Richmond Hill, X- Y

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

Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare
• i 6

N(nvYori«k^/6Žžfe77liil(>i
Prašome apie šokius 
priminti jauniesiems

Laisvės metinio banketo 
svečiams netenka skųstis, kad 
negali ateiti visa šeima. Jur
gio Kazakevičiaus orkestras 
gros šokiams. Tad ir nenorin- 
tieji vaišintis jaunieji turės 
užsiėmimą ir linksmą pobūvį. 
Vien tik šokiams įžanga 75 c.

Prašome pakviesti 
mos jaunimą ir jų 
pažįstamus.

Banketo bilietas 
nei ir šokiams sykiu)

Banketas įvyks jau šio sek
madienio vakarą, sausio 25-tą, 
Liberty Auditorijoje. Vaka
rienė lygiai 6 vai. šokiai 7 :30.

savo šei- 
d raugus,

(vakarie-

SERGA
Vincas Kazlauskas, laikro

dininkas, buvo smarkiai suim
tas ligos. Nuo sausio 14-tos il
sisi namie. Pradžioje šios sa
vaitės sveikata pakrypo gero- 
jon pusėn. Tačiau dar neuž
tikrinta, kaip greit galės pasi
matyti su draugais.

Atsiskyrimą nuo 
Kazlauskai skaito 
nuostolių, nes jis ir jo
Anna yra tarp tų,\kurie visur 
veikliai* tdalyvauja, įvertina 
draugus ir draugingumą.

da‘augų 
dideliu 
žmcr a

Dar priims mokinių
Jefferson mokykla skelbia, 

jog dar, turi vietų. Jai reikia 
daugiau mokinių, kad išgalė
tų pilnai veikti. Prašo liaudiš
kos mokyklos prietelius .para
ginti darbininkus, ypačiai 
jaunus žmones, pasimokyti 
socialių mokslų.

Iš Joho Urbono laidotuvių
Jonas Urbonas tapo palai

dotas Alyvų Kalnelyje, Mas- 
pethe, sausio 15-tą. Jis mirė 
ligoninėje, sausio 11-tos rytą.

šermenys ir laidotuvės įvy
ko gražios. Daug žmonių lan
kė šermenis. Shalins Funeral 
Home (šalinskų) erdviose pa
talpose abiemis vakarais buvo 
daug žmonių. Laidotuvių die
ną, pirm išlydint, prisirinko 
pilna koplyčia.

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, pasakė atsisveikini
mo kalbą. Atžymėjo Urbono, 
kaip pažangaus darbininko, 
prisirišimą savo darbininkiškai 
spaudai, organizacijoms. Jo 
meilę savo gimtajai Lietuvai, 
jos žmonėms. Kaip jis vienas 
pirmiausiųjų atėjo su duosnia 
auka kare • nukentėjusiems 
Lietuvos žmonėms. Kad jis 
buvo gal vienintelis Amerikos 
lietuvis atžymėtas karo laiku 
išleistoje knygelėje, kurią par
tizanai slapta paskleidė nacių 
okupuotoje Lietuvoje. Parodė 
ir knygelę su Jono Urbono pa
veikslu.

Kalbėtojas kvietė dalyvius 
dar stipriau suglausti savo -ei
les aplink dienraštį Laisvę. 
Ragino stiprinti, garbingai iš
laikyti tas organizacijas, ku
rias velionis rėmė. Kurioms 
širdingai linkėjo išsilaikyti ii 
po jo mirties, kad jos tarnautų 
lietuvių išeivijai Amerikoje ii' 
progresui dar ilgus metus.

Nulydėjus velionį .į kapiny
ną, ten radome būrelį lietuvių 
iš apylinkės. •

Prie kapo trumpą kalbą pa
sakė Jonas Gasiūnas, velionio 
Urbono įgaliotinis jo reika
lams tvarkyti laike jo ligos li
po jo mirties.

Paminėjęs Urbono nuoširdų 
ryšį su liaudiškuoju lietuvių 
judėjimu, Gasiūnas tarė padė
kos žodį visiems kuo nors pri- 
sidėjusiems laike Urbono li
gos ir jam mirus.

Palikę draugą ilsėtis amži
nai, dauguma palydovų, 
liolikoje mašinų, sugrįžo į 
berty Auditoriją, kur buvo 
sakyti palydovams pietūs.

Viskas iki paskutinio išpil-

dyta pagal velionio valią. Jis 
buvo Lietuvių Kultūrinio Cen
tro uolus . rėmėjas ir garbės 
narys gyvu būdamas. Jis pa
geidavo, kad Centras gyvuo
tų, kad lietuviai ten galėtų su
sieiti ir po jo mirties.

Joną Urboną visuomet pri
siminsime,* skaitydami jo var
dą Centro garbės narių sąra
še, kuris laikinai yra išspaus
dintas ant popieriaus lakšto, 
o vėliair bus įamžintas ant na
mo sienos neišdildomu įrašu.

Rep,
Padėka

Kaip Jono Urbono 
administratorius jo 
tvarkyti laike jo ligos ir jam 
mirus, noriu ištarti žodį 
miems:

paskirtas 
reikalus

seka-

Jonui 
už jų 
ligos

metu.
atitinka- 

įstaigoje.
įstaigos

Petrui šolomskui, 
Grybui ir V. Skuodžiui 
pagalbą Jono Urbono 
metu, už jo lankymą ligoninė
je ir namuose, ir laidotuvių 
metu patarnavimą.

Mrs. Petrauskienei ir jos sū
nui už nuoširdžią kooperaci
ją laidotuvių metu.

Jono Urbono dukteriai 
Blanch Price už atvykimą iš 
Washingtono valstijos ir koo- 
fleravimą laidotuvių

Rojui Mizarai už 
ma kalba laidotuvių

Shalins laidotuvių 
vedėjams šalinskams už gra
žų ir mandagų patarnavimą.

Visiems tiems, kurie Jdną 
Urboną lankė jam sergant ir 
mirus, ir dalyvavo laidotuvėse.

Ramiai ilsėkis, mielas dr-ge 
Jonai, gražiame Alyvų kalne
lyje.' Mes niekad ‘jūsų nepa
miršime.

širdinga užuojauta jo duk
teriai Blanch Price, žentui 
nūkėms, visiems giminėms.

J. Gasiūnas

Ieškojo bombų
Kas nors <policijai skambi

no, kad Jersey City prieplau
kos bus išsprogdintos. Atsku
bėjo 25 policijos ekspertai, 
bet bombos nerado.

u z

lygiomis: 
du pralai

didžiųjų

Lietuviai dalyvauja 
soccer žaismėje

Vykdomose žaismėse 
čampionatą sausio 18-tos žais
mėje lietuviai žaidė prieš Ho
boken tymą. Išėjo 
2 punktus laimėjo, 
mėjo. «

Bendroje' 12-kos 
(“big twelve”) lietuviai da
bar yra dešimtoji grupė. Tu
rėtų smarkiai pasidarbuoti da- 
simušimui į pirmines vietas. 
Pirmines tris šiuo tarpu užima 
šveicarų, Elizabeth o, ir vokie- 
čių-vengrų tymai.

Žinojo savo bizni
Degtinių -krautuvės tarnau

toją einant namo vakare pasi
tiko plėšikas ir pareikalavo 
pinigų. “Neturiu,’'’ teisinos tar
nautojas. “bemeluok, turi to
je vietoje, kur visada — už
antyje.” Gerai žinantis savo 
biznį plėšikas neapsigavo, lai
mėjo $590 pinigais ir čekių.

Minės Stalingrado 
10-jų sukaktį

Vasario 2-rą sueis dešimtis 
metų, kai didvyriškai ir per
galingai Tarybų Sąjungos ka
riai apgynė Stalingradą. Toji 
pergalė tuomet pasuko visą 
karo eigą link mūsų visuotinos 
pergalės ant fašizmo.

‘Tai sukakčiai atžymėti New 
Yorke rengiamas masinis mi- 
tingas-koncertas vasario 8-tą, 
Manhattan Plaza, 66 E. 4th 
St., Prasidės 2 valandą. Įžan
ga tik $1. Dainuos žymusis pa
saulinis artistas Paul Robeson, 
taipgi Ukrainų Choras, ku
riam vadovauja Frank llchuk.

New Yorke areštavo smul
kų raketierių John Alų, Kal
tina; kad jis kreivai prisiekęs. 
Slaptoji policija; sako, jog jis 
norėjęs juos papirkti, kad ne
kliudytų raketierių. O jis val
diniams tyrinėtojams liudijo 
apie tai nieko nežinąs.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
............... ..... <------- --—————

Kolegija dar priima 
kalbos studentus

Anglų kalbos specialės kla
sės lavintiems sveturgimiams 
Hunter Kolegijoje pradės pa
mokas vasario 16-tą. Registra
cija 5, 9, j 6 ir 11-tą tarp 6 
ir 9 vakaro. Ten pat aplikantą 
patyrinės ir nustatys, kuriame 
laipsnyje jį* priskirs moky
tis.

Yra ir kitų kalbų bei mok
slų kursai. Už mokslą reikia 
mokėti. Adresas: Park Ave. 
ir 69th St., New Yorke.

New York o žydų organiza
cijos kreipsis į Valstijos Sei
melį su prašymu leisti preky
bininkams dirbti jų nešven
čiamą dieną, sekmadienį. Da
bar jie yra verčiami prakasti 
vieną prekybos dieną, arba iš
sižadėti savo religinės dienos.

Savininkas sportui reik
menų krautuvės, 40 Fulton 
St., Brooklyne, tapo areštuo
tas už pardavinėjimą šautuvų 
nepilnamečiams. Sako, kad jo 
krautuvėje rado 41 neregis
truotą šaunamą įrankį.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK. General Cooking. 
Experience and references prefer
red. All modern appliances; sleep in 
Thursday and Sunday off.- Good 
home; steady position for right wo-, 
man. Phone Melrose b-1992 for in
terview.

(15-21)

SETTLED WOMAN. Housekeeper. 
Good ironcr, some cooking. Sleep in. 
512 days pbr week. Good ■ salary, 
good home for right woman. Phone 
Moorestown 9-1509 for interview.

(15-21)

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)

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.

FACTORY HELP. Cprrugated Box 
Shop. Experienced preferred. Slitter 
up and dowh and Rotary. Slotter. 
Flap cutter operators. Also needed 
Pressmen. 
MARCO, 
CO., 56th

Marininkas Francesco Men
dez buvo areštuotas laive ant 
jūrių. Priežastis: jis neatsilie
pęs į 30 pašaukimų t r atiko 
teisman.

R

PARDAVIMAI
Vienas namų prižiūrėtojas aplei

džia (a užsiėmimą ir parduoda dau
gel) labai naudingų įrankių ir me
džiagų dėl namų savininkų arba 
superintendentų. Yra 10 galionų pen
io, visai naujas meisteriškas Henry 
Disston & Sons piukla, 
rims rankinų ir daugel) 
kių ddiktų ir daiktelių, 
bėrių, {vairių brasinių ir 
1ų daiktų, 
“springsai” 
rūšies, 
nėti, nes yra labai daug 
smulkių daiktelių. Parduosiu 
už labai žemą kainą.

Kam tokių daiktų reiktų, 
kreiptis kas dieną nuo pietų iki 7 
vai. vakaro, o šeštadieniais per išti
są dieną. 1814 E. 19th St., Brook
lyn 19, N. Y. Važiuokite Brighton 
Line subway iki Kings Highway sto
ties. Atėję paspauskite superinten
dent skambutj.

(14-16)

Įvairių du- 
kitų smul- 
Del plum- 

galvanizuo- 
visai naujiTaipgi yra 

pilno saizo lovai, geros, 
Viskuo čia negalima sumi- 

įvairių 
viską

prašau

PRANEŠIMAI
BOSTONO APYLINKĖJE

ALDLD 7-tos apskr. kom. posė
dis jvyks 1 d. vasario, 318 Broad
way, So. Bostone. Pradžia 11 vai. 
ryte. Visi nariai malonėkite daly
vauti. nes turime labai daug svarbįtdk 
reikalų aptarti. Prašau nesivėlinti^JT

J. Skliutas, org.
(15-17)

DETROIT, MICH.
D.L. KTiubo metinis ir labai svar

bus susirinkimas jvyks sekmadienj, 
sausio-Jan. 25 d., 
ryto, kliubo name 
Hwy. Visi nariai 
vauti susirinkime, 
svarbi) reikalą apsvarstyti, 
bus išduoti raportai iš veikimo 1952 
metais.

prasidės 10 vai. 
4114 W. Vernor 
malonėkite daly- 
nes turime labai

Taipgi

Dr. A. Petriką
WOMAN. Light housekeeping, 

part time. Steady position in good 
home. Phone: Flanders 2-2426. for 
appointment or apply in person.

157 
Pa.

D.L.K. Sekr.
i (14-15) -

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. į

Tel. EV. 7-6238

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pusl.-LakvS (Liberty)—Ke t vir tądien., Sausio-J an. 22, 1953




