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•Kazimieras Čiurlis.
Argentinoje.
Apie du mirusiuosius.
Gėda.
Lietuviški dviračiai.

Rašo R. Mizara

Reikia pagirti LDS 3-čiają 
apskriti už tai. kad ji ruošia 
pagerbimo vakarą Kazimierui 
Čiurliui.

, Vakaras - banketas įvyks 
šeštadienį, kovo 2 d., Rusų 
svetainėje, Elizabeth, N. J.

Kazimieras čiurlis yra užst- 
4 tarnavus visokios pagarbos iš 
galvojančiu žmonių. Tai vy
ras, kuris gyvena ne tik sau, 
o ir kitiems.

Tai ilgametis visuomeninin
kas, veikėjas ir uolus spaudos 
platintojas. Atliekamos nuo 
kasdieninio darbo laisvos va
landos jis neleidžia nieka
lams, bet visuomet rūpinasi, 
dirba, kad mūsų organizaci
jos gerai veiktų., kad mūsų 
spauda gražiai gyvuotų.

Lai Kazimieras čiurlis gy- 
• vena ilgiausius metus ir togu 

jis turi energijos, o gero noro, 
mes žinome, pas jį visuomet 
buvo ir bus.' 
» __ ._

Argentinoje ir vėl sąmoks
lai, vėl areštai. Areštuoja ge
nerolus, areštuoja peronistus.

Argentina — graži, turtin
ga šalis,- bet ten stokuoja, ge
ros santvarkos. Tą patį gali
ma pasakyti apie daugelį kitų 
Lotynų Amerikos šalių.

Per vieną savaitę mos, Di
džiojo New Yorko pažangieji 
lietuviai, netekome dviejų ge- 
ių žmonių: muziko Prano Ba- 
levičiaus ir Helenos iKeršulie- 
nės.
> Abudu jiedu, atsiminkime, 
buvo Amerikoje gimę ir augę. 
Abudu buvo sutapę su pažan
giuoju lietuvių judėjimui

Nuostolis labai didelis!
' ■ •

* Kalifornijoje iškilo naujas 
skandalas.

Dainininkas ir filmų akto
rius Frank Sinatra ir buvęs 
žymus baisbolės žaidėjas Joe 
DiMaggio* samdė šnipus ir pa
tys sekojo žymiąją filmų ak
torę Marilyn Monroe. Jie 
Šniukštinėjo, ar gražuolė “ne- 
sveti m vyrauja”'

Tuo tikslu jie veržėsi į sve
timus žmonių butus, ieškoda
mi aktorės “negerai darant”. 

» Ir tai įvyko po to, kai gra
žuolė Marilyn Monroe su Joe 
Dimaggio , jau buvo išsituokę. 

» Kodėl toks žymus aktorius, 
kaip Sinatra, kišo savo nosį į 
nesavo biznį, sunku pasakyti.

Šiandien jį už tai stato ant 
karštos skarvados speciali 
Kalifornijos seimelio komisi
ja.

•
Beje Sinatrai ir jo pasam

dytiems šnipams nepavyko 
aktorę sugauti “svetimvyrau- 
jant”, ir tai reiškia dar dides
nį jiems smūgį.

Šiandien Marilyn Monroe 
yra žmona vieno žymiausiųjų 
Amerikos dramaturgų, Ar
thur© Millerio. 
»• _ • _
v Urugvajiečių "Darbas” ra
šo, kad Montevidėjuje yra 
pardavinėjami lietuviški dvi- 

, račiai, gaminami^ šauliuose.
Laikraščio žodžiais:

“Kiekvienas dviratis atžy
mimas fabriko ženklu — Ge
dimino pilis su raudona vėlia-

Egiptas sako: niekas neturi teisės duoti 
agresoriui Izraeliui J. T. vardu 
Egptas nepripažins Amerikos 
duodamų pažadų izraeliečiams

g a panti jų
Jtūigtinės Tautos. — E- 

gipto užsienio reikalų mi
nistras M. Fawzi Generali
nėje asamblėjoje pareiškė, 
kad niekas neturi teisės 
duoti kokių nors garantijų 
Izraeliui Egipto arba J. 
Tautų vardu. Jis sakė, kad 
Egiptas laikosi nuomonės, 
kad bet kokios Izraeliui 
dabar duodamos garanti
jos yra kaip ir atlyginimas 

i’ už* agresingus žygius. Jis 
nurodė, kad šalis, kuri i- 
masi kitų vardu duoti tam 
tikras garantijas, eina sli
džiu keliu. Fawzi turėjo 
omenyje Ameriką, kuri

Valstybes: departmentas atsisakė 
duot pasportą prof. W. E. DuBois

100,000 dalyvavo Jakartoje mas. 
nacionalistų komunistų mitinge

suomi ų socialdenaokr a tų 
agrarų koalicinis kabinetas

Washingtonas. — Nors 
pats būsimos Afrikos negrų 
valstybės Ghanoš premje
ras Nkrumah asmeniškai 
kvietė amerikiečių negrų 
mokslininką profesorių Du- 
Bois, Valstybės depart- 
mentas atsisakė jam duoti 
pasportą. DuBois tokiu bū
du negalės vykti į Accra, 
kad dalyvauti Ghanos ne
priklausomybės paskelbi
mo šventėje, kuri ten į- 
vyks. šio mėnesio 6 dieną.

Ghanos premjeras Nkru
mah yra asmeniškas Du
Bois draugas ir jo mokinys. 
Jis labai norėjo, kad Du-

Griuvo
ir
Helsinkis.’ — Suomijos 

kabinetas, sudarytas iš so
cialdemokratų, agrarų (val- 
stiečių-liaudininkų) ir ne
partinių, atsistatydino. Ko
alicija sugriuvo, nes agra- 
rai negalėjo sutikti su so
cialdemokratų reikalavi
mu, kad būtų sumažintos 
valstiečiams mokamos už 
pieną kainos, šeši agrarai

Adenaueris jau < 
atsakė T.S.R.S. 
pr. Bulganinui

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris. Adenaueris 
atsakė į premjero Bulgani- 
no laišką, pasiųstą vasario 
penktą dieną. Adenauerio 
atsakymas yra draugiško 
tono, sako pranešimai. Nors 
Adenaueris neatsako tie
sioginiai į tarybinio prem
jero siūlymus apie Vokie
tijos vienybę, iš atsakymo 
aišku, kad Vak. Vokietija 
norėtų geresnių prekybinių 
santykių su Tarybų Są
junga.

Adenaueris savo atsako
me aiškinąs, kad priklau
symas prie NATO nėra

va ir užrašu ‘Šiauliai’. Parda
vėjai sako, kad lietuviški dvi
račiai yra geresni ir praneša 
kitų gamybos -dviračius; .jie 
esą labai tvirti . ir juose yra 
visi tobulumai..."

pati viena veda derybas, su 
Izraeliu, garantuoja laisvą 
plaukimą pro Tiranos\są- 
siaurį Akabos įlankan, ga
rantuoja Jungtinių Tautu 
okupaciją Gazos’srityje ir 
taip toliau.

Egipto , nusistatymą pa
rėmė Bulgarijos ir Ukrai
nos delegatai, kurie kalbėjo 
šiuo reikalu. Kalbėjo ir ke
li arabiškų bei Azijos-Afri
kos bloko kraštai.

Bois atvyktų. Asmeniškai 
jis išsireiškė, kad jeigu at
vyksta toks žmogus, kaip 
Amerikos vice-prezidentas 
Nixonas, kuris tikriausiai 
nepasižymėjo kovoje prieš 
rasizmą, tai DuBois ten ir
gi turėtų būti, kad atsto
vauti kovingą Amerikos 
negrų visuomenę.

New Yorkas.— Profeso
rius DuBois sakė, kad nors 
jis negales nuvykti į Accra 
kovo 6 d., iis tęs kovą už 
pasportą, kad bent vėliau 
galėtų aplankyti nepriklau
somą Ghana.

ministrai atsistatydino, kas 
iššaukė viso kabineto krizę.

Čia manoma, kad prisieis 
laikyti naujus parlamenti
nius rinkimus. Komunistų 
partija, kuri Suomijoje 
gauna apie -ketvirtadalį vi
sų paduotų balsų, išsireiš
kė, kad ji tokių rinkimų 
dabar pageidauja.

agresingas reiškinys. Jis 
sako, kad Vak. Vokietijos 
valdžia nieko neturinti 
prieš TSRS, tik norinti, kad 
“Sovietai paleistų 20 mili
jonų vokiečių, kad jie ga
lėtų susivienyti su likusia 
Vokietija”. Tuomi jis ome
nyje turi-Demokratinę (Ry
tų) Vokietijos respubliką. 
Tarybų Sąjunga laikosi 
nusistatymo, kad ji negali 
“paleisti” Rytų Vokietijos, 
nes ji yra savaiminga vals
tybė ir, norint vienybės, 
Vakarų Vokietija turėtų 
su ja derėtis.

Newarkias. —New Jersey 
gubernatorius Meyneris pa
skelbė, kad jis kandidatuos 
kitam terminui. New Yor
ke tuo tarpu majoras Wag- 
neris paskelbė, kad jis ir
gi kandidatuos kitam ter
minui.

Deli. — Rinkimai Indijoj 
vyksta ramiai.

Tuo tarpu, kai Fawzi kal
bėjo Generalinėje asamblė
joje, Jungtinių Tautų ko
ridoriuose jau buvo žino
ma, kad America ir Izrae
lis pasiekė tam tikrą susita
rimą. Izraelis pažadės iš
traukti visas savo karines 
jėgas iš Akabos pakraščio 
ir Gazos srities, o Amerika 
žadėjo, kartu su keliomis 
kitomis jūrininkvstės vals
tybėmis (visos “Vakarų”) 
garantuoti laisvą navigaci-

Jakarta. — Virš 100,000 
žmonių susirinko Jakartoj, 
Indonezijos sostinėje, prie 
parlamento rūmų, kur įvy
ko didžiulis masinis mitin
gas. Mitingas buvo sušauk
tas tam, kad paremti pre
zidento Sukamo planą su
daryti ‘ Indonezijoje tauti
nės vienybės vyriadsybę, 
kurion įeitų: ir komunistai; 
Mitingą surengė dvi didžios 
partijos: nacionalistai, ku
riems vadovauja pats pre
zidentas Sukamo ir prem
jeras Sastroąmidjojo, ir 
komunistai. Taipgi dalyva- 

į vo atstovai nuo musulmo-

Me tęskis - Miliauskas, visgi, bus 
teistas, nes jį skaito normaliu

. New Yorkas. — Bendrų
jų sesijų teisėjas John A. 
Mullen nusprendė, kad pa
garsėjus “bombininkas” Ge
orge Meteski — Jurgis Mi
liauskas turės būti teisia
mas. Meteski atstovaują 
advokatai bandė įrodyti, 
kad jis nenormalus, kad ne
atsakingas už savo darbus 
ir todėl turėtų būti patal
pintas beprotnamiu. Bet 
daktarai psichiatrai tos 
nuomonės nepatvirtino. Dr. 
Cassity sakė, kad Metes- 
kis tikrai turėjo tam tikrus 
nenormališkus palinkimus, 
kad jis turėjo “kankinio 
kompleksą”, kad jis nore-

U Nu vėl tapo 
Bųrmos vadovu

Rangoonas. — U Nu, ku
ris pasitraukė iš premjero 
vietos praeitais metais, vėl 
tapo premjeru. Praeitais 
metais U Nu nutarė, kad 
jis nori pašvęsti daugiau 
laiko havo socialistinės par
tijos organizaciniame dar
be. Ta partija Burmoj vadi
nasi Liaudies Laisvės Anti
fašistine lyga. Jis pasi
traukė ir jo vietą užėmė 
jaunas jo draugas Ba Swe. 
Bet jau tada buvo nusitar
ta, kad tai laikinas reiški
nys.

Dabar U Nu vėl premje
ras;

ją« Akaboje ir taipgi, kad 
Gazos sritis’ bus, bent lai
kinai, okupuota Jungtinių 
Tautų policinių karinių jė
gų. , T

Laikraščiui einant spau- 
don buvo pranešta, kad Iz
raelio delegatas rengiasi 
penktadienio popietį pada
ryti pareiškimą Generali
nėje asamblėjoje apie pasi
rengimą trauktis iš Gazos 
ir Akabos. Buvo numatyta, 
kad Amerikos delegacija 
tada kels mintį, kad po to 
nereikia jokio balsavimo, 
kad jau atpuolė ir sankcijų 

i klausimas -ir t. t.

nų-ortodoksų ir socialisti
nio jaunimo, nors Masjumi 
(musulmonai) ir socialistai 
kaipo tokie nedalyvavo.

Nacionalistu ir komunis
tų kalbėtojai kalbėjo mi
niai.

Varšuva. — Tik r vienas j 
■deputatas, liberališkas 'pro
fesorius, seime 'balsavo 
prieš naują kabinetą su' Cy- i 
rankevičiumi priešakyj e. 
Šis deputatas sakė kad Cy- 
rankevičius negeras, nes jis 
buvo premjeru ir asmeny
bės kulto laikais.

jo “atsiskaityti su visuo
mene”, bet jis visvien žino
jo, ką daro, turėjo aiškią 
nuovoką, ką jo padėtos 
bombos gali padaryti žmo
nėms.

Meteski pasakojo dakta- 
rams-psichiatrams ir apie 
kitus planus, kuriuos jis 
nešiojo savo galvoje. Jis 
buvo išdirbęs planą, kaip, 
supainiojus didžius elektri
nius kabelius pfie Con. Edi
son, jis galėtu visa New 
Yorkd palikti be šviesų.

Dabar Meteski iš Belle
vue ligoninės pervežtas ka- 
lėjiman, kur jis lauks teis
mo.

Kelios pakaitos 
vengrų valdžioj

Budapeštas. — Pravestos 
kelios pakaitos Vengrijos 
valdžioje ir valdančioje So
cialistų darbininkų (komu
nistų) partijos vadovybėje. 
Vidaus reikalu mnistras 
Ferenkas Muničas tapo vice 
-premjeru, o vidaus reikalų 
ministru tapo ligšiolinis ka
ro ministras gen. G. Reve- 
žas.

Pakaitos partijos vado
vybėje yra tokios: į sekre
toriatą, kuris iki šiol tu
rėjo 5 narius,. įtraukta dar 
trys nariai, o prie 37 narių, 
kurie priklausė centrali- 
niam komitetui, pritrauktą

Gyvenimas 
Lietuvoje

Suėmė plėšikų gaują
Vilnius. — Vilkijos apy

linkėje paskutiniu laiku 
buvo visa eilė rimtų apiplė
šimų. Gaižuvėliuose gink
luoti plėšikai, atvažiavę 
automobiliu, apiplėšė mo
kytojo Kazio Kudirkos na
mą. Milicija po ilgo tyrinė
jimo surado, kad Lapė- 
džiuose gyvena tūlas Špo
kauskas, pas kurį dažnai 
sustoja automobiliai, krau
nami visokie daiktai, o jis 
pats gyvena nedirbdamas.

Pasirodė, kačĮ Špokaus
kas ir buvo gaujos vadovas. 
Suimti ir visi kiti nariai, 
kurie buvo gerai ginkluoti, 
organizuoti. Milicijai nusi
kaltėlius susekti padėjo a- 
pylinkės kolūkiečiai.

Įvairiausieji filmai
Lietuvoje dabar rodomas 

Vakarų Vokietijoje suk
tas filmas “Dvynukų išdai
gos”, tarybinis mužikalinis 
filmas “Pašaukimas”, do
kumentinis Brazilijos fil
mas “Brazilijos šokiai”, 
senokas Amerikos filmas 
“Waterloo Tiltas” su Ro
bertu Tayloriu ir Vivian- 
Leigh, ir eilė kitų užsienio 
filmu. ■ v,

Draugystė su kinais
Nuoširdi draugystė užsi

mezgė tarpz Alytaus pirmo
sios vidurinės mokyklos a- 
bituriento Sigito Jegelevi- 
čiaus ir Kantono • ‘ miesto 
(Kinija)'vidujinės mokyk
los priešpaskutinės klasės 
mokinio Fan Zouno.

Tolimas atstumas skiria 
Alytų nuo Kantono. Vienas 
moksleivis nežino kiniečių, 
antrasis — lietuvių kalbos. 
Bet tautų draugystės dva
sia ir rusų kalbos žinojimas 
suartino juos.

Sistematingai S. Jege- 
levičius dabar skaito klasės 
draugams laiškus iš Kini
jos. Fan Zo-unas rašo apie 
Kantoną, apie mokyklos 
turistinius žygius, apie me
no saviveiklos kolektyvą, 
kuriam jis vadovauja. Ma
ža to, Jis? atsiuntė apie 50 
įvairiausių Kinijos pašto 
ženklu.

Nuoširdžiai į tolimojo 
draugo laiškus, atsako Si
gitas Jegelėvičius ir jo 
draugai.' 1 <

Tokyo. — Naujasis Japo
nijos premjeras Kiši aplan
kys. Amerikk sekančią va
sarą. Jis ' rengiasi atvirai 
pasakyti prez. Eisenhowe- 
riui, kad Japonija negali 
gyventi be platesnės pre
kybos su Liaudies Kinija.

Buenos Aires. — Prane
šama, kad ne keliolika, o 
virš 100 asmenų suimta ati
dengus peronistų ruošiamą 
naują sąmokslą., 

dar 21. Beveik visi nauji 
nariai yra industrijos dar
bininkai.

Veliančios

Pasaulio 
naujienos

Washingtonas. — Grupė 
pietiečių negrų, daugumo
je žmonės, kurie patys nu
kentėjo nuo rasistinio te
roro, atvyko liudyti sena- 
tiniam sub-komitetui. At
vykusių tarpe randasi pas
torius Gus Courts iš Belzo
ni, kurį rasistai bandė už
mušti, ir keli kiti asmenys, 
prie kurių namų rasistai 
sprogdino bombas arba ki
taip terorizavo juos.

Londonas. — Darbiečiai 
vėl atsiekė laimėjimą., Įvy
ko specialūs parlamentiniai 
rinkimai Staffordshire apy
gardoje. Darbiečiai iki šiol 
tą apygardą atstovavo. Jie 
vėl laimėjo ir dargi su padi
dinta dauguma: 1955 metais 
darbietis laimėjo su 8,000 
balsų dauguma, Šiuo kartu 
su 12,000.- Darbiečiai tą 
skaito'dar vienu įrodymu, 
kad jų jėgos stiprėja ir jie 
laimėtų visuotinus ranki
nius, jeigu tokie dabar 
įvyktų.

New Orleans. — Tradici
nis MardLGras karnivalaš, 
kuris įvyks sekančios\ sa
vaitės pradžioje, šiais me
tais bus mažesnis. Mat, 
New Orleans negrai, kurie 
sudaro gyventojų trečda
li, nutarė karnivalą boi
kotuoti. Negrų veikėjai' 
Eloyd ir Burns pareiškė, 
kad boikotas pravedamas, 
kad parodytų “Jog negrai 
nėra patenkinti segregacija 
ir padėtimi bendrai.” Ji£ 
sako, kad dalyvavimas link
smame karnivale (kuris y- 
Ta rengimas vyriausiai tu
ristų sutraukimui) sudary
davo įspūdį, jog negrai y-' 
ra patenkinti savo likimu.

50 šalių nutarė 
dalvvaut 1958 
pasauk parodoj

New Yorkas. — Ameri
koj dabar lankosi Moens de 
Ferig, vyriausias ateisian
čios pasaulinės parodos 
tvarkytojas. Ferigas yra 
belgas. Paroda ateinančiais 
metais įvyks Briuselyje, 
Belgijos sostinėje.

Ferigas sakė, kad 50 ša
lių jau nutarė turėti savo' 
pavilijonus toje parodoje., 
Tarp jų randasi visos di
džiosios valstybės, įskai
tant Tarybų Sąjungą. A- 
merika, Tarybų Sąjunga, 
Vakarų Vokietija. Kinija 
ir Britanija, manoma, tu
rės didžiausius pavilijonus.

Paroda rengiama Heyse- 
lio parke, anie keturios my
lios nuo Briuselio^centro. 
Paroda bus kiek mažesnė 
sava apimtimi, negu 1940 
metais New Yorke Flush
ing Medows‘e įvykusi paro
da, bet geriau ir meniškiau 
sutvarkyta, sakė Ferigas.

i
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CHARLES E. RUTHENBERGAS
ŠIANDIEN/KOVO 2 dieną, sukanka 30 metų, kai mi

re vienas žymiųjų Amerikos darbininkų judėjimo vado
vų, Charles E. Ruthenbergas.

Jis mirė ūmai'trūkus apendicitui, mirė vos sulaukęs 
45 metų amžiaus.

‘ Charles. E. Ruthenbergas gimė Amerikoje, augo Ame
rikoje ir visą savo subrendusį gyvenimą atidavė Ameri
kos darbininkų judėjimui.

Jam teko dėl to nukentėti: du kartu sėdėjo kalėjimuo
se, bet tai nepalaužė jo ryžto, tai neatitraukė J jo nuo 
marksistinių-leninistinių principų, kuriais jis buvo kie
tai įsitikinęs.

Ruthenbergas buvo nepalaužiamos energijas vyras, 
gabus organizatorius, plataus mąsto veikėjas, didelis 
oratorius, giliai tikėjęs, jog Amerikos darbininkų klasė 
anksčiau ar vėliau įsisavins socialistinį mokslą ir pagal 
jį tvarkys savo «alį, derins savo ateities gyvenimą.

_  *

RUTHENBERGAS įstojo į Amerikos Socialistų parti
ją 1969 m. ir joje veikė kartu su V. E. Debsu, Wagen- 
knechtu ir kitais ano meto kairiaisiais socialistais.

Kai, po Spalių revoliucijos Rusijoje, įvyko Amerikos 
Socialistų partijoje skilimas, Ruthenbergas stovėjo 
priešakyje tų, kurie sukūrė Komunistų 'partiją. Nuo 
1919 metų iki 1927 metų (iki savo mirties) jis buvo Ko
munistų partijos generalinis sekretorius.

Bet vos susiorganizavusi, ši partija buvo per daug 
sektantiška, per daug “kairi”, kas labai kliudė jai įsi- 
šaknėti masėse. Partijoje susidarė frakcijų, įvyko skili
mų ir tai labai pakenkė visam komunistiniam judėjimui.!

Ruthenbergas buvo aštrus sektantizmo priešas, Jis 
stojo už platų judėjimą. Jis stojo už tai, kad būtų apvie- 
nytcs visos kairesnės darbininkų ir smulkesnių farme- 
rių grupės į vieną didžiulę organizaciją, į vjeną partiją, 
kuri turėtų didesnio svorio Amerikos politiniame ir eko
nominiame gyvenime;
’Ruthenbergas tikėjo į tai ir veikė taip: Amerikos ko

munistai neturį kopijuoti kiekvieno dalyko iš 'Spalio re
voliucijos Rusijoje. Amerikoje skirtingos sąlygos nuo tų, 
kokiose įvyko Spalio revoliucija, todėl, nenukrypstant nuo 
pagrindinių Markso ir Lenino mokymų, Amerikos ko
munistai turi juos taikyti pagal sąlygas, esamas čia.

Wm. Z. Fosteris, dabartinis Jungt. Valstijų Komunis
tų partijos pirmininkas, apie Ruthenbergą šitaip sako:

“Su Ruthenbergą mirtimi, Komunistų partija {prarado 
vieną geriausių kovotojų, o darbi ninku judėjimas nusto
jo vi2no*ryškiaus:ų savo vadovų”.

Prof. Oakley Johnson baigė rašyti Ruthenbergo bio
grafiją, “The Day is Corning”, kurią neužilgo knyga iš
leis International Publishers knygų leidykla.

Fosteris taipgi ragina Amerikos marksistus giliau 
studijuoti Ruthenbergo gyvenimą ir veiklą, nes tai jiems 
padės, suprasti sudėtinguosius visuomeninius klausimus, 
prieš kuriuos marksistai šiandien stovi mūsų šalyje.

Lietuviško spausdinto žodžio lobyne
Respublikinė biblioteka Kaune Tary

bų valdžios metais tapo- viena didžiau
siųjų Lietuvoje. Šioje bibliotekoje dabar 
priskaitoma daugiau kaip pusantro mi
lijono knygų ir rankraščių. Pokariniais 
metais bibliotekos knygų fondai išaugo 
daugiau kaip 20 kartų. Čia sukaupta 
daugybė knygų, pradedant nuo XV 
šimtmečio — spaudos atradimo laikų ir 
baigiant naujaisiais šių dienų leidiniais.

—Bibliotekos fonduose, — mums čia 
apsilankius papasakojo jau ketvirtį am
žiaus dirbanti bibliotekoje. vyriausioji 
bibliotekininkė Marija Čilvinaitė, — yra 
nemaža pirmų lietuviškų leidinių, įžy
miųjų mūsų rašytojų ir visuomeninių 
veikėjų autografų (rankraščių).

Štai mūsų rankose vienas pirmųjų 
aisčių kalbos paminklų — 1545 metais, 
dar dviem metais prieš Mažvydą, sen- 
prūsių kalba Karaliaučiuje išleistas ka
tekizmas. Ši vienintelė išlikusi knyga, 
kurios tuomet buvo atspausdinta tik 192 
egzemplioriai, neseniai rasta respubli
kinėje bibliotekoje tvarkant senuosius 
fondus. Jau perskaičius keletą eilučių 
iš senojo katekizmo galima susidaryti 
įspūdį, kad senovės prūsų kalba labai 
panaši į lietuvių kalbą.

—Labai reta knyga,— 
toliau Marija Čilvinaitė, 
tais Vilniuje atspausdi 
Daukšos “Postilė.” Senųjų knygų len
tynose yra žinoma Mažosios Lietuvos po
eto Liudviko Rėzės pirmasis dainų rinki
nys, labai įdomūs pirmieji lietuviški ka
lendoriai arba vadinamieji metskaitliai, 
pirmieji Motiejaus Valančiaus, Simano 
Daukanto kūriniu leidiniai. Dideli susi
domėjimą kalbininkų tarpe sukelia dau
giau kaip prieš šimtą metų Konstantino 
Kossakovskio parašyta gramatika, kuri 
tuomet buvo pavadinta “Kalbrieda le- 
žuvvio žįamaytiszko.” Visos šios knygos 
yra saugomos, kaip didžiausia brange
nybė. Jos padeda mūsų mokslininkams 
susipažinti su senąja lietuvių kultūra, 
studijuoti mūsų tautos senąją kalbą. 
Kai kurios bibliotekoje esančios senosios 
knygos yra. vieninteliai egzemplioriai 
pasaulyje.

Tarp lietuvių proletarinio dainiaus 
Juliaus Janonio autografų Marija Čil
vinaitė mums parodė poeto ranka para
šytą eilėraštį, pavadintą “Malonu.” Jis 
dar nebuvo atspausdintas mė viename 
poeto eilėraščių rinkinyje.

-pasakoją mums 
—yra L599 me- 
inta Mikaloj

Lietuvos miestų ir kaimų gyventojai į 
biblioteką atneša daug vertingų rank
raščių lietuvių — kovotojų už Tarybų 
valdžįą. Buržuazijai valdant Lietuvą 
šiuos rankraščius darbo žmonės slėpė 
nuo policijos ir saugojo juos kaip di
džiausią brangenybę. Bibliotekos fon
dai pasipildė devynioliktojo amžiaus pa
baigoje ir dvidešimtojo amžiaus pra
džioje leidžiamais pažangiais darbinin
kų laikraščiais “Naujasis garsas,”-“Vil
nis,” “Skardas’’ ir kitais. Čia yra “Tie
sos’ laikraščio komplektai, pradedant 
1917 metais, komplektai ir atskiri nu
meriai pogrindinės lietuviškos komunis
tinės spaudos — “Komunisto,” “Prie
kalo,’ “Kareivių tiesos.” Didelę rankraš
tyno dalį, sudaro Lietuvos visuomeninių 
veikėjų, mokslo, švietimo, meno darbuo
tojų, rašytojų rankraščiai. Jų tarpe 
Pijaus Glovackio kalėjime daryti užra
šai visuomeninėmis-politinėmis temomis, 
Salomėjos Nėries, Liudo Giros, Julijos 
Žemaitės ir kitų rašytojų kūriniai bei 
atskiri laiškai.

Tarybų valdžios metais visa ši gausi 
medžiaga yra prieinama mokslo darbuo
tojams, plačiosioms skaitytojų masėms. 
Dabar bibliotekos fondais naudojasi apie 
7,500 skaitytojų. Ši biblioteka tapo tik
ru knygų lobynu, respublikos kultūros

aus židiniu. A. V.

Susiprato per vėlai
ščyrai dirbo mūsų Džianas

Lietuviška knyga 
užsienyje

VILNIUS. — Lietuvių rašytojų vei
kalai žinomi toli už respublikos ribų. 
Apie tai liudija Knygų prekybos valdy
boje gaunami užsakymai. Jie ateina iš 
užsienio knygų prekybos, firmų.

Glaudūs ryšiai palaikomi su Lenkijos 
Liaudies Respublikos knygų prekybos 
organizacijomis, kurios nuolat papildo 
lietuviška literatūra knygynus ir biblio
tekas, esančius rajonuose, kur gyvena 
lietuviai. Užsakymai lietuvių literatū
rai gaunami iš Suomijos, Vokietijos, 
JAV, Brazilijos, Argentinos, Australi
jos ir kitų pasaulio šalių.

Užsienyje ruošiamose knygų parodo
se dažnai eksponuojami Lietuvos leidyk
lų leidiniai.

Knygų prekybos valdyba gauna ir in
dividualių užsienio lietuvių užsakymų. 
Gauti laiškai iš Brazilijos San Paulo 
miesto, iš Australijos Melbourno miesto, 
iš Argentinos Buenos Aires miesto ir kt.

Siekiant informuoti užsienio lietuvius
Vienoj dirbtuvėj ilgai.
Dabar sako,—jau per senas; 
Prasided nauji vargai.

Sako,—tu jau negaluoji, 
Darbo našumas per menkas; 
Veltui laiką tik eikvoji, 
Nešdinkis, kur nori, sveikas!* ’ *

buvusių jo mokinių. Įteikia- ' 
mos dovanos. *

Pabaigoje karštų ploūmų 
sutiktas pasisakė jubiliatas. ♦

— Man labai džiugu-, mieli * 
draugai, kad jūs nepamiršta
te manęs, — susijaudinęs kal
bėjo J. Avižonis. — šiuo me
tu aš kaip niekuomet gerai 
prisimenu' N. Ostrowskio žo
džius, kad “...brangiausia, ką 
turi žmogus, yra gyvenimas. 
Jis duodamas jam vieną kar
tą, ir išgyventi jį reikia taip, 
kad nebūtų kankinamai skau-« 
du dėl beprasmiškai praleistų 
metų...”

S. DARGUTIS*

respublikos nis.

j 45 METAI PEDAGOGINIO 
Į DARBO
«

Merkinė. — Merkinės vidu
rinės mokyklos salė pilnutėlė, 
čia susirinko vietos mokyklos 
mokiniai, mokytojai, svečiai, 
atstovai iš rajoninių organiza
cijų. I prezidiumą kartu su 
svečiais ir šeimininkais paky
la žilstelėjęs senukas mokyto
jas Juoząs Avižonis, kuriam 
sukako 75 metai amžiaus ir 
45 metai pedagoginio darbo.

' Pranešimą apie jubiliato 
darbą ir gyvenimą padarė il
giausiai su Avižoniu dirbantis 
mokytojas A. Vitkus. Visi su 
Sidomėję klausosi.

... Audringais 5 905—1907 
metais Avižonis mokėsi Ode
sos universitete. Už dalyvavi
mą pažangiame judėjime jis 
buvo - persekiojamas. Ba'gęs 
universitetą, Avižonis mokyto
jauja Odesos, Piatigorsko, 
Telšių gimnazijose.

Po pirmojo pasaulinio karo 
iki šių dienų Avižonis dirbo 
įvairiose mūsų
mokyklose:- Rokiškyje, Kė
dainiuose, Linkuvoje, Pasvaly
je. .

Per 45 darbo metus moky
tojas Avižonis į gyvenimą iš
leido daugiau kaip 4,000 mo
kinių. Daugelis jo mokinių pa
sekė savo mokytojo pėdomis. 
Štai, Šiaulių Pedagoginio ins
tituto vyr. dėstytojas Br. 
Prieskinis, Daugų rajono liau
dies švietimo skyriaus peda
goginio kabineto vedėja VI. 
Grigaravičiūtė, Varėnos K vi- 

! dūrinės mokyklos mokytojas 
St. čižas, Vilniaus valstybi
nio V. Kapsuko vardo univer
siteto mokymo dalies viršir:.?- 
kas Pašukoms — buvę jo mo
kiniai...

—t Nežiūrint metų naštos, 
— baigia drg. Vilkus, — mo
kytojas Avižonis ir šiandien 
yra mums pavyzdžiu mok.y- 
mo-auklėjimo ir visuomenia- 
me darbe. Jis padeda jau
niems mokytojams, dalyvauja 
Merkinės kultūros namų voka
liniame ansamblyje. Iš jo pa
galbos susilaukia ne vienas 
mokytojas.

Vienas po kito jubiliatą 
, sveikina komjaunimo ir pio

nierių organizacijų atstovai. Į 
jubiliatą kreipiasi LKP rajo
no komiteto sekretorius • P. 
Purlys, rajono liaudies švieti
mo skyriaus vedėjas J. Juod
ka, Slučajaus septynmetės 
mokyklos direktorius V. Ba
šinskas ir kiti.

Skaitomos telegramos iš 
Įvairių respublikos vietų nuo

Bemotorinės aviacijos 
entuziastai

Kaunas. — Sklandytuvai 
dažnai pavadinami lėktu
vais be motorų. Bemotorio 
nes aviacijos mėgėjų šeirtia - 
Kaune nuolat auga. Ketvir
tį amžiaus sklandymo spor
tui paskyrė Bronius Oški- .

Seniausias respubli
kos sklandy toj as-konstruk- 
torius per 25 metus suku-, 
re daugiau xkaip dešimtį, 
sklandymo aparatų. Pasku
tinių jo konstrukcijų sklan* 
dytuvai statomi didelėmis £ 
serijomis ir jais naudojasi 
visos šalies sklandytojai. 
Prityrusiu “oro vilku” yra 
ir Vytautas Dovydaitis. 
Sklandymo stotyje dažnai 
sutiksi ir jaunimą. 'Savo 
pasiekimais vis plačiau gar
sėja Z. Brazauskas, L.. A- 
lek'sandravičius, A. Vilimas 
ir kiti.

Didėjo konstruktorių ir 
atskyrininkų skaičius. Nau
ją sklandytuvą “BK-4” su
konstravo B. Karvelis. Eite 
sklandymo sporto entu
ziastų sėkmingai baigė pir
mųjų apmokymo metų pro 
gramą ir įvykdė antrojo bei 
trečiojo atskyrio reikalivi- 
mus. z *

A. Klupštas

Washington's. — Atsto
vų buto juridinis ’ sub-ko- 
mitetas patvirtino prez. 
Eisenhowerio .civilinių tei
sių programą. Nors ta pro
grama savaimę. skaitoiųa 
silpnoka, subjkomietas ke
liais pataisymais ją dar la
biau susilpnino, kad pada? 
ryti ją “labiau priimtina” 
Pietuose.

SENIESIEMS PENSIJOS KANADOJE
v

KAIP PASĖMUS, taip ir Kanadoje žmonės kovoja už 
aukštesnes pensijas senatvėje. Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Eina kalbos, kad senatvės pensijos bus pakeltos pen
kiais doleriais. Reiškia, bus duodama $45.00 į mėnesį. 
CCF siūlanti pridėti bent 15 dolerių.'Konservatoriai siūlo 
7 dolerius. Taipgi esą galvojama apie sumažinimą laiko 
dėl ateivių iki 5 metų, jeigu taps piliečiais. Dabar ateivis 
turi gyventi Kanadoje 20 metų, kad gavus senatvės pen
siją. Jeigu atvyksta žmogus jau pagyvenęs, tai ir sulau
kęs pensijos amžiaus ifegali gauti pensijos, kol neišgyve
na 20 metų Kanadoje.

“Kalbant apie priedą, reikia pasakyti, kad tai labai 
mažas. Reikia atsiminti, kd tie $40.00 į mėnesį buvo 
nuskirti tuo metu, kada doleris buvo doleris. Lyginant 
su to laiko doleriu, šiandien jis vertas tik 5b centų. Reiš
kia, 5 doleriai jokiu būdu neatsako. Jeigu būtų duoda
ma $80.00, tai žmogus gautų tiek, kiek jis gaudavo tuo 
metu, kada doleris turėjo pilną vertę.

“Krizės metu, pavyzdžiui, buvo galima sočiai pavalgy-Į 
ti už 25 centus. Kai kuriuose restoranuose buvo duoda-, 
ma ir už 15 centų. Dabar pigiausias maistas restorane 
kainuoja 60 centų. Butas pabrango trigubai, drabužiai

* dvigubai.
“Kas liečia ateivius, tai taip pat rimtas klausimas.

• Kadangi dabar atvyksta šimtai tūkstančių ateivių kas
met, tai aišku, kad su jais liūną ir senesnio amžiaus!

•’Žmonių. Kiti atvyksta su visa šeima, kiti atsikviecia| 
; vėliau. Reikia įstatymą pakeisti, kad sulaukęs senatvės i 
žmogus galėtų gauti pensija”. • *

;r.------------------ ;----------:-------------------------------- --------;--------- *----------- - .
2 puik Laisvė (Liberty) Šeštad., kovo (March) 2, 1957 r>

Ką tik liepė, dirbo Džianas,.
Nė prieš bosą nemurmejo. 
Dabar sako,—-jau per senas. 
Verkdamas nąmon parėjo.

SakoDirbdams susidėjai 
Tūkstantukus trissyk du, 
O jei latraudamas pragėrei, 

’ Tai senatvėj stipk badu!
Buvo geras mūsų Džianas, 
Nedėlicms bažnyčion ėjo;
Kunigs sako,—-jau per senas, 
Jei karbonkon neįdėjo.

Jų, kaip tamsių fanatikų, 
Gimė pavieniais, poroms; 
Trys numirė, šeši liko 
Ir tie nuėjo tvoroms:

Du armijon—savanoriai, 
Trečias “džėlon” — prievarta. 
Bosas, šposą iškirto Barborai, 
Kažkur dingo Agota. - .

Pats mažiausias dar tebstovi 
Prie tėvų, velnio pašautas, 
Sjusikniaukt ką nesidrovi— 
Vagiant keltą syk sugautas. 

» 1

Kunigams karštai tikėjo,
Krikštino vaikus visus, •/ 
Mišias tankiai pirkinėjo, 
Gyrė darbdavįus-bosus.

Pirštus kremtas mūsų Džianas, 
Kam gyventi taip kvailai?

. Bet ne laikas... “jau per senas”, 
Susiprato per vėlai....

apie Lietuvoje • leidžiamą literatūrą, 
Knygų prekybos valdyba platina specia
lius knygų katalogus, 37 užsienio valsty
bių įvairios firmos priima užsakymus ir 
platina Lietuvos leidyklų knygas.

Vien 1956 m. antrame pusmetyje 
Knygų prekybos valdyba perdavė eks
portui lietuviškų leidinių už 25,000 rh.

E.

T abokiu s d a ihuoj a solo ’

Sentų,-.Vincas

Skiriu'draugei A<. Gush
Bar, bar, bar į duris,
Kas gi čia dą svetys?

Priėjau su kriukiu,
Žilą galvą jau lenkiu.

Juk tai mano motinėlė,
Ai* seselė geraširdėje,

Su gelių puokšte rankutėj, 
Atlanko mane senatvės vienutėj.

Trys meteliai nuo tada.
Kai maniau gyvent ganą,

Kai supyko giltinė, 
Peiliai švaistės krūtinėj.'

Ši viešnelė nuolatos
Su gėle ant popieros baltos, 

Atsiunčia širdies jausmus, 
Kad sumažint man skausmus.

Yra ir daugiau žmonių gerųjų,
Kaip darže gėlių gyvųjų,

Su lirikėjimais širdingais, 
Su žodeliais maloningais.

Užtat visus aš gerbiu,
M i nčia padėkos gaubiu: 
' Ilgai gyvenkit laimingai, 

,< Saugokit sveikatą teisingai.
K. S. Lietuvaitė

Vakaro 12, 1957

Paklausykit, prieteliukai, pi’ietelkaitės ir visi, 
Jūs Tabokius traukia solo, nusičiaudėjęs—a-cy! 
Dar vieną niūką tabokos sau į nosį mauna 
Ir a-cy, a-cy! išmušęs, kaip iš rago šauna: J

Jurgelionis ūsą suka, 
Mat, nuostolių turi, 
Kiaulė nugulė paršiuką, 
Verkdamas j jį žiūri : «

“Kalti yra bolševikai, kad taip pasidarė,
Kam gi kiaulė savo vaiką iš svieto išvarė?
Man dvigubai paršo gaila, mat, jis baltgvardietis, t
Nei juodveidis, nei rusviakas, o baltas pilietis.”

* . * * • .
Pijus, blakę pasikinkęs,
Maskvon giharuoja, t
O ten “žinių” prisirinkęs,
Per j ienas arpuoja.

1 Jis nor įtikinti skietą, 
Kad velnias tuoj grėbs Sovietą, #

O atgavęs pačios dvarą, 
Kiš jis žąmbrin komisarą.

* *
Bolševikai, kaip vilyčias,
Popiežiui suvarė, - R
Kuomet cerkves ir bažnyčias
Kai kurias uždarė.

Romos papa triukšmą kelia,
Nes jam dantis baisiai gelia—.
Perkąst negal kietą
Rusijos Sovietą! ‘

¥

)>
1

♦ * *
Stasys, iždą “išdabojęs”, ii f «
Maskvai pagrūmos!
Utėlę pasižabojęs,
Į seimą nujos;

Ant galvos turės kaškietą, 
O prie diržo pištalietą—

Senas Vincas

- Tai jau su Maskva 
Bus baigta kvitą!
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20 dienu Liaudies Kinijoje
(Pabaiga)

Didžiulį malonumą suteikė 
‘•Dangaus šventyklos” apžiūrė
jimas. Yra tokia legenda, jog 
neatmenamais laikais žemė 
meldė dangų, kad jis atsiųstų 
jos laukams drėgmę, šioje 
šventykloje savo, aukas dievui 
aukodavo 
nuostabus 
pastayta 
akmens, 
ma-

imperatorius. Tai 
pastatas, šventykla 
iš medžio, be vieno 
Ji turi kryžiaus for-

Jo viršutiniąją dalį palai
ko keturios masyvios medinės 
raižytos kolonos, simboliškai 
teiškiančios 4 metų laikus- 
Įdomi šventyklos akustika, 
laiptai, vedantieji į šventyklos 
salę, duoda garsų tęsiamą ai
dą. Atsistoji ant pirmojo laip
to *ir girdi, kaip po visus rū
mus eina vienas dejuojantis 
garsas, stoji ant antrojo — 2 
garsai ir t. t. Pastatas aptver
tas aukšta siena. Pakanka 
net gatvėje šalia sienos su
šnabždėti 'ką nors, ir priešingo
je rūmų pusėje aidas aiškiai ir? 
garsiai pakartos žodžius..
, * * *

rialistai tiesiog nuodijo kinų 
liaudį. 1951 metais Kinijoje 
Įvestas nemokamas gydymas 
profsąjungos nariams. 1948 m. 
Kinijoje buvo apie 14,000 gy
dytojų. Dabar jų skaičius žy
miai didesnis: Kinijoje veikia 
33 aukštosios medicinos moky
mo Įstaigos. Antai, vien Peki
no’ medicinos institute mokosi 
2,500 studentų. Jeigu anksčiau 
Kinijoje mirdavo 50-60 procen
tų naujagimių, tai dabar mir
tingumas palyginti labai nežy
mus (iki 15 proc.). Tuo tar
pu Kinijoje kasmet gimsta 30 
milijonų vaikų-

Kankine yra tarybinė Rau
donojo kryžiaus ligoninė. Joje 
ne tik gydomi tarybiniai speci
alistai, bet čia medicininę- 
mokslinę paramą gauna dau
gelis kiniečių gydytojų,, kurie 
čia susipažįsta su naujausiais 
tarybinio medicinos mokslo pa
siekimais. * *

vanduo. Stebina savo 
“Uola, atlėkusi iš Indi- 
Ji panaši Į didžiuli žvė-

Reikalingas 
paaiškinimas

Straipsnyj “Kas gi 
tie Artimieji Rytai?”
numery.42) Jaunutis rašo:

“Azijiečiai gali pasidi
džiuoti, turėdami 29,002 
pėdų aukščio kalną Everest 
ir 1,286 pėdų žemiau jūrų 
paviršiaus Negyvąją Jū- 

n

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

“Pačiame kalnyno viršuje.”
Dėl iškėlimo Negyvosios 

Jūros į “pačią kalnyno vir
šūnę” galima prileist, jog 

yra j tai—tik netobulas pasaky
mas. Bet perkėlimas jos iš 
Izraelio-Jordano tarpo (per 
Jordaną, Iraką, Iraną ir 
Pakistaną) į Vakarinę Indi
ją—stambi geografinė klai
da. '

Jei drg. Jaunutis rašo 
apie kokią kitą Negyvąją 
Jūrą—reikalingas paaiški
nimas. Nekantrus

MEDUSAl

PHILADELPHIA, PA,

MALE and FEMALE

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS 
Excellent Opportunity 

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

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

(41-44)

KODĖL TURIME VALGYTI 
G MEDŲ

Natūralia ir tikras medus 
bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbudavojimui žmogaus kū 
no
Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir cit- 

4nno (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 po 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

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

1

2Kiek toliau jis sako:
“Vakarinėj Indijoj, prie 

Negyvosios Jūros, narkoti
kų agentai atidengė baisų 
dalyką. Pačiame kalnyno 
viršuje, ant kranto Negy
vosios Jūros, veikė gana 
plačiai išvystyta rožių 
plantacija...”

Apie kokią Negyvąją Jū- 
i'-ą drg. Jaunutis rašo? Jei 
jis turi mintyje kitaip va
dinamąją Mirties Jūrą, o 
angliškai — Dead Sea, tai 
ji yra ne vakarinėj Indijoj, 
o gana toli nuo jos į va
karus — tarpe Izraelio ir 
Jordano.

Pirmoj vietoj jis rašo, 
kad Negyvoji Jūra yra 1,- 
286 pėdas žemiau jūrų pa-

Sakėsi užmušęs merginą 
apiplėšimo tikslu

Paterson, N. J., teisme 15 
metų jaunuolis Wm. R. Monks 
prisipažino, kad Jis užmušė 
25 metų merginą Giovanna 
Giambrą apiplėšimo
taipgi sumušęs Bernard 
nines slaugę N. Weiss.

tikslu, 
ligo-

savoUžrašykite Laisvę 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

4

secretary
are an excusive secretary 
for a position of respon- 

give us a call. We are a 
expanding electronic en-

If you 
looking 
sibility 
rapidly 
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 handle 
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. '?
(41-431

Iš Nankino išvažiavome Į 
'Šanchajų. Kaip ir visada, pra- 
i dėjome mfo susipažinimo su 
miestu. Šanchajus — neįpras
tai didelis ir gyvas miestas su 
gausybe tramvajų, troleibusų 
ii' mašinų gatvėse. Vakare, 
kai krautuvių vitrinose ir kavi

nėse Įsižiebia ryškios liumines- 
censinės reklamos, gatvės pa
virsta Į ištisinį įvairiaspalvių 
žiburių srautą. Pagrindinė ma
gistrale — Nankin-Lur Dan- 
gorėžiai siekia 20-30 aukštų, 
šalia 4-5 aukštų rūmai su veid
rodiniais langais, daugybe bal
konų ir portikų. Tai buvusieji 
bankai, setlementai, Europos 
kapitalistų gyvenamieji namai 
Jie užima centrinę miesto da
li. J šį rajoną kiniečiai nebu
vo Įleidžiami, 
peržengti bet kurią 
sieną, 
skiriančia 

'nuo centro, i v žmoni u

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE

Vincent Ambrose., Bedford, Ohio.”

SKYRIAI

Prošvaistės

USNYNE - Istorija Poezijoje
I •

va

Ūkanos

Chicago 16, III.
-įnoun4tanw

Pavasario Godosk

Laisve

su aksomo
Visi darbai 

Cechuose 
naujos

HARTFORD
(’>51. Albany Ave.
Tel.: Chapel 7-5164 
Hartford, Conn.

Jono Kaškaičio—Dr. 
ir trumpa autoriaus 
ve n imu, mokslu ir 
DABAR TIK 75c.

NEW YORK CITY
78 2nd Avė.
New York, N. Y.
Tel.: OR. 4-1540

DETROIT
11601 Jos. Campau Ave.
Detroit 12, Mich.
Tel.: Townsend 8-0298

Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

“LAISVE” EINA I LIETUVĄ

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

J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
biografija. Susipažinkite su jo gy- 
literatūrine kūryba. 256 puslapių,

Lengviau buvo 
valstybės 

negu kad pereiti gatve, 
kiniečių kvartalus 

Dabar čia darbo
kultūros namai ir vals- 
į štai gos.

arbatos 
'lankėsi 

koopera-

Vėjii'i pučiant jie 
savotišku ' melodingu

Jis negarsus, bet
kilomet-

Per
Lietuvą ir j visus U.S.S.R. kraštus, 
kurie yra

15.30 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
Telefonai:. Ingersol 7-6465 — Ingcrsol 7-7272

Mes esame autorizuoti ir laisniiioti INTOURIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas ainnokama čia. Atdara kasdien, — 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

, ' MŪSŲ
LOS ANGELES 
121 So. Vermont St. 
Los Angeles,, Calif. 
Tel.: Dunkirk 5-6550

SVARBI PASTABA
’-'Įsos su muXis susijungusios agentūros nėra uždarytos. 

Greitesniam ir užtikrintam pristatymui ir mūsų klientu prUopumui, 
•tirs atidei-ėme savo sikyri;:*- sekamuose miestuose;

Jei norite siųsti pakietus į Tarybų Sąjungą—Lietuvą., Esto- 
niją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipkitės į patikimą firmą--

PARCELS TO RUSSIA, INC.

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

Water, Gas and Parking Meters, and other products, 
. is seeking experience

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

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

Rockwell Manufacturing Co.
Box 151 BARBERTON, OHIO

Šilko audinių fabrike susipa- įju jr apft|«atūros, 
gamybos 
čia me- 
lygiomis 
audimo

* ĮŠ Pekino į Nankiną važia
vome kinišku traukiniu. Cele- Į 
žinkelis Kinijoje siauresnis, 
^aip Tarybų Sąjungoje, ma
žesni vagonai ir garvežiai, ta- i 
čiau traukiniai eina greitąi, vi- Į 
dutiniškai 80-90 kilometrų per i 
valandą. Važiavome '.bendrame j 
vagone. Nuobodžiauti nebuvo 
kada. Bendrakeleiviai kinie
čiai su pasididžiavimu pasako
jo mums apie savo didžiąsias 
upių Janczi ir Chuanche pa
žabojimo statybas, apie tai, 
kad pylimų ir vandens saugyk
lų statyboje dirba 20 milijonų 
žmonių, apie naujus pramonės 

. gigantus, apie pirmosios auto
mobilių gamyklos statvbą.

—Jums patinka Kinijoje? 
Tai gerai' Atvažiuokite^ dar 

’kartą po kokių penkerių i me
lų, šalis patiks dar daugiau,— ' 
kalbėjo jie.— Mes tiek prista- ; 
tysim, kad .jūs nepažinsite se- j 
Iiosics Kinijos. ___

Mįus visus pasitikdavo labai 
draugiškai. Kinijoje neįprasta 
sveikintis paduodant ranką, 
bet sveikintis stabdydavo mus 
gatvėse, imdavo už rankų, 
kalbėjo kažką šilto savąja kal
ba. Kai reikėdavo eiti gatve, 
nuolat girdėjome linksmus bal
sus, sveikinančius tarybinius 
žmones. Mums mojo ranko
mis, plojo delnais — taip Ki
nijoje sveikina garbingus sve- 

. 'čius.
Nankinas turtingas revoliu

cinėmis tradicijomis. Jis visa
da buvo revoliucinio judėjimo 
centras. Miesto pakraštyje yra 

t kalva, vadinama poetišku var
du: “Gėlių lietaus” aikštė. Pa
vadinimas kilo 'iš legendos, ku
rioje sakoma, kad šioje vieto-

* je, po ilgų liaudies maldavimu 
pasiųsti žemei lietų, iš dangaus 
pasipylė gėlės. Po 1937 metų/

• kai čan Kai-ši 'išdavė revoliu
cijos reikalą, ši kalva tapo su
sidorojimo su patriotais vieta-
Per 22 gomindaninio režimo 
metus čia .buvo nukankinta ir 

.sušaudyta 150,000 revoliucio
nierių. Aikštėje pasmerktie
siems buvo iškasti rūsiai ' ir, 
duobės. Tam, , kad įamžintų 
didvyrių atminimą, miesto gy- 

’ ventojai pastatė aikštėje obe
liską, aplink jį įrengė parkus.
I obelisko papėdę kiekvieną 

i dieną žmonės atneša šviežias 
gėles, kurias išbarsto taip, lyg 
jos būtų nukritusios iš’ dan
gaus;

susipažinau su keletą mė
klino mums pasakojo 

medicinos pakilimą Kini- 
Kinų medicina turi apie 

Senovės medicinos

>diku 
apie 
joje.
2,000 metų.
nuostatai yra išdėstyti kanone
“Neic-zin.” Ten daugiausia 
surašyti prietarai, gydymo bū
dai, neparemti medicinos moks
lu. Anglų ir kitų imperial is -

* tų -viešpatavimo laikais Kini- 
^joje siautė užkrečiamos ligos: 

džiova, maliarija, trachoma.
4 Dažnos buvo maro, raupų, diz- 

> enterijos, šiltinių epidemijos.
Buvo labai išplitęs opiumo rū
kymas, kuriuo atėjūnai-impe-

miąir vandenyno p a v i r - 
siaus), o antrojoj vietoj jis 
Negyvąją Jūrą jau iškelia 
į pačią kalnyno viršūnę —

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

Write or apply
PHILA STEEL A IRON CORP. 

Washington & Walnut St. 
CONSHOHOCKEN

Or call Lawor CH. 7-4921.
(11.-43)

čia užvertė jį savo stebuklais. 
“Geltonojo drakono oloje” iš 
15 metrų aukščio, ant didelio 
geltono akmens, kuriame iškal
ta drakono galva, krinta skaid
rus kaip deimantas, vėsus šal
tinio 
grožiu 
jos.”
rį, palinkusį prie ežero van
dens gerti. Legendoje pasako
jama, kad prieš pusantro tūks
tančio metų ant šios uolos bu
vo keliautojas iš Indijos. Pa
matęs ją nustebo ir, pasakė, 
kad lygiai tokia pat uola esanti 
jo tėvynėje. Dar labiau keliau
to'j as nustebo, kai pamatė, kad 
ant šios uolos gyvena dvi bež
džionės: Indijoje ant tokios 
pat uolos gyvenusios taip pat 
dvi beždžionės. Keliautojas nu
sprendęs, kad uola atskridusi 
iš Indijos, ir nuo to laiko jos 
pavadinimas taip ir likęs.

Puikus liaudies meno kūri
nys — liekna, 66 metrų aukš
čio, šešių harmonijų pagoda, 
pastatyta prieš tūkstantį metų. 
Kiekvienam kampe kabo medi
niai varpai, 
gaudžia
skambėsiu, 
girdimas už daugelio 
rų nuo miesto.

Apylinkėse gausu 
plantaci j ų. Tu r ista i
viename arbatmedži ų
tyve. Jame susivieniję 6,000 
valstiečių. Kooperatyvo žemes 
plotas siekia 600 mu, t. y. 150 
hektarų. Bendromis jėgomis 
valstiečiai pradėjo geriau -dirb
ti žemę ir gauna d a b a r iš 
kiekvieno mu po 85 ir net po 
150 kilogramų arbatlapių, kas 
2-3 kartus viršija pirmykščius 
derlius. Savo .jėgomis koope
ratyvas pastatė pirminio ar
batlapių apdirbimo cechą. 

* * -!«
Mukdene susipažinome su ' 

I šiaurės rytų Kinijos rajonų i 
I pramonės paroda- Joje ekspo-1 
nuojamas didelis skaičius stak-; 

, kuri anks-' 
čiau šalyje nebuvo gaminama- i 

, Išstatyta daug naujų patobu
lintų staklių, o greta su jomis 
—palyginimui — senos stales. 
Apie Kinijos pramoninį vysty
mąsi aiškų vaizdą susidarėme 
aplankę Anšanio metalurgijos 
kombinatą. Anšanio miestas— 
120 kilometrų nuo Mukdeno, 
jame gyvena 700,000 gyvento
jų. Mes matėme naujai sta
tomas aukštakrosnes, kalbėjo
mės su įmonės direktoriumi ir 
darbininkais. Jie su pasidi
džiavimu rodė mums naujus 
įrengimus, valcavimo staklyną, 
čia gaminami bėgiai ir vamz
džiai. Apžiūrėjome metalurgų 
miestelį. Jame yra 3 ligoninės, 
50 mediciriinių punktų, 60 klu
bų ir raudonųjų kampelių. 
Prie Ųombinato veikia vakari
nis institutas, įvairūs kursai ir 
mokyklos. Miestas rekonstruo
jamas: mums parodė rekon
strukcijos planą, numatytą 
įgyvendinti per 8; metus.

Chafbinas buvo paskutinis 
mūsų kelionės punktas. Malo- 

;nų įspūdį paliko vaikų geležin-

Pastaruoju laiku gauname daug laiškų, kuriuo
se klausiama, ar Laisvė eina į Lietuvą. 

Štai vienas iš tokių laiškų:

Pasiskubinkite pasiųsti savo giminėms ir drau
gams pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

“Gerbiamą Redakcija!
Aš norėčiau sužinoti, ar Laisvė eina i Lie- 

tuvą. Aš gavau iš Lietuvos laišką; jie širdin
gai prašo manęs, kad aš jiems užrašyčiau laik
raštį Laisvę.

Prašau jūsų pranešti man keliais žodžiais, 
ar Laisvė eina į Lietuvą ir kiek kainuoja prenu
merata. Bandysiu patenkinti saviškius Lietu
voje.

Prašome visų dienraščio skaityfojų isitėmy- 
ti, kad Laisvė EINA į Lietuvą ir prenumerata 
už Laisvę siunčiant į Lietuvą—$15.00 metams.

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, pasirūpinkite 
aiškiai paduoti adresą. Kartu su užsakymu 
siųsti Laisvę į Lietuvą malonėkite prisiųsti ir 
mokestį.

žinome 
procesu, 
chanizuoti. 
eilėmis stovi 
mašinos, visur pavyzdinga šva
ra, grindyse nesimėto nei siū
lelio. įmone kasdien išleidžia 
2,000 metrų audinių. Mus su
pažindino su fabriko vyr. in
žinieriumi. Jis noriai mums 
papasakoję,, kad prie fabriko 
yra savo vakarinė mokykla, 
kurioje mokosi beveik visi dar
bininkai, o taip pat motinos ir 
vaiko kambarys, poilsio nama'i- 
Šituo pasižymi visi Kinijos fa
brikai-

Gatvėje vienais vaikinas pa
kvietė mus užeiti į darbininkų 
bendrabutį. Pats jis fabriko 
darbininkas. Neakivaizdi n i u 
būdu mokosi institute. Ben
drabutyje — šviesūs, aukšti, 
švarūs kambariai.

Susipažinome su kinų jau
naisiais darbininkais, kurie 
mums papasakojo apie Kinijos 
jaunimo gyvenimą. Dar 1922 
m. Kantono mieste įvyko l-asiis 
visos Kinijos pažangiųjų jau
nimo atstovų suvažiavimas, ...........................
kuriame- buvo įsteigta Kinijos kelis pirmasis Kinijoje^ Jis 

demokratinė j pastatytas šiais metais. “-—L 
ši sąjunga vos” stotyje (taip vai'

LAISVES SKAITYTOJAI! 
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu
Mes užlaikome visus vaistus, 

reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, 
validolo ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus 
del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 
mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 
dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų

, valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.
VYTAUTAS SKRINSKA REG. PHARM.

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

i
streptomycin,

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

P a si n a udokite 
Grožine Literatūra

Jaunimo naujoji , 
.sąjunga. 1925 m. 
buvo pavadinta Kinijos Komu
nistinio jaunimo (sąjunga. 1953 
m. įvyko II-asis visos Kinijos 
jaunimo suvažiavimas. Daug 
kinų jaunuolių mokosi mūsų 
šafies aukštosiose mokyklose, 
daugelis jų gilina žinias aspi
rantūroje, praktikuojasi # ta
rybinėse įmonėse, fabrikuose, 
kad vėliau galėtų įgytą prak
tiką taikyti savo tėvynėje.

Anksti ryte- atvykome į 
i Chan-čžou—vilų ir rūmų mies
tą, stambiausią Kinijos kuror
tą. šviesiai melsvos erdvės, 
nuostabios uolos, kiparisų ir 
palmių giraitės, stebuklingo 
grožio pagodas ir kiti pastatai, 
kaip veidrodyje atsispindi žyd
ruose Sichu ežero vandenyse—- 
toks mūsų atmintyje liko šis 
miestas. “Vienas žingsnis iki 
dangaus,”—sakoma apie Chan- 
čžou Kinijoje. Gamta lyg ty- 
"T ' ""■■■■*■ ...      ■■ a

3 PU>L Laisvi (Liberty) šeštad., kovo (March) 2> 1957

. “Mask- 
stotyje (taip vaikai pa

vadino pirmąją šio geležinke
lio stotį) mus Įrod'hio į vago
nus, ir garvežys nuvežė visą 
sąstatą Į galutinę stotį —“Pe
kiną.” Kelyje vaikai deklama
vo eilėraščius, dainavo dailiais, 
aiškino pravažiuojamas vietas. 
Toks vaikų dėmesys daugelį 
mūsų jaudino iki ašarų.

Kinai labai gerbia ir myli 
tarybinius žmones. Jie dėkin
gi Tarybų ■‘Sąjungai už teikia
mą jiems visokeriopą brolišką' 
nesavanaudišką pagalbą. Tai 
jautėme ir mes kiekviename 
žingsnyje- Mūsų ekskursijos 
dalyvius jie visur labai šiltai 
sutikdavo, nuoširdžiai priim
davo- Šios ekskursijos įspū
džiai pasiliks, mums visam gy
venimui, kaip džiugūs atsimi- 
»im'as apie draugystę tarp 
mūsų šalies tautų ir apie di
džiąją kinų liau.dį, kuri drąsiai 
ir užtikrintai žengia naujuoju 
socializmo keliu

LYTIES GARBINIMAS
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS. pusi. 142 — Kainą $1.50
Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kryžius, 

dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergeles. Nurodyti faktai, kaip Romos 
kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaipo dievų stabus. Skaitydami 
sužinosite dievų kilmės istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa
veikslai. Knyga gaunama pas —

T. KUČINSKAS, 740 W. 31 th St

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

Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

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



Waterbury, Conn.
Fabrikantų - bankerių bėdos

Pradžioj pereitos savaites 
Waterburio laikraštis “Re
publican” vieną dieną rašė, 
kad Philadelphijos policija ir 
gaisrininkai reikalaus pakėli
mo algų, kitą dieną jau rašė, 
kad ir Waterburio policija ir 
gaisrininkai reikalaus pakėli
mo algų. Kaip vieni, taip kiti 
kaičią meta, kad gyvenimo 
reikmenų kainos kyla kas mė- * . • ’•*.nuo, ir jau tiek’jos iškilo, kad 
negalima padengi išlaidų su 
gaunama alga.

Žemiau paminėjo praneši
mo rašo, kad/depresija ateina j 
tokia. kokios^Amerika nėra l 
turėjusi, už tai visą bėdą ver- į 
čia ant didumo algų, kokias! 
Amerikos darbininkai gauna, 
todėl, kad fabrikantai savo 
Amerikoj gamintų produktų 
negali parduoti, nes per bran
giai atsieina pagamint, o už
sienio rinkoje negali išlaikyt 
kom peticijos prieš Europoj 
gamintus produktus, o tų pro
duktų ir į Ameriką ateina iš 
visų Europos šalių. Tad, jei 
valstybė nieko nedarys kad 
pagelbėt savom industrijom, 
tai bus negalima ne tik Euro
poj, bet nei Azijoj mūsų išdir
binius parduoti.

Ko fabrikantai norėtų, kad 
valstybė darytų ?

Kiek atrodo, tai fabrikan
tai pageidauja, kad pagelbė
tų mažint darbininkų algas. 
Bet ai- tas išgelbėtų nuo de
presijos ?

Toliau rašo, kad Amerika 
turi kelt tarifą ant įvežamų 
iš užsienio daiktų.

Ar šios gyduolės pagydys 
Šią anarchiją?

'Rodosi, nereikėtų vadovau
tis iluzijomis. Juk jei į čia ne
įves, tai ii’ iš Amerikos nega
lės nieko pirkt. Pelno akimis 
žiūrint, tai jau išeities nėra. 
Bet kas atsitiktų ?. Padėkim, 

• numu.š darbininkams algas, 
sv silpnės namie perkama jė
ga. Užkels aukštą tarifą ant 
įvežamų produktų,' užsieniai 
tada atsimokės tuo patim, 
nepirks Amerikoj gamintų 
daiktų. Bėda ypatingai tom 
šalim, kuriose gamyba yra 
taip aukštai išvystyta, kaip 
kad Amerikoj. ♦

Fabrikantai - banker iai 
smerkia darbininku aukštas 
algas, o patys savo pelnus 
skaitliuoja bilijonais dolerių. 
Tai iš kur tie bilijonai auga? 
Reiškia, kad šiandien fabri
kantas neužmoka nei tiek, 
kiek pragyvenimas reikalau
ja. Jeigu darbininkas gautu 
pilnai už savo darbą užmokėt, 
kiek jam priguli, tai nebūtų 
trilijonas dolerių vertės pro
duktų išduota bargan, būtų 
būvę užmokėta cash.

Kada ta skola bus atmokė
ta? Juk trilijonas tai vra 
tūkstantis bilijonų dolerių, ir 
dar vis plačiau bargo biznis 
eina, nes pinigu pas žmones 
nėra.

Čia dari vieną pavyzdį pa
duosiu, kaip atsitiko.

Sausio pabaigoj žmogus, 
gyvenantis vienas sau, sumanė 
nusipirkt radijo, ęes vienam 
sėdėt kambary liūdna - nuo
bodu. Manė, prie radijo bus 
smagiau. Nuėjo į krautuvę, 
kur parduoda radijus, išsirin
ko vieną, kuris labiausia pa
tiko, suderėjo 49 dolerius, bet 
pinigų neturėjo, ant bargo 
prašyt irgi nenorėjo, tai pa
prašė, kad palaikytų savaitę 

dr pusę, po vasario pirmos ti
kėjosi gauti pinigų, tai užmo
kės ir parsineš radiją.k Po va
sario pirmos dienos, įgavęs pi
nigų, penktą nuėjo į tą krau
tuvę parsinešt savo radiją. 
Krautuvininkas, pamatęs, pa
žino, su šypsą, nuėjo tiesiai 
prie radijo, šis žmogus išsi
ima 49 dolerius, paduoda par
davėjui. Pardavėjas, paėmęs 
pinigus, peržiūrėjęs, sako, dar 
taksų reikia. Pirkėjas paklau
sė. —kiek ? — Krautuvininkas 
sako, devyni doleriai ir 80 
centų. Tada žmogus atsiima 
pinigus, pasakęs, kad dau>- 
giau neturi, ir išėjo.

Ką šis viskas reiškia ? žmo
gus būtų radiją pirkęs, krau
tuvininkas ir fabrikantas bū
tų gavęs pelno, bet valdžia

111111,11 Will ...............M—m i 11nitu-* 11 ii» ■■■——■ ■ i ’ ..................... « ——fcMMlNewYorko^/WaZlnlov
Eleną Keršulienę 
laidos kovo 2 d.

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

Laidotuvės Įvyks šeštadieni, 
kovo 2, kaip 1:30 vai. po pie
ty. Bus palaidota Evergreen 
kapinėse.

Adam Bush mirė lapkr. 6

rėmėjas 
Bush mi
ni, 
tiktai da-

Julia Bush 
ii’

Ilgametis dienraščio Lais
vės skaitytojas ir 
brooklynietis Adam 
re lapkr. 6 d., 1956

Šitą žinią gavome 
bar, nes jo žmona 
buvo gerokai susirgus ir ne
galėjo pranešti. Ji dabai’ su
stiprėjus, ^paskambino rašti
nei ii’ pranešė, kad jos vyras 
Adomas lapkričio 6 d. apie 8 
vai. ryto nuėjo balsuoti ii’ 
parėjęs namo tuoj krito nuo 
širdies smūgio.

Gaila, kad Julija buvo su
segus ir negalėjo nieko pra
nešti. Linkime jai susveikti 
pilnai ii' prašome priimti mū
sų užuojautą.

$100 Už PROSTITUTĘ

Nella Bogart (Bogacki) 
teisme prisipažino, kad ji turi 
dviejų klasių klientus. Nuo 
vienų ima po $50 už prostitu
tę, nuo kitų — po $100.

Mergina nugalėjo girtą

Televizijos fotografistė C. 
Hoffman geruoju nepasidavė 
policistui T. Hart, kuris būda
mas girtame stovyje 
puolė. Jis gavo tiek 
kad turėjo pasiduoti 
nėn.. Taipgi jis buvo 
duotas iš pareigų.

ją už
mušti,
ligoni-

susp e n- Į dijimą 
yra

New Yorke parsiduoda apie 
4,500 tarybinio informacijos 
žurnalo “USSR” kopijų.

Elizabeth, N. J.
Visi dalyvaukime bankete

Šis bus paskutinis primini
mas visiems, kurie vyksite. į 
drg. K. Churlio pagerbimo 
pokylį šį šeštadienį, kovo 2, 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Vykstantieji namie neval
gykite. Valgių gerumas užtik
rintas. Atvykę pagerbsime 
draugą, kuris to užsitarnavo. 
Atvykdami praleisime kultū
ringai vakarą, ir pasimatysime 
su seniai nesimąčiusiais drau- 
gais-draugėmis.

štai Hemp^on, N. J., farme- 
riai su Staniuiiu atvyksta į 
Churlio pokylį. Bus svečių ir 
iš Point Pleasant, Brook lyno. 
Bus graži meninė programa.

Kviečia visus dalyvauti
LDS Trečioji Apskritis

ant

Philadelphia, Pa.
Mūsų miesto ligoniai,

L.D.S. 5 kuopos nariai
Teko nugirsti, kad jau visi 

sveiksta ir gydosi namuose.
John Mickus buvo smarkiai 

galvą sutrenkęs, krito 
gatvės tūlas laikas atgal, kai 
buvo labai slidu. Išbuvęs tris 
savaites ligoninėj, jau sveiks
ta namuose.

Mrs. Globis grįžo iš ligon- 
bučio ir gydosi namuose.

Mrs. Mattes jau tūlas laikas 
nesveikuoja, bet paskutiniu, 
laiku smarki liga buvo pri
spaudus. Ji gydosi namuose.

Visiems ligoniams linkiu 
greita susveikti.

P. W.

tam užstojo kelią ir radiją 
paliko krautuvėj laukt atei
nant depresijos.

Dzūko vaikas

Kas girdėti lietuvių tarpe

Motiejus ir Marcelė Yakščiai

Už savaites, kovo 10 d., tu-1 kvietimus. Kitos draugės laip
iosime dideles vestuves, kuriui gi darbuojasi, kad tik daugiau 
daugelis jau laukia. Tai bus svečių sumobilizuoti. Tai gali
mu sų veikėjos Marcelės Yakš- 
tienčs ii’ jos draugo Motie
jaus 45-ta metinė vedybinė 
sukaktis. Tą dieną draugai 
Yakščiai bus antru sykiu ap
vesdinti. Didžiojoj’e Auditori
jos salėje visos vedybines ce
remonijos bus atliktos.

Yakštienės draugės moterys 
jau ne kartą tarėsi, kaip iš
kelti Yakščiams gražiausias i .. . . .įgyti pas klubietes vestuves. 1

Irena Levanienė jau vasa- Brazauską, 
rio 21 d. buvo išleidusi 15 Rep.

Deginami nusideveję 
automobiliai

Neseniai jau buvo rašyta, 
kad New Yorko valstijoje su parduoti, 

įėjo galion įsta-

symais verslininkai negali 
liejyklos f neperka. 

1957 motais įėjo galion įsta-Į Del automobilių deginimo 
tymas, kad kiekvienas važinė-į miestas paskendo maeniuose 
jamas automobilis turi būt j dūmuose, nuo kurių labai 
apdraustas — “i n s u r e d”, ^peršti akis.. Gyventojai pradė- 
Imant “auto plates” leidimus 
važinėti, su pradžia šių metų 
reikėjo įtekti valdžiai paliū- 

kad tavo automobilis
a pd raus t as.

Kadangi apdrauda Now 
Yorko valstijoje yra labai 
brangi, tai daugelis neėmė ap- 
draudos, o geriau pardavė 
auto. Senų automobilių kaina 
dabai’ taip žema, kad dauge
lis atiduoda miestui juos dy
kai.

Verteivos — “dealers” tiek 
prisivarė senu automobilių, 
kad kas savaitė Now Yorko 
miesto apylinkėse yra sudegi
nama nemažiau 6,000 auto
mobilių. Kada n ui d e g i n a 
minkštuosius įrengimus, tai 
tada parduoda metalines dalis 
liejykloms, kaipo medžiaginį 
metalą. O su minkštais ištai-

N.Y. liaudies organizacijos veda 
kovę už nuomij kontroles tęsimą

kaip bus

irgi ne- 
jų sRait-

Per visą šią savaitę įvairios 
New Yorko liaudiškos organi
zacijos, atstovaujančios uni- 
jistus, nuomininkus ir ■ šiaip 
eilinius žmones, vedė kovą už 
,nuomu kontrolės palaikymą, 
įvairios New Yorko miesto 
delegacijos ir grupės išvyko 
į Albany, kur valstijos logis- 
latūra turi nuspręsti, 
su nuomomis.

Namų savininkai 
snaudžia. Kaip žinia, 
lingo’s delegacijos irgi išvyko 
į valstijos sostinę. Jie suren
gė net kaip ir demonstraciją 
Times skvere, kur nešiojo vi
sokias iškabas, kuriose sakė, 
kad kontrolei turi būti pada
rytas galas. Savininkų obal- 
sis dabar yra, kad “kontrole 
kenkia ir nuomininkui”, tai 
yra, kad nuo nuomų; kontro
lės nukenčia ir tie, kuriuos 'ta 
kontrolė apsaugo nuo aukš
tesnių nuomų... Kokia logika 
vadovaujantis toks sloganas 
gali būti mestas, tikrai sunku 
pasakyti.

Valstijos CIO taryba pa
skelbė, 'kad unijos griežtai 
stoja už pilną kontrolės palai
kymą. Net Harrimano pasiū
lymas,, kad kontrolė būtų su
švelninta dviejų butų nattiuo-

rna tikėtis, kad ši pramoga 
bus masine. Bus svečių ne tik 
iš plačios New Yorko apylin
kės, bet ii' iš Conn, valstijos 
ir net iš Cleveland o.

Patyrusios valgių gaminto
jos .suplanavo skaniausia sve
čius pamylėti.

Tad visi ruoškimės bankete 
dalyvauti. Tie, kurie dar 
turi pakvietimų, gali juos 

arba
A u d i to r i j os ga s p a d o r i ų

ne
is i- 
pas 
W.

jo protestuoti , tokiam palai
dam automobilių deginimui.

Yravtam tikri pečiai — “In
cinerators”, kuriuose deginant 
galima žymiai sunaikinti dū
mus. Bet tie “incineratoriai”, 
tik tokio didumo, kad vienas 
iautomobilis tilptų, kainuoja
$20,000. Senų 
verslininkams 
ka įsigyti.

Dabai- miesto
žmonių 
reikalais

su 
švaros nepriete

auto versi i-

automobilių 
jie neapsimo-

įstaigos, ku- 
sveika- 

svars- 
tuo nauju

i’ios rūpinasi 
tos ir švaros 
to, ką daryti 
sveikatos ir
liu. Suvaldymui 
uinkų nėra įstatymo. Iki šiol 
jie turėjo teisę svilinti senus 
automobilius ir ardyti juos. 
Iki nedaug jų buvo, pavojaus 
sveikatai nesudarė. Dabar jų 
deginimas pasidarė masinis ir 
k e nksm i n ga s s ve i k atai.

se, yra kenksminga, sako CIO. 
Tiesa, kad kai kurie mažų na
mų savininkai sunkokai išsi
verčia, bet jeigu kontrolės 
įstatymai bus pakeisti link tų 
mažų namų, atsiras daug nuo
mininkų, kurie desperacijoje 
bus priversti mokėti aukštes
nes nuomas ir aparjmentiniuo- 
se namuose.

Fast HArlemo atstovas 
Mark Lane sakė legislatures 
komitetui, kuris dabar veda 
apklausinėjimus nuomų klau
simu, kad New Yorke yra 
šimtai tūkstančių žmonių, ku
rie taip gyvybingai suintere
suoti nuomų kontrolės palai
kymu, kad jie atvyktų į Alba
ny, jeigu tik galėtų išlikti iŠ 
darbo, kad pareikšti savo pa
sipiktinimą prieš tuos, kurie 
stengiasi kontrolę panaikinti.

NORĖTŲ BŪTI PIANU
Advokatas Wm. Daly teis

mui skundžiasi, kad jo „žmo
na daugiau myli pianą, negu 
savo vyrą. Dėlto jie dabar ne
gali šeimyniškai sugyventi, o 
ji dar priedu reikalauja $300 
į savaitę alimonijos. “Tankiai 
pamanau, kodėl 
pianu”, pareiškė

, .' A j * rt »•

aš negimiau 
Wm. Daly.

t • ,4 :?

GEROS KNYGOS - 
PIGIOS KNYGOS

Workers Bookshop (59 E. 
i Sth St.) skelbia knygų išpar
davimą nepaprastai nupigin
tomis kainomis. Kai kurių 
knygų kainos numuštos net 
80 procentų. Kai kurios 
siduodavo po tris ar keturius 
dolerius, dabar gali būti gau
namos 
tarpe 
“The 
Story i 
bergų 
“Iron

už vieną doleri.. Jų 
randasi" Howard o Fasto 
last Supper”

of Lola Gregg”, 
laiškai, 
City

žymiai, 
teoretinėhis Markso, 
ir Lenino knygoms, 
rioms meno knygoms 
produkcijomis ir 1.1.

ir “The 
Rosen- 

Lloyd Browno 
ir eilė kitų.

sumažintos kainos 
Engelso 
kai

su
ku-
re-

PROTESTANTAI 
VIS TĘS KOVA 
PRIEŠ “BINGO”

ne-Klausimas, ar legalu ar 
legalu lošti bingo, pasidavė 
kaip ir kovos platforma tarjY 
katalikų ir protestantų dva
siškių. Katalikų hierarchija 
New Yorke su nekantrumu 
laukia, kad vėl būtų leidžia
ma tą žaidimą vesti, nes juo- 
mi jie sukelia dideles sumas 
savo parapijose.

Bet protestantų dvasiškiai, 
kurie niekad neprileido to 
žaidimo kaip gemblinimo į sa- 

•*vo tarpą, užsispyrusiai stoja 
katalikų kelyje. Jie reikalau
ja, .kad miestas tęstų bingo 
draudimą.

Protestantų pastorius Ri- 
chell, kalbąs bažnyčių (pro- 
testoniškų) tarybos vardu, pa
reiškė, kad kova prieš bingo 
bus tęsiama. O jaunas katali
kų kunigas iš kardinolo Spell- 
mano kanceliarijos štai ką 
pasakė spaudos atstovams:

“Jeigu protestantai nenori 
bingo, tegul jie nelošia bingo. 
Bet kas jiems galvoje, jeigu 
mes bingo norime? Juk tai 
mes, o ne jie, kentėsime už 
savo nuodėmes\.. Ko daugiau, 
mes bingo lošhW neskaitome 
nuodėmingu1. Ant kiek jis at
neša mums fondus, jie sunau
dojami geriems tikslams...”

Teatrininkas paliko sūnui $1
Garsus Broadway teatrų 

prodiuseris Ned Jacobs mir
damas paliko testamentą, ku
riame 
skyrė 
turtą 
V įsas
nuosavybė. >

savo sūnui Ralph pa
tik vieną dolerį, o kitą 
perima velionio žmona, 
jo- turtas: $2,375 vertės

HAVE YOUR CAR 
INSPECTED TO-DAY 
By One Of The Following 
INSPECTION STATIONS

ASTORIA BOULEVARD
SERVICE STATION

112-12 Astoria Blvd. 
E. Elmhurst, L. I.

ANDREW ACERRA

43-09 Vernon Bolevard
Long Island City, L. I. 1, N. Y.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

EARL BR0WDER10 HELP WANTED MALE

NUOMONE PER TV 
APIE KOMUNIZMĄ
Šią savaitę per televizijos 

programą “Nightbeat” pro
gramos vedėjas Mike Wallace 
klausinėjo buvusį Komunistų; 
partijos vadovą Earl Brovvde- 
rį. Kaip žinia, “Nightbeat” 
yra programa, per kurią Wal
lace stato visokius klausimus 
kokiam nors žymiam asme
niui. Tendencija yra tą asme
nį kaip nors “įklampoti”, pa
statyti į nemalonią padėtį, ši 
programa dabar labai popu
liari ir ją stebLmilijonai.

Wallace taktikas link Brow- 
derio buvo tokia: išgauti atsa
kymą, kad Browderis skaito 
komunistus konspirktoriąis ii’ 
kad jis apgailestauja savo 
praeitį. v ■

Bet Browderis laikėsi gerai 
ir nesidavė suvedžiojamas. 
Wallace jo klausė, ar jis skai
to Amerikos Komunistų parti
ją tikrai legaline partija, ar
ba anti-valstybine konspiraci
ja.

Browderis atsakė, kad K. 
P. yra tikra partija, bet tuomi 
skirtinga niro kitų, kad ji ide
ologiniai glaudžiai be'ndra- 
darbiauja su kitų šalių Komu- 

Oiįstų partijomis, ypatingai 
Tikybų Sąjungos. Jis sakė, 
kad kuomet jis vadovavo par
tijai, ji per dalį laiko buvo 
K om un i st i n i o I n te r n a c i o n a 1 o 
dalimi, bet vis vien faktinai 
pati nustatė savo politiką.,-

Browderis buvo klaustas, ar 
jis jaučia, kad kuom nors pa
sitarnavo Amerikai. Jis atsa
kė, kad Komunistų partija, 
kuriai jis vadovavo, pirma pa
siūlė nedarbo apdrauda ir ki
tus socialinio saugumo įstaty
mus ir eilę 
rios ‘daug 
žmonėms.

Klaustas, 
skaito komunistu, 
sakė, kad jis savęs komunistu 
nevadina, bet jis vis vien yra 
socialistas.

■ Jis reiškė abejonę, ar Ko
munistų partija pajėgs atnešti 
socializmą Amerikai.

kitu reformų, ku- 
padėjo Amerikos

ar . jis save d ai’ 
Browderis

UŽMUŠĖ ŠEIMININKĘ
Corona gyventojas J. Mo- 

nassa areštuotas ir kaltinamas 
užmušimu savo šeimininkės 
Melvinos Christie susibarus 
dėl pinigų. Jis yra buvęs 
miau protinis'ligonis.

pir

SENUTĖ UŽSIMUŠĖ

Brooklynietė 72 metų
Goldstein nušoko nuo 
apartmento 6-to aukšto 
vietos užsimušė. Paliko
kad ji tai daro dėl nesveika
tos.

Ester 
savo 

ir ant 
notą,

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, kovo 7 d., Liberty Auditorijoje. 
Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti. Ypač tie, kurie dar nepa- 
simokėję savo mokesčių, turėtų at
eiti j susirinkimą ir pasimokėti.

Valdyba (43-45.)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradieni, kovo 5 d., 7:30 
vai. vakare, Ęiberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti.) Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

(42-43)

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

trečiadienį, kovo 6 d., Liberty Audi- 
toriujos patalpose, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Dienotvarkėje 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. 
LLD Aspkrities Reikalai

Mudu su Rainardu buvome nu- 
skyrę 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 mes 
sutinkame su jais ir tegu konferen
cija įvyks kovo (March) 17 d., 10 
vai. ryte.

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

TILE SUDfiTOJAS 
r » 

Susipažinęs su marmuru, geras 
nuolatinis* darbas tinkamam — pi). * 
nai darbą žinančiam — vyrui. ABC 
MARBLE CO., 1100 Stebbins Avo.hL 
tarp 166 ir 167 Sts., Bronx DA./ 
3-9060 • r

(39-43-46 M*

Supt. 5 šeimų namas. Aliejaus 
šiluma. $40 j mčnesj priskaitant 3 
kambarių apartmentą. Gesas, elek
tra ir telefonas veltui. Kreipki
tės 152 McKibben St., B'klyn. Ma
tykite Supt., Apt. 2D ar Rossbach 
Assoc. PL. 5-3553.

MOULD MAKER

Exp'd fitting, pinning and finish
ing bronze moulds. I’ermadent 
Prod., 1780 Broadway, N. Y. C.

CI. 7-2133 r
(4.3-45)

MACHINERY & EQUIPMENT

Bull dozers (3) D6—(1), L7, 1 truck 
crane, good serviceable equipment 
that will afford you many years 
of good service. All wę ask is your 
inspection. You'll save plenty. 
Private Concern. Pioneer 6-5770. 
Nassau, L. I. , (43-45)

BUSINESS OPPORTUNITIES 

PARSIDUODA LUNCHEONETTE 
šeštadieniais ir sekmadieniais užda- 

Industri- 
į mėnesį. « 
Geras ly- *

ras. Nėra kompeticijos. 
nė sekcija. Renda $65 
Įeigos $600 į savaite, 
sas, prieinama I kaina;

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

ASTORIA. QUEENS. Naujai išde-l 
keruotas Stationery ir Luncheon
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. 6t3569. (41-48)

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 Avė* 
modeminiai rakandai (fixtures), 
alaus laisniai. Įeigos $200 į dieną. 
Pardavimo Y>riežastis mirtis šeimoje. 
Prašoma $42,000 arba bet kokį tin- 
karną pasiūlymą imsime atydoh.

5th A Ve. Realty. BE. 8-0711
(37-43) ’

Sheet Metai dirbtuvė pardavimui. 
Pilnai įrengta — geras biznis. 57 
Dodge, trokas. Apleidžiame miestą. 
Parduodame žemu aprokavimu.

(37-43)

x Bergen Co., N. J. 9 šeimų na
mas ir krautuvė. $6,000 į metus 
įeigų. Kaina $45,000.

Wallington, N. J. Mėsinyčia ii* 
grosernė. Įeigos $750 į savaitę. Su 
4 rūmų apt. ir vonia, 2 karams 
garadžius, 50 x 100 plotas. Sąvinin- 
kas atsistato. 
$15,500. Geros 
RIty Co., 290 
terson, N. J.

Kaina nužeminta iki < 
sąlygos. D’Agostino 
Market St., E. Pa- 
Fairlawn 6-1130.

(40-46)

BEAL ESTATE

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

(40-46)

Pašovė banditą
Bi’onxo likerių krautuvės* 

savininkas Wm. McCoy, vie
toj atiduoti ginkluotam ban
ditui pinigus, paleido šūvį ir 
kritiškai jį sužeidė. McCoy 
yra buvęk polcistu.

Sumušė ir apiplėšė
Brangakmenų įstaigos savi-, 

ninkas R. Bachner rastas su
muštas ir iš jo įstaigos išneš
ta $60,000 pinigais ir kitokio
mis vertybėmis. Tai atliko 
trys ginkluoti plėšikai.

Nori $50,000 vaikę namui
Infants Home of Brooklyn 

paskelbė vajų, kad sukelti 
$50,000. Vajaus latidarymui 
ruošia baliuj Biltmore viešbu
tyje pirmadienį ir antradienį.

FURNISHED ROOM WANTED

Young American Lithuanian wants 
a furnished room in Manhattan or 
Brooklyn, with Lithuanian family. 
About $5 weekly rate. Please write1 
or call from Mort, to Fri. A. S., 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. VI. 9-1827. (43-44)




