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KRISLAI
Tikroji žiemužė. 
Fritz Kreisler. 
Intelektualas.
Apie smuikininkus. 
Hearstas pas Molotovą.

Rašo R. Mizara

rašomi trečia-Šitie krislai
(lięnį. šiandien 
mažai prisnigo ir dar vis te- 
besjiinga. Vadinasi, atėjo ti
kroji žiemužė.
> Sniego atžvilgiu, New Yor
ke vasario mėnuo dažnai esti 
“patsai aršiausias.’’

Tikimės, kad sekmadienį, 
vasario 6 dieną, bus gražu ir 
nemaža laisviečiu iš aplinki
nių miestų galės sėkmingai 
atvažiuoti į mūsų metini suva
žiavimą.

Didžiojo New Yorko laisvie- 
čiai visi raginami ruoštis daly
vauti suvažiavime, o po jo — 
bankete.

Vasario 2 d. sukako 80 me- j 
tų amžiaus žymiajam smuikus 
virtuozui Fritz Kreisler’iui.

Jis gimė Austrijoje ir, su
laukęs 8-rių metų amžiaus, 
įstojo.į Vienos) Konservatoi i ją. 
Kreisleris ten buvo jauniau
sias studentas, — studentas su 
didžiu talentu, kurio jis nesu- 
ęykvojo.

Šiuo metu Fritz Kreisler 
gyvena New Yorke, bet jau 
nedalyvauja su savo Stradiva- 
rium koncertuose, jau nebe
griežia savo numylėto smuiko 
publikoje.

Ką žymusis smuikininkas 
veikia? Kaip jis praleidžia sa
vo laiką?

Jis dažnai sėdasi prie piano 
ir skambina, skambina sau. 
Jis mėgsta skaityti klasikinę 
literatūrą; tarp kitko, jis skai
to senovės graikų ir lotynų 
klasikus originalėmis kalbo
mis !

Ne visi jam šių dienų muzi
kiniai artistai patinka:

—Daugelis muzikų,— sako 
jis, — naudoja “triksus.“ Tū
lus dalykus jie atlieka per- 
greit. Paskubomis grodami, jie 
neperduoda klausytojams mu
zikos sielos...

Ligi šiol smuikinė muzika, 
smuikinis menas pas Ameri- 
'kos lietuvius neįsipilietino. Re
tai mūsų koncertuose ir pobū
viuose girdime smuikininką.

O Lietuvoje skripka per il
gus laikus linksmino žmones.

Mažai smuikininkų turime, 
bet ir tie, pasisklaidę po pla
čiąją šalj, griežia simfoniniuo
se orkestruose bei kitur.

Virtuozo, didžiulio smuiki
ninko, neturime nė vieno.

Heifetz, giinęs ir augęs Vil
niuje, lietuviu nesivadina.

Lietuvoje šiuo metu daug 
jaunų žmonių mokosi muzi
kos mokyklose, siekdamiesi 
užvaldyti smuiką ir pasiekti 
to meno pačias viršūnes.

Šių meti] sausio 29 dieną 
Molotovas priėmė Amerikos 
laikraštininką William Ran
dolph Hearstą ir jo bendra
darbį, korespondentą Kings* 
bury Smithą.
A JieVilgokai kalbėjosi. Ilears
tas ir Smithas apipylė Molo
tovą klausimais tlėl padėties 
Tolimuosiuose Rytuose, taip
gi dėl europinės politikos.

Molotovas jiėms mandagiai 
atsakinėjo, nuolat pabrėžda-

BEDARBIU SKAIČIUS GALI IŠKILT! IKI 4.000 000
ČIANG IR WASHINGTON 

JAL ESĄ SUSITARĘ
Taipei, Formoza. — Čia 

skelbiama, kad Čiang Kai- 
šekas ir Amerikos vyriau
sybė jau esą susitarę dėl 
padėties Tachen salyne. 
Kalbama, kad susitarimas 
liečia Tachen salų apleidi
mą. Evakuoti čiango jė
gas iš tos visos apylinkės 
padės Amerikos karinis lai-

vynas. Tokio susitarimo 
bendras preiškimas būsiąs 
greitoje ateityje paskelbtas 
Washingtone.

Klausimas dabar' stovi: 
Ką darys Kinija, kai Ame
rikos kariai laivai gelbės 
Čiangui pabėgti iš Tachen 
salų ?

Gal Kongresas tyrinės 
radijo-televizijos trustą

Washingtonas. — Labai 
galimas daiktas, kad grei
toje ateityje Kongreso ko
misija pradės platų tyrinė
jimą televizijos ir radijo 
srityje. Kaltinimas yra, 
kad kelios didžiosios radi
jo kompanijos yra sudariu
sios monopoliją ir neįsilei
džia nepriklausomų, mažų 
interesų. Tai esą priešinga 
antitrustiniam She r m a n o 
įstatymui.. Reikalaujama, 
kad radijo kompanijoms 
būtų uždrausta kontroliuo
ti ir operuoti televiziją.

Radijo kompanijos sako, 
kad tai būtu sunaikinimas 
jų interesų. Jos turinčios 
įvedusios 13 bilijonų dole
rių. Jeigu iš televizijos dir
vos jos turėtų pasitraukti, 
tie bilijonai pražūtų.

Indija ir Sovietai 
pasirašė sutartį

New Delhi, Indija.—čio
nai oficialiai ir formaliai 
tapo pasirašyta labai svarbi 
ekonominė sutartis tarpe 
Tarybų Sąjungos ir Indijos. 
Sutartyje sakoma, kad Ta
rybų Sąjunga pastatys In
dijai milžinišką plieno fa
briką, kuris galės duoti 
kraštui 1,000,000 tonų plie
no per metus. Fabriko sta-. 
tyba turės būt užbaigta 
1960 metais. Fabriko pa
statymas Sovietams kaštuos 
$91,140,000.

Aštrus apkaltinimas 
darbo sekretoriui

, Miami Beach, Fla.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
Pildomoji Taryba viešai ap
kaltino Darbo sekretorių 
James P. Mitchell. Darbo 
Federacijos vadai sako, kad 
sekr. Mitchell naudoja vi
sokius “triksus” numuši- 
mui Amerikos darbininku 
algų lygio. Tai daroma prie 
visokių valdiškų projektų, 
kurių pravedimu i valdžia 
išleidžia bilijonus dolerių. 
Sekretorius žino, kad viso
kį valdiškų projektų kon- 
traktoriai viešai ir slaptai 
kramto darbininkų algas, 
bet nepavarto j a savo val
diškos pozicijos tokių kon- 
traktorių suvaldymui. Prieš 
tai organizuoti darbininkai 
protestuoja.

ra

ar- 
Ridg- 

kad

Prezidentas nesusikal
ba su gen. Ridgeway

Washingtonas.— Spaudos 
korespondentų susirinkime 
prezidentas Eisenhow e r i s 
netiesioginiai kritikavo 
mijos vi r šylą gen. 
way. Jis pareiškė,
Ridgway yra vadas tiktai 
armijos, o prezidentas visų 
ginkluotų Amerikos pajėgų. 
Todėl jis, o ne Ridgway, 
daro sprendimus, kokios tos 
jėgos turi būti.

Nors, sakė prezidentas, 
gen. Ridgway turėjo teisę 
pareikšti Kongrešo komisi
jai nuomonę dėl mažinimo 
karo jėgų, bet galutinai žo
dis priklauso tiktai jam. į 
Washingtone stebimasi, kad 
šitoks nesusipratimas yra 
kilęs tarpe vyriausio ko- 
mandieriaus ir generolo.

RASTOS GYVOM; LIEKANOS 
50,000,000 METU AMŽIAUS

Smith- 
padarė 
Jis sa-

DARBO FEDERACIJOS
KALTINIMAI VALDŽIAI

Federacijos Pild. Taryba pasiūlė 
planą kovai su didejanč. nedarbu

Italija ir Turkija yra 
padariusios sutartį

Roma. — Italijos prem
jeras Scelba ir Turkijos 
premjeras Menderes išleido 
pareiškimą. Jie sako, kad 
Turkija ir Italija laikysis 
išvien ir- stiprins Vaakrus 
Viduržemio jūroje. Pasi
kalbėjimai tarpe abiejų 
kraštų valdovų tęsėsi tris 
dienas.

Atominė lygybė turės 
atnešti pastovų 
susitarimų

Londonas. — Britanijos 
premjeras kalbėjo britų 
bendrijos premjerų konfe
rencijoje. Tiek tik praneša
ma, kad jis kalbėjo apie 
atominę gadynę. Churchil- 
las išreiškęs nuomonę, kad 
netolimoje ateityje, atomi
nis pajėgumas tarpe Rytų 
ir Vakarų susilygins. Tada, 
girdi, nebus kitokios išei
ties, kaip susitarti ir taiko
je sugyventi.

mas, jog Tarybų Sąjungos po
litika: daryti visa, kad sušvel
ninti įtemptus tarptautinuis’ 
santykius.

Tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos, pripažino Moloto
vas, santykiai yra labai blogi 
ir jie turėtų būti gerinami.

žiūrėsime, ką Ilearstas 
šys, kai jis namo grįš.

ra-

Vasario 5 d. sukaktis
1946 metų vasario 5 d. 

Freeport, Long Island, 
policija nužudė du jaunu 
negru kareivių uniformo
je. Nužudyti buvo Charles 
R. Ferguson ir jo brolis 
Alfonsas, žmogžu d ž i a i 
policistai nebuvo nubaus
ti.

Washingtonas. — 
sonian institutas 
.svarbų’ pranešimą, 
ko, kad Wyoming© valstL 
joje surasti kaulai gyvūnų, 
kurie gyveno prieš 50,000,- 
000 ar net 75,000,000 metų. 
Įdomu, girdi, kad jie turi 
panašumo į šių laikų gyvu-

nūs. Taip pat rasti suak
menėję kaulai mažyčio gy
vūno, kuris per milijonus 
metų išaugo į milžiną, o pa
skui išnyko nuo žemės pa
viršiaus. šitie atradimai 
Skaitomi svarbiais tolimes
niam mokslo vystymuisi.

FRANCUOS KABINETAS J AU 
NAU JOJ DIDELĖJ KRIZĖJ

Jau davė bendrą ir už
ginčijamą atsakymą 
Tarybą Sąjungai

(Londonas.’— Taip vadina
mas Europinės Unijos šalys 
įteikė bendrą Tarybų Są
jungai atsakymą. Kaip ži
nia, Tarybų Sąjunga per
sergėjo Britaniją, Francu-j. 
ziją, Belgiją * ir kitas tos ( 
unijos šalis, jog jų susitari
mas apginkluoti Vakarinę 
Vokietiją reikštų sulaužy
mą Genevos Konvencijos. 
Bendrame atsakyme užgin
čijamas šitas kaltinimas. 
Jame sakoma, kad minėtos 
šalys prisiima irt ginkluoja 
Vokietiją “tiktai taikos už
tikrinimui.”

Paryžius. — Vasario 3 d. 
parlamente kilo smarkios ir 
įkaitusios diskusijos dėl pa
dėties ir politikos Afrikoje. 
Mendes-France vyriausybė 
gauna pilos iš abiejų pusių 
—dešiniosios ii' kairiosios. 
Dešinieji kritikuoja, kad 
valdžia pataikauja Tunisi- 
jos, Moroko ir kitų kolo
nijų nacionalistams, tuo bū
du kenkia Francūzijos in
teresams. Gi kairioji pusė, 
vadovaujama komunistų,

smerkia v y r i a u s y b ę ir 
premjerą Mendes - France 
už įvedimą Afrikos koloni
jose teroro padėties. Jie 
griežtai reikalauja, kad ko
lonijoms būtų suteikta grei
ta ir pilna nepriklausomy
bė.

Jeigu- parlamente susida
rytų balsų dauguma prieš 
dabartinę Francūztjos poli
tiką Afrikoje, tai Mendes - 
France kabinetas būtų nu
verstas.

Mainierių unijos prezidentas protestuoja prieš vy
riausybę; griežtas susikirtimas tarpe Darbo sekreto
riaus Mitchell ir Darbo Federacijos prezidento George 
Meany; numatomas tolimesnis pablogėjimas santykių 
tarpe organizuotų darbininkų ir Eisenhowerio valdžios.

Miami Beach, Fla.—Ame-1 siems darbininkams. Dau
giau uždirbdami darbinin- 

Pildomoji Taryba persergs- kai galės daugiau .visko iš- 
ti visus Amerikos dirban
čiuosius, kad juos laukia 
galinga nedarbo banga. Ta
ryba mano, kad su kovo 
mėnesiu mūsų šalyje be
darbių armija gali pakilti 

.iki 4,000,000. Tai liūtų .be
darbių armijos paaugimas 
vienu trečdaliu. Kaip ži
nia, gruodžio mėnesį val
džios skaitlinės parodė, kad 
mes turime apie 2,838,000 
bedarbiu.

Taryba kritikuoja prezi
dentą Eisenhoweri, kuris 
savo ekonominiame raporte 
Kongresui giedojo apie pra- 
lobimą, bet visiškai nekrei
pė dėmesio J auganti ne
darbą. Taryba sako, kad 
prezidentas nė nebando su
prasti -nedarbo problemą.

Darbo Federacijos 
pasiūlymai

Federacijos Taryba pa
tiekia dviejų dalių progra
mą pagydymui ekonominės 
padėties. Viena dalis susi
deda iš pakėlimo algų vi-

rikos Darbo Federacijos

pirkti, ir tokiu budu pra-

Prezidentas kartoja, 
kad Formozoje 
taikos siekiama

Ottawa. — Pranešta iš 
Nova Scotia/ kad buvęs na
cių vadas Dr. Otto Strasser 
atgavo Vokietijos pilietybę, 
gavo iš Vak. Vokietijos pas- 
portą ir grįžta* Vokietijon. 
Jis tikisi ten vėl įsitraukti į 
fašistinę veiklą.

Bangkok.— Thailando vy
riausybe jau paskyrė 12 at
stovų į Azijos-Afrikos kraš
tų konferenciją, kuri prasi
dės balandžio 18 d. Indone
zijoje.

Egiptas gali pasitraukt | Formozos klausimas 
iš Arabą Lygos

Cairo, Egiptas. — Egipto 
vyriausybė, vadova u j a m a 
premjero Nasser, išleido 
pareiškimą, kad ji galinti 
Egiptą ištraukti iš Arabų 
Lygos. Tas labai susilpnin
tu arabišku tautu • bloką, 
kurios iki šiol Jungtinėse 
Tautose ir konflikte tarpe 
Rytų ir Vakarų laikydavo
si išvien, laikydavosi neu- 
trališkai.

Kodėl Egiptas grūmoja 
pasitraukimu? Ogi todėl,- 
kad Irakas padarė sutarti 
su Turkija ir krypsta Va
karų pusėn. Egiptas tokiai 
tendencijai griežtai prie
šingas.

suvienijo darbiečius
Londonas. — Gal pirmu 

kartu dešinieji ir kairieji 
Britanijos darbiečiai pilnai 
susikalba. Dešiniųjų vadas 
Attlee ir kairiųjų vadas Be
van laikosi vieno nusistaty
mo linkui Formozos. Jie iš- 
vieno reikalauja, kad Čian- 
gas būtų iš Formozos iš
mestas ir kad. Ameriko 
ginkluotos jėgos iš ten 
si trauktų.

S
pa-

pa-

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę ir šalta.

Washingtonas. — Šį 
vasarį Amerikos karinės jė
gos laikys manevrus. Ma
nevrai bei bandymai įvyks 
Nevadoje. Daugiausia bus 
kreipiama dėmesio į pavar
tojimą helikopterio nulei
dimui armijos priešo užnu
garyje.

Washingtonas.— Spaudos 
korespondentams vasario 3 
d. prezidentas Eisenhowe- 
ris pasakė, kad Formozos 

v klausimu jis neplanuoja jo
kio naujo pareiškimo. Toks 
pareiškimas esąs nereika
lingas, nes Amerikos politi
ka dabar esanti aiški. Ame
rika visomis pajėgomis prie
šinsis Kinijai, jeigu jinai 
pabandytų išlaisvinti For- 
mozą ir Pescadores salas. 
Tai jau žino visas pasau
lis.

Šita vyriausybės politika 
siekianti tiktai taikos ir, jo 
supratimu, užtikrinti taiką. 
Nes Kinija, žinodama Ame
rikos nusistatymą, neišdrį- 
sianti imtis žygių iškraus- 
tymui Čiango iš dabartinių 
pozicijų.

Pekin. — Kinijos radijas 
aštriai kritikavo Churchillo 
pareiškimą, kad Cairo 11943 
metu sutartis dėl Formozos 
ir Pescadores nebeveikia/

New Delhi, Indija.—Čio
nai lėktuvo nelaimėje žuvo 
dešimt žmonių.

Antroje Federacijos pro
gramos dalyje kalbama apie 
valdžios atsakomybę. Čia 
duodami penki pasiūlymai:

1. Valdžia įstatymais tu
ri pagerinti bedarbių ap- 
draudos sistema.£

2. Įvesti minimum algą 
iš $1.25 per valandą.

3. Sumažinti taksus ma
žiau uždirbantiems.

4. Praplėsti viešuosius 
darbus — mokyklų, ligoni
nių statymą ir tt.

5. Federalių subsidijų 
pagalba reikia statyti 2,- 
000,000 naujų gyvenimui 
namų.
Mainierių Unijos vadobybe 

protestuoja prieš valdžią
Washingtonas.— Mainie

rių unijos prezidentas John 
L. Lewis padarė ilgą ir • 
svarbų pareiškimą. Jo pa
reiškimas nukreiptas prieš 
vyriausybės ekonominę po
litiką. Jįs kaltina valdžią, 
kad jinai padeda anglies 
kompanijoms kovoti mai- 
nierius. 'Jis nurodo, kad 
valdžia savo projektams 
perka pigiausią anglį, — 
anglį, kuri yra iškasta ne
linijinėse kasyklose. Viena, 
tai atsiliepia ant visų mai
nierių uždarbio, o kita—to
kia valdžios politika pade
da skebinėms korporaci
joms nesiskubinti su mai
nierių unija. /

Sekretorius teisinasi
Darbo sekretorius Mitch

ell atsiuntė DarboFedera- N 
cijai telegramą, kurioje at
muša Federacijos vadų kal
tinimus. Jis sako, .kad jis 
geriau ir daugiau privertęs 

| samdytojus pildyti darbo 
įstatymus, negu demokratų 
viešpatavimo Washingtone 
laikais per dvidešimt metų.

Jam telegrama atsakė Fe
deracijos prezidentas Mea
ny. Meany Fe tik pakar
toja visus senuosius kalti
nimus prieš Mitchellį, bet 
dar prideda daugiau, pa
reikšdamas, kad šiandien 
Washington© valdžioje anti- 
darbininkiškumas. ir pro- 
bizniškumas yra pasidaręs 
“pastoviu gyvenimo būdu?’ 

Tas tik parodo, kad tarpe 
organizuotų darbifiinkų ir 
Eisenhowerio administraci- «
jos santykiai labai įtempti.
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REIKALAUJA PASAKYTI
ANĄ DIENĄ ANGLIJOS parlamente darbiečių 

frakcijos nariai griežtai reikalavo, kad Anglijos valdžia 
pasisakytų už tai, kad Formoza būtų grąžinta Kinijai, 
kad Kairo konferencijos—kurioje (karo metu) daly
vavo Churchillas, Rooseveltas ir Čiang Kai-šekas—nu
tarimas būtų vykdytas gyvenimam

Ministrų pirmininkas Churchillas raivėsi, išsisuki
nėjo, nenorėdamas aiškiai ir griežtai pasisakyti, ką jis 1 
mano. Pagaliau jis priminė, jog Kairo konferencijos 
tarimas esąs “nusenęs.” Girdi, Formoza šiandien pata
po “tarptautiniu klausimu,” etc.

Anglijos darbiečiai, kaip žinia, griežtai stoja už tai, 
kad Formoza būtų grąžinta tam, karti ji teisėtai pri
klauso — Kinijai. Su tuo sutinka ir Attlee ir Bevanas— 
vadinasi, kairieji ir dešinieji. >

Milžiniška Anglijos visuomenės žmonių dauguma-Į- 
tai pripažįsta ir komercinė spauda—griežtai stovi prieš 
pradėjimą karo Tolimuosiuose Rytuose. Daug konser
vatorių partijos narių šituo klausimu sutinka su dar- 
biečiais.

Todėl parlamento narys, darbietis kunigas Sorensen, 
reikalavo, kad Churchillas oficialiai informuotu prezi
dentą Eisenhower: apie tai, kad jis pasakytų preziden
tui Eisenhoweriui Anglijos visuomenės nuomonę.

Tačiau Churchillas, bijodamas Eisenhoweriui nusi
kalsti, atsisakė tai daryti.

Kaip ten bebūtų, Anglijos visuomenė ministrų pir
mininko “aiškinimais” nėra pasitenkinusi. Ji, visuome
nė, žino, kad jei būtų pradėtas karas dėl Formozos, tai 
jis gali įsiliepsnoti visame pasaulyje.

Šitaip galvodami, anglai teisingai galvoja.

FIELDMARŠALAS BĖDOJ
IŠBUVĘS TARYBŲ SĄJUNGOS nelaisvėje arti 

dešimt metų, vokiečių fieldmaršalas Ferdinand Schoer- 
ner tapo paleistas ir giįžo į Vakarų Vokietiją, tiksliau, 
į Hof miestą, Bavarijoje, kur gyvena jo šeima.

Bet kai fieldmaršalas grįžo, jis buvo sutiktas ne ' 
kaip didvyris, o kaip karo kriminalistas! Taip jį api-’ 
budino darbo unijų federacija, social-demokratai ir pati 
vokiečių valdžia.

Be to, Schoerneriui primetamas ir “komunizmui 
prijautimas.”

Dabar laukiama, kada šitam fieldmaršalui bus su
rengtas teismas, kada jis bus teisiamas, kaip .karo kri- 
mihlistas. |

Už ką gi fieldmaršalas kaltinamas?
Paskutinėmis karo dienomis, ginant Berlyną, field

maršalas Schoerneris išakydavo vokiečiams kareiviams 
nesitraukti, bet muštis, nežiūrint, ar tam buvo tikro rei
kalo—strateginiu atžvilgiu—ar nebuvo. Dėl to sovietine 
kariuomenė, sakoma, šaudė nesitraukiančius ir į ne
laisvę nepasiduodančius vokiečius kareivius masėmis. 
Fieldmaršalas Schoerneris, beje, turėjo specialius būrius, 
kurie vyko į frontą ir ten šaudė nepaklusniuosius vokie
čius kareivius, šitokiu būdu daug vokiečių kareivių žu
vo be jokio reikalo. Taip tvirtina vokiečiai, tarnavę 
šito fieldmaršalo vadovybėje fronte.

Matydamas, kad tarybinės armijos greit suplieks 
vokiečius, Schoerneris numetė savo uniformą, įsivilko į 
civilinius rūbus, sėdosi į lėktuvą ir pabėgo Austrijon. 
Ten jis pakliuvo į Tarybų Sąjungos kariuomenės ran- 

' kas, pakliuvo į nelaisvę, kur ir išbuvo arti desėtko metų.
“Komunizmui prijautėju” jį Vakarų Vokietijos vo

kiečiai skelbia dėl to, kad Schoerneris, grįždamas iš so
vietines- nelaisvės, dviem savaitėm buvo sustojęs Rytų 
Vokietijoje.

Kaip neimsime, teismas, jei toks bus Schoerneriui 
suruoštas, žada iškelti’ įdomiu dalykų, atsitikusių prieš • 
10 metų.

MMŽINASIŠ^PREZIDENTAS”
- PRIEŠ DESĖTKĄ METŲ ar daugiau New Yorko 
laivakrovių unija (tuomet buvusi Amerikos Darbo Fe
deracijoje) savo suvažiavime paskelbė, kad josios tuo
metinis prezidentas Joseph P. Ryan yra išrenkamas 
būti prezidentu iki gyvos galvos. Kitais žodžiais: jis 
buvo paskelbtas “amžinuoju prezidentu.”

Tai buvo padaryta dėl to, kad tą uniją valdė geng- 
steriai ir kriminalistai, su kuriais Ryan bendradar
biavo.

. Atrodė, kad jau nebeliko vilties kaip nors tą “amži- 
' nąjį prezidentą” kada nors prašalinti.

Tačiau, ilgainiui, toje unijoje prasidėjo bruzdėjimas, 
sukilimai, į kuriuos įsimaišė ir ADF. Na, ir “amžina
sis prezidentas” Ryan buvo priverstas iš prezidento vie
tos pasitraukti.

O šiomis dienomis Joseph P. Ryan buvo nuteistas 
federalinio teismo šešiems mėnesiams kalėjimo ir $2,500 
piniginės pabaudos už graftą, už kyšių ėmimą!

Štai, kokie “stebuklai” kai kada atsitinka su “am
žinaisiais prezidentais.”

Washingtono Valstijoje
Keletas žodžių apie vidurinį
Washingtono valstijos miestą

Ellensburgo miestas turi 
8,000 gyventojų. Apylinkės 
fermerių bus dar koki 10,000. 
Turime mokytojų kolegiją, 
3,000 mokinių Įtalpos. Randa
si labai gerų mokyklų vai
kams nuo kindergarten iki vi
durinių mokyklų. Visų pasta
tai gražūs, mūriniai, raudonų 
plytų. šiemet dar statys naują, 
milijoną kainuojančią High 
School — senoji permaža.

'kaipgi statys naują teismą- 
butį, su modernišku kalėjimu, 
už $800,000, ir naują, moder
nišką ugniagesiams namą už 
pusę milijono dolerių. Senieji 
pastatai tebėra dar labai ge
lt, bet mūsų ponai užsimanė 
gauti naujus, tai ir gaus, nes 
nubalsavo .už naujus.

Ellensburgo Klonis (Val
ley) yra didelė ir labai tur
tinga žemė: Farmeriai taipgi 
turtingi. Girdėjau, farmeriai 
giriasi, kad kviečių gauna po 
90 bušelių per akrą, taipgi 
gerą derlių avižų, miežių, bul
vių, cukrinių burokų, šieno, al- 
falfos, dobilų, čia farmeriai 
viską sodina ir gauną gerą; 
pelną.

Visos farmų žemės iriguo- 
tos. Vandeni gauna iš Kaska
dų (Cascade) kalnų, kuriuo
se yra daugybė ežerų. Iš ten 
atvestas kanalas, nes Ellens- 
burgas yra 1515 pėdų aukš
čiau Pacifiko vandenyno. Q 
Kaskadų kalnai toje vietoje 
yra nuo 2,000 lig 5,000 ir dau
giau pėdų aukščiau jūrų pa
viršiaus vandens lygio. Ellents- 
burgas tolumo nuo tų kalnų 
apie 50 mylių, užtai yra labai 
patogu vandenį iš tų kalnų 
gauti, pakalnėn bėga lengvai.

Mūsų apskritis vadinasi Kit
titas. čia daug gražių gyvulių 
užaugina mėsai. Taipgi labai 
daug augina avių, vištų dėl ‘ 
kiaušinių, kalakutų ir kitų 
paukščių.

Oras čia vidutinis: nei šil
ta, nei šalta. Pavasariais užei
na daug vėjų, bet rudenį ir 
žiemą — nedaug. Pavasariai 
ii vasaros yra sausos, mažai 
lietaus. Žiemą nedaug sniego, 
šalčiai retai kada nukrinta, 
lig zero ar žemiau.

Lietuvių Ellensburgo arba 
Valley nežinoma, išskiriant 
mūsų dviejų. Mūsų telefonų 
knygutę žiūrint paeiliui rado
me lietuviškai skambančių pa- 
\ardžių, kaip tai: Bratkus,- 
Gurckis, Pautzkis, Staniulis ir 
dar kitų. Kaip katruos iš tų 
(>su pakalbinęs, bet negavau 
atsakymo, kad jie yra lietu
viais.

Dauguma čia apsigyvenusių 
žmonių yra kilę iš skandinavų, 
vokiečių, šveicarų, austrų, vo
kiečių nuo Volgos, Rusijoj e,, 
taipgi škotų, airių ir anglų.

Kittitas apskritis rubežiuo- 
jasi su Grant apskritimi, ku
lių rubežius skiria Columbia 
upė, didelė upė. Ant tos pa- į 
čios Columbia upės yra pa
statytas didis tvenkinys — 
Grand Coulee dam, tik jau to
liau nuo Ellensburgo, apie 80 
mylių, i šiaurytus. Columbia 
prasideda Kanadoje. Pro El- 
lensburgą Columbia teka tie
siog i pietus ir tik 30 mylių 
nuo Ellensburgo.

Yra nutarta ateinančią va
sarą statyti Prest Rapids dam. 
Už tvenkinio padarys didelį 
ežerą, kuriuomi galės laivu- 
kais plaukioti ir jame žvejoti. 
Sako, jog tai bus sporto rojus 
(sports paradise), O antroje 
pusėje už to ežero, kur dabar 
“sage brush’’ auga ir zuikiai 
gyvena, bus daug tūkstančių 
akrų žemės irriguota. Gamins, 
daug elektros energijos, šim
tais tūkstančių kilowatt holirs 
(valandų). Statys alumina ga
minti fabrikus ir kitokias iš- 
d irbystes. i 

Oras aplink Columbia upę, 
tik 30 mylių į rytus nuo El- 
lensburgo, 10 laipsnių šiltes
nis. Dėl to ten net dviemis sa
vaitėmis anksčiau užaugina 
vaisius kaip afrikatas, pyčes, 
daržoves, negu Ellensburge. O 
gal ir dėl to, kad Columbia 
yra žemiau- Ellensburgo per 
kokius 500 pėdų.

Jeigu kas iš mūsų tautiečių 
interesuotųsi įsigyyti gerų far
mų, būtų naudinga pasiteirau
ti, ypač jauniems žmonėms. 
Norintieji daugiau žinoti apie 
Columbia Basin ir Prest Ra
pids dam, su klausimais kreip
kitės į Ellensburg Chamber of 
Commerce, gausite daugiau 
žinių apie tuos projektus.

Vėliau parašysiu daugiau 
apie kitą pusę nuo Ellensbur
go, tai yra apie tai, kas ran
dasi už 28 mylių į vakarus

Vakarietis

Kvėpavimas ir 
mankšta pagel
bėti rūkoriams

Mankštydamiesi, daryda
mi exercise, giliau kvėpuo
dami, didieji tabako rūky
tojai pradeda suprasti rū
kymą ir jį atmesti. Be abe
jonės, jie pirmiau turi iš
mokti teisingai kvėpuoti, 
jei nori sustoti rūkę. Sulyg 
Dr. William Kaufmano nu
rodymais, tai daugybė daug 
rūkančių žmonių suranda, 
jog negalima, rūkymo atsi
kratyti. Jeigu jie išlaiko 
vieną dieną nerūkę, tai ir 
baigta.

Nekurie taip mano, kad 
rūkymas daro jiems nesma
gumo, kai kada jaučia šir
dies graužimą arba gerklės 
įdegimą, ir.tt., Todėl Dr. 
Kaufman nurodo, kad žmo
nės nemoka, kaip tą nuodiš- 
ką rūkymą atsikratyti. Jie 
nemoka tinkamai, teisingai 
kvėpuoti, kai, kad ir trum
pam laikui liaujasi rūkę.

Tai teisinga pastaba. Ne 
tik rūkoriai, o ir daug ne
rūkančiųjų nęmoka kaip 
reikia kvėpuoti. Kvėpavi
mui jie tenaudoja tik vie
ną trečdalį savo plaučių, o 
kitos dvi dalys stovi su
glaustos. Giliau kvapą pa
traukia tik, kai žiovauja.

Neturėtume praleisti nei 
vienos dienos nors tuziną 
kartų giliau nekvėpavę. Gi
lus kvėpavimas eitų, į svei
katą visiems, moterims ir 
vyrams.

Dr. Kaufman sako, reikia 
žmones mokyti gilaus kvė
pavimo ir mankštos. Tokiuo, 
atveju net ir didieji rūky
tojai, išmokę normaliai, gi
liai kvėpuoti, šalintų įprotį' 
naudoti rūkymą. Dr. Kauf
man pataria savo pacien
tams nuosekliai - giliai kvė
puoti 16-ką kartų į minutę. 
Darydamas mankštą, giliai 
kvėpuodamas, net ir didelis 
rūkytojas, atgavęs normalų 
ir teisingą kvėpavimą, ga
li jaustis gerai ir be rūky
mo.

Negaliu sakyti, kaip sun
ku ar lengva rūkymą pa
mesti. Man, tačiau, atrodo, 
kad tas daktaro receptas 
yra sunkus pildyti. Aš nu
stojau rūkyti šitaip: padė
jau pakelį eiga retų drėg
noje vietoje iki supelejo. 
Paskui užsirūkiau. Oi, bu
vo neskanu! Betgi visur 
reikia turėti vii tingą spėką,. 
tada daug ką nugalėsi.

K. Depsas

MAŽA ALBANŲ TAUTA-- 
DIDELI JOS VARGAI
Albanija yra maža Balka

nų pusiasalio valstybėlė, bet' 
ji sena tauta. Albanija už
ima 10,630 ketvirtainių my
lių plotą, tai yra, kaip pu
sė Lietuvos. Ji turi apie 
1,200,000 gyventojų.

Albanija yra strateginėje 
pasaulio vietoje, prie Adri- 
atiko Jūros, Otranto Per- 
takos. Mussolinis, siekda
mas padaryti Adriatiko Jū
rą Italijos ežeru, buvo pa
vergęs Albaniją, nes iš Ita- 
Ii jos nuo Taranto ir Alba
nijos galima uždaryti Ot-% 
ranto Pertaką kitų šalių 
karo laivams.

Dabar pasaulyje albanų 
yra apie trys milijonai. 
Jugoslavija turi pavergus 
dalį Albanijos, kur gyvena 
apie milijonas albanų. Grai
kijoje jų yra apie 60,000; 
Rumunijoje — 160,000 ir 
apie 300,000 gyvena kitur, 
nemažas skaičius Ameriko
je • ‘

Albanų tauta veik per du 
tūkstančius metų kentėjo 
kitų tautinę priespaudą — 
pavergimą. Albanai yra 
tamsiaplaukiai, kaip ir kiti 
pietų Europos žmonės. Tai 
illiro-frakų tautinė grupė, 
maišyta su slavų tautos 
pirųitakūnais. Kadangi al
banai pergyveno daugelio 
tautų pavergimą, tai jų kal
boje yra maišytų kitų tautų 
žodžių; bet vyriausia kal
ba turi dvi kryptis. Šiauri
nės Albanijos gyventojų 
kalboje daug slaviškų žo
džių, o pietinės — graikiš- 
kų.

Albanijos sausžemyje 
kaimynai yra: iš pietryčių 
Graikija,' o iš šiaurryčių 
Jugoslavija. Iš vakarų pu
sės yra Adriatiko Jūra. Al
baniją kalnuota šalis. Eko
nominiai buvo atsilikusi, 
nes Turkija, laikydama Al
baniją, rūpinosi tik žmonių 
išnaudojimu. Tik po Antro
jo pasaulinio karo Albanija, 
atgavus pilną tautinę lais
vę, pravedė pirmąjį gelžke- 
lį tarpe savo sostinės Tira
nos ir jūrinės prieplaukos 
Duresso (Durazzo).

Didelė Albanijos gyven
tojų dauguma užsiima žem
dirbyste, bet pirmiau žemę 
įdirbdavo senoviškai, tik 
dabar įveda naujus įran
kius. Dabartinė Albanija 
vysto ir industriją, ypatin
gai įsteigta dideli vilnų 
verpimo ir audimo fabri
kai. x

Albanijos kalnuose yra 
aliejaus, geležies, vario, ni
kelio, anglies, asfaltų ir ki
tų turtų, bet iki dabar jie 
dar veik nejudinami ir ma
žai ištirti.

Iš Albanijos isforijos
Apie tūkstantis metų 

pirm dabartinės skaitlinės 
albanai jau jungėsi į skait- 
lingesnes gyventojų grupes. 
27 metai pirm dabartinės 
gadynės Albaniją pavergė 
Romos imperija; 395 metais 
ji pateko į Bizantijos ver
giją. Gi 1380 metais tur
kai nugalėjo serbus ant Ko
sovo lauko ir po to paver
gė Albaniją, kuri per virš 
500 metų buvo žiaurioje 
turkų priespaudoje. Tais 
laikais nemažai albanų bė- 
go į kitas išalis.

Albanų tauta nuolatos ko-į 
vojo prieš žiaurią turkų 
priespaudą, daug buvo žy-j 
mių sukilimų ir vadų, kaip 
Georgis Kastriote ir kiti, 
bet tip'kai, būdami daug, 
skaitlingesni ir viešpatąų-: 
j ančių jų padėtyje, kiekvie-> 
nu kartu > albanų liaudies

Baso D. M. šolomskas
sukilimus žiauriai nuslopin
davo.

Kaip lietuvių tarpe tur
tingesnieji persimetė pirma 
į Lenkijos pusę, o vėliau į 
caro, taip ir albanų tarpe— 
jų turčiai jungėsi su tur
kais prieš paprastąją alba
nų liaudį. Taip buvo , net 
1877-1878 metais, kada Ru
sijos armija perėjo Balka
nų Kalnus, laisvindama bul
garus iš turkų jungo. Ta
da paprastoji albanų liau
dis organizavosi ir stojo 
kovon prieš turkus, bet al
banų feodalai palaikė turkų 
pusę.

1912-1913 metais įvyko 
Pirmasis Balkanų karas* — 
Serbija, Juodkalnija, Grai
kija ir Bulgarija, su pagal
ba Rusijos, sukūlė Turkijos 
armiją ir iš turkų jungo 
išlaisvino didelį Balkanų 
Pusiasalio plotą. Serbijos 
ir Graikijos valdonai siekė 
prijungti Albaniją prie sa
vo teritorijų, o Italijos val
donai taipgi kėsinosi ant 
Albanijos. Laike nesutiki
mų galų gale buvo nuspręs
ta suteikti Albanijai “nepri
klausomybę.” Bet ta “ne
priklausomybė” buvo tik 
ant popieriaus. Albanijoje 
įsigalėjo Italijos valdonai, 
pagrobdami jos turtus, o 
Vokietijos imperialistai su
teikė naujai valstybėlei vo- 
kišką^ karalių. 1914 metais 
kilus Pirmajam pasauli
niam karui ir 1915 metais 
vokiečiam ir austrams pa
vergus Serbiją, jie įsigalėjo 
ir Albanijoje.

Karui pasibaigus, neilgai 
viešpatavo vokiškas kara
lius Albanijoje, nes 1924 m. 
įvyko liaudies revoliucija ir 
paskelbta respublika. Bet 
Albanijos respublikos padė
tis buvo sunki, nes Italija, 
iš karo išėjusi pergalėtoja, 
vis daugiau suleido savo 
nagus į Albanijos kūną. 
1928 metais didelis dvarpo
nis, buvęs prezidentas, Ah
med Zogu pasiskelbė Alba
nijos karaliumi ir galuti
nai panaikino liaudies lai
mėjimus. Naujasis karalius 
buvo Mussolinio pastumdė
lis ir jis paruošė Italijos fa
šistų įsiveržimą į Albaniją
1939 metais.

Bet Zogu ir Mussolinis 
nusivylė, nes paprastoji Al
banijos liaudis stojo į kovą 
prieš Italijos fašistų armi-' 
ją. Mussolinis turėjo mes
ti prieš Albanijos liaudį 600 
karo lėktuvų, 173 karo lai
vus ir 50,000 armijos, kad 
tą šalį pavergti.

Naujos kovos už laisvę
1939 metais prasidėjo 

Antrasis pasaulinis karas.
1940 metais Italijos fašistai 
iš Albanijos užpuolė Grai
kiją. Bet nors Graikija ke
lis kartus mažesnė, kaip 
Italija, tačiau Mussolinio ka
ras prieš Graikiją susmu
ko, nes Albanijos liaudis 
vedė partizanų karą prieš 
Italijos fašistus. Dėl savo 
nepasisekimų Mus solinis 
1940 metų lapkričio 22 d. 
rašė Hitleriui: ’

“Veik visi albanų pulkai 
(po prievarta Mussolinio 
mobilizuoti) išdavė mus. 
Jie sukilo prieš italų armi
jos dalinius. Tik .vienoje 
albanų divizijoje prisiėjo 6,- 
000 jų nuginkluoti ir pa
siųsti į užnugarį.”

Gi kada 1941 m. Hitleris 
atėjo Mussoliniui į pagalbą 
prieš Graikiją, tai ir tada 
albanai nenustojo kovoję. 
Jau pradžioje 1942 metų 
buvo 40 albanų partizanų 
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būrių, kurie sudarė 10,000 
kovotojų. Partizanų prieš
akyje buvo dabartinis alba
nų vadas Enver Hoxha — 
jaunas ir energingas žmo
gus.

Karo eigoje Albanijoje 
partizanų būriai augo. Mus
solinis ir Hitleris buvo pri
versti prieš partizanus mes
ti 100,000 armiją, Kovose 
partizanai sunaikino dau
giau kaip pusę fašistų ar
mijos, suėmė 100 tankų, 1,- 
334 kanuojes, 2,855 kulko
svaidžius ir daug amunici
jos. Suimtais ginklais par
tizanai ginklavosi.

1944 metais į Balkanus 
atėjo Tarybų Sąjungos ar
mija. Tada Albanijoje par
tizanų būriai jau buvo or
ganizuoti į divizijas, turėjo 
virš 70,000 vyrų ir 6,000 
moterų. Ši albanų liaudies 
armija grūdo hitlerininkus 
laukan iš savo šalies ir vė
liau iš Jugoslavijos:

Karui pasibaigus Albanį- 
jos liaudis nori darbuotis 
savo tautos ir šalies gero
vei. Bet Graikijos fašistai 
ir Jugoslavijos titojistai ir 
dabar kėsinasi ant Albani
jos- tautos laisvės. Todėl 
Albanijos liaudis turi nuo
latos budėti. Bet ji turi ir 
draugų Tarybų Sąjungoj ir 
liaudies demokratinėse res
publikose.

AR ŽEMĖ YRA SUSIDŪ- * 
RUSI SU KOMETA?
Kartais žmonės gąsdina

mi — sako, žemė galinti su
sidurti su kometa ir, jei 
taip atsitiktų, tai žemė esą 
turėtų sudegti! Tikrenybė
je žemė jau ne kartą yra 
perėjusi kometai per uode
gą ir nieko neatsitiko: tik 
danguje buvo lyg migla su 
meteorais. Kometos uode
ga, dažnai daugelio milijo
nų kilometrų ilgumo, yra 
ne kas kita, kaip daugybe 
smulkučių medžiagos . dale- 
lytėlių. Apskaičiuojama, 
kad kometos • sudėtis yra 
daug lengvesnė, nekaip že
mės. Pavyzdžiui, 6,000 kub. 
metrų kometos medžiagos 
sveria tiek pat, kiek 1 kub. 
metras mūsų žemę apsu
pančio oro medžiagos. Na, 
o kas būtų, jei žeme už
kliūtų kometos galvą? 
Mokslininkai tuo klausimu 
neturi aiškaus atsakymo — 
dar neištirta, kaip susida
ro maži nledžiagos gabalė
liai, kurių kiekvienas yra 
apsuptas dujų. Vieni sako, 
kad tos dalelės yra žvyro 
didumo, kiti — dulkių di
dumo, o dar kiti sako, kad 
ios yra kaip ir didelės udfe/ 
los skeveldros! Vyraujanti 
nuomonė yra, kad tos dale
lytės gali būti špilkos gal
vutės didumo. Jei tai yra 
tiesa, tai tos dalelės sutirp
tų, patekusios į mūsų že
mės atmosferos sluogsnį., 
Bet jei tos dalelės yra <&♦, 
dėlės, sveriančios po keletą 
tonų, tai susidūrimas būtų 
pavojingas žemei, bent tose 
jos vietose, kurios susirem
tų su kometos galva. Dau
gelis aštronomų mano, kad 
mums nėra pagrindo bijoti, 
net jei ir tektų susidurti su 
kometa. Jei taip ir turėtų 
atsitikti, tai yra dar ir ki
tas suraminimas: galimybe 
žemei susidurti su kometa 
gali pasitaikyti tiktai vieną
kartą ger penkiolika milijo
nų metų. ‘ k . f

Paryžius. — Francūzija 
užgyrė Manilos sutartį ar
ba SEATO.

I**: >■<«
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LOWELL, MASS

sausio

Sausio mėnuo su gerais atsie- 
{kimais; vasario parengimas

, Pasirodo, jog vis dar galima 
gauti naujų narių į Lietuvių 
Literatūros Draugiją. Mat, 
L.L.D. nėra susivaržius nei 
amžiaus kiekiu, nei tautiniu 
skirtumu, nei religiniu požiū
riu. Kiekvienas pažangesnių 
minčių žmogus—abiejų lyčių 
—gali būt nariu kultūrinės or
ganizacijos, pasimokėję $2 
metinės duoklės. Gi draugija 
savo nariams kas metai duoda 
po puikią knygą ir bertaininį 
žurnalą “šviesą.”

Kodėl sakau, kad
mėnesį buvo kas gero atsiek
ta? O gi gauti du nauji nariai 
į LLD 44 kp. Abu malonūs 
žmonės. Reiškia tiekų aldiečių 
būrelis paaugo bėgyje sausio 
mėnesio.

Kuo vasario mėnuo pas 
mus pasirodys, sunku iš anks
to pasakyti, bet pastangų de
dama nemažai. Yra stropiai 
rengiamasi įvykdyti gražų pa
rengimą vasario 27 dieną. Tai 
Ld.D. 44-tos kuopos metinis 
parengimas. Tai bus skanių 
dešrų su įvairiais priedais ir 
šaunių dainų programų ban
ketas. Dainų programą išpil
dys mums žymusis Liuosybės 
Choro Trio iš 
Trio sudaro ir 
ja šie žymūs 
bert Potsius su
nu*; Rožė Merkeliūtė (Stripie- 
nė) ir William Jodeikis.

Su‘dainininkais kartu atva
žiuoja ir Jurgis Šimaitis. Jie 
visi kartu bus žymūs svečiai

Montello, Mass, 
gražiai dainuo- 
dainininkai :AI- 
puikiu akordio-

GUY de MAU PAŠANT 

(Tąsa)
Ponai Folanvi vakarieniavo pačioje 

galustalėje. Vyras, dusulio smaugia
mas, šnypštė, lyg sutrukęs garvežys, ir 
valgydamas kalbėti negalėjo. Užtat 
žmona tarškėjo be paliovos. Ji smulkiai 
pasakojo visus savo įspūdžius, kaip atė
jo prūsai, ką jie darė, ką šnekėjo; ji ne
kentė jų, nekentė pirmiausia dėl to, kad 
juos reikėjo maitinti, o drauge ir dėl 
to, kad du jos sūnūs buvo kariuomenėje. 
Kalbėdama ji kreipėsi ypatingai į gra
fienę, džiaugdamos proga pasišnekėti su 
tokia didele ponia.

Palietusi opesnius dalykus, ji nuleis
davo balsą; vyras kartais ją pertrauk
davo:

— Prikąsk verčiau liežuvį, žmona, ar

Vertė A. Churginas
tur būt, paimtą iš apleistų namų kokio 
nors beskonio miestelėno, jis sėdėjo at
silošęs krėsle ir, užvertęs kojas ant ži
dinio, rūkė ilgą porceliano pypkę. Jisai 
neatsistojo, nepasisveikino, netgi nepa
žvelgė į atėjusius. Tai buvo puikiau
sias pavyzdys to storžieviškumo, kuriuo 
pasižymi karys nugalėtojas.

Pagaliau po kurio laiko jis tarė:
— Ko tamstos norite?
Grafas atsakė:
— Mes norėtume išvažiuoti.

didvyris, naujas Diugeklenas ar nauja 
Žanna d’Ark ar, gal būt, naujas Napo
leonas I. O, kad sosto įpėdinis nebūtų 
toks jaunas! Korniude klausėsi jų po
kalbio ir šypsojosi, kaip žmogus, pažįs
tąs lemties paslaptis. Kvapas nuo jo 
pypkės sklido per visą virtuvę.

Dešimtai išmušus, pasirodė Folanvi. 
Jį tuojau apibėrė klausimais; bet jisai 
tik kelis sykius pakartojo vieną ir tą pa- 

£ j&l frazę:
• — Karininkas man pasakė: “Ponas

Folanvi, uždrauskite rytoj kinkyti jūsų 
svečiams diližansą. Aš nenoriu, kad jie 
vyktų be mano sutikimo. Aišku? Tai ir 
viskas.”

Tuomet keleiviai nutarė kaip nors pa
simatyti su pačiu karininku. Grafas 
jam nusiuntė savo vizitinę kortelę, ku
rioj ir Kare-Lamadonas pažymėjo savo 
vardą su visais titulais. Prūsas liepė ' 
pranešti, kad jis tuos du ponus priims 
tik po pusryčių, būtent, apie pirmą va
landą.

< Atėjus nuo viršaus ponioms, visi, kad 
ir negalėdami nuslopinti savy nerimo, 
truputį užkando. Pampuška atrodė ne
sveika ir baisiai kažko susijaudinus.

Baigiant gerti kavą, atėjo kareivis 
pašaukti grafo ir Kare-Lamadono.

. Prie jų dar prisidėjo Luazo; iškilmin
gumo dėlei jie dar pamėgino pritraukti 
ir Korniude, bet anas išdidžiai pareiškė, 
kad nemano jokiomis aplinkybėmis su
eiti įc^et kokius santykius su vokiečiais; 
/o to Jis vėl grįžo prie savb židinio ir 
pareikalavo dar butelį alaus.

Užkopus į viršų, visus tris vyrus įve
dė į patį gražiausią viešbučio kambarį, 
kuriame juos priėmė vokiečių karinin
kas: užsivilkęs ryškų, ugninį chalatą,

pas mus. Jie puikiai palinks
mins šios apylinkės svečius 
dar pirmą kartą dalyvaudami 
lovvelliečių parengime. O, kaip 
mes juos karštai pamylėsime!

Banketas prasidės 4 vai. po 
pietų, 14 Tyler St., Lowell, 
Mass.

Prašome jau dabar kolonijų 
draugus ir drauges pasibrčžti 
dieną, dalyvauti Lowelly.

Apeliuoju i vietinius L.L.D. 
patrijotus ir Laisvės skaityto
jus. Brangūs draugai! Vieha 
rengimo komisija jokiu būdu 
nesugebėtų sutraukti publi
kos į parengimą be pagalbos 

| visų narių bei Laisvės skaity
tojų, kaip ir be pagalbos iš ki
tų kolonijų. Todėl be kitų ra
ginimo imkitės patys kalbinti 
žmones į šį gražųjį parengi
mą. Taipgi pasiimkite tikietus 
pardavinėti. Visų priemiesčių 
draugai ir draugės reilgkitės 
dalyvauti ir kitus kalbinkite. 
Tikietas tik $2. Tai jau pigus 
bankietui ir koncertui kartu.

Tūli asmenys jau pasižadė
jo kai ką paaukoti parengi
mui, kad tik jis būtų šaunes
nis, turtingesnis ir viskuom 
kiltesnis. Tik šitokiu pasidar
bavimu nles savo parengimą 
pastatysime tinkamoj aukštu
moj.

J. M. Karsonas

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos pa
reiškime sakoma, kad ir at
eityje bus daugiausia ati
dos kreipiama į tolimesnį 
pakėlimą sunkiosios pramo
nės.

Washingtonas.— Teismas 
atmetė valdžios reikalavi
mą, kad Cross Morton kor
poracija sumokėtų $3,000,- 
000 taksu, u

— . Drįstu paklausti, kokios . būtent 
priežastys...

— Aš nenoriu.
— Leiskite man atkreipti tamstos dė

mesį į tai, kad jūsų armijos vadas davė 
mums kelionės leidimą iki Djepo, ir aš 
nenumanau, kuo mes galėjome užsi
traukti tokią tamstos rūstybę.

— Aš nenoriu —ir baigta. Galite ei
ti.

Visi trys linktelėjo ir pasuko atgal.
Iki pat vakaro nuotaika buvo labai 

liūdna. Niekas negalėjo suprasti, ką 
reiškia tas vokiečio užsispyrimas, ir 
keisčiausios mintys šmėkčiojo galvose. 
Visi suėjo į virtuvę ir ginčijos be palio
vos, vaizduodamiesi įvairiausius nebū
tus dalykus. Gal, kartais, juos nori pa
silikti kaip įkaitus? Bet kuriam tiks
lui? O gal juos paims į nelaisvę? Ar, 
ko gero, dar pareikalaus išsipirkti — ir 
nepigiai? Pagalvojus apie tai, juos ap
ėmė siaubas. Labiausiai išsigando tie, 
kurie buvo turtingesni; jie tartum jau 
matė mintyse, kaip juos priverčia už sa
vo gyvybę atiduoti pilnus aukso maišus 
į to akiplėšos kareivio rankas. Jie suko 
galvas, kaip čia gudriau išsimeluoti, ko
kiu būdu nuslėpti savo turtus ir apsi
mesti elgetom, driskiais. Luazo nusiė
mė savo laikrodžio grandinėlę ir paslėpė 
ją į kišenių. Sutemus baimė dar labiau 
padidėjo. Užžiebė lempą. Iki vakarie
nės liko dar dvi valandos, ir ponia Lua
zo, kad nebūtų nuobodu, pasiūlė lošti , 
“trisdešimt vieną”. Visi sutiko. Net , 
Korniude, užgesinęs iš mandagumo savo 
pypkę, prisidėjo prie kompanijos.

Grafas permaiše kaladę ir išdalino. • 
Pampuška turėjo visas akis, -— ji išlošė. 
Kortos' sudomino visus' ir bematant iš
sklaidė apnikusią baimę. Bet Korniude 
pastebėjo, kad abudu Luazo pradeda 
sukčiauti.

Jau norėjo, sėst pietų, kai staiga pasi
rodė ponas Folanvi ir prašvokštė:

(Bus daugiau)

Montello, Mass.
Paskaita apie sveikatą įvy

ko sausio 22 d. Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose, žmo
nių atvyko nedaug. J. Stigie- 
nė skaitė paskaitą apie sveika
tą, parašytą Dr. J. F. Boriso. 
Paaiškino, kaip užsilaikyti ir 
kokius vitaminus vartoti. Susi
rinkusiems paskaita patiko.

Pertraukoje Gi Shimaitis 
aiškino, jog kitose kolonijose 
rengiami parengimai,, bankie- 
tai, kad sukelti pinigų Laisvės 
šėrininkų suvažiavimui pasvei
kinti, tad ir mes turime prisi
dėti. Surinkta virš $35. Auko
jusiųjų pavardės tilps atskirai.

Po to buvo perstatyta Mrs. 
J. Brown (Smuiden). Ji aiš
kino apie gyvą, nesugadintą 
maistą (Natural food) ir kaip 
jį vartoti, kad neprarastų vi
taminą. Ji turėjo atsivežusi vi
sokių vaisinių produktų; dau
gumas pasipirko. Ji taipgi aiš
kino apie aluminius puodus, 
kaip jie kenkia žmonių svei
katai.

Dabar rengiamės prie kito 
parengimo, kurį manoma lai
kyta vasario’19 d. Yra specia
lus komitetas, kuris dėl to ta
riasi. Apie šį parengimą bus 
pranešta vėliau.

Komediją “Prašvilpta lai
mė” matysime kovo 26 d. Ak
toriai atvyks iš New Yorko.

G. Shimaitis

i
Antanas Venclova

Seniausios pasaulyje kultūros tauta 
darbščioji kinų tauta

f

(Tąsa)
Įdomu čia pat matyti vi

są eilę /keistenybių, kurios 
kadaise linksmino impera
torius, o dabar džiugina ir 
juokina Pekino darbininkų 
vaikus, “Guguno” muziejų 
lankančius ištisais pulkais. 
Čia, pavyzdžiui, parodė 
dirbtinį žmogiuką, kuris 
kaip tikras rūkorius, paė
męs į ranką cigaretę, deda 
Ją sau prie burnos, įtrau
kia ir išleidžia dūmus, var
to akis ir žiūri pro lornetą. 
Čia mes matėme ir kitą 
dirbtinį žmogiuką, kuris 
kinietišku teptuku popie
riuje parašo ištisą frazę, 
sudarytą iš sudėtingų iero- 
glifų. Tikrą lankytojų pa
sigailėjimą sukelia vadina
moji laikrodžių salė, kurio
je surinkti nuostabiausi 
laikrodininkystės meno kū
riniai iš visų pasaulio ša
lių. Šie laikrodžiai turi 
įmantrius mec h a n i z m us, 
kurie groja, kukuoja, dai
nuoja, skambina ir gieda, 
įvairiausiais būdais žymė
dami greitai bėgantį laiką, 
kuriuose įtaisyti krintą 
vandens kriokliai, papuošti 
retais kalnų kristalais ir 
įvairiausiais bran g a k m e - 
niais.

Imperatorių rūmai— 
žmonėms

Dabar, kada darbo žmo
nėms plačiai atsidarė buvu
sių imperatorių rūmų var
tai, čia esantį muziejų per 
metus aplanko apie milijo
ną žmonių. Tai daugiau- 

, šia jaunuomenė —- gausin- 
! gų Pekino mokyklų moksl
eiviai, institutū ir universi
teto studentai, fabrikų dar
bininkai, kurie seniau nė 
svajoti negalėdavo čia pa
tekti. Imperatoriai arba, 
kaip jie save vadindavo, 
“dangaus sūnūs” buvo as
menys, kurių niekad nega
lėjo ir neturėjo teisės ma
tyti paprasti žmonės, vadi
nami “mirtingieji.” Impe
ratoriai, žinomą, taip pat 
niekad nematydavo savo 
valdinių ir apie jų gyveni
mą bei reikalus turėdavo* 
labai tolimą ir neaiškų su
pratimą.

Dabar laikai iš esmės pa
sikeitė. Rūmų dalis, kur 
seniau buvo imperatorių 
skerdyklos, naminė bažny
čia ir kitokios patalpos, 
šiuo metu perduota Pekino 
miesto profsąjungai, ir čia 
įrengti Pekino darbo žmo
nių kultūros rūmai. Didelė 
rūmų dalis, kurioje impe
ratoriui negyveno, buvo pa
versta tiesiog karališku 
mėšlynu. Į puikius kiemus 
su nepaprastai ' puošniais 
pastarais buvo verčiamos 
visokios šiukšlės iš gausin
gų karalių rūmų virtuvių, 
sandėlių. Tos šiukšlės ne
buvo valomos ištisus 400 
metų, ir jų Čia prisirinko 
tiek, jog vos buvo matyti 
pro jas rūmų stogai.,- Pasa
ko ja,, kad čia, Pekino mies
to vidury, šiuose mėšlynuo
se įsikūrė lapes h; ėmė ves
ti vaikus. Tiktai 1949 me
tais, puškelius Kinijos 
Liaudies Respubliką, vy
riausybė nutarė rūmus pa
versti muziejumi, ir dešim
tys sunkvežimių labai ilgai 
vežė iš čia šiukšles, kol ga
lutinai išvalė 1 imperatorių 
rūmų kiemus. Tuo būdu 
buvo atliktas darbas, kuris 
turi netgi simbolinę pras
mę, liaudies vyriausybei 
tenka nelengvas uždavinys 
išmėžti iš Kinijos daug pra-

pat ir dau- 
literatūros

bu- 
va- 

(Šiau- 
matėme

' (Iš kelionės įspūdžių) 
ei ties' šiukšlių, susigulėju
sių per ištisus šimtmečius.

Darbo žmonių kultūros 
yūmai

Pekino darbo žmonių kul
tūros rūmus aplankėme de
ja, išeiginę dieną, kada čia 
nebuvo nuolatinių lankyto
jų — Pekino darbininkų. 
Apžiūrėjome didelį, parką, 
kur žydėjo be galo daug 
gėlių, kur žaliavo params
tyti garbanoti medeliai, va
dinami “drakono leteno
mis.” Rūmų kieme,, kaip ir 
daugelyje kitų vietų Kinijo
je, stovėjo dideli metaliniai 
indai, kuriuose nardė šim
tai nuostabiausių žuvyčių. 
Kinai be galo mėgsta to
kias žuvytes, jas kruopščiai 
prižiūri ir išveda naujas jų 
rūšis. Čia buvo žuvyčių 
auksinės, sidabrinės spal
vos, kaikurios jų atrodė ne
paprastai liaunos, tiesiog 
permatomos, kitos turėjo 
raudonas dėmes galvoje ar
ba'nugaroje, kai kurių bu
vo keistai išspro g d i n t o s 
akys, kitos vėl turėjo ne
proporcingai didelius ir 
puošnius pelekus. Rūmų 
kieme įrengtas teatras ke
turiems tūkstančiams žiū
rovų, sporto aikštės, o taip 
pat šokių aikštelė — išti
siems penkiems tūkstan
čiams šokėjų! Aplankėme 
čia biblioteką, kur pirmiau
sia į ūkis krito greta paka
binti Maksimo Gorkio ir di
džiojo kinų tautos rašytojo 
revoliucionieriaus Lu Šinio 
portretai. Bibliotekoje bu
vo ne tik daug kinų rašy
tojų knygų. Darbininkų 
tarpe dideliu pasisekimu 
naudojasi taip 
gelis tarybinės 
kūrinių, ir čia buvo “Tykio
jo Dono,” “Jaunosios Gvar
dijos,” “Apysakos apie ti
krąjį žmogų” ir daugelio 
kitų vertimai. Bibliotekoje 
buvo surengta įdomi paro
da apie Tarybų Sąjungos 
gyvenimą ir jos laimėjimus. 
Tokių parodų Kinijoje gali
ma matyti įvairia^įuose 
miestuose ir. ne tik salėse, 
bet tiesiog gatvėse, kur jos 
įrengtos skoningai padary
tuose stenduose. Kultūros 
rūmuose kasdien lankosi 
apie 20 tūkstančių Pekino 
darbininkų. Nėra reikalo 
ir kalbėti, kad tai visai nau
jas reiškinys Kinijos dar
bininkų gyvenime.

Imperatorių parkas
Aplankėme Pekine ir 

vusį imperatorių parką, 
dinamąjį “Beichai” 
rėš jūra). Čia 
dirbtinius ežerus. Iš jų iš
kasta žemė, ir iš tos žemės 
supilti dirbtiniai •• kalnai. 
Aukščiausioje parko vieto
je stūkso didžiulis pasta
tas, pastatytas Tibeto sti
liuje, primenąs grafiną. 
Parkas įsteigtas vienuolik
tame šimtmetyje, o čia, kur 
stūkso keistas tibetiškas 
bokštas, kadaise buvęs im
peratorių stebėjimo ir ko
mandavimo punktas karų, 
metu. Įsėdome į džonką 
dengtu stogu, ir kinų mer
gaitė, paėmusi į ranką il
gą bambuko medžio kartį, 
atsistojusi valties gale, ėmė 
irtis melsvomis ežero ban
gomis, daugelyje vietų pa
dengtomis lotoso lapais. Iš
plaukus į ežero vidurį, prieš 
mus atsidengė visa eilė ki- 
nietiškų paviljonų, pastaty
tų romantiškuose ežero 
krantuose, galerijų • pasi
vaikščioti ir kitų įdomybių.

Perplaukę ežerą, kitoje jo 
pusėje radome parke milži
nišką sieną su devyniais 
drakonais, glazūruotos spal
votos keramikos kūrinį. Ši 
siena tiek savo dydžiu, tiek 
meniškumu daro labai dide
lį įspūdį. Kaip pasakoja, ji 
statyta Mino dinastijos lai
kais, maždaug prieš 500 
metų. Ilgai gėrėjomės im
peratoriaus žvejybos pavil
jonais, kurių lubose kinų 
meistrų prieš keletą šimtų 
metų buvo išpaišyti ligi šiol 
išlikę simboliai — drakonai 
ir gandrai. Aplankėme taip 
pat ant kalno esančią bu* 
distų šventovę, kurioje sto
vėjo metalinis Buda su dau-. 
gybe rankų — karingumo ' 
simboliu.

Parke aplankėme šių die
nų dailininkų Li Go-čžan, 
Čžan Din ir Lo Min spal
votojo tušo piešinių paro
dą, įrengtą dideliame pavil
jone. Šie talentingi daili
ninkai dirba pagal klasiki
nio kinų meno tradiciją, 
bet jų darbuose jau ryškus 
polinkis į šių dienų temati
ką. Piešiniuose talentingai 
pavaizduotos naujosios Ki
nijos statybos, liaudies ko
va prieš upių potvynius, o 
taip pat duota nemaža gra
žiausių Kinijos vietų —- 
Chančžou ir Sučžou peiza
žų. Parodoje sutikome 
daug darbininkų, studentų 
ir liaudies išvadavimo ar
mijos karių. Dar prieš ke
letą metų šių kategorijų 
žmonėms Kinijoje menas 
buvo kuo mažiausiai priei
namas. Šiandien visi meno 
turtai, tiek praėjusių epo
chų, tiek dabarties laikų, 
virto šių žmonių nuosavy
be. Aplankėme taip pat ki
tame paviljone įrengtą kny
gų iliustracijos parodą, ku
rioje savo darbus išstatė 
įžymūs šių dienų kinų gra
fikai — Lu Czi-jo, čžan 
Czin-chua ir Gu Bin-lin. 
Iliustracijos labai įvairios 
pagal savo tematiką ir pa
gal faktūrą. Čia išstatytos 
kinų literatūros klasikų ir 
dabartinių rašytojų knygų 
iliustracijos, o taip pat įdo
mūs piešiniai ir graviūros 
vaikų knygbms. Kai kurio
se iliustracijose žymi liau
dies piešinio įtaka — šio 
stiliaus iliustracijos papras
tai daromos ištisomis seri
jomis, ir jos, kaip taisyklė, 
plėtoja tam tikrą ištisinį 
siužetą, sudarydamos tar
tum novelę, išreikštą pa
veikslais. Šioje parodoje 
taip pat galima matyti daug 
lankytojų.

(Bus daugiau)

New Yorkas. — Komu
nistų partijos pirmininkas 
William Z. Foster rašo 
“Daily -Workeryj” (vasario 
1 d.) apie šnipo Matusow 
prisipažinimą melavime. Jis 
teigia, kad ne tik Matusow, 
bet Budenz ir' kiti šnipai 
taip pat yra apsimelavę. 
Aišku, kad prokuroras 
Browhell ir FBI galva Hoo
ver' žinojo, jog infornleriai 
meluoja. Žinojo, tačiau juos 
naudojo prieš darbininkų 
vadus. •

Foster sako, kad tikrai 
demokratiškoje santvarkoje 
šitie du vyrai būtų patrauk
ti teisman ir nubausti.

San Jose. — Costa Ricos 
vyriausybė paskelbė suėmu
si dar aštuonis sukilėlius.

? v>usl.-Laisve (Liberty) -iPenktad., vasario (Feb.) 4, 1965

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DARBO FEDERACIJOS 
VADŲ LABAI OPTIMIS

TIŠKAS RAPORTAS
Miami Beach, Fla.—Ame

rikos Darbo Federacijos 
Pild. Taryba paskelbė savo 
raportą už 1954 metus. Ra
portas labai optimistiškas. 
Federacijos vadai sako, kad 
algų klausimu 1954 metais 
organizuoti darbininkai pa
silaikė geriau, negu kada 
nors pirmiau. Kainų sta
bilizacija padėjusi darbinin
kams išsilaikyti tvirtose po
zicijose.

Maskva. — Generolas Ta- 
lensky sako, kad bile kokia
me atominiame kare it 
Jungtinės Valstijos taptų 
mūšio lauku. Ameriką taip 
pat pasiektų lėktuvai su 
atominėmis bombomis.

Berlynas. — Čionai besi
lankąs senatorius Potter 
pareiškė, kad Tarybų Są
junga, Rytinė Vokietija ir 
kitos socialistinės šalys Lai
ko kalėjimuose tūkstantį 
amerikiečiu. Faktų neparo
dė. ;

Roma. — Popiežius sutei
kė audienciją Turkijos 
premjerui Menderes ir už
sienio reikalų ministrui Ko- 
prula.

Taipei, Formoza.^-Čiango 
lėktuvai darė užpuolimą, ant 
išlaisvintos Yikiang salos.

Cairo, Egiptas. — Čia pri
buvo prezidento Eisenhow- 
erio pasiuntinys Eric John
ston. Tarsis su arabiškų 
saliu atstovais, 

v

Washingtonas. —■ Federa
linis distrikto teisėjas Kirk- 
Ikild patvarkė, kad šalies 
paštas teisingai pasielgė, 
atsisakydamas siun t i n ė t i 
du nuogųjų žurnalus, jis 
sako, kad tie žurnalai ken
kia jaunimo moralybei.

Baltimore, Md. — Didelis 
laimėjimas prieš rasinę dis
kriminaciją. Read’š Drug 
Stores nusileido ir pradėjo 
aptarnauti negrus. Ši kom-% 
panija užlaiko 35 vaistines. 
Pirmiau negrams netarnau
davo.

Berlynas. — Per devyne
rius metus Jungtinių Vals
tijų okupacinės spėkos leido 
Vokietijoje laikraštį “Nue 
Zeitung.” Dabar nutarta 
laikraštį uždaryti. Pasku
tinis numeris išėjo 36 pusla
piu.

Pekinas. — Chou En-lai 
sako, kad greitoje ateityje 
ir Kinija galės naudotis ato
mine energija ir galės pasi
gaminti atominius karo pa
būklus. Tarybų Sąjunga/ 
esanti pasižadėjusi Kinijai 
tame padėti.

So. Boston, Mass.
Blynu Vakarienė

Sekmadieni, vasaro-Feb. 20, '6-tą 
vai. vakare įvyks skani vakarienė. 
Bus 318 Broadway.

Vakarienė bus pagaminta pagal 
dziukišką, žemaitišką ir kapsišką 
skonj. Ji taipgi bus vegeterijoniška* 
Labai skanių blynų ir kitokių pat- 
rovų. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti.

Moterų Kliubas

Montello, Mass.
L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas j vyks vasario-Feb. 7 4., 
Lietuvių Tautiško Namo kamba
riuose, pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus apkalbėta apie parengimą “Pfck- 
Švilpta Laimė” veikalo perstatymą, 
kuris j vyks kovo 26 d. Aktoriai bus 
iš Brooklyno, turime tinkamai tam 
prisirengti.

Geo. Šimaitis
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Wagneris tuojau pasišau- 
ga isragesy bos k om isi j on ie- 
Cavanagh J r. Po pasitari-- 
su juomi, majoras žadėjo

Planuoja įstatymiškai 
uždrausti kambariuose 
aliejinius pečius

(Brooklyne dėl aliejinio pe
čiaus sudegus dar vienos, 
mos keturiems nariam, 
ras 
k ė 
rių 
mo
tuojau susitikti su miestui pa
tarėju įstatymiškais reikalais 
ir tada nuspręsti būsimą veik
lą sustabdymui tų gaisrų.

Majoras sako, jog turėtų 
miesto ar valstijos įstatymais 
būti uždrausta didmiestyje 
vartoti kambariuose kūrena
mus aliejinius pečius.

Neturtingam dvi pačios 
--tik rūpestis

Astorietis Edward C. Boz- 
zett nusprendė, jog vienu sy
kiu turint dvi žmonas bus vel
niava, tad pats nuvyko į poli
cijos stotį pasiskųsti savo bė
domis, prašyti pasigailėjimo.

Kaip jis jautėsi iš pradžios 
su dviemis, tai tik jam žinoti. 
Į poliiiją jis kreipėsi po to, 
kai tos dvi sužinojo viena apie 
kitą. Pirmiausia po to 
kytoji vyrelį smarkiai 
ii išvarė.

Abi moterys jau turi
dikį. Abi susitiko ir susitarė 

• vyrą pabausti po to, kai an
troji, įtardama vyrą turint ki
tą moterį ar meilužę, telefonu 
susiieškojo jo pirmąją.

atlan- 
išbarė

po kū-
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ATYDOS!
Jau Visai Arti

Laisvės Bendrovės Dalininkų

SUVAŽIAVIMAS
ir 

BANKIETAS

Gražią Dainą Programą Duos 
New York—New Jersey 

Kvartetas

Labai prašome visus atsilankyti į bankietą, o būsite 
dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto bilietų. Ren
gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos bankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu.

Bilietas $3.00 asmeniui

Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisvės raštinėje.

Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į suva
žiavimą. O pi
Taipgi bus ingraži dainų programa, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto.

Vakarienė bus duodama 5:30 vai. vakare

suvažiavimo vakare bus banketas.

Sekmadienį
VASARIO 

FEBRUARY

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

i-

Laisves banketas įvyks jau 
šį sekmadienį, vasario 6-tą

Ką daugiau galima pasaky- 
apie banketą apart to, kadti 

vaišės jau užsakytos, o gero
sios banketų šeimininkės Ane
lė Kanopa ir Mary Wilson 
jau ruošiasi pradėti gaminti? 
Gera vakarienė užtikrinta.

Įdomi, graži programa taip 
pat užtikrinta. Ją suteiks New 
Yorko-New Jersey menininkų 
kvartetas, kuriam vadovauja 
chorvedė Mildred Stensler, 
akompanuoja muzikas Frank 
Balevicius-Ballwood.

Pasiūlė didžiausią 
valstijos budžetą

Gubernatorius Harrimanas 
jau' pateikė Valstijos Seime
liui ateinančių metų veiklos fi
nansinį planą. Tam numaty
tas didžiausias budžetas. Jo 
bendroji suma siekia netoli 
pusantro bilijono dolerių — 
$1,345,200,000.

Seimelyje prasideda budže- 
*to svarstymas, diskusijos už 
ir prieš jo atskiras dalis.

Tarpe vyriausių taksavimui 
pakaitų yra: panaikinti vi
soms grupėms atrokavimą tų 
10 procentų nuo asmens paja
mų; pakelti korporacijų tak
sus; uždėtĮ daugiau taksų ant 
gasolinos ir aliejų. Dveji iš tų 
taksų paliestų ir eilinį gyven
toją.

Visas kitas, kas reikalinga 
sėkmingam banketui, priklau
so nuo jūsų, visų dienraščio 
Laisvės skaitytojų ir prietelių. 
Prašome kiekvieną būti savo 
vietoje, nes jos negali užimti 
niekas kitas. Kviečiame visus. 
Prašome nesivėluoti. Vakarie
nę duos 5:30. Kaina $3.

Banketas įvyks šį sekmadie
nį, vasario 6, Liberty Audito
rijoje, Atlantic Avė. ir HOSt.,. 
Richmond Hill, N. Y.

Rubinsteino žudytoju 
vis dar neranda

Policija vėl pėrklausinėjo 
namiškius. Išsiaiškino, jog pir
mame išgąstyje daug kas buvo 
nustatyta klaidingai. O tas tik 
trukdė ieškojimą kaltininkų.

Abi ponios, motina ir teta, 
buvo sakiusios, jog jos tą nak
tį matė name rusvai apsiren
gusią merginą. Daviniai pati
krino, jog motinos matymas 
Įvyko ne naktį, bet jau rytą; 
O ta “rudoji” buvo ambirl au
sų atvykęs, rudu ploščiumi ap
sisupęs vyriškis jau po to, kai 
jos sūnus buvo atrastas negy
vas. i ;

Tetos matymas tikrai buvęs 
naktį, bet ir ji matė ne mer
giną. Tame kambaryje svečių 
negirldydavę. Kai sargas pa
juto ką nors kambaryje esant, 
jis ėjo patikrinti. Tą pat i kr i n- 
toją teta paskaitė buvus ta 
mergina tiktai po (.o, kai jinai 
išgirdo, jog motina sakė ma
čiusi merginą. n

Įdomu, kokios gali susida
ryti klaidingos išvados 
tingais momentais!

isgąs

Aido Choras
Aido Choro nariams ii-tiems, 

kurie norite Įstoti į chorą. Pa
mokos ir pasitarimas įvyks šį 
penktadienį, 
4 d., 8 vai. 
Aud itorijoje. 
labai svarbūs
Choro veiklos, o ypatingai 
praėjusio koncerto. t

Kviečia visus atsilankyti.
Valdyba

vasario (Feb.) 
vakare, Liberty 
Btis išduodami 
raportai iš Aido 

; iš

Teismuose už puse cento.

Miestui uždėjus 5 procentus 
talcsų ant įžangos į teatrus, 
tarp savininkų ir valdžios ki
lo ginčas dėl to pusės cento, 
kurį gauna kai bilieto kaina 
reikalauja tik pusės cento.

Vieni teatrai be ginčo su
mokėjo ir tą gautą ekstra pu
sę cento, o kiti ne. Miestas 
pareikalavo atiduoti. Teatrų 
savininkai neduoda. O kol by
linėjamasi teisme, tos pusės 
dedamos į speciali iždą. Pa
sirodo, jog verta bylinėtis — 
vien tik RKO teatrų sandėly
je jau esama $50,000. . Jeigu 
miestas pralaimėtų bylą, aiš
ku, pareikalautų atgauti savo 
Šerą ir tie, kurie jau sumokė
jo tuos taksus.

Labdarybės pašalpų 
prašytojai daugėja

New Yorko miestinės lab
darybės komisijonierius Hen
ry L. McCarthy pareikalavo 
ateinantiems metams $17,- 
000,000 daugiau paskyrų bied
nų jų šelpimo reikalams. Sa
ko, jog bėgiu1 vienerių 1954 
metų pašai pgaviai padaugėjo 
11 procentų. Daugėjimas be
darbių visi tebedaugina ir bied-. 
niokus.

t
Visa prašomoji suma atei

nantiems metams yra $202,- 
950,560.

9

Seimeliui pateikti 
biliai N. Y. miesto 
finansų reikalais

Demokratai atstovai Valsti- 
jos Seimelyje vasario 1-mą 
buvo įteikę 7 skirtingus bilius, 
taikomus palengvinti New 
Yorko miestui gavimą pajamų 
miesto reikalams'.

Vienas išltų reikalauja leis
ti miestui lįelti vienu ketvirta- 

procento taksus 
bilius

padaryti 
tokiais ii’ 
kada jie 
bedarbių 
iškovota 

Tačiau 

daliu vien 
ant nuosavybių. Kitas 
leistų sales t,akstis 
pastoviais. Tiesa, jie 
yra nuo 1934 metų, 
buvo įvesti biednų 
pašalpai kol nebuvo 
nedarbo apdrauda.
kas metai jie būdavo persvars- 
tomi, bet visuomet renkami. 
O po įvedimo nedarbo ap- 
draudos, tie sales taksais su
rinkti pinigai naudojami bile 
kuriems miesto reikalams, ne
laikomi biednūomenei pašei p- 
ti. Taigi, tarimas juos padary
ti nuolatiniais pakeistų tiktai 
tą, kad nereikėtų kas motai 
persvarstyti.

Kiti biliai siūlo pakelti biz
nio taksus iki '/j vieno procen
to, o finansinio biznio taksus 
nuo esamų 4 penktadalių iki 
čielo 1 procento.

Dar kitais biliais reikalauja 
miestui savystovios galios iš
leisti bonus finansavimui IRT 
ir BMT darbininkų pensijų. 
Taipgi reikalauja leisti mies
tui pagal savo nuožiūrą sko
lintis pinigų reikale atmokėti 
bile kokius pasitaikančius ne
tikėtus išmokose ius. Dabar 
miestas turi kreiptis į Valsti
jos Seimelį su kožnu finansi
niu reikalėliu atskirai. Kitais 
žodžiais, miesto valdžia reika
lauja miestui šiek tiek gaspa- 
doriškos autopomijos.

Tebeieško dingusios 
jaunuolės

Glendale gyventojai Mulhol
land didžiai susirūpinę dingi
mu 14 metų dukrelės Lillian. 
Ji išėjusi pasivažinėti automo- 
biliumi su savo vaikinu sau
sio 3-čią ir po to nesugrįžo. 
Ją išvežusieji sako, kad mer
gaitė buvo pąlikta Long Is
lande prie Hunting-ton gelžke- 
lio stoties, važiuoti namo trau
kiniu.

Brooklyne du ginkluoti plė
šikai Įsigavo į nejudamu tur- 
tu,.prekiautojo! Silvęrmano. bu-, 
tą 353 Ocean . Ave. Išnešė 
$2,370 vertės brangumynų ir 
$20 pinigais.

Richmond Hill, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkmas 

įvyks trečiadienį, vasario 9 dieną, 
pradžia 7:30 vai. vak., 110-06 At
lantic Ava. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti ir jau laikas pasimokėti 
duokles į draugiją už 1955 metus. 
O kurie dar nesate pasimokėję už 
praėjusius metus, malonėkite pasi
mokėti. —Komitetas

TONY’S'Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Mokytojai sako, kad 
apleidžiamos mokyklos

Mokytojų Unija per savo 
atstovę Įstatymdavystei Rose 
Russell pareiškė nepasitenki
nimą gubernatoriaus planu 
valstijos budžetui. Sako, jog 
permažai tenumato paskyrų 
mokyklų ir mokytojų reika
lui. Ji sakė, jog:

“Budžetui pasiūlymai per
daug menki nugalėti nepaken
čiamą perpildymą mūsų kla
sių kambariuose ar pakelti al
gas mūsų| apgailėtinai neda- 
mokėtie.ms ir perkrautiems 
darbu mokytojams.”

Atsakymas draugui 
nekritikui

Dienraščio Laisvės 22-me nu
meryje, vasario 1-mą dieną, 
šių metų, vietinėse žiniose 
draugas Nekritikas savo raši
nėlyje “Kodėl, Jonai?” klau
sia manęs kodėl aš- šiemet ne
vadovauju jokį veikalą ir he- 
važinėju vaidindamas po ko
lonijas. Ir kodėl mano parašy
ta komedija “Atsparos La
šai,” kuri buvo jau skaityta ir 
priimta vaidinimui, dabar ne
vaidinama.

štai atsakyymas:
Praėjusį rudeni buvau išva

žiavęs i Chiiagos festivalį. Su
grįžęs iš festivalio jau radau 
Liaudies Teatro aktorius besi
ruošiančius prie vaidinimo ko
medijos “Prašvilpta Laimė.” 
Ir kadangi šios komedijos ak
toriai energingai mokinosi ir 
gražiai suvaidino komediją 
Kultūros Centre ir dar važinės 
po kitas kolonijas ją vaidinda
mi, tai mano komedija tapo 
atidėta ateinančiam 
O antra, tai aš irgi 
su grimavimo darbu 
m e d i.j os “ Prašy i 1 pt a
Prie to aš ir kiti drangai da 
bąr dirbame LMS Centre, • 
ta 
festivalio, kuris įvyks šį pava
sarį, gegužės mėnesyje. Mes 
šiemet dirbame nė biskį nema
žiau kaip kada nors.

Taigi, draugo, dabartiniu 
laiku nėra nieko blogo nei su 
mano parašyta komedija, nei 
su manim. Viskas einasi švel
niai, gražiai, draugiškai.

Beje, man labai gražu, kad 
jus po savo straipsniu pasira- 
šot “Nekritikas,” o straipsnį 
parašot geresnį ir už kritiką. 
Mano gi nuomone toks (jūsų 
rašinėlis ir mano atsakymas 
išsklaido abejones Šiame klau
sime. Ir prie to dar yra gra
žu, kad kas nors rūpinasi mū
sų ir viso meno veikimu.

Jonas Juška

rudeniui, 
prisidedu 
prie ko- 
Laimė.”

ir 
rengiamės prie mūsų

Būsimiems ir esamiems 
tėvams-motinoms

Mental Health Sąjunga skel
bia, jog pirmoji iš eilės pre- 
lekcijų apie tėvų santykius su 
vaikais įvyks vasario 4-tos va
karą, Brooklyn Academy of 
Music patalpose.

Rendauninkai ir namą 
savininkai ruošiasi 
rendu posėdžiui

Vasario 9-tą Albanyje 
Įvyks viešasis posėdis svarsty
mui rendų klausimo. Į tą posė
di masiniai mobilizuojąs! ren
dauninkai ir vartotojai. Tą 
patį daro ir namų savininkai. 
Ypačiai namų savininkės kom
panijos atvyks su stambiomis 
batarėjomis gabių advokatų.

Harlemo Rendauninkų Ta
ryba, kurioje atstovaujama 
veik vien kompanijų valdo
muose namuose gyvenančioji 
biednuomenė, skelbia, jog rei
kalaus :

Atšaukti 15 procentų rendų 
pakėlimą, kuris jau mokamas 
ištisi metai.

Panaikinti 6 procentų prie- 
ciinį pakėlimą kontraktiniams 
rendauninkams.

Panaikinti kėlimus rendoa 
/ už pečius, šaldytuvus ar kitą 
butui būtiną rakandą.

Sustabdyti aplupimą ren- 
duojančių rakandais įrengtus 
kambarius.
' Leisti miestui pataisyti reika

lingus pataisų namus, jeigu sa
vininkai netaiso, o kol atgaus 
tam įdėtus pinigus, kad mies
tas būtų skaitomas pirminiu 
namo savininku.

Taipgi reikalauja panaikin
ti diskriminaciją 
mirose, norintiems 
ti butą ar pirkti 
gauti mortgičių.

Gi savininkų vyriausiu rei
kalavimu yra
rendas. Taipgi nori dar dau
giau apriboti

j doms prižiūrėti administrato
riaus galią, kad jis negalėtų 
įsakyti namus taisyti ar reika
lauti - bausmės prasi žengian
tiems įstatymui.

visuose na- 
pasirenduo- 
namus bei

iskontroliuoti

butams ir ven-

Buvęs Korėjoje master sar- 
žentu George W. Blount nu
teistas 5 metus kalėti kaltini
mu, kad' jis iš biznieriaus Jo
seph P. Shalet išgavo $4,000 
grasinimu, jog be to jo sūnus 
Viktoras neišliks gyvas.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

MARBLE TABLE SALE
60X20 

BRASS BASE
Beautifully Grained Travertime
BON BAZAR 228 W. 4 st.

WA. 4-8740

YORKVILLE OPTICAL CO.
Adolph Jaeckel, Proprietor

1675 2nd Avenue, N. Y. C.
(tarp 86-87 Sts.)

Sąžiningai
Egzaminuojama Akys 

Žema mokestis
Kasdiena 10—6:30, Trečiad. 10-6

Tel. TR. 6-8401

UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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NEW YORK ’
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS X
Darbas šapoje; malonios darbo
sąlygos. Gera alga. Pašalpos.*

KNOMARK MFG. CO.
330 Wythe Ave., Brooklyn

Matykite Frank
(25-27)

COOK-HOUSEWORKER, for fine 
5th Ave. home. Must be fond of 
children. Have good references & 
a pleasant personality. Up to $50; 
own room and bath. Call: Week
days, till 6 — LO. 3-0734, Ext. 6 
or RH. 4-4463, after 6 and week
end.

(25-27)

REIKALINGOS POROS 
ARBA PAVIENIAI

Virėjos, tarnaitės, namų darbinin
kės, pilnam ar daliai laiko. Guolis 
vietoje ar kitur. Patyrusios ir be 
patyrimo. Greit duodami darbai vi
siems.

FOREST MADISON AGENCY 
71-15 Austin St., Forest Hills 

Tel.' BO. 8-1110

REAL ESTATE

MASPETH AVENUE — tuojau už
imt inas 1 šeimos mūrinis namas.
5 miegrūmiai, tiled maudynė, hard
wood grindys, 1 karui garadžus. 
Greitam pardavimui tik $10.000 
($1,500 įmokėti).

MENCONE REALTY jk.
Tel. GL. 5-6424

(24-30)

senumo 
miegrū- 
Knotty

PARDUODA SAVININKAS 
BAYSIDE

Tuojau užimamas, 6 metų 
mūrinis (ant 43x100 lot). 5 
miai, (pilnas skiepas), 2
(pine rūmai ant viršaus, patio, ga
radžius, aliejum šildomas, reziden- 
cijnėje sekejoje, arti parapijinių ir 
public mokyklų. Gražus kiemas — 
daug ekstra įrengimų. Greitam par
davimui tik $19,500. Pamatymas pa
gal sutartį. Tik norintiems pirkti.

Šaukite BAyside 9-2936
(24-26)

WHITESTONE—MALBA
Su nuolaida pardavmas, paties savi
ninko pabudavotas, 4 metų senumo, 
6 rūmų (3 miegrūmiai— grynų ply
tų, H maudynių, brass plumbing, 
aliejum šiltu vandeniu šildoma. Iš
taisytas skiepas, tiled skalbykla, 
garadžius, breeze-way, sewers, ant 
50x100 lotas. Labai patogu del mo
kyklų. Greitam pardavimu tik $27,- 
500. Pamatymas pagal sutartį. Tik 
norintiems pirkti. šaukite —

FLushing 3-0256
(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
Užimtinas nuo birželio 15-tos. Žvil
gantis grynų plytų Tudor—Garden 
City apylinkėje, 7 rūmų, slate sto
gas, — ultra-modorninė virtuvė. Iš
taisytas skiepas su pianu, - washer, 
dyer, garadžius. Ant 95x100 loto, 
arti visko. Nueinama į public moky
klą. Greitam pardavimui tik $22,500. 
Pamatymas pagal sutartį, tik pirkė
jams.

IVanhoc 3-6115
(24-25)

PARDUODA SAVININKAS 
OZONE PARK

Tuojau užimama, 6 rūmų (3 mieg
rūmiai) modernizuoti namai, pui
kiose sąlygose. Cimentinis garadžius, 
GE Oil burner, paveiksluoti langai, 
iš užpakalio patio, gėlės, shrubs,*me
džiai kieme. Labai patogu į mokyk
las, bažnyčias ir krautuves. Greitam 
pardavimui $14,000. Pamatymas pa
gal sutartį. Te). VI. 3-0761.

(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
LAURELTON

Tuojau užimamas, 3 miegrūmiai, 
ranch—70x120—Knotty pine virtu
vė. Labai patogu su mokyklomis ir 
bažnyčiomis. $12,990.
pagal sutartį, krepkitės tik norinti 
pirkti. •

1 Tel. LAURELTON

Pamatymas

7-3796
(25-27)

PARDUODA SAVININKAS — 
HOLLIS

Balandžio mėn. Patraųk- 
luksusinėje Marian
Puikiausiose sąlygose, 6

Užimtinas 
lūs namai 
sekcijoje, 
rūmai, 3 miegrūmiai, Ii maudytiių, 
ifepaprastai didelis gyvenamasis rū
mas. Screened Terrace, aliejus, 2 
karam garadžius, labai patogu į 
public ir parapijines mokyklas. Grei
tam pardavimui tik $19,000. Pama
tymas pagal sutartį —tik norintiem 
pirkti.

Tel. DO. 3-4177
(25-26)

PARDUODA SAVININKAS 
DYKER HEIGHTS

Pilnas užėmimas pasirašant doku
mentus. Semi-Detached aticco— 1/3 
ir screened Terrace, kiemas. 
Daug ekstra įrongmų. Arti prie mo
kyklų, bažnyčių, krautuvių, trans
port acijos. Greitam pardavimui — 
$14,500. Pamatymas pagal sutartį.

TErrace 7-4372
(25-27)

Vienas ginkluotas plėšikas 
atėmė nuo Sihonbrunn Co. al
gų nešėjų $7,600 pačios fir
mos Įstaigos koridoriuje 77 
Water St. i

New Yorke suimti du j alta i 
vyrai kaip plėšikai tiktai dėl 
to, kad nenuorama apiplėšia
mojo šuo juos išgązdino.




