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KRISLAI
Kada gyvenimas tampa 

kančia.
Apdūmojimai apie mirti.
Dvasinė ubagystė.
Nepaiso skriaudos.
Tuščiausias džiaugsmas.

Rašo A. Bimba

Savo ranka iš gyvųjų tarpo 
išsibrauk ė gabusis muzikas, 
pianistas, kompozitorius Pra
nas Balevičiu.s. Pažinome jį 
visi gerai. , Pasiges jo mūsų 
menininkai. Pašiepsime mos 
visi. Didelis, skaudus nuosto- 

*j^s visai lietuviškai visuome
nei.

Kodėl šis genijalus ir paly
ginti dar jaunas lietuvis pasi
rinko ši kelią atsisveikinimui 
su gyvaisiais?

Jis pats pasakė: sveikata 
pašlijo, gyvenimas pasidarė 
viena didele kančia! Gi kovoti 
prieš tai, gi visomis pastango
mis išbristi iš tų užgulusių be
du, matyt, Pranas nebeturėjo 
valios. Beviltė privedė prie 
desperacijos, o desperacija 
prie nirmlaikės mirties.

Ar galime, ar turime teisę 
vž tai ji pasmerkti? Man at
rodo: ne, neturime. Mos, pa
žangiečiai, nepritariame to
kiam baisiam nuosprendžiui, 
bet neturime teisės būti teisė
jais, kaip kas turėtų elgtis su 
savo gyvybe.

Atsimename, anais laikais, 
kai išgirdome, kad Rusijoje 
nusižudė gabusis lietuvių tau
tos proletarinis poetas Julius 
Janonis, kalbėjom daug,.rašė
me daug, galvojome daug 
apie tai, kad nė vienas žmo
gus neturi teisės mirti nuo sa
vo rankos. Tačiau gyvenimas 
ėjo savo keliu ?r saužudystes 
<mt- šios ašarų pakalnės neiš
nyko. Todėl palikime Praną 
Balevičių ramiai ilsėtis, linkė
dami, kad nė vienam kitam iš 
pažangiečių neateitų mintis 
pasekti jo pėdomis.

Toje pačioje Woodhaweno 
šermeninėje ramiai karste ilsi

esi draugė Kcršulienė, Lietuvių 
Namo Bendrovės prezidento 
Walterio Keršulio žmona. 
Draugiška, maloni buvo mote
riškė. Irgi galėjo dar ilgokai 
įgyventi, bet atsikraustė ne
kviestoji mirtis ir nusivedė su 
savimi. Gaila draugės.
• Liūstame netekę dviejų lie
tuviu, dviejų pažangiečių, rei
kalingų žmonių.

•- Juo daugiau aš pamisliju 
apie nyūsų šalies darbo uni
jas, tuo aiškesnė man darosi 
jų dvasine ubagystė. Tik įsi
vaizduokime: penkiolika mili
jonų unijistų. Milžiniška or
ganizuotų darbininkų armija!

O visoje šalyje nesiranda 
nė vieno kiek stambesnio ang
liško dienraščio, kuris už ją

• kalbėtų, ją gintų, jos pastan
goms ir veiklai padėtų, jos

• siekiams simpatizuotų!
Nėra kitos tokios šalies. Nė

ra niekur tokios dvesinės dar
bo unijų ubagystės.

O kas dar blogiau, kad to 
^didžiulio judėjimo lyderiai nė 
^nesistengia turėti spaudą, ku
ri jam tarnautų ir jo klonius 
puoselėtų.

Izraeliečiai ne tik turėtų 
tuojau išsikraustyti iš Egipto 
žemės, bet savo kaštais atsta
tyti viską, ką sugriovė, ir atly-

Keturios arabiškos šalvs 
pasisakė už neutraliziną,— 
prieš kariškuosius blokus

Kairas. — Pasibaigė E- 
gipto, Arabijos, Sirijos ir 
Jordano valdžių galvų kon
ferencija. Išleistas bendras 
komunikatas, kuri^ sako, 
kad arabiškos, šalys stoja 
už “teigiamą neutralizmą”, 
prieš visokius karinius 
blokus. Saudi-Arabijos ka
ralius Saudas, tik atvykęs 
iš Washingtono, iki pasku
tinės. minutės dėjo paštam 
gas, kad būtų priimtas ir 
punktas, kuriuomi būtų 
pasmerktas komunizmas. 
Bet Egipto Nasseris ir Si
rijos Škuris tam griežtai 
priešinosi ir pasėkoje ko
munikate nėra komunizmo 
pasmerkimo.

Komunikatas reikalauja, 
kad Izraelis tuojau ištrauk
tų visas savo karines jėgas 
iš Egipto teritorijos, taipgi, 
kad Britanija, Francūzija

Jugoslavai vėl stiprina ryšius 
su socialdemokratinėm partijom
Belgradas. — Jugoslavi

jos Komunistų lyga, kurios 
santykiai su tarybiniais ir 
kitais Rytų Europos ko
munistais (išskiriant Len
kijos) vėl pablogėjo, pra
dėjo grįžti prie tampresnio 
bendradarbiavimo su Va
karų Europos socialdemo
kratais. Apie metai atgal,, 
kuomet bendradarbiavimas 
tarp Jugoslavijos ir tarybi- 

ginti už nužudytus egiptie
čius.

Pa p ra sč i a usi as žmonišku
mas to reikalauja.

Keista ir tai, kad nei Pran
cūzai, nei britai nė kalbėti ne
kalba apie atlyginimą Egip
tui už padarytas skriaudas. 
Jie statosi pasauliui dideliais 
žmonėmis, kad savo ginkluo
tas jėgas ištraukė iš Egipto. 
Amerika irgi nenori nė prisi
minti, neprisimena apie pri
vertimą agresorių Egiptui at
lyginti.

Man atrodo, kad “Lietuvos 
vaduotojai” neturėtų labai 
džiaugtis tuiomi, kad juos ir 
jų raketą palaimino popiežius 
Pijus XII. Istorija byloja štai 
ką: Ką popiežius palaimino, 
tam galas atėjo:

Popiežiai laimino vergiją. 
Vergija išnyko.

Popiežiai laimino ir laimi
na kapitalizmą. Kapitalizmui 
galas ateina.

Popiežiai laimino carus, o 
kur jie atsidūrė?!

Popiežius palaimino Vilnių 
Lenkijai, o šiandien Vilnius 
yra Lietuvos sostinė.

Taigi, gavę* nuo popiežiaus 
palaiminimą, mūsų “vaduoto
jai” turėtų patys susiprasti ir 
atsisveikinti su savo troški
mais susilaukti Lietuvoje su
grįžusį ponų ir kunigų viešpa-. 
ta v imą.

Popiežiaus palaiminimas 
reikalingas ir naudingas tik 
tiems, kurie jau mirę arba 
rengiasi mirti. Sveikiems, pro
tingiems žmonėms jo palaimi
nimai tiek tereiškia, kiek iš
valgytas kiaušinis! 

ir Izraelis būtų Jungtinių 
Tautų priversti mokėti re
paracijas Egiptui už invazi
jos metu padarytą žalą. 
Taipgi pasisakyta prieš Su- 
ezo kanalo ir Akabos įlan
kos internacionalizavimą.

Keturios arabiškos šalys 
taipgi išreiškė savo solida
rumą su Alžyro žmonėmis, 
kurie kovoja už savo ne
priklausomybę nuo Fran
cu zi j o s.

Komunikate apie keturias 
arabiškas valstybes kalba
ma kaip apie “Arabų naci
ją”. Iš to sprendžiama, kad 
ryšiai tarp arabiškų šalių 
dabar yra glaudesni, negu 
praeityje, nors pasitari
muose nedalyvavo po Va
karų įtaka esantis Irakas, 
svyruojantis Id ban as ir ma
žiukas Jemenas.

nių komunistų buvo pasida
ręs gan artimas, ryšiai su 
socialdemokratais buvo 
pradėję šalti. Dabar suka
ma priešinga linkme.

Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministras Popovicas, 
kaip savo partijos atstovas, 
rengiasi vykti Belgijon, kad 
konferuoti su socialistų va
du Spaaku. Jugoslavijon 
pakviestas socialdemokra
tinis Švedijos vadovas Er- 
landeris.

Jugoslavijos Komunistų 
lyga vėl pradėjo užmegsti 
glaudesnius santykius su 
kairiais darbiečiais, beva- 
nistais, Italijos socialistais 
ir t. t.

Darbo unijų 
kovos lauke

. Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija (UAW) susi
tarė su Chryslerio korpo
racija, išgaudama tam tik-, 
rus palengvinimus. Susita
rimas liečia 100,000 Chrys
lerio darbininkų .Detroito 
srityje, įskaitant 23,000. 
Dodge fabrike.

Denveris.. — “Union 
News”, naftos, chemijos ir 
atomų darbininkų unijos 
organas, apklausinėjo savo 
skaitytojus, kokių pageri
nimų jie norėtų darbo laiko 
tvarkyme. 50 pasisakė už 
turėjimą laiks nuo laiko tri
jų dienų laisvus savaitga
lius, 107 už ilgesnes vasa
ros atostogas.

Keli darbininkai turėjo 
dar kitokį pasiūlymą: dirb
ti kasdien 10 valandų, bet 
dirbti tik tris dienas.

Mansfield, Ohio. — West
inghouse čia planuoja at
leisti iš darbo 665 darbinin
kus. ' .

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

WaHhingtonas. — Ameri
ka jau gayo užtikrinimą iš 
izraeliečių, kad - jie iš
trauks savo karines pajė
gas iš Gazos srities ir Aka
bos įlankos pakraščio. Izra
eliečiai, sakoma, jau paten
kinti garantijomis, kurias 
jiems duoda Amerika. 
Jungtinėse Tautose Ame
rika ketvirtjadienį vėl dėjo 
pastangas, kad būtų atidė
tas balsavimai apie sankci
jas, kurių reikalauja Azi- 
jos-Afrikos blokas, socialis
tiniai kraštai ir eilė kitų 
saliu.

Jungtines Tautos. — J. T. 
atmetė Tarybų Sąjungos 
reikalavima, kad būtu 
svarstomas Amerikos sub- 
versijos prieš socialistinius
Rytų Europos 
skleidimas. Už 
balsavo 
kraštai.

kraštus 
svarstymą 

8 socialistiniai 
Keliolika kraštų— 

Indonezija, arabų 
Jugoslavija ir t.t.kraštai,

— susilaikė nuo balsavimo.
Washingtonas; Vice

prezidentas Nixonas iš-1 
skrido Afrikon, kur ap
lankys visą eilę kraštų. Jis 
dalyvaus Ghanos (Gold 
Coast) nepriklausomybės 
ceremonijose.

Argentinoj vėl 
užgniaužė kittj 

— • ' 1 v ’peronisty pucę 
' Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia skelbia, kad 
užgniaužė rengiamą pe- 
ronistų pučą, jau kelintą iš 
eilės nuo to laiko, kai Pe
ronas tapo nuverstas. Da
bartinio pučo rengėjai esą 
šeši peronistiniai eks-gene- 
rolai. Jie visi dabar randa
si po areštu.

Argentinos žvalgyba su
žinojusi, kad kariniai su
kilimai privalėjo prasidėti 
ketvirtadieni pasienio pro
vincijose. Peronistiniai ka-' 
rininkai pasienio įgulose 
turėjo perimti komandą ir 
paskelbti savo vietines ad
ministracijas.. Sąmokslinin
kai tikėjosi, .kad . paskui 
sukilimas persimes sosti
nėm

Valstybinis komunikatas 
sako, kad sukilėliams tiesio
giniai vadovavo pats Pero
nas, kuris randasi Caraca- 
se, Venezueloje. Esą, penki 
vietiniai sukilėlių štabai pa
laikė tiesioginius, radijo su
sisiekimus su Perono štabu 
Veųezueloje.

Paryžius. — Paryžiaus 
policija konfiskavo komu
nistų organą “1‘Humanite”,’ 
uždraudė masinį protesto 
mitingą. Taipgi praneša
ma, kad bus pradėtas spe
cialus .tyrinėjimas apie to 
laikraščio 
mą”.

qsubversyvišku-

Amerika atšaukė pasiuntinį 
iš Vengrijos, nes ji nenori 
pripažinti Kadaro valdžios
Washingtonas. — Ameri

ka atšaukė savo diplomati
nį pasiuntinį Vengrijoje E. 
T. Wailes, nes nenorėjo, 
kad jis įteiktų savo kreden
cialus premjerui Kadarui. 
Kaip žinia, Wailes atvyko 
Vengri j on praeitų neramu
mų metu. Nuo to laiko jis 
radosi ten, nors nepridavė 
savo kredencijalų. Vengri
jos valdžia reiškė savo ne
pasitenkinimą, kad užsie
nio diplomatinis pasiunti
nys randasi šalyje oficia- 
liškai neprisitatęs.

Valstybės departmentas 
tada turėjo nuspręsti, ar 
priduoti kredencijalus. Nu
tarta to nedaryti, nes pri- 
davimas būtų kaip ir Ka

Tarybinis žurnalas Amerikoje 
USSR turi didelio pasisekimo
New Yorkas. — Tarybų 

Sąjungos informacinis žur
nalas “USSR”', kuris lei
džiamas šioje šalyje s anglų 
kalboje, turi didelio pasise
kimo. Per kelis mėnesius 
jo cirkuliacija padidėjo 
maždaug dvigubai. Jo spau
sdinama 50,000 kopijų ir 
beveik visos, parsiduoda. 
Kioskų savininkai sako, 
kad Šis žurnalas parsiduo
da ’greitai ir lengvai, taip, 
kad po pirmos ar antros 
pasirodymo dienos ji jau 
sunkoka gauti. Retai ka
da kioskas turi seną žurna
lą sugrąžinti.

į Šiuo atžvilgiu,, sako par
davėjai, “USSR” lyginasi 
prie populiaraus Amerikos 
žurnalo “Life”.

Šiandien laidojamas 
Bal wood-Bale vi čiu s

New Yorkas. — Šiandien, 
penktadienį, kovo 1 dieną, 
Cypress Hills kapinėse bus 
palaidotas tragiškai miręs 
muzikas Pranas Balwood- 
Balevičius. Velionis pianis
tas ir kompozitorius pašar
votas Šulinsko šermeninėje, 
84-02 Jamaica- Ave., Wood-

. Laidu tu vės įvyks antrą 
valandą popiet. Atsisveiki-

Florida nuteisė tris studentus
■sė autobuso vairuotojo pa
tvarkymo sėsti į “atitinka
mas” segreguotas vietas. 
Aukščiausia bausmė yra 
120 dienų kalėjime arba 
(ir) $500 pinginė pabauda.

Tuo tarpu NAACPx suži
nojo, kad Floridos taip va
dinama “Baltųjų piliečių 
taryba” turi didelį dinami
to arsenalą, kurį planuoja 
naudoti visokiems teroris
tiniams sprogdinimams. | demokratų parlamente

Tallahasše, Fla. —- Vieti
nis tėisėjas nuteisė tris stu
dentus, du negrus ir vieną 
baltą, nes jie demonstrati- 
viai laužė rasinės segrega
cijos taisykles, važiavo au
tobuse kartu. Du negrai, J. 
Herndon, ir L. Speed, lanko 
Floridos A. and M. univer
sitetą, Joe Spang lanko 
Floridos segreguotą baltų
jų universitetą.

Jie nuteisti už ‘^nusikalti
mą”, kadangi jie nepaklau- 

daro valdžios pripažinimas. 
Amerika dabar laikosi mig
loto nusistatymo link( Ven
grijos — pripažįsta Ven
grijos valdžią ir palaiko 
diplomatinius santykius su 
ja, bet atsisakė pripažinti 
premjerą Kadarą.

Vengrijos valdžia sakė, 
kad toks užsilaikymas yra 
negirdėtas tarptautinių 
taisyklių laužymas. Jeigu 
Amerika pripažįsta Ven
griją, sako vengrų spauda, 
tai ji turi pripažinti jos le- 
gališką valdžią, kurią pri
pažįsta Jungtinės Tautos 
ir likęs pasaulis, i

Pasiuntinys Wailes jau 
apleido Budapeštą ir vyks
ta Amerikon.

“USSR” spausdinamas 
Amerikoje po susitarimu 
tarp JAV ir TSRS valdžių. 
Maskvoje rusų kalboje 
spausdinamas amerikiečių 
žurnalas “Amerika”, kurio 
išeina tiek pat kopijų, kiek 
čia “USSR”. Abu žurnalai 
turi informacinio, kultūri
nio ir bendro pobūdžio 
straipsnių, bet vengia po
litinių klausimų ir-neturi 
polemikos.

Žurnalą “USSR” Ameri
koje perka visokių nusista
tymų žmonės, ne tik kairie- 
čiai. Dviejuose kioskuose, 
kurie randasi didžiuliame 
Pentagono (apgynos de- 
partmento) pastate kari
ninkai ir valdininkai išper
ka visus “USSR” numerius 
pirmą dieną.

Rojusnimo žodį pasakys.
Mizara.,

Prie karsto randasi Lie
tuvių Meno Sąjungos, Aido 
choro ir kiti vainikai.

Visi mirusio draugai, lie- 
įtuviskos. muzikos ir meno 
rėmėjai, visi, kurie per jo 
gyvenimą gėrėjosi jo muzi
ka ir skambinimu, ragina
mi ateiti ir atiduoti pasku
tinę pagarbą tragiškai mi
rusiam Pranui Balevičiui.

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Filmai — lietuviški

Kaip žinia, Lietuvoje ga
minama nemažai lietuviškų 
meninių filmų, bet ir nelie
tuviški filmai, tai yra, fil
mai, kurie pagaminti ki
tose respublikose, Lietu
voje rodomi su lietuvišku 
garsu. Lietuvoje veikia 
prie kino-studijų skyrius, 
kur filmai “dubliuojami”, 
tai yra, prie kitos kalbos 
filmo, kaip tai rusų ar kitų, 
pridedamas lietuvių kalbos 
garsas.

Prie dubliavimo darbuo
jasi režisierė Rudzinskaitėz 
ir grupė gabių aktorių. 
Dubliavimas tai ne techniš
kas darbas, nes naują gar* 
są reikia vaidinti gerai, 
jausmingai, gyvenimiškai. 
Praeitais metais dubliuota 
lietuviu kalbon 
šiais metais bus 
apie tiek pat. .

25 filmai, 
dubliuota

Mokytojas išėjo Į pensiją
Vilnius. — Biržuose per 

40 metų daug darbininkų, 
kolūkiečių ir inteligentų 
vaikų išleido j gyvenimą J. 
Janonio vardo vidurinės 
mokyklos mokytojas J. 
Bružas. Jo palydėti į pensi
ją susirinko ne tik mokslei
viai ir mokytojai, bet daug 
kitu biržiečiu. V 4-

Nusipelnusiam pedago
gui geros sveikatos, toliau . 
glaudžiai bendradarbiauti 
su vieninga moksleivių' ir 
mokytojų šeima palinkėjo 
mokyklos direktorius Rep
šys. Šiltai su mokytoju at
sisveikino pionieriai ir kom
jaunuoliai.

Davei žodį — ištesėk!
“Davei žodį — ištesėk?’ 

Su tokiu šūkiu į socialistinį 
lenktyniavimą Didžiojo • 
Spalio 40-ųjų metinių gar
bei įsijungė Vilniaus “Vik
torijos” avalynės fabriko 
kolektyvas.

Įmonėje tarpusavyje/ 
lenktyniauja cechai, pamai
nos, ' brigados ir tos pačios 
profesijos darbininkai. A- 

; valynės siuvimo ceche kiek-/ 
vienas darbininkas yra pri
siėmęs / asmeninius socialis
tinius įsipareigojimus pa
gerinti produkcijos kokybę. 
Kiekvieną dieną čia viešai 
skelbiama, kaip vykdomi 
šie įsipareigojimai. Vien 
puikios kokybės produkci
ją duoda darbo pirmūnė 
Dūdaitė, aptarnaujanti siu
vimo mašiną, aulininkės 
Zaksięnė, Štefaniec ir kiti.' 
Pirmos rūšies avalynės iš
leidžiama 8 procentais dau
giau, negu numatyta už
duotyje.

Paryžius. — Amerikon 
atvyksta Izraelio prd-fašis- 
tinės milit^rinės partijės 
vadovas M. Beiginas. Jo va
dovaujama pąrtija “He-' > 
ruth” yra antra po social-
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NE KOKS TAS FRONTAS
I i

Iš KAIRO, Egipto sostinės, pranešama, kad “keturių 
didžiųjų” arabiškų šalių vadovų konferencija atsistojo 
prieš galvosūkį: nesusitaria, kiek daug, kaip aštriai iš
stoti “prieš komunizmą”.

1 Konferenciją sudarė Saudi-Arabijos karalius Saudas, 
Egipto prezidentas. Nasseris, Jordano karalius Hussei- 
nas ir Sirijos prezidentas Šukris Kuwatly.

Karalius Saudas, kuris neseniai lankėsi Washingtone, 
nori, kad konferencija griežtai ir aštriai pasmerktų 
komunizmą. Sirijos, prezidentas tam nepritaria. Jorda
no karalius sako, aš jau seniau komunizmą pasmerkiau 
aštriai, o Egipto prezidentas nesusivokia, ką daryti.

Iš šalies į tai žiūrint, atrodo keista, kad ši Kairo kon
ferencija nesusitaiko dėl komunizmo. Juk komunizmas 
nesiryžta užpulti ir pavergti arabiškus kraštus. Tai, ro
dosi, turėtų būti kiekvienam aišku. Pavojų arabiškoms 
šalims sudaro tie, kurie siekia jas pavergti, imperialis
tai, agresoriai. Prieš juos turėtų arabiškos šalys kovoti. 
Prieš juos turėtų būti atsuktos vyriausios kanuolės.

Komunistai juk šalių nepriklausomybės nenaikina. 
Paimkime, pavyzdžiui, Kiniją: Ar šiandien toji šalis ne 
tvirtesnė, negu ji buvo tuomet, kai ten valdė komunizmo 
priedai, Čiang Kai-šeko klika?!

Bet Kairo konferencijos, dalyviai galvoja ką kitą: 
jiems rūpi “komunizmo pavojus”. Kodėl?

Tai p’areina iš to, kad kai kurių arabiškų šalių val
dovai bijosi savo žmonių. Toks yra, pavyzdžiui, karalius 
Saudas. Jis valdo šalį sulyg savo makaule ir sulyg savo 
kišene. Jis valdo šalį, kurioje legaliai dar tebeviešpatau
ja vergija. Jo šalies darbo žmonės neturi balso jokiame 
reikale. Saudo žodis — įstatymas. Jis pats skęsta turtuo
se, prabangoje, o jo pavaldiniai skęsta neapsakomame 
varge ir tamsoje!

Su Saudu eina visi tie, kurie turi turtus. Visi jie ly
giai bijosi komunizmo, o tai reiškia, bijosi savo žmonių, 
darbo žmonių, kurie trokšta žmoniškesnio, laisvesnio 
gyvenimo.

Turčių milijonierių yra ir Egipte, ir Jordane, ir Siri
joje, ir kituose arabiškuose kraštuose. Visi jie bijosi savo 
darbo žmonių.

Dėl to arabiškoms šalims nebus lengva savystoviai, 
nepriklausomai galvoti ir gyventi, l^dangi turčiai 
stengsis pastoti progresui kelią. Turčiams patiks. Eisen- 
howerio doktrina, kuri žada “gelbėti arabiškas šalis, nuo 
komunizmo”, nuo liaudies.

Žinoma, taip visuomet nebus. Prisikels ir arabiškų ša
lių liaudis, pasus šalin sava išnaudotojus ir tuos, kurie 
duoda jos klasiniams priešams kyšius^ Bet. tam ims lai
ko. Tai ne vienos dienos ir ne vienų metų darbas.

Mes pergyvenom du pa
sauliniu karu, kurių išda
voje pasikeitė ne tik vals
tybių rubeži’ai, bet 
valstybės pakeitė ir 
pavadinimus, o vyriausiai 
kad išsivystė naujas pasau
lis — socialistinis pasaulis. 
Kuomet Europoje degė 
miestai, 
bombų 
žmonių, 
ramiai miegojo, o jų žalioji 
medžiaga ir p r o d u k t a i 
plaukė Anglijos laivais, it 
antys, į Europą. Kalbėti 
apie Artimuosius Rytus ar
ba Vi dūrini uosius Rytus, 
tai reikia kąlbėti apie 
Aziją.

MILŽINIŠKAS 
ŽEMYNAS

Azijos žemynas užima 
daugiau kaip tris trečda
lius pasaulio žemyno, ir 
gamtiniai yra padalytas į 
penkis pasaulius. Tuose 
penkiuose pasauliuose gy
vena netoli du trečdaliai vi
sos žmonijos- Azija, vei
kiausia, vardą gavo nuo as- 
svriečiu-asų, kas reiškia 
“saulė teka,” taip, kaip eu
ropiečiai nuo Ereb, kas 
reiškia “šaulė leidžias.” A- 
zijiečiai gali pasididžiuoti, 
turėdami 29,002 pėdų aukš
čio kalną Everest ir 1,286 
Pėdų žemiau jūrų pavir
šiaus Negyvąją Jūrą. Vie
na iš slapiausių vietų—tai 
Assam apylinkė, kur kas
met prilyja apie 425 colius 
vandens, kuomet arabų dy
kumoje niekad nelyja. Azi
jiečiai nemažai nukenčia 
nuo potvynių ir žemės dre
bėjimo.

Po paskutinio pasaulinio 
karo vienas Amerikos žur^

tūlos, 
savo

virto mūrai nuo 
ir žuvo milijonai 
tai Azijos tautos

visa

pasaulį visokiais priesko
niais, medikaliniais auga
lais ir perfiumais-

Kokia dešimt metų tam 
atgal Vakarinėj Indijoj, 
prie Negyvosios Jūros, nar
kotikų agentai atidengė 
baisų dalyką.’ Pačiame kal
nyno viršuje, ant kranto 
Negyvosios Jūros, veikė ga
na plačiai išvystyta rožių 
plantacija, gaminanti rožių 
kvepalus (iš 40 svarų ro
žių žiedų išspaudžia vieną 
kvortą kvepalų), kurie pa
siekdavo ne tik Paryžių, bet 
ir visas pasaulio ponias. 
Ypatingai po pirmutinio 
pasaulinio karo, kuomet at
sirado daug ponijos, tai ir 
minėta plantacija pagarsė
jo visame pasaulyje- Plan-

visoje šalyje pradėjo kilti: neliks vergų? Neveltui An- 
gyvenimo lygis. glija, Francūzija ir Izraelis

Nejaugi Azijos-Afrikos kirto smūgį Egiptui. O kad 
1“‘ ' ‘ ’ prakišo, tai gal mes' juos

pavaduosime ir kaip nors 
pasidarysime papėdę Azi
joj?

KODĖL JIE TAIP 
’ ĮSIKIBĘ?

Dabar kyla klausimas, 
kodėl taip įnirtusiai laiko
si francūzų socialistai įsiki
bę į Alžyrą? Ogi, kad už 
Alžyro Sacharos turtai. Sa
charos dykuma užima Jpie 
4 milijonus keturkampių 
mylių plotą, o Francūzija 
valdo apie pusę tos dyku
mos, kurioje randasi šie 
turtai: anglis, rūda, žiba- 
las-aliejus, kuras, cinas,

paskolų, “dovanas” Azijos 
tautoms! •

Nereikia manyti, kad ka
pitalistai yra spangį — jei 
jie kur nemato, tai akinius 

tacijos savininkai siųsdavo užsideda. Kuomet 1954 m. 
savo agentus net po Euro- Genevos konferencijoje jie 
pą, ieškodami darbininkų, prakišo dalį Indo-Kinijos, 
T’“•’1—' ----------- ---  ’tuojau pakėlė aliarmą*.

Boston Globė . ir Chicago 
Daily News tuoj pasiuntė 
savo korespondentą Mister 
Keyes į Aziją, kuris per 7 
mėnesius apkeliavo 18,000 
mylių ir grįžęs nuodugniai

Jie * įkalbėdavo jauniems vy
rams, jog padirbę aštuonis 
menesius grįš namo turtin
gi. Moterys' ' ir vaikučiai 
laimino savo vyrus-tėvuš, 
kad jie laimingai sugrįžtų.

Agentai, surinkę jaunų 
vyrų armiją, juos sunkė- j raportavo. Iš jo ilgo rapor- 
liais užvarydavo ant kalno to čia padarysiu trumpą iš- 

rožių trauką, kuri skamba:
“Bendrai žmonės trokšta

PROSTITUTĖS IR BIZNIS
FEDERALINIAME TEISME, New Yorke, iškilo y- 

patingų" dalykų. •
Pasirodo, kad yra suorganizuotas prostitučių trus.tas, 

kuris “linksmina” kai kuriu biznierių suvažiavimu da-
V 4,

Štai lenkė dipuke, Nelda Bogacki, pasivadinusi Nelda r^a ‘Japonija;
Bogart, vadovauja prostitutėms, kaip generolas armi
jai. Nelda gyvena Chicago je.

Kai ii įsikraustė į vieną tame mieste apartmentnamįj 
Nelda pasakė namo superitendentui, kad ji yra prosti-1 
tutė, kad ii tą biznį varo “plačiu baru”. Ji turi knygą, 
kurioje surašyta visokių biznių vadovai. Kai biznieriai 
nusitaria laikyti kokį nors suvažiavimą, Nelda pasiūlo 
jiems patarnavimą: prisiųsti “palinksmintojas”. Kai ka
da į tuos suvažiavimus Nelda pasiųsdavo po .50 ir net po 
100 prostitučių, kad jos “linksmintų” suvažiavimų da- 

’. lyvius!
Praėjusiais metais Newrarke 

leetrie Supply Co. suvažiavimas, 
Yorko pasiuntė “linksmintojas”.
\ Minėtos‘kompanijos vadovas sakė, kad po to, kai 

Nelda su savo “linksmintojomis” “pavaišino” suvažiavi
mo dalyvius, jis gavo daugiau savo produktams, užsa
kymų!

Amerikoje kasdien įvyksta visokių “prašmatnybių”, 
bet tokio dalyko, koks dabar iškilo federaliniame teisme, 
mes dar nebuvome girdėję. #

• Prie ko tai visa prives?!

N. J., įvyko General TV 
kurin Nelda iš New

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
VASARIO 27 DIENĄ sukako 150 metų, kai gimė vie

nas žymiausiųjų Amerikos poetų, Henry 'Wadsworth 
Longfellow’.

Longfellow buvo ne tik poetas, o ir visuomenės vei- 
: kėjas’, kovotojas prieš vergiją, už taiką. Jis parašė 
’ daug originalinių kūrinių, jis daug kūrinių išvertė iš ki

tų kalbų. Jo veikalas “Hiavata”, beje, yra išverstas ir 
į lietuvių kalbą ir labai gražiai išleistas Tarybų Lie
tuvoje.

Žinios iš Uniguajaus
Darbininkai streikuoja

Pirmąją Naujųjų metų die-* 
ną'streikavo Montevideo mies
to transporto darbininkai. 

■* Sausio 16 d. “Coco-Cole” 
kompanijos darbininkai pa
skelbė streiką, reikalaudami 
žmoniškesnių darbo sąlygų. 
Su jais solidarizavosi tabako 
pramonės darbininkai.

Streikavo 24 vai. radio ir 
elektros įmonių tarnautojai, 
reikalaudami algų pakėlimo.

Pranešama, kad tekstilės 
pramonės darbininkai skelbę 
24 vai. streiką. Jie reikalauja, 
kad Urugvajaus valdžia kuo 
greičiausiai baigtų jau senia? 
tvarkomą ir nebaigiamą ko-* 
mercinę sutartį su Populiaria 
Kinijos Respublika. {

Sausio 22 dieną baigėsi nu
matytas laikas susitarti Uru
gvajaus provincijų ūkio darbi-* 
nin.kams su darbdaviais, ūki
ninkais.

Darbininkai laukia, tariasi 
su sindikatais, kada išeiti į 
streiką už algų, pakėlimą.

Frigorifikų tarnautojai rei
kalauja algų pakėlimo 120 po
zų į mėn. Kuomet darbininkai 
laimėjo streiką, tarnautoju 
reikalavimai liko nepatenkim 
ti.

Pensininkai nebegali pragy-* 
venti su anksčiau jiems pfte.e 
skirtu pensijų nuostatu. Daug 
metų išdirbę pensininkai rei
kalauja 50 pezų priedo į mėn. 
senatvės pensininkai — po 30 
pezų į mėn.

Vandens stoka
Urugvajaus ūkininkai ne- 

kantijiai kgnčia vandens stoką. • 
Ilga (intensyvi sausra tęs^tfi, 
nei gyvuliams vandens nėra. 
Visi/ūkiniai rezervai išdžiūto, 

l/a: kurie maži ūkininkai 
veža vandenį iš 60 kilometrų 
iijstLTnos gyvuliams, paukš
čiams ir savo apyvartai. , 

Montevidėjaus provincijos 
kai kada buvę derlingi laukai 
— rudi, rodos gaisro išdeginT 
ti laukai. Retai kur žalumą ’ 

'.tegalima pamatyti.
Mieste irgi vandens stoka, 

į Montevidėjaus vandens tie* 
’kimo stotis pastatyta 1907 
‘ metais.
| Ir pienas pabrangs

Sąryšyje su; valstybinių mo
kesčių pakilimu, viskas brang
sta ir vanduo pabrango. Dar
bininko gyvenimo lygis kas 
kartą blogėja.

Pieno literis 
kainavo 8 centus, 
nuo j a 32 centus, 
kad vėl pakils pieno kaina.

Viena pieno kainos kilimd 
priežastis: pieno kooperaty
vas “Conaprole” savo apival- 
tai už vandenį mokėdavo' 70 
tūkstančių pezų į metus. Da
bar turįs mokėti 225 tūkstan
čius pezų į metus.

Mėsos stoka
Nuo sausio 15 dienos pasi

rodė mėsos trūkumas Montey 
vidėjaus mieste. Jau 
do eilės pirkėjų prie 
parduotuvių. Dauguma 
laukę kelias valandas, 
be mėsos.

Demokratiškiausioje 
u.ų Amerikos ir gyvulininkys
tės šalyje stoka vandens 
piėsos. Valstybiniai mkesciąi 
lįla, darbininko gyvenimas 
blogėja.

tautos galėjo to visko nema
tyti- Taip, jos pamatė ir 
suprato, jog atėjo jų kalei- 
na atsipalaiduoti nuo sveti
mų imperialistų, o su lai
ku—ir nuo savųjų išnaudo
tojų.
AMERIKOS KAPITALO 

VAIDMUO
Daugelis tiesiog negali 

suprasti, kas pasidarė mū
sų. prezidentui ir Washing- 
tono valdininkams, kad jie 
iš po vienos nakties, tarsi 
būtų įvykus kokia katastro
fa, puolėsi gelbėti Azijos 
tautas. Niekur nėbuvo gir
dėti, kad grėstų pavojus iš 
Sovietų. Tokios šalys, kaip uranas, tungstenas, manga- 
Lenkija, Vengrija, atsi- nas ir kiti mineralai. Tie- 
klaupę maldauja paskolų iš sa, kol kas sunku prie tų 
Amerikos,j bet negali gauti, mineralų prieiti dėl blogos 
o tuo pačiu tarpu prievarta transportacijos, bet prie da- 
mūsų valdžia bruka, vietoj bartinėš technikos neužims 

daugjaiko tai pasiekti. Bet 
jei francūzai neatlaikys Al
žyro, tai kaip jie galės per 
Alžyro tvorą pasisemti tų 
aukščiau minėtų turtų?

Dabar Azijos - Afrikos 
tautos pakėlė savo balsą už 
tautinę nepriklausomybę ir 
svetimus imperialistus pra
dėjo grūsti laukan- Reikia 
pasakyti, kad jiems gerai 
sekasi, 
kitai atgauna 
klausomybę ir tuo/duoda 
pavyzdį kitoms. *Tą \ gerai 
patvirtino Anglijos 
partijos pirmininkas 
Gaitskell, kalbėdamas 
bridge, Mass. 

;kė, jog

Viena, valstybe po 
savo ’nepri-

arbo 
lugh 
bam- 

Jis pareiš- 
kolonializmas wra 

š~ 'mo; atsilikę keliais šimtme-' miręs amžinai, ir kartu/su- 
— čiais ir nori pasivyti civi- draudė Ameriką, kad ne

vartotų ginklo įsibrovus į 
Aziją. Bet ar Amerika pfH 
klausys, tai jau kitas daly
kas. Jaunutis

auginti rožių. Po. 
krūmais augindavo “mari-
janą” ir kitus narkotikus, Į mokslo ir geresnio gyveni 
Užbaigus sezoną, kurie 
liko gyvi, jų turtas buvo 
po oda kaulai. Gi savinin- lizaciją.” 
kai, kad parodžius savo Į 
“gerą” širdį ir apmokėjus 
paskutinį . užmokesti, tuos 
gyvus kaulus suversdavo į 
Negyvąją Jūrą. Kitais me
tais, kitą sezoną, kita armi
ja augins rožes!

Kuomet ponios žibučiais 
apsikarstę ir rožių kvepa
lais apsišlakstę kėlė nakti- 

nalas pasiunti'‘‘savo“ekspe- nUose ^ubuose orgijas, tai 
diciją ir padarė naujus ze-> 
mėlapius; kitaip tariant, į 
savotiškai Aziją išskirstė. 
Pagal jų suskirstymą da
bar turime suprasti šiaip: 
pietvakarinė Azija pava
dinta Viduriniais Rytais, 
į kuriuos įeina Indija ir 
Pakistanas; pietrytinė Azi
ja, kuri apima Burma, 
T.hailandą, V i et Namą, La
osą ir Cambodiją, Malajus, 
Indoneziją ir Filipinus; To
limieji Rytai: Kinija, Ko- 

; į šiaurę 
Mongolijos Respublika ir 
Tibetas.

' AZIJOS GYVENTOJAI 
I
i Paimant šiltąją juostą 
nuo Sumatros dviejų tūks
tančių mylių pločio; kuri 
driekiasi p e r Filipinus, 
Formozą, Japoniją, Ainus 
ir baigiasi Goldais, yra ap
gyventa. Tačiau ’ ne visur 
vienodai apgyventa. Javos 
saloj gyvena vienas tūks
tantis žmonių ant kiekvie
nos ketvirtainės mylios, bet 
į šiaurės Sibirą ir Rytinę 
Aziją vos vienas gyvena ant 
ketvirtainės mylios. Pagal 
amerikiečių eksped i c i j o s 
apskaičiavimą 1954 metais, 
pietrytinėj Azijoj gyvena 
160,000,000 įvairių tautų 
ir spalvų mišinio žmonių. 
Gi kartu paėmus visą Azi
ją, tai jos .plotas yra 16,- 
500,000 keturkampių my
lių, su 1,164,000,000 gy
ventojų.

GAMTOS TURTAI
Azija turi neišsemiamus 

gamtos turtus. Azijoj Pa
gaminama 93% ryžių, 95% 
gumo-robo, 62% skardos- 
blekės, ir jos

i tūkstančiai moterų lauže 
• rankas ant galvų, nesulauk
damos savo, mylimų vyrų; 
jos ir jų vaikučiai pražiū
rėjo langus, belaukdami sa
vo vyrų, savo tėvų, savo 
duonpelnių. Veltui, nesu
laukė jų! Neužuodė nei po
nios, kad jos šlakstosi ne 
kvepalais, bet proletarų 
krauju, tik užuodė narkoti
kų agentai ir padarė galą 
tam Vakarų Indijos praga
rui.

TAUTŲ PAVERGIMAS
Azijos-Afrikos tautos per 

šimtmečius buvo pavergtos 
imperialistų ir vietinių feo
dalu. Nežiūrint, kad tos 
tautos darbščios, bet jos 
pergyveno baisiausią skur- 
dą-vargą. Kaip bemoksliai, 
žmonės merdėdavo religi
niuose prietaruose ir visuo
met buvo paklusnūs sa
viems ir svetimiems išnau
doto j am s. Azi j os - Afrikos 
tautoms, kaip ir Europos 
tautoms, buvo kalbama, 
kad pasaulį gali valdyti tik 
turčiai.

Pagaliau, vieną spalio 
mėnesį, trenkė perkūnas į 
didžiojo viešpaties galybę, 
kuris nudardėjo su savo vi
sa dinastija* Tas perkūnas 
pramušė tūkstapčių mėty, 
tamsybes ledyną, ir atsklei
dė visiems teis'ą, naują 'so
cialistinį gyvenimą! Atsi
likusi rusų valstybė prasiė
jo rodyti, kad be ponų, ga
lima tverti naują pasaulį 
visiems. Pradėjo dygti mo
kyklos ir klestėti mokslas; 
pradėjo džiūti pelkės ir dy
kumos pavirto į derlingus 
laukus; keliai-gelžkeliaj iš’

Penktad., kovo (March) 1, 1957 i

oieKes, i-r jos gelmese ran
dasi .52% pasaulio žibalo- 
aliejaus.. Asija aprūpina

kilo virš ežerų ir upių, per 
gręžė kalnus, o už jų dyku 
mose- iškilo nauji miestai

Ar tai ne baisus reikala
vimas?- Ar tai nereiškia, 
kad jau-. atėjo laikas ir

Darbininkų Sveikata
Kaškiaučius, M. D.

ipathic syndrome), paeinąs- 
nuo ilgo\mitybinio trūku
mo, kad net jau ir smege
nų audiniai ima trupėt, su- 
sileist, išsigimt. Rimtais 
nuotykiais tokie ligoniai ro
do miglotą sąmonę, jų galū
nės — rankos, kojos esti 
įsitempę, sustyrę, jie nesu
valdomai ko tai graibos, ieš
ko ko griebt, lūpom lyg ką

kai

išvados, kad 
sisteminė, viso

7. PELAGRA — 
NIACINO STOKA

Jūs dažnai girdėjote 
ką apie pelagrą (pellagra—
pella gravis-šiurkšti oda). 
Seniau, prieš keletą dešimt
mečių, dar prieš vitaminų 
erą, pelagra būdavo trak
tuojama, kaip odos liga. 
Dermatologai visaip ją gy
dydavo — mostimis, tėplio- 
jimais, vilgymais, milteliais, 
saulės šviesa. . . Ir nieko ge
ro. Prieita 
čia kokia
organizmo liga, o ne vien 
tik paviršiaus, kur atsiras
davo pašiurusios opos, oda 
būdavo sausa, liežuvis lyg 
nuluptas ir t. p. Greta tų 
paviršutinių pažymių, ligo
niai atrodydavo suniurę, 
prislėgti, atbukę, be apeti
to, be gero miego. . .

J

Tikrenybėje neuropsicWi- 
atriniai požymiai ir rodė, 
kad tai rimta organinė, or
ganizmo liga, sistemine li
ga: ligoniai būdavo neapsa
komai aržūs, apmaudingi, 
labai nusilpę, apkvaišę, ap-t 
glušę, pilni visokių skaus
mų ir dieglių, kaulų “lau
žymų”. Dar giliau įsisirgu- 
sieji pelagros ligoniai 
rodydavo ir protinius 
trikimus (psichiatric
drome): būdavo labai pri
slėgto ūpo, arba juos pa
griebdavo koks pasiutimas 
— manija, arba Vėl jie į- 
puldavo tartum į p.aranoi- 
dinę būklę — kartais at
rodydavo linksmi, beveik 
normalūs, o kartais vėl į- 
grimzdavo į. beviltę būklę, 
.suniūrimą, protavimas su- 
mizgęs, sumišęs, baisi ne
rimastis, susijaudinimas, 
net ir iliuzijos ir haliucina-

jau 
su- 

syn-

cijos pasivaidena. . , '
Tai jau sniegenų sutriki 

mo paveikslas (encephalo

prieš 20 m. 
dabar kiti- 

Pranešama,

Visi šitokie požymiai, 
kaip teko galutinai ištirti, 
yra mitybinių trūkumų pa
sėka, stoka esminių mais
to dėsnių — proteinų, vita
minų, ypač niacino (niko- 
tinės rūkšties) ir šiaiįi vi
tamino B mišinio, taipgi ir 
geležies ir kitų elementų, 
mineralu, v

Tada jau ir gydymas. įsu
ko į gerąją pusę: vietoj ko
kių ramintojų, svaiginamų
jų — protą ir nervus rami
namųjų vaistų — pradėta 
ligoniams duot geras, pil
nas, natūralus, neišdailin-! 
tas maistas, ir, greta to, 
didžiulės vi 
Milžiniškos niacino dozės, 
kartu dar ir su tiaminu, o 
ir su kitais vitamino B' Ačiū už iškarpą iš “S. K. 
dėsniais padarė tiesiog įpį mes manome, never 
stebuklus... čia!jau labai(jų Laisvėn.

yra . maistas, 
neišvogtas, n e 
maistas ir gausa vitaminų. admbiist°racijai,

atsira- 
niėsos 
ją iš- 
gj-įžta

Loty

Darbo”) 
■4. .

S”ų iŠ Redakcijos Atsakymai

aišku, kaip didžiai svarbus i 
natūralus, I 
š k o š t a s

UŽSIMUŠĖ MUZIEJUJE
Brook lynietis 74 mėty Hen

ry Breyer Brooklyn© muzieju
je nusirito laiptais žemyn L 
ant vietos užsimušė.

Pojicistą nuginklavo 
atėmė $5,000

ir

D. J., Worcester, Mass.-^-

A. Staniuliui, 
j N. J. — Money Orderis 
< vertėje gautas ir 

, kuri 
dys jūsų pageidavimus, 
reikštus laiške. Ačiū!

S. B. — Rašinėlis 
pieštuku, negalime 

ir suprasti,
Monrealio M-kuL 

ten bebūtų buvę, apie 
daugiau rašyti neverta.

R. A., Paterson, N. J.

visko

Vienas, plėšikas - nuginklavo 
Long Island geležinkelio poli- 
cistą 'ir atėmė J 
kuriuos jis saugojo.



Milda buzelyte

Milda Buzelytė — Kauno 
Medicinos instituto, auklėtine 
•v— 1954 rn. išvyko dirbti j Ka
zachstaną — Aktiubinsko sri
ties Chabdos rajoną. Dabar ji 
yra šios rajoninės ligoninės 
vyr. gydytoja. Pereitą metą 
rugpiūčio mėnesį su grupe ta
rybinių turistą ji lankėsi ’Ki
nijos liaudies respublikoje.
•Spausdiname M, Buzelytės 

įspūdžius iš kelionės po liau
dies Kiniją. — REQ.

...Laimingai p ra va ž i a v om e 
Jsilgai visą tolimą Sibirą,Už
laikai Į ir po kelių dienų ke
lionės greituoju traukiniu 
,Maskva—Pekinas atsidūrė
me pasieninėje su Kinija sto
tyje — Otpore. čia susirinko 
į ekskursiją žmonės iš įvairių 
profesijų: inžinieriai, mokyto
jai, darbininkai, gydytojai ir 
kt. Tai pirmoji turistinė išvyka 
į Kinijos Liaudies Respubliką.

Pirmoji' .Kinijos teritorijoje
— Mand žiuri jos stotis. Ilgas 
aukštas šviesiai žalias stoties 
pastatas su raudonu stogu. 

dKrito į akis perono švara, o 
taip pat gausumas gėlynų, ga
zonų, puikių, vienodai pakirp
tu medžių. 6

4 k Mus pasitiko Kinijos “Intu- 
risto” atstovai. Apsivilkę pa
prastai, kukliai: šviesiai pilki 
kostiumai, tamsios, kepi ant 
galvos, šiltai pasisveikinome. 
Mūsų, grupę pakvietė į stotį. 
Kambaryje, paskirtame turis
tams, pavaišino mus arbata, 
kalbėjomės apie būsimą kelio
nę. Atstovai iš “Ijituristo” pra
šė mus, kad mes nesivaržytu
me, klausinėtume^ kelionėje 
apie viską, kas mus domina.

— Jūs pamatysite mūsų ša
lyje ne tik gerą, bet ir trūku
mų, sunkumų — perspėjo jie.
— Dar tik septynerius metus 
kinų liaudis gyvena taikoje. 

'Mes dar ne visiškai atsikratė- 
*tne praeities liekanomis, žmo
nės daug kur jaučia trūku
mus. Bet tai ne svarbiausia. 

“Svarbiausia — liaudis' laisva, 
laiminga, ji kuria.

Iki Pekino važiavome dvi 
paras. Pakeliui reti, maži 
sustojimai nedidelėse stotyse. 
Kuo arčiau į pietus, tuo gra
žesnis gamtovaizdis, čia jau 
nesutinkame nė vieno tuščio 
žeįmės plotelio. Nuo pat ge
ležinkelio pylimo tęsiasi lau
kai, siauromis drėkinimo grio
vių juostomis padalyti į- lygius 

4 keturkampius, ar' kvadratus. 
Nuo pat aušros iki vėlyvo va
karo laukuose matėme dirban
čius, žmones.

J pietus nuo Mukdeno pir
mą kartą pamatėme gąoliano 
ir ryžių pasėlius, čia visos že
mės drėkinamos. Vanduo į 
drėkinimo griovius varomas 
su didelių medinių ratų pa
galba, kurie sukami rankomis. 
Ant jų prikabinta daugybė dė- 
žyčių-samčių. Kaip ČįŪ „bau
ginama žemė, galima pamaty
ti kad ir iš tokio pavyzdžio: 
Šanjchanjguanio provincijoj
— kalnuotoj vietovėj valstie
čiai užpila žemėmis, išlygin-

* tas aikšteles ant uolų. Žemę į 
aikšteles suneša pintinėmis ar 
nedideliais dviračiais vežimė
liais. ,

* Nedidelės stotys, pasitai
kančios pakeliui į Pekiną, pa
našios viena į kitą. Viena
aukščiai balti,ar melsvi stoties

1 langais po skardiniu ar čerpių 
stogu, šalia — bagažo ir sa
nitariniai pastatai. Peronai as
faltuoti. Prie stočių daug ge

k

lių, medžių, čia nepamatysi 
nė vienos nuorūkos po kojo
mis, nekalbant jau apie kito
kias šiukšles. Keleiviai tvar-' 
k ingi.

Ir ne tik keleiviai: tvarkin
gumas matomas kiekvieno 
'žmogaus elgesyje. Galima pa
sakyti, kad tvarkingumas tapo 

•, neatskiriąma dalimi rūpestin
gos kinu liaudies pažiūros į 

^valstybinę ir asmeninę nuosa
vybę. .Mums krito į akis tokia 

♦detalė: kroviniai visuomet 
būtinai .tvarkingai sudėti ir 
apdengti džuto apdangalais. 
Net ir anglys stotyse, kaip tai- 
syklė/po pastoge.

Pekino apylinkėse sutinka-

20 dienu Liaudies Kinijoje
ni e daug priemiestinių gyven
viečių, daugiausia nedidelių. 
Sodeliuose — molinės fanzos 
po nendrių or čerpių stogais 
su išlenktais kraštais., šalia 
maži sandėliukai. Pastatai ap
tverti pintomis vytelių tvore
lėmis. Kieme vaikšto vištos, 
žąsys, kiaulės. Galvijų paly
ginti maža. Už namų — dar
žai, laukai, juose kviečiai ir 
kukurūzai. Fanzos nedidelės— 
vienas kambarys ir prieškam
baris, kuriame stovi krosnis. 
Kambaryje pora lovų ar gul
tai, žemas staliukas ir tokie 
pat suoliukai, skrynia daik
tams — štai ir visas namų tur
tas. Visur — pavydėtina šva

ra. žmonės čia rengiasi labai 
kukliai. Vyrai dažniausia ne
šioja pilkas kelnes ir medvil
ninius žydrius marškinius bei 
švarkus. Moterys — siauras 
margas sukneles ir šarovarus. 

Prie Pekino privažiavome 
su ypatingai pakilusia nuotai
ka: juk mes artinomės į di
džiosios Liaudies Kinijos sos
tinę! Buvo vidurdienis. Miesto 
pakraštyje traukinys prabėgo 
pro eilę pramonės įmonių. 
Pusantro kilometro važiavom 
šalia aukštos, pilkos plytų sie
nos, supančios senąją Pekino 
dalį, ši siena pastatyta prieš 
keturis tūkstančius metų, ta
čiau puikiai išsilaikė iki šiol.
— “Mūsų tautų draugystė 
tvirta, kaip ši siena, ji klestės 
tūkstančius metų”, — girdė
jome ne kartą sakant pekinie- 
čius. .

c
Kelionė nuo stoties iki vieš

bučio buvo pirmoji mūsų pa
žintis su Pekinu. Pekino gat
vės plačios, judėjimas gyvas. 
Labai daug žalumos. Namai 
daugiausia dviejų-trijų aukš
tų, be balkonų, lygiais ar nuo
laidžiais, išlenktais kraštais’ 
stogais. Pastatai dažyti svečio-j 
mis spalvomis, x dažniausiai 
dangiškos spalvos. Budingas, 
šiandiepinio Pekino bruožas— 
daugybė statybų. Senasis 
miestas auga, jaunėja.

Pirmoji ekskursija prasidė
jo nuo svarbiausios sostinės 
gatvės — Fusiminjtadre —ap
žiūrėjimo. Mus lydėjo jauna 
vertėja Cai Vanj-inj, neseniai 
baigusi Pekino universitetą.

Autobusas sustojo Tianjau- 
minj aikštėje. Tai istorinė 
aikštė, su jos vardu susietas 
naujosios socialistinės Kinijos 
gimimas. Čia 1949 m. spalio 1 
d. buvo paskelbta Kinijos 
Liaudies Respublika.

Į šią aikštę aukšta plytų 
siena remiasi garsieji žiemos 
rūmai “Gugun” — buyusių 
kinų imperatorių žiemos rezi
dencija.

žiemos rūmai — tai archi
tektūrinis ansamblis iš 300 
paviljonų. Dauguma pastatų
— mediniai, * pastatyti prieš 
500 metų, pastatai vieno .tipo, 
su daugybe kolonų, akmeninė
mis grindimis ir pieštomis lu
bomis. Rūmuose susipažinome 
su Kinijos meno kūriniais,. 
Tiesiog stebina darbai su 
kruopščiais piaustymais, rašy
mais iš dramblio kaulo, nefri-

, to, raudonmedžio.
Vakarais kavinių ir krautu

vių languose nušvinta liumi- 
niscensinė reklajma. Nuo ryš
kios gatvės žibintų šviesos 
spalvotos iškabos su stambiais 
ieroglifais ir spalvoti orna«- 
mentai ant namų langų ir du
rų žaidžia milijonais įvairia-
spalvių žiburių. Gatvės savo 
dienos puošnumo nepraranda. 
Jos pasidaro dar gyvesnės. Iš 
viso Kinijoje ■ vakare gyveni
mas persikelia į gatvę, žmo
nės išsineša į šaligatvį žemu
čius staliukus, suoliukus ir ge
ria arbatą. Dažnai galima pa
matyti, kaip žmogus patiesia 
i.nt šaligatvio prieš savo namų 
duris kilimėlį ir. atsigula pa
ilsėti gryname ore,

J šiaurės-vakarinę miesto 
dalį pravažiavome pro Sucenj- 
tenio vartus. Tai — nauja 
miesto dalis. Ji pradėjo staty
tis tik prieš ketverius metus. 
Pagal ,Kinijos architektų pla
ną čia kuriamas sostinis t kul-

tūros centras. Jau pastatyta 
daugybė trijų-keturių aukštų 
europietiško stiliaus namų; 
septynaukščiai Liaudies švie
timo rūmai pastatyti per 4 
mėnesius. Ten pat eilė institu
tų ir šešiaaukštis viešbutis 
“Draugystė” tarybiniams spe
cialistams. ‘ Viešbutis verčia 
nusišypsoti: visi nauji namai 
paprasti, o šis su papuošalais. 
“Architektūriniai nesaikingu
mai”, — juokaujame rąes. 
Statytojai aiškinasi: norėjo
me tarybinių žmonių vardan 
papuošti šį pastatą, —sako 
jie.

Statyboje mus dar kartą 
nustebino kiniečių darbininkų 
darbštumas. Jie dirba su ste
binančiu entuziazmu, čia dar 
labai trūksta technikos, staty
bines medžiagas žmonės per 
pastolius ir laiptus nešioja j 
pintinėmis, o namai statomi 
vis dėlto labai greit, Juk pa
tys stambieji pastatai pastaty
ti trumpiau, negu per metus!

Dideli statybos ir montavimo 
darbai vyksta ir senojoje mies
to dalyje. Vien tik per pasta
ruosius metus ten pravesti 
šimtai kilometrų kanalizacijos 
linijų, išalfastuota ir apželdin
ta dešimtys gatvių, vietoje se
nų lūšnų pastatyta šimtai nau
jų namų. Pekinas gražėja!

Sekančią • dieną aplankėme 
“žydrųjų debesų šventyklą” — 
Bi-Junj-Si — buvusią impera
torių vasaros rezidenciją. Pa
statyta ji prieš 500 metų 15 
kilometrų nuo Pekino, vaizdin
goje kalnuotoje vietoje. Gran
dinėle išsidėstę 5 pavilijonai, 
sujungti nuostabiais tilteliais 
ir trasomis.

Prie kiekvieno pavilijono 
daug skulptūrų: vėžlių, šokėjų, 
drakonų. Kiekvienas pa vili jo
nas turi savo paskirtį. Visų 
aukščiausią pavilijoną kinų 
liaudis paskyrė didžiajam re
voliucionieriui ir demokratui 
Sun Jat-Senui. čia yra ir jo 
'sarkografas. Didysis kiny tau
tos sūnus tikėjo, kad greit at
eis ta diena, kada TSRS svei
kins galingą ir laisvą Kiniją 
kaip savo draugą ir sąjungi
ninką, ir kad didžiojoje pa
vergtų tautų išsilaisvinimo ko
voje albu sąjungininkai efis ran
ka rankon- Jo žodžiai šiandien 
išsipildė.

Neišdildomą įspūdį paliko 
Vasaros* rūmai ši-Chei-Juan —• 
“Ramybės parkas.”

Rūmuose matome m e d ž i o 
piaustinius, kurie taip plony
čiai, kad negali įsivaizduoti, 
kaip žmonės galėjo medyjė pa
daryti fantastines figūrėles, 
kurių kai kurios detalės yra 
voratinklio storio.

Tačiau dar sekančią dieną, 
apsilankę dramblio kaulo rai
žymo kooperatyve, mes įsitiki
nome, kad raižymo meistrai 
sugeba iškalti detales, plones
nes už voratinklį. Kooperatyve 
mums parodė neapsakomo gro
žio statulas, pagodas, rūmus ir 
net minjatūrinius miestus, iš
kaltus kaule. Raižymas—#udė- 
.tingas ir kruopštus darbas. Aš 
mačiau iltį §u inkrustacijomis, 
prie kurios vienas prityręs 
meistras dirba jau ilgą laiką. 
Sudėtingus darbus raižytojai* 
paprastai atlieka po dvidęšimt- 
metinės praktikos. Anksčiau 
kooperatyvas buvo privati 
dirbtuvė, raižytojai dirbo už 
skatikus. Dabar kolektyvas pa
didėjo keletą kartų, žmonių 
uždarbis išaugo. Pagerėjo ir 
darbo organizavimas. Meistrai 
,dirba pagal menininkų ekski- 
zu,s. Jki kooperatyvo organiza
vimo eskizus gaudavo atsitik
tinai, nes savininkai gailėjo 
lėšų.

(Bus daugiau)

MAŽAI JAUČIAMA 
PIENO STOKA

Pienininkų kooperatyve są
junga tvirtina, kad N. Y. 
miestas .dar vis aprūpinamas 
pienu, nepaisant tūlų ferme
rių boikoto. Boikotas dau
giausia paliečia šiaurinę N. 
Y. valstijos dalį. Farm oria i 
reikalauja aukštesnės už pie
ną kainos-

CHICAGOS ŽINIOS
Biskis žinelių iš Eks-mainierių

Klubo
N

kimo turėti kaip papras
tai yra vadinamą šurum- 
burum ir iš iždo paskirta 
tam tikra sumelė, kad' klu
bo nariai ‘pasivaišintų, ir 
draugiškai tarp savęs pasi
šnekėtų. Kas ir buvo pada- j 
ryta. ' Į

Darbuotoja Geistarienė 
parūpino gerų - užkandžių, 
o kiti putojančio pilzino ir 
šnapsiuko.

R. š.

Susirinkimas įvyko 15 d. 
vasario. Narių atsilankė pusė
tinas skaičius. J klubą įsirašė 
3 nauji nariai ir viena gera 
veikėja, net iš West Pullman 
— Anna Ješmantieiie.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
Eks-mainierių Choro pirm, 
nebe d. Wni. Krikščiūnas, bet 
V. Juška. Buvo keletas gerų 
pareiškimų, apie puikią ir 
nuoširdžią Krikščiūno veiklą 
dėl klubo ir choro gerovės, 
bet d. ^Krikščiūnas pareiškė 
norįs dSent metus pasilsėti ir, 
jei sveikata pavelis, vėl mesis 
į darbą. O d. Juška žadėjo 
darbuotis, kiek sugebės.

Taipgi d. Juška pranešė, 
kad jau paėmė Mildos teatrą 
dėl perstatymo “Atvažiavo su 
kraičiu”, bal. 7 d. Išrinkta ko
misija parengimui: V. Juška, 
S. Tilvikas, B. Gelgotas, 
Bartnikas ir abu Gelgaudai.

Buvo apkalbėta apie LMS 
suvažiavimą, kuris įvyks Rich
mond Hill, N. Y., 18-19 d.d. 
gegužės. , Kadangi klubas ir 
klubo choras priklauso prie 
LMS, tai nutarta pasveikinti 
suvažiavimą su $10,00.

Dėl vasaros trijų piknikų 
klubas turi paėmęs-daržą prie 
Liet. Tautinių kapinių. Mato
te, kad buvusieji mainieriai 
arba pro mainas pravažiavu
sieji vis dar darbuojasi ir se
natvei nepasiduoda. Jie dar
buojasi' visuomenės naudai, 
kiek jiems spėkos velija. Ver
ta visiems, kuriems laikas lei
džia, • priklausyti prie Eks- 
mai.ni.eriu klubo ir Choro.

A. ŠeŠelgis

Pasekmingas Vilnies 
koncertas

Vasario 24 d., Mildos tea- 
atre įvyko pavasarinis Vil
nies koncertas. Tai yra jau 
seniai įsigyvenęs tradicinis 
parengimas pažangiųjų 
Chicagos lietuvių kolonijo
je.

Kaip Vilnies redakto
rius L. Jonikas savo trum
poje kalboje nurodė, mūsų 
dienraštis gyvuoja jau su 
virš trisdešimt metų ir kas
met yra surengiama vienas 
ar du konęert'ai jo parėmi
mui. Taigi, kai kurie pa- 
žangiečiai-lietuviai jau yra 
matę apie penkiasdešimt 
Vilnies koncertų.

Šis koncertas, reikia pa
stebėti, buvo bene puikiau
sias iš jų visų. Programa 
buvo geriau suorganįzuota 
ir ėjo sklandžiau. Buvo lai
kytasi prie muzikos ir dai
nų, vengiant pašalinių da
lykų, kurie pirmiau var
gindavo publiką savo ilgu
mu, nors meniniu atžvilgiu 
jie buvo neblogi.

Apie programą bendrai 
reikia tiek pasakyti: ji bu
vo puiki. Reikia tikėtis, kad 
ir ateityje Vilnies koncer
tai vis gerės ir gražės.

Buvęs

Iš Joniškiečių susirinkimo

Sekmadienį, vas. 10 d., 
Vengeliąusko svetainėje į- 
vyko Joniškiečių L. K. Klu
bo narių susirinkimas. Na
rių atsilankė daug ir dau
gumas užsimokėjo savo me
tines duokles.?.

Klubo pirmininkas J. Ve- 
bel atidarė susirinkimų, J. 
Keturakis perskaitė tari
mus iš atsibuvusio susirin
kimo. Jis geras sekretorius; 
nuosekliai veda protokolus 
ir aiškiai juos skaito. Fi
nansų raštininkas F. Čepu
lis, iždininkas. Klimas, ka
sos globėjas M. Dantienė ir 
kiti valdybos nariai gerai 
eina savo pareigas. Iš įvy
kusio pasilinksminimo va
karėlio, kuris atsibuvo va
sario 2 d., išduotas rapor
tas. Komisija buvo darbšti, 
kuri susidėjo iš A. Burbie
nės, B. Žemgalienės ir Wil- 
cop. »

Žemgalįenė išdavė rapor
tą, kad ' pramogėlė davė 
gryno pelno $70.85. Už tokį 
gražų pasidarbavimą komi
tetas aplaikė pagyrimą, 
daug jam paplojo.

Įsirašė viena nauja narė, 
Eglynienė į klubą.

Išrinkta komisija joniš-i 
kiečių gegužinei surengti, 
kuri įvyks birželio 2 d,, vie
name prie Lietuvių Tauti
nių kapinių esamame daužė. 
Ji susideda iš Klimienės, 
Geistarien.es ir žemgalie
nės.

Nebūnant daug svarbių 
reikalų svarstymui, ant 
galo nubalsuota po susirin

ROCKWELL MANUFACTURING COMPANY
Manufacturers of NORDSTROM Valves, DELTA Power Tools, 

Water, Gas and Parking Meiers, and other products, 
is 'seeking experienced

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND 1

HYDROLIC ENGINEERS
to help operate the biggest little business in AMERICA, where 
many opportunities exist for ambitious men.—Positions filled 
may call for traveling or relocating in' another state.—Salary 
commensurate with .abilities.
APPLY, WRITE OR WIRE RESUME TO PERSONNEL MGR.

; i /

Rockwell Manufacturing Co.
Box 151 BARBERTON, OHIO

. :=~—' ...~
3 (Liberty) Penktad.,•. lu>vo (March) 1, 1957

* . » ’ . . A 1 ’

nesnieji turi finansinių bė
dų, nes su darbais neleng
va.

Čia kelnių siuvimo dirb
tuvėlė operavo labai gerai 
per keletą metų, jau virš 
du. metai kaip uždaryta- 
Pampų gamykla labai ma
žai dirba, net garažai ka
rų mažai beturi taisyti, 
slekiuoja. Nekokis gėriai- 
kis!

Hiartietis

Kaltinamas grąžintojos 
nužudymu

Buvęs marinų saržentas R. 
Freggans kaltinamas, kad jis 
yra nužudęs Jackson Heights 
grožio įstaigos specialistę 
Marie Gazzo. Jis prisipažino 
padaręs tris apiplėšimus.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

FOREMAN
With Forge shop experience. Good 
opportunity. Progressive company.

Write or apply
PHILA STEEL & IRON CORP. 

Washington & Walnut St.
CONSHOHOCKEN

Or call Lawer CH. 7-4921
(41-43)

Hart, Midi
Visi sumokėjo duokles

Nors nedaug beliko pro
gresyvių šiame kampelyje, 
vienok' reikalas neleidžia 
galutinai užmigti. Visi seni 
mūsų brangios apsviltos 
draugijos (L. L. D.) nariai 
pasimokė j o šių 11957 metų 
metinę duoklę, o A. Viš- 
niauskas dar pridėjo vir
šaus vieną dolerį dėlei kny
gų leidimo.

Visą vasarį beveik buvo 
čia nemažai sniego, bet 24 
d. staigiai oras atšilo ir 
sniegą nu tarpine. Jau ir 
paukšteliai linksmiau pra
dėjo čirškėti ir čiulbėti, 
jausdami priartėjantį pava
sarį, tik žmonės paniurę: 
senesni nesveikuoju, o jau-

✓

HELP WANTED— FEMALfc

PHILADELPHIA,
Immediate positions 

available for 
ACCOUNTING 

GEN. LEDGER POSTING 
" & ACCTS. RECEIVABLE

Burroughs machine operation.
Experience required. Also 

BILLER
.Experience On Burroughs ma

chine or we will train good typ
ist, willing to learn • machine 
operation. Center City. 5 days.

PHONE MISS SPANIER, 
RI. 6-7837

(36-42)

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Meti,
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas tųrėtį 
kiekvienam savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in- 
formacijinių dalykų yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais, t

Knyga iš 128 Puslapių, Kaina 75c
Rūpestingai prirengė L. Jonikas

Į ■ »

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. , Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

Laisvės
110-12 Adanti^ Ave.,. Richmond Hill 19, N. Y.

Pasinaudokite
Grožine literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ii\ puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS nTH. VYTIS, 

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $LJ)O.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Paraše Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00 %

Pavasario Godos 
s %

Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 2M, 
kaina ?1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. ¥.

PHILADELPHIA, PA

MALE and FEMALE

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS 
Excellent Opportunity 

for Advancement
t

We have openings for stengraphers 
or graduating seniors to take dicta
tion from managers & other execu
tives, other pleasant reception-type 
duties of greeting customers & 
answering telephone keep job in
teresting. Pleasan surroundings, 
health coverage plan & life iris. 
Paid vacation.

HOUSEHOLD FINANCE, INC. 
5200 Chestnut SL, 7 N. 52pd St. 
4667 Paul St., 1405 W. Erie Ave. 
5548 N. 5th St., 101 S. 11th St.

(41-44)

SECRETARY
If you are aji excusiye secretary 
looking for a position of respon
sibility give us a call." We are a 
rapidly expanding electronic en
gineering company & require the 
service of a competent secretary, 
for one. o four chief engineers. The 
duties are varied and interesting. 
Accurate stenography & typing es
sential as well as ability to haridle 
some figure work. 5-day 40-hour 
wk. Salary depending on ability & 
ex. plus liberal company benefits. 
Must be U. S. citizen.

Call Mr. Cox, WA. 5-8780 
AMERICAN 

ELECTRONIC LAB., INC.
(41-43)

Geistarien.es


' Roseland’ III.
“Prašvilpta Iltinė”

Elizabeth, N. J.
Visi dalyvaukime bankete

Vasario 17 d., Lietuviu 
Kultūros svetainėje, LDS 
139 kp. parengime Liau
dies Grupės aktoriai pui- 
Jdai perstatė dvieju veiks
niu komediją “Prašvilpta 
Laimė”.

Visi aktoriai gerai vaidi
no ir pilnai tiko savo rolė
se, tik Nedvaras atrodė per 
jaunas, nors savo vaidini
mu kaip ir visuomet puikiai 
pasirodė.

Publikos buvo nedaug, 
bet buvusieji buvo labai pa
tenkinti komedijos persta-, 
tymu. No visa komedija 
juokinga. Kai kurios vie
tos yra sunkiau supranta
mos. Ir tie, kurie juokda
miesi pagalvoja, tai nie
kuomet nepaliks prašvilp
tos laimės cibukais. . . Po 
to, Peivio orkestrui gro
jant daugelis linksmai pa
šoko.

Dan Yla

Philadelphia, Pa.
Rasinė segregacija

Kad pietinėse valstijose 
siaučia žiauri rasistinė segre
gacija, tai jau paprastas daly
kas. Bet kuomet segregacija 
rodo savo dantis senoje lais
vės sostinėje, kur užgimė pir
mutinė JAV laisvė ir demo
kratija, tai reikia stebėtis!

šimtas dvidešimt penkeri 
metai atgal Stephen Girard, 
stambus tu Jaikų milijonie
rius, prieš savo mirtį parašė 
testamentą, kuriame paskyrė 
$2,000,000 pastatymui našlai
čiams kolegijos po jo m ilties.

Bet ta kolegija tik baltiems 
biedniems našlaičiams vai
kams. Nuo šešių iki dešimt 
metų amžiaus priimami į mo
kyklą. Našlaičius mokina įvai
rių amatų. Jiems kolegijoje 
duodama veltui maistas ir 
drabužiai iki jie sulaukia 21- 
mų metų amžiaus. Tuomet iš
duodama mokiniams diplomai 
pagal jų išmoktą amatą ar 
profesiją ir paleidžiami lais
vai pelnytis sau pragyvenimą. 
Šiuo laiku Girard kolegijoje 
mokosi 1,100 mokinių.
■ S. j Girard dar prikergė prie 
savo testamento, kad j kole
giją neprivalo kelti kojos ne'‘ 
koks tikybos vadas, ir moks 
las turi būti dėstomas laisvai, 
be jokių religiškų dogmą. Ge
rai, kad jisai tuomet permatė 
tikybiškus menus mokykloje 
kaipo kenksmingus moki
niams. Bet kodėl jis taip pai
kai pasielgė pareikšdamas sa
vo testamente, kad mokykla 
tik baltiems vaikams našlai
čiams? Daugelį kartų buvo 
tąsytasi po teismus dėlei ne j 
sileidimo į kolegiją biednų 
negrų našlaičių vaikų. Bet 
kožną sykį teisėjai, remda
miesi senu S. Girard o testa
mentu, nusprendė, kad kole
gijos direktoriai esą teisūs 
dėl nepriėmimo juodveidžių i 
mokyklą. Dar neseniai dvi ne
grės našlės buvo patrauku
sios į aukštąjį valstijos teis
mą kolegijos direktorius ir 
miesto aukštus pareigūnus už 
segregaciją. Tačiau ir šiuo lai
ku Pennsylvanijos aukščiau
sio teismo teisėjai, penki prieš 
vieną, užgyrč mokyklos segre
gaciją.

Kiek vėliau tos dvi negrės 
našlės, remiamos įvairių orga
nizacijų, apeliavo bylą į ša
lies Aukščiausią teismą.

S. Girard, mirdamas, p.uiko 
ir daugybę nekilnojamos nuo
savybės: apartme-ntų ir tūks
tančius akrų žemės, kurioje 
randasi kietoji anglis Shenan- 
doah’rio ir Mahanoy City apy
linkėse. O tuos visus turtus 
dabar valdo daugiausiai Phi- 
ladelphijos miestas su tam tik
slui paskirta komisija. Ir dar 
yra užsilikę keli aidimi S. G. 
giminaičiai, kurie gauna dar 
šiek tiek pajamų iš likusio 
turto. #

Laisves Reporteris

šis bus paskutinis primini
mas visiems, kurie vyksite į 
drg. K. Churlio pagerbimo 
pokylį ši šeštadienį, kovo 2, 
Rusų svetainėje, 408 Coni'! 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Vykstantieji namie neval
gykite. Valgiu gerumas užtik- 
i intas.. Atvykę pagerbsime 
draugą, kuris to užsitarnavę. 
Atvykdami praleisime kultū
ringai vakarą ir pasimatysime 
su seniai nesimačiusiais drau- 
gais-draugėmis.

štai llempton, N. J., farme- 
riai su Staniulio atvyksta į 
Churlio pokylį. Bus svečiu ir 
iš Point Pleasant, Brook lyno. 
Bus graži meninė programa.

Kviečia visus dalyvauti

LDS Trečioji Apskritis

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

x Turime keletą ligonių: Eva 
Rudman susirgo aukšto krau
jo spaudimu. Pašauktas gy
dytojas ją gydo.

Margareta Valinčitis taipgi 
nesijaučia gerai. Gydytojas 
jai liepia liautis dirbus, bet 
Margareta neklauso.

Abidvi šios draugės daug 
veikia mūsų parengimuose. 
Linkime joms greit ir sėkmin
gai pasveikti. •

Girdėti nusiskundimų, kad 
darbai mažėja. Kodėl? Nieks 
nežino. Nedarbas gali padarys 
ti daug nuostolių darbo žmo
nėms. J. S. K.

Baltimore, Md.
Žinelės iš mūsų miesto v

y
Kuomet tenka eiti prie be

darbių raštinės, matai per du 
kvartalus stovinčią bedarbių 
eilę, moterys ir vyrai. Jie lau
kia mizernos pašalpos. Bet 
kiek yra tokių,kurių pašaipa 

jau- išsibaigusi?!
Pas kriaučius darbai irgi ei

na prastai. Kurios dirbtuvės 
pirmiau dirbdavo pilną laiką, 
dabar nedirba nei pusės.

Nors seni kriaučiai mažai 
tedirba, bet fabrikantai duo
da darbus vengrams pabėgė
liams, pasikviečia dar ii- iš 
Italijos, apmokėdami jiems 
kelionės išlaidas. Seniai kriau
čiai eina namo nuo 12 valan
dos, a^’ba nuo 3 v. po pietų, o 
nauji kriaučiai be darbo sėdi 
dirbtuvėje iki 5 valandos ir se
nus darbininkus apkalba.

Kalbant apie kriaučius at
rodo, kad už metų kitų lietu
vių kriaučių Baltimorėje ne
ims. Prieš porą desėtkų metų 
lietuvių kriaučių kontraktorių i 
čia buvo virš 20, o dabar — 
tik vienas. Dar palaikome lie
tuvių unijos lokalą 218, bet 
nariai mažai į susirinkimus 
lankosi. Dauguma lietuvių 
kriaučių jau , ima senatvės 
pensiją. Taip ir nyksta lietu
viu kriaučių šeima; 4 *•

Pagal pačių dipukų apskai
čiavimą, čia jų gyvena suvirs 
keturi šimtai. Yra trys medici
nos gydytojai, keletas advo-, 
katu dirba kriaučių dirbtuvė
se prosy to jais.

Mūsų ligoniai: Ona Deltu
vienė, Andrius Vitkus ir Ka
zys Juskauskas — visi trys 
serga širdies ligomis ir yra po 
gydytojų priežiūra.

Liepkojų Juozas

MATTHEW A. £ 
BUYUS 

(BŪYAUSKAS) ■;
• »

LAIDOTUVIŲ •:
DIREKTORIUS •■

■ i
426 Lafayette St. j

Newatk 5, N. J. • •
MArket 2-5172
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Praną Balevičiu 
laidos kovo 1 d.

Pranas Balevičius pašarvo
tas Šalinsko šermeninėje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, kovo 1, kaip 2 vai. po 
pietų. Bus palaidotas Cypress 
Hills -kapinėse.

J. Vertelis ligoninėje

Juozas Vertelis, gyvenąii- 
tis W. Pt. Pleasant, . N. J., 
randasi St. Elizabeth’s ligoni
nėje, Elizabeth, N. J. Jis ten 
randasi nuo vasario 23 d., 
rimtai susirgęs, keletą dienų 
buvo oksigeno tanke. Jį gali
ma -lankyti vakarais nuo 7 
vai. Ligoninė randasi prie 
Broad St.

Šią žinią pranešė telefonu 
IVĮrs. čiurlis, elizabethietė.

Linkime Juozui pergyventi 
sunkią ligą. Taipgi išreiškia
me simpatiją jo žmonai Onai 
Vertelienei, kuri yra darbšti 
moteriškė parengimuose, taip 
pat ir jos vyras Juozas yra 
gerai žinomas kaipo veiklus 
darbininkas parengimuose.

Teatruose
FILMU PASAULĖS

T r a n s-Lu x N o r m a n d i c t e a t- 
ras Manhattan© rodo Walt 
Disney spalvuotą fantastinį 
filmą “Cinderella”, kuris pa
remtas garsia Martin Ander
seno vaikų paša 1: a. Filmas 
ypatingai tinkamas vaikams. 
Ištisos mokyklos vedamos jo 
stebėti.

Art teatras (8th St. prie 
5th Avė.) rodo Prancūziška 
filmą “We Are All Murder
ers”. Tai filmas, kuris nu
kreiptas prieš mirties baus
mes. Apie tą filmą labai pa- 
1 a n k i a i ats i 1 i e p e p a ž a n g ū s 
kriti k ai.

Manhattąno Roxy dar vis 
rodo komediją “Oh, Men! 
Oh, Women!”

Nauja mokykla rekrutuoja 
mokytojus visai ne juokais

’ Herricks miestelyje Long Is
lande statoma nauja vidurinė 
m o k y k 1 a, k u ri k a i n u os $ 3,000,- 
000. Ji bus baigta sekantį ru
denį. Mokyklos vedėjai žino, 
kaip sunku gauti mokytojus, 
kadangi egzistuoja tokia arši 
mokytojų stoka. Tad, jie at
spausdino specialią brošiūrą 
apie naujai statomą mokyklą, 
taipgi apie tą Long- Islando da
lį, ir išsiuntinėjo visoms moky
tojų kolegijoms, universite
tams, mokytojųfo organizaci
joms ir t. t. Tuomi naujos mo
kyklos vedėjai tikisi prisivi
lioti laiku pakankamai moky
toj ų.

Elizabeth. N. J.

BANKETAS
Pagerbimui K. Čiurlio

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

{vyks šeštadienį

Kovo 2 March
, Rusų Svetainėje

408 Court St, Elizabeth, N. J.

Bus graži menine programa
Prašome nesivėlinti, būkite laiku.

Pradžia lygiai 7-tą vai. vakare

Kviečia L. D. S. 3-čioji Apskritis
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Kas girdėti lietuvių tarpe
šiandien, kovo 1 d. palydė

sime mūsų mylimą. muziką 
Praną Balevičiu į amžiną pa
silsiu vietą. Kaip 2 vai. po 
piet pas graborių šalinską 
prasidės išleistuvių ceremoni
jos. Palydėsime Praną į Cyp
ress Mills kapinyną, kuriame 
jau rtemažai palaidotų lietu
vių randasi.

Gaila šu Pranu ant visados 
atsiskirti. Pabaigė jis savo 
vargingą gyvenimą ir dabar 
gali sau ramiai ilsėtis. O mes 
jo niekad (nepaipjršimej La
biausia galėsime, prisiminti

i * < * . | I *
parengimuose, matyoanji di
džiulį trūkumą, taipgi girdė
dami kitus, jo muziką mums 
perduodančius.

Muziko Balevičiaus nebėra 
mūsų tarpe, bet jo sukurta 
muzika amžiais pasiliks ame
rikiečių lietuvių tarpe, taipgi 
ji pasieks ir Lietuvos liaudį.

Prano Balevičiaus brolis 
Beilis ir sesutė Margareta Car
ter. atvyko iš Pittsburgho apy
linkės suteikti savo broliui 
paskutinį patarnavimą ir su 
juo galutinai atsisveikinti.

Jiedu tarėsi su Liet. Meno 
Sąjungos viršininkais Mildred 
Stensler ir R. Baraniku dėl 
Prano laidotuvių. Susitarė jas 
pravesti gražiai, taip, kaip 
būtų Pranas norėjęs. Kadangi 
jis čia per pastaruosius kelio
lika metų gyveno, čia kūrė 
savo muziką, čia pildė paren
gimuose programas, tai ir nu
sitarta čia turėti laidotuves 
ir gražiose Cypress Mills kapi

Rooseveltienė palieka New Yorko
savo akis medicinai
Pranešama, kad Eleanor 

Roosevelt paliks savo akis vie
tiniam Akių bankui, tai yra, 
mediciniškai klinikai, kuri iš
ima ką tik mirusių žmonių 
akis, lead jas galėtų, progai 
esant,’ prigydyti prie aklo ar
ba akis praradusio žmogaus.

žrhonės, kurie savo testa
mente taip palieka akis medi
cinai, tokiu būdu duoda leidi
mą po mirties išpiauti jų akis.

Rooseveltienė jau praeityje 
rašydavo, kad kiekvienas 
žmogus turėtų palikti savo 
kūną medicinos tyrinėjimui.

Einšteinas, kaip žinia, pa
liko mediciniškam tyrinėjimui 
savo smegenis. Tyrinėjimas 
tada parodė, kad šio moksli
ninko genijaus smegenys fizi
niai visai neskirtingos nuo 'ei
liniu žmogaus.

STREIKIERIAI PAGELBĖS 
KARINIAM LAIVU!

La i v u k ų -tr a u k 1 i ų str e i k i e- 
riai nusitarė panaudoti 12 
trauklių išvežimui iš Brookly- 
r.io uosto karinio laivo Sara
toga.

nėse jį paguldytų kad mes, 
Praną prisiminę, galėtume jį 
atlankyti..

Dar neatsigavę huo tragiš
kos Prano mirtie^, sukrėtimo, 
gauname kitą šiurpią naujieną- 
’Valteris Keršulis telefonu pra
neša, kad jo mylima žmona 
Elena pasimirė. Tai kitas skau
dus mums nuostolis.

Elena mums visiems gerai 
pažystama. 'Tėra ji ir jos vy
ras praleidę nei viero mūsų pa
dengimo. Abudu draugiški, 
linksmaus būdo, simpatingi 
žmonės.

Daug sykių Elena yra atėju
si i Lietuvių Kultūrinį Centrą 
talkon, ypač kai reikėdavo šė- 
rininkams išsiuntinėti pakvieti
mus, informacijas. Ji mielu no
ru tai padarydavo. Tik pasku
tiniais metais, kai ji pradėjo 
sirginėti, jau nebegalėjo mums 
padėti.

šeštadienį ją palydėsime, su 
ja ant visados atsisveikinsime.

Lai būna jai lengva amžinai 
ilsėtis, o jos vyrui ir sūnui šir
dinga užuojauta.

Nepaisant to, kad mes penk
tadienį ir šeštadienį turime lai
dotuves, tačiau negalime ą>a- 
miršti dalyvauti K. čiurliui pa
gerbti bankete, Elizabeth port, 
N. J.

Kiek girdėjau, jau kelios 
pilnos mašinos važiuos iš New 
Yorko į Elizabethą šeštadienio 
vak. Banketas prasidės 7 P.M.

’ Rep.

spaudoje
šią savaitę New Yorko ko

mercinė spauda ypatingai išpū
tė tūlos Josephine .Truslow 
Adams iškeltą teigimą, kad ji 
karo metu buvo “tarpininke” 
tarp prezidento Ęooševelto ir 
komunistu vado! Brow-derio. 
Esą, jinai, . kaip prezidento 
Adamso įpėdinė, turėjo, priėji
mą į aukštas sferas ir Baltąjį 
namą, o tuo pačiu laiku ji buvo 
ir artima tuolaikinio komunis
tų vado Browderio idęologinė 
draugė.

Esą, per ją Roose veltas ir 
Browderis vedė kaip ir netie
siogines diskusijas, pasitari
mus ir, esą, jie abu buvo “arti
mi ideologiniai”.

Prie šių Josephinos pasisa
kymų su ypatingu pasigardžia
vimu pripuolė “Daily News”, 
tas aršus republikoniškai reak
cinis laikraštis, kuris jau se 
niai vysto teoriją, kad Kooųe- 
veltas buvo kuone komunistas, 
kad tarp jo ir komunistų buvo 
kokie tai slapti ryšiai.

Dabar “News” iš, tų naujų 
liudijimų tikrai padaro dideli 
dalyką.

Browderis paneigia teigimą, 
kad Miss Adams buvo “tarpi
ninke”. Jis pripcf&į^ta, kad ji 
buvo jo drauge, ir jis taipgi ži
nioj ęs, kad ji — Rooscvelto 
draugė.

•Miss Adams yra menininkė 
ir meno mokytoja.

Piešinių kolekcija parduota 
už 3 milijonus

Garsaus artisto - aktoriaus 
Edward Robinsono privatinė 
piešinių kolekcija šiomis die
nomis buvo parduota už $3,- 
250,00,0. ' .

\ Mirė 500 dainų autorius

Mirė Gene Buck, 71 metų. 
Jis yra parašęs virš 500 popu- 
liariškų dainų ir daugeliui 
dainininkų - muzikų pagelbė- 
Jęs.

ŠVIESESNĖ SUBVĖS STOTIS
Transit Authority praneša, 

kad IRT subvės Times Sq. sto
tis bus daugiau apšviesta, nes 
bus suvestos floresinės švie
sos. ,, uU ' ?. ■ ?

Eleną Keršulienę 
laidos kovo 2 d.

Elena Keršulienė pašarvota 
Šalinsko šermeninėje, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, N.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 2, kaip 1:30 vai. po pie
tų. Bus palaidota Evergreen 
kapinėse.

Darbo unijose
AFIv-CIO miesto darbininkų 

unija pasiuntė pas majorą 
Wagnerj delegaciją su reikala
vimu pakelti miesto.daibinin- 
kams algas.

International Ladies Gar
ment Workers unija ir dauge
lis kitų šio miesto unijų pa
siuntė protestą gub. Harrima- 
nui 'dėl ruošiamo St. Lawrence 
elektrinės jėgainės pervedimo 
privatinėms įstaigoms.

Daugelis unijų pasiuntė N. 
Y. valstijos legislatūrai reika- 
lavima, kad rendu kontrolė ir 
toliau būtų palaikoma.

Pagerbs seniausį senatorių
Demokratų partija sekma

dienį ruošia banketą Waldorf- 
Astoria viešbutyje pagerbti 
seniausį senatorių Theodore 
F. Green.

PRANEŠIMAf
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos’ susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 5 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių dubklės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
n'esusispenduotumėt. Valdyba

' (42-43)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyles 

trečiadienį, kovo 6 d., Liberty Audi- 
torilijos patalpose, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Dienbtvat'kėje turime prisirengimą 
prie LDS 3-čiosios Apskrities pa
rengimo, kuris įvyks balandžio 6 
d., Liberty Auditorijoj, ir vasari
nio sezono veiklos reikalus.

Kuopos^ Valdyba (42-43)

BROCKTON, MASS. 
LEO Afcpkritie.s Reikalai

Mudu su Rainardu buvome nu
skyrė dieną dėl 7-tosios Apskrities 
konferencijos kovo 24, So. Bostone. 
Dabar gavome laišką nuo J. Jaske- 
vičiaus iš Worcesterio, kur rašo, 
jog jie nori, kad konferencija būtų 
šaukiama kovo 17 d. Taigi mos 
sutinkame su jais ir tegu konferen
cija įvyks kovo (March) 17 d., 10 
vai. ryte.

LLD Askrities komiteto narys
Geo. Shimaitis (40-43)

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo (March) 10 d., 
įvyks Aido Choro metinis banketas, 
bus Lietuvių salėje, 29 Endicott' St. 
Pradžia 5-tą valandą vakare.

Visiem^ yra žinoma, kad Aido 
Choras, apart geros vakarienes, 
visuomet duoda gražią dainų pro
gramą. Taigi ir šiame bankete ai- 
diečiai tradiciniai linksmins svečius 
su gražiom dainom. <

Širdingai kviečiame visus meną 
mylinčius dalyvauti šiame bankete.

Aido Choras (39-42)

MEDUS
KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ
1 Naturalis ir tikras medus 

bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminų, 
kąs yra būtinai reikalinga 
altbudavojimui žmojgaus kū 
no

3 Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnių už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir cit- 
rino (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerklės skau
dėjimo ir šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro bi
čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 už 1/2 
galiono, $4.70' už galioną.

Už persiutntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

J. W. Thomson
R. F. D. 1, RT. 32,
N. Franklin, Conn.

HELP WANTED MALE

MOULD MAKER *
Exp’d fitting, planning and finish
ing bronze moulds. Permanent Pro
ducts, J780 Broadway, N. Y. *

CT. 7-2133 „
M0742)

TILE SUDRTOJAS
Susipažinęs su marmuru, geras 

nuolatinis darbas tinkamam -- pil
nai darbą žinančiam — vyrui.'ABC 
MARBLE CO., 1100’Stebbins Ave., 
tarp 166 ir 167 Sts., Bronx DA. 
3-9060

(39-43-46)
HELP WANTED—FEMALE“*

NAMŲ DARBININKE
Žemiau 40 metų, Forest Hill, L. T.,» 
namuose. Turi kabėti angliškai ir t 
būti linksma. 5 dienos, guolis kitur, 
šaukite:

DO. .3-3997 (

(40-42)*

BUSINESS OPPORTUNITIES

PARSIDUODA LUNCHEONETTE 
šeštadien'iais ir sekmadieniais užda
ras. Nėra kompeticijos. Industri
nė sekcija. Renda $65 i mėnesį, 
leigos $600 į savaitę. Geras ly- 
sas, prieinama Ikaina.

38-01 Vernon Blvd., L. I. C.
, '• (42-44)

ASTORIA. QUEENS. Naujai išde- 
koruotas Stationery ir Luncheon- t 
ette, dabar uždarytas iš priežasties* 
staigmenos. Tik bloko nuo Mil
lion Dollar Boys Club. Gross $400 
iki $450. Gera proga^patyrusiam as
meniui. Pamatymas sulyg jūsų pa- , 
togumu. RA. 6-3569. (41-48M

IŠNUOMAVIMUI ARBA ILGAM 
LYSUI patalpa, ideališka mašynša- 
pei, elektra, dalinai įrengta, su 
driveway. Tame pačiame name 2 
apartmentai: 1-3 rūmų ir 1-4 rūmų, 
kiekvienas turi 2 tile maudynes, ga
ru šildoma ir dalinai išfornišiuoti, 
1100 Stebbins Ave., tarp 166 ir 167 
Sts., Bronx. DA. 3-9060.

(39-43-46)

RESTAURANTAS ant 5th Ave., 
modeminiai rakandai (fixtures), 
alaus laisniai. leigos $200 į dieną. 
Pardavimo priežastis mirtis šeimoje. 
Prašoma $42,000 arba bet kokį tin
kamą pasiūlymą imsime atydon.

5th Ave. Realty. BE. 8-0711
(37-43)

Sheet Meta! dirbtuvė pardavimui. ‘ 
Pilnai įrengta —- geras biznis. 57 “ 
Dodge trokas. Apleidžiame miestą. 
Parduodame žemu aprokavimu., 

r 
(37-43)

Bergen Co., N. J. 9Z šeimų na
mas Jr krautuvė. $6,000 į metus 
jeigu. Kaina $f5,000.

Wallington, N. J. MėsinyČia ir 
grosemė. Įeigos $750 į savaitę. Su 
4 rūmų apt. ir* vonia. 2 karams 
garadžius, 50 x 100 plotas. Savinin
kas atsistato. Kaina nužeminta iki ' 
$15,500. Geros sąlygos. D’Agostino 
Rlty Co., 290 Market St., E. Pa
terson, N. J. Fairlawn 6-1130. *

(40-46) 
_________________ !______________ _

ASTORIA RESTAURANT 4 
Parsiduoda restaurantas, labai\ge- 
ras biznis, gali būti, dar geresnis. 
Geras lysas. Patvarkysime ant leng
vų išmokesčių. Pardavimo'^priežas
tis—nesveikata. AS. 8-9772.

(\o-42) 
____________ :_______________ \ »

REAL ESTATE 1

DUTCH COLONIAL. 7 rūmų, Vint 
72x100 gražaus kiemo. Visas cus
tom wood built,- Užima 15 x 23. Gy- ' 
venamasis rūmas, graži ugniavietė, • 
valdymas virtuvėje, malonus, sce
niškomis sienomis valgomasis kam
barys. Den ir uždari porčiai. 3 eks
tra dideli miegrūmiai. Turite pa
matyti, kad įvertinti. Kreipkitės f 
pas A. Juergens, 167 Dyckerman 
St., Hempstead. Tel. IV. 1-0388.

(40-46|)’ %

3 policijos automobiliai 
prieš vienišą voveraitę

Anądien Brooklyne, Pitkin 
ir Barbey gatvių kampe, pri- 4 
jaukinta voveraitė staiga už
puolė praeinantį 11 metų vai
kiuką Santo D’Eredita. Į jo * 
pagalbos šauksmus atsiskubi
no sunkvežimį- troko vairuo
tojas Bernha/d Katz, bet drą
sioji voverė (r jį pradėjo kan
džioti, dargi [lipo jam į kelnes 
ir sukandžiojo\keliose vietose.

Praeiviai telefonavo polici
jai ir net trys policiniai auto
mobiliai atsiskubino, kad su
imti voveraitę, kuri pagaliau 
tapo sugauta Į spąstus. Vieti
nės policijos stpties’ viršinin
kas paskui, kiek paraudęs, aiš
kino, dėl ko tiek daug automo-4 
bilių atsiskubino. Sako, stoty- z 
j e neteisingai buvo suprasta, 
kame reikalas — manyta, kad . 
koks nors didelis iš cirko pa-^įlį 
sprukęs žvėris kandžioja bro- 
oklyniečius...




