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KRISLAI
Jugoslavijoje.
Indijoje
Naujasis Kongresas.
Turime naują gubernatorių, 

Rašo R. Mizara

’ Jugoslavijos valdiniuose 
sluoksniuose vyksta kova.

Praėjusiais metais buvo pa
balintas iš Jugoslavijos komu

nistinės sąjungos vadovybės 
if iš šalies prezidento vietos 
Milovan Djilas. v

> O šiuo laiku daromi žings
niai pašalinimui iš vadovybės 
Vladimiro Dedijer’o, kuris 
Djilasą užtarė.

New Yorko Times kores
pondentas Belgrade spėja, 
kad abudu1 šitieji vyrai gal 
atsidurs kalėjiman, nes jie 
smarkiai kritikuoja maršalą 
Tito ir jo pritarėjus.

Bet atsiminkime^ jog abudu 
jiedu kritikuoja Tito valdžią 
ne dėl to, kad ji perdešini, o 
dėl to, kad “perkairi.”

Kuo visa tai baigsis, liekasi 
palaukti ir pamatyti.

•
Įdortii žinia, paskelbta iš In

dijos sostinės, New Delhi 
miesto.

Sakoma, jog neužilgo Tary
bų Sąjunga pastatys Indijoje 

!didžiulį plienui gaminti fab
riką. <

Indija nori juo greičiau su
si pramoninti, turėti savo fab
rikus, gaminančius plieną, ga
minančius mašinas. Bet Indi
jos valdžia nori, kad nauji 
statomieji fabrikai priklausy
tų visuomenei, o ne privati
niams interesams. Na, tai dėl 
to Amerika atsisako tokius 
fabrikus ten statyti, nes tai 
reikštų socializmui gelbėjimą.

•

Indija šiuo laiku- per me
tus pasigamina tik virš mili
joną tonų plieno ir geležies. 
Gi šiandien be savo plieno 
pramonės jokiai šaliai verstis 
yra labai sunku,— ypatingai 
tokiam milžinui, kaip Indija.

Buvo laikai, kai Sovietų 
Sąjunga taipgi labai mažai to- 
pasigamino plieno ir geležies.

O šiandien toji šalis per 
vienerius metus jau pasigami
na apie 40,000,000 tonų plie
no. Inkas metai toji pramonė 
vis tyyla aukštyn. Prieita jau 
prie-’to,“. kad Tarybų Sąjunga 
šiandien gali padėti ne tik sa
vo kaimyninėms liaudiškoms 
respublikoms, ne .tik Kinijos 
Liaudies Respublikai, o ir In
dijai.

O kai Tarybų Sąjungos vy
riausybė prieš virš 20 metų 
paskelbė pirmąjį penkmečio 
planą savo pramonei išplėsti, 
tai daugelis ablavukų šaipėsi 
ir kraipėsi, skelbdami, jog 
nieko iš to neišeisią.

Susirenka mūsų šalies 84- 
tasis Kongresas.

Įvyks nemaža permainų 
kongresiniuose komitetuose. 
Joseph McCarthy taipgi ne
teks pirmininko vietos ragan- 
gaudžių; komitete.

Tikėkime, kad 84-tasis Kon
gresas bus pažangesnis, bus 
geresnis už 83-čiąjį. Tikėkime, 
kad šis Kongresas, atsižvelgęs 
į visa eilę negerovių, išplau
kiančių iš žalingų įstatymų, 
tuos įstatymus atšauks.

Walter-McCarran įstatymas 
yra vienas aršiausiųjų ir jis 
būtinai šiame Kongrese turė
tų būti atšauktas.

Amerika neleidžia Sovietų 
piliečiam laisvai keliaut

Mūsų laikraščio reikalais Prieš apleisdamas vietą -
Laisvės bendrovės McCarthy siaučia komitete

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas išleido pa
tvarkymą, pagal kurį Tary
bų Sąjungos piliečiams yra 
uždrausta keliauti į visą ei
lę vietovių Amerikoje. Tos 
vietovės apima 27 nuošim
čius Amerikos teritorijos.

Valstybės departmentas 
sako, kad užsieniečiams už
drausta keliauti po apie 30 
nuošimčių Tarybų Sąjungos 
teritorijos. Ištisi tarybiniai 
plotai .uždari Amerikos di
plomatams, sako valstybės 
departmentas. Tad, dabar
tinis nutarimas yra kerš
taujantis, “atsakantis ” tuo 
pačiu, kaip mus traktuoja
mi,” sako valstybės depart
mentas.

i Liečia apie-400 asmenų
Tas patvarkymas liečia 

apie 400 asmenų. 200 jų 
tarpe yra tarybinės amba
sados tarnautojai ir jų šei
mų nariai Washingtone, 
apie 150 tarybinių piliečių 
darbuojasi prie pastovios jų 
delegacijos Jungtinėse Tau
tose, o likusieji darbuojasi 
generaliniame konsulate ir 
Amtorge, prekybos agentū
roje.

Vieninteliai tarybiniai pi
liečiai, kurie gali laisvai ke
liauti, yra apie 50 jų, kurie 
dirba Jungtinių Tautų ge
neraliniame sekre t o r i a t e 
(ne tarybinėje delegacijo
je).

Uždraustos vietos
Prie uždraustųjų vietų 

randasi Brooklynas, dalis 
New Yorko, nors TSRS pi
liečiai gali keliauti keturio
se kitose Didžiojo New 
Yorko Cdalyse. Taipgi už
drausta keliauti po Connec
ticut, Massachusetts, Rhode 

.Island ir Delaware valsti
jas.

Taipgi uždrausta keliauti 
vakariniame Californ i j o s 
pakraštyje, Arizonos vaka
rinėje dalyje, Nevados pie
tinėje dalyje, didžiojoje da
lyje Washingtono valstijos, 
Colorados dalyje, Naujosios 
Meksikos ruože, N. Dako- 
tos dviejuose trečdaliuose 
ir daugumoje South. Dako-

Tačiau viskas vyriausiai pri\ 
klausys nuo to, kaip eilgsis 
plačioji visuomenė. Jei ji rei
kalaus, tai Kongresas ir turės 
jos balso klausyti.

Nes kongresmanai ir treč
dalis senatorių gerai žino, jogi 
už dviejų metų bus nauji rin
kimai.

Beje, mes gi jau turime ir 
naują gubernatorių New Yor
ko valstijai. Juo yra Averell 
Harrimanas, priėmęs prisaiką 
sausio 1 dieną.

Po 12-kos metų New Yor- 
kas susilaukė demokratui ad
ministracijos. Bet ir ši nauja 
valstijinė valdžia bus visuo
met geresnė, jei žmonės rea
guos, jei jie nuolat budės ir 
reikalaus, kad tas ir kitas da
lykas būtų atliktas.

tos, Pietinėje Pennsylvani- 
joje, Chicagoje ir Pietinia
me Illinojuje, Indianoje, iš
skyrus pietinį valstijos ga
lą, Rytinėje Michigano da
lyje ir tt. Valstybės depart
ments išleistas patvarky
mas tiksliai ir smulkmeniš
kai nusako, kokiose apskri
tyse tarybiniai piliečiai ne
gali keliauti.

Ladejinskiui /bus duotas ✓ 
naujas postas valdžioje

Washingtonas. — Čia pla
čiai kalbama apie tai, kad 
valdžia gal duos naują pos
tą agrikultūros ekspertui 
Ladejinskiui, kuris buvo at
leistas iš pareigų kaip ne
pilnai patikimas kaslink lo
jalumo. Jį iš pareigų at
leido agrikultūros sekreto
rius Bensonas, nors Lade- 
jinskis ilgai tarnavo valsty
bės departmentui ir buvo 
gavęs pasitikėjimo liudiji
mą.

Manoma, kad prezidentas 
Eisenhoweris duos Lade
jinskiui kokį nors postą su 
Stasseno ekonomine mašina 
Azijoje, prie taip vadinamo 
“Ketvirto Punkto” ar ko 
nors panašaus.

Spaudoje daug rašoma 
apie tai, kad antisemitiz
mas prisidėjo prie Lade- 
jinskio išmetimo. Rusas 
baltagvardietis De Witt pa
rašė laišką Bensonui apie 
Ladejinskį kaip vieną “Ru
sijos žydų revoliucionierių” 
ir Bensonas tą laišką pa
skelbė viešumon.

Tito išvyko i Burma; apie 
bylas jis sakos nežinojęs

Kalkuta. — Maršalas Ti
to savo privatiniu laivu ap
leido Indiją ir išplaukė į 
Burma. Indijoje Tito pra
leido apie dvi savaiti. Jis 
plaukia į Rangoną, kur jį 
sutiks Burmos premjeras 

j U Nu, socialdemokratas.
Prieš apleisdamas Indiją 

Tito per savo užsienio rei
kalų ministrą Popovicą pa
darė pareiškimą apie Djila- 
so-Dedijero bylą. Jis sakė, 
kad ta byla buvo pradėta po 
jo išvykimo iš Jugoslavijos, 
kad su juomi apie tai ne
pasitarta.

Popovicas sakė, kad Dji- 
laso-Dedijero byla ne tokia 
svarbi, kaip tai sako Vaka
rų spauda.

Belgrade manoma, kad 
nieko drastiško neįvyks, su 
Djilasu ir Dedijeru, iki Ti
te^ sugrįš namo.

Tokyo^ę-^Premjero Ha- 
toyamos. valdžia skelbia, 
kad parlamentiniai rinki
mai Japonijoje įvyks kovo 
27 dieną. f

ORAS NEW YORKE
, Giedra ir šalta

suvažiavimas arti
Apie vajų plačiau pažymė- i fcaip senato specialio komi-Šių metų pirmas didysis 

apšvietą branginančių žmo
nių sąskridis yra Laisvės 
bendrovės suvaži avimas, 
kuris įvyks sekmadienį, va
sario (Feb.) 6 d. Iki suva
žiavimo laiko beliko tik vie
nas mėnuo.

Suvažiavimo reikalu pir
mieji pasirūpino bostonie
čiai. Jie rengia banketą ir 
visą pelną nuo to banketo 
skiria dienrašičuj Laisvei, 
tai bus dovana suvažiavimo 
proga. Sveikiname bosto
niečių inciatyvą ir linkime, 
kad visos kolonijos pasektų 
bostoniečius.

Žinoma, ne visur galima 
surengti pramogas plačia 
skale, kaip bostoniečiai ren
gia, bet mažesnes pramogas 
galima surengti kiekvienoje 
kolonijoje, kur tik yra nors 
keletas lietuvių šeimų. To
kių mažų pramogų galima 
turėti daug ir jomis galima 
sukelti daug finansinės pa
ramos dienraščiui.

Bostoniečių banketas 
įvyks sausio —23 d., salėje 
318 Broadway, So. Bostone. 
Pradžia 5:30 vai. 'Vakare. 
Visi dienraštį. Laisvę bran
ginanti žmonės yra prašo
mi atsilankyti į tą banketą.

Labai svarbu visiems 
Laisvės bendrovės dalinin
kams dalyvauti suvažiavi
me. Prašome tui'Žti min
tyje suvažiavimo dieną ir 
labai prašome dalyvauti su
važiavime. Suvažiav i m a s 
prasidės 10 vai. ryte. Li
berty Auditorium, , 110-06 
Atlantic Ave., Richmond

Tradicinis Laisvės banke
tas įvyks tą pačią dieną, 
kaip ir suvažiavimas. Rū
pinkimės visi, kad banke
tas pavyktų. Banketo bi
lietas $3.00. Malonėkite bi
lietus įsigyti iš anksto.
Laisvės vajus gavimui 

naujų skaitytojų pasibaigė. 
Už dienos-kitos bus pa
skelbtos kontesto pasekmės.

• Paskutiniai
Kantonas. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjoldas 
ir su juomi vykstantieji 
asistentai nusileido čia, iš 
kur jie išskrido į Pekiną. 
Kantono aerodrome juos 
sutiko nesvarbus užsienio 
reikalų ministerijos parei
gūnas.

Panama. — Policija suė
mė buvusį prezidentą Dr. 
Arnulfo Ariasą, kuris buvo 
skaitomas vyriausiu nužu
dyto diktatoriaus Remono 
priežininku. Iš viso polici
ja suėmė apie 30 įtartų as
menų, bet atentatorių dar 
nerado.

Šalyje paskelbtas trijų 
dienų gedulas/ 

sime, kai paruošime galuti-' 
na vajaus raportą. Dabar 
norime priminti tik tiek, 
kad parama dienraščiui yra 
labai reikalinga ir dabar. 
Didelė visų spaustuvei reik
menų brangenybė labai 
smaugia dienrašti, ir finan
sinė parama turi būti tei
kiama be pertraukos.

Lai būna mūsų, visų, ko
vojančių už šviesesnį gyve
nimą darbo žminijai, naujų 
metų pareiškimas — Laisve 
turi gyvuoti!

Turėjome keletą sunkių 
metų, tokių, kad mūsų 
dienraštis vos neparklupo. 
Nebuvome prisirengę ap
saugai nuo infliacijos, ne- 
permatėme tokio staigaus 
kainų pakilimo, kaip jis pa
sireiškė. Ta praeities lek
cija turi būti mūsų minty
je dabar, naujus metus 
pradedant. Visokių staig
menų galima tikėtis. Kaip 
anksčiau infliacija, taip da
bar nedarbas gali staigiai 
užpulti ir vėl netikėtai ga- 
Ikrnū^ų dienraštį priblokš
ti. Todėl finansinė atspara 
turi būti ruošiama iš pat 
metų pradžios.

Finansinės atsparos buda- 
vojimas turi būti šiais bū
dais: rūpinimusi gauti naū- 
jų skaitytojų, ruošimu pra
mogų kiekvienoje vietoje,, 
kur tik yra kiek tiek lietu
vių, ir parama aukomis taip 
dažnai, kaip išgalima. Šiais 
būdais veikdami apsaugosi
me mūsų dienraštį nuo 
staigmenų, ir jis gyvuos.

Praėjusius metus pergy
venome be dideliu trūkumu. 
O pergyvenome todėl, kad 
išmokome iš anksto perma
tyti finansinį pavojų. La
bai gražiai per apskritus 
metus visuomenė teikė fi
nansinės paramos. Dėko
dami už gražią parama 
praėjusiais metais, prašome 
to paties ir šiais metais. tais rinkimais kandidatavo 

Laisves Administracija į Kongresą iš. New Yorko, 
“padavė klastingas sąskai
tas” iš savo priešrinkimi
nės kampanijos.Pranešimai

Washingtonas. — Ameri
kos žydų organizacijų at
stovai konferavo su žemės 
ūkio sekretoriumi Bensonu. 
Jie išreiškė savo susirūpi
nimą, kad Bensonas pa
skelbė antisemitinio turinio 
laišką prieš iš pareigų at
leistą Wolfa Ladejinskį.

Paryžius.—Mehdes-France 
planuoja konferuoti su 
Adenaueriu, kad išrišti ne
užbaigtus Sąaro s ri t re s 
klausimus. Francūzijos val
džia sako, kad ta kbnferen- 
cija bus “ne derybos,,” bet 
tik “pasitarimai.

Washingtonas. — Sovietų 
Sąjunga reik a 1 a u j a , kad 
Amerika išleistų tris jau
nuolius, kurių tėvai1 gyvena 
tarybinėje Armėnijoje ir

Washingtonas.— Per pa- j įrodymų, ar jie kada nors 
skatinės savo dvi dienas tai partijai priklausė.tai partijai priklausė.

McCarthy teigia, kad jis 
žvejoja “subversyvius” ka
rinės svarbos fabrikuose. 
Šiuo kartu McCarthy piktai 
ir puolančiai kvotinėje apie 
pustuzinį kovingų UE na
riu išYTE fabriko Schenec
tady ir Pittsbųrgho West
inghouse.

Unijistas Harold K. Bri
ney, kuris vadovauja 5,000 
nariu UE lokalui Pittsbur- 
ge, ir negras unijistas The
odore Wright sakę, kad jie 
nepriklauso komunistų par
tijai. Bet jie atsisakė atsa
kyti į klausimus1 apie savo 
praeitį.

Briney, kuris dirbo tame 
pačiarųe Westinghouse fa
brike per 37 metus, sakė 
McCarthy’ui, kad jis niekad 
niekam nedavė informaci
jos, kad jis kovojo už >savo 
šalį ir save skaito geresniu 

Popiežius vienoje savo pa- patriotu negu kamantinęto- 
reiškimo ^vietoje sako, kad jai. 
abi šaltojo karo pusi yra Į 
atsakomingos, kad-abi-ture-‘ 
tų ieškoti būdų šaltąjį karą' 
baigti. Bet jo vyriausia 
kritika nukreipta prieš “Ry
tus.” Jis sako, kad bėda 
tame, jog daug kas ieško 
išeities iš pasaulio proble
mų per ekonominius klausi
mus, tuo tarpu, kai tie klau- į 
simai yra daug, platesnio 
masto.

Kalbėdamas, apie abi pa
saulio stovyklas, socialisti
nę ir kapitalistinę, popie
žius pirmą vadino komunis
tine, o antrą “demokrati
ne.”

Jo pareiškimas buvo per
duotas per Vatikano radiją.

teto pirmininkas, McCar
thy siautė prieš, pažangius 
unijistus. Jis kamantinėjo 
grupę elektristų unijos 
(UE) veikėjus ir narius, 
klausinėdamas jų, “kodėl 
rezignavote iš komunistų 
partijos?” nors neturėjo

Popiežius kalba apie “Tiesos 
tiltą” tarp Vakarą ir Rytu... 

f

Roma. — čia buvo pa
skelbtas popiežiaus pavė
luotas pareiškimas pasau
liui Kalėdų proga. Tame 
pareiškime popiežius kalba 
apie pasaulinę padėtį.- Jis 
sako, kad dabar ant žemės 
viešpatauja “baimės koeg
zistencija.” Kad tą baimę 
panaikinti, sakė jis, reikia 
“tiesos tilta nutiesti tarp 
Vakarų ir Rytų.”

Dar vienas kaltinimas 
prieš Elizabeth Flynn

Washingtonas. — Kon
gresinis kimitetas perdavė 
generaliniam prok u r o r u i 
kaltinimą, kad Elizabeth 
Gurley Flynn, kūjį praei

Ženeva. — Tunisijos naci
onalistų partijos “Neo-De- 
stour” atstovas Salah ben 
Yousef sako, kad derybos 
su Francūzijos valdžia nie
ko gero nepadarė. Mendes- 
France valdžia, sako jis, 
yra psiryžusi palaikyti šalį 
kolonialėje priespaudoje.

Londonas. — Churchillas 
sušaukė specialų kabineto 
posėdį, kad, tartis apie at*7 
einantį geležinkeliečių strei
ką.

kurie -jų pageidauja. Tie 
vaikai yra George, Alice ir 
Albert Choolokian, kurių 
tėavs Hamportzon Choolo
kian 1947-tais metais išvy
ko į Armėniją. \

Prieš Theodore > Wright 
liudijo Stella Beyson, kuri 
sakė, kad ji «įstojo į komu
nistų aprtiją 1946-tais me
tais FBI įsakymu ir joje 
šnipinėjo.

Demokratai komiteto na
riai McClellanas ir Syming- 
tonas davė suprasti, kad jie 
panašiai ves komiteto dar
bą ir be McCarthy’o.

Britanijos geležinkeliečiai 
jau prisirengė prie streiko

x Londonas. — Britanijos 
geležinkeliečiai daro pasku
tinius prisirengimus prie 
visuotino streiko, kuris tu
rės prasidėti ateinančio sek
madienio vidunaktį. Ren
giasi ir yfsokios autobusų ir 
sunkvežimių firmos/ kurios 
tikisi iš gelež i n k e 1 i e č i ų 
streiko pasipelnyti.

Prie geležinkeliečių uni
jos priklauso arti 400,000 
narių. Ta unija dabar krei
piasi į sunkvežimių šoferius 
ir kitų susisiekimo priemo
nių darbininkus, ragindama 
juos solidarizuotis su strei
ku.

Valdžia tebededa pastan
gas streiko išvengti, bandy
dama bauginti uniją “viešo
sios nuomonės pasipiktini
mu.”

Prenumeratų vajaus- 
baigimo reikalu

Kaip žinote, vajus oficia
liai užsibaigė su 1 d. sau
sio, š. m. Laisves 254 nu
meryje buvo pranešta, kad 
paskutiniai vajininkų laiš
kai turi, būti prishįstL Ad
ui inistracijon ne veliaursąip 
7 d. sausio.

’ Tad prašome įsitemyfi, 
laiškai, kurie bus išsiųsti 
po sausio 7 du, nebus kredi
tuojami. ' » T;

L. Adm.-cija. s
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WASHINGTONE IR ALBANY
.. ŠIOMIS DIENOMIS WASHINGTONE susirinks 84- 

tasis Kongresas.
Taip pat šiomis dienomis Albany, New Yorko valsti

jos sostinėje, susirinks valstijinis seimelis.
Kongrese daugumą atstovų sudaro demokratai, bet 

šalies prezidentas yra republikonas.
Valstijiriiame . seimelyje dauguma atstovų, rodosi, 

yra republikonai, tačiau valstijos gubernatorius yra de
mokratas, Harrimanas.

Prezidentas Eisenhoweris tuoj priduos savo progra
mą šiems metams.

Gubernatorius Harrimanas patieks savo programą 
valstijiniam seimeliui.

Be abejojimo, kaip vienas, taip ir kitas žadės gerų 
žmonėms dalykų. Tačiau geri pažadai ne visuomet esti 
ištesėjami, o jie neištesėjami dėl to, kad žmonės, kad 
visuomenė netaria savo žodžio, nereikalauja, kas turėtų 
būti atlikta.

Su šiais metais turėtų būti kitaip: visuomenė turė
tų išsijudinti ir pradėti daugiau budėti.

Na, bet lauksime ir pamatysime, kokios darbų pro
gramos bus patiektos ir kokie bus Washingtone ir Alba
ny atablsiai. Tuomet apie tai pakalbėsime smulkiau .

PRAŠO IŠLEISTI Iš ALCATRAZO
INŽINIERIUS - MOKSLININKAS Morton Sobeli 

yra nuteistas 30 metų kalėti. Jis buvo teisiamas kartu 
Rosenbergais.

Morton Sobell yra įkalintas Alcatraz kalėjime, Ka- 
> lifotnijoje. Šis kalėjimas žinomas, kaip vieta, kur vei

kia žiaurus režimas, nes į tą kalėjimą paprastai talpi
nami tie asmenys, kurie atlieka žiaurius darbus kituose 
kalėjimuose; ten talpinami visokie žiaurūnai, vargiai be- 
pataisomi gaiviai.

)

Nutukimo problemoj - 5
J. J. Kaškiaučius, M. D. MOTERŲ KAMPELIS

Viši maisto daiktai turi 
kalorijų, mažiau ar dau
giau. Maistingieji protei
nai vidutiniškai turi kalo
rijų, bet daug daugiau ka
lorijų turi miltiniai valgiai, 
angliavandžiai (“carbohy
drates”) ir riebalai: viso
kie skanėsiai, pyragai, tor
tai, ledai — Saldiniai, grie
tinė, sviestas, riebūs pada
žai, lašiniai ir tt. .

Užtat nedaug kalorijų te
turi daržovės ir vaisiai, ža
lumynai, žalesos, išskiriant 
datules, figas, riešutus, bul
ves.

Jei nenori nutukt, arba 
jei nori savo svorį suma
žini, tai pasirink sau to
kius valgius, kurie nedaug 
teturi kalorijų. Mažiau var
tok kalorijų kasdien. Tik 
griežtai apribota dieta yra 
tikras ir saugus būdas su- 
liesėt..

Svarbiausias daiktas kiek
vienam nutukėliui—tai nu- 
sisprendimas ir griežtas 
prisilaikymas tau priskir
tos dietos. Pergalėk savo 
apetitą. Tai nėra sunku ii1 
nėra reikalo badant. Gali 
sau pavalgyt vidutiniškai, 
pasirinkdamas neturtingo 
kalorijomis maisto.

Mažai valgyk duonos ir 
bulvių, taipgi cukraus ir 
saldžiųjų vaisių. Yra duo
nos, kur dalis krakmolų 
prašalinta: “gluten bread,” 
tai tokios galėtum ir dau
gėliau su valgy t. Vietoj cu
kraus galėtum vartot cu
krelį — sachariną. Yra ir 
džiovinių, net ir, pyragai
čių, padarytų iš parinkti- 
nių miltų (“gluten flour”), 
pasaldytų cukreliu.

! Neblogas pasirinkimas

o

■galėtų būt kad ir šitoks:,’ Daržovės ir vaisiai sypriui 
•stiklas pomidorų sunkos, i mažinti—kitą’kartą. •

.(Įkalinto inžinieriaus žmona, Mrs. Morton Sobell, Į 
prašo prezidehtą Eisenhoweri, kad jis įsakytų kalė- ’ 
jimų valdytojui perkelti Sobellį į, kitą kalėjimą. Kode! 
ji to prašo? Tik neseniai į Alcatraz kalėjimą buvo per
keltas tūlas A. Pavlovich, — tasai, kuris vos neužmušė 
komunistų vadovo Roberto Thompsono, kai jiedu buvo 
federaliame kalėjime New Yorke. Mrs. Sobell teisingai 
pastebi, kad šis fašistinis sutvėrimas gali kėsintis Al
os fraze užmušti ir josios vyrą.

, - Mums atrodo, kad moteriškės prašymas turėtų būti 
išklausytas. ,

Dvi nuomonės,—kuri paims viršų?
VYKDAMAS J KINIJĄ; generalinis Jungt. Tautų 

sekretorius Dag Hammarskjold buvo sustojęs Indijoje. 
Jis ten tarėsi ir su Nehru.
,7' Spauda skelbia, kad Nehru pataręs generaliniam 
sekretoriui daryti visa, idant Kinija būtų priimta į 
jungtines Tautas, nes jos nepriėmimas sudaro keblią, 
neramią atmosferą visame pasaulyje.

Hammarskjoldas, sakoma, tuo klausimu pasisakęs 
taip: kai jis nuvyks į Pekiną, ten tarsis tik vienuolikos 
amerikiečią bei kitų tautybių, įkalintų Kinijoje, išlaisvi- 
nnfto klausimu. Dėl Kinijos Liaudies respublikos priė- 
ihirilū į Jungtines Tautas generalinis sekretorius sako 
nesikalbėsiąs.

Mums rodosi, reikėtų tartis visais klausimais. Mes 
jau esame seniau savo nuomonę pasisakę, pasisakome 
ir šiandien: Kiniją, šalį šu 600 milijonų gyventojų, 
reikėtų tuojau įsileisti į tarptautinę orgahizaciją, o tuo
met visus kitus smulkesniuosius klausimus būtų galima
lengviau išspręsti* M

’ Nehru; beje, manąs, kad, jei Kinija išlaisvins įkalin
tus amerikiečius; tai ji bus priimta į Jungtines Tautas.

MOTELIAI
DAILY WORkERlO korespondentas Ralph Parker 

rašo iŠ kelionės (auiomobiliutn) po Sovietų Sąjungą, 
lead (ten, kaip ir Amerikoje, veikia “moteliai.”

Motelių Amerikoje (pakelėse) yra apsčiai. Jie pa
deda keliautojams labai daug. Prie jų važiuotojas su
stoja, pastato savo “karą” ir perpakvoja.

Moteliai atsirado pas mus dėl. to, kad daug žmonių 
keliauja autohiobiliais. Tarybų Sąjungoje moteliai at
siranda pakelėse kaip tik dėl tos pačios priežasties: vis 
daugiau ir daugiau atsiranda automobilių ir vis dau
giau žmonių jais keliauja.

Yra tam tikrų įstaigų, visiškai panašių, kapitalis
tiniuose kraštuose ir socialistiniuose. Jos atsiranda dėl 
to, kad technika, mašinos verčia jas atsirasti.

I I

Sekamas karas nebūty 
aukso mainomis nei 
mūšy valstybei

Gruodžio 27-tą American 
Association for the Ad
vancement of Science su
ruoštame symposiume Ber
keley mieste, Kalifornijoje, 
greta kitų, kalbėjo valdžios 
pareigūnai Walter E. Todcl 
ir Vai Peterson. Pirmasis 
yra komandieriumi milita- 
rišakme orlaivyne, o antra
sis Civilinių Savisaugos .ad
ministratorius.

Todd šaukė i mokslinin
kus, kad jie turi juo dau
giau išgalvoti išradimų, 
daugiau gaminti kitam ka
rui. Tačiau jis pats pripa
žino, jog ir mes patys tu
rėtume to karo paragauti ir 
namie, nes mes neturime 
priemonių užtikrinti, / kad 
kitų valstybių lėktuvai ne

atskris į mūsų kraštą, jei
gu įsitrauktūme į karą.

Pohask Petersonas savo 
kalboje tą patvirtino. Jis 
sakė: “Nežiūrint neapsa
komų pagerinimų mūsiškė
je lėktuvam^ sekioti siste
moje, neišvengiamai tūli 
lėktuvai,’ gal ir daug jų, 
prasiverš pro sargyKas-”

Taigi, nėtą ko laukbi aro 
net tiems, ktiriems negaila 
būtiį žudyti kitus žmones, 
ai4 tiems, kurie tikisi iš ka
ro kokių pelnų, jaunimo 
krauju sulietų dolerių. Ka
ras, bombos, sekamame ka
re galės atskristi ir į mū
sų namus. Tad neapsimoka 
karo laukti nety tiems, ku? 
riems tik. savęs tėra gaila.

Rimtai į dalyką žiūrintį į 
Haiiius ateinantis katas bū
tų tėisihgesniš, kiek tai lie- 

j
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nedidelis apspragintos lie
sos mėsos griežinėlis, juoda 
kava, kad nori, su cukreliu, 
riekelė gluteno duonos, 
obuolys. Dar ir salotų, ce- 
lerijos ir kitokių lapuotų 
daržovių galima pasirinkt.

Jei kartais jauties labai 
alkanas, skilvis tau tuščias, 
tai tu jį apgauk. Pradėk 
valgyt atvirkščiai. Pradėk 
ne nuo mėsos, bet nuo leng
vųjų prievalgių. Suvalgyk 
pat pirma obuolį. Paskui 
gerą lėkštę salotų, žalių 
daržovių, bent kelių rūšių, 
su svogūnais ar jų laiškais. 
O jau tada ir riekelę lie
sos mėsos. Galėtum ir be 
duonos apsieiti, nebent glu
teno duonos truputį. Galė
tum užsigert pomidorų sun
kos arba ir citro (“grape
fruit”) sunkos. Vjausies so
čiai ir dorai pavalgęs.

Kava su apetitu neleng
va. Ir geriausias čia įran
kis yra daržovės. Daržo
vės mažai turi tų šiluminių 
vienetų — kalorijų, bet turi 
tūlų vitaminų ir mineralų. 
Daržovių gali bet kada už
valgyt ir numalšint apeti
tą, v

Turtingųjų kalorijomis 
daržovių, kaip* pupos, žir
niai, kukurūzai, bulvės, ge
riau nevartok'. Bet salo
tos, špinatai, kopūstai, ce- 
lerija, svogūnai, agurkai, 
pupų ankštys (“string 
beans”), grybai, aguročiai, 
žalieji pipirai, m orkos, 
griežčiai, ropės, ridikai, bat
viniai, morkų lapai, ropių 
bei ridikų lapai, ir keletas 
kopūstų giminių (“kohlra
bi,” “Brussels s p r o u t s, ” 
“chards,” kalifiorai) — yra 
gausūs' pasirihkimąs.

čia suaugusius. Dėl ko už 
karą turi atsakyti, jame žū
ti turėtų tik jaunimas? Juk 
už karą turėtų atsakyti vi
si, kurie prileido karą ruoš
ti, skelbti, vykdyti. Į na
mus atėjęs kąrąs neteisin
giausias vaikams; kurie ne
kalti už karus, nes negalė
jo prisidėti karo ruošime 
nei proteste prieš karą.

T-a

Karo žaizda suardė 
jai nervus'

Daugelis BrooklynieČių 
Mrs. Henriettos Feinman’- 
ienės kaimynų matė, kai ji
nai ant namų stogo padegė 
savo drabužius ir šoko nuo 
trečio aukšto. Ją atrado 
ant žem^s jau negyvą, už
simušusią.

Moteriškė 1944'metais ka
re neteko sūnaus. Per tuos 
10 metų ilgesingumas ir 
gailestis dilino jos nervus. 
Artėjant jaudinančiam 
švenčių laikotarpiui ji vi
siškai susirgo. Tačiau šei
ma nesuprato,Read jai mir
tis atrodo geresnė už liūd
ną gyvenimą. Kai ji pasi
sakė norinti eiti ant stogo 
pasivaikščioti, jos nesulai
kė. Ji mirė dieną ; 
mų Kūlėdlį/' kurios 
karo jai būdavo tikrai links
momis.

po “links-
; pirm

y. Jei Tkfijšta dar iiėprenu- 
meriioji dienraštį Laisvę, tai 
tiiojau užsisakykite. Jjš. kas
dieną atneš juins j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulių.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
ndfš staftibtiiia auk* paremk 
biudžeto sukėlimą/

Persekiojimu politiniu kalinių 
persekioja ir jų šeimas

Mrs. Helen Sobell, žmona 
Alcatraz kalėjime uždaryto 
Morton Sobellio, pirm šven
čių vėl kreipėsi į preziden
tą Eisenhowerį. Jo prašė, 
kad jos vyrą perkeltų iš Al
catraz kalėjimo kitur. Ji 
rašė, jog ją graužia nuola
tinė rūpestis dėl vyro liki
mo.

Mrs. Sobell savo laiške 
’žymi, jog jos vyro gyvybei 
pavojus pastaruoju laiku 
padidėjo tuo, kad ten nu
gabentas tas fašistinis žvė
ris- kriminalistas Alexander 
Pavlovich. Tai tas pats, 
kuris New Yorko daboklė
je būdamas beveik užmušė 
Robertą Thompsoną, darbi
ninkų vadą. Thompsonas, 
kare prieš fašizmą nusipel
nęs veteranas, yra įkalin
tas 
lės 
tu. 
vo

einant minties kontro- 
įstatymu — Smith Ak- 
Thompsono gyvybė bu- 
išgelbėta tiktai dėka 

tam, kad jam greitai buvo 
suteikta medikališka pagal
ba.

JaiimijiI lietuvių graži 
pastanga ateičiai

Pirmkalėdiniu sezonu 
turėjau progą matyti Di
džiojo New Yorko jaunųjų 
lietuviu suruošta mažie
siems Kalėdų eglaitę. Ti
krai šiltas reginys. Jaunos 
motinos-tėvai skubina į Li
berty Auditoriją vedini sa
vo paauglius vaikus ir ne
šini mažuosius, 
spinduliuojančius, 
pakelius krauna 
po eglaite. '

Žėrinčiai 
margus 

ant stalo 
Tie pakeliai 

jiems bus išdalinti gale po
būvio. J

Prie iš anksto užtiestų, 
spalvingomis servetėlėmis 
padabintų s t a lų triūsia 
rengėjos. Jos sudėsto to
kiems sveteliams tinkamas 
vaišes. Vyresnieji smalsiai 
pasižiūri, bet . neliečia, kol 
jų nepakvies prie stalo. 
Bet mažieji pribėga ir 
čiupt! O kai motina juos 
pamato, jie skrieja čirškė
dami, kaip žvirbliukai, di
džiuojasi, kad jų “negalėjo” 
pagauti.

Programai »vadovauti ir 
vaišėmis aprūpinti mielus 
svetelius kooperuoja su mo
tinomis ir neturinčios savų, 
mažiukų. Jų vadovaujami 
jaunukai- ir mažiukai šoka, 
dainuoja šventiškas dainu- 
tes, eina ratelius. Dainuo
ja visokias dainų tęs, neš 
čia suvesti vaikai visų, kas 
tik norėjo atvesti, nesitei- 
raujant apie jų pažiūras. 
Tad ir programai parinkta 
viskas, kas galėtų tikti vi
siems. '•

Gal dęl to, kad mergaitės 
daugintoje, jos į progra
mą įsitraukė pirmiausia. 

 

Mergaičių gyvumas sudo

 

mino ir berniukus joms ne
užsileisti. Pradėjusios dai
nas ir ratelius grupėmis, 
mergaitės vėliau įsidrąsino 
ir į solistes, gražiai pade
monstravo savo jauną ta
lentą. Kristinutė dar pa
sisakė, jog ta diena yra jos 
gimtadienis, aštuoneri me
tai. Visi maži ir suaugę jai 
sugiedojo “Hapy Birth
day.” Programa užtruko 
apie porą valandų ir nie
kam neprailgo.

Rengėjos, beje, net tėve
liams ir mamytėms turėjo 
žaJusifaitĮ ir priziį.

Malonu buvo matyti ma-

Sobellio žmona savo laiš
ke prezidentui rašo, jog 
nužudymas kalėjime Re- 
mingtono padidina pavojų 
ir jos vyrui. Primena, kad 
Sobellis nėra papildęs jokio 
prasikalstamo darbo kalėji
me nei už kalėjimo sienų. 
Jinai pareiškia, kad Sobel
lio laikymas užkietėjusiems 
kriminalistams kalėjime yra 
nepateisinamas. Dėl fe ir 
žmona kenčia amžiną ne
ramybę ir rūpestį, kad ji 
gali netekti vyro, jos vai
kai netekti tėvo.

Mrs. Sobell dėkinga vi
siems, kurie ją ir jos vyrą 
užtarė savo laiškuose ir 
rezolucijose valdinei kalėji
mų viršenybei ir kitoms 
valdžios įstaigoms. Ji sako, 
jog dėka toms pastangoms 
ji gavo leidimą nusivežti ir 
vaikus pas vyrą. Pirmiau 
vaikų neleido. Pasimatyti 
su vyru leidžia > 1 kartą 
per mėnesį. I. D.

’ 'r’ ’ r 'S5TWI
žuosius, trečiąją ir ketyir- 
tąjAmerikos lietuvių 
gentkartę bendrame pobū
vyje, jų tėvų ir senukų 
įkurtoje ir išlaikomoje 
įstaigoje. Kilo mintis: kaip 
gaila, kad daugelyje miestų 
prisieina apsiriboti tiktai 
-kalėdiniais ir velykiniais 
tokiais pobūvėliais. Jeigu 
jie galėtų dažniau susieiti, 
tarp jų užsimegstų pažin
tys, tarp augančiųjų susti
prėtų draugingumo ryšiai. 
O juk yra ir tokių vietų, 
kur net švenčių proga ma
žieji neturi' galimybės susi
tikti tautinėse grupėse.

Šiltos padėkos vertos chi- 
cagietės mažųjų saviveiklos 
vadovės, kurios vis tebepa- 
jėgia išlaikyti nuolat vei
kiančias grupes, suruošia 
jų programas. Ir garbė 
Brooklyno ir visų kitų tų 
kolonijų jaunosioms mote
rims - merginoms, kurios 
surengia tas įspūdingas su- 
eigėles nors metinėmis ir 
pusmetinėmis šventėmis.

Stebėtoja

Vėliausia plaukų 
šukuosena

Pusmetiniams sušukavi
mams (permanents), kaip ir 
drabužiams, svarbu pritai
kyti stilių tie pagal tą, kokį1 
ant kitos matei, bet savo iš
vaizdai, kad išvaizdą pa
gražintų. Visokį garbinia- 
vimai, dažymai, šukavimai 
yra taikomi padaryti mote
rį gražesne, negu ją gam
ta pagražino*

Daugelis riaujovinių ma
dų palieka plaukus veik tie
sius, tik vienur kitur po vil
nį ar garbaną padaro. To
kia mada gM ir graži toms, 
kurios turi ištekliaus daž
nai duoti pertaisyti ar pa
čios turi pakankamai svei
katos ir laiko ilgai.su tuo 
užsiiminėti. Tankesni gar-' 
biniai gėriau toms, kurioms 
laikas brangūs, o reikalų 
daug* Tankūs garbiniai vis 
jau sudaro nors kokią ant 
galvos formą su paprasto
mis šukomis perbraukus. 
Taip pat jie dar padengia 
pilniau ir tą galVą, arit ku
rios plaukai jau praretėję.

Šeimininkėms

sun-

suka4

Mėsos ar žuvies ki’oketes
Kroketės darosi iš liku

sios virtos ar keptos mėsos 
• ar žuvies. Paprastai jas pa
kepa taukuose ar aliejuje. 
Tačiau sveikiau bus keptos 
pečiuje, nors jų paviršius 
nebus toks grūzdus, kaip 
riebaluose virtų. Turint 
gaminti vienu kartu daug 
taipgi bus greičiau ir prak
tiškiau kepti pečiuje.- čia 
paduotas kiekis yra šešioms 
kroketėms: •

3 šaukštai sviesto armar- 
garinos

4 šaukštai miltų 
:j puoduko pieno 
šaukštelis druskos

mėsa nęra sūri) 
šaukštelis svogūno

kos
puodukas smulkiai 

po tų moi'kų
puodukas smulkių selerių 
puodukas smulkių petruš-

kų
puodukas smulkios mėsos 

ar žuvies
puodukas duonos trupi

nių/ ' .
Iš sviesto, miltų ir pieno 

padaryk tirštą sosą. Įmai
šyk druską ir svogūną (ir 
pipirų, jei mėgsti). Įmai
šyk druską ir svogūną (ir 
mėsą. Įmaišyk pusę trupi
niu.

Sudaryk tešlą į 6 nesto
ras, apie 4 colių aukščio gu
bas, pavoliok trupiniuose. 
Sustatyk prarečiui, patep
toje blėtoje. Kepk stipriu 
karščiu (425 F), iki visą 
pereis karštis ir paviršius 
gražiai aprus, apie 15 - 20 
minučių.

Paduok karštas. Daugu
ma jas mėgsta sausas. Duo
dant su sosu; geriau, sosą 
uaduoti atskirai.

b
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9329 1^0

ULtfU.
Pattern 9329: Child’s Sizes 2, 4, 

fi. 8, 10. Size 6 jacket and juniper, 
2?^ yards 354pcti hap: blduse. % 
yard 35-inch fabric.

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

Washington's. — Šio mė
nesio 6-tą prezidentas Ei- 
senhoweris pasakys savo 
pagrindinę kalbą naujam 
kongresui. Iš Viso jis kab 
bes Kongresui artimoje at
eityje aštuoniūs kartus, 
kiekvienu kartų padaryda
mas platų pranešimą tam 
tikru klausimu, kaip tai už
sienio politikos,1 ekonoiMnės^ 
padėties ir tt. . ?. -F

a

iawos
Tokyo.—Kai 

manas

v

ilgai.su
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ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS
< . i (Kriminalinis apsakymas) t

Dainuoja Lietuvos fabriko 
jaunimas...

(Pabaiga)
— Prašau nurodyt, kur jis!
— Bet iš kur jūs sužinojote? Kas 

jums papasakojo?
— Mums viskas žinoma! Aš reika

lauju įstatymo vardu! »
Tardytojas, padrąsintas nuovadienės 

sumišimo, priėjo prie jos ir tarė:
— Nurodykite mums, ir mes išeisime. 

Kitaip*mes...
— Kam jis jums?
— Kam šie klausimai, ponia? Mes 

jus prašome nurodyti! Jūs drebate, su
mišusi... Taip, jis užmuštas ir, jei no
rite, jūs užmušėte! Bendrininkai išdavė 
jus!
' — Eime, — tarė ji tyliai, laužydama 
rankas. — Jis pas mane pirtyje paslėp
tas. Tik dėl dievo meilės nesakykite 
vyrui! Maldauju jus! Jis nepakels.

Nuovadienė nukabino nuo sienos di
delį raktą ir nusivedė savo svečius per 
virtuvę ir priemenę į kiemą. Kieme bu
vo tamsu. Purškė smulkus lietus. Nuo
vadienė ėjo pirma. Čiubikovas ir Diu- 
';ovskis brido paskui ją per aukštą žolę, 
traukdami į save kvapą laukinių kana
pių ir pamazgų, žliugsinčių po kojomis. 
Kiemas buvo didelis. Greit pamazgos 
pasibaigė, ir kojos pajuto suartą žemę. 
Patamsy pasirodė medžių siluetai, o 
tarp medžių — mažas namukas su pa
krypusiu kaminu.

— Tai pirtis, — tarė nuovadienė. — 
Bet maldauju jus, nesakykite niekam!

Priėję prie pirties, Čiubikovas ir Diu- 
kovsk’is pamatė ant durų didžiulę ka
bančią spyną.

— Išsiimkite žvakigalį ir degtukus! 
sušnibždėjo tardytojas savo padėjėjui.

Nuovadienė atrakino spyną ir įleido 
svečius^į pirtį. Diukovskis įbrėžė deg
tuką ir apšvietė prieangį. Vidury prie
angio stovėjo stalas. Ant stalo, greta 
mažo, storo samovaro, stovėjo važiuke 
su ataušusiais kopūstais ir gili lėkštė su 
kažkokio souso liekanomis.

— Toliau!
Jėjo į gretimą kambarį, į pirtį. Ten 

irgi stovėjo stalas. Ant stalo didelis 
4jrlubuo su kumpiu, butelis su degtine, 

lėkštės,1 peiliai; šakutės.
-— Bet kur gi... tas? Kur užmušta

sis? —-, paklausė tardytojas.
— Jis ant viršutinio plauto! — su

šnibždėjo nuovadienė, vis dar išbalusi 
ir drebėdama. Diukovskis paėmė į ran
kas žvakigalį ir užlipo ant viršutinio 
plauto. Ten jis pamatė ilgą žmogaus 
kūną, kuris nejudėdamas gulėjo didelia
me pūkų patale. Kūnas lengvai knar
kė...

—Mus apgaudinėja, po, velnių! — su
riko Diukovskis. — Čia ne jis! Čia guli 
kažkoks gyvas mulkis. — Ei, kas jūs, 
po velnių?

Kūnas švilpdamas patraukė į save orą 
ir sujudo; Diukovskis pastūmė jį alkū
ne. Tasai pakėlė aukštyn rankas, pasi
rąžė ir kilsterėjo galvą.

— Kas Čia lenda? — paklausė užki
męs, stthkus bosas. — Ko tau reikia?

Diukovskis prikišo prie nežinomo Vei
do žvakigalį ir suriko. Iš melsvai rau- 

j donos nosies, iš suveltų, nešukuotų plau- 
1 kų, iŠ juodų kaip smala ūsų, kurių vie- 
I nas buvo šauniai užsuktas ir akiplėšiš- 
' kai Žiūrėjo į lubas, jis pažino kornetą 

Kliauzovą.
— Jūs... Markai.Ivaničiau! Negali 

būt! ;
Tardytojas žvilgterėjo į viršų ir ap^ 

mirė...
— Tai aš, mat.. O čia jūs, Diukovs- 

ki! Kokio velnio jums čia reikia? O 
ten apačioj kas per snukis? O jergutė
liau, tardytojas! Iš kur dievai neša?

Kliauzovas skubiai nulipo žemyn ir 
apkabino Čiubikovą. Olga Petrovna 
šmurkštelėjo už durų.

— Kaip čia pakliuvote? Išgerkim, 
po velhių! Tra-ta-ti-to-toin.., Išgerkim! 
Betgi kas jus čion atvedė? Iš kur jūs 
sužinojote, kad aš čia? Pagaliau, vis’ 
tiek! Išgerkime!

Kliauzovas užžiebė lempą ir pripylė 
tris taureles degtinės. .

— Tai yra,, aš tavęs nesuprantu, — > 
pasakė tardytojas, išskėsdamas rankas.
— Ar tu čia, ar ne tu?

— Užteks tau... Pamokslą sakyt nori? 
Nesirūpink. Jąunuoli Diukovski, išgerk 
savo stikliuką! “Už-dai-nuokim drau
gai, 'ir pa... “Ko žiūrite? Gerkite!

— Vis dėlto aš negaliu suprasti, — 
pasakė tardytojas, mašinaliai gerdamas 
degtinę, — ko tu čia?

— Dėl ko gi man čia nebūti, * jeigu 
man čia gera?

Kliauzovas išgėrė ir užkando kumpiu.
— Gyvenu pas nuovadienę* kaip ma

tai. Nuošaliai, raguvoj, kaip aitvaras 
koksai! Gerk! Gaila, brolau, man jos 
pasidarė! Pasigailėjau, na, ir gyvenu 
čia, apleistoj pirty, kaip atsiskyrėlis... 
Maitinuos. Kitą savaitę manau išsineš
dinti iš čia... Jau įkyrėjo...

— Nesuprantu! — tarė Diukovskis.
— Ko gi čia nesuprasti?
— Nesuprantu! Dėl dievo meilės, 

kaip pakliuvo jūsų batas į sodą?
— Koksai batas?
— Mes atradome vieną batą miega

majame, o kitą sode.
— O jums kam tatai reikia žinoti? 

Ne jūsų reikalas... B-et, gerkite gi, po 
velnių! Išbudinote, tai gerkite! Įdomi 
istorija, brolyti, su tuo batu. Aš neno
rėjau eiti pas Olią. Blogai, žinai, nusi- . 
teikęs buvau, po šefe... Ji ateina po lan
gu ir pradeda plūsti... Žinai, kaip bo
tas... aplamai... Aš, girtas būdamas, pa
ėmiau ir paleidau į ją batu... Cha-cha... 
Nesikoliok, mat. Ji įlindo pro langą, 
užžiebė lempą, na ir ėmė mane talžyti 
girtą. Apkūlė, atvilko čia ir užrakino! 
Bet kur jūs? Čiub'ikovai, kur tu?

Tardytojas nusispiovė ir išėjo iš pir
ties. Paskui jį, panarinęs galvą, išėjo 
Diukovskis. Abu tylėdami susėdo į ša- 
rabaną ir išvažiavo. Niekuomet kitu 
laiku kelias neatrodė jiems toks nuobo
dus ir ilgas, kaip šį kartą. Abu tylėjo, 
čiubikovas visą kelią drebėjo iš pykčio, 
Diukovskis slėpė savo veidą į apykaklę, 
tartum bijojo, kad tamsuma ir dulkiąs 
lietus neišskaitytų gėdos jo veide. '

Parvažiavęs namo, tardytojas rado 
namuose daktarą Tiut’iujevą. Daktaras 
sėdėjo už stalo ir, giliai dūsaudamas, 
vartė “Nivą”.

— Tai mat kokie reikalai margame 
pasauly! — tarė jis, sutikdamas tardy
toją liūdna šypsena. — Vėl Austrija ši
tąjį!... Ir Gladstonas taip pat tam tikru 
atžvilgiu...

čiubikovas metė po stalu skrybėlę ir 
visas suvirpo.

— Velnio kauše! Nelįsk prie manęs! 
Tūkstantį kartų sakiau tau, kad nelįs- 
tum prie manęs su savo politika! Man 
ne politika galvoj. O tau, — kreipėsi 
Čiubikovas į Diukovskį, grūmodamas 
kumščiu, — o tau... per amžių amžius 
neužmiršiu!

— Bet... juk švediškas degtukas! Ar 
aš galėjau žinoti!

— Pasprink savo degtuku! Išeik ir 
neerzink, o tai aš iš tavęs, velniai žino, 
ką padarysiu! Kad ir kojos tavo čia ne
būtų!

Diukovskis atsiduso, pasiėmė skrybėlę 
ir išėjo.

— Eisiu išgerti! — nusprendė jis, iš
ėjęs už vartų, ir liūdnas nukiūtino į 
traktierių.

Nuovadienė, parėjusi iš pirties namo, 
rado vyrą salone.

— Ko tardytojas buvo užvažiavęs? —* 
paklausė vyras.

—Buvo užvažiavęs pasakyti, kad 
Kliauzovą atrado. Įsivaizduok, atrado 
jį pas svetimą žmoną!

— Ech, Markai Ivaničiau, Markai 
. Ivaničiau! — atsiduso nuovados virši
ninkas, pakeldamas aukštyn akis?— Sa
kiau aš tau, kad paleistuvystė nėnuveda 
į gera! Sakiau aš tau — neklausei!
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KAUNAS. — Pro plačiai 
atidarytus, raudonojo kam
pelio langus sklinda didin
gos dainos melodija. Prie 
tvirto dainavedžio barito
no prisijungia Vis nauji bal
sai, ir daina, lyg paukštis, 
lekia aukštyn, skamba dau
giabalsė gaida...

Šiandien trečiadienis — 
Kauno “Audimo” fabriko 
choro repeticijų diena.

Gtaro kolektyvas čia su
sikūrė kiek daugiau kaip 
prieš penkerius metus. Jo 
organizatoriai buvo jauni 
Vilniaus profesinės - tech
ninės mokyklos abiturien
tai. Ir nors įmonėje buvo 
daug žmonių, turinčių pui
kius balsus, į chorą iš pra
džių atėjo tik 7 merginos. 
Tai buvo mezgėjos Janina 
Cicentaitė, Klima Širėnai- 
tė, Danutė Lingytė ir kai 
kurios kitos.

—Kažin, ar kas išeis? — 
dvejojo choro vadovas, fa
briko ūkvedys V. Kunčius. 
—Mažoka dalyvių.

Pamažu iš mažos atlikė
jų grupės išaugo darnus 
choras, kuris 1951 metais 
sėkmingai dalyvavo respu
blikinėje lengvosios pramo
nės darbuotojų meno savi
veiklos apžiūroje. Repetici
joms buvo paskirta salė. 
Beveik kiekvienas choro 
dalyvis atsivesdavo į eilinį 
užsiėmimą naujokus. Į cho
ro kolektyvą atėjo gijų len
kėj a Jane Sakalauskaitė, 
seserys Paulina ir Valenti
na Mikšaitės; rūšiuotoja Bi
rutė Kupstytė, brigadinin
kas Vitas Legaudas, vyrės-'
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nysis meistras Petras Me- 
zinas ir daugelis kitų.

Pamažu augo ir žmonės. 
Ypač tai matyti iš Birutės 
Kupstytės pavyzdžio. IŠ 
pradžių ji dainavo tik cho
rines dainas. Bet netrukus 
malonus ir skambus jauno
sios dainininkės sopranas 
atkreipė į save dėmesį. V. 
Kimčius pradėjo galvoti 
apie gilesnį jos balso lavini
mą.

—Tau reikėtų pereiti prie 
solinio dainavimo, — kartą 
pasakė jis jai. — Bet tam 
reik mokytis.

Ir Vladas Kunčius pare
komendavo jai lankyti prof
sąjungų' klubo vokalinę stu
diją. z

Dabar Birutė — choro so
listė. Ji dainuoja lietuvių 
kompozitoriaus Tallat-Kelp- 
šOs dainas “Lietutis lynoja” 
ir “Mano sieloj šiandien 
šventė, sudėtingą partiją 
gruzinų liaudies dainoje 
^Teka Aragva.” Kartu su 
Birute Kupstytė vokalinę 
studiją lanko ir Vitas Le
gaudas — choro vyrų gru
pės solistas.

Daug džiaugsmo kolekty
vui atnešė pereiti metai. 
Mieste buvo ruošiamasi dai
nų kūrybos apžiūrai, ir tri
kotažininkai turėjo daly
vauti joje kartu su tokiais 
prityrusiais kolek t y v a i s , 
kaip “Kauno audinių,” “In
karo0 ir kitų įmonių cho
rui. Kruopštus ruošimasis 
apžiūrai, repertuaras, pasi
žymintis dideliu įvairumu, 
pagaliau, masiškumas, ro-

Philadelphia, Pa.

dosp turėjo užtikrinti pasi
sekimą. Bet, kaip sakoma, 
kūryba nežino tobulumo ri
bų. ..

Kartą ^mezgėja Danutė 
Lingytė atsinešė į repetici
ją savo pirmą eilėraštį 
“Penkmečio žingsniai” ir 
paskaitė jį savo draugėms. 
Eilėraštis patiko.

—Ar negalima būtų pri
taikyti jam muziką /— 
klausė choro dalyviai^

Perskaitė eilėraštį/ir Vla
das Kunčius. 7

—Neblogai, Danut, — pa
sakė jis. — Reiks tik teks
te kai ką pataisyti, o kai dėl 
muzikos, tai aš tai pats ap
siimu padaryti.

Dar nebuvo paruošti visi 
kupletai, o choro vadovas 
jau “mėgino” melodiją, rin
ko tinkamą akompanimen
tą. Bet kai pirmą kartą 
choras atliko šią dainą, su
sidarė įspūdis, kačDji “sun
ki,” negali patraukti klau
sytojų. Iki apžiūros nedaug 
tebuvo likę laiko, ir ben
dromis dalyvių pastango
mis melodija buvo šlifuoja
ma tol, kol ji tapo raiški, 
įstringanti į atmintį. Ši
taip gimė nauja daina. Ją 
choras dainavo baigiamaja
me. apžiūros koncerte ir 
laimėjo vienų pirmųjų vie- 
tų.

Pasisekimas pakėlė jau
nimui nuotaiką. Su nema
žėjančia energija choras to
bulino savo meistriškumą, 
mokėsi naujų kūrinių. Da
bar i kolektyvo repertua
rą įeina daugiau kaip 70 
dainų. Meistriškai choras 
atlieka lietuvių liaudies 
dainas “Žodeliai,” “Mergu
žėlė lelijėlė,” “Pakirsiu kle
velį,” rusų dainą “Variago 
žuvimas” ir daugelį kitų. 
Dabar chore dainuoja apie 
70 žmonių — fabriko dar
bininkų ir tarnautojų. Sa

vo pažiūrą į dalyvavimą 
meno saviveikloje gerai iš
sireiškė geriausia fabriko 
siuvėja Ona Gulbinaitė:

—Man darbas ceche ir 
.pasirodymai scenoje yra. 
vienodai brangūs ir mylimi. 
Daina padeda man geriau 
dirbti, darbas praturtina 
mano kūrybą...

Choro kolektyvas įgijo 
gerą vardą. Jo pasirody
mai respublikos darbininkų 
klubuose, įstaigose, kolū
kiuose visada susilaukia 
aukšto klausytojų įvertini
mo. Šiemet choras su pa
sisekimu koncertavo Anykš
čių ir Jonavos rajonuose, 
davė keletą koncertų muzi
kos lektoriume, šventiniuo
se vakaruose. » *

Liepoj mėnesį į fabriką 
atėjo telegrama. Broliško
sios Latvijos darbo žmonės 
kvietė jauniminį chorą į Si- 
guldą, į rajono dainų šven
tę. Su džiaugsmu vyko te
nai choristai. Jie pasirodė 
su geriausiomis savo dainj- 
mis, kurių tarpe buvo gar
sioji latvių liaudies daina 
“Pūsk, vėjeli.”

... šiandieną repeticijoje 
galima girdėti naujas choro 
dainas: melodingąją dainą 
“Nemuno krantai/’ kurios 
autorius yra fabriko? tar
nautojas Lingys, kompozi
toriaus . Ozolinio latvišką 
dainą apie žvejį. Choro 
kolektyvas ruošiasi 'respu
blikinei dainų šventei.
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SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors bizhyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
Kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, —* pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Natijds viesulas “Aice”
San Juanas, Puerto Rico. 

—Nors dabar tam jau ne 
sezonas, bet Atlante prie

Bkrtalamiejaus salos 
formuojasi naujas viesulas, 
kuris, sekant alfabetą, pa
vadintas “Alice,” kadangi 
jis plfUius šiais metais.

Ar “Alice” pasieks Ame*

rioks kontinentą, labai abe-j Brooklynietis Alex Ralston 
lotina z gsugrįžęs prie buvusio palikto

:jatdafo savo auto rado pailgą 
----------------- t— (rmtuliuką, su užrašu, “pavo-

Roma< —Italijos premje* S. v , . Hbuti dinamitas, klausė pohci- 
r&Š MatlO Stelba ir užsienio S jOs, su ^uo daryti. Policija 
reikalų ministras Gaetahorlrutulį išvežė į tuš$^ 'lotą. fta 
Martino kovo mėtiesį abgsirode, jog tai naudojartias 
vyks į Washington^. JįeHant 'gelžkeliy sighalams spro- 
taipgi lankysis Kanadoje, • ginys. . ■/.

Į . , į *

Naudingas labdarybės žy'giš

Mūsų miesto Taryba pa
skyrė šešis*, milijonus dolerių 
pastatymui seneliams ligoni
nės, kurioj bus gydoma chro
niškos, arba užsisėnėjusios li
gos. Taipogi bus vedami tyri
nėsimai apie Visokius senatvės 
sveikatos negalavimus. Nes Šių 
dienų medicinos mokslas tei
gia, kad daug senstelėjusių 
žmonių turi palaužtų sveikatą 
ne iš priežasties ligų, arba 
daug išgyventų metų, bet jie 
negaluoja dar dėl nežinomų 
medicinos mokslui priežasčių.

Tai puikus ir labai girtinas 
sumanymas! Ir gal bus pirmas 
rytinėse valstijose toks dide
lis užsimojimas,— plačiu mas
tu tyrinėti senatvės negalavi
mų priežastis...

7’’Sakoma, kad nauja ligoninė 
bus naudojama dalinai kaipo 
senelių prieglauda. Namas 
bus pradėtas statyti sekamą 
pavasarį. Vieta parinkta ant 
Front ir Luzerne gatvių.

Daktaras J. P. Dixonas, 
miesto viešosios sveikatos ko- 
misijonierius, • apskaitliuoja, 
kad šiais laikais, mieste randa
si apie 70,000 abiejų lyčių se
nų žmonių, sergančių įvairio
mis ligomis. Iš to didelio skai
čiaus miestas globoja tiktai 
apie 4,000. Kitą didelę dalį 
globoja privatiškos įstaigos. 
O dar viena dalis esą prisi
glaudę namie, prie savųjų.

Dėl ko nėgaunam Kalėdi
nių kortų

Nors mūsą paMas esąs ge
rai saugojamas, bet atsitinka 
visaip. Prieš Kalėdas pašto 
viršininkas paskelbė, kad. jo 
inspektoriai susekė vieną laiš
kų išnešiotoją, kuriam nusibo
do nešioti'kalėdines kortas ir 
laiškus, tadgi jis įmetęs apie 
keturis šimtus kortų ir laiškų 
į sąšlavų bačką. Tačiau se
kliai inspektoriai susekė, į iš- 
fa’apšte iš bačkos pašto mė-* 
džiągą ir atidavė kitam, ilti- 
kihiam laiškanešiui, kad jifcai 
išnešiotų kata priklauso. . \

Tad gi, kas negaunate Idiš-^ 
ar Latykuitei • nerūgokįte7

ąnt savųjų ir ant draugų, ma
nydami, kad jie jums nerašė, 
šis minėtas įvykis duoda su
prasti, kad tokių įvykių būna 
dažnai, ir beveik visuomet ša
lies miestuose.

Pašto valdžia tokius prasi
žengėlius aštriai baudžia.

Philadelphijos priemiestyje 
Bryn Maur

Didelės ligoninės žymus 
daktaras cirurgas Clare C. 
Hodge praeitais metais buvo 
nuteistas šešiems mėnesiams 
kalėti už nemokėjimą federa- 
liškai valdžiai už keturis me
tus $166,000 taksų. Daktaras, 
pasėdėjęs kalėjime vos tris 
mėnesius, tapo paleistas. Jis 
sugrįžęs norėjo vėl toje pačio
je ligoninėje užimti savo pro
fesijos labai pelningą vietą. 
Tačiau ligoninės direktoriai 
griežtai atsisakė daktarą pri
imti atgal. Tuomet Dr. Hodge 
griebėsi kitokių priemonių at
gavimui savo profesionališko 
darbo. Jis padarė peticiją ir 
surinko 8,000 parašų iš vieti
nių gyventojų, ir dar pridėjo 
200 ligoninės slaugių parašų. 
Bet ir tas nieko negelbėjo, 
darbo negavo.

Plačiau pagalvojus, gauna
ma nemalonių įspūdžių, kad 
kai katrie daktarai tampa mi
lijonieriais iš liaudies vargo 
ir kančių!

Lietuvių; prižodis sako: var
nas varnui akies nekanda! 
Taip pat ir turtingieji teisėjai 
turtingam daktarui paskyrė 
tik labai mažą bausmę už nu
suktus valdžiai taksus. Už 
$166,000 teisėjas nubaudė 
daktarą šešiems mėnesiams 
kalėti ir užsimokėti $10,000 
bausmės. Tačiau daktaras ka
lėjime patupėjo tik tris mėiK 
ii pasimokėjo $10,000 baus
mės, reiškia, jis uždirbo 
nuo federalės valdžios $156,- 
000. O mes> eiliniai. fabrikų 
darbininkai, beveik kas dieną 
Valgydami pavagiant jiūo sa
vęs po kelis kąšniUs duonos, 
čėdydartta, kad taksai' būtų su- 
liloketL

PregrešAfc

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laisvės naudai metinis bankietas 

įvyks sekmadienį, sausio (JanJ 23 d., pradžia 
5:30 vai. vakare, salėje 318 Broadway.

Banketas bus gražus ir vaišingas. Bus įdo-
. s • • • •

mi programa, kuri susidės iš solų ir duetų; 
taipgi dainuos didysis Bostono Choras. Svečių 
dalyvaus iš New Yorko ir iš kitų tolesnių ko
lonijų.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti į 
šį gražų banketą, pasilinksminti ir paremti dien
rašty Laisvę. Užtikriname, kad Visi turėsite 
smagų laiką. < \ >

Rengia LLD 2-Va kuopa^

- .../-.-..I

Pranešimas Visuomenei dėl
ANTANO METELIONIO KNYGOS

į

Prenumeratų rinkimas knygai jaU turi būt 
baigtas iki sausio 10 d., 1955 metų visos pre
numeratos turi būt prisiųstos Laisvės spauštu- 

| ’ vei. Knyga jau spausdinama ir prenumerato
rių vardai eina į paskutinį mušimą. O pasku- 

1 tinis mušimas turi būt paruoštas apie sausio 
10-tą dieną.

Kurie dar neužsisakėte Antano Metelionio 
knygos aApie Dievus ir Žmones”, dar galite 
užsisakyti, bet tai gbeit turite tą padaryti. Kny
gos kaina $1.00.

Knygos bus spausdinta ribotas kiekis, re- 
' miantis iš anksto gautais užsakymais, todėl yra 
svarbu gauti kuo daugiausia užsakymų iš anks
to. Del laiko trumpumo Užsakymus galite siiįs* 
ti tiesiai į “Laisvės” spaustuvę. *

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

g....urn............. .. -
z rftoM—— I l' I ■ ...................... linu I

3 psl.^-Laįsvė (Liberty)- Trečifcd., sausio (Jan.) 5, 1



NewYorifl)^WMTZlnfor
N. Y. prekyvietėse , 
tęsiasi streikas *

Gruodžio 31-mos vakarą 
prasidėjo streikas daugmeniš- 
kai parduodančiose šviežius 
vaisius ir daržoves prekyvie
tėje. Paliesta, ne vien tiktai 
didžioji Washington St. pre
kyvietė, bet taip pat ir Brook
lyn© Terminal Association, ku
rioje priklauso apie 60 firmų, 
pre k i a u j A nč i ų K a naršė j e.

Sykiu yra paliesti ir su už- 
streikuotomis firmomis dir
bantieji sunkvežimių • vairuoto
jai ir pagelbininkai.

Streikui\ tęsiantis, vieton 
patenkinti streikierių reikala
vimus, prekybininkai praėjus) 
sekmadienį kreipėsi į prezi
dentą Eisenhowerj, kad jis 
panaudotų Ta ft-Hartley įsta
tymą prieš streikierius, pri
verstų juos dirbti 80 d fenų 
sutarties.

Brooklyniečių firmų cen
tras buvo pateikęs unijai pa
siūlymus, tačiau ne tiek, kiek 
unija reikalauja. Unija prašo 
tuojau pridėti po $12 per sa
vaitę (bendrai algoms ir ge
rovės fondams) ir dar $2 19- 
56-sienąs metams, dvejus me
tus galiojančiame kontrakte. 
Brooklyn Terminal pasiūlė po 
$6 priedo dabar ir- po $2 se
kamais metais. _

Kompanijos grąsina, kad 
jeigu streikas tęsis, nutrauks 
apie 60 procentų miestui pri
statomų šviežių vaisių ir dar
žovių. Tos krautuvės, kurios 
ima produktus iš užstreikuo- 
tų firmų, turėsiančios užsida
ryti.

Sušalę rendauninkai 
inspektorių nesulaukia

Penkiolika šeimų, gyvenam 
čių New Yorko 75 W. 97th 
St. apartmentiniame name, 
pirm pat Kalėdų tapo apdo
vanotos nutraukimu šilimos ir 
karšto vandens. Toje padėty
je tos šeimos tebelaukė ir 
Naujų Metų. Savininkės fir
mos agentas atsisakė ką nors 
daryti.

Kai darbininkų laikraščio 
Daily Worker korespondente 
Augusta Strong jų paklausė, 
dėl ko jie nesikreipė į valdi
nes įstaigas pasiskųsti, ren
dauninkai atsakė, jog jie šan
kiojo į visas, kurias tas turė
tų paliesti. Jie šaukė sveika
tos, vandens, rendų kontrolės, 
pastatų departments, bet nie
kas neatėjo žiūrėti,’niekas jų 
neužtarė.

Po ša&kiojimo per keletą 
dienų, pagaliau nuo tūlo tar
nautojo miestiniame Sveikatos 
Departmente rendauniukė 
Mrs. McCaffery gavusi tokį 
patarimą:

“Geriausias dalykas, ką 
tamsta galėtum padaryti, tai 
išsikraustyt.”

Kaip firmos agentas, taip 
valdiniai departmental netai
symą padėties teisino tuo, kad 
sritis yra pasmerkta nugrio
vimui (condemned-). Toje sri
tyje statyf puošnų Manhattan
town projektą. Jame tos va
dinamosios “vidutinės rendos’’ 
bus po $30 už kambarį.

Iš apklausinėtų to namo gy
ventojų, atrodė, niekas neiš
galės į tą projektą sugrįžti. O 
į esamuosius valdinius pro
jektus vienų pajamos, kitų ki
tokios priežastys neįleidžia. 
Daugelio* pajamos yra perma- 
žos gavimui buto projekte. 
Viena šeima aąkė, kad jos pa
jamos per metus viršija $75 
ir dėl to projekte vietos ne
gaus, o kitur butą gauti nelei
džia neišgalėjimas aukštų 
rendų.

Kai kurios iš tų šeimų tikė
josi su laiku' įeiti į pigiomis 
rendomis projektą. Su laiku... 
Gi tas laikas baisiai ilgas, ka
da tenka laukti šaltame bute

Ar galima per laikraščius 
apsivesti?

Atsakymą gausite sekmadieni 
komedijoje “Prašvilpta ' lai
mė.“

Jonas Kuraitis yra vidutinis 
amerikietis lietuvis, bet jo gi
minaitis ir burdingierius, Čalis 
Cibukas, užsimanė per lai* 
k rašei u,si apsivesti.— apsivesti 
per paieškojimus “merginos 
bei našlės.“

Ir jie turi argumentų. Ca
rini Cibuktri pritaria nusigyve
nęs inteligentas Ale kas, gi Ku- 
raitienė “stovi viduryje.“

Visa tai vyksta naujoje An
driaus Skripkos komedijoje 
“Prašvilpta laimė,“ kurią Lie
tuvių Liaudies Teatro aktoriai 
pastatys sekmadienį, smtisio 
9 d^, Liberty Auditorijoje.
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

t
Kurie norite sveikai pasi

juokti, būtinai dalyvaukite ši
tame spektaklyje ir matykite, 
kaip viskas išeis.

Vaidina rinktiniai aktoriai: 
Jonas Rušinskas, Elena Bra- 
Adelė Rainiene, Vera Bunkie-

Gražiai pasitikome Naujus 
Metus Auditorijoje

.Sutiktuvės gimstančių 1955- 
jų metų buvo gražios tuo, kad 
jos įvyko masinės, labai drau
gingoje nuotaikoje ir jog gau
sus dalyvavo linksmusis jau
nimas.

Jurgio Kazakevičiaus Or
kestrui grojant, Auditorija 
dundėjo nuo šokių. Net seni
mas įsismagino šokti įsižiūrė
jęs į lakų jaunimą, šokiai tę
sėsi iki ‘paryčio.

O tos vaišes! Ko čia nebu
vo? Kas grupė, skirtingai 
puošti stalai, apdėti kitokio
mis vaišėmis. Visas sudėjus 
sykiu, rastųsi pasirinkimas ke
lių dešimtų skirtingų valgių. 
Vienur kalakutai, kitur namie 
darytos dešros; veik visur ma
tosi keptų kumpių, sūrių, vi
sokių pyragų, daržovių; dar 
kitur kugelio, makaronų ir ki
tokių kepinių.

Kalbantis sir rengėjais ir 
publika girdisi' šiltas dėkingus 
mas sumobilizavusiems tuos 
svečių šąskridžius. Tūlos gru
pės buvo jau nebe grupes, bet 
masjnės puotos puotoje. Jos 
užėmė po kelis didelius stalus. 
Kadangi svečiai nuolat sklido 
po salę drauginguose vizituo
se pas kitas grupes bei šokiuo
se, sunku iš šalies spręst), kuri 
grupė buvo pirmoji. Tačiau 

Klubams uždrausta 
diskriminuoti

Valstijinė Komisija Prieš 
Diskriminaciją nusprendė, kad 
joks klubas, kuris įleidžia 
publiką, negali diskriminuoti 
negrų.

Nuosprendį padarė sąryšy
je su» Castle Hill Beach Club, 
Inc., kuris turi pasilinksmini
mams parką - ir maudynes prie 
355 Castle. Ave., Bronx. Skun
dą prieš klubą buvo įteikusi 
Mrs. Anita Brown, negrė. Ji 
parodė, kad praėjusį pavasa
rį klubas atsisakė jai išren- 
duoti sezoninę šėpelę, pasakė, 
jog pritruko. Gi tame pačia- 

! me name su ja gyvenanti 
(paskui Mrs. Brown tuojau 
ėjusi) baltoji moteris Ethel 

I Lubarsky šėpelę gavo, klubas 
' nuo jos priėmė $5 rankpini-

daugelio mintis supuola, kad 
Marijonos Sprainienės, jos 
dukters Antosės Walters ir jų 
draugiųrdraugų grupė turėjo 
didžiausią skaičių svečių ir 
buvo nepaprastai turtinga jau
nimu.

Susirinkimas
LDS 13> kuopos svarbus me

tinis susirinkimas įvyks sau
sio 6 d., 8 vai. vakaro, Liber
ty Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N.Y.

Kuopa turi daug reikalų 
apsvarstyti. Bus rinkimas val
dybos 1955 metams; raportas 
iš vakarienės, kuri įvyko gruo
džio 11-tą. Taipgi yra rengia
ma sveikatos klausimu paskai
ta, kurią teiks Dr. F. J. Bori
sas sausio 16-tą, 3 vai. po pie
tų, Liberty Auditorijoje.

Komitetas

viduržiemio sezonu. Veik kož- 
noje radosi ligonių. Senesnieji 
gyventojai vaikščioja apsivil
kę ploščiais. Tačiau radosi ir 
tokių, kurie ploščių neturi. Tų 
vaikai guli apklostyti viskuo, 
kas tik radosi^ tos varganos 
šeimos bute. ' <

T-a

Jonas* Rušinskas, 
kuris atliks Kuraičio role

nė ir Mikas čiaplikas.
zauskienė, Jonas Lazauskas,

Būkite laiku ir atsiveskite į 
spektaklį savo pažįstamus bei 
draugus. Kviečia. >1

LLT

Sekamos didžiausios grupės 
buvo: jaunimo, Aido Choro, 
Bimbos-Brusoko - Jankaičio ir 
Ko. Mažesnę dalį publikos su
darė mažosios grupės ir nepri
sidėję į grupes asmenys. '

Kitos, dvi salės taipgi buvo 
pilnos linksmos publikos.

Ar

Padegėlių šeima gaus 
butą dėka unijai

Liūdna Florencio Rivera 
seimą Naujuosius Metus pasi
tiko būdama pasiruošusi 
kraustytis į sveikus ir saugius 
namus Jacob Riis Houses, 905 
E., 6th St., New Yorke. Tai 
miestinis pigiomis rendomis 
projektas.

“Ot, kad būtume jį -turėję 
pirmiau, tebegyventume visi 
gyvi, linksmi ir laimingi,“ at
sidusęs kalba Rivera.

Riveros gyveno 80 E. 115th 
St., “gaisro slastų“ rūšies na- 

. me, kur Kalėdų rytą kilusia
me gaisre žuvo Riverų sūnelis, 
8 metų, taipgi bandęs vaikutį 
gelbėti Riverienės brolis, Ko
rėjos veteranas Benjamin 
Martinez. O 13, metų .dukrytė 
vis dar tebėra ligoninėje, pa
vojingoje padėtyje. Gaisre 
sudegė visas turtelis.

Rivera dėkingas unijai už 
tai, kad jis ir likusi šeima po 
tų baisių nelaimių galės pra
dėti iš naujo gyvenimą žmo
niškesnėse sąlygose. Unijos 
veikla gavo jam butą projek
te. Tos pat Retail Drug Unijos 
atsikreipimu į kitas unijas pri
sidėjo Amalgameitų Siuvėjų, 
taipgi krautuvių ir rakandų 
unijų skyriai. Jie dovanojo 
daiktų . butui 'įrengti. Unija 
taipgi gavo iš miestinio Lab
darybės Department© Rivera 
gyvenimo pradžiai $206.

Kita tame pat name ir gais
re padegėlių George Calderon 
šeima Naujų Metų tebelaukė 
be jokiosi pagalbos ir vilties 
iš valdinių įstaigų. Jis dūsavo, 
kad jis nėra unijistu. Jisai, 
mat, dirba kokį darbelį kaip 
dirbantis “pats sau.“ Viena
tinis jam džiaugsmas buvo tas, 
kad jo šeima išliko ęiela.

» 5. ■' ' ' K-nas

Nauji pareigūnai
(

Gubernatorius Harrimanas 
paskyrė miestinio teismo jlei- 
sėją Daniel V- Sullivan nau
juoju' Bronx distrikto proku
roru,'. Tas pareigas lig šiol ėjo 
George B. DeLuca, dabartinis 
gubernatoriaus p a d ė j ė j as- pa
vaduotojas.

Gi Sulivano vieton City 
Court teisėju paskirtas Peter 
A. Quinn, dabartinis Bronx 
teisėjas.

Vyriausio teismo laikinasis 
teisėjas 'Bernard Botein pa
skirtas ištisam' penkerių metų 
terminui į teisėją apeliacinėje 
divizijoje. Pirmu kartu į tas 
pareigas jį buvo paskyręs gu
bernatorius Lehmanas 1941- 
mais metais.

giŲ.

Tūliems 1W0 nariams 
dar gali pagelbėti

IWO narių apdraudų apsau
gos komitetas skelbia, jog kai 
kuriems nariams dar gali pa
gelbėti atgauti dalį įmokėtų 
pinigų.'

šis pranešimas liečia tuos, 
kurie nebuvo pasimokėję duo
kles už ketvirtąjį bertainį ir 
nepadavė prašymo atmokes- 
ties pirm galo 1954 metų. Jų 
šėras įmokėtų pinigų nepra
žus, jeigu jie tuojau išpildys 
reikalingus dokumentus. Ta
me reikale patarimus teikia 
IWO Policyholders Commit
tee, 80 E. llth St., New York, 
N. Y.

N. N.

Baigiantis žiemos šventėms 
sekmadienį visi keliai buvo 
perpildyti. išvykstančiais • iš 
miesto svečiais ir jin grįžtan
čiais. LaGuardia lėktuvų sto
tis išleido 60 ekstra lėktuvų. 
Gelžke'lių stambiausios linijos 
išleido po kelioliką ekstra 
traukinių.

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

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

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas 

ę
Sekmadienį, Vasario-Feb. 6 

Laisves Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY, AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
’G’ 1

Prašė gubernatoriaus 
veikti prieš depresiją

New York o valstijos komu1- 
nistų organizacija kreipėsi j 
gubernatorių Averell Harri
man su prašymu, kad jis savo 
pranešime Valstijos Seime
liui pasiūlytų planą kovai 
prieš depresiją. Nurodo, kad 
padauginta statyba ^gyVenimui 
namų, mokyklų, ligoninių, ke
lių pagelbėtų apgalėti depre
siją. Taipgi prašė remti reika
lavimą, kad būtų pradėta Ry
tų-Vakarų prekyba.

Muštynėse 1 mirė, 
astuoni areštuoti

Dėl įvykusio barnies už 
l'.aččiamoje įvykusį paprastą 
dalyką, gaidiškai susikibo bū
rys vyrų, prasidėjo muštynes. 
Mirtinai primuštas Frank Ba
rone, gyvenęs 245 Š. 9th St. 
Areštuoti ir kiti tardymo su
laikyti be kaucijoj 8 tų muš
tynių dalyviai. Taipgi sulaiky
ti po $500 kaucijos bartende- 
ris ir porteris tos karčiamos, 
244 Havemeyer St., Brookly- 
ne, kur įvyko muštynės.

Vaidas prasidėjęs dėl to, 
kad vienas linksmavęs asmuo 
užliejo alaus ant moters, kuri 
su Barone buvo atėjusi kar- 
čiamon.

Teatruose
BALALAIKIK ORKESTRO 
METINIS KONCERTAS
Balalaika Symphonic Orkes

tras, vadovaujamas Alexander 
Kuti’o, šį šeštadienį įvykdys 
savo 10-ties metų sukakties 
koncertą Carnagie Hali. Gros 
daugelio paskelbusių kompozi
torių kūrinius, tarpe tų Glin- 
kos, Grečaninovo, Čaikovskio, 
Kačiituriano, Kougell, Rims- 
k y-Korsa kovo, M o uss.orgskįo, 
Novakovo, Sobolskio.

Su orkestru išstos keli žy
mūs muzikos ir dainos solistai, 
tarpe kitų ir lietuviams gerai 
pažįstamasis Stefan Kozake- 
vich, baritonas. Kiti dainininj- 
kai yra Ingrid Hall berg, Ilya 
Tamarin, Sonia Rosova, taipgi 
Cosmopolitan Kvartetas.

Įžanga $1.15 iki $3. Pra
džia 8 :30 vakaro.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Norintieji pirkti biznį, ną- 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymu.

Worcester, Mass.
L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

įvyks 9 d, sausio, 10:30 vai. ryto, 
29 Endicott St. Visi) prašom da
lyvauti.

Kurio dar neatsiėmė! savo kny
gą, ateikite atsiimti. Visi džiaugsi
tės ją gavę.

Sekr. J. M. L.
(3-4)

L.L.D. 155 kuopos susirinkimas 
įvyks '•pirmadienį, sausio-Jan. 10 d., 
prasidės 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
salėjo, 29 Endicott St.

Pranešamo'-visoms narėms, kad 
11 kuopa pageidauja, kad abi kuo
pos susivicAytų ir kartu darbuotų
si. Iš 11 kuopos atsilankė atstovai 
ir pageidavo bendro susirinkimo 
tam Reikalui pasitarti.

Taigi, abiejų kuopų nariai ir na
rės dalyvaukite šiame susirinkime 
ir bendrai pasitarkime, taip kad vė
liau nebūtą išmetinėjimų iš vienos 
ar antros kuopų narių, kad dalykas 
atliktas be žinios.

Šiame susirinkimo taipgi bus ren
kama ir valdyba 1955 metams.

A. W.

Vėl pakaitos policijoje

New Yorko mieto slapto
sios policijos divizijoje įvyk
dė daug pakaitų. Iš apie 2- 
000 asfmenų divizijos, 117 de
tektyvų perkelti į kitas vie
tas. Daueglis tų perkėlimų 
skaitomi kaip nukėlimai že
myn laipsnyje. Tokiais skaito
mi iš miesto centro nukėlimai 
eiti pareigas tamsiuose prie
miesčiuose. Tačiau tūli perkė
limai yra paaukštinimais.

Bronx gyventojai Mr. ir 
Mrsr-Roux minėjo savo vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Sveika ir linksma, kaip 
ir ta porelė, dalyvavo josios 
motina Mrs. Duquis, 87 metų.

-.... ...........
Lawrence Goldsmith, Co

lumbia UniversitefcDstudentas,' 
23 m., rastas savo bute miręs, 
jau apie savaitę ten išbuvęs 
negyvas. Menama, kad nusi
žudė.

ANGLYS
STOVE-NUT . . .

kPEA .....................
BUCK No. 1 . . .
RICE ..................

STANDARD 
PIRMOS

$20.75
. 16.95
. . 15.00

. . 14.50

Naudokite Mūtsų Lengvą Išmokėjimui Budže1 ?laną
z NEMOKAMAI OIL BURNER APTARNAVIMAS 

FUEL OIL NO 2.......... 13} c.
DIANA COAL & OIL CO.

Brooklyn TA. 7-7534 Queens OL. 7-5010

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

4 pusi. LtUvi XUbertf) TreČiad., sausio (Jau.) 5, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE"

WANTED:
Cooks, maids and houseworkors.
Sleep in. (Many fine openings).

Part time and full time.
Couples or„ Singles.

ROSE HYMES AGENCY
306 Lenox Ave., N. Y. ('.

LE. 4-6420

PUIKI PROGA PATRAUKLEI 
JAUNAI MOTERIŠKEI

Moteriškė (iki 35 metų) gyventi 
su daktaro šeima. Reikia turėti pa
tyrimo vaikų prižiūrėjimui, valgių 
gaminimas ir namų ruoša. Vien tik 
atsakominga moteriškė tesikreipki
te. ' . .

šaukite: AX. 7-9586
(3-5)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT
Pasirandavoja apartmentas—Jack- 

son Heights, šviesus, oringas 3 rū
mų, pusiau skiepe. Iš kiemo apt. 
pasirandavoja už $34.50 į mėnesi, 
porai, kuri dalim laiko atliks su
perintendento darbą. Aliejum ap
šildomas — už ekstra apmokėjimą. 
Kreipkitės del platesnių informaci
jų: s

GANESHA
50 East 81st St. — N. Y.

Arba telefonuokite: TR. 9-4850

REAL ESTATE
~

RICHMOND HILL
Bungalow, 5 rūmai, kampinis atskir
tas. Ištaisytas skiepas, 2 karam 
garadžius. Cyclone fence. Combina
tion storm langai ir screens. 40x100. 
Tik už $11,500.

CAMERON
23-14 Liberty Ave. VI. 8-8850

_____________ (3-5)

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

i IMPORTUOTI 9 i
f DOVANOM DAIKTAI j j 

Vokietijos, Austrijos ir Itali-
S jos. Rankų darbo švininiai, ą 
£ krištolo lempom pagrindai, J' 
n Triplex, Overlay. 4
S FINKELSTEIN & SON J
fe 81 Delancey St., N. Y. C.
g Tel. CA. 6-9087

ALIEJUS 
. MES PAKEISIME 
JŪSŲ SENĄ IŠDEGUSĮ 
OIL BURNER $lld.00 

pilnai ip&TAy

i i MATTHEW A 
BUYUS• •

:* (BUYAUSKAS)
..

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Laf ayętte St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




