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KRISLAI
Jau rytoj.
Universiteto prezidentas. 
Šykštumas ar nepaisymas? 
Karvių melžėjos ir menas. 
Pescadores.

Rašo A. Bimba

Tik jau nepamirškite. Kal
bu į laisviečius. Jau rytoj 
įvyks dienraščio dalininkų si:- 

banke-važiavimas ir metinis 
tas. Viską padėkite i 
dalyvaukite.

mieste
univeusite-

New Yorko valstijos 
Hamilton gyvuoja 
tas Colgate, ši aukšta mokyk
la prezidentu turi protingą 
vyrą. Juo yra Everett Case.

Mr. Case parašė N. Y.Time- 
sui ilgą laišką. Case ragina 
Amerikos valdžią ir žmones 
pagalvoti apie Kinijos padėtį.

Jis sako: čiangas seniai kal
ba apie sugrįžimą į Kini ją ir 
nuvertimą jos valdžios. Tai 
“Ar mes galime uždrausti Pe
kinui rūpintis savo saugumu 
tik todėl, kad jis yra komu
nistinis ir revoliucinis? Ar 
mes galime tikėtis šiuo reika
lu iš komimistinės valdžios 
daugiau,negu patys iš savęs?”

Jis reikalauja kalbėtis ir su
sikalbėti su kinų tauta. Turi- 
tye įsidėti į galvą, jis sako, 
kad “anksčiau ar vėliau mes 
arba derėsimės su Raudonąja 
Kinija, arba kariausime.” Jis 
priešingas kariavimui. Jis rei
kalauja derybų ir susitarimo.

žinau ne vieną, bet keletą 
LLD nariu, kuriuos seniai pa
žįstų ir skaitau gerais, susi
pratusiais žmonėmis. Su jais 
apie viską galima pasikalbėti. 
Jie labai daug žino.

Bet kaip tik prisieina užsi
mokėti zduokles, tai gyva bė
da. Ne syki, bet dešimtį sykių 
turi prie jų prieiti ir prašyti, 
ir tiktai pabaigoje metų arba 
jau pradžioje kitų metų šiaip 
taip iškolektuęji. Daug leng
viau, atrodo, jie atsisveikins su 
pora savo dantų, negu su po
ra dolerių. Nesuprantu aš jų.

Manau, jog tokių draugų 
užeisime kiekvienoje kolonijo
je. Reikia labai daug kantry
bės.

iok

Pranciškonų Darbininkas 
Mh’enu plunksnos pabraukimu 
sukirto visą Tarybinės Lietu
voj ręeną. Ot, girdi, piešinyje 
parodo, kaip “šventadieniškai 
pasipuošusios veršininkės jaus
mingai ir švelniai glosto joms 
priskirtuosius veršiukus,
toliair baltomis suknelėmis ar 
chalatais pasirėdžiusios ir per 
petį persimetusios rankšluos
čius raižosi melžėjos. Dar to
liau triūsiasi šėrėjai.”

Argi tai panašu, girdi, i me
ną’?

Sutinku: tik “pasityčioji
mas” iš meno.' Ot, jeigu tapy
tojas būt nupiešęs klebono 
gaspadinę jausmingai ir švel
niai glostant storą kleboną^ 
tai jau kas kita. Tai jau būtų 
tikrasis menas!

Iki šių dienų mažai kas iš 
mūsų buvome girdėję apie 
Pescadores salas. Dabar jų 
pilna ^Visose kalbose. Galimas 
efeiktas, kad dar gal prisieis 
dėl jų karianti ir pakloti kele
tą šimtų tūkstančių Amerikos 
jaunų vyrų.

Juk ir pats prezidentas yra f v
(Tąsa 4—tame puidap.)
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Indijos premjeras Nehru ieško 
kitų kelių susitarimui ir išspren

dimu i Formozos1 klausimo
Mūsų šalies Kongrese didelis nepasitenkinimas Kinijos 
premjero Chou En-lai atsakymu į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos kvietimą tartis del paliaubų Tolimuosiuo
se Rytuose; yra ir tokių nuomonių, kad deryboms durys 

nėra pilnai uždarytos; Nehru tarėsi su Chirchillu 
dėl padėties Rytuose.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pagaliau Kinijos Liaudies 
Respublikos premjeras 
Chou En-lai davė atsakymą 
Saugumo Tarybai. Atsaky
mas atėjo greičiau, negu 
buvo tikėtasi. *

Atmetamos Tarybos 
sąlygos

Chou En-lai atsakymas 
prasideda su pripažinimu, 
kad Pekine gautas Saugu
mo Tarybos užkvietimas 
prisiųsti atstovus pasitari
mui dėl pravedimo paliaubų 
(mūšių sustabdymo) aplin
kui Formozą. Kvietime bu
vo pabrėžta, jog toks pasi
tarimas bei paliaubų prave- 
dimas nepakenktų nei vie
nai kariaujančiai pusei (Ki
nijai ir Čiango klikai) vė
liau kelti Formozos ir kitų 
salų galutino' išsprendimo 
klausimą. Chou En-lai at
sako, kad pastatytos sąly
gos nepriimtinos.

Kaltinimas Amerikai
Kinijos atsakyme pabrė

žiama, kad niekas ’ kitas, 
kaip tik “Jungtinių Valsti- i 
jų agresija prieš Kinijos I 
teritoriją Formozoje yra 
šaltiniu nesantaikos Toli
muosiuose Rytuose. Po pa- j 
sirašymo taip vadinamos | 
bendro apsigynimo sutar- > 
ties su išdavikiška Čiang 
Kai-šeko klika, Jungtinės
Valstijos prisiuntė dar dau- sunito
giau karo laivų j Formozos 
vandenis.” Todėl susidaro 
nepakenčiama padėtis.

Todėl sakoma: “Kad pa
lengvinti Tolimuosiuose Ry
tuose įtempimą, kad paša
linti Kinijos saugumui pa
vojų ir padaryti galą Jung
tinių Valstijų agresijai, Ki
nijos Liaudies Respublikos 
vyriausybė pilnutinai palai
ko Tarybų Sąjungos rezo
liuciją, patiektą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai...” 
Toje gi rezoliucijoje reika
laujama, kad Jungt .Valsti
jos tuojau ištrauktų savo 
ginkluotas spėkas iš For- 
mdzos ir visos apylinkės.

Kinijos teritorijos
Savo atsakyme Kinija dar 

kartą pabrėžia, kad Formo- 
za ir visos Čiango klikos su. 
Amerikos pagalba' užgrob
tos salos yra “nedaloma Ki

KINIJA RUOŠIANTI LAIVYNĄ TAR. SĄJUNGOS NAUJAS 
PAĖMIMUI TACHEN SALŲ 1 ---------------

Taipei, Formozą. — Čiang į tintasis Laivynas esąs pa- 
Kai-šeko valdžia skelbia tu-! 
rinti davinių, kurie parodoj 
kad Kinija mobilizuojanti; 
savo laivyną užpuolimui ant I 
Tacheno salyno. Praneši- į 
me skundžiamasi, kad Čiang 
lėktuvams vis sunkiau ir 
sunkiau ' pasiekti Kinijos i 
uostus. Nežiūrint to, tiems i 
lėktuvams pavykę paskan
dinti du Kinijos laivus.

Pagal susitarimą su Wa- 
shingtonu, Amerikos Sep-

ru oš tas padėti Čiangui eva
kuoti savo jėgas iš Tachen 
salų. Laivynas galįs pa
siekti salas į 48 valandas. 
Tiktai laukia įsakymo pra
dėti žygi.

Čiang sako, kad jis susti
prino apsigynimą ant salos 
Quemoy, kuri randasi už 
300 mylių į pietus nuo Ta
chen salyno ir tiktai už tre
jeto mylių nuo Kinijos saus- 
žemio.

BIUDŽETAS,

nijos teritorijos dalis.”
Atsakyme nusiskundžia

ma, kad nuo 1950 metų, kai 
Jungtinės Valstijos okupa
vo Formozą, Kinija pakar
totinai skundėsi Jungti
nėms Tautoms prieš tą 
agresiją, bet Jungtinės Tau
tos nekreipė jokio dėmesio.

Dvi aiškios sąlygos
Kinija savo atsakyme pa

stato dvi griežtas. sąlygas: 
Jinai atsiųs savo atstovus 
tartis su Saugumo Taryba 
tiktai tada, kada iš Saugu
mo Tarybos bus išmestas 
Čiango klikos atstovas ir jo 
vieton pasodintas Kinijos 
atstovas, ir kada Saugumo 
Taryba svarstys Tarybų 
Sąjungos rezoliucija prieš 
Amerikos agresiją Tolimuo
siuose Rytuose.

Vadinasi, deryboms ir su
sitarimui durys neuždaro
mos, o tiktai pastatomos 
sąlygos.

Kongrese didelis 
nepasitenkinimas

Washingtonas. — Mūsų 
i šalies Kongreso vadovybėje 
viešpatauja didelis nepasi
tenkinimas Kinijos 
mu. Kongreso vadai, abie- 

! jų partijų, griežtai kalba. 
I kad Kinijos atsakyme pa- 
I statytos sąlygos jokiu bū
du nepriimtinos.

i “įžeidimu” Jungti
nėms Tautoms. Ypatingai 
kelia galvą tie senatoriai, 
kurie pirmiau sakė, kad 
Jungtinės Tautos negalės 
pasiekti Formozoje paliau
bų. Jie sako: “Mes taip 
sakėme.” Jie sako, kad nuo 
dabar tiktai militarnėmis 
pastangomis “pasi e k s i m e 
taiką.”

Tačiau Washingtone yra 
tokių nuomonių, kad dery
boms durys tebėra neužda
rytos. kad tiktai reikia ieš
koti kitų kelių ir būdų su
sisiekimui su Kinijos vy
riausybe.

Indijos premjero Nehru 
nauji žygiai

Londonas. — Tuojau, kai
buvo gautas oficialus Kini- flikto Korėjoje ir Indokini

joje. Manoma,, kad savo 
planą Nehru . psvarstė su 
Churchillu, ir t.įs jo planas 
greitoje ateityje,, buš pa- 
seklbtas viešai.

Ji kviečia juos persi
imti ristynėse

Chicago, Ill. — Miss Nash 
yra 55 metų amžiaus. Ji 
yra vištikė, tokia jos profe
sija. Ji priešinga valdinin
kams, kurie npri įstatymais 

mbterims būti 
t, sako: tegu 

. -persiima
manimi. Aš įrodysiu,

uždrausti
ristikėmis. « 
bile valdini
su
kad tiek pat sverianti ris- 
tikė gali lengvai susidoroti 
su ristiku.

Albany, N. Y. — Guber
natorius Harriman prižadė
jo ištirti, kodėl pieno kai
na tokia aukšta ir dar vis 
laikas nuo laiko pakyla./

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Hoffmanas sa
ko, kad Kongreso restora
ne valgymo sąlygos tokios 
prastos, jog jis yra įgavęs 
vidurių sugedimą. Jis rei
kalauja ką nors tuo reikalu, 
daryti.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pateikė 
Aukščiausiosios Tarybos se
sijai naują biudžetą, kuriuo 
yra susidomėjusios ne tik 
visos Tarybinės respubli
kos, bet ir visos kapitalisti
nės šalys. Iš to biudžeto 
daug kas galima spręsti 
apie Tarybų Sąjungos na-' 
minę ir užsieninę politiką.

Visas naujasis biudžetas 
siekia 589,600,000,000 ru
blių. Iš 
reikalams
100,000,000 rubliu. Ameri- 
koniškais pinigais tai bū
tų apie 28 bilijonai dolerių. 
Amerikos gi biudžete mili- 
tariniams reikalams skiria
ma apie 34 bilijonai dolerių. 
Reiškia, Amerikos militari- 
niams reikalams skiriama 
šešiais bilijonais dolerių

Tik nenori, kad jį tyri
nėtų Justicijos Depart.

Šnipas Matusow, prisipa
žinęs melavęs prieš komu- 

• nistus ir šiaip žmones, iš
girdo, kad Justicijos De- 
artmentas ruošiasi patyri
nėti jo prisipažinimus. Ma
tusow sako, kad pis pilnai 
sutinka pasiduoti bile ko
kiam tyrinėjimui, tik tokio 
tyrinėjimo neprivalo imtis 
Justicijos Departm e n t a sy 
Jis sako, kad kaip tiktai tas

vertė ir kalbino ji meluoti, 
mokėjo jam pinigus už me
lagingus liudijimus. Ir da
bar tas Departmentas jį ty
rinės už melavim'ą!

Londonas. — čia policija 
sulaikė vieną senyvą žmo
gų ir kaltina jį išvogime iš 
muziejaus originates fran- 
cūzų himno kopijos. Kam 
jis ją vogė ir ką jis plana
vo su ja daryti, policijai, 
nepavyko sužinoti. J

MASKVOJE PRASIDĖJO TAR.
SAJ. PARLAMENTO SESIJA

na

jos atsakymas, Indijos 
premjeras Nehru turėjo pa
sitarimą su Britanijos 
premjeru Chirchillu; Sako
ma, kad Nehru išdėstė jam

militariniams
skiriama 112,-

JO REIKŠMĖ
junga militariniams reika
lams skiria beveik 12 pro
centų daugiau, negu buvo' 
išleista 1954 metais. Prane
šime sakoma, kad to reika
lauja susidariusi kritiška 
pasaulinė padėtis, ypatingai 
Vakarų stengimasis atgai
vinti’ Vokietijos militarize 
mą.

Iš pateikto biudžeto ma
tome, kad Tarybų Sąjunga 
vėl daugiau kreipia dėme
sio į sunkiąją pramonę. Šia
me biudžete skiriama 163,- 
600,000.000 rublių sunkiajai 
pramonei ir 26,000,000,000 

'lengva jai pramonei. Gi. 
1954 metu biudžete sunkia
jai pramonei buvo išleista 
133,200,000 rublių, o lengva- 
jai _ 36,000,000,000 rublių. 
Tas skirtumas taip pat aiš
kinama tuomi, jog ginklavi- 
masis yra susietas su sun-

Tačiau šiemet Tarybų Są- ’ kiąja pramone.

Neteisingai, melagingai 
onių

Lattimore ar ki- 
tiktai pašiau, kas 

atsitiks su manimi.”
Matusow sako, kad jis per 

porą paskutinių metų, bū
damas pasamdytu Justici
jos ir FBI informeriu, ne
kaltai, melagingai įskundė

įskundė net 1 o(
New Yorkas. — United | su OvĮ-en 

Movietone Press News tu-i tais, 
re j o pasikalbėjimą su šni
pu - informeriu Matusow, 
kuris prisipažino liudijęs 
prieš daugybę žmonių ir or
ganizacijų. Dabar jis sako, 
kad visi jo parodymai bei 
liudijirfiai buvo neteisingi - 180 žmonių ir daugybę or- 
melagingi, jo paties, o« dau- ganizacijų. Komunistinėje 
giausia Justicijos Depart- .propagandoje jis yra apkal- 
rnento viršininkų išgalvoti tinęs ir Boy Scouts of Ame- • i • * • • Iii'* * ~N T T * 4 /"N *11 _ zv* x%

Ma&cva. — Vasario 3 die-1 vyriausybės darbų.
•asidėjo Tarybų Sąjun-1 Iš šios ^psiins 1 
Aukščiausios Tarybos 

arba Parlamento sesija. Jau 
priimtas darbotvarkis. Dar- 
botvarkis susideda iš trijų1 tarptautinės padėties ir Ta- 
punktų: 1) Raportas apie 
tarptautinę padėtį, 2) Biu
džetas ir 3) Patikrinimas

Iš šios sesijos laukiama 
svarbių nutarimų. Ypatin-j 
gai visas pasaulis laukia, j 
ką parlamentas pasakys

rybų Sąjungos užsieninės 
politikos reikalais.

inkriminavimai n e k a 11 ų Į 
žmonių ir organizacijų.

Vienas iš tu iskustu žmo-; 
nių yra profesorius Latti-! 
more., M a tu so v liudijo M c-! 
Carthy komitetui, kad Lat
timore rašė prokomunistiš-. 
kas knygas. Dabar jis sa- i 
ko, kad jis nieko apie tas | 
knygas nežino. Jis pasakė: 
“Aš nepaisiau, kas atsitiksI du žmones.

rica, ir N. Y. City College, 
ir Antioch College, ir New 
York Teachers Union* ir ki
tas organizacijas bei' įstai-

Chicago, Ill. — Albert K. 
Ilkovitch. 27 metu, rastas 
nusižudęs. Jis vairuodamas 
automobili bėgyje paskuti
nių penkerių metų užmušė

savo planus sprendimui 
Formozos * konflikto. Pas
kui Chirchillas sušaukė sa
vo kabineto speciali susi
rinkimą.

Sakoma, kad Nehru sten
giasi sušaukti kur nors, gal 
vėl Genevoje, pasitarimą tų 
kraštų, kurie tiesioginiai 
įvelti į Tolimųjų Rytų kon
fliktą, ir ten ieškoti susi
taikymo būdų. Juk pana
šiai, Nehru pastangomis, 
buvo pasiekta susitarimo 
užbaigimui ginkluoto kon-

N. J.
MIRĖ JURGIS 
KAZLAUSKAS

Vasario 3 d., mirė Jurgis 
Kazlauskas, gyvenęs po 
num. 757 Pennington St. 
Pašarvotas Budreikio šer
meninėje, Linden, N. J. 
Bus palaidotas pirmadienį, 
vasario 7 d. Liko žmona 
Marcelė, du sūnūs ir viena 
duktė. Velionis buvo pa
žangus žmogus./

(Žinią telefonu pranešė 
Mylda Žukas.)

Laisvės personalas reiškia 
širdingą užuojautą velionio 
žmonai, vaikams ir gimi
nėms!

Mažiau pernai užmušta 
darbininku šalies 
pramonėje

Washingtonas. — Darbo 
Sekretorius Mitchell paskel
bė/ kad 1954 metais Ame
rikos pramonėje buvę 7G 
mažiau užmušta darbinin
kų, negu 1953 metais. Per- 
,nai buvo užmušta tiktai 
apie 14,000, tuo tarpu 1953 
metais buvo užmušta apie 
15,000.
Orange, Calif.—N. G. Dyh- 

renfurth organizuoja eks
pediciją į Nepalio karalys
tę. Jis ten bandys užlip
ti ant kalno Lhotse, kuris 
yrą skaitomas antruoju 
aukščiausiu kalnu pasauly
je. Kalnas yra 27,890 pė
dų aukščio.

Panaujino ketveriems 
metams drafto
Įstatymą

Washingtonas. — Atsto
vų Buto Ginkluotų Jėgų 
Komisija vienbalsiai užgyrė 
vyriausybės reik a 1 a v i rri ą 
drafto įstatymą pratęsti K 
dar ketveriems metams. Bu- 
vo manyta, kad papildymui 
ginkluoti]! spėkų atsirąs už
tenkamai savanorių, bet iš
ėjo kitaip. Toli gražu ne
atsiranda tiek savanorių 
jaunų vyrų, kiek reikalinga 
užpildymui vietų tų, kurie 
yra atitarnavę savo termi
ną ir turi būti paleisti. ?

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šilčiau
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; LAISVIECIŲ SUVAŽIAVIMAS
VASARIO 6 DIENĄ, vadinasi, rytoj, įvyksta Lais

vės bendrovės šėrininkų metinis suvažiavimas.
.... Tai, rodosi, nieko naujo mums.nepasako: suvažiavi
mų mes turėjome daug,—vieną kiekvieneriais metais.

Bet iš tikrųjų, tai didelis ir labai svarbus įvykis. 
Kiekvieneriais metais, kiekvienas mūsų suvažiavimas 
darosi vis svarbesnis, vis reikšmingesnis.

‘• 'y Kodėl?
Todėl kad sąlygos dienraščiui leisti kasmet darosi 

. • -painesnės, sunkesnės.
Todėl, kad mūsų eilės vis retėja ir retėja, o tai reiš- 

Jvi.a mažėjimą mūsų skaitytojų, mažėjimą Laisvės rė
mėjų.

. Todėl, kad dienraščio leidimo reikalais rūpintis, sie
lotis tenka vis mažesnei žmonių grupei.

Jeigu taip, .tai tenka juo labiau suglausti visas jė- 
' gas, tenka suvažiavimuose dalyvauti visiems, kuriems 

• i’upi dienraščio išlaikymas, tenka visiems bendrai tartis 
ir savo nutarimus gyveniman vykdyti.

Nežiūrint visko, žmonių mes dar turime, tik reikia, 
kad jie v:si veiktu, bendrai svarbiuosius klausimus, susi 
tusius su dienraščio išlaikymu, studijuotų ir pagal nusta- 

^ tytas gaires visi bendrai ir energiškai veiktų.
Tik už kelerių metų Laisvei jšukaks 50 metų am

žiaus. Tenka viską daryti, kad savo 50-ąją sukaktį mi
nėdama ji būtų dienraštis.

Tai galima padaryti, tai turi būti padaryta!

-ŠIAME SUVAŽIAVIME, kaip ir seniau įvykusiuose, 
laisviečiai apžvelgs praeitį ir tars žodį d.ėl dienraščio at-

ANDAI IR ŠIANDIEN
RODOSI, VISAI NESENIAI prie didžiosios Dnie- 

. pyo upės, Tarybų Sąjungoje, buvo statoma didžiulė hy- 
\ -ydrpgeninė elektrainė, Dnieprostrojus.

. Jai statyti buvo pakviestas amerikietis inžinierius 
Cooper. Jis ten buvo traktuojamas, tarsi koks kuni- 

- Raikštis. O tūli sakė: Žiūrėkite, kokia atsilikusi toji 
jT.atybų Sąjunga — ji nepajėgia pasistatyti (be sveti- 

*-itaų smegenų) nieko didesnio.
Apie tą patį laiką nemaža anglų ir vokiečių inži- 

Jnierhl veikė Tarybų Sąjungoje. Tai buvo pradžia di
džiulio tarybinių tautų pasimoiimo pasistatyti savo pra- 
-monę. Jai buvo reikalinga svetimųjų talka, neš savų 
inžinierių jau stokavo.

Kaipgi yra šiandien?
Ll šiandien toji Dniepro elektrainė tėra tik nykštu- 
C-kas, palyginti su statomąja Kuibyševo (prie Volgos) 
*>elektraine, didžiausia visame pasaulyje.
-3C;: Pravestas Lenino vardo kanalas, jungiantis Volgą 
--’StrDonu, jungiantis, iš tikrųjų, penkias jūras,—kanalas, 
^kuriuo stebisi pasaulio inžinieriai.

Vienos pradėtos, kitos jau baigiamos statyti didžiu- 
-ulės prie upių elektros jėgainės.
'•y. Ir visa tai atliko arba atlieka patys sovietiniai tech- 
' taikai, inžinieriai, patys Tarybų Sąjungos žmonės be jo- 

aXkios išlaukinės pagalbos,'be jokios užsieninės talkos!
' j,’.'** L Tarybų Sąjungos mokslo vyrai—inžinieriai—padėjo 

KiniiOs Liaudies Respublikai pastatyti visą eilę didžiulių 
fabrikų. Faktinai, Tarybų Sąjunga davė Kinijai visus 

pynėms fabrikams įruošimus, mašineriją, ir kitką.
O šiomis dienomis iš Indijos pranešama, kad tarp 

-^Indijos ir Tarybų Sąjungos buvo pasirašyta sutartis, 
rpagal kurią Tarybų Sąjungos inžinieriai-technikai pa- 

... “statys centrinėje Indijoje virš 9 milijonų dolerių vertės 
rrplieno fabriką, kuris, kai bus baigtas, pagamins 1,000,000 

-y tonų plieno per metus. Tarybų Sąjunga, aišku, tą fa- 
yjbriką aprūpins ir mašinomis.
-V - Matot, kaip greit viskas pasikeitė, šalis, kuri dar, 

rodosi, visai neseniai prašėsi talkos iš užsienio, šiandien 
liuošiifdžiai talkauja savo kaimynams!

Praėjusiais metais Tarybų Sąjungoje inžinierystės 
^•mokslą baigė 52,000 asmenų. Šiemet tos šalies aukšto- 
y.sios mokyklos inžinierių išleis dar daugiau.

> !’)*• Štai, kas darosi!

2’ puoL—Laisve (Liberty)- Šestad., vasario (Feb.) 5, 1955

-.. Jie tars žodį, kaip, kokiomis priemonėmis dienrašti
' stiprinti. >t . j

Kaip sakėme, laikai sunkūs. Bet kadangi jie sun- į___ _ ____
• k'us, tai dienraščio gyvavimas darosi juo svarbesnis, juo : litaristų tarpe, " esą tokių, 
reikalingesnis, juo reikšmingesnis. Tai supranta, tai ži- į kurie linkę orientuotis į Ry- 
hd kiekvienas laisvietis. Todėl jis ar ji rytojaus su-i 
važiavime nuoširdžiai ir draugiškai aptars visą padėtį 
ir, be abejojimo, suras atsakymą, kaip net sunkiausiose

. sąlygose palaikyti savo spaudą.
• . Mes linkime suvažiavusiems sėkmingai išspręsti vi
ešas dienraščio leidimo problemas!

I KAS K 5 RAŠO IR SAKO
JIE IR VĖL PRAŠO 
PINIGŲ “LIETUVAI 
LAISVINTI”

Lietuviškieji kryžiokai, 
susispietę į ALT, ir vėl pra
šo, kad žmonės aukotų 
jiems pinigų “Lietuvai lais
vinti.” Tąjį “laisvinimą” 
reikia suprasti taip: ALT 
vadovai nori pasivažinėti, 
nori daugiau gauti kelio
nėms ir sugaištims.

Nors Sandara sako, kad 
“Amerikos Lietuvių Taryba 
turi daug ką paremti, daug 
ką atlikti,” ■ tačiau galvo- 
jantieji žmonės tam netiki. 
Nes jie mato, kaip be jokios 
atodairos pinigai švaisto
mi.

Tenka priminti, kad ir 
tautininkai jau netiki ALT 
vadovų plepalais ir auko
mis gautų pinigų sudoroji
mu. Tautininkai įsikūrė sa
vo fondą ir prašo savo pa
sekėjus, kad jie jam au
kotų. Jie taiogi nori “Lie
tuvą laisvinti” taip, kaip 
laisvina Grigaičiai, šimu
čiai ir Vaidvlos...

PAVOJUS—KAM?
Kanadiškis Liaudies Bal-

“Daug kam atrodo, kad 
taikos judėjimas priešingas 
vokiečių apginklavimui tik 
dėl to, kad ginkluota Vo
kietija sudarys pavojų so
cialistinėms šalims. T a i 
visai su tiesa nesutinkąs 
teigimas. Yra tokių, kurie 
mano, kad Tarybų Sąjun
gos pasiūlymai atmetami 
dėl to, kad Franci j a ir Bri
tanija nenori matyti Vokie
tiją apvienytą. Ji sudary
tų per1 didelę konkurenciją. 
Tai viena. Kita, ir Vakarai 
ne per' daug pasitiki Vo
kietija. Vokietijoj, net mi- 

tus palankiai. Neutral1’
Vokietija, teigia jie, galėtų

“Tokia sistema, kaip kad 
dabar Vakarai organizuoja, 
pastosianti kelią vokiečių 
apsivienijimui, įjungsią ją j 
savo tinklą, kad būtu len 
via u išlaikyti ją savo jPa- 
koj. Ar ilgai tas busj ga

 

lima, žinoma, suų^u^asa-; 
kyti, bet dedamos pastan
gos palaikyti ją savo įtakoj.

“Adenaueris, kiek maty
ti, gerai kooperuoja. Bet 
jis senas. Tuoj bus 80 me
tų amžiaus. Manoma, kad 
jis neilgai gyvens. Tada 
gali paimti galią į savo ran
kas militaristai. Tada ga
li susidaryti problema. Jie 
gali pasimoti išsivaduoti iš 
NATO kontrolės.

“Idėja, kad vokiečiai ma
to savo išganymą, verži
mosi tiktai Rytuosna, yra 
klaidinga. Daug vokiečių 
tikį, kad jiems tenai nėra ( 
jokių progų. Daug kartų ' 
jie bandė ir visuomet pra
kišo.

“Mūsų vakarinis blokas 
gali prisivirti nemažai ko- 
v,ės sau, nors įsivaizduoja, 
kad pusė milijono vokiečių 
bus geras atsparos punktas. 
Tikrumoje gali būti, kaulas 
gerklėj. Juo daugiau vo
kiečiai susidurs su savo są
jungininkais, tuo daugiau 
nepasitenkinimo atsiras. •

“žaidimas su Vokietija 
yra labai rizikingas daly
kas.”

PR. GUDUI 70 METŲ
Chicagos Marijanų laik

raštis pranešu, ( kad š. m. 
sausio 30»d .vienam jo re
dakcijos darbininkų, Pranui 
Gudui, sukako 70 metų am
žiaus.

Kadaise Pr. Gudas dirbo 
“Katalike,” kurį leido bro

liai Tananevičiai Chicagoje. 
Vėliau jis dirbo “Darbinin
ko” redakcijoje, kai ta laik
raštį kun. Fabijonas Kemė
šis įsteigė South Bostone.

APGAVO
Vilnis rašo:
“Pereitą vasarą Stude

baker kompanijos darbi
ninkai, dirbantieji jos įmo
nėse So. Bend, Ind., sutiko 
nusikapoti algas, kad kom
panija, galėtų atsi laikyti 
konkurencijoj su General 
Motors ir Fordu. Bendrai 
imant, algos nukrito ant 25 
nuošimčių. Vis smarkiau ir 
smarkiau reikia dirbti- ir vis 
daugiau ir daugiau paga
minti.

“Ir kad Stude baker i o 
kompanijai būtų gana. Pra
džioj šių metų kompanijos 
šulai vėl pradėjo rėkt, kad 
konkurencija su General 
Motors, Chrysleriu ir For- 

,du darosi aršesnė, kad bū
tinai reikia- sumažinti ga
mybos išlaidas ir dar la
ibiau padidint darbo našu
mą'.

“Darbiu in k a i. pr i t r ūko 
kontrybės. Net vietinio uni
jos lokalo vadai pripažįsta, 
kad kompanija suvedžiojo 
darbininkus. Kompanijos 
duoti pažadai nebuvo išpil
dyti.

“Studebaker darbininkai 
gavo gerą pamoka. Jie pa
matė, kad nusileidimas per
eitą vasarą buvo didelė 
klaida. Kompanija taip pri
sipratino prie prakaito čiul
pimo sistemos, kad galo tam 
nesimato.”

Anekdotai
’ ! PerMlig* kalba
Kadaise t>yydoše‘ (pusty- 

nėje) akmenini ame pa- 
kriaušyje gyveno trys vy
rai — tyrininkai (hermi- 
tai). Pabėgę iš miesto nuo 
triukšmo ir alaso, jie da
bar leido savo dienas ra
miai kiūrėdami i akmeni- 

£ sienas, retai kada vie
nas kitam žodį pratardami.

/Vieną dieną pro jų pa- 
k/iaušio angą prabėgo ar
klys. Po šešių menesių, vie
nas s iš trijų burbtelėjo: 
“Tai buvo puikus bėras ar
klys.”

Dvejiems metams praė
jus, antrasis tyrų gyvento
jas tarė: “Tas arklys bu
vo ne bėras, bet baltas.”

Dar už vienų metų, tre
čiasis pakriaušio įnamis at
sistojo ir, eidamas prie an
gos, įkirto:. “Jeigu čia ne
siliaus tie nuolatiniai gin
čai, tai aš turėsiu eiti kitur 
ramybės ieškoti.”

Geriausias vyras
Pernai jaunas egiptietis 

archeologas (senienų tyri
nėtojas) Kamai El-Malach 
Egipto tyruose atrado va
dinamą saulinį laivą, kurį 
faraonas Cheopsas pirm 
5,000 metų buvo pasidirbi- 
nęs, idant numiręs galėtų 
juo amžinai greta saulės 
dausose keliauti. Apie tai 
daug buvo laikraščiuose ra
šyta iv čia tik tam prime
nu, kad duoti pagrindą se
kančiam anekdotui:

El-Malachui p a s k i 1 b u s 
saulinio laivo atradimu, 
kažkoks europietis jo mo
ters paklausė, kaip jinai 
jaučiasi, ištekėjusi už tyri
nėtojo, kurio akys visados 
j praeities senienas nu
kreiptos?

“Archeologas tai geriau
sias vyras, ;kokį bent kuri 
moteriškė galį gauti,” jaus- 
ihingai atsakė moteris. “Tik 
pamąstykite: kuo labiau jo

Antanas Venclova

Seniausios pasaulyje kultūros tauta -- 
darbščioji kinų tauta

(Tąsa)
“Dangaus šventovė”

Su dideliu įdomumu ap
žiūrėjome Pekine taip pat 
stebinantį kinų architektū
ros paminklą, vadinamąją 
Dangaus šventovę, švento
vės rūmai pastatyti parke, 
užimančiame apie 270 hek
tarų plotą, užsodintą kipa
risais. Mino ir Cino dinas
tijų laikais čia eidavo mels
tis imperatoriai, prašyda
mi Budą ir kitus dievus ge
ro oro derliui, o taip pat 
-turtingo derliaus. Į t)an-' 
gaus šventovę eina plytomis 
išgrįstas platus kelias. Sa
ko, kelio viduriu nevaikš
čiodavęs netgi imperatorius 
—juo eiti buvo skirta Bu
dai. O dabar šiais “dievų 
takais” drąsiai žingsniuoja 
linksmi Kinijos pionieriai 
su raudonais kaklaraiščiais.

Perėjus*' vįsą eilę kiemų, 
prieš akis pasirodo milžiniš
kas apvalios formos trijų 
aukštų pastatas, iškyląs vir
šum trijų aukštų marmu
rinės baltos terasos. Tai 
pati D a n g aus šventovė, 
dengta violetinėmis malks
nomis. Ji buvo pastatyta 
1420 metais. Netoli šventu
res yra vadinamasis “Dan
gaus altorius,” statytas 16 
amžiuje . Dangaus šventovė 
turi 100 či (23* metrus) 
aukščio. “Dangaus alto
rius” yra taip pat apvalios 
formos ir turi tris aukštus. 
Kiekvienas aukštas, suda
rytas iš 9 laiptelių, aptver
tas marmurinių stulpelių 
turėklais. 'Altoriaus viršujė 
yra apvali aikštė, turinti 
įdomią ypatybę? Jeigu kal
bi, stovėdamas aikštės vi
dury, balsas, žymiai susti
prėjęs, grįžta atgal.

Prie Dangaus šventovės 
yra ir kitų keistenybių ar-i 
ba įdomybių, kurių nerasi 
niekur kitur. Sakysime, čia 
yra šulinys, kurio vanduo 
saldus. Yra pastatas Chu- 
anciuniui. Tai pusračiu ei
nanti vidutinio aukščio sie
na. Du žmonės, veidu at
sistoję sienos link toli vie
nas nuo kito, kalbėdamiesi 
taip aiškiai girdi vienas an
trą, tartum jie kalbėtųsi te
lefonu. Siena, kaip ir dau
gelis kitų įdomybių Kinijos 
architektūroje, rodo, kad 
šios šalies statytojai labai 
gerai pažino fizikos dėsnius 
ir mokėjo jais naudotis.

Čia verta papasakoti taip 
pat apie ' stebuklingai gra
žų architektūros ir parkų 
ansamblį, esantį už dešim
ties kilometrų į šiaurės va
karus nuo Pekino. Tai bu-1 
vusieji Vasariniai impera
torių rūmai, vadinami Iche- 
juąn (Ramybės parkas) ar
ba Vanšoušen (Ilgo am
žiaus kalnas). Šis įstabus 
architektūros paminklas 
yra žinomas ne tik Kinijo
je, bet ir toli už jos ribų. 
Dar prieš aštuonis šimtus 
metų Kinijos valdovai at
kreipė dėmesį į tai, kad šios 
vietos pasižymi nepaprastu 
gamtos grožiu.

Jau 12 amžiuje čia buvo 
pastatyti rūmai, 1860 me
tais interventai, anglų ir 
prancūzų kariuomene, įsi
veržusi ' į Pekiną, sudegino 
ir šiuos rūmus. 1888 me
tais imperatorienė Cč Si, 
garsėjusi palinkimu plačiai 
ir lengvai gyVentf, už pini- 

moteris sensta, tuo labiau 
vyras ja domisi!”

Sutaisė J. H Pranašas
• . '-L

(Iš kelionės įspūdžių) 
gus, skirtus pastatyti Kini
jos laivynui, iš naujo per
statė vasarinius rūmus, pa
vadindama juos Ramybės 
parku. Rūmams statyti bu
vo išleista 80 milijonų lia
nų (beveik trys milijonai 
kilogramų) sidabro. U ž 
šiuos pinigus buvo galima 
nutiesti 4,000 kilometrų il
gio geležinkelį. 1900 metais 
Kinijoje įvyko nukreiptas 
prieš imperialistus vadina
mas boksininkų sukilimas. 
Jungtinė astuonių imperia
listinių valstybių armija, 
žiauriausiai numalšinusi su
kilimą, užėmė Pekiną. Iche- 
juan rūmai vėl buvo išplėš
ti ir apgriauti. 1901 metais 
imperatorienės Cy Si įsa
kymu rūmai buvo iš naujo 
atstatyti ir išliko ligi mūsų 
dienų. Tai iš viso vieninte
liai vasariniai t imperatorių 
rūmai, kurie pasiekė mūsų 
laikus.

Vasarinę imperatorių re
zidenciją, pastatytą ties kal
nais ir ežeru, sudaro dau
gybė įvairiausių rūmų,šven
tovių, tiltų, galerijų, bokš
tų ir paviljonų. Didelis rū
mų ansamblis pastatytas 
ant ežero kranto. Dau
giau kaip pusės kilometro 
ilgio lengvutė galerija eina 
ežero krantu. Galerijos lu
bose žymiausių ano meto 
dailininkų išpiešti įvairių 
Kinijos vietovių vaizdai su 
žvėrimis bei augalais. Rū
mus siaučiančiuose parkuo
se auga daugybė retų me
džių ir gėlių, o ežere ir 
tvenkiniuose plūduriuoja lo
toso lapai. Pavasari loto
sas čia pražysta dideliais 
rausvais ir baltais žiedais. 
Ties rūmais stovi milžiniški 
variniai liūtai, kitur susta
tyti variniai smilkintuvai. 
Jie turi drakonų ir feniksų 
pavidalą. Juose būdavo de
ginami sandalo medžio ga
baliukai, kurie skleisdavo 
aplink kvepiančius dūmus.

Kur būdavo statomos 
operos

Nuo Ilgo amžiaus salės į 
šiaurę stovi rūmai, prieš 
kurių pagrindinę salę įtai
syta scena. Čia imperato
rienė su savo dvariškiais 
mėgdavo žiūrėti operas ir 
kitokius vaidinimus. 1 š 
abiejų scenos pusių įtaisy
tos ložės rūmų dvariškiams. 
Scena — tai trijų aukštų 
pastatas, žymiai didesnis už 
aplinkinius. Rūmuose ligi 
šiol galima matyti ne tik 
imperatorienės Cy Si namų 
apyvokos daiktus ir jos 
portretą, darytą ameriko- 
nės dailininkės (tai buvo iš 
viso pirma užsienietė, pa
kliuvusi į Kinų imperatorių 
rūmus), bet ir daugybę pa-1 
veikslų, metalinių ir porce
lianinių daiktų, senoviškų 
knygų. Į kalną laiptų pavi
dalu eina bijūnų gėlynas. 
Bijūnai iš senų laikų Kini
joje laikomi turtingumo ir 
pagarbos simboliu, o Cino 
dinastijos metu ši gėlė bu
vo pavadinta kinų tautos 
gėle. Kalno viršuje stovi 
didžiulė šventovė, o jos vi
duje milžiniškas auksinės 
spalvos sėdintis Buda. Ne
toliese galima matyti kana
lą, iškastą imperatoriaus 
Ciah Lun įsakymu. To pat 
imperatoriaus įsakymu ka
daise kanalo krantuose bu
vo įrengti barai, restora
nai; antikvarinės parduotu
vės, knygų magazinai. Im
peratoriui paliepus, kai jis 
išeidavo .pasivaikščioti ka
nalo krantais, pardavėjai

t

eunuchai turėdavo čia pre
kiauti, ir visa tai impera
toriui primindavo pietus, 
kur jis kadaise lankėsi ir 
kur jam patiko panašūs 
vaizdai. Dabar iš visų šių 
įrengimų maža kas teišliko.

Lankytojus čia stebina 
taip pat vakarinėje ežero 
dalyje esąs marmurinis lai
vas, kuriame imperatorienė 
Cy Si įsakė įruošti dviejų 
aukštų kajutę ir kažką pa
našaus į viršutinį laivo de
ni, v

Įdomu ynatyti, su kokiu 
pasitenkinimu kinų darbi
ninkai, valstiečiai, mokslei
viai valandomis vaikščioja 
žaliomis Ichejuanės parkų 
alėjomis po puošnius rū
mus, ežero krantu eina il
ga nuostabia galerija, plau
kioja po ežerą, gėrisi la
mais, aštuoniakampe tibe- 
tiška pagoda ir lengvais pa
viljonais, tikriausiai galvo
dami, kad visas šis grožis 
sukurtas jų tėvų ir protė
vių rankomis ir tik po liau
dies pergalės atiduotas , 
jiems patiems naudotis. '

Iš daugybės Pekino meni
nių įspūdžių į atmintį įstri
go ir vadinamoji Rytų ra
mybės turgavietė, kur aki
vaizdžiai matai, kaip šių 
dienų Kinijos meistrų me
no gamyba eina į gyveni
mą. ši turgavietė, esanti 
netoli miesto centro, užima 
didelį plotą, uždengtą sto
gu. Po stogu yra šimtai ir 
tūkstančiai pirklių spaliukų. 
Čia prekiaujama daiktais, 
kuriuos kitur tegali matyti 
tiktai muziejuose. Ir dieną, , 
ir vakare čia dega elektrą \ 
lempos. Jų šviesoje žiūfo- , 
vo akį patraukia iš medžio 
ir kaulo išpiaustytos Bu
dos statulėlės, įvairiausi . 
žvėriukai, paukštyčiai ir žu
vys. Stebina čia metalo dir
biniai — apyrankės, auska
rai, įvairiausi papuošalai, 
inkrustuoti dramblio kaulu, 
jašma, brangakmeniais, ne-/ 
paprastai gražūs medžio 

: dirbiniai — juodos laku.pa
dengtos dėžutės ir ištisi ar
batos servizai, pagaminti iš 
medžio ir taip pat padengti 
juodu laku su auksiniais 
piešiniais. • \

(Bus daugiau)

I

Į

Amerikietis bus atomi
nes komisijos sekret.

Jungtinės Tautos, N. Y.—- 
Jungtinių Tautų komisijai 
paruošti pasaulinę konfę- 
lenciją dėl taikaus atoimf 
nės energijos vartojimo va
dovaus amerikietis prof. 
Whitman iš Massachusetts 
Institute of Technology. Jis 
paskirtas generaliniu komi
sijos sekretoriumi. Fizikos 
mokslo dirvoje prof. Whit
man plačiai žinomas. Ko
misijos prezidentu bus in- 
dusas mokslininkas Bhab
ha. Konferencija įvyks rug
pjūčio 8 d. Genevoje, Švei
carijoje. <•

Lč-ndonas. — Britanijoje 
auga nepasitenkinimas val
džios pataikavimu Jungti- • 
nėms Valstijoms Tolimųjų 
Rytų reikaluose. Ypatin
gai darbieciai vysto vyriau
sybės politikai opoziciją.

NatlWashingtonas. — Watiqjh 
al Labor Board patvarkė 
kad kovingoji Mine, Mill 
and Smelter Workers unija 
neturi legalių teisių po 
Taft - Hartley aktu.



Literatūras
ebbiir (Deras

Ką pasėjo, tas užderėjo
Pačių dipukų spaudoj girdisi nusi

skundimų, kad jų leidžiamus šioj šalyj 
laikraščius bei knygas patys dipukai ne
skaito. Jų leidžiama literatūra, kaip 
kokybe taip 'ir kiekybe -esanti tik “škar
malienė”, “pamestinukė”, “skrajojanti 
lėkštė”, “literatinis elgetynas” ir t. p. 
Dipukai, esą, Įsimylėję tik į bankų kny
gutes, o kurie turi automobilius, tai vie
toj knygų, skaito mylias.

Ta'i labai teisingai pavaizduota diplo
matiškomis skiauterėmis pasipuošusių 
dipukų charakteristika, jų kultūriško 
pakilimo lygis. Mat, diplomatiška 
sjnauturė dar toli gražu nepadaro žmo
gų apsišvietusiu, inteligentu.

Tačiau, tenka paklausti gerbiamųjų 
“tremtinių”, o kokią literatūrą jūs skai
tėte Smetoną laižydami Lietuvoje? Atsa
kymas: bankininkai skaitė vekselius, 
aukšti gerbiami valdininkai—litus, .ma
žesnieji pareigūniukai—kyšius, jų tar
me vadinamus “žvaigždėmis”, kaimie
čiai—varžytines, o visa “aukštoji ger
biamoji” bei tituluota ponija — “zagra- 
nienos” stikliukus!

Prie to dar, tenka paklausti, argi ta 
pati knyga, kurią jūs čia vadinate “škar- 
maliene”, “pamestinuke” ir t.t., buvo 
kiek turtingesnė, pažangesnė, kad ją su 
pasigėrėjimu skaitytų visa Lietuvos 
liaudis? Su gėda turite prisipažinti, 
kad ne!

Tų laikų Lietuvoj leidžiamos knygos, 
veik išimtinai buvo romanai Lietuvos 
poniutėms ir spausdinama tik tiek, kiek 
tų poniučių ten buvo. Netoli 3-jų mili
jonų tautai, tik reto romano tiražas vir
šijo poros tūkstančių egzempliorių. Tai 

> kam. dabar dejuoti, kad knyga paliko 
tik “škarmalienė”? Kokia sėkla Lietu
voje begaspadoriaudami pasėjote, tokį 

I vaisių čia atbėgę pjaunate.
Romanai tik poniutėms, o poezija tik 

lietuviškai-esperantišką kalbą supran
tantiems ponams.

Štai man pakliuvo į rankas matomai 
dipuko Henri Radausko eilėraščių rinki
nėlis, “Strielė Danguje”. Knygelė iš- 

‘ leista Chicago j. Tačiau kas mane ste
bina, tai tas, kad virš 20 tūkstančiams 
sugužėjusių i Jungt. Amerikos Valsti
jas dipukų dribtelta tik 700 egzemplio
rių, 110 puslapių knygiapalaikės!

Tai jau daugiau negu skandališka, 
palyginus su mūsų Literatūros Draugi
jos leidžiamų knygų kiekiu, tituluotų 
ponų kultūriško lygio škarmalienė! Gi 
dauguma tame rinkinėlyje eilėraščių, 
matomai dar Lietuvoj autoriui būnant, 
parašyti. Patsai autorius, H. Radaus
kas, irgi nėra naujakūris poezijos dir
vonuose. Jo eilėraščiai gražiai sueiliuo- 
zti, lyriški, lankstūs. Nekuriais iš jų ten- 
įp tik pasigėrėti, kurie parašyti lietuvių 
kalba. Bet kurie parašyti “lietuviškai- 
esperantiška” kalba, tai tik tituluotiems 
ponams ir suprantama. Štai jums ir pa- 
vyzdis:

“žvaigždes skaičiuojam kiaurą dieną 
O naktĮ geriam su velniais 
Ir kreivą restorano sieną
Išrašom posakiais švelniais”.

Nemokant poniškosios “esperantiškos” 
kalbos, ta'i iš viršpacituoto eilėraštėlio 
neišeina nė dievui žvakė nė velniui ka- 
čerga. Kas gi matė dieną žvaigždes ar 
restauranuose žmones, net kad ir ponus, 
geriant su velniais? Taęiau tą eilėraštį, 
proza išguldžius “ant lietuviško l’iežu- 

z vio”, tenka atiduoti autoriui didelis kre
ditas.

Tų laikų Lietuvos valdonai kyšius va- 
\ dindavo “žvaigždėmis”, o savo viršinin

kus, bent jiems negirdint—velniais. Tad 
^dieiŽcSnis prisiskaitę “žvaigždžių”, nak
timis norėjo ar ne, turėjo gerti su “vel
niais”. O kai tų “žvaigždžių” neužtek
davo ir “velnių” gerklės dar nebūdavo 
pripiltos, tai, ant restaurano kreivos sie
nos pasitiesęs tam tikrą vekseluką, “iš
rašė posakiais švelniais”, kad restaurano

' ar traktierio savininkas, amerikanckai 
sakant, patriustytų.,.

Štai ir kitas “esperantiška” kalba pa
rašytas eilėraštis:

“Tarp mandolinų vaikšto vejas
Ir čiulba debesys žali,
Ir melodingos bangos liejas 
šiltoj, dainuojančioj šaly”.

Ką šitokio turinio eilėraštį perskai
tęs, nemokąs “esperantiškos” kalbos lie
tuvis pamanys apie patį autorių? Vei
kiausia nusispjaus ir pasakys: “Čia jau 
ir pačiam autoriui gaidukai gieda gal
voje. Kas matė žalią debesį ir net čiul
bantį?”

Betgi reikia žinoti,.kad anų laikų Lie
tuvos ponai savo “esperantiška” kalba 
kalbėdamiesi, nesispardančias poniutes 
vadindavo “mandolinomis” arba “forte
pijonais”. Ten, matomai, kokiam nors 
baliuj už “mandolinas” susivaržę du po
nai, susipešė. Vienas gavo tokį antausį, 
kad jam pažaliavo akyse, o ausyse pra
gydo lakštingala. Tad jam ir pračiulbo 
cigaretų dūmų “debesys žali”. Gi su to
kiais įvykiais Lietuvos ponija taip buvo 
apsipratusi, kad:

“Ir melodingos bangos liejas 
šiltoj, dainuojančioj šaly”.

Kas toj “šiltoj, dainuojančioj šalyj” 
maudėsi pertekliuose, skendėjo orgijose? 
Aiškinti netenka. Bet tik jau ne per 
varžytines ubagais išvaryti valstiečiai. 
Dar viena citata api-e “fortepijoną”:

“šląpioj žolėj prabėgo fortepijonas, 
Akordų smūgiąi nukrėtė rasas.
Šlamėjimą girdėjų šventas Jonas, 
Tvankiems šilkams nuskridus į dausas”.

Viriš pacituotą eilėraštį perskaičius, 
vėl spjaudyti tenka. Manai, kad poetas 
blūdija. Bet kada tuomlaikiniai Lietu
vos ponai “fortepijonais” vadindavo ne
sispardančias poniutes, tai ir eilėraščio 
prasmė savaimi išryškėja ir autoriaus 
sugabumai vėl išlenda į viršų. Mat, po 
švento Jono atlaidų vienas “fortepijo
nas”, patekęs kur į užmiestį, rytą prasi
blaivęs, skuta miesto link. Jos batukai, 
poetiškais, žodžiais: “Akordų smūgiai 
nukrėtė rasas”. O kas ten dėjosi, “Gir
dėjo šventas Jonas”.’ Gi kaip ten su 
tais “Tvankiais šilkais” — patys skai
tytojai galite dasįprotėti.

Tad višgi virš pacituotieji poeto H. 
Radausko eilėraščiai, nors ir ne lietuvių 
kalba parašyti, pastato prieš mūsų akis 
morališkąjį Lietuvos ponų supuvimą pil
noj nuogybėj. ' ■ .

Tikimės, kad tie mūsų naujai atvyku
sieji broliai, kurių rankos nėra suteptos 
Lietuvos liaudies krauju, — išsipagirio
ję iš to blūdo, kad jie kada nors vėl grį
žę į Lietuvą, susitūps į tuos pačius šil
tus lizdelius, — išėję gyvenimo mokyklą 
Amerikos darbavietėse, ateis “į dvasią 
šventą”, o pati gyvenimo tikrovė paro
dys jiems kelią, kuria kryptimi eiti.

Senas Vincas

------------------- - i

Žmogus
Po daug vargo, po daug ilgų kovų žmogus 
Užvaldė žemynus ir jūras plačiausias, 
šiandien jo gopšumui peržemas net dangus... 
Jis nori užgrobti ir "žvaigždes skaidriąsias.

Lėktuvai, tankai, šarvuoti laivai, rakietos 
Plieno džiunglėse šnypščia, mauroja...
Savo padangėje jiems permaža jau vietos, 
Karo ištroškę, jie ugnim švokščia, alsuoja.

• • • t \

' Visi tie rūstūs, plieniniai karo dievaičiai,
Tai juk žmogaus gobščios vaizduotės padarai. 
Lėktuvai, tankai ir rakietos ne našlaičiai, 
Turi jie globėjus, kurie šeria juos gerai...

Mašinos seka žmogaus pramintu karo taku 
Ištikimai, lyg šešėliai jo audringos sielos, 
žmogui pačiam atsigrįžti atgal jau baisu, 
Bailiai jis dairosi... ieško taikos ir šviesos.

Spgliūnas

Lai savo sūnus varo!
Kaip kurmiai jie knisas prie svetimos 

žemės,
Tarsi aštuonkojai vis rėpia tautas.
Ten kraujuotą auksą, džiaugdamiesi semias, 
čia retežiais varžo mūs-teises šventas.

Kai kraujo latakais jiems auksas griuvena, 
Kai negyvus keičia gyvais daliniais,— 
Naujus milijonus skerdyklon vėl gena 
Ir iš džiaugsmo ploja jie delnais švelniais.

Argi jiems apeina gyvybė jaunuolio?
Jos pirkt jiems nereikia, tik džiaugias . 

“širdis”,
Kaip krūtines ardo durklais brolis brolio, 
Nes su krauju aukso lašelis iškris...

čia dar nenudžiūvus žemelė kraujuota, 
Dar kalvos ir kloniai kvėpuoja žmogiena... 
Ten Jau vėlei rengia naują karo puotą, 
Vilkų balsais staugia ir naktį ir dieną.

Juokavimu skrenda per žmones balsai :.
“Už auksą nupirks ir krūtinę”.
Bet jiems pirkt nereikia... Tik šypsos šaltai, 
Tiek motinų širdžių sutrynę...

Gražiai apmaskavę 'j.ie savo tikslus, 
Trenksmingai karo maršus groja!
Mat, kraujuose tręšto aukso bus derlius— 
Gyvybės nieko nekainuoją.

Bet jei kas be stogo vaitoja graudžiai, 
Balsas tuoj nugrimsta be žado...
Jie pelną suskaitę, žiovauja saldžiai, 
O minios lai miršta iš bado.

Tačiau, jei už taiką pakyla balsai, / 
Prieš karus išstoja minios!
Jie kaip širšių spiečius, įsiunta už tai, 
Gyliais nuo taikos ginas.

Kas daleistų žemę paverst pelenais, 
Dasileistų net trečiojo karo.
Tas su tokia mintim, lai ein’ po velniais! 
Toks gėdą civilizacijai daro!

Prieš karus, už taiką, liaudie, stok į kovą!
O jei kas nori karo,
Karo dievaitį paėmę už vadovą, 
Pirmieji savo sūnus lai varo!

t.

Senas Vincas

Simfonijos kūrinių 
koncertas Vilniuje 

vilniusL- Pastaruoju uhetu pas 
mus pagausėjo simfoninių koncertų, ku- * 
rių metu atliekami rusų ir Vakarų Eu
ropos muzikos klasikų, tarybinių tautų 
ir lietuvių praeities' bei šiuolaikinių 
kompozitorių kūriniai.

Gruodžio 8 d. įvykusiame Valstybinė
je filharmonijoje simfoninės muzikos 
koncerte išgirdome Bramso, Sumano ir 
Listo simfoninius kūrinius.

Pirmojoje koncerto dalyje buvo atlik
ta didžiojo vokiečių kompozitoriaus J. 
Bramso ketvirtoji simfonija e-moll. Tai 
kūrinys, pasižymįs stipria, glausta for
ma, dideliu išraiškingumu, emocialumu 
ir giliu turiniu. Atlikti šį sudėtingą 
muzikos kūrinį net ir geram kolektyvui 
nėra lengva, nes jis reikalauja iš orkes
tro ne tik didelio muzikalumo, bet ir to
bulos grojimo technikos. Nelengvas jis 
yra ir dirigentui, ypač interpretaciniu 
atžvilgiu. Respublikinio radijo orkest
ro atlikime J. Bramso simfonija 
skambėjo visumoje neblogai — eilė epi
zodų, ypač antroje ir trečioje simfonijos 
dalyse, parodė atlikėjų įsigilinimą į kū
rinį, jo supratimą. Tačiau pirmoji claps 
buvo perdaug ištęsta, jos antrojoje te
moje pasigedome reikiamo vyriškumo. 
Trūko kompaktiškumo ir simfonijos fi
nalui.

Koncerto klausytojų dėmesį taip pat 
traukė romantiškasis R. Šumano koncer
tas fortepionui su orkestru a-moll. Šia
me kūrinyje autorius sprendžia atskiro 
individo ir visuomenės santykio proble
mą., Individualumą atstovauja fortepio- 
nas, visuomenę — orkestras.

R.. Šumano koncertą fortepionui su 
orkestru atliko Vilniaus dešimtmetės 
muzikos mokyklos aštuntosios klasės mo-

a-

kinė E. Elinaitė (prof. J. Ginzburgo kla
sė). Pirmą kartą ji dalyvavo kaip solis-, 
te simfoniniame koncerte ir, reikia pa
sakyti, visumoje pateisino viltis. E. Eli- 
naitės skambinimas jautrus, muzikalus.

Koncerto pabaigoje Respublikinio ra
dijo simfoninis t orkestras, diriguojamas 
nusipelniusio meno veikėjo A. Klenic- 
kio, atliko populiariąją vengrų kompo
zitoriaus Fr. Listo simfoninę poemą 
“Preliudus”. Šis programinis kūrinys, 
vaizduojantis žmogaus gyvenimą, jo 
kančias, kovas, meilę ir džiaugsmą, šia
me koncerte praskambėjo daug įtikina
miau negu ankstesniuose koncertuose,

Didingos valandos
Antrojo visasąjunginio tarybinių ra

šytojų suvažiavimo su dideliu dėmesiu 
laukė visa tarybinė liaudis ir milijonai
pažangių žmonių žemės rutulyje. Tai 
didžios reikšmės įvykis. Su nekantru
mu jo laukė ir Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės, jų tarpe ir lietuvių rašytojai, 
šia proga prisimena 1934 metai — Pir
masis visasąjunginis tarybinių rašyto
jų suvažiavimas, kuris vyko tada, kai 
mūsų gimtajame krašte tebesiautėjo fa
šizmas. Pamenu, mūsų jaunųjų pažan
giųjų rašytojų dėmesys suvažiavimui 
buvo nepaprastai didelis. Petras Cvirka 
ir kiti draugai per radiją klausėsi M. 
Gorkio pranešimo, jaudinosi ir džiaugėsi 
tarybinės literatūros laimėjimais. Tas 
suvažiavimas savo istoriniais sprendi
mais padarė didelį poveikį ir lietuvių 
pažangiems rašytojams. Nėra abejonės, 
kad jo nutarimai paveikė ir “Žemės 
maitintojos” autorių.

Praėjo dvidešimt metų. Gyvųjų tarpe 
nebėra daugelio tų, kurie mus įkvėpė, 
nebėra ir kai kurių, iš tų draugų, kurie 
taip giliai išgyveno tą suvažiavimą.

šiandien, kai atsidarė Antrasis visa
sąjunginis tarybinių rašytojų suvažia
vimas, lietuvių rašytojai ne tik gali su
važiavimo darbo eigą sekti, bet ir jie pa
tys nemažu būriu jame dalyvauja.

Didieji Kremliaus rūmai. Štai į juos 
žengia mūsų literatūros klasikas Anta
nas Vienuolis, kurio vardas santvarkos 
metais pasidarė plačiai .žinomas visasą
junginiam skaitytojui.

Kremliaus salėje matau Aleksandrą 
Guzevičių — “Kalvio Ignoto teisybės” 
autorių. Prieš dvidešimt metų jį kaus
tė fašistinio kalėjimo grandinės, o šian
dien jo krūtinę puošia laureato ženklelis. 
Didelės ir reikšmingos yra permainos, 
rodančios lietuvių literatūros didelę pa
žangą.

Didieji Kremliaus rūmai pilni tarybi
nių rašytoju, svečių iš Tarybų šalies' 
sostinės ir iš užsienio. Palengva pilnė
ja Didžioji posėdžių salė. J'i nepapras
tai glaudžiai susijusi su lietuviu liau
dies istoriniu apsisprendimu 1940 ’m. 
rugpiūčio 3 d. Nors šiandien, rinkda
miesi į Antrojo suvažiavimo atidarymą, 
savo tarpe nebematome nei P. Cvirkos,* 
nei S, Nėries, nei L. Girds, bėt Šioje sa
lėje jie buvo 1940 metų rugpiūčio mėn., 
kai Lietuva buvo priimta į tarybinių 
tautų šeimą. Rodosi, net matai šiuos 
mūsų kovos draugus, bestovinčius prie 
tribūnos. O tribūna ta pati. Viskas 
čia taip pat, kaip anomis istorinėmis 
mūsų liaudžiai dienomis. Jie nebepasa- 
'kys žodžių iš šios tribūnos, bet iš šios 
tribūnos su meile ’ir pagarba ištariami 
jų vardai ir apie juos kalbama. Pagerb
dami atsistojimu mirusius rašytojus, 
suvažiavimo dalyviai pagerbia ir 'myli
muosius mūsų draugus., tiek daug nu
dirbusius kuriant lietuvių literatūrą.

Artėja 16 valanda. Su visa atsako
mybe pajunti valandos didingumą ir is
toriškumą. Čia, kur lemiamas mūsų ša
lies gyvenimas, kur daromi istoriniai 
politiniai sprendimai, susirinko litera
tūros meistrai, žmogaus sielos ’inžinie
riai. O kartu su jais tiek daug čia 
mums pažįstamų literatūrinių herojų, 
kurie skaitytojų širdyje gyvena 
riau ir ryškiau, negu juos sukūrė 
tojai.

Štai į tribūną kopia nedidelio ūgio, 
jau žilstelėjusiais plaukais, rašytojas. 
Ir rodosi, matai, kaip drauge su juo ko
pia “Pakeltos velėnos” didvyriai su Da
vy dovu priešakyje, kaip žengia ir ver
žiasi pirmyn nuostabi “Ramiojo Dono” 
epopėja.

Čia rusai ir ukrainiečiai, baltarusiai 
ir gruzinai, čia Jakutijos plunksnos 
meistrai ir visiškai jaunutis čiukčių li
teratūros pirmasis rašytojas Rytcheū. 
Sunku, neįmanoma išskaičiuoti visų, nes 
suvažiavime dalyvauja daugiau kaip 800 
daugiatautės tarybinės literatūros atsto
vų.

Hollywoode 
varžybos už 

Tolstojų
Filmų magnatas Michael 

Todd pareiškė, kad jis ruo
šiasi trumpoje ateityje pa-, 
daryti filmą iš garsiojo 
Tolstojaus veikalo “Karas 
ir Taika.” Visi planai -jau 
esą gatavi, ir filmavimas 
tuojau'prasidėsiąs. Jis sa
ko turįs padaręs sū Jugo
slavijos valdžia sutartį fil
mui panaudoti josios armi
ją. Vadinasi, filmavimas 
įvyks Jugoslavijoje. Vei
kiausia tiktai tos scenos, 
kurios nereikalauja armijos 
veiksmų, bus pagamintos . 
Hollywoode. \

Įdomu tas, kad beveik tuo 
pačiu laiku iš to paties 
Tolstojaus veikalo bus da
roma du kiti filmai. David 

| O. Selznick praneša, kad ir 
jis turi planą “Karą ir Tai- 
ką” nufilmuoti. Be to, pra
nešama iš Italijos, kad'ten 
įžymūs filmininkai Carlo 
Ponti ir Dino deLaureritiis 
jau esą pradėję to paties 
veikalo filmavimo darbus.

Michael Todd sako, kad 
jis turi pasamdęs Pulitzo 
premija laimėjusį drama
turgą Sherwooda “Karą-ir 
Taika” paruošti filmavimui.

Nežinia, kas ir kodėl pri
vedė prie šių varžybų už 
Tolstojaus istorinį veikalą. 
Veikiausia prodūceriai nu
mato didelį pelną. Jie ži
no, kaip labai yra populia
rus Tolstojaus vardas Ame
rikos1 žmonėse.

rasy-

GRUZIJOS MJšKŲ 
TURTAI

Tbilisi. — Gruzijos miš
kuose, kurie užima 3 milijo
nus hektarų, auga beveik 
400 veislių medžiai'. Jų tar- 

fpe-Mnilžįniškas bukas, kil
nusis lauras, rododendro- 

1 nas, kaštonų medis, kelių 
rūšių ąžuolai, siekiantieji 
milžinišką dydį. Gagrų ra
jone prie pat jūros kranto 
išliko Picundos pušų pušy
nas, o Kachetijoje Bocarų 
tarpeklyje yra didelė tiso 
medžių giraitė.

Daugelio veislių mediena 
plačiai naudojama pramo-' 
nėję. Aukštos kokybės bal
dai gaminami iš tiso arba 
raudonmedžio, kuris apdir-. 
bant įgauna ryškiai raudo
ną spalva. Nepaprąštai tvir
to samišito medžio, kuris 
auga Gruzijos Juodosios jū
ros pakrantės miškuose, me
diena naudo iama gaminti 
audimo staklių šaudyklėms 
ir guoliams, kurie sėkmin
gai pakeičia bronzinius ir 
babitinius. Kalnuose auga 
retas jnedis dzelkva, tai 
reiškia “akmuo-medis.” .Jo 
mediena turi dideli lygina- 
mąiį svorį ii’ skęsta vande- 
nvje. Iš dzelkvos kolūkie
čiai daro ašis vežimams ir 
grūstuves.

Respublikoje dirbamas di
delis darbas miškų tur
tams išsaugoti ir išplėsti. 
Sudaryti-3 rezervatai, ku
riuose auga įvairių veislių 
medžiai.

Škotijoje vartojamos trys 
kalbos: anglų (su škotišku 
akcentu), škotų-galų ir mal

Lygiai 16 valandą prie prezidiumo 
stalo atsistoja įžymusis rašytojas K. Fe
dinas ir visų seniausia tarybinė rašyto
ja, gyvenanti Leningrade, O. Forš. Jai, 
kaip visų vyriausiai amžiumi, atitenka

(Tą$a 4—tame puslap.)

syta tų dviejų, kuri vadi
nasi Lallans. Toje maišy
toje kalboje, kuri seniau 
buvo skaitoma žargonu,-da
bar nacionalistai škotai ku
ria poeziją ir kitokią lite
ratūrą. :

kuriuose jis jau būdavo atliekamas.
Reikia paūmėti, kad Respublikinio 

radijo simfoninis orkestras daro pažan
gą. Styginių instrumentų orkestrinė 
grupė išaugo į tikrai pajėgų, vieningą 
kolektyvą. ♦

Alg, Kalinauskas

New York. — Haiti res
publikos prezidentas Mag* 
loire baigia savo misiją 
Jungtinėse Valstijose. Jam 
Fordham universitetas su
teikė garbės nario laipsnį.
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GUY'de MAU PASANT
u’ LIAUDIES TALENTAI

Verte A. Churginas
Jis, tur būt, niekaip negalėjo suprasti 

ir paklausė:
— Kodėl? '
Tuomet jinai įširdo ir tęsė dar bal

siau:
— Kodėl? Jūs nesuprantat, kodėl? 

čia pat, namuos, prūsai, gal būt, net 
gretimame kambary!..

Korniude nutilo. Drovumas tos paleis
tuvės, kuri iš patriotizmo nenorėjo duo
tis glamonėjama po vienu stogu su prie
šu, pažadino jo širdyje atbukusį garbės 
jausmą, ir jisai, pasitenkinęs bučiniu, 
nustypino pas save.

Luazo, tos scenos gerokai sujaudin
tas, atsitraukė nuo užrakto, lengvu šuo
liu striktelėjo per kambarį, paskui ap
sirišo sau nakčia galvą, pakėlė antklo
dę, po kurio ilsėjos galinga jo gyvenimo 
draugės figūra, ir pažadino ją bučiniu, 
prašnibždėjęs:

— Tu myli mane, brangioji?
Pagaliau visuos namuos įsiviešpatavo 

tyla. Bet netrukus nežinia iš kur,—gal 
iš rūsio, gal iš palėpės, — pasigirdo bai
sus, vienodas, monotoniškas knarkimas, 
kažin koks pratisas, duslus garsas, pri
menąs garinio katilo pūkštimą. Folan- 
vi miegojo.

Iš vakaro buvo nutarta išvažiuoti aš
tuntą valandą ryto, ir kitą dieną visi 
apie tą laiką suėjo virtuvėn. Tačiau di- 
ližansas, apsidengęs storu sniego sluogs- 
niu, vienišas,1 be arklių, styrojo vidui-y 
kiemo. Vežėjas irgi kažkur dingo, ir 
nei arklidėj, nei pašiūrėj, nei daržinėj 
jo negalėjo surasti. Tada vyrai nuspren
dė pasižvalgyt po kaimą. Išėję iš vieš
bučio, jie atsidūrė aikštėj, kurios gale . 
buvo matyti bažnyčia, o iš abiejų pusių 
— dvi eilės žemų namukų, prie kurių 
sukinėjosi prūsų kareiviai. Pirmas, ku
rį jie pastebėjo, skuto bulves. Antras, 
kiek toliau, mazgojo kirpyklą.. Trečias, 
apžėlęs ligi pat akių, glostė verkiantį 
kūdiki ir, stengdamasis jį nuraminti, 

, , supo ąrit kelių. O stotoj1 kaimietės, i ku-
ordiną! Ne, ponia, niekaip įš to nesu-1 j ri^.yyHi ;bdvo “kare”, ž.enkjąią ifodeįsą- 

padaryti, — priskaldyti malkų, užblęsti 
sriubą ar pamalt kavos. . Vienas net 
skalbė savo senos, paliegusios šeiminin
kės baltinius.

(Bus daugiau) ...

' (Tąsa)
-— Prūsų karininkas liepė paklausti 

panelę Elizabetę Ruse, ar ji dar nepa
keitė savo nusistatymo?
- ; Pampuška stovėjo išbalusi kaip dro
bė; paskum ji visa paraudonavo, ją 
smaugė pyktis, ir Ji negalėjo ištarti nė 
žodžio; pagaliau jinai pratrūko:

— Pasakykit tam paleistuviui, tam 
biaurybei, tam vokiškam galvijui, kad 
aš nesutiksiu niekados, ar girdit, nieka
dos, niekados, niekados!

Storulis išėjo. Tuomet visi apstojo 
pampušką, kamantinėjami, ko iš jos prū
sas pageidavo. Iš pradžių jinai tylėjo, 
,bet pagaliau, nebetverdama apmaudu, 
! Sušuko :
. Bet ji nepaisė ir tauškė:

— Taip, ponia, tie žmonės tik ryja ir 
•ryja bulves su kiauliena arba kiaulieną 
SU bulvėm. O, manote, jie baisiai šva
rūs? Visur jie, dovanokit už išsireiški

amą, tik dergia ir dergia. O kad jūs pa
matytumėt, kaip jie ten kiauras valan
das, kiauras dienas mankštinasi! Susi- 

• -rinks lauke ir — marš pirmyn, marš at- 
,gal, tai dešinėn, tai kairėn... Sėdėtų ver
gčiau namie, dirbtų žemę arba kelius tai
sytų! Bet kur tau! Iš tų kariškių, po- 

•iiia, niekam jokios naudos! Jie, štai, 
tik ir mokosi kitus žudyti, o tu, vargšas 
žmogeli, juos maitink! Aš — moteriškė 
;sena ir neišauklėta, bet ir tai, matyda- 

- ;paa, kaip jie prakaituoja, trypčioja nuo 
:ryto ligi vakaro, dažnai pagalvoju: yra 
Ijųk žmonių, kur išranda tiek naudingų 
dalykų, o šitie, va, neriasi iš kailio, kad 
tik galėtų kaip nors daugiau jeibių pri
daryti. Tikrai, argi tai ne niekšybė — 
•žudyti žmones, vis vien, ar prūsus, ar 
lenkus, ar anglus, ar prancūzus? Jei 
tu keršiji savo skriaudėjui, -— darai blo- 
'gai, ir tave baudžia. O kai mūsų jauni- 
^mą šaudo lyg zuikius — tai tas, matyt, 
.gerai, nes, kas daugiau nužudė, ;gauha}

prantu! ; p i i i n •: <;
; Korniude prabilo:

? — Karas yra barbariškumas, Jei už
puolamas taikingas kaimynas, bet, • kai 
ginama tėvynė, jis — mūsų, šventa pa
reiga. • ' \

Senė palingavo galva.
. —r- Aišku, kai reikia gintis pačiam, 

•tai kitas dalykas. Bet ar nevertėtų ge
riau nugalabyti visus tuos karalius, ku
rie kelia karą vien pramogos dėlei?

Korniude akys sužibo:
— Bravo, šeimininke! — tarė jis.
Ponas Kare-Lamadonas. • giliai susi

mąstė. Jis buvo karštas garsių karve
džių gerbėjas, bet sveikas kaimietes pro
tas privertė jį pagalvoti, kiek gėrybių 
galėtų duot visos tos dykos ir, vadinasi, 
nuostolingos rankos, visos tos nenaudo
jamos jėgos; o jeigu jas pritaikyti stam
bioje pramonėje, jos galėtų nudirbti to- 

’kius darbus, kuriems reikia amžių.
; Tuo tarpu Luazo, atsikėlęs iš savo vie
tos, atsisėdo prie šeimininko ir ėmė 
Apie kažką šnibždėtis. Storulis kvatojo 
įkosėdamas ir spiąudydamasis; kaimynui 
;bepaikiojant, jo didžiulis pilvas šokinėjo 
,nuo juoko. Pagaliau jis užsakė pavasa
riui, kai prūsų jau nebebus, šešias sta
tines bordo.

Vakarienei pasibaigus, visi, griūdami 
nuovargio, tuoj pat nuėjo miegoti.

i-.. .Bet Luazo, kuris jau buvo šį tą paste
bėjęs, žmonai atsigulus, prigludo ausi- 
inis ir akimis prie rakto skylutės ir ėmė 
stebėti vadinamąsias “koridoriaus pa
slaptis”.

Maždaug po valandos jis išgirdo šiug
ždėjimą; įtempęs žvilgsnį, jisai pamatė 
Pampušką, kuri, užsimetus męlsvo kaš- 
iniro penjuorą, apsiūtą baltais nėriniais, 
atrodė dar pilnesnė. Laikydama rankoj 
Žvakę, ji ėjo prie apskrito skaitmens ko- 

. Hdoriaus gilumoj. Bet gretimos durys 
liųiputį prasivėrė, ir, kai po kelių minu- 

< Čių ji ėjo atgal į savo'kambarį, Korniu
de, vienmarškinis, nusekė ją iš paskos. 
Jįe tyliai apie kažką kalbėjos, paskui 
sustojo. Pampuška, matyt, atkakliai gy
nė savo slenkstį. Luazo, deja, mažai ką 
girdėjo; bet į galą jie ėmė šnekėtis gar
siau, ir jis pagavo vieną kitą žodelį. 
Korniude prisispyręs reikalavo:
. Klausykit, rimtai sakau, — sakė 
jis, — ką jums reiškia?..

Ji, atrodė, labai supyko ir atsakė: 
’^^r-'Ne, mano mielas, būna momentų, 
kai tokie dalykai ne vietoje; be to, čionai • 
—, tas būtii tiesiog gėda.

Didingos valandos
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

garbė atidaryti Antrąjį visasąjunginį 
tarybinių rašytojų suvažiavimą.

Tuo pat metu suvažiavimo tribūnose 
pasirodo Tarybų- Sąjungos Komunistų 
partijos ir Tarybinės vyriausybės vado
vai. Audringi plojimai nuaidi salės 
skliautais.

Suvažiavimui vesti išrenkama-s 65 žy
miausių tarybinių rašytojų prezidiumas, 
į kurį nuo lietuvių rašytojų išrenkamas 
A. Venclova. Su dideliu visų suvažiavi
mo- dalyvių pakilimu į Garbės prezidiu
mą išrenkamas TSKP CK prezidiumas. 
Priimamas suvažiavimo reglamentas, 
numatąs dešimtį suvažiavimo darbo die
nų, išrenkami kiti suvažiavimo organai.

Lygiai 16 valandą 40 minuęių žodį 
gauna TSKP CK sekretorius Pospielo- 
vas. Jis perskaito partijos Centrp Ko
miteto sveikinimą Antrajam suvažiavi
mui. Karštame partijos sveikinime ra
šytojai pajunta gilią mūsų liaudies mei
lę tarybinei literatūrai ir didį troškimą 
matyti ją-dar galingesnę, dar turtinges
nę talentais ir aukšto idėjinio-meninio 
lygio kūriniais. Ilgai trunkančiais plo
jimais suvažiavimas palydi sveikinimo 
žodžius. .

17 valandą žodį pranešimui gauna 
pirmasis Tarybinių rašytojų sąjungos 
valdybos sekretorius A. Surkovas. Be
veik keturių valandų kalboje apžvelgia
mas- didelis nueitas kelias, pasiektieji 

Jiteratūros laimėjimai. Aukšto įvertini
mo susilaukė P. Cvirkos, S. Neries, L. 
Giros ir kitų žinomų lietuvių rašytojų 
kūryba. Ka’ip šviesu ir džiugu, kai iš 
tokios istorinės tribūnos, kokia yra Ant
rasis visasąjunginis tarybinių rašytojų 
suvažiavimas, pabrėžiami ir lietuvių li
teratūros laimėjimai, su pagarba mini
mi ir lietuvių rašytojų vardai.

Pasibaigia pranešimas. Pirmasis su
važiavimo posėdis baigtas. Po koncerto 
Georgijaus salėje išsiskirstome iš Krem
liaus, kad ryt vėl tęstume toliau suva
žiavimo darbą.

Maskva, gxwdzio 16 d.
J. Šimkus

(Neseniai Maskvoje buvo ati
daryta pirmoji Visisąjunginė 
darbininkų ir tarnautojų me
ninės; kūrybos paroda. Joje 
dalyvauja skaitlingi liaudies 
meistrai iš visą TSRS respub
likų, tame tarpe ir iš Lietu
vos.

štai ką apie parodą pasa
koja TSRS dailės akademijos 
tikrasis narys D. Nalbandia
nas.-— Red.).

Atidarytoji Maskvoje, Cen
triniame A. M. Gorkio vardo 
kultūros ir poilsio parke pir
moji Visasąjunginė darbinin
kų ir tarnautojų meninės kū
rybos paroda yra didelis kul
tūrinis įvykis TSRS gyvenime, 
šioji paroda vaizdžiai rodo, 
kad vaizduojamoji dailė da
bar tapo plačiųjų darbo žmo
nių masių reikalas.

Darbo žmonių potraukis 
prie meno — ne vienintelis ir 
nt atsitiktinis reiškinys.' Jis 
tipingas socialistinei santvar
kai. Po dienos 'darbo darbi
ninkai ir tarnautojai laisvalai
kį paskiria mėgstamam dar
bui, užsiima tapypa, grafika, 
skulptūra, raižymu, išsiuvinė- 
jimu. šių dailininkų-inėgejų 
meistriškumo lygis toks aukš
tas, kad tartais nusitrina ri
ba tarp profesinio ir saviveik
linio meno. ?

Kaip buvo ruošiama Visa
sąjunginė vaizduojamosios 
dailės kūrybos paroda? Są? 
junginėse respublikose, kraš
tuose, srityse, miestuose prieš 
tai įvyko vietinės saviveiklinės 
vaizduojamosios dailės paro
dos, kuriose dalyvavo 150 
tūkstančių saviveiklinių daili
ninkų ir buvo eksponuota. 
285 tūkstančiai kūrinių, šias 
parodas aplankė apie 25 mili
jonai žiūrovų. Ir tik du tūks
tančius geriausių kūrinių kon
kurso d žiūrė atkinko parodai 
Maskvpję.'. y < ■

jNIio, 1*4 metų bkrąiulio lyg 
80 .mętij senio — tops Įyra pa
rodos d&iyvib amžiaus diapa
zonas. čia dalyvauja daugelio 
profesijų žmonės. Pastabia, 
gudria akim jie seka supančią 
tikrovę, moka joje pastebėti 
naujus bruožas, : kūrybiškai 
įsisąmoninti /jpos, • naujaip ir 
aštriai atvąizduoii. Tapytojus, 
grafikus, skulptorius 'įkvepia 
šlovingieji šalies tautų istori
jos karžygiškieji puslapiai, 
įmonių, aukštųjų mokyklų, 
MTS, kolūkių, taikieji darbo 
šiokiadieniai.

Platus ratas
y

Pakanka trumpai išvardyti 
kai kuriuos kūrinius, kad pa
rodyti, kokioj skirtingos yra 
jų kūrėjų prdįėsijos, koks pla
tus yra jų kūrybinių interesų 
ratas. Parodoje mes matome 
staliūgines tapybos kūrinius— 
Maskvos šoferio M. Kurjero- 
vo “Skardos lakštų valcavimo 
cechas,” Nižge-Tagilio braižy
tojo V. Kazlmirovo “Taikos 
sargyboje,” pensininko P. Be- 
loziorovo paveikslą “Mitingas 
taikai' ginti,” Stalinabado bu
halterio S. Goriunovo saulėtus 
peizažus, Jaroslavlio dažytojo 
M. Orechovo “Pionieriai šie
napjūtėje,” vietinio gydytojo- 
chirurgo J. Gerusovo “Sta
lingrado vaizdas iš salos,” Vil
niaus darbininko Kūlevio pa
veikslus partizanų temomis, 
D. Kolodubo Ukrainos peiza
žą ir t. t.

Iš saviveiklinių dailininkų 
kūrinių tarpo dėmesį patrau
kia gamykips “Kompressor” 
klubo vaizduojamosios dailės 
studijos dailininkų grupės pa
veikslas. Buvęs troleibuso par
ko kontrolės meistras P. Re- 
dičkinas. gamyklos “kompres
sor” kontrolierius I. Družko- 
vas ir šalt^alvis-lekalininkas 
S. Lomovskis sukūre monu
mentalų kūtinį “Didelė šei
ma”, . skirtą šventei kolūkyje 
po derliaus nuėmimo.

(Bus daugiau).
Portrętei peizažai > ?•

Parodoje mes matėme pra
monės ir žemės ūkio . novato
rių, inteligėntijęs atstovų por-' 
tretus. PdrtrętaJ,... kaip ■ ■ yra ži- ' 
noma, v ienas sunkiausių va įz -. 
duodamosios claįjęs žanrų.. čia '

tąįs lyra pa-

nebepakanka pasiekti panašu
mo. Reikia dar suprasti ir at
skleisti patį žmogaus charak
terį, jo dvasinį pasaulį. Dė
mesį patraukia Leningrado 
tarnautojos N. Maksimovos 
nutapytas aliejumi portretas 
“Mongolietės paveikslas,” S. 
Kimo, iš Taldy-Kurgano (Ka
zachstanas) nutapytas alie
jumi grąndininkęs Nurpeiso- 
vos paveikslas, I. Bracho (Uk
raina) akvarelinis portretu 
“Guculietė,” V. Novoslugino 
(Maskvos sritis) sukurtas 
techniko Kočerovo portretas 
nupieštas pieštuku, ir kiti.

Parodoje labai daug gerai 
nutapytų peizažų. Nuoširdžia, 
švelnia meile savo tėvynei 
dvelkia jie. Gimtųjų miestų 
poetinius kampelius, miškus ir 
giraites, ramius užutekius, 
upių erdvę, stepių platybę, 
atšiaurias uolas, sniego viršū
nes — visą tarybinės žemės 
nuostabų grožį atvaizdavo 
dailininkai-mėgėjai. Ir ką no
risi pažymėti — peizažuose 
(kaip, tarp kitko, ir siužeti
niuose paveiksluose) vyrauja 
ry’škios saulėtos spalvos,’ jie 
persisunkę nesulaikomos gyve
nimiškos jėgos. Paprastas ta- 
lybinis žmogus gali būti ly
riškai nusiteikęs, susigraudi
nęs, bet jo kūryboje nėra 
tamsių minčių, kankinamo liū
desio, dvasinių abejonių šešė
lių.

Mažieji, mėgėjų puikiai nu
piešti akvarele peizažai savo 
giliu meistriškumu gali ginčy
ti su profesinių dailininkų kū
riniais. Norėtųsi smulkiau ap
rašyti kiekvieną, bet tenka ap
siriboti tik paviršutinišku iš
vardijimu. Tai—buhalterio S. 
šalevičiaus (Kunguras), stu
dento A. Nikitino (Ryga),san
dėlio vedėjo Kovalenkos (Ta
linas), inžinieriaus A. Nikola
jevo (Ščerbakovas), L. Cha- 
čatriano, G. Voskajano, A. Ba- 
bająho (Armėnija) kūriniai. 1

Pabaltijo dailininkai
Parodoje eksponuota daug 

kūrinių, kuriuos sukūrė Pa
baltijo respublikų saviveik
lininkai - dailininkai, pirmą 
kartą pasirodę su savo kūry
bine ataskaita. Svarbiausiame 
tapybos paviljone — Vilniaus 
darbininko Kulevio dideli pa
veikslai partizanų gyvenimo 
temomis — “žinia iš Didžio
sios žemės’’ ir “Partizanai”.... 
Pušyno pamiškė. Už eglaitės 
pasislėpę liaudies keršytojai. 
Jau iškėlė ranką, su granata 
aukštas vaikinas už pušies. Jie 
tinkamai pasitiks besiartinantį 
hitlerininkų būrį.

O štai tekintojo
kurį nutapė Kauno darbinin
kas V. Kasatkinas. Truputį 
užsimerkęs, atidžiai matuoja 
jaunas žmogus apdirbimo de
talę. Darbininko susikaupusio 
veido ir rankąt šiltos spalvos 
sudaro gerą kontrastą pilkai- 
melsviems staklių ir fono to
nams.

Įdomi grafika. Estijos namų 
šeimininkė iš Haapsalu angli
mi nupiešė “Pionierės portre
tą.” Ji, matyti, gerai įsidėmė
jo šios rimtos ir mielos mer
gaitės- su jaudinančiomis kase
lėmis charakterį. Dėmesį pa
traukia artisto A. Jygio (Ta
linas) linograviūra “Pirmieji 
grūdai — valstybei.” 
pabaiga

Gimtosios gamtos grožis, se
nųjų miestų senovinės archi
tektūros savotiškumas ir nau
ja, ką atnešė socialistinė san
tvarka, —— štai daugelio akva
relių, kurias nutapė Pabalti
jo darbininkai ir tarnautojai, 
medžiaga.

Puiki “Ryga.” Studentas A. 
Nikitinas, nutapęs ją, siekė 
perduoti neprilygstamą mies
to, žavumą. Reikia, taip pat 
pažymėti Rygos šoferio J. 
Priedės akvareles. Ryški spal
vų gama yra būdinga vieno iš 
Talįno sandėlių vedėjo Kova
lenkos kūrybai.

.. Lietuvos miestai
Trečiame paviljone plačiai 

eksponuojama Pabaltijo tau
tų- deĮtoratyvjąė kūryba ir Ui- 
kbmbji 'daįlė.Lanliytojai'visa-

kūrybos pavyzdžių 
iš Lietuvos.- Aukšto 
nusipelnė namų šei-
B. Mackevičienės

Ieškojimą žmogžudžio 
pasuko kitur <

Ieškojimas tų, kas nužudė 
milijonierių Serge Rubinstem, 
pasuktas į tą sritį, kur ėjo var
žybos ir rietenos už pelnus. 
Nustatyta, kad nežiūrint dide
lio skaičiaus aplink jį susi
spietusių gražuolių moterų, 
pirmieji, tyrimai neparodė nie
ko, kas liudytų apie blogus 
santykius su jomis.
- Kelioms gražuolėms jis net 
savo testamente įrašęs nemen
kus palikimus, po $10,000. 
Tarpe tų yra graži dainininkė 
Betty Reed. Tai ta, kuri apal
po išgirdusi apie jo nužudy
mą. Spėja, kad jinai buvo jo 
mylima ar viena iš daugiausia 
mylimų.

■ A,.

portretas,

da susigrūsta prie vitrinos su 
Lietuvos liaudies meistrų Lau
rinkaus, Marčiulio, šiaulio 
puikiomis medinėmis skulptū
romis. Su humoru, šilta pašai
pa jie rodo buitines figūras ir 
vaizdelius, čia — žvejys, ar
monikininkas, valstiečiai, juo
kingas kirpėjas. Įdomūs estų 
meistro, medžio raižytojo Ja
kobo Cigio kūriniai.

Labai geri yra Latvijos liau
dies meistrų įvairūs dalykai 
iš odos, išspaustos piešiniais, 
Pasigėrėjimą sukelia gražūs 
išsiuvinėjimai, kuriais Pabalti
jo moterys taip noriai puošia 
savo tautinius rūbus ir apyvo
kos dalykus. •

Puikių 
atsiųsta 
pagyrimo 
mininkės
kūryba. Ji parodoje eksponuo
ja nepaprastai gražų lietuviš
ką tautinį kostiumą. Puikios 
yra ukmergietės J. žvirblytės 
priejuostės. Ilgai grožėjausi 
didžiuliais dailiai išsiuvinė
tais užtiesalais, priegalviais ir 
tautinėmis lietuviškomis juos
tomis, kurias padarė tarnau
toja Gąladaitė iš Veisiejų, 
mokytoja Pakalnaitė iš Dau
gėliškio ir kt.

Parodoje daug keramikos 
dirbinių. Didesnioji jų daugu
ma taip pat atsiųsta iš Lietu
vos respublikos miestų ir kai
mų. Dėmesį patraukia darbi
ninko Jašulevičiaus, tarnauto
jos Jaloveckaitės, darbininkių 
Narkevičienės ir Šilinienės pa
daryti servizai.

Visasąjunginė darbininkų ir 
tarnautojų meninės kūrybos 
paroda nepaprastai džiugina 
mus, profesinius dailininkus, 
savo savitumu, originalumu ir 
temų, siužetų įvairumu, aki
račio platumu.

D. Nalbandianas

Derasi dėl ginklų 
gamybos suvienijimo

•

Paryžius. — Jau kelinta 
diena čionai eina derybos 
tarpe Šiaurinio Atlanto Są
jungos kraštų dėl suvieniji
mo ginklų gamybos. Yra 
du pasiūlymai — francūzų 
ir britų. Skirtumai tarpe 
jų neišryškinti. Abi šalys 
norėtų, kad ginklų gamyba 
būtų koncentruojama cen
tralizuotai. Sakoma, kad 
francūzai tačiau norėtų to
kią centralizaciją įvesti tik
tai už poros metų.

Londonas. — Britanijos 
užsienio reikalų ministerija 
atmetė parlamento nutari
mą jos veiklą patyrinėti. 
Ministerija sako, kad par
lamentas neturi teisės kiš
tis į jos reikalus.

Rangoon, Burma. — Čia 
paskelbta, kad neužilgo Bur- 
mą aplankys Jungt. Vals
tijų sekretorius John Fos
ter Dulles. Jis pribusiąs 
kada nors pabaigoje šio mė
nesio.

Paryžius. — Therry Vau- 
bourgoin dar tik 10 metų 
berniukas, bet jau tikras 
genijus. Pirmu sykiu me
no istorijoje 10 metų artis
tas turi savo tapybos .paro
dą garsioje Hue Fauburg 
St. Honore galerijoje.

Washingtonas. — Atomi
nė komisija praneša, kad du 
žmonės yra mirę nuo radi
acijos, dirbant prie atomi
nės energijos.

Bremerhaven, Vokieti j a.- 
Į Vakarinę Vokietiją pribu
vo dar vienas kontroliuoja
mų šovinių batalijonas. Čia 
įeina ir atominiai ginklai. 
Tai vis naujajai vokiečių 
armijai.
> • 'TT.-- .'ru, I,  ......................... 1.1 I m ,'

Ryaną nuteisė šešiems 
mėnesiams

Joseph P. Ryan tapo nuteis
tas 6 mėnesiams kalėti. Jį kal
tino, kad jis būdamas AFL 
laivakrovių unijos “amžinuo
ju” prezidentu paėmė iš \L 
Arthur Kennedy' & Sons fir
mos stambų kyšį kaip užtikri
nimą, /Kad firma bus apsaugo
ta nuo darbininkų streiko.

Ryanui nereikėjo eiti į ka
lėjimą. Jo bylą apeliuoja, o 
jis pats ir toliau pasiliko lais
vas po $2,500 kaucijos. /

Jeigu jam būtų buvusi skir- / 
ta pilnutinė bausmė, kokią 
įstatymas leidžia už tokį pra
sižengimą, jį galėjo siųsti į 
kalėjimą trejiems metams ir 
$30,000 piniginės pabaudos.

Patarimai, kurių nevykdo
Pradėjus užsnigti ir ledyti 

gatves, parašiau įspėjimą ne
pavirsti. Atsargumo dėlei, ta
riau sau: pietų einant pati
krinsiu, ar sniegas išgyvens 
iki mano patarimas pasieks 
skaitytoją.

Grįžtant nuo; pietų išban- ’ 
džiau, ar verta pavirsti. Ant 
alkūnės melsvės lopas įtiki^, 
jog neverta rašyti patarimus, 
kurių niekas nevykdo. ‘

Bonn, Vak. Vokietija. — 
Konstitucinis teismas atme
tė komunistų apeliaciją 
prieš Adenauer valdžios pa
sinio jimą nulegalizuoti Kck 
munistų Partiją.

KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.) 

viešai pasakęs, kad mes jokiu 
būdu neatiduosime Kinijai nei 
Formozos, nei Pescadores,

Pescadores salynas susideda 
iš 48 salų. Jos visos daikte 
teužima apie 24 ketvirtaines 
mylias. Gamta ten labai žiau
ri. Beveik niekas ant jų neau
ga. Jose visose gyvena tik 
apie 70,000 žmonių.

Pescadores salynas randasi 
už apie 7 tūkstančius mylįų 
nuo Amerikos, tiktai už apie 
120 mylių nuo Kinijos ir 
mylių! nuo Formozos. Jas Ja
ponija nuo Kinijos užgrobė 
1895. Cairo sutartyje 1943mo
lais buvo pažadėta jas, kartu 
su Formoza, sugrąžinti Kini
jai.

So. Boston, Mass.
Blynų Vakariene

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

Vakarienė bus pagaminta pagal 
dzlukišką, žemaitišką ir kapsišką 
skonį. Ji taipgi bus vegeterijoniška* 
Labai skanių blynų ir kitojfcįų pat- 
rovų. Nuoširdžiai kviečiam^ ' visus 
atsilankyti.

Moterų KUubas

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

rinkimas įvyks vasario-Feb. 7 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kamba
riuose, pradžia 7:3o vai. vakare.

Visi nariai dalyvaukite, mes Čia 
bus apkalbėta apie parengfrwi “P^a; 
švilpta Laimė” veikalo perstatyti, 
kuris įvyks kovo 26 d. Aktoriai bus 
iš Brooklyn o, turime tinkamai tam 
prisirengti.

Geo. Šimaitis
-iW--------bill I » ■■WI
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Laisvoji Sakykla
fiįAIP IR KADA VALYTI 

DANTIS
Nesu joks gydytojas, ne

su joks dantistas bei dantų 
meno specialistas. Esu vi
siškai paprastas žmogelis, 
kaip ir visi kiti devynias
dešimt devyni procentai ki
tų amerikiečių. Iš širdies ir 
iš peties noriu mokytis 
sveikatos užlaikymo reika
lais. Skaitau gydytojų pa
tarimus. Klausaus per ra
diją pamokslų apie sveika
tą. Stengiuosi nors dale
lę patarimų praktikoje iš
bandyti. Bet surandu, kad 
labai daugelis patarimų yra 
nepraktiški, negalimi, ne
taikomi vidutiniam, papras
tam žmogui, ypač darbo 
žmogui. Neigi, man atro. 
do, kai kurie tų patarimų 
turi tikros, apčiuopiamos 
sveikatiškos reikšmės.

Paimkime savo nelaimin- 
ggs dantis, kuriais kiekvie
nas mūsų, sako dantistas, 
kasame sau duobę, kurion 
anksčiau ar vėliau turėsime 
atsigulti. Dantys yra be 
galo svarbus žmogaus kūno 
įrankis. Ne visiems jie gra
žiai ir ilgai tarnauja. Jų 
netekimą kiekvienas skaito
me didžiule nelaime. Todėl 
tie, kurie dar turime nors 
po vieną savąjį dantį, norė
tume jį kaip nors išgelbėti.

Gal todėl tiek daug apie 
dantis kalbama ir patarimų 
suteikiama. Pirmiausias ir 
svarbiausias visų “specialis
tų” patarimas: valyk savo 
danŲs. Pasiimk brušiuką 
(šepetuką), aptepk jį gar
džia mostimi ir gerai išbrū- 
šiuok. Ir taip būtinai da
ryk po kiekvieno valgio.

Tokį griežtą įsakymą su
radau net Tiesos angliška- 
nre skyriuje (vasario 1 d.).i

•Gerai, pakalbėkime apie 
tai. Kuris iš mūsų, kuris iš 
99 procentų paprastų ame
rikiečių, 
gos po 
brušiuku 
smarkiai 
tai labai
kas gi iš mūsų kišenėje ne
šiojasi brušiuką su mostimi 
ir po kiekvieno valgio sku
binasi tuos nei a i m i n g u s 
dantis išmasažuoti?

Daleiskime, jog tai labai 
sveikas patarimas. Bet ne
praktiškas, negalimas įgy
vendinti.' Dar kyla klausi
mas: argi tai jau taip la
bai ir būtinai reikalingas 
dantų gelbėjimui nuo pra
žūties darbas? Kas gi iš 
mūsų valgome tokius daik
tus, kurie taip prilimpa ar
ba prikepa prie dantų bei 
smegenų, jog jų nukrausty-1 111 4-»Z\ 1 l/i X 4- *» r. X — X 1 '

riuos mes kasdien kemšame 
i savo pilvą ir kurių šiek 
tiek pasilieka ant mūsų 
dantų. Kad ir prie stalo, 
kad ir restorante, arba bi
le kur, kur pasitaiko 'val
gyti, beveik visuomet tau 
prieinamas stiklas vandens. 
Paimk jo į burną, palaikyk 
sekundę kitą, pajudink jį 
burnoje, ir tegu jis sau va
žiuoja ten pat, kur nuva
žiavo tasai tavo suniaumo- 
tas maistas. Padaryk taip 
su vienu gurkšniu, su kitu, 
su trečiu, ir pamatysi, ko-

kia maloni ir švarutė burna 
pasidarys. Tarpe dantų pa
siliks nepajudintas gal tik
tai. kudos mėsutės gabalas, 
kurio išprašymui, 
tania, jau rėkia 
priemonės.

Gi vakare, prieš

supran- 
kitokios

Ferry Farma - Jurgio Washingtono | 
vaikystes namai

Ferry Farm, Washingtono 
vaikystės namai, randasi neto
li Fredericksburg, Virginijos

einant , valstijoj. Pagal senas pasakas, 
gulti, kai jau po ranka vi-( jaunasis Jurgis čia nukirto sa- 
SUomet gali ir turi būti ir į vo tėvo vyšnią ir pripažino, 
šepetukas ir mostis, būtinai kad jis taip padarė. Kitą kar- 
atlikt tas specialistų siūlo- tą, norėdamas parodyti savo 

jėgas, jis metė sidabrinį dole- 
» rį skersai netolimą Rappahan
nock upę. Buvo dar kitas įdo-

■ mus bet šį kartą užrekorduo- 
f aktas, jaunajam Wa- 

arba parengi- shingtonui besimaudant upėje,

mas ceremonijas su savo 
dantimis ir burna. Ir už
teks, ir daug gero padary
si ir sau ir kitiems, su ku- j tas 
riais darbe 
muose tau tenka susidurti. (dvi moterys pavogė jo visus 

Nedantistas rūbus—taip užrekorduota teis-

mo rekorduose.
Augustine Washington, Jur

gio tėvas, perkėlė savo šeimą; 
keturis sūnus ir vieną duarą, 
j Ferry Farm, kada Jurgis bu
vo vos 6 m. amžiaus. Tose die
nose ūkis buvo iš 260 akrų že
mės, bet vyresnis Washingto
nas išnuomavo dar kitus 300 
akrų ir įsteigė gana turtingą 
plantaciją, nors’namas nebuvo 
toks milžiniškas, kaip kaimy
nų, bet gana puošnus su tų 
dienų visokiausiais ir puikiau
siais įrengimais ir patogumais.

Senasis Washingtonas nc-

vien ūkiu užsiėmė; jis buvo 
savininkas laivų, -— operavo 
Occoquan geležies kasyklas. •

Jurgis, kaip ir kiti turtingų 
tėvų vaikai, praleido, jaunystę 
bemedžiodamas, bežve joda
mas ir dalyvaudamas visokioj 
jaunųjų/ veikloj. Mėgo rašyti 
ir skaityti. Tėvo matavimo in- 
struipentai užinteresavo jau
nąjį Jurgį.

Augustinas Washingtonas 
mirė 1743 m. nuo slogbs, ir 
56 metais vėliau ta pati liga 
nukirto jo garsųjį- sūnų—Jur
gį. Tėvas paliko Ferry Farm 
savo sūnui Jurgiui. O šis pra
leido daugiausia laiko aplan
kydamas savo pusbrolius ir 
grįžo į Ferry Farm tik aplan
kyti motiną, kuri visą laiką |

pasiliko čia ligi 1772 m., kada 
ji ir persikėlė į Fredericks
burg. Už kelių metų Washing- 
tonas pardavė ūkį senam 
draugui Generolui Hugh Mer
cer, kuris per revoliuciją mirti 
nuo karo žaizdų. Tuo laiku 
Jurgis Washingtonas su savo 
žmona Martha jau gyveno 
Mount Vernon, prie Potomac 
upės, Virginijos valstijoj.

šiandien mažai lieka Ferry 
ūkio, viskas apleista, čia lie* 
kanos šeimos ledainės, ten vie
no kambario senas pastatas, 
kuris galėjo būti matavimo 
įstaiga. Bet šiandien yra dide
lis susidomėjimas atstatyt 
Ferry ūkį ir iš jo padaryti 
tautinę šventovę.

Common Council

gali ir turi pro- 
kiekvieno valgio 
savo dantis gerai, 
išbrušiuoti? Tik- 
retas kuris. Ir

DRui reikia aštraus šepečio 
ir tų visokių mosčių? Ar 
nifra geresnės, praktiškes
nes ir net protingesnės išei
ties, 
vienas ' griešnas žmogelis 
galėtų pasinaudoti?

Pilną ir gal tikrai moks
lišką atsakymą galėtų duoti 
tiktai specialistai, kurie ir 
paseno, ir pražilo, ir nu
pliko, ii’ dantų neteko be
studijuodami dantų higie
ną* Bent aš iš praktikos 
suradau pusėtinai praktiš
ką visur galimą įvykdyti, 
lengvą “receptą,” kuris bent 
'jau dalinai turėtų, man 
atrodo, pavaduoti tą dantų 
“btušinimą” po kiekvieno 
valgio.

Ir štai jis. Po kiekvieno 
valgi® būtinai reikia burną 
išplauti paprastu, šaltu ar 
šiltu vandenėliu. Vanduo, 
kaip žinia, ištarpina, sutar- 
pina daugybę daiktų, ku-

išeities, kuria kiek-

0 puoL—Loisvg (Liberty)- Seštad
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LAISVES BANKIETAS
1

SU ŠAUNIA DAINŲ PROGRAMA

Vasario 6 February
NEW YORKO IR NEW JBSEY KVARTETASZ

Jonas Grybas 
tenoras

Frank Balevičius 
akompanistas

Mildred Stensler
,sopranas

Tai naujai susitelkusi grupė pasižyniėjusiii (lainininkii. duos gražią dairią programąLIBERTY AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL, N. Y
Indikų (turkey) ir kitokios geriausios rūšies mėsos 
atsižymėjusių gaspadinių pagaminta vakarienė. Ša
lia mėsinių valgių bus daržovių ir kit. skanumynų.

Bilietas $3.00

Kviečiame į banketų pasi naudoti gerais valgiais ir 
išgirsti gražių programų. Čia taipgi dalyvaus sve 
Čių iš kitų miestų, turėsite malonumo su jais susi 
pažinti. Gį'

Pradžia 5:30
• "i . -A ■ • •
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Gražiai paminėjo 
sukakti 
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Feliksas Malkaitis, Liberty 
Auditorijos darbininkas, vasa
rio 2-rą minėjo 69 metų su
kaktį. Ta proga jis parėmė 
Lietuvių Kultūrini Centrą su 
$50. Taipgi suteikė dovaną ir 
dienraščiui Laisvei.

Feliksas dar neseniai stojo 
tai žymiai lietuviu įstaigai 
talkon darbe. Tačiau labai 
greit prigijo. Jis jau žino iš
taigom reikalus, atsakingai nu
dirba bile kurį darbą, pažįsta 
ižeivius, maloniai juos pasi
tinka ir sumaniai patarnauja.

Visi arčiau įstaigos esantie
ji, turėjusieji progą jį jau pa
žinti, linki jam geros sveika
tos ir ilgu metų. Rep.

Auditorijoje prelekcija 
apie žymųjį poetą

Vasario 13-tą tikimasi įdo
maus ir naudingo savišvietos 
popiečio Liberty Auditorijoje. 
Programa tiks senimui ir jau
nimui, nes prelekcija teiks au
torius Philipas Bonoskis-Bara- 
nauskas. Jisai, apipasakos apie 
žymųjį Amerikos poetą, velio
ni Walt Whitmana, jo gyve
namąjį laikotarpį, jo kūrybą.

Kita dalis programos, me
niškoji, taipgi bus nepaprasta. 
Didelė jos dalis anglų kalbo
je. Tad patarkite savo jauni- 
111111 pasinaudoti šia proga. 
Prasidės. 3 vai. Įėjimas nemo
kamas.
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Miestas gaus valstijos 
finansinės paramos

Numatoma, kad New Yorko 
miestas gaus iš valstijos a'pie 
282 milijonus dolerių kaip sa
vo Šerą miestams teiksimos pa
ramos iš valstijos iždo, Tačiau 
nebus tiek, kiek miestui rei
kia. Tas rodo, jog miestas ne
apsieis be kai kurių nepagei
daujamų taksavimų. O jei ne 
taksavimai, būtų priverstas 
mažinti tūlus būtinus veiks
mus.

Ragina tuojau teikti 
nedarbo apdraudą

New Yorko Valstijos Darbo 
ir Nedarbo problemose pata
rėjų taryba (Advisory Coun
cil) pareiškė, jog yra patarti
na tuojau apdrausti visus dar
bininkus ir tų įstaigėlių, kur 
dirba tik po vieną ar Iželis 
darbininkus.

Republikonai sakosi su tuo 
sutinką, tačiau jie reikalauja 
tą vykdyti laipsniškai, visų 
apdraudimą vis atidedant to
liau.

Demokratai siūlo nedelsiant 
apdrausti visus.

Greta minėto, toji taryba 
pasiūlė pakelti davinį iki $36 
savaitei. Tuo būdu darbinin
kai gautų maždaug pusę išsi
laikymui reikalingos sumos. 
Taipgi siūlo, kad išdirbto lai
ko būtų reikalaujama tik 15 
savaičių vieton dabar reika
laujamų 2(). Bet taip pat pa
siūlė sutrumpinti ir naujoms 
firmoms aukštųjų duoklių mo
kėjimo laiką.

Toji taryba susidaro iš 9 
narių, kurių trys atstovauja 
darbininkus, trys samdytojus 
ir trys bendrai publiką, kaip 
bešališkieji.

Du jauni plėšikai atėmė 
$567 iš prižiūrovėsi apartmen- 
tiriio namo 769 St. Marks Ave. 
Kol vienas griozde butą, ki
tas laikė ją, jos dtr berniukus 
ir porterį suguldytus ant 
grindų.

Ar Tamsta jau gavai Lai b- 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai gasirūgink gauti.

Iki pasimatymo Laisves 
bankete vasario 6-tą!

Banketas - Vakarienė prasi
dės *5:30 vai. Tie naminių 
paukščių karaliai kalakutai 
jau užsakyti ir viskas kita pri
ruošta. Tiktai svečių, dauge
lio svečiu tebelaukiame, nes 
atidėti pavėlavusiems bilietai 
dar tebėra neišpirkti. Būtų 
gražu ir laikraščiui naudinga, 
kad svečių turėtume pilną 
kvotą.

Laiko vakarienės gražią 
dainų programą pateiks N. Y. 
—N. J. kvartetas. Jame šį sy
kį dainuos Elena Brazauskie
nė, Jonas Grybas, Tadas Kaš-

Eagle pikietuoįamas 
nežiūrint speigo

Oro temperatūra paskiau
siomis dienomis patvariai lai
kosi žema ir šalta. Tačiau 
dienraščio Eagle streikieriai 
gražiai išlaiko solidarumo ši
limą. Pikietas prie įstaigos 
vykdomas n e p e rtrau k i am a i. 
Tik pikietuotojai dažniau pa
sikeičia.

Atbuvę savo paskirtį pikie- 
to linijoje laikraštininkai bė
ga į streiko stotį apšilti ir pa
silsėti. Stotyje (314 Fulton 
St.) jų laukia su karšta kava 
ir sandvičiais. Apšilę, streikie- 
riai skaito ant lentos iškabin
tus pranešimus iš streiko bu- 
Jetinio, diskusuoja savo pa-, 
dėtį.

J streikierius nuo sienos tė
viškai žvelgia unijos organi
zuotojo, žymiojo žurnalisto 
velionio Heywood Broun pa
veikslas.

' Streikierių pažiūra į ateitį 
viltinga. Jie 'žino, kad jie lai
mės, nes jie tame užtikrinti| 
ne vien tiktai Žinojimu teori
jos, bet ir praktišku patyrimu.

Unijistai, ypač senesnieji 
darbininkai, gyvai ' tebeprisi
mena savo streiką 1937 md- 
tąZs. Jie sako, jog “dabartinis 
streikas yra tiktai daina ir šo
kis, palyginus su anuo. Da
bar už mūsų pečių stovi visos 
to amato unijos.”

Kitas prisimena tą streiką:
“Vos išdirbau 3 mėnesius, 

išėjome į streiką. Truko 16 
savaičių jį laimėti. Ię streiko 
pašalpa buvo, kitokia, negu 
šiandien Kaip vedęs žmogus, 
aš tuomet gavau $15 savaitei?

“Visgi mes gavome daug 
paramos iš kitų unijų ir loka
lų. Mes vienas kitą erzindavo
me apie ‘Maskvos auksą.’ Mi
ke Quill iš Transport Workers 
Unijos atsiuntė mums geroką 
gniūžtę pinigų. Patalpą turė
jome virš saliūno skersai gat
vę ir viskas gerai ėjosi.”

Turėdami stiprią organiza
ciją, savo iždą ir patyrimą 
gynime savo reikalų jie tikisi 
šį streiką laimėti nelaukus16- 
kos savaičių.

Eagle sutiko deretis
Vasario 2-rą buvo susirinkę 

į pasitarimą dienraščio Nleidėjų 
ir Laikraštininkų GildrfeMvU 
stovai. Unija reikalauja po 
$3 priedo savaitei šiemet ir 
po kitus $3.40 ateinančiais me
tais. Firma buvo pasiūliusi po 
$1.40 šiemet ir po $1 ateinan
čiais metais. Spėjama, kad fir
ma bandys savo pasiūlymą ge
rinti.

» z ■

Užsimanė garbinti Šventąjį
Nieko nėra nuostabaus,'kad 

kas nori ką nors garbinti. Ta
čiau Queens apskrities du at
stovai Valstijos Seimelyje,, 
Mackell ir Rice, norėtų įsaky
ti, kad ir visi garbintų šven
tąjį Patricką. Jie reikalauja, 
kad Seimelis tą dieną paskelb
tų valstijine švente.

Darbininkai, atrodo, nesi
priešintų švęsti, jei bosai už 

į tą dieną užmokėtų.

kiaučius ir Mildred Stensler, 
kuri ir sumokino tą grupę. 
Akompanuos kompozitorius 
Frank Balevicius-Ballwood.

Tikimasi svečių iš apylinkės 
ir iš toliau, nes atvykę į suva
žiavimą Laisvės leidėjai-dali- 
ninkai, vajininkai ir bendra- 
darbiai pasilieka ir bankete, 
pasimatyti, pabuvoti su brook- 
lyniečiais savo draugais. Tad—

Iki pasimatymo vasario 6- 
tos vakarą, Liberty Auditori
joje! Salė randasi kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill, New York.

Jaunimas siūlo planą 
kovai prieš blogumus

New Yorko Darbo Jaunimo 
Lyga kreipėsi į gubernatorių 
Harrimaną, pateikė jam tūlus 
pasiūlymus, kurie turėtų pa
gelbėti kovai prieš prasikalti
mus jaunime. Sykiu pareiškė 
jam. padėką, kad gubernato
rius savo pranešime valstijai 
kreipė dėmesio į jaunimo 
problemą.

Jaunimas nurodė, kad seka
mi žygiai turėtų gerą veikmę 
į jaunimą ir jie turėtų būti 
artimiausiu galimu laiku nu
tarti ir vykdomi:

Skirti ekstra $100,000,000 
švietimui greta reguliarių pa 
skyrų.

Įsteigti biurą prižiūrėti ga
vimą jaunimui darbų ir darbo 
mokinimą amatu. Biure turėtu 
veikliai dalyvauti darbininkų 
ir jau’nimo judėjimai.

Pataisyti nedarbo apdrau- 
xlos įstatą, kad gautų apdrau
dą neturėjusieji progos pirmą 
darbą gauti ar jame išdirbti 
reikalaujamą laiką.

Praktikoje panaikinti dis
kriminaciją mokyklose, dar
buose ir namuose.

Suteikti 18 m. jaunimui tei
sę balsuoti.

Priimti rezoliuciją, kuri pa 
ragintų Kongresą atmesti Ei- 
senh o w er io admin istraci j o <t
planą verstinos militariškos 
tarnybos visiems. '

Kovoja prieš iškėlimą 
vaikų į tolimą mokyklą

Kew Gardens Hills gyven
tojai pasiryžo iki galo kovoti 
prieš perkėlimą jų vaikų į to
limesnę mokyklą, esančią už 
virš mylios nuo namų. Protes
tas liečia virš 100 tėvų, 137 
vaikus. Sako, jie turėtų eiti ne
grįstomis gatvėmis, per lau
kinėmis aukštomis žolėmis ap
žėlusius lotus, skersai kelis 
pavojingus kelius.
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BARBER SHOP
ANTANAS LE1MONAK 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Laivai atplaukia 
pavėlavę dėl audrų

Italų laivas Saturnia atplau
kė New Yorkan visa diena pa
vėlavęs, nes siautėjęs vidury
je Atlanto stiprus vėjas ir su
varytos kalniškes bangos truk
dė plaukti. Daug kitų laivų 
atplaukė pavėlavę.

Vasario 2-rą miesto gatvė
mis važiuoto auto mašinomis 
taipgi buvo neužvydėtina ir 
vaikščioti slidu. Daug auto 
streikavo ant .'kelio vakarop 
temperatūrai puolant, žemyn 
veik iki zero.

Nežiūrint šalčio, daugelis 
atlankė miesto parkuose gy
venantį “oro pranašą’’ (ground 
hog — kurmių veislės gyvu nė

t lį). Tūli žmonės dar tikrai te
betiki, kad jis vasario 2-rą I 
būtinai išlenda iš urvo pasi
dairyti. Jeigu jis" tą dieną pa
mato savo ^šešėlį, grįžta urvan 
miegoti dar 6 savaites, reiš- 

! kiant, jog dar tiek užtruks 
šalta žiema. Gi kiti eina taip 
sau pažiūrėti, tikėdamiesi, jog 
bus daroma viskas jį išvilioti 
iš jo miegamojo.

Įvyks labai įdomi 
meno programa

Visiems mėgtantiems muzi
kos, dainų, šokių ir vaidybos 
programas reikėtų jau dabai1 
užsirašyti savo kalendoriuje, 
jog kovo 27-tos popietį pralei
site Liberty Auditorijoje. Vie
na žymi vietos meno mokykla 
duos programą Lietuvių Kul
tūriniam Centrui.

Programoje dalyvaus ma
žieji, jaunukai ir suaugusieji. 
Įžanga, įskaitant taksus, tik
tai $1.15. Mokykla praeityje 
jau yra pasirodžiusi su nepa
prastai graži-ėvnis programo
mis. Užtikrinta, kad ir ši 
Stars of Tomorrow programa 
bus įdomi. Rep.

 y ‘ i

Apdegusioji 1 brooklyniečių 
Keenan dukrytė vis dar tebe
buvo pavojingoje padėtyje. 
Keturių žuvusiu laidotuvės 
įvyko vasario 4-tą.

Brooklyn, N. Y.
VViUiarnsburgas Gyvuoja

LDS 1 kuopa rengia šąunų ban- 
kietą, kuris įvyks šeštadieni, vasa- 
rio-Feb. 19 d. Pradžia 7 vai. vaka
re, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Bus labai gera vakarienė, pui
kiausi valgiai ir apetito paakst.ini- 
mui bus degtinės ir alaus užtekti
nai visiems. -

Bilietas tik\ $3.00. Labai prašo
me išanksto įsigyti bilietą.

Rengėjai 

Richmond M N. Y-
L.L.D. 185 kuopos susirinkmas 

jvyks trečiadienį, vasario 9 dieną, 
pradžia 7:30 vai. vak., J10-06 At
lantic Avo. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti ir jau laikas pašimokėti 
duokles į draugiją už 1955 metus. 
O kurie dar nesate pasimokėję už 
praėjusius metus, malonėkite pasi- 

, mokėti. * —Komitetas

VINCAS SODAIT1S

ROAST TURKEYS

Pineapple-Virginia Ham 
Roast • Beef, Etc. 

Sliced and Trimmed 
On Fancy Platters

New Low Prices on Everything
EDDIE’S 

753 Flatbush Avenue 
Brooklyn 

Tel. BU. 4-9870

PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Fiiikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32TenEyckSt. Brooklyn, N. Y.

v Tcjephone: EVergreen 4-8174

Neužgiria Harrimano 
paskirtinią

Demokritai ir visi stebėto
jai Valstijos Seimelio veiklos 
piktinasi dėl republikonų del
simo užgirti gubernatoriaus 
paskirtus vadovaujančius tar
nautojus įvairiems valdžios 
ucpartm e ntams.

Paskyrai nėra kokia Harri
mano įvedama naujovė. Per 
metų metus yra įgyvendinta 
praktika, kad gubernatorius 

^skiria department^ vadus ir 
daugumą visokių valdininkų 
Išimtimi yra tiktai kelios pa
reigos, kurioms pareigūnai bū
na renkami sykiu su guberna
toriumi.

Stebėtojai sako, jog neleisti
nas yra toks republikonų truk
dymas. Jau antras naujosios 
valdžios mėnuo, o tūli paskir- 
tiniai dar negali pradėti parei
gų, nes republikonų kontro
liuojamas Valstijos Seimelis 
jų neužgiria.' Vis dar neužgir- 
tais tebebuvo Angola Parisi, 
skiriama Workmen’s Compen
sation Tarybon, ir Dr. Isador 
Lubin, industriniu komisijonie- 
riumi.

Nuteistos moters vyras 
išėjo verkdamas

Mrs. Patricia Ricco, 30 m., 
lapo nuteista neribotą laiką 
kalėti. Ją kaltino, kad ji su 
kitomis trimis moterimis suo- 
kalbiavo nužudyti savo vyrą.

Jos vyras James Ricco,' 40 
m., verkė, kaip kūdikis. Verk
damas, veik bėgte jis išbėgo iš 
teismabučio. Pirm nuteisimo 
kalbėdamasis su reporteriais 
Ricco sakė, jog jis laukia, kad 
jinai būtų išteisinta ir sugrįž
tų pas jį ir vaikus.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

IIA A S
209 East 87th St. 
New York City, N.Y.
Tel. SAc.ranicnto 2-0157

Netaksuojaina, Paštas nemoka
mai, apdrausti dovanų siuntiniai 

j Lietuvą, Latviją ir Estoniją.
USSR —1. 1,000 gramų Santos 
kavos, kepintos, 2 svar. cocoa, 1 
svar. medaus (blokinė), 1 svar. 
pieno powder (blokinė), 850 gr. 
jautienos (blokinė), 500 gr. Nes
tle eokolado. — $20.95.

USSR—4. 500 gramų Santos ka
vos (kepintos), 1 sv. cocoa (blo
kinė), 400 gr. nesaldinto pieno 
(blokinė), 430 gramų jautienos 
(blokinė), 250 gr. Nestle čokola- 
do, 1 svar. medaus (blokinė).-— 
$14.50.
USSR -5. 500 gramų Santos ka
vos (kepintos), 1 svar. cocoa, 
500 gr. Nestle eokolado, 1 sva
ras pieno powder (blokinė), 1 sv. 
medaus, 850 gr. jautienos (bloki
nė), 850 gr. kiaulienos (blokinė).
— $18.50.
USSR- 6. 830 gramų sviesto (blo
kine), 912 gr. cukraus, 450 gr. 
Nestle eokolado, 456 gr. cocoa 
blokinė), 456 gr. Maxwell House 
kavos (blokinėje), 456 gramų ry
žių, 200 gr. arbatos (2 pakeliai). 
—$17.50.
Kainų surašai del Lenkijos, Ven

grijos ir Čekoslovakijos.

NEW YORK
REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS 
BAYSIDE

Tuojau užimamas, 6 melų senumo 
mūrinis (ant 43x100 lot). 5 miegrū- 
miai, (pilnas skiepas), 2 Knotty 
(pine rūmai ant viršaus, patio, ga- 
radžius, aliejum šildomas, reziden- 
cijnėjc 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)

WLADYSLAW
SZACIIACZ

REAL ESTATE. INSURANCE
NOTARY PUBLIC

65-06 Grand Ave., Maspeth, N. V.
DAVENPORT 6-0719

Žymiai padidino N. Y. 
policijos štabą

New Yorko miestas dabar 
turi 21,569 policistus vyrus ir 
moteris. Niekada pirmiau ne
buvo fiek turėjęs. Antrojo pa
saulinio karo laiku turėjo tik
tai 15,068.

Savo kalbose policijos virši
ninkas Adams i]- majoras 
Wagneris sakė, jog jie steng
sis policijos štabą dar didinti. 
Adamso pageidavimas yra pa
samdyti dar 7,000. Jis tai pa
reiškė 740 naujokų įvesdinimo 
apeigose.

PAVARGĘS ? SILPNAS

OKASA

Gali Suteikti Jums
Pilnesnį Gyvenimą

Vieno (100) Tablet 
Pakinkąs

• Taksai ir Persiuntimas 
Nemokamai

' $4.50 '

Jeigu jūsų vaistinė netu
ri, rašykite (įdėkite čekį 

ar money order):

HORMO—PHARMA
27 Spruce St., New York 38, N.Y.

OKASA Laikosi Savo Pažado

| IMPORTUOTI ii

i
 DOVANOM DAIKTAI j:

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

Triplex, Overlay. 4
i FINKELSTEIN & SON |

81 Delance.y St., N. Y. C. $
Tel. CA. 6-9087 |

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

ARMA
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer .
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

6 pual.-Laiavg (Liberty)-šeštad., vasario (Feb.) 5, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NURSE up to 35; cxperiencca; 
well maipiered, cheerful and likihg 
and understandng children. Boys'9 
and 2; girl 4. In fine Manhattan 
home. $50 for the right person. 
Write: F. 3-Room 830, 11 W. 42nd 
St., N. Y.C.

(26-29)

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

KNOMARK MFG. CO.
330 Wythe Ave., Brooklyn 

Matykite Frank
(25-27)

COOK-IIOUSEWORKER, 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 RII. 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*

MT. HOLINESS CHURCH 
AGENCY

Auklės, virėjos, tarnaitės, namų 
darbininkes. Poros ar nevedę, pil
nam ar daliai laiko, patyrę ar be 
patyrimo, guolis vietoje ar kitur.

300 W. 125(11 St., N. Y. C. 
(room 1) Tel. MO. G-3126

METROPOLITAN EMPLOYMENT 
AGENCY

•Domestic Help
Geros vietos dėl: virėjų, tarnaičių, 
namų ruošos darbininkėms. Pilnam 
ar daliai laiko. Patyrusioms ir be 
patyrimo. Pavienėms ir poroms.

1175 Boston Road, Bronx 
Tel. DA 8-4255

REAL ESTATE

MASPETH AVENUE — tuojau už
imt inas 1 šeimos mūrinis nam^fc. 
5 miegrūmiai, tiled maudynė, hard
wood grindys, 1 karui garadžus. 
Greitam pardavimui lik $10,000 
($1,500 įmokėti).

MENCONE REALTY 
Tel. GL. 5-6424

(24-30)

WHITESTONE—ĮKALBA
Su nuolaida pardavmas, paties ski
niuko pabudavotas, 4 melų senumo, 
6 rūmų (3 miegrūfmai—i grynų ply
tų, 1 i 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
Užimiinas nuo birželio 15-tos. Žvil
gantis grynų plytų Tudor—Garden 
City apylinkėje, 7 rūmų, slate sto
gas, — ultra-moderninė virtuvė. Iš
taisytas skiepas su pianu, washer, 
dyer, garadžius. Ant 95x100 loto, 
arti visko. Nueinama j public moky
klą. Greitam pardavimui tik $22,500. 
Pamatymas pagal sutartį, tik pirkė
jams.

IVanhoe 3-6115
(24-25)

PARDUODA SAVININKAS 
OZONE PARK

Tuojau užimafha; 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. Tel. VI. 3-0761. z

(2440

PARDUODA SAVININKAS^ 
LAURELTON ’ .

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

Tel. LAURELTON 7-3796
(^5-27)

PARDUODA SAVININKAS — 
HOLLIS

Užimtinas Balandžio mėn. Patrauk
lūs namai luksusinėje Marian Park 
sekcijoje. Puikiausiose sąlygose, 6 
rūmai, 3 niie.’rūmiai, 1 i maudynių, 
nepaprastai didelis gyvenamasis rū
mas. Screened Terrace, aliejus, 2 
karam garadžius, labai patogu j 
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 įrengmų. Arti /priej^o- 
kyklų, bažnyčių, krautuvių, trtfhs- 
port’icijos. Greitam pardavimui — 
$14,500. Pamatymas pagal sutartį.

TErraca 7-4372
(25-27)




