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KRISLAI
“Švediškas degtukas.“ 
Laiškelis iš Vilniaus.
Prieš “kalėdinę karštligę.“
Neįvykdyta kvota.

Rašo R. MIZARA

r
Spausdiname Laisvėje A.

*,hovo Įdomią apysakaitę, 
švedišką degtuką.“

Petras Šolomskas, grįžęs iš 
. Stanley kino teatro, sako, 

kad neužilgo ten bus pradė
tas rodyti sovietinis filmas, su
kurtas iš šios Čechovo apysa
kaitės. Filmas — spalvuotas.

Taigi skaitykite šį kūrinį, o 
jūs, newyorkieciai, kai filmas 
bus rodomas, nueikite jį pa
matyti. .

šiemet, beje, sukako 50 me
tu, kai Čechovas mirė. Jis bu
vo vienas iš žymiausių pasau
lio rašytojų ir dramaturgų.

Čechovo dramas šiądien te
bevaidina visame pasaulyje. 
Jo apysakaitės ir apysakos te- 
beskaitomos visuose kultūriš
kuose kraštuose.

Tai buvo genijus, kurio dar
bai niekad nemirs.

iomis dienomis gavau gra- 
Jį 

lin- 
me-

sa-

žų' atvirlaiškį iš Vilniaus.
rašo Antanas Vaivuskas, 
kėdamas laimingu naujų 
tų.

Tarp kitko žurnalistas
ko:

“NesigaiEu į Tėvynę sugrį
žęs ir su savimi Jūsų kūrybą 
atsivežęs. Apie tai Jūs turėsi
te malonių naujienų. .

Kokios tos “malonios naujie
nos,” nežinau.

šia proga noriu tik tai pa
žymėti: Prieš trejetą metų 
siunčiau į Vilnių Lietuvos Ra
šytojų Sąjungai savo vėliau
sią apysaką “Kelią į Laimo’’ 
ir Jono Kaškaičio poeziojs rin
kinį “Prošvaistes.” Siunčiau 
registruotai.

Už kiek laiko gaunu iš 
pašto pranešimą, kad mano 
siuntinys sugrįžo, kad ameri
kinis pastas jo į Vilnių nepra
leidžia!

Klausinėjau, teiravausi, ko
dėl neišleidžia, bet tikslaus 
atsakymo negavau.

—Mes nežinome!—buvo sa
kyta ...

Praėjusį sekmadienį klau
siausi vieno žymaus radijo ko
respondento kalbos iš Londo
no.

Ten, kaip ir pas mus, ne
mažai žmonių buvo užgulusi 
kalėdinė karštligė.

Bet Anglijoje, žymi kores
pondentas, vis daugiau ir dau
giau* protaujančių žmonių bal
sų kyla prieš tą ligą. Daug 
anglų intelektualų sako, jog 
kalėdinį biznį, — visokių pre- 
zentų pirkimą etc.,— būtinai 
reikia šalinti, nes tai daro gė
dą krikščioniškam pasauliui.

w Kalėdinių prezentų pirkimą 
Fjvedė karalienė Viktorija tam, 

kad padėti smulkiems biznie
riams.

Na, ir šiandien, Kristaus 
gimtadienio proga, naudojasi

Francūzijos parlamentui svyruojant, keičiant nusistatymą

ŽMONES DEMONSTRUOJA PRIES NACIjĮI APGINKLAVIMĄ
Parlamentas už Vokietijos 
priėmimą į Atlanto paktą

Diplomatiniai ryšiai tarp 
Jugoslavijos ir Kinijos

Paryžius. —Nors praeitą 
savaitę Francūzijos parla
mentas atmetė priėmimą į 
karinę Vakarų Europos, 
(Briuselio sutarties) sąjun
gą, šį pirmadienį jis nubal
savo 289 balsais prieš 251 
priimti Vokietiją (Vakarų) 
į Atlanto paktą.

Balsavimas prieš Briuse
lio sutarties priėmimą bu
vo 281 prieš 257.

Premjerui Mendes-France 
tokiu būdu išreikštas pasi
tikėjimas ir Vokietijai ati
darytos durys į ginkluotą 
Vakarų Europos santrvę, 
nors Mendes-France dar no
ri, kad parlamentas patvir
tintų priėmimą ir į Briu
selio paktą, kuris yra lyg 
Atlanto pakto nugarkaulis.

Demonstracijos mieste
Tuo tarpu, kai parlamen

tas diskusavo klausimą vi
są pirmadienio rytą ir po
pietį, žmonės mieste de
monstravo prieš Vakarų 
Vokietijos neo-nacių gin
klavimą. Parlamento rū
mus supė šimtai policinin
kų ir nacionalės gvardijos 
kareivių, kad neįleisti de
monstrantų vidun. Bet ste
bėtojų galerijos buvo pil
nos paryžiečių, kurie laiks 
nuo laiko metė' šūkius prieš 
ginklavimą.

Parlamente debatų klau
sėsi ir daugelis užsienio di
plomatų, tokiais svarbiais 
tie debatai buvo skaitomi.

Demonstrantai mieste ne
šė didžiules iškabas, kurių 
dalis sakė: “Chateaubriant- 
Aušvicas — Arodouras — 
nepamirški!” Tai vis vieto
vės, kur naciai nužudė ir 
nukankino daugybę francū- 
zu.

Pažangios organizacijos 
aplipdė miestą plakatais, 
kurie rodė vieną dalyką: 
nacių čebatas virš Francū
zijos laukų, o trumpas pa
rašas sakė: “Niekad dau
giau to neprileisime!”

Parlamentas abejingas
Parlamento pasisakymas 

už vokiečių priėmimą į At-

visokie biznieriai — bažny
čiose ir jų išlauky.

‘ Kaip ten bebūtų, kalėdinės 
šventės pas mus buvo tuo lai
mingos, kad oras pasitaikė ge
ras: šilta, saulėta, sniego — 
nei dūko!

Ekspertai — asmenys, kurie 
akylai seka automobilistų ju
dėjimą — nustatė kvotą, kiek 
per šventes turėtų būti užmuš
ta automobilių nelaimėse žmo
nių.

Buvo
šiuos 

biama, 
“tik” ’ 
nustatyta kvota neįvykdyta!

Kaip tai galėjo atsitikti! 

sakyta, jog žus 370.
, žodžius rašant, skel- 

kad tebuvo užmušta 
virš 350, — vadinasi,

&

lanto paktą pasidarė gali
mas po to, kai apie 30 ne
priklausomų deputatų, ku
rie balsavo prieš priėmimą 
į Briuselio paktą, paskelbė, 
kad kitaip balsuos Atlanto 
pakto klausimu.

Spaudimas iš visur
Tuo tarpu, kai debatai 

ėjo ir tebeina Francūzijos 
parlamente, spaudimas ant 
jo buvo daromas iš visur. 
Washingtone valstybės de- 
partmento pareigūnai iš
reiškė savo “gilų susirūpi
nimą” ir skelbė, kad jeigu 
balsavimas eis neigiamai 
(prieš ginklavimą), nauji 
būdai bus ieškomi ginkluo
ti Vokietiją be Francūzijos 
pritarimo.

Panašiai išsireiškė britų 
konservatoriai. Londone bu
vo paskelbta, kad Churchil- 
las šiuo reikalu gal atvyks 
į Washingtona. Vakarų Vo
kietijos spauda spausdino 
straipsnius, kuriuose pri
dengtai ir diplomatiniai, bet 
visvien pakankamai aiškiai 
buvo grasinama Francūzi- 
jai, nors pats Adenaueris 
prašė savo valdininkų susi
laikyti nuo komentarų, kad 
neierzinti francūzu. 4 v 

Peronas ima už pakarpos 
politikuojančius klerikalus

uenos Aires. — Perono 
aidžia tęsia savo vajų 

)rieš katalikus klerikalus, 
urie perdaug maišosi pa- 
ąulietiškoje politikoje. Cor- 

dtybos provincijoje visos val
diškos pašalpos atimtos nuo 
katalikiškų mokyklų ir prie- 
glaudų.J\Buenos Aires še- 

pelionai buvo

uvo at- 
asis-

Perono

ši armijos 
atleista iš par 
dobos universitetb 
leisti 23 profesoriai 
tentai.

Konfliktas tarp 
valdžios ir klerikalų paaš
trėjo apie šešios savaitės 
atgal. Tuo laiku valdžia su
ėmė 8 kunigus, kurie akty
viausiai maij|ė§H)asaųlietiš- 
koje politikėje. Perono val
džia pageidauja, kad kuni
gai į politiką nesikištų ir 
liktų savo .bažnyčiose.

Franco draudžia įvežti 
N. York Times numerius

Madridas. — Praeitos sa
vaitės trys New xYorko 
“Times” numeriai buvo už
drausti pardavinėti Franco 
Ispanijoje. Uždrausti buvo 
gruodžio 20, 22 ir 23 dienos 
numeriai. Praeityje 17 die
nu numeriai buvo uždraus
ti. !

Franco cenzoriai uždrau
dė šiuos ^Times’’ numerius, 
nes juose buvo rašoma apie 
machinacijas įvesti monar
chiją Ispanijoje, taipgi apie 
spaudos cenzūrą ten.

Paskutiniai Pranešimai
Los Angeles.—David Hy-1 Washingtonas. — Pasku- 

un’as, kurį valdžia planavo i tinis apskaičiavimas rodo, 
deportuoti į Pietinę Korėją, j kad švenčių savaitės pabai- 
išgelbėtas. Po viešų protes- Į gos susisiekimo nelaimėse 
tų spaudimu imigracijos ir * visoje šalyje užsimušė 355 
natūralizacijos departmen-1 
tas pranešė, kad jis nebus | 
deportuotas. Kaipo pažan
gus korėjietis jis Pietinėje 
Korėjoje Rhee rankose ga
lėjo tikėtis mirties baus- • 
mes.

Bukareštas. — Rumuni- i 
jos valdžia pabaigė visokį 
maisto ir kitokių kasdieni
nių reikmenų racijonavimą.

Berkley. — Du moksliniu- j 
kai-medikai, daktarai Otto i 
E. Lobsteinas ir S. L Dul- I 
kinas, skelbia, kad jie iš
rado tokius vaistus, ku- 
rių įšvirkščius į vėžiu ser-1 

! gančias peles, jos pagyja. 
Naujasis vaistas vadinasi i 
lysozyme.

Washingtonas .— CIO tik , 
ką paskelbė, kad dabar tu
ri 4,393,000 duokles mokan
čiu nariu, c c

Varšuva. — T.enki jos žy
dų organizacijos priėmė re-

ginklavimą.
Meksikos Miestas. — CIO 

prezidentas Reutheris ir 
keli kiti aukšti CIO parei
gūnai atvyko, kad konfe- 
ruoti su Meksikos Darbo 
Konfederacijos vadais.

Washingtonas. — Eisen- 
howerio administracija pa
tieks 84-tam Kongresui pra
šymą paskirti užsienio pa
galbai $1,400,000,000.

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę prie nedarbo pašal
pą gaunančių eilių prisidėjo 
dar 10,800 darbininkų.

2,000 sužeista P. Afrikoje, Atmušė čianginius puolikus 
sako Stridjomo pranešimas Fukiene, artilerija veikli

Johanesburgas. — Rasis-1 Tokyo. — Pekino radijas 
inė Pietų Afrikos premje-1 sako, kad Čiango kariai iš

ro Stridjomo valdžia skel
bia, kad Kalėdų dieną 2,000 
negrų buvo sužeista “tar- 
pusavėse riaušėse.” Esą, 
Johanesburgo ligoninės'pil
nos sužeistų ir dauguma 
sužeistų yra supiaustyti 
peiliais.

Pažangi spauda čia sako, 
kad valdžios pranešimas 
yra tendencingas, kad jos 
tikslas yra perstatyi ne
grus kaip laukinius, kurie 
neužsitarnauja pilietinių ir 
civilių teisių.

New Yorkas. — Mortono 
Sobell’io žmona Helen pa
rašė laišką prezidentui Ei- 
senhoweriui. Ji sakosi su
žinojusi, kad jos vyras, kuris 
sėdi Alcatrazo kalėjime, 
randasi mirtiname pavoju
je, kad kėsinamasi prieš jo 
gyvastį. Ji prašė preziden
to jį perkelti į kitą kalėj L 
ma. i -

. — ■ 

šalyje užsimušė 355 
žmonės, ir manoma, kad kai 
ateis pranešimai iš tolimes
nių mažesnių vietovių, tas 
skaičius gali pakilti iki 370.

dengta pirmo šių metų 
lauš sniego.

Richmond,
unijos

Ri

Vi- 
Oil 
ne-

Calif. — 
sos unijos Standard 
dirbtuvėse, CIO, AFL ir 
priklausomos, sudarė vie
ningą tarybą. Tarybos pir
mininku buvo išrinktas W. 
J. Clarkas, AFL žmogus. 
Taryba koordinuos visų 
unijų veiklą.

New Yorkas. — Amerikos 
Civilių Laisvių S ą j u n g a 
(ACLU) atsikreipė į Kon
gresą su reikalavimu, kad 
būtų tyrinėta, kodėl specia
ls tyrinėjimo komisija taip 
neatsakomingai ir iškraipy
tai pasmerkė Fordo, Rock- 
efellerio ir Carnegie fonda- 
cijas kaip “kairias.”

Belgradas. — Buvęs Ti
to bendradarbis Djilas pa
reiškė, kad Jugoslavijoje 
nebus demokratijos, iki ne
bus leista sukurti daugiau 
negu viena partiją. Milo- 
vanas Djilas šiais metais 
buvo pašalintas iš Jugosla
vijos Komunistų Lygos va
dovavimo ir valdžios postų.

Casablanca. — Partizanai 
užmušė 8 francūzus ir jiems 
tarnaujančius karius. Po
licija suėmė 190 nacionalis
tų Alžyre. Maroko nacio
nalistai buvo grasinę pra
vesti sukilimą prieš francū
zus Kalėdų diena, v c-

Quemoy bandė užimti Fu- 
kieno pusiasalio švyturius, 
bet buvo atmušti. Keliasde
šimt Čiango karių 
persodinti į pusiasalį 
nepajėgė išsilaikyti, 
nas čianginis karys 
paimtas belaisvėm

Taipei. — Čiango 
agentūra sako, kad liaudie- 
čių artilerija iš Amoy salos 
apšaudė čianginių įsitvirti
nimus gretimose salose. 
Ypatingai daug sviedinių 
krito ant Tatano salos, sa
ko agentūra.

buvo 
bet 

Vie- 
buvo

žinių t

Hamburgas. — Čia pra
sidėjo Vakarų Vokietijos 
komunistų su važia v i m a s . 
Kaip yra žinoma, aukščiau
sias V. Vokietijos teismas 
atmetė valdžios užsimojimą 
uždrausti komunistų parti
ja.

Londonas.—Sarajevo (Ju
goslavijos) radijas praneša.

vijai atnaujinti diplomati
nius santykius. Kinija ir 
Jugoslavija neturėjo nor
malių diplomatinių santy
kių per keliolika metų, nuo 
to laiko, kai Jugoslavija pa
puolė po nacių okupacija

Kuomet Jugoslavija tapo 
išlaisvinta, Kinijoje Čiango 
režimas dar viešpatavo. Ki
nijai tapus liaudies respu
blika, Jugoslavija jau 
radosi Tito atskalūnų gru
pės rankose. Tito režimas 
tuojau siūlė pripažinti re
voliucine Pekino valdžią, 
bet Pekinas tą siūlymą ig
noravo.

Dabar, kaip pranešama, 

mą ir ragina atsteigti nor-

Teis majorą už jo elgesį Guatemala ir United Fruit 
būnant belaisviu Korėjoje I ir vėl geriausi bičiuliai

Fort Sill, Okla. — Kari
nis teismas čia netrukus 
pradės svarstyti majoro A. 
H. Nugento bylą. Tas ma
joras, kilęs iš Merrill, Wis., 
kaltinamas bendradarbiavi
me su priešu, kai jis buvo 
karo belaisvėje Korėjoje.

Armija kaltina, kad ma
joras Nugentas pasirašė po 
lapeliais, kuriuose ragino 
amerikiečius karius pasi
duoti, išdavė korėjiečiams- 
kinams karines paslaptis ir 
taip toliau.

Kariniam teismui, kuris 
teis Nugentą, pirmininkaus 
leitenantas pulkininkas D 
L. Manes, tas pats karinin
kas, po kurio vadovybe už 
kolaboravima buvo nuteis
tas kareivis Claude J. Bat
chelor.

Japonai tarsis. su kinais 
apie žvejybos klausinius

Tokyo. — Kinija pasiūlė 
japonams tartis apie žvejy
bos klausimus jūrose tarp 
Kinijos ir Japonijos. Japo- 
nai pakvietimą tuojau prie-' nų kviečių. Anksčiau buvę

ii 14 ei 1*11 o n ia d e de- j manyta, kad Amerika du05 
legacija tuojau išvyks į Ki-, Jugoslavijai tik pusę tiek 
niJT i Apie tai pranešimą Jugo-

Naujoji Hatoyamos vai- i Flavijoje padare vice-prezi- 
džia yra'paskelbusi, kad ji dentas^ Vukmanovic-Tempo 
stengsis gerinti santykius kuris šį rudenį lankėsi Wa- 
su Kinija, nors nesieks pil- shingtone ir derėjosi apie 
no jos pripažinimo šiuo me- pagalbą.
tu- 1 Vukmanovicas taipgi pra-

Kinų prekybos delegacija I nešė, kad Jugoslavija gaus 
išvyks artimoje ateityje j i pagalbos ir iš Britanijos bei 
Japoniją. i Francūzijos. Iš Tarybų

—---------------- į Sąjungos Jugoslavija ko'
kas pagalbos neprašė.Ankara. — Turkijos teis

mas “už įžeidimą” nuteisė 
kalėjimu du opozicijos 
spaudos redaktorių.

malins diplomatinius santy
kius. s

Sarajevo radijas sako, 
kad pranešimą tuo reikalu 
padarė Bosnijos komunistų 
suvažiavime vice - preziden
tas Edvardas Kardelij. Kar
deli] eina prezidento parei
gas tuo tarpu, kai Tito In-

Kardelij suvažiavime taip
gi sakė, kad epoziciomeriai, 
kaip Djilas ir Didjer, yra 
pataikautojai užsieniui ir 
užjūriui (turint omenyje 
Ameriką). Jis sakė, kad jię 
pilnai atsisakė revoliucijos. 
Tito kelionė Indijoje, sake 
Kardelij, yra “taikos didy
sis čarteris.” Jis sakė, kad 
Jugoslavija “ir toliau žengs 
socializmo keliu,” bet ne
kalbėjo apie geresnius san
tykius su Tarybų Sąjunga.

Guatemalos Miestas. — 
Guatemalos naujoji fašis
tinė valdžia pasirašė naują 
sutartį su didžiąja Ameri
kos kompanija United 
Fruit. Pagal tą sutartį 
United Fruit atgauna daug 
plantacijų, kurias liaudiš
koji Arbenzo valdžia na
cionalizavo. Visų pirma 
United Fruit atgauna plan
tacijas Tiquisates ir Bana- 
neros provincijose.

United Fruit iš savo pu
sės sutiko atsisakyti $15,- 
000,000 reikalavimo, kurį ji 
statė Arbenzo valdžiai už 
konfiskuotą žemę. Tas at
lyginimas tampa nereika
lingu, nes United Fruit at
gauna dalį savo' žemės ii 
tikisi atgauti daugiau.

Amerika duos jugoslavams 
dvigubai daugiau kviečiu

Belgradas.—Amerika yrs 
pažadėjusi duoti Jugoslavi
jai tarp dabar ir ateinan
čios rugiapjūtės 850,000 te

ORAS NEW YORKE 
Nešalta, galimas lietus.

i
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UŽGYRĖ
US COURT OF APPEALS, Washingtone, dviem 

balsais prieš vieną, užgyrė 1950 metų taip vadina
mą McCarran įstatymą (Internal Security Act), reika
laujantį, kad Jungtinių Valstijų komunistų aprtija re- 
gistruotųsi valdiškoje įstaigoje, kaip “pavojinga,” “sub
versyvė” organizacija.

mas. Teisėjai E. Barrett Pettyman ir John A. Danaher 
pareiškė, kad McCarran įstatymas esąs konstitucinis ir 
dėl to jo nuostatus reikią pildyti,—komunistų partija tu
rinti registruotis kaip subversyvė organizacija.

Na, o teisėjas David L. Bazelon atsisakė šį įstatymą 
užgirti. Jis pareiškė, jog šis įstatymas prieštarauja 
Penktajam Jungtinių Valstijų Konstitucijos papildymui 
(pataisymui), kuriame aiškiai pasakyta, kad ne joks as
muo “jokioje kriminalinėje byloje neturi būti verčiamas 
liudyti prieš save...”

Teisėjas Bazelon tiesiog pasakė, kad McCarran įsta
tymas turi būti paskelbtas nekonstituciniu, jis turi būti 
atmestas.

Komunistų partijos advokatai, John Abt ir Joseph 
Forer, tuojau paskelbė, kad jie šį Apeliacijų Teismo 
sprendimą apeliuos į šalies Aukščiausiąjį Teismą.

Vadinasi, iki ši byla yra teisme, McCarrano įsta
tymas negalio ja, neveikia Valdžia negali priversti komu
nistų partiją registruotis.

Ka ir kada aukščiausias šalies teismas tuo reikalu 
pasakys, nieks nežino. Tačiau teisėjo Bazelono žodis 
reiškia daug. Jei aukščiausiam teismui rūpės išsaugoti 
Jungtinių Valstijų konstituciją ir prie jos pridėtus prie
dus, tai jis, žinoma, McaCrrano įstatymą paskelbs nele
galiu.

Privalome nepamiršti to, jog tuomet, kai 81-masis 
Kongresas ši įstatymą praleido, prezidentas Trumanas 
jį vetavo; tik vėliau, po prezidentinio vetavimo, atmeti
mo, 81-masis Kongresas iš naujo jį šiaip taip pravarė.

Amerikos Darbo Federacija ir CIO prieš šio įstaty
mo priėmimą griežtai ir atvirai tuomet buvo pasisakę. 
Tačiau makai’tizmas paėmė viršų.

Betgi šių metų lapkričio 2 dieną, kaip visiems jau ži
noma, Amerikos žmonės makartizmą atmetė. Mums 
rodosi, Apeliacijų teismas Washingtone, kuris šį įstaty
mą svarstė, turėjo į tai atsižvelgti. Bet jis neatsižvelgė.

Dabar lauksime ir pamatysime, ką aukščiausias ša
lies teismas tuo klausimu pasakys.

šis-tas iš mūsų organizacijų 
veiklos

Smagu žymėti, kad mūsų 
LLD kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyko sėkmin
gai, kur padaryta keletas 
gerų tarimų. Valdyba pa
likta kitiems metams, nes ji 
gerai darbavosi, ir už tai 
gavo pagyrimą.

Kai kuopos ižde randasi 
pinigų, tai nepamirštama 
paremti svarbius visuome
ninius reikalus. Paaukota 
gynimui civilių teisių $20 ir 
$5 Pietų Amerikos lietuvių 
laikraščiui “Darbui.”

N a r i ai davė su m any m ą 
pasiųst sveikinimą “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
mui, nes kas metai kuopa 
tai daro. Iš iždo paskirta 
$15. -Kadangi suvažiavimas 
įvyks pabaigoj sausio men., 
tai bus proga parinkti aukų 
nuo laikraščio rėmėjų ir 
skaitytojų. Norintieji pa
remti, priduokite kuopos 
valdybai.

Kuopa nutarė užsisakyti 
platinimui “Vilnies” Kalen
dorių 1955 m. Norintieji įsi
gyti įdomių raštų ir infor
macijų knygą, kreipkitės 
pas kuopos pirmininkę M.

Nutarta pavasario metu 
surengti koncertą geroj 
svetainėj, užkviečiant dai
nininkus iš Los Angeles. 
Ten “Mixmasteriu” grupė 
turi gerų dainininkų ir mu
zikantų, tai tikimės, kad jie 
mums patarnaus savo liue
su laiku. Taipgi kuopa nu
tarė tartis su Oaklando 
kuopa dėl minėto koncer
to. Žinome, kad oaklandie- 
čiai visados remia gerus su
manymus ir bendrą veiklą.

Kuopos susirinkimų lai
kas ir vieta lieka ta 
kaip ir 1954 m. ,

pati,

metuŠių metų rinkimų 
j Izabelle Cernely kandidata-

APIE BAŽNYČIAS
AMERIKINIS RADIJAS ir spauda šiomis dienomis 

paskelbė iš Maskvos tokią žinią: Girdi, sovietinė žinių 
agentūra Tass pranešė, jog Maskvoje, Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje nemaža krikščioniškų žmonių,—katalikų 
ir liuteronų, — Kalėdų dieną lankė bažnyčias.

Žiūrėkit, skelbė radijo žinių pranešėjai, kas darosi 
Tarybų Sąjungoje: žmonės eina į bažnyčias!

Iš tikrųjų, tame nėra nieko naujo. Tikintieji! žmo
nes, — katalikai, stačiatikiai, protestantai, mahometo
nai ir kitokiu tikybų sekėjai, — Tarybų Sąjungoje visuo
met laisvai ėjo ir tebeina į bažnyčią melstis. Jiems nieks 
netrukdo, nieks jų nevaržo. Jeigu asmuo yra religingas 
ir dar vis tiki, kad yra Dievas, velnias, dangus, čysčius ir 
pekla, jeigu asmuo mano, kad kur tai toli, kur tai aukš
tai yra viršgamtiškas asmuo, kuris sutvėrė pasaulį su 
jo visomis blogybėmis, tai jis turi teisę tai daryti.

Nelabai seniai Chruščiovas pakartojo: kiekvienam ti
kinčiajam turi būti duota laisvė tikėti ir melstis. Tačiau, 
uo pačiu kartu, kiekvienas, kuris galvoja kitaip, turi 
;eisę savo nuomonę pasisakyti; turi teisę skelbti tai, kad 
lieko visatoje nėra viršgamtiško, .kad žmonės privalo 
mdkytis, pažinti visatą, gamtą ir patys sužinoti, kad nė- 
ja jokios viršgamtiškos jėgos, kuri pasaulį “sutvėrė” ir 
palaiko.

‘‘Colombo valstybių” pasitarimas
Šiuos žodžius rašant, į Jakartą, Indonezijos sostinę,, 

*enkasi Indijos, Ceylono, Pakistano, Burmos ir Indonezi
jos Vyriausybių atstovai pasitarimams.

; Šitos penkios valstybės vadinamos bendru vardu: 
‘Colombo valstybėmis” (Colombo Powers).
< -Tai pareina nuo to, kai visų šitų penkių valstybių 
Wilferencija kadaise įvyko Ceylono sostinėje, Colombo 
pięste.
- Dabartinių pasitarimų tikslas: sušaukti plačią Azi
jos ir Afrikos valstybių konferenciją ir pastoti kelią ka
rui, taipgi apsvarstyti bendruosius, jas liečiančius rei-. 
ralus.

§itO8 penkios valstybės šiuo metu sudaro savotišką 
‘neutralių salių bloką.”
, ; Kai kurie spėja, jog pasitarime nebus galima prieiti

vo į US senatorius. Važi
nėdama po daugelį miestų 
ir miestelių pasakė daug 
prakalbų, kai]) kandidate 
nuo Progresyvių Partijos. 
Ji atliko daug sunkaus dar
bo, numaskuodama reakci
ninkų užmačias ir republi- 
konų partijos mašiną. Už 
tą visą reakcijos šalininkai 
labai įsiuto prieš-Mrs. Cer
ney, kaip nors jai atkeršyti.

Lapkričio 2 d. rinkimuose 
Mrs. Cerney ir kiti PP kan
didatai stebėtinai daug ga
vo balsų šioj valstijoj, o tas 
reakcininkus dar* labiau 
įsiutino prieš Mrs. Cerney.

Pabaigoj lapkričio Mrs. 
Cerney staigiai susirgo ir 
turėjo labai opią operaciją 
Red Wood City ligoninėje, 
kur per tūlą laiką nebuvo 
galima jos lankyti dėl blo
gos jos sveikatos padėties.

Raganų medžiotojas su
darė “skymą,” kad Mrs. 
Cerney būtų pašaukta kvo
timui jos lojalumo. Kada 
buvo duotas paaiškinimas, 
kad Mrs. Cerney randasi 
ligoninėj po sunkios opera
cijos ir negali ligoninės ap
leisti, tai valdžios agentai 
su “subpoena” šturmu įsi
brovė į Mrs. Cerney kamba
rį ligoninėje ir griežtai rei
kalavo kvotimą daryti jai 
gulint lovoj. Pagaliau ligo
ninės daktarui tvirtai už
protestavus, agentai buvo 
priversti savo užmačias pa
silaikyti ant toliau.

Mrs. Cerney yra buvusi 
per eilę metų vidurinių mo
kyklų mokytoja ir ji buvo 
labai gerbiama savo moki
nių. Užėjus reakcininkų 
reikalavimams lojalumo

priesaikos išpildymo, Mrs. 
Cerney atsisakė tai padary
ti ir už tai ji buvo praša
linta nuo mokytojos vietos. 
Dabar Mrs. Cerney mokino 
darbo žmones vadinamoj 
“California Labor School.”

SveČiai iš Detroito
Šiuo laiku Californijoj 

lankosi Adolfas Kišonas su 
žmona ir sykiu su jais An
na Demskienė iš Detroit, 
Mich. Draugė Demskienė 
žada greitai grįžti, o Kišo- 
nai mano pasilikti čia ant 
ilgiau. Jie mano, jei suras 
tinkamą vietą gyvenimui, 
tai čia ir apsistos ant il
giau.

Iš Oalkando apyylinkės
Vieną sekmadienio rytą 

teko lankytis Oaklande ir 
netikėtai papulti jų LLD 
kuopos susirinkime. Buvo 
tikrai malonus dalykas ste
bėti, kaip minėtos kuopos 
nariai su maža išimtimi 
lanko susirinkimus ir rim
tai svarsto įvairius organi
zacijos reikalus.

cisco kuopos sumanymą —

ną kuopos valdybą kitiems 
metams ir nusitarė užsisa
kyti diktą skaičių “Vil
nies” Kalendorių platini
mui narių tarpe. Taipgi nu
tarė į abu dienraščius pa
siųsti Naujųjų Metų linkė
jimus ir po dešimkę skyrė 
jų paramai.

Be to, abiejų kuopų na
riuose yra noras atžymėti 
Naujus Metus su pasilinks- 
mininmu. Apakalbėjus nu
tarta turėti balių - 
rienę vieno kuopos

vaka- 
nario

MOTERŲ KAMPELIS
Jeigu tai būtų jūsy vaikai
Jeigu tai būtų jūsų vaikai

New Yorke neseniai iš
ryškėjo šiurpu sukrečiantis 
buvęs teisdarybės poelgis su 
dviem portorikiečiais jau
nuoliais. Įvykis paliko vi
suomenėje daug klausimų.

Pradžia to įvykio siekia 
šių metų karštą vasaros 
naktį. Bėgdami nuo karš
čių, dvoko, lermo daugelis 
žmonių iš perpildytų apart- 
mentų bėga į parkus, aikš
teles. Jie ten sėdinėja, gu
linėta iki paskiausios lei
džiamos ten pasilikti valan
dos. O tūlas, užmiršęs pa
skaityti ties parko vartais 
instrukcijas, gal jų ir nepa
stebėjęs, pasilieka ir ilgiau.

Pasinaudodami proga 
rasti prisnūdusių, neapdai
rių ar vienišų asmenų, į 
tuos pat parkus skubina ir 
požeminio pasaulio charak
teriai. Jie ieškinėja leng
vatikių gražiuoju apgauti. 
Kiti dairosi užsnudusių ar 
užsiromansavusių, kad'ga- baltoji. Jos kalba atrodė 
lėtų lengva ranka į jų ki
šenę pasiekti. Taikosi ir to
kių, kurie smurtu priverčia 
atiduoti jiems pinigus ar

išmislai praėjusią vasarą 
buvo mieste sudarę tokią 
padėtį, jog kožnas pasitai
kęs į save pažvelgti atrodė 
jau turinčiu, kokį nedorą 
tikslą. Kožna kišenėje ran
ka atrodė laikanti peilį ar 
revolverį. Plačios nudribu
sios kelnės buvo tikriausiu 
ženklu ten esančio kokio 
švininio įrankio.

Tokioje tai atmosferoje 
vieną naktį policija atrado 
Central Parke porą jaunuo
lių portorikiečių. To ir už
teko, kad pradėtų juos tar
dyti. Prisidėjo tas, jog ne
toliese rado viduramžę mo
terį labai provokuojančioje 
pozicijoje. Paklausė ir jos, 
ką jinai tą valandą veikian
ti. Maišydamas!, bandyda
ma paverkšlenti, moteriškė 
pasiskundė:

—-Va, tie, tie... mane čia 
atsivarė drąsindami peiliu. 
Jie norėjo... norėjo...

Moteris buvo senyva, bet

nesirišanti, tačiau juk galė
jo tie tamsūs ir tokios pa
norėti, jiems bile kas—taip 
sprendė jaunuolius suėmu- 
sieji. Pas vieną jaunuolį 
rado kišeninį peiliuką. To 
ir moters pakrikusio plepė
jimo užteko, kad juos 
įgrūstų į kalėjimą ir per

Kožnas toks įvykis publi
kos ausį pasiekia išpūstas, 
padidintas. Kiek jie išeina 
padauginti, niekas nežino ir 
nebando aprokuoti. Tie įvy- pusmetį ten juos užmirštų, 
kiai, o dar daugiau jų iš
pūtimai, padauginimai ir i rašė apie jaunimo sugedi-

Spauda karštai, plačiai

Seimininkėms

puikioj rezidencijoj. Kas I 
• norėtų sužinoti apie balių-!
vakarienę, pasiteir aukite!* 
pas kuopų valdybas. *

Po susirinkimo visi na
riai buvo pavaišinti, kur ir 
mums netikėtai teko ska
nūs pietūs ir laikas praleis
ti malonioj draugų kompa
nijoj. Didelis ačiū dd. Ta- 
raškams už puikias vaišes 
ir draugiškumą.

' Lankantis pas oaklandie- 
čius teko susieiti su d. Ka- 
rosiene, kuri buvo tik ką 
sugrįžusi iš CIO nacionalės 
konvencijos. Ji pasakė įdo
mių dalykų vykusioj kon
vencijoj ir svarbą nekuriu 
priimtų rezoliucijų.

CIO viršininkai pradeda 
rimčiau kalbėti apie suvie
nijimą dviejų galingų uni
jų, CIO ir AFL. Svarstyta 
rimtai darbininkų metinės 
algos klausimas ir visa eilė 
pagerinimų darbo žmonėms.

PERKANT KALAKUTĄ
Pirmos rūšies paukščio 

oda atrodo švari, lyg vaš- 
I kuota, be dėmių, mažai pa- 
i daigų. Krūtinė plati, šlau
nys storos, mėsingos.

Perkant mažesnįjį, apie 
10-15 svarų, geriau pirkti 
pataitę (hen turkey). To 
dydžio pataitė bus raume- 
ningesnė už patinuką. Per
kant didesnį, iki 25 svarų, 
geriau pirkti patinuką (tom 
turkey). To dydžio pataitė 
gali būti sena. Patinukai 
eina pas bučerį jauni, kai

Amerikiečiai ima po % 
svaro asmeniui. Apie 15 
svarų kalakuto (išvalyto, 
gatavo kepti svoris) užten- 

dviem dešimtims 
Lietuviai valgo

ka apie 
asmenų, 
daugiau.

KALAKUTIENALIKUSI
Tam yra daug receptų. 

Skanus ir nebrangus yra

Taraška vyksta į 
Lawrence, Mass.

Alekas Taraška su du
krele Carolyn vyksta į Law
rence, Mass., svečiuotis pas 
savo uošvius Čiuladus ir 
grįždamas juos parsiveš į 
San Leandro.

Kiek teko nugirsti, tai 
Čiuladai mano čia apsigy
venti.

Laimingos kelionės Ale- 
kui ir Carolyn pavažinėti ir 
laimingai sugrįžti į namus, 
□ Taraškienei laimingai da
boti namus, iki jos draugas 
ir dukrelė sugrįš iš kelio
nės.

Carolyn dabar sėkmingai 
eina aukštesniąją mokyklą. 
Ji dar jąunametė, bet pui
kiai auga, ir tikimasi iš jos 
turėti gerą pianistę.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

prie nieko konkretaus^ kadangi Ceylonąs yra nusistatęs pries Kinijos Liaudies Respubliką, nezi i , 
L-;__________ ■- - ■ ■■___ .—L- da su ta. šahmi prekybą. .

Neužilgo matysime, kas is šitų pasitarimų įseis.—..'■Bemtrwi i ......... « m

? SMmL~*Lb1iv4 (Liberty)*Trečiad., gruodžio !Dec.) 29, 1954

patiekalas su kukurūzais:
2 puodukai kalakutienos
3' suplakti kiaušiniai
3 puodukai pieno
2 šaukštai miltų
11Z> šaukštelio druskos
prieskoniui po biskytį pi

pirų, muštardos miltelių
j puoduko sukapoto svo

gūno
.] puoduko sukapoto ža

liojo pipiro
puoduko kenuotų čielų 

kukuruzų (corn).
Sudek kalakutieną į pa

teptą dvikvortinį kepamą 
indą. Gerai suplak kiauši
nius, įplak pieną ir miltus. 
Įmaišyk prieskonius ir dar
žoves. Supilk ant kalaku
tienos.

Kepk vidutiniu karščiu 
(325 F) valandą ir 15 mi
nučių ar iki iškeps. Smeig-

mą, apie pabaisas blogda- 
rius, kurie pasikėsino net 
senutę išprievartauti. Daug 
garbino nuopelnus tų, kunįg 
juos suėmė ir kurie juS 
tinkamai nubaus.

Pagaliau, neseniai įvyko 
teismas. Į teismą atvyko 
nelauktas, neprašytas liu
dytojas. Jis pareiškė, jog 
jis yra nustebęs ir sukrės
tas, kad jaunamečiai buvo 
laikomi kalėjime ir dabar 
dar yra teisiami už tai, ko 
jie nepapildė. Jis pats tą 
vakarą buvo Central Parke. 
Sakė, kad ta moteris atėjo 
girta, lindo prie jo. Jam 
atsikračius, ji nušleivojo 
pas porą netoliese buvusių 
jaunuolių, kurie, juokauda
mi, bandė jos atsikratyti. 
Pasipiktinęs tuo reginiu, 
jis tuomet nuėjo šalin.

Po to liudymo pašaukto
ji vaikų skundikė prisipaži
no, jog jinai tą pasaką apie 
savo atsiradimą parke pati 
sudarė. Ji negalėjusi aba* 
minti ko ir kaip ji ten at
sirado.

Teisėjas jaunuolius ištei
sino. Pasipiktinusi visuo
menė pradėjo reikšti pro
testus prokuratūrai už tokį * 
elgesį su jaunuoliais. Ką 
darą prokuroras?

Vieton nubausti savo pa
dėjėją Uviller, kuriam buvo 
pavesta ta byla, distrikto 
prokuroras Hogan teisina 
jį. Girdi, jaunuolius įtaru
si moteris “atrodė gerbti
nos kilmės moteris.” Gi ta 
“gerbtinoji” bobelė buvo to
kioje padėtyje, kad ji lan
dė prie vyrų atvirame par
ke, tapo atrasta veik apsi
nuoginusi. Tačiau prokura
tūra ant tokios žodžio atsi
dėjo areštui ir persekioji
mui jaunuolių.

Šis įvykis stato klausimą: 
kjek daugiau tokių jaunų 
“prasikaltėlių” žudomi ką- 
lėjimuose būdami nei L-'.,,

Kaip jaūstumėtės,: tais?
’ jeigu tai būtę jūsų vaikai?

Prokuratūros, teismų ro
lė turėtų būti apsaugoti ne
kaltus, tinkamai i nubausti 
prasikaltėlius. Tačiau atro
do, kad mūsų šalies teisda- 
rybinės įstaigos .prakaituo
ja už rekordus, kuri dau
giau aukų subruks į kalėji
mus. Kaipgi kitaip galima 
suprasti tą, kad tokią blog- 
darybę papildę valdžios par
eigūnai ne tik nenubausti, 
bet dar teisinami? T-a

Indija naikina tigrus 
kad apsaugoti liūtus...

Buvo laikai, kada Indijoje 
buvo beveik tiek pat liūtų, 
kiek tigrų. Bet su laiku jie 
išnyk®, ir' dabar jų visoje 
didžiulėje Indijoje yra. tik 
apie šimtas koks, o kiti sa
ko, kad tik apie. 50. Ir jie 
visi suspausti vienoje pro-, 
vincijoje, Sauraštros girio
se, kur uždrausta juos me
džioti.

Nežinia tikrai kodėl, bet 
Indijos valdžia susirūpinu
si, kad liūtai nyksta. Eks
pertai sako, kad už tai atsa- 
kingi ne tiek žmonės, kiek 
liūtų giminaičiai, tos pačios 
kačių giminės pusbroliai, ti
grai... .

Tigrai, kaip pasirodė, at
sparesni, gudresni, labiau 
moka išsisukti iš medžioto
jų rankų. Tigrų liko daug, 
liūtų mažai, ir dabar tigrai 
lyg užkariavo džiungles, pa-

sigrobdami maistą, neleis
dami liūtams išsilaikyti.

Tad, Indijos valdžia priė
jo išvados: naikinti tigrus, 
kad apsaugoti liūtus! Pra- 
dešo ir kitose provincijose, 
kur tigrų gausu, dabar lais
vai leidžiama juos šaudyti. 
Tuo tarpu už liūto nušovi
mą gręsia sunki bausmė. 
Indija tikisi, kad po kelioli
kos metų ji vėl galės di
džiuotis, kad ji gausiai ap
gyventa žvėrių karaliaus— 
liūto. N.

Prie baltosios rasės stan
dartų pripratusiam žmogui 
geltonosios rasės žmonių, 
ypatingai vyrų, amžius daž
nai atrodo žymiai jaunes
nis, negu tikrovėje yra. 
Taip, pavyzdžiui, 40 metų 
amžiaus kinas arba japonas 
baltveidžiui gali atrodyti 
esančiu 25 metų jaunuoliu.

Moterų senėjimas išvaiz
doje geltonojoje rasėje, ar
timesnis baltos rasės stan
dartams . \ : • i

Today’s Pattern.

Bus 6-8 porcijos.

trauksi švarų, jeigu valgis 
iškepė. Neiškepęs aplimpa

9057 
14%-24%

Pattern 9057 (for shorter, fuller 
figure): Half Sizes 14%. 16%. 
18%, 20%. 22%, 24%. Size 16% 
tak°s 4% yards 35-lnch*

Užsakymą su 35 centais ir A 
pažymėjimu formos nume-t 
rio ir dydžio siųskite; Pat* 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



CLEVELAND© ŽINIOS
Naujų Metų laukimo sueiga

(Nemažai clevelandiečių 
jau teiraujasi, kur ir kaip 
šiemet pasitiksime Naujus 
Metus. Čia trumpai ir sto
rai turiu pasakyti visiems, 
jog šiemet, kaip ir praėju
siais keleriais metais, Nau
jus Metus pasitiksime LDS 
klube ir klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Visi 
LDS nariai ir visi klubo rė
mėjai kviečiami atsilankyti 
gruodžio 31 d. ir smagiai ir 
linksmai praleisti čia visą 
vakarą. Bus geras orkes
tras šokiams. Gėrimų ir už
kandžių nestokuos, o sulau
kę tos Naujų Metų valan
dos linksmai pasibučiavę ir 
vieni kitiems palinkėję kiek 
našesnių ir geresnių kitų 
metų, pasitenkinę išsiskirs- 
tysime.

55 kuopos pramoga
Praėjusiame kuopos susi

rinkime išrinktoji komisija 
,man pranešė, jog ji smar
kiai ruošiasi prie puikios 
vakarienės, kuri įvyks sau
sio (Jan.) 29 dieną, 6 vai. 
vakare, klubo svetainėje. 
Kaip visuomet, taip ir ši 
kartą komisija reikalauja, 
kad norintieji vakarieniau
ti įsigytų tikietus iš anksto. 
Kaina $1.25. Atsilankiu
sieji be tikietų galėsite kar
tu su visais vakarą praleis
ti,. tačiau jums vakarienė 
nebus užtikrinta. Tikietus 
gaukite pas rengimo komi
siją arba LDS klube.

•

LDS 55 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 
5 d., klubo svetainėje. Pra-<

džia 7 vai. vakare, šiame 
susirinkime, svarbu visiems 
nariams dalyvauti, nes ja
me bus išduoti visų 1954 
metų atskaitos ir pažymėti 
visi tais metais nuveikti 
darbai; taipgi jau bus lai
kas pradėti mokėti ir duo
kles už sekamus metus, 
ypatingai tie nariai turėtų 
apie tai susirūpinti, kurių 
duoklės dar už 1954 metus 
pilnai nesumokėtos.

J. žebrys

Lewiston-Auburn, Me-
Naujų Metų dovana narėms

šie 1954-ji metai jau eina 
prie pabaigos. Jie ne visiems 
buvo linksmins šiame paraku 
dvokiančiame pasaulyje.Taip
gi jie nebuvo linksmus ir Lie
tuvos Dukterų Pašai pi n ei 
Draugijai. Netekome dviejų 
narių, kudos ’ neseniai išsis
kyrė iš gyvųjų tarpo. O mes, 
likusios, turėsime sunkiau pa
dirbėti draugijos ir narių la
bui,

Yra sumanymas pakeis,ti se
nus įstatus ant naujų. Supran
tama, čia jay reikia visų na
rių vieningumo ir abelno pri
tarimo.

Kaip žinoma, L. D. P. D-tė 
gyvuoja gerai, taipgi ir finan
siniai gana tvirta. Tokiu bū
du lengvai galima nares pa- 
liuosuoti nuo tūlų bereikalin
gų mokesčių, kurias draugys
tė galėtų pati iš iždo padengti. 
Pavyzdžiui, vieton dabar mo
kamų $50 pomirtinės, kad bū
tų mokama $100.Mirus narei, 
kad paskirtą sumą vainikui 
pirkti draugystė taipgi duotų 
iš iždo. Nereikėtu iš nariu 

-dgetauti po $1.15.

Pradžioje 1954 metų, iš na
rių buvo duotas suamnymas, 
kad ligoje pašalpos vieton 
šešių dolerių, būtų mokama 
septyni į savaitę. Bet tas liko 
atidėta iki 1955 metinio susi
rinkimo.

Draugės-narės: šiame meti
niame susirinkime bandykime 
rimtai apsvarstyti ir priimti 
šiuos palengvinimus draugys
tės narėms. Tas visas galima 
padaryti. Tik reikia vienybės. 
Gal tada ir narės daugiau dar
buotųsi draugystės labui. Ir 
Lietuvos Dukterų Pašaipinės 
Draugystės narėms tai būtų 
puiki Naujų Metų dovana!

Lengva yra nekurtoms na
rėms pasipriešinti bent ko
kiam įstatų pataisymui, nes jos 
tik priklauso pavienės, tik už 
save pasimoka ir baigta. Bet 
kitaip yra su tomis narėmis, 
kurių šeimose priklauso du ar 
trys nariai. Ten išrinkti ekstra 
mokestis nėra taip lengva, su
silauki išmetinėjimų.

Taipgi mes turime ir tokių 
narių, kurios tik iš valdinės 
pašalpos gyvena ir ne per
daug gali doleriais švaistytis. 
Todėl yra svarbu, kad kiek
viena. narė atsilankytų į 1955 
metų susirinkimą.

Lietuvos Dukterų Pašai
pūnė Draugystė, kaipo viena 
iš pažangiųjų, privalo būti pa
vyzdžių Gedeminui ir kitoms 
mūsų vietinėms pašalpinėms 
draugijoms.

Naujų Metų vakariene 
ir šokiai

Sausio 1, 1955 m., šv. Bal
tramiejaus Svetainėje L. D. 
P. D-ja rengia šaunią kalakutų 
ir dešrų vakarienę. Pradžia 
7 vai. vakaro. . Prašome atsi
lankyti svečius iš Portland©, 
Itumfordo ir Mexico, Me. Taip
gi kviečiame ir iš toliau.

A. Apšegienė

WORCESTER, MASS

Sveikinimas

Laimingų Naujų Metų!

Sveikiname visus dienraščio Laisvės skai
to jus ir veikėjus. Visą Laisvės štabą ir 

dirbėjus su Naujais Metais. Lai gyvuoja 
Laisvė ir visi veikėjai!

A. ir L. BEKEŠ1AI,
Rochester, N. Y.

Ir vėl Aidas skambiai . 
nuaidėjo

Gruodžio 19 d. vietinis Ai
do Choras surengė bankie- 
tuką užbaigimui 1954 metų. 
Publikos susirinko viduti
niai, gal daugiau šimto; bu
vo ir svečių: iš Nashua, N. 
H., Vilkauskai ir Samulė- 
nai, iš Fitchburg, Mass., ir 
kitur. Oras buvo gana pa
togus, tik sau šiltas vėjelis 
puteno iš po vakarykštės 
dienos šilto lietaus. Mes šie
met pradžią žiemos leidžia
me be sniego, todėl vietinės 
publikos turėjo būti dau-

Hartford, Conn

Sveikinu su Naujais Metais visą Laisvės 
štabą ir darbininkus. Vėlinu laimingų ir sėk
mingų Naujų 1955 Metų!

Laisvės skaitytojas ir rėmėjas, 
Bales M tiler anka

A. ČECHOVAS

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS
- (Kriminalinis apsakymas)

(Tąsa)
<as gi, kad ne jis? O dar irgi, 

drįstų pai'eikšti jūsų prakilnybei, gyrė
si kartą šelmis smuklėje, kad poną už
mušiąs. Dėl A kulkos viskas išėjo, dėl 
bobos... Turėjo jis tokią kareivio žmo
ną... Ponui j1! patiko, jisai ją prie savęs 
priartino, na, o šis... žinoma, papyko... 
Virtuvėje girtas voliojasi dabar. Ver
kia... meluoja, kad pono gaila.a

— O tikrai dėl Akulkos galima supyk
ti, — tarė Psiekovas. — Ji — kareivio 
žmona, boba, bet... Neveltui Markas 
Ivariičius pavadino ją Nana. Joje yra 
kažkas primenančio Naną... kažkas pa
trauklaus... J

— Mačiau... Žinau... — pasakė tardy
tojas, šnypšdamas į raudoną nosinę.

Diukovskis paraudo ir nuleido akis. 
Nuovados viršininkas ėmė barbenti pirš
tais į lėkštelę. Ispravninkas ėmė kosėti 
ir ieškoti kažin ko portfelyje. Vienam 
tik gydytojui, matyti, nepadarė jokio įs
pūdžio užsiminimas apie Akulką ir Na
ną., Tardytojas įsakė atvesti Nikolašką. 
Nilfelaška, jaunas, išstypęs vaikinas, il
ga, šlakuota nosimi ir įdubusia krūtine, 
su pono švarku, įėjo į Psiekovo kambarį 
ir nusilenkė tardytojui iki kojų. Jo vei
das buvo miegūstas ir užverktas. Pats 
jis buvo girtas ir vos laikėsi ant kojų.

— Kur ponas? — paklausė jį Čiubi- 
kavas.

’— Užmušė, jūsų prakilnybe.
Pasakęs tai, Nikolaška sumirksėjo ir 

pravirko.
— Žinome, kad užmušė. O kur jis 

dabar? Kūnas jo kur?
-r- Pasakoja, pro langą ištraukė ir so

de užkasė.
— Hm!.. Tardymo rezultatai jau ži

nomi virtuvėje... Blogai. Mielas, kur 
tu buvai tą naktį, kada užmušė poną? 
Tai yra šeštadienį?

Nikolaška pakėlė aukštyn galvą, iš
tempė kaklą ir susimąstė.

— Negaliu žinoti, jūsų prakilnybe,— 
tarė jis. — Buvau išgėręs ir neatmenu.

Alibi! — sušuko Diukovskis, šai- 
p^amasis ir trindamas rankas. •

— Taip tatai. Na, o iš kur pono pa
langėj kraujas?

Nikolaška užrietė aukštyn galvą ir 
susimąstė. *

— Greičiau galvok! — tarė ispravni- 
kas.

— Tuojau. Kraujas tas nuo menk
niekio, jūsų prakilnybe. Vištą aš plo
viau. Aš ją pioviau labai paprastai, 
kaip ir visados, o ji ėmė ir išspruko iš 
rankų, ėmė ir pabėgo... Nuo to tatai ir 
kraujas.

Jefrėmas paliudijo, kad tikrai Niko
laška kas vakaras piauna vištas ir įvai
riose vietose, bet niekas nematė, kad ne
baigta piauti višta būtų laksčiusi po so
dą, ko betgi negalima visiškai neigti.

— Alibi, — šyptelėjo Diukovskis. — 
Ir koksai kvailas alibi!

— Su Akulka pasižinojai?
— Buvo nuodėmė.
— O ponas nuo tavęs ją paviliojo?
— Jokiu būdu ne. Nuo manęs Aku- 

liną paviliojo štai ji-e, ponas Psiekovas, 
Ivanas Michailičius, o nuo Ivano Mi- 
chailiČiaus paviliojo ponas. Toks tai rei
kalas.

Psiekovas sumišo ir pradėjo kasytis 
kairiąją akį. Diukovskis įsisiurbė į jį 
akimis, perskaitė sumišimą ir krūptelė
jo. Jis pamatė mėlynas ūkvedžio kel
nes, į kurias pirma nebuvo atkreipęs dė
mesio. Kelnės priminė jam apie mėly
nus plaukelius, atrastus ant dirvuolės. 
Čiubikovas savo rėžtu įtariamai pažvel
gė į Psiekovą.

— Eik! — pasakė'jis Nikolaškai. —* 
O dabar leiskite jums užduoti vieną 
klausimą, p. Psiekovai. Jūs, žinoma, 
buvote iš šeštadienio į sekmadienį čia?

— Taip, dešimtą valandą aš vakarie
niavau su Marku Ivaničium.

— O paskui?
Psiekovas sumišo ir pakilo iš užusta

lės.
— Paskui... paskui... Tikrai, neprisi

menu, — suniurnėjo jis. — Aš daug 
tuomet buvau išgėręs... Neprisimenu, 
kur ir kada užmigau... Ko jūs į mane 
visi taip žiūrite? Lyg aš būčiau užmu
šęs!

— Kur jūs nu būdote?
— Nubudau šeimynos virtuvėje, ant 

krosnies, ant krosnies... Visi gali pa
tvirtinti. Kaip aš pakliuvau ant kros
nies, nežinau...

— Jus nesijaudinkite... Akuliną, jūs 
pažinojote?

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass.
Pasitiksime Naujus Metus
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubas So. Bostone ruo
šiasi iškilmingai pasitikti 
Naujus Metus. Vadovau
jant klubietėms moterims, 
bus priruoštas bufetas, ku
ris aptarnaus svečius už
kandžiais ir gal kuo kitu. 
Komisija pateiksianti gra
žią programėlę. Visi daly
vaujantieji nebus suvilti, 
nes tai bus smagiausias lie
tuvių sambūris, kuris įvyks 
Lietuvių Piliečių Klubo pa
talpoje, 318 Broadway, So. 
Bostone. Prasidės penkta
dienio vakare, gruodžio 31 
d., ir tęsis iki šeštadienio, 
sausio 1 d., 1955 metų.

Gaila, kad mūsų darbštūs 
draugai nedalyvaus — Jo
nas ir Alenutėžekoniai. Jie, 
pasikinkę savo bėrį-auto- 
mobilį, išdūmė, kaip kiek
vieną žiemą, į Floridą. Taip
gi Antanas Zinskis su savo 
ligos (paralyžiaus) paliesta 
drauge irgi jau Floridoje. 
Jai ten esą geriau, lengviau 
šiltame ore, nejaučianti 
skausmų. Na, o B. Tama
šauskas — tikimės, kad pa- 
sveikas ir dalyvaus su mu
mis. Jo sunegalavimas ne
sunkus. štai mūsų geroji 
draugė Elenora Belekevi- 
čienė iš Brightono, irgi he- 
bus. Ji išvažiuojanti pas 
savuosius į Con n e c t i c u t 
valstiją. Visi kiti tikrai bus.

Pastaba Montello kores
pondentui G. Š. Suklaidi
note ir bereikalingo rūpes
čio pateikėte, pranešdamas 
(nepatyręs) apie savo vie
tos ligonius. Tai įvyko du 
sykiu. . Aist

Montello, Mass.
Banketas—Torkių Vakarienė — 

laukimui' Naujų Metų 1955, įvyks 
penktadienį, gruodžio-Dec. 31 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Bus gera 
muzika šokiams. Liet. Tautiško Na
mo žemutinėje salėje, 10 Vine St., 
Montello, Mass.

Valgių ir gėrimų bus gausiai. Į- 
žanga Jik $2.00. Kviečiame vietinius 
ir iš toliau atsilankyti į šį gražų po- 
kilj. Visi būsite patenkinti.

Rengimo Komisija.

L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienio vakarą, 
Sausio-Jan. 31 d., 1955 m. Visi na
riai dalyvaukite, gausite naują kny
gą, Amerikos Prezidentai. Susirinki
mas bus Liet. Taut. Namo žemuti
nėje salėje, prasidės 7 vai. vakare.

Geo. ShUuuitl#, fin. aekr.

giau atsilankę, bet koks tai 
aptingimas ją sulaikė.

Apie 7 vai., jau sočiai pa- 
sivalgę, išgirdome bildesį. 
Pirmininkė Sukackienė pra
šo ramybės, nes choras jau 
grupuojasi prie estrados ir 
pradės dainų programą. 
Tiesa, aidiečiai kiek prare
tėję, bet, vadovaujant Jonui 
Dirveliui, jie dainuoja ne
paprastai skambiai ir su
tartinai; pats chorvedis 
smuiką akompanuoja, ir tos 
lietuviškos dainos melodija 
jautriai aidėja, tik klausy
kis ir gerėkis. Sudainavus 
keturias dainas, publika iš
šaukė dar vieną dainuoti. 
Po to mūsų skambusis due
tas O. Dirvelienė ir J. Sa
baliauskas padainavo taip
gi keturias dainas. Iš tikro, 
mes, worcesterieciai esame 
laimingi, turėdami čia pa
minėtus talentus, kaip jie 
skambiai palinksmina mus 
su lietuviška daina.

Literatūros Draugijos 11 
ir 155 (moterų) kuopos ža
da susivienyti į vieną kuo
pą. Jungtuvių bankietas ir 
sykiu “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimui sveikinimas 
įvyks sausio 16 d. vakare. 
Tai bus įdomi pramoga, tik 
reikia nepamiršti ir skait
lingai joje dalyvauti. D. J.

San Francisco, Cal.
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
Kiti mūsų draugai

Juozas ir Kostancija Jan
kauskai buvo sunesveikavę, 
bet jau gerokas laikas kai 
sveikatoj sustiprėję ir daly
vauja ne tik susirinkimuo
se, bet ir parengimuose. Jų 
sūnus randasi US Armijoj.

Walterio Jacobso sveika
ta gerėja, ir jis visai neat
rodo kaip ligonis.

Eva Lapėnienė sakė tu
rinti gerus norus veikti, bet 
sveikata nepertvirta, tai tas 
ją sulaiko.

Laikraščių vajuje darbuo
jasi d. Taraškienė. Ji ti
krai tinka tam darbui.

Mirė Jonas Chaplikas
Rodos, dar nebuvo rašyta 

laikraštyje, kad mūsų kai
mynystėje Albany, Calif., 
mirė senas gyventojas Jo
nas Chaplikas. ' Liko liūde
syje jo žmona. Jis neturėjo 
šeimos, tik Chaplikienė tu
rėjo dukrelę su pirmu vy
ru Burt.

Chaplikas palaidotas su 
militarinėmis ape i g o m i s, 
laisvai. Alvinas

Amerikos Liet. Piliečių Kliubas 
kviečia visus dalyvauti jų sueigoj, 
gruodžio 31 d., laukti naujų metų, 
Pradžia 8 v. v., 318 Broadway. Veika 
bufetas, turės gražų programėlį, 
Tad vietiniai ir iš apylinkės kvie
čiame dalyvauti, linksmai 
naujus metus.

(252-253)

sutikti
Kom.

Sveikinu L.M.S. Centro Komitetą su Naujais 
Metais ir linkiu jums nenuilstančios energijos 
darbuotis meno srityje. Varykite darbą pirmyn 
kaip pradėtas, nenuilskite, tai būsite geras L. 
M.S, Centro komitetas.

Nors ir jaučiuosi įžeistas (žinome ne nuo vi
sų), vistiek spaudžiu dešinę liaudies meno dar
buotojams ir pareiškiu, kad aš esu su jumis, esu 
L.M.S. narys.

J. STULGA1TIS, 
L.M.S. Centro Ex.-pirmininkas 

Chicago, Ill.

s

s

. Pranešimas Visuomenei dėl 
ANTANO METELIONIO KNYGOS

Prenumeratų rinkimas knygai jau turi būt 
baigtas iki sausio 10 d., 1955 metų; visos pre
numeratos turi būt prisiųstos Laisvės spaustu
vei. Knyga jau spausdinama ’ir prenumerato
rių vardai eina į paskutinį mušimą. O pasku
tinis mušimas turi būt paruoštas apie sausio 
10-tą dieną.

Kurie dar neužsisakėte Antano Metelionio ; 
knygos “.4 pi e Dievus ir Žmones”, dar galite 
užsisakyti, bet tai greit turite tą padaryti. Kny
gos kaina $1.00.

Knygos bu? spausdinta ribotas kiekis, re
miantis iš anksto gautais užsakymais, todėl yra 
svarbu gauti kuo daugiausia užsakymų iš anks
to. Del laiko trumpumo užsakymus galite siųs
ti tiesiai į “Laisvės” spaustuvę.

Laisvės Administracija
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

HARTFORD. CONN
/

Lietuvių Namo Bendrovė rengia Naujų Metų 
pasitikimą — Balių, kuris įvyks penktadienį, 
Gruodžio (Dec.) 31, prasidės 7:30 valandą va
kare, vieta 155 Hungerford St. 'Parengimas 
tęsis iki 3 vai. ryto. Tai bus geras ir linksmas 
parengimas.

Gert ir valgyt gaus kiek tik kas norės, taipgi 
bus pirmos klasės muzika. Vakarienė bus duo
dama 8:30 vai. vakare, paskiau šokiai tęsis ’iki 
3-čios vai. ryto. Per tą visą laiką bus duodami 
užkandžiai ir gėrimai. Apart to gausite kepu
res ir barškučius Naujų Metų pasitikimui. Ir 
tas viskas jums kainuos tik $5.00. Tai yra vi
sai žema kaina... Jūs patys suprantate kiek 
taip šaunus pabaliavojimas kainuoja.

Kviečiame visus atsilankyti ir kitiems paša* 
kyti, kad ateitų perteklingai ir linksmai su
laukti Naujų Metų. Prašome išanksto įsigyti 
banketo bilietus.

Namo Bendrovės Komisija

•i

5 pdal.—Laisve (Liberty)-Trečiad., gruodžio (Dec.) 29, 1964'



Hartford, Conn
MŪSŲ NAUJIENOS

Literatūros Draugijos me
tiniame susirinkime narių 
susirinko kiek daugiau. Ra
portas rodė, kad draugai 
visi yra užsimokėję už’ 
šiuos metus ir gavo knyga 
“Amerikos Prezidentai.”

NewYorko^rtfeZlnLOT
Sako, kad įtarimas 
suokalbyje yra 
sufabrikuotas

Šauniai atrodys Naujų Metų 
la uktu ves Audi tori joje

MMCI AIDO CHORAS NEW YORK

simokėjo už 1955-sius me
tus. Turėti] ir kiti tą pa
daryti: dalyvauti daugiau 
susirinkimuose ir pasimo- 
kėti, tai draugija vėl išleis 
gerą knygą.

Parengimo komisija ra
portavo, kad balius pasise
kė neblogiausia, atliko $25. 
Iš mažos grupės žmogių tai 
yra labai gerai. Buvo kal
bama, kad kitais metais vėl 
ką surengti.

Rinkta valdyba. Pasiliko 
tie patys, apart vieno, or
ganizatoriaus. Išrinktas A. 
Klimas.

Pirm, pat švenčių ir šven
tėmis 4 asmenys jau buvo su
imti ir įkalinti kaip dalyviai 
suokalbio nužudyti AFL Sea
farers International Unijos 
viršininką Paul Hali.

Areštuotas buvo R. White, 
unijų centro viršininkas Tam
pa mieste, Floridoje. Taipgi 
New Jersey areštuotas iš 
Tampa atvykęs buvęs mari- 
ninkas James E. Cobb, ir Ed
ward Taff e. 
ręstudtas 
52 metų.

Tampa
White sako, jog visas kalti
ntinas jam yra “tiktai didžiu 
šmeižtu,” Jis sako, jog Hali 
“subudavojo” tą “suokalbi ji 
nužudyti” tikslu dikredituoti 
White. Sako, jog Hali yra iš
sigandęs, kad White gali lai
mėti prieš jį unijos rinkimuo
se ir dėlto sudarė prieš jį tą 
“šmeižtą.”

White yra kandidatu prieš 
Hali unijos finansų sekreto
riaus rinkimuose.

Libert.y Auditorijos vedėjas 
Walteris Brazauskas sako, jog 
stalų užsisakymai daugėja. Gi 
tie, kurie moblizuojas i šokius, 
taipgi nenusileidžia. Tam ak
stinu yra .jaunimo mėgstama
sis, penkių muzikantų orkes
tras, taipgi erdvi, graži salė 
šokiams.

priežiūros1 iškaščiams) tiktai

res

pa- 
teismą New Yorko 

Reikalauja $500,815 
už tai, kad valdines 

pamesdino mirusį jų

Šiomis dviemis švenčiu sa
vaitėmis pakeista pamokų va
karas, įvyks ketvirtadieniais, 
gruodžio 23 ir 30-tą. Po šven
čių pamokos vėl bus penkta
dieniais.

Moterys pamokas pradeda 
7:30 ir taip bus iki koncerto, 
kuris įvyks sausio 23-čią. Viso 
choro pamoka prasideda 8 v.

Valdyba

HELP WANTED MALE

TRUCK WASHER )

Turi būti pilnai patyręs. Nuolatinis 
darbas. Darbas naktimis.

EV. 8-6681
(252-255)

New York o a-
Carmen Prioro,

mieste suimtasis

Turiu priminti, kad jau 
atėjo 25 kopijos Vilnies Ka
lendoriaus. Jį galite gauti 
sau ir kitiems žmonėms 
parduoti.

Moterų Klubas turėjo pa
rengimą. Davė gardžių ir 
gerai sutaisytų!valgių: ha- 
mės, kalakutienos, salotų, 
kugelio, kavos ir gardaus 
ragaišio, arba, kaip mūsų 
dzūkai vadina — pyrago. 
Valgyk, kiek nori. Na, ir 
už ’tą viską dviem žmonėm 
kainavo vienas doleris. Vy
rai mokėjo 
rys nieko.

Visą tai 
pamislinau:
apsigauna nueidami kitur! 
Jie ten praleidžia penkinę 
ar daugiau, o to visko ne
gauna. Sako, jog esama .ir 
tokių, kurie ir to-, dolerio 
gaili, mislija, kad mirdami 
nusineš. Tokius kiti vadina 
dolerio vergais...

Kūdikis ir gelbėtojas
žuvo gaisre

po $1, o mote

matydamas aš
kaip žmonės

Rivera šei- 
išėję Į svečius Kū- 
Kai jie parėjo vė- 
bute buvo nepa

šalta. Jie užkūrė 
Juos iš mie-

Liberty Auditorijoje 
gu pasitikti Naujus Metus a- 
biejiems norintiems pasivaišin
ti savo šeimos 
grupėje, o taip 
jams.

Lauksime Naujų Metų
Lietuviu Namo Bendrovė 

rengia Naujų Metų pasiti
kimo balių 155 Hungerford 
St. Tai bus irgi puikus pa
rengimas. Bus gerti ir val
gyti, kiek tik kas norės. 
Prasidės 7:30. Vakarienę 
duos 8:30. Paskui bus šo
kiai ir tęsis iki 3 vai. ryto. 
Per visą tą laiką duos įsi
gerti snapso, alaus ir tt. 
Taipgi bus ir užkandžių, nes 
taip visada būna. Mat, Na- 
taip visada būna. Mat, Na
mo Bendrovė kiekvienais 
metais surengia balių ir vi
sada būna geras. Prie to, 
duos kepures, bar šakius 
(noise - makers). Ir viskas 
tas kainuos tik $5. Tai yra 
nedaug mėgstantiems gau
siai pasivaišinti ir smagiai 
pabaliavoti Naujų Metų lau
kiant.

Prašome atsiminti: tai 
bus 31 diena gruodžio, penk
tadienio vakarą. Pasakyki
te apie tai ir kitiems žmo
nėms, nes kitokių pagarsi
nimų neturi. Lietuvių Na
mo Bendrovės Komitetas 
kviečia visus atsilankyti.

Reporteris A. K.

Newyorkieciu 
ma buvo 
čiu vakara 
lai naktį, 
kenčiamai
gasinį pečiuką, 
go prikėlė mergaitės riksmas. 
Butas buvo nebeįmatomas: 
pilnas dūmų, ungies ir karščio.

Kuomet atsipeikėjo nuo 
išgąsties, 8 metų sūnelis Ir 
bandęs jį gelbėti dėdė jau bu
vo mirę, mergaitė pavojin
gai apdegusi.

Namas nebuvo vienu 
b a u d ž i amų j ų try 1 i k os,
vienu iš tūkstančių 
rių niekas netrukdo, 
gelbėjusieji šeimos 
gruodžio 26-tą tebebuvo 
gavę jokios pagalbos 
vieno miesto 
riaus. Jidms 
maistą, kokį beišgalėjo, 
teikė kaimynai, 
greta savo 6 asmenų, 
vino dar likusius 5 
šeimos narius.

tu
! i išsi- 
n ari a i 

> ne- 
nei iš 

valdžios sky-
prieglaudą ii’

Sll-
Ta šeima 

apnak- 
Rivora

Rochester, N. Y
Gedemino Draugystė rengia Nau

jų Metų pasitikimui balių ir šo
kius, kuris įvyks penktadienį, gruo
džio (Dec.) 31, prasidės 6-tą vai. 
vakare, Gedemino salėje, 575 Joseph 
Ave. Bus skanių valgių, šaltų ir kar
štų gėrimų ir bus gera muzika šo
kiams.

Visus Rochester!© lietuvius malo
niai kviečiame atsilankyti. Užtikri
name, 
kus.

kad visi turėsite gerus lai*

Rengimo Komitetas 
(253-254)

Tamsta negali gautiJei
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk I 
biudžeto sukėlimą. [

Apdegusi vaitojo, 
o daktarai tarėsi

Mrs. Nora, Durcholtz, 71 
metų, pavojingai apdegė ša
šo namų virtuvėje 641 Ever
green Avė., Brooklyne. Natū
ralu, šeima kreipėsi pagalbos 
į artimiausią ligoninę, šiuo at
veju į Bushwick Hospital, 
esančią už 9 blokų.

Ambulansas pribuvo už 13 
minučių. Apdegusią nuvežė į 
ligoninę. Pirmasis daktaras 
Dario Pradella ją apžiūrėjo 
tuojau, kaitiktai tapo įvežta 
į nepaprastos padėties kam
barį. Tačiau nieku jai Y e pa
gelbėjo. Jis turįs gauUi^ito 
daktaro 
daktarė Consuel Villerosa.— 
Ah,net dviejuose teiks mano 
totai pagalbą—tarė sau sykiu 
su ja pribuvęs jos giminaitis 
Thomas Carlucci.

Ne taip išėjo, kaip tikė
josi ir troško. Daktarai tarė
si, kas bus, kai ligonė iš kri
zės išeis, kai reikės operaci
jas daryti aplopymui nudegu
sios odos. Netekęs kantry
bės, giminaitis pertraukinėjo, 
maldavo ką nors daryti bai
sių skausmų

Nušovė parvykusį 
namo atostogų

Marininkas James Nicolli, 
22 metų amžiaus, buvo par
vykęs į New Yorką šven
tėms.. Už mėnesio jis tikėjosi 
visiškai baigti militarišką tar
nybą po išbuvimo joje ketve
rius metus.

Užsakymas stalo nieko ek
stra nekainuoja. Vaišėms susi
deda po kiek kas nori, atsine
ša savo, kas ką nori. Nenori 
vaišintis, nesineša.

Liberty Auditorijos
tauranas taipgi turės užkan 

; kavos, 
ir atvykusnems tiesiai iš 
bo alkio nebus.

Ta šauni pramoga 
jau šio penktadienio 
gruoddžio 31-mą, 8 v 
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y. Kvie
čia visus. •

. i d žiu ir karstos pato- . ‘

ar draugijos 
pat it- šoke-

balių (įskai-
skambučius,

Įžanga į ši 
(ant blizgučius, 
gimstantiems metams sveikin 
ti, taipgi sales puošimo ii

Taigi 
dar-

įvyks 
vakarą,

Ar.

Įvyko visuomeniškos Kūčios
Moterų rengtosios Kalėdų 

lauktuvės — Kūčios — praė
jo gana sėkmingai. Svečių at
vyko gražus būrys. Nežinia, 
kur pasidėjo viešnios — apart 
šeimininkių atvyko tiktai ke
lios. Matomai, jos skendėjo 
šeimai Kalėdų rengime.

Valgiai buvo su pasniku; 
kaip tradiciniai yra priimta

i Rengia azijiečių 
1 kultūros vakarą

New Yorke yra susidaręs 
komitetas apginti nuo depor
tavimo du žymius korėjiečius, 
Chungsoon ir Choon Cha 
Kwak. Tie talentingi muzi
kantai ir bendrai kultūroje 
aukštai pakilę žmones yra 
p e rs e k i o j a m i d c p o r ta vi m u.
Juos nori išsiųsti į Syngman 
Rhee budelių nagus dėl to, 
kad jie pritaria Korėjos ap- 
yienijimui po pačios Korėjos 
žmonių renkama valdžia.

Suprantama, kad jų gyvy
be pastatoma pavojui), jeigu 
jie būtų deportuojami pas 
Rhee. Amerikiečiai meninin- 

! kai ir kiti kultūros žmonės 
rengia azijiečių kultūros va- 

. karą tikslu. moraliai ir mate
rialiai paremti kovą prieš 
Kwak deportavimą. Progra
moje dalyvaus daug žymių 
azijiečių kilmės talentų. Įvyks 
sausio 29-tą, Jugoslavų salėje.

Kūčiomis. Davė ką tik iš jūrų 
parvežtos šviežios žuvies, ke
leriopas daržoves, aguonų 
pieno, kisieliaus, kitokių pfi- 
dėčkų, tad alkio nebuvo. Tra
dicija išlaikyta, duota ne ma
žiau 12 patiekalų, tačiau ne
spėta pagaminti tiek, kiek 
daugiau norėta. Mat, dauge
lis klubiečių per dieną dirbo. 
O vakarą, norsi darbo rankų 
užteko, pečiaus talpa neleido 
šalutinių skanumynų prikepti. 
Teko tenkintis spėjimu iškepti 
svarbiausius valgius.

Vakaro programai 
v o klubo pirmininkė 
rikienė. Jos iškviesti, 
menų pasakė kalbas
čias, palinkėjo moterims ir ki
tais metais vėl surengti. O tūli 
tarė žodi kita ir šalutinėmis v v
temomis. Užbaigus vakarienę 
ir programą, smagūs pokalbiai 
užtruko dar ilgai. Išsiskirs
tėme jau su važiuojančiais 
bažnyčion Kalėdas minėti.

Rep.

vadova
is Pet

oil ė as- 
apie Kii-

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laimė”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 16
D-ro J. F. Boriso lekcija, 3 P. M.

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisves Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY AUDITORIUM

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

Reikalauja iš miesto 
atpildo už mirusio 
pametimą be žinios

Jauno veterano tėvai 
trauke i 
miestą, 
atpildo 
įstaigos 
sūnų.

Bylos užvedėjais yra Bronxo 
gyventojai Koller. Jų sūnus 
Murray, 26 metų, 1953 metų 
spalio 21-mą išėjo į tarnybą 
ir negrįžo. Jis staiga susirgo 
subway traukinyje. Tapo 
gabentas į 
gininę. Už 
ten mirė.

Knickerbocker
kelių valandų

Keller savo

nu-

jis

pi-Jaunasis
niginėje turėjęs apie 50 kor
telių sir jo vardu, kelerius do
kumentus su pilnutinu ar da
linu asmens liudymu, vienok 
kokiu neišaiškinamu būdu 
policija ir ligoninė.jį paskaitė 
nežinomu. Jo pirštų nuotrau
kos buvo pasiųstos i Wash- 

lingtoną, kur randasi visų ve
teranų ir dabar tarnaujančių' 
militariškoje tarnyboje nuo
traukos. Tačiau ir ten vete
rano Keller neatpažino. Jį pa
la i d o.i o p am e st i n i ų -n e ž i n o m ii 
asmenų kapinėse kaip “Soi
na rd.”

Vaikinėlis su savo draugu 
Eugene Geraci, taipgi 22 me
tų, Kalėdų vakarą išvažiavo I 
pasivažinėti, atlankyti drau
gus. Jiems važiuojant gatve, 
policistui Eisenberg atrodė, 
kad jie prastai vairuoja. Po
licistas buvo civiliniuose. Jis 
juos sustabdė. Sako, kad jau
nuoliai pasipriešino. Jie
ėmė. Policistas marminką 
mirtinai pašovė. O joi draugas 
Geraci areštuotas. Jo šeima jį 
tuojau išėmė po $2,000 kau
cija.

Nicolli šeima sako, jog jo 
draugo Geraci pasakojimas a- 
pie įvykį daug skiriasi nuo to, 
ką sako niarininka nušovusia 
policistas.

susi-

nuomonę. . Pribuvo

Tuo tarpu tėvai per ištisus 
metus viso ko prigalvojo. 
Kiek išgalėjo, jie išleido pini
gų ieškojimui sūnaus skelbi
mais spaudoje, per radiją, te
levizijoje. Pagaliau, patys at
pažino jį kaip mirusį, kuomet 
jau tapo prileisti policijoje 
peržiūrėti visų nežinomų fo
tografijas. Tik tada jie suži
nojo, kas atsitiko su jų, sūnu
mi, atnarpliojo tą misteriją. 
Tačiau jie negali atrasti sū
naus kapo, nes tas nežinomas, 
saviškių neatsišauktas 
nard” tapo palaidotas 
žymėtame kape.

Apie 190,000 federalės val
džios tarnautojų New Yorko 
valstijoje taps apdraustais 
nuo nedarbo.-Kurie yra išdir
bę ne mažiair 20 savaičių be
giu paskiausių <52, nuo sau
sio 1-mos turės teisę prašy
ti nedarbo- apdraudos čekio.

kankinamai ir 
pagalbos tetai. 

Bet jie tarėsi toliau;
Po 13 minučių posėdžio, 

apdegusioji tapo įvežta atgal 
į ambulansą ir išvežta į Kings 
County ligoninę, kurią pa
siekti užtrunka dar apie 25 
minutės, jei kelionė gerai se
kasi. Taigi, praėjo virš va
landa laiko iki ji gavo pirmą
ją pagalbą.

“Sol-
nepa-

New Yorke jaunas, gražus 
blondinas apiplėšė trijų mažes
niųjų viešbučių kasininkus. . 
Bet dviejų viešbučių kasinin
kai atsisakė jo klausyti. Plėši
kas išėjo jų nekliudęs.

SERGA
SERGA AR KITA NELAIMĖ

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

*■ Užlaiko Puikiai Įrengtą 

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves Įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25.
Pusgalionis $2.50

*^*i*4,*l*4*4*4,*{*,I*4*4"{*4"l"{"l*4*4*4*^"ž*4M!*4>4*^ *

JMATTHEW A.Š:
t• BUVUS i
i 
ž

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką-
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6808

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

« SEZONO SVEIKINIMAI 35
8 Nuo S
g TRIANGLE BALL ROOM §
$ ((Naujai išdekoruotas) $
$ Myrtle & Jamaica Avės. $

Richmond Hill, N. Y. $
g Tel. VI. 9-9780 g

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų 

Draugams ir Kostumeriams •
Nuo

GARDEN BAY CLEANERS
52-71 65th Place

Maspeth, L. I.
Ravenswood 8-4828

Defender 5-2911

George šleivys, apie 70 me
tų, gruodžio 22-rą po pietų iš
ėjęs iš namų nesugrįžo. Jis su 
žmona gyveno 233 94th St., 
Brooklyne. Jo žmona susirūpi
nusi, kad jį galėjo ištikti stai
gi sunki liga ar kokia kita bai
si nelaimė. Ji kreipėsi ir poli
cijom tačiau ir ten iš sykio jo
kių žinių negalėjo suteikti.

šleivį daugelis lietuvių gerai 
pažino. Mandagių, malonių 
poelgių žmogus. Vidutinio 
ūgio. Paskiausiais keletą me
tų buvo gražiai baltai pražl-

Dviem auto smogus vienam 
į kitą ant Manhattan tilto du 
asmenys užsimušė. Keturi su
žeisti.

I

IMPORTUOTI 
DOVANOM DAIKTAI

Vokietijos, Austrijos ir Itali 
jos. Rankų darbo švininiai, 
krištolo lempom pagrindai, 

Triplex, Overlay.
FINKELSTEIN & SON 

81 Delancey St, N. Y. C. 
Tel. CA. 6-9087

JULIA JONES AGENCY 
SA. 2-7711

Couple or Single
For Cooks, maids and house
workers. Day workers part or 
full time. Sleep in or out.

J DR. A. SPEED i
: 205 East 78th St, N. Y. C. ■

] Rimti ir chroniški negalavi- i 
1. mai, vyrų ir moterų. (Mote- ; 
i riski netvarkomai). .
į Valandos 10—2 Ir 4—8
iii Sekmadieniais 11—1 ' i
j 35 metų patyrimo Europoje • 
r ir U.S.A.

1

1 #

LEARN TO DANCE 
SAVE 50% .

Mambo, Rumba, Lindy, Fox 
Trot, Tango, Sambo. Beginners 
are given guarantee they will 
dance in a few lessons. Pri
vate—lessons only $1.00. ,

MISS ANITA
5 W. 46th St., N. Y. C.

CI. 5-4271

Valdininkas norėtų 
projektus iškelti 
i užmiesčius 
i

Miestinės labdaros kMnisi- 
jonierius Henry L. McCarthy 
sako, jog projektus reikėtų iš
kelti į užmiesčius, statyti juos 
ant tuščių žemių.

Bendanuninkų ir vartotojų 
organizacijos sn tuo nesutin
ka. Jos pakartotinai parodė, 
kad kožnoje miesto srityje yra 
neužimtų lotų, kurie stovi 
šiukšlėmis apmesti. Kiti plotai 
stovi apstatyti senais auto ir 
kitokiu laužu. Sako, tuos tu
rėtų miestas paimti ir apstaty
ti namais pirmiausia. Iš laužy
nų iškraustomi gyventojai ne
būtų stumdomi po kitas laužy
nas.

Be to, vidutinių darbininkų 
ir biednuomenės iškraustymas 
toli į uižmiestj, toli nuo darbų 
ir visko, kur jie buvo prisiri
šę nuo vaikystės, aršiai apsun
kintų juos finansiškai dabar
tiniame fėro brangume. Jie 
sako, jog iškraustymas, ir 
miesto biednuomenei m jįų, 
kad tas cientralines vietae 
gautų ponai, būtų nepateisina
ma darbo žmonėms skriauda.

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., gruodžio (Dec.) 29, 1934




