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KRISLAI
' Pirmas parengimas. 

Nublankavimas —

yARMIJA ATVYKO Į LITTLE ROCK TVARKAI PALAIKYTI
prasižengimas.

Tautos nelaimė.
Žiaurus sportas.
Beveik nieko nesigirdi.
Kuris “gudresnis?”

Rašo A. Bimba

Ateinantį sekmadienį Kul
tūriniame Centre turėsime 
pirmą salėje rudeninį paren
gimą. Bus suvaidintas veika
las “Katriutės gintarai”. Tie, 
kurie matė artistus veikalą 
praktikuojant, sako, jog vai
dinimas bus gražus ir įdomus.

Mums tik lieka skaitlingai 
'susirinkti ir tą vaidinimą sa

vo akimis pamatyti.
šis veikalas bus suvaidintas 

* {paties kultūrinio Centro nau
dai. Tai visiems verta paren
gime dalyvauti.

Arkansas valstijos sostinė-1 
je (Little Rock mieste) rasis
tai peržengė visas žmonišku
mo ribas. Į

Tai, ką jie padarė praėjusį 
pirmadienį prie vidurinės mo
kyklos su negrais mokslei
viais, nueis Amerikos istori
jon didžiausia istorine begė
dyste.

Kalta ir federalinė valdžia, 
jo pirmoje vietoje prezidentas 
Eisenhoweris. Prie šio praga
ro Arkanso sostinėje sukūri- 

|mo daug prisidėjo federalinės 
valdžios rasistams nuolanka- 
vimas ir pataikavimas. Iš sy
kio nebuvo imtasi griežtų žy
gių. Daug anksčiau preziden
tas viešai užtikrino rasistus, 
kad prieš juos nebus panau
dota federalinės valdžios jė
ga.

Tiktai to jiems ir reikėjo 
ragus užsiauginti.

Laikas baigti su nuolanka- 
vimu ! Laikas federalinei val
džiai paimti už pakarpos Ar
kanso rasistus ir pamokinti 
juos gerbti paprastą žmoniš
kumą ir Aukščiausio1 Teismo 
tarimus!

Chicagos kunigų Draugas 
(rųgs. 21 d.) paduoda skait
linių apie klerikalizmo jėgas 
Vakarų Vokietijoje.

Vien tik pasaulietiškų kuni
gų ten 1949 metais buvę 20,- 
472, o paskui kasmet dar pri
sėdėdavę po 560 naujų. Vie
nuolių 1950 metais buvę 
7,927 ir kasmet priaugdavę 
po 267. Vienuolių “seserų” 
tais pačiais metais buvę net 
88,934!

Tai baisi dykaduonių armi-^ 
ja! O kiekvienas jų. yra ap
mokamas propagandistas ir 
agitatorius!

Boksas (kumštynės) yra 
žiaurus “sportas”.

Taip įsitikinau praėjusį pir
madienį per radiją beklausy
damas Ray Robinson persiė- 
mimo su Bacilio. Nors abudu, 
matyti, vos ant kojų bepasto
vėjo ir buvo kruvini (vienam 
kraujas liejosi iš išmuštos 
akies, o kitam iš sugurintos 
nosies), bet abudu laikėsi iki 
paskutinio “raundo”!

Koks nesvietiškas žiauru
mas ! Tai labai panašu į seno
vės romėnų “sportą” su gla- 
dijatoriais.

Tiek tik per tuos tūkstan
čius metų “nuprogresuota”, 
jog tada gladijatoriai turėda
vo muštis iki vienas bus už- 

(Tąsa 4-tame pusi.)

Jungt. Tautose "’P rezidentas atsiuntė federalinės armijos 
junginį, kad apsaugoti negrų vaikų teisę 
lankyti mokyklą; vaikai sugrįžta mokyklon

27 kraštai balsavo 
už Pekino priėmimą

Skandinavijos kraštai ir 
taipgi Airija. Airijos vald- 
džia reakciniai-klerikališka 
ir kodėl ji balsavo už Liau
dies Kinijos priėmimą, ste
bėtojams neaišku, nebent 
dėl to, kad balsuoti skir
tingai nuo Britanijos.

Keli arabiški kraštai šiuo 
kartu nebalsavo su Azijos 
ir Afrikos bloku — Jorda
nas, Libanas ir Irakas bal
savo prieš Kinijos priėmi
mą. Britanija balsavo prieš 
priėmimą, nors pripažįsta 
Liaudies Kinijos valdžią.

Septyni kraštai susilaikė 
nuo balsavimo. Jie yra: Iz
raelis, Kambodija, Laos, 
Pakistanas, Portugalija, 
Saudi-Arabija ir Tunisija.

Indijos 
Menonas 
siūlymą, 
komisijos 
atmestas, 
pareiškė,
vą Jungtinėse Tautose už 
Kinijos priėmimą. Jis sa
kė, kad tai nesąmonė, jog 
didžiausia pasaulio šalis 
paliekama nuošalyje, o vie
toje jos pripažįstama For- 
mozoje tupinti Čiango kli
ka.

Jungtinės Tautos. — Pra
eitą savaitę Jungt. Tautų 
dienotvarkės komitetas nu
tarė, kad Liaudies Kinijos 
priėmimo klausimas vėl bū
tų atidėtas. Dabar šiuo 
klausimu balsavo pati Ge
neralinė asamblėja — pri
imti dienotvarkės komisijos 
siūlymą ar ne. Už dieno
tvarkės komisijos siūlymą, 
tai yra, už Kinijos priėmi
mo atidėjimą balsavo 47 
kraštai. Bet 27 kraštai, tai 
yra, žymiai daugiau, negu 
tuo klausimu taip balsavo 
praeityje, balsavo prieš a- 
tidėjįmą, tai yra, faktinai 
už Kinijos įtraukimą į J. 
Tautas ir čiangininkų iš
traukimą. Sekamieji kraš
tai balsavo už Kinijos pri
ėmimą: Afganistanas, Alba
nija, Bulgarija, Burma, Bie- 
lorusija, Ceilonas, Čekoslo
vakija, Danija, Egiptas, In
dija, Ghana, Sudanas, Siri
ja, Ukraina, Suomija, Ven
grija, Jemenas, Jugoslavija, 
Tarybų Sąjunga.

Tai visi socialistiniai 
kraštai, dauguma Azijos ir 
Afrikos bloko kraštų, nei- 
tralistinė Suomija, trys so
cialdemokratų valdomi

Rooseveltiene pakviesta 
pas N. Chruščiovą Jaltoje

Maskva. — Eleanor Roo
sevelt, kuri dabar vieši 
Tarybų Sąjungoje, gavo 
kvietimą nuo Chruščiovo 
aplankyti jį Jaltoje, kur jis 
dabar atostogauja. Šian
dien, ketvirtadienį, Roose
veltiene skrįs iš čia Jalton.

Nors Rooseveltiene atvy- ve]tas konferavo su Stali- 
ko Tarybų Sąjungon kaip- ir 
privatinis asmuo, turistė, 
kvietimas nuo Chruščiovo 
jos vizitą padaro kaip ir 
pusiau oficiališku. Iki šiol 
ji nebuvo kviečiama į ko
kius nors oficiališkus po
būvius. Vienok ji dalyvavo

Dar 2 asmenys 
rehabilituoti

Maskva. — Dar du žymūs 
asmenys, kurie tapo sušau
dyti per taip vadinamus 
valymus, tapo rehabilituoti. 
Jie yra Robertas Eiche, ku
ris buvo politbiuro kandi
datas ir tapo sušaudytas 
1950 metais, ir generolas 
R. Eidemanis, kuris tapo 
sušaudytas 1937 metais.

Jų abiejų biografijos da
bar patalpintos didžiojoje 
enciklopedijoje ir jie vadi
nami tarybiniais patriotais 
ir atsidavusiais komunis
tais. Biografijose nemini
ma, kas su jais atsitiko. 

delegatas Krišna 
buvo patiekęs 

kad dienotvarkės 
siūlymas būtų 

Menonas paskui 
kad Indija tęs ko

tam tikroje ceremonijoje 
dailininkų klube, kur jai 
tapo įteiktas vieno gar
siausių tarybinių dailinin
kų nutapytas Roosevelto

Jaltoje Rooseveltiene ma
tys tuos rūmus, kur Roose-

Churh-illu.

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. —AFL-CIO 

taryba paskelbė, kad Uni
ted Textile Workers unija 
yra i koruptuotų gaivalų 
kontrolėje. Minima unija 
tai maža tekstilės darbinin
kų unija, kuri anksčiau 
priklausė prie AFL,— skir
tinga nuo didžiosios au
dyklų darbininkų unijos, 
kuri priklausė prie CIO.

Detroitas. —General Mo
tors atleido ,iš darbo 16,000 
darbininkų savo Buick-Old- 
smobile-Pontiac fabrikuo
se. Streikai dabar vyksta 
Fisher Body fabrikuose 
Mansfielde ir Marione, Ohio 
valtijoje.

Miami. — Dar tebestrei- 
kuoja National Airlines 
darbininkai.

— Prezi-
Eisenhoweris antra-

armijos junginiui

Washingtonas. 
dentas 
dienio vakare įsakė fede
ralinės
atvykti į Little Rock, kad 
palaikyti ten tvarką ir už
tikrinti, kad negrai moki
niai galėtų lankyti Central 
High vidurinę mokyklą. 
Tą patį vakarą parašiutis- 
tų junginys iš 101-os divizi
jos tapo atskraidintas į 
Little Rock iš netolimos ka
rinės stovyklos Kentucky 
valstijoje. Apie 500 karių, 
pilnai ginkluotų, iš ryto bu
dėjo prie mokyklos, kad ne
leisti rasistinėms gaujoms 
pastoti kelią negrams vai
kams. Tie federalinės ar
mijos kariai atsiųsti prie 
mokyklos kaip tik priešin
gam tikslui, negu gub. Fau- 
bus buvo atsiuntęs naciona
linę gvardiją — anie buvo 
prie mokyklos, kad neį
leisti negrų.

Prezidentas Eisenhowe
ris taipgi paskelbė, kad jis 
ne tik siunčia federalinę ar
miją į Little Rock, bet 
taipgi paima Arkanso na
cionalinę gvardiją po fe
deralinę kontrolę. Apgynos 
departmentas tuojau pa
skelbė, kad Arkanso nacio
nalinė gvardija dabar fede
ralinės armijos dalis. Tuo- 
mi gvardija atimama nuo 
gub. Faubuso, kuris dabar 
neturi teisės jai duoti įsa
kymus. ,

Atsikreipė į tautą
Prez. . Eisenhoweris at

skrido iš Rhode Islando, kur 
jis atostogauja, ir iš Balto
jo namo per radiją ir tele
viziją atsikreipė į tautą. Jis 
sakė, kad galėjo kalbėti ir 
iš Rhode Islando, bet no-

Lenkija įspėjo Vokietijos 
militaristus, kad bandymas 
keisti sienas sukeltų karą

Varšuva. — Gomulka į- 
spėjo Adenauerį ir kitus 
Vakarų Vokietijos milita- 
ristus,( kad bet koks . ban
dymas keisti dabartines 
Vokietijos-Lenkijos sienas 
sukeltų karą. Kaip žinia, 
Vakarų Vokietijoje dabar, 
po Adenauerio laimėjimo 
parlamento rinkimuose, vis 
labiau kalbama apie taip 
vadinamų vokiškų žemių 
(Šlionsko-Silezijos ir Po- 
možės-Pomeranijos) atga
vimą. Adenaueris praeitą 
savaitgalį tuo klausimu kal
bėjo per Amerikos televizi
jos programą.

Gomulka pasakė kalbą 
Zerano vardo fabrike Var
šuvoje. Tos kalbos tekstą 
dabar perdavė oficiali ži- 

rėjo prabilti iš Baltojo na
mo — “iš tos vietos, iš kur 
kalbėdavo Lincolnas, Jack- 
sonas ir Wilsonas”.

Eisenhoweris aiškino, kad 
kraštutiniai rasistiniai ele
mentai savo gaujiškais 
veiksmais laužė įstatymus 
ir kad jis buvo priverstas 
pasiųsti armiją, kad palai
kyti konstituciją ir federa- 
linius teismus. Jis sakė, 
kad įvykiai Little Rocke 
padarė begalinės žalos A- 
merikos prestyžui pasau
lyje ir kad to negalima to
liau toleruoti.

Mokiniai sugrįžta
Little Rock. — Vietinis 

NAACP skyrius buvo pa
skelbęs, kad negrai moki
niai negrįš mokyklon, ne
bent valdžia garantuos, 
kad jiems neteks statyti 
gyvastį į pavojų, tai yra, 
nebent rasistiniai chuliga
nai nebus suvaldyti.

Trečiadienio rytą atrodė, 
kad negrai mokiniai grįš, 
nes federalinio junginio 
budėjimas prie mokyklos 
skaitytas užtikrinimu, kad 
rasistai nedrįs kelti riau
šių, kaip jie drįso, kuomet 
mokyklą saugojo vietinė 
policija,, kuri žymiai pa
lanki rasistams.

Kaslink pačių baltu mo
kinių, tai 9 negrai mokiniai 
sakė, kad pačioje mokyklo
je keblumų nebuvo — visą 
betvarkę ir anarchiją kėlė 
lauke esą pašaliečiai rasis
tai, dauguma jų gaivalai, 
kurie net ne mokinių tė
vai.

Rasistai pasipiktinę
Washingtonas. — Rasis

tiniai ir pro-rasistiniai nu- 

nių agentūra P. A. P. Go
mulka sakė, kad Lenkija 
dabartines savo vakarines 
sienas neveltui vadina tai
kos sienomis — taika vieš
patauja, kol tos sienos eg
zistuoja, bet( tegul kas 
nors bando jas ; keisti, ir 
Lenkijos žmonės ginklu 
rankose jas gins.

Gomulka su pasitenkini
mu pabrėžė, kad Jugoslavi
jos vadai, su kuriais jis ta
rėsi Belgrade, išreiškė pil
ną solidarumą Lenkijai sie
nų klausimu. Jis sakė, skad' 
Lenkija ir Jugoslavija kar
tu budi prieš atgimstantį 
vokišką militarizmą, nes 
iš visų kraštų, kuriuos 
naciai buvo okupavę, juose 
buvo daugiausia vokiečiams

siteikę pietiečiai senatoriai 
reiškia pasipiktinimą prieš 
prez. Eisenhowerj. Senato
rius Johnstonas, demokra
tas iš South Carolinos, pa
reiškė, kad jeigu jis būtų 
Arkanso gubernatorius, jis 
paskelbtų, jog Arkanso val
stija neklauso federalinės 
valdžios, jis įsakytų nacio
nalinei gvardijai nepasi
duoti federalinės valdžios 
kontrolei.

Senatorius McClellan, de
mokratas iš Arkanso, tvir
tina, kad prezidentas ne
turėjo teisės pasiųsti ar
miją į Little Rock.

Geriau vėliau, negu. .
New Yorkas. — NAACP 

lyderiai sako apie Eisen- 
howerio žingsnius, kad 
“geriau vėlai, negu niekad”. 
Jeigu Eisenhoweris būtų 
pasielgęs energingiau anks
čiau, kelias rasistinėms 
riaušėms būtų anksčiau pa-1 Little Rock, 
kirstas. 1 ----- —-----

Boikotuosią mokyklą? įTuilisiju dckojcl 
Little Rock. — Negalėda- egiptiečiams UŽ 

mi nieko kito padaryti, 1
kad neįleisti negrų, rasisti- dllOtllS JJ’inklllS 
niai elementai čia pradėjo 
kampanija, kad balti mo
kiniai boikotuotų mokyklą. 
Kiek baltu mokinių pa
klausys -rasistų ir neis mo
kyklon, dar nebuvo aišku.

Atgarsiai užsienyje
New Yorkas. — Žinios iš 

visų pasaulio sostinių ro
do, kad beveik visur Little 
Rock įvykiai spaudoje uži
ma pirmą vietą. Londone, 
Paryžiuje, Delyje, Maskvo
je ir taip iš eilės* spauda 
plačiai rašo .apie tuos įvy
kius ir nupdo, kad jie da
ro gėdą Amerikai.

Maisto kainos 
eina aukštyn...
Washingtonas. — Per 

rugpiūčio mėnesį maisto 
kainos pakilo ant vieno pro
cento penktadalio. Tai ne
labai daug, bet tai 12-as 
mėnuo iš eilės, kaip maisto 
kainos kyla. Ypatingai pa
kilo kiaušinių kainos (net 
ant 10 proc.), šviežios mė
sos kainos, bekono, lašinių 
ir t. t.

pasiprešinimo, buvo stip
riausias partizaninis judė
jimas.

Gomulka baigė savo kal
bą įspėjimu Adenaueriui, 
kad jis savo triumfo valan
doje per daug neįsikarš
čiuotų ir nemanytų, kad jis 
dabar gali bubnyti savo 
revanšistinius - militaristi
nius užsimojimus.

Vėliausios
Pasaulio
naujienos

Washingtonas. — Ameri
ka, Britanija ir Francūzi- 
ja atmetė Tarybų Sąjun
gos siūlymą kartu tartis 
Artimųjų Rytų padėties 
klausimu.

Alžyras. — Prancūzai sa
ko, kad jie suėmė žymų 
nacionalistų sukilėlių vadą 
Saadi Jacefą, 2l9 metų am
žiaus veikėją.

Maskva. — Tarybų Są* - 
jungos spauda sako, kad ta
po suimtas Amerikos žval
gybos agentas C. P. Brom- 
bergas 
vyko 
mui. 
tin is L. N.
šnipinėjo Amerikos naudai.

Sea Island, Ga.—Pietinių 
valstijų gubernatoriai, ku
rie čia konferuoja, pasmer
kė Eisenhowerj už federa
linės armijos pasiuntimą; J

, kuris nelegaliai at- 
Latvijon šnipinėji- 
Taipgi suimtas vie- 

Zarinš, kuris

brolišką

Tunisas. — Kelios savai
tės atgal Tunisijos prezi
dentas Bourguiba kreipėsi į j 
Ameriką su prašymu, kad 
ji duotų Tunisijai ginklų, 
kuriais tunisiečiai galėtų 
gintis prieš fgrancūzus. ■ 
Mat, paskutiniu laiku fran- \ 
cūzų daliniai vis dažniau 
pereina Tunisijon iš Alžyro 
pusės. (Pačioje Tunisijoje 
dar irgi randasi apie 10,000 
francūzų.) •

Amerika atsisakė duoti 
Tunisijai ginklų.

Dabar Tunisijos valdžia 
paskelbė, kad ji dėkinga e- 
giptiečiams už 
siūlymą — Egipto valdžia 
paskelbė, kad ji dovanai 
duos Tunisijai tam tikrą 
ginklų kiekį: kad tunisie
čiai galėtų geriau apgink
luoti savo armiją ir ginti 
savo nepriklausomybę. ’

Po to, kaip Amerika at
sisakė duoti Tunisijai gink
lų, Bourguiba paskelbė, kad 
Tunisija gaus ginklų “ki
tur”. Buvo manyta, kad 
jis tuos ginklus bandys 
pirkti Tarybų Sąjungoje, 
nors jis paprastai laikosi 
po-vakarietiškos politi
kos. Apie Egiptą negalvota.

Faktas, kad Egiptas duo
da Tunisijai ginklų, Vaka
ruose dabar sukėlė susirū
pinimą. Beveik tikra, kad 
tas faktorius paveiks Tu
nisijos politiką ir ji priar
tės prie neutralistinio Azi
jos-Afrikos bloko, ypatin
gai prie Egipto-Sirijos 
santarvės. Tunisija yra a- 
rabiška šalis.
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ANARCHIJA LITTLE ROCK MIESTE
KAIP PAVADINTI tuos baisius įvykius, kurie šian

dien vyksta Arkansas valstijos sostinėje Little Rock 
mieste, mes, iš.tikrųjų, nežinome.

Be perdėjimo tai galima pavadinti anarchija. Bet 
galima pavadinti ir nežmųnišku teroru, žiauriu rasistų 
siautėjimu, nepaisymu Amerikos visuomenės, ir pasau
lio opinijos. Tai galima pavadinti teroristine anarchija, 
suorganizuota valstijos gubernatoriaus Faubuso.

Juk iš tikrųjų gub. Faubus pradėjo visa tai, kas da
bar Little Rock mieste vyksta. Jis, prieš atsidarant vi
durinei mokyklai (Central High School) pašaukė valsti
jos kariuomenę (miliciją), pastatė prie mokyklos durų 
ir įsakė jai neįleisti ten devynių negrų moksleivių!

Kaip gubernatorius, Faubus, jeigu jam būtų rū
pėjus tvarka, turėjo pastatyti kariuomenę, įsakant jai 
saugoti negrų į mokyklą įėjimą, kad jokie chuliganai 
negalėtų jų užpulti. Bet Faubus pasielgė atžagariai.

Visa tai davė pradžią anarchijai, terorui. Guberna
torius tarytum sakyte sakė: jeigu federalinis teismas į- 
sakys man atitraukti kariuomenę nuo mokyklos, tai jūs, 
rasistai ir suklaidintieji baltieji, žinosite, ką daryti. ..

Taip, federalinis teismas, vydydamas Aukščiausio 
Teismo sprendimus, įsakė, kad Little Rock miesto vi
durinėse mokyklose turi būti panakinta segregacija. 
Tai teismas padarė pakartodamas. Gubernatorius ka
riuomenę atitraukė nuo mokyklos. Dabar matome,, kas 
darosi.

PRAe.JUSĮ pirmadienį ties Central High Schoole su
sirinko govėda rasistų ir jų suklaidintų žmonių žiūrėti, 
kas čia bus. Negrai moksleiviai įėjo mokyklon “per už
pakalines duris”.

Suagituoti baltųjų vaikai moksleiviai pasitiko neg
rus bjauriais žodžiais, kolionėmis.

Rasistų govėda išlaukyje krikštijo negrus: “black 
bastards”, “dirty niggers”, ir kitokiais-rasistų gražiakaL., 
.ystes epitetais. Kiti pradėjo šaukti: “Duokite mums 
dinamito, o mes žinosime, ką su negrais darytį!”

Lietuvos gandrui būdin
gos trys spalvos: balta, juo
da ir raudona. Jau vien iš 
šių trijų spalvų kiekvienas 
jį lengvai pažins., o dar 
lengviau — iš ūgio ir rim
tos eisenos. Sau maisto ieš
ko jis arti žmogaus namų, 
o lizdą kraujasi dar arčiau, 
todėl žmogus turi progos 
nuodugniai pažinti jo būdą, 
papročius ir pomėgius.
' Kas privertė gandrą ieš
koti žmogaus kaimynystės, 
panaudoti lizdams jo pasta
tus, net ir gyvenamo namo 
stogą? Juk nė vienas mūsų 
stambiųjų laukinių paukš
čių taip nedaro. Net, prie
šingai, vengia žmogaus kiek 
galėdamas. Ir vargiai ku
ris kitas paukštis yra mūsų 
liaudžiai toks artimas, taip 
jos mylimas.

Galima manyti, kad toli
moje praeityje baltasis gan
dras, kaip ir jo juodasis gi
minaitis, perėjo tik me
džiuose. Kodėl gi juodasis 
gandras ir dabar kraujasi 
lizdus tik tamsių miškų gi
lumoje, ko toliausiai nuo 
žmogaus? Vargiai galima 
manyti, kad šis gandrų 
įprotis atsirado dėl to, jog 
žmogus pakeitė gamtą ir 
paukštis vis sunkiau randa 
sau tinkamų lizdaviečių. 
Tam prieštarauja faktas, 
kad Afrikos viduryje, kur 
gamtos vaizdas dar visai 
mažai tepakeistas, gyvena 
tos pačios šeimos paukštis-- 
abdimgandris. Šis paukštis 
irgi suartėjo su žmogum, 
kaip ir mūsų gandras. Jis 
peri negrų kaimuose, tiek 
ant šiaudinių stogų, tiek vi
dury kaimo augančiuose 
medžiuose.

Kada įvyko gandro posū
kis prie žmogaus, mes ne
turime jokių žinių, bet, tur 
būt, labai seniai, dar kur

dainų, pasakų, kuriose šis 
paukštis iškeliamas kaip 
nepaprasta būtybė, apdo
vanota antgamtine išminti
mi. Spėliojama, kad gan
dras nuinatąs sausą vasarą 
ir badą, tuomet išmetąs vie
ną vaiką iš lizdo; kad nu- 
matąs perkūną, kuris 
trenksiąs į namus, ir prieš 
tai nuskrendąs nuo stogo; 
manoma, kad jis keršija sa
vo skriaudėjui, atnešdamas 
snape žarijų ir padegdamas 
stogą. Kasdieninė spauda, 
ieškanti ne tiek teisybės, 
kiek pigių sensacijų, daž
nai teikdavo skaitytojams 
šias pasakas, papuošdama 
jas tariamai tikrais fak
tais, ir tuo dar labiau pla
tino prietarus. Iš tikrųjų, 
nors šio paukščio gyvenime 
nieko ’antgamtiško nėra, vis 
dėlto jis nuostabus.

Visos pasakos ir prieta
rai apie gandrą yra labai 
senos kilmės. Dar prieš mū
sų erą šis paukštis buvo 
garbinamas dėl to, kad 
naikina ir skėrius. Senaja
me Egipte gandras buvo 
laikomas vaikiško dėkingu
mo įkūnijimu, o senovės ro
mėnai laikė jį tėviškos mei
lės simboliu. Senovės Grai
kijos mituose sakoma, kad 
pasenę gandrai nukeliauja 
i okeanines salas, ten virsta 
žmonėmis ir laimingai gy
vena, tai jiems atpildas už 
meilę, kurią jie yra pareiš
kę savo tėvams. Rytiečių 
pasakose “Tūkstantis i r 
viena naktis” taip pat ran
dame gandrą, virtusį žmo
gumi—tai užkerėtasis gan
dras Kalifas. Gandro mė
są ir išmatas gydytojai lai
kydavo net vaistais, ypač 
tinkamais podagrai gydyti. 
Plinius rašo, kad tiek rytų, 
tiek vakarų kraštuose gan
dras buvo labai garbina-

nepalankus oras, vėjas ir 
audros kelionės . metu, ne 
vieną perveria negrų strė
lės juodajame kontinente, 
o ypač pražūtingi būna ar
senu apnuodyti žiogai Afri
kos pietuose, kur gandrai 
praleidžia žiemą. Kai kas 
mano, kad pakeitimas šiau
dinių stogų kitokiais irgi 
prisidėjo prie gandrų nyki
mo, bet atrodo, kad ši nuo
monė nėra pagrįsta, nes šis 
paukštis daugiausia žiūri 
ne stogo medžiagos, bet 
tvirto pamato po lizdu. Ga
li būti, kad kiekviena iš tų 
priežasčių kiek veikia. Nė
ra abejonės, kad nusausini
mo darbai mažina maisto 
išteklius, o juk seniai nu
statyta, kad blogais metais, 
t. y. kai paukščiai neturi 
pakankamai maisto, jie de
da mažiau kiaušinių ir už
augina mažiau vaikų. Po 
baisios 1928-1929 metų žie
mos, kai šalčiai išžudė dau
gybę smulkių gyvūnų, ku
riais maitinosi įvairūs 
paukščiai, gandrai užaugi
no maža vaikų. Daug jų 
jauniklių žuvo, ypač pirmo
mis savo gyvenimo dieno
mis. Be to, tenka pridur
ti, kad gandras, aplamai 
imant, veisiasi silpnai. Iš 
vidutiniškai keturių pade
damų kiaušinių dažniausiai 
vienas būna neverstas.

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai
A. Lindautui. Rašytojas Pet

ras Cvirka, mirė vienoje Vil
niaus ligoninėje nuo širdies 
smūgio 1917 m. gegužės 2 d.

CLEVELAND!) ŽINIOS
Reakcionieriai pasikėsino 
sunaikinti prof. Lumer

Buvo atvykusių nemaža spaudos korespondentų — 
baltveidžių ir negrų spaudos atstovų;, buvo ir Reporterių 
su foto aparatais. Govėda pradėjo juos pulti. Sumu
šė keletą “Life” žurnalo korespondentų; žiauriai už
puolė negrų spaudos atstovus: spardė juos, tramdė, mu
šė ; dar gerai, kad gyvus paleido.

Miesto majoras pranešė, kad negrai moksleiviai iš mo
kyklos slapta išgabenti, ir prašė nusiramint, tačiau govė
da tuo dar vis netiki: ji rėkia, keikia, kolioja negrus, grą- 
sina užpuolimu, sumušimu. Tik ilgainiui, kai jau visiems 
paaiškėjo, kad iš tikrųjų negrai moksleiviai buvo iš 
mokyklos išgabenti, govėda apsiramino.

Taip buvo pirmądienį. *
! Kas ten darosi antradienį, kai šities žodžiai rašomi, 
mes dar neturime žinių.

Tokia padėtis yra Arkansas valstijos sostinėje.
Tokia padėtis yra valstijoje, kurios senatoriai ir 

kongresmanai dažnai plepa apie demokratiją, apie žmo
gaus teises!

•

GERAI, kad prezidentas Eisenhoweris padarė pa
reiškimą, jog jis naudos “pilną JAV jėgą” tam, kad 
segregacija Little Rock vidurinėse mokyklose būtų pa
naikinta.

Mes manome, jei prezidentas tokią proklamaciją 
būtų išleidęs prieš dvi savaites, tai rasistai nebūtų drįsę 
atlikti to, ką jie atliko rugsėjo 23 dieną.

Amerikos žmonės nekantriai Jaukia, kad preziden
tas imtųsi griežtų priemonių .(įei bus reikalo) už- 
niaužti tai anarchijai, tam terorui, kurį rasistų suagi
tuoti elementai atlieka Little Rock mieste. Jef Little 
Rock mieste bus pravesti Aukščiausia Teismo spren
dimai segregacijos klausimu, tai po to bus lengviau se
gregaciją panaikinti ir kitose pietinėse valstijose.

•

GeDA, didžiausia mūsų Amerikai gėda, kad tokie 
dalykai čia vyksta.

Ne vienas ' žmogus, susipažinęs su tuo, kas darosi 
Little Rock, Arkansas, pasakys: kokią teisę mes turi
me diktuoti pasaulio šalims, kaip jos turi valdytis, kuo
met pas mus pačius vyksta tokia žiauri anarchija!

’ / Pasaulyje yra kur kas daugiau žmonių spalvotų 
negu baltų ■— ką tie milijonai žmonių šiandien apie 
Ameriką galvoja, matant tokius įvykius, matant, kaip 
žiauriai persekiojami negrai jaunuoliai tik dėl to, kad 
Ž’ie trokštą mokslo — lygaus mokslo, lygių teisių su. 
raitaisiais?!

’Norint kitas tautas, kitas šalis mokyti, kaip jos' 
turėtų1 savo reikalus tvarkytis, .pirmiausia turėtume’ 
mes patys namie padaryti tvarką, apteikti 16-kai mili
jonų negrų žmoniškas, pilnas pilietines teises.

l '______________________________________ .
■±"1 ■ ■ j

2pu«l. Laisvė (Liberty) Ketvirt., rugsėjo (Sept.) 26, 1957

kas prieš mūsų erą.
Kokios kilmės yra gan

dro draugystė su žmogum, 
nieko tikro nežinome ir te
galime vien spėlioti. Svar
biausia, tur būt, kad arti
ma žmogaus kaimynystė 
užtikrina paukščiui tam ti
krą saugumą. Bene toks pat 
posūkis dabartiniu metu 
vyksta ir varnėnų gyveni
me, kurie mieliau apsigyve
na kieme iškeltuose inkiluo
se negu artimo miško uok
suose. Kai kurie smulkūs 
paukščiai, kaip antai: žvir
bliai ir kielės, mėgsta apsi
gyventi net didelių plėšrių
jų paukščių lizduose, tary
tum jie ten ieškotų globos.

•Iš kitos pusės, ir žmogus 
jaučia gandrui didelį prie
lankumą, gal dėl to, kad šis 
paukštis naikina kenksmin
gus vabzdžius, peles, gyva
tes. Šis prielankumas kai 
kuriose tautose įgavo net 
tikybinio kulto pobūdį, ir 
vargas tam žmogui, kuris 
išdrįstų ten šį paukštį už
mušti ar nuskriausti. Dar 
prieš pusę? šimto metų taip 
būta ir Lietuvoje, Baltaru
sijoje bei Ukrainoje — gan-' 
dro. skriaudėjas galėjo būti 
snfarkiai nubaustas, net bū
tų grėsęs pavojus jo gyvy
bei. Prieš keliasdešimt me
tų, kai medžioklinėje litera-' 
tūroje ėmė plisti gandai 
.apie gandro žalingumą ir 
vienas kitas medžiotojas 
'ėmė juos šaudyti, neretai 
tekdavo tokiems medžioto
jams susiremti sudeaimie- 
čiais. Dėl to tekdavo net: 
teismą pasiekti, nes mūsų 
liaudis laikė gandrą laimės 
nešėju, 'O kiekvieną, kas be
būtų į jį kėsinęsis, — pik
tadariu.

Ne tik, mūsų, bet ir kitos 
tautos .yra sukūlusios apie; 
gandrą daugybę patarlių,

mas, o Tesalijoje buvo net 
mirtinai baudžiamas kiek
vienas, kuris šį paukštį už
mušdavo. Bet Romos sma
guriautojai nusmuko tiek, 
kad valgydavo jaunų gan
drų kepsnį, ir Horacijus 
laiko tai blogu ženklu.

Baltasis gandras (mūsų 
geografinė rasė) gyvena 
didesnėje Europos daly, 
pradedant Ispanijos ir Por
tugalijos vakarais. Šiaurė
je siekia Daniją ir pietinę 
Švediją. Gyvena dar ir Es
tijos šiaurėje. Rytuose jis 
beveik siekia Maskvą. Pie
tuose randamas dar įpie
čiau Juodųjų jūrų ir siekia 
Kaspiją. Nėra jo D. Brita
nijoje, Italijoje ir Vakari
nėje Prancūzijoje. Čia jis 
išnaikintas.

Nors gandrai užima tokį 
didelį plotą, bet ne visur 
jie gausūs. Europos vaka
ruose gandras — tiesiog re- 

(tenybė. Kiek gausiau jų 
yra rytinėje užimamo plo
to daly. Nustatyta, kad 
gandrų skaičius nuolat ma
žėja. Pradėję nykti vaka
ruose, jie nuolat retėja vis; 
toliau į rytus. Bet čia neto
li jų riba, einanti nuo Le
ningrado per Charkovą ir 
toliau Juodųjų jūrų pa
kraščiu. Europos vūkarų 
gamtininkai yra susirūpinę 
baltojo gandro nykimu ir? 
kaskart suskaičiuoja perin
siąs poras, štai buvusiuose' 
Rytprūsiuose 1905 metais 
rasta 13,650 užimtu lizdų, 
o 1912 m. — tik 8,500. Bu
vo imta ieškoti gandrų ny
kimo priežasčių: nusausini
mo darbai sumažina gan-’ 
•drams maistą, a u k š t o s' 
įtampos laidai pramoninėse 
šalyse sudaro ,jų .gyvybei; 
pavojų, daugelį išnaikina 
ilga kelionė jper svetimus- 
kraštus rudenį ir pavasarį,

Damaskas. — Penktadie
nį Sirijon atvyks Saudi-A- 
rabijos karalius Saudas.

Budapeštas. — Premjeras 
Kadar ir valstybės sekreto
rius Marosan išvyko Kini- 
jon. Juos ten priims Mao 
Tse-tungas ir Čou En-lajus.

Plačiai žinomas intelektua
las ir ekonomistas profesorius 
Dr. Hyman Lumer, gimęs 
Brooklyne, 1909 metais, ir 
vėliau, 1917 metais, su tėvais 
persikėlęs gyventi j Clevelan- 
dą, apsigyveno nuo seniau ap
gyventoje žydų tautos apylin
kėje prie E. 55th ir Woodland 
gatvių. Tėvas gavo darbą Na
tional Biscut kompanijoje, o 
motina auklėjo tris sūnus. Hy
man, baigęs senąją Central 
Highscholę, įstojo į Western 
Reserve Universitetą, kuriame 
1935 metais baigė biologijos 
mokslą su daktaro laipsniu.

Dr. Lumer gavo profeso
riaus vietą Fenn kolegijos de- 
partmente.

Dr. Lumer, kaip ir visi pa
žangūs profesionalai, nesto
vėjo ant vietos, jis įstojo į dvi 
mokslinimosi draugijas ir į 
Amerikos Pirmynžangos 
Aukštųjų Mokslų Susivieniji
mą, ir jis parašė daug straips
nių į mokslinius žurnalus.

Vienok Dr. Lumer nepasi
tenkino susidomėjimu tik vien 
akademijos pasauliu, jis pa
gelbėjo suorganizuoti moky
tojus į AFL uniją, jis vedė be- 
gailestingą kovą prieš fašiz
mą, pirmoje vietoje prieš Is
panijos Franco, prieš Hitlerį 
ir Mussolinį. Jo veikimas už 
taiką ir prieš šaltąjį karą at
kreipė atidą vietos reakcio
nierių ir tam tikrų turėtų, pri
sidėjusių prie palaikymo Fenn 
kolegijos, kurie privertė Dr. 
Lu.mer’į rezignuoti iš profeso- 
tystės be vilties atgavimo sa
vo profesijos. Jis patapo 
ankstyva ragangaudžių auka.

Sekančius tris metus jis 
tarnavo unijos narių mokslini
mo direktorium United Elect
rical Workers '7-to distrikto, 
kuris apima Ohio ir Kentucky 
valstijas. Vėliau jis pasišven
tė parašyti ir išleisti knygą 
“War Economy and Crisis”, 
kurią atspausdino Internatio
nal Publishers 1954 metais. 
Dr. 'Lumer’io knyga atkreipė

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
RAŠO Iš VILKAVIŠKIO

Laišką gavo Senas Vin
cas nuo savo seselės dukters 
duktės, gimnaziją baigusios 
merginos. Privatiškas vie
tas išleidžiant, laiškas skai
tosi :
Mylimas Dėde ir 
visa šeima!

Štai ir vėl aš imu plunks
ną ir džiaugiuos, kad turiu 
teisę Jums parašyti pora 
žodžių. Jūsų laiškutį ir iš- 
karpėlę iš laikraščio gavau 
pilnoj tvarkoj. - Su dideliu 
džiaugsmu siutikau laiškutį, 
tačiau džiaugsmą nustelbė 
žinia apie Dėdienės susirgi
mą. Tenka prisiminti tas 
nemalonias dienas, kada 
1954 metais, kovo-balandžio 
mėnesiais, sunkiai susirgo 
ir mano mamytė ir gulėjo 
Tauragės ligoninėj. Kaip 
nemalonu ir kiek reikia 
pergyventi, kai šeimoj yra 
ligonis. Tačiau visi tikime, 
jog kai gausit šį mano laiš
kutį, Dėdienė jau bus svei
ka, Linksma; to visi iš šir
dies linkime.

Brangus Dėde, net nuste
bau, kai pradėjau skaityti 
atsiųstą iškarpėlę. Net sun
ku įsivaizduoti, kad tai ga-? 
lėtų būti mano laiškas . . . 
taip tolimam krašte... at
spausdintas lai- k r a š t y j e: 
‘‘Laisvė.” Jūs patariate 
man susidomėti literatūrine 
kūryba. Labai ačiū... Su
prantu, kad tai teisingas 
kėlias ir kad gyvenime rei
kia išnaudoti visas jėgas,' 
kad paskui nebūtų skaudu 
dėl be tikslo praleistų -me-i 
tų. Reikia būti liaudžiai, 
naudingu, bet kažkodėl ne-

drąsu pradėti, prasiskinti 
plačią pradžią.

Dovanokit, kad taip ilgai 
uždelsiau rašymą atsakymo 
i Jūsų laiškuti. Mat, laiš- 
ką gavau visai prieš man 
išvykstant į Jonavą tarny
bos reikalais. Grįžau dar 
tik vakar ir rašau atsaky
mą. Mokslo metai baigėsi, 
kuriuos užbaigiau neblogai. 
Dabar vien tik darbas, to
dėl turiu daugiau laiko ir 
literatūrą pastudijuoti, pa
skaityti daugiau knygų.

Birželio mėnuo, puikiau
sias Lietuvoje vasaros lai
kotarpis, šilta. Miesto gat
vėse žaliuoja jaunos, gra- 
žios liepos, kliombose žydi 
gėlės. Neperseniai buvom 
nuvažiavę į Jūsų tėviškėlę. 
Ten tai tikri kurortai: miš
kas, Šešupė, rugių jūra 
banguoja, banguoja... Pa
darėm keletą nuotraukėlių, 
kurias ir prisiunčiu prisi
minimui. Dėdė negalite įsi
vaizduoti, kaip ten viskas 
dabar pasikeitę. Tėviškės 
senų pastatų po karo nėra 
nė vieno, taip pat ir me
džiai nauji, nei vienas neiš
likęs nuo tų laikų, kad Jūs 
galėtumėt ,prisiminti. Tik 
ant nuotraukėlės matomas 
ant kąpčiaus gluosnis yra 
išlikęs ir yra sakoma, kad 
dar Jūsų rankomis sodintas 
ant kapči'aus, kuris stovi 
ant rubežiaus tarp dvaro ir 
jūsų tėviškes. Tai tik ši 
vietelė gal bus galima kiek 
atpažinti, bet iš nuotraukė
lės <ir tai bus sunku atpa
žinti, o ypač po tiek metų..

Mes visi sveiki ir linksmi, 
įto .paties linkime ir jums 
visiems. Su broliška mei
le, Bronislava Kizlaitytė.

ekonomistų atidą čia, Amcri- 
koje, ir užsienyje, ir jau tapo 
išversta į kelioliką kalbų.

*Su . atėmimu profesorystės 
Dr Lumer’io persekiojimas 
nesibaigė, 1955 metais, atvy
kusį <į Clevelandą ir beeinant 
gatve, subversyvio skvado po
licija jį areštavo ir nusivedė į 
policijos stotį mėgino apklau
sinėti. Bet Lumer pareiškė po
licijai, kad jie neeikvotų lai
ko, nes jis neatsakinės į jų 
Liausimus. Policija, daryda
ma kratą pas jį rado kito var
du automobilio vairavimo lei
dimą ir rado piliukių, kurių 
jam. daktaras parašė išgydy
mui opos, ką jis turėjo vidu
riuose. Bet policija pasimoji- 
mui apšmeižti Dr. Lumer var
dą, pakrikštino tas pilių kės 
“dope” įrodymui, būk jis už- f. 
siimąs pardavinėjimu narkoti
kų ir iš teismo pareikalavo, 
kad Dr. Lumer padėtų po 
$25,000 kaucijos. Prasidėjo 
sufrėmavimas. Teismas tęsėsi 
daugiau metų laiko, bet Dr. 
Lumer’iui negalėjo primesti 
nebūtos kaičios. Tik, žinoma, 
apsigynimui nuo sufrėmavi- 
mo lėšų sudarė apie $2,000

Dabar kėsinasi uždaryti 
kalejiman

Reakci j a, persitikrinusi, 
kad jokie persekiojimai ne
baugina Dr. Lumer, sumanė 
panaudoti Taft-Hartley akto 
sekciją 9, kuri veikia prieš 
tuos unijų viršininkus, kurie, y* 
būdami Komunistų partijos 
nariais, prisiekia, kad jie nė
ra komunistais. Bet Lumer 
nėra jokiu unijos viršininku.

Prirengimui apkaltinimų 8 
areštuotiems Clevelando žmo
nėms prieš federalę grandžiū- 
lę, pradžioje Šių metų, buvo 
prisiųsta iš Washingtono tei
singumo departmento genera- 
lio prokuroro, asistentas ir 
galva subversyvio komiteto 
William F. Tomkins su trimis 
tos specialybės advokatais. 
Tai buvo pirmas toks įvykis . 
mūsų šalies istorijoje. Tas pa-7 
rodo, kaip reakcionieriai de
da visas pastangas, kad rlasi- 1 
daryti naują instrumentą iš , 

, Taft-Hartley akto į vietą 
Smith akto, kuris jau nusidė
vėjo politiniam persekiojimui 
atsidavusių unijistų įr darbo 
žmonių vadų -terorizavimui ir 
kalinimui.

Dabar federalė grand žiūrė 
įkaitino būk Hyman Lumer 
davinėjo Komunistų Partijos 
instrukcijas 1 Marie Reed 
Haug ir Fred Haug’ui, kurie 
taipgi yra kaltinami. Tas reiš
kia, kad Hyman Lumer davi
nėjęs Komunistų Partijos in
strukcijas Haugams, kad jie, 
būdami partijos nariais, pa
darytų pas National Labor 
Relations Board ne-komunisti- 
nius afidaivitus. Todėl, girdi, • 
Lumer taip darydamas papil
dė konspiraciją prieš Taft- r 
Hartley aktą ir prieš J. V. 
valdžią. Likusieji areštuoti 
žmonės taipgi įkaitinti už pa
našias ‘‘konspiracijas”. Jeigu 
reakcionieriams pavyks “įro
dyti prasikaltimus”, visiems 
kaitinamiems grės po 5 metus 
kalėjimo.

Marie Reed ir Fred Haug’ai 
yra sugabūs ir atsidavę unijų 
vadai, juodu turėjo pridavę 
ne-komunistinius afidaivitus 
pirmiau negu kaltinamiesiems 
primetamos datos ir jiedu 
pridavė savo griežtą pareiški- • 
mą federaliam teismui, kad 
jiedu nėra ir nėra buvę Ko
munistų partijos nariais.

Trumpai iš LLD 190 
kuopos susirinkimo

Susirinkimas nebuvo gana 
skaitlingas, bet kurie dalyva
vo buvo susidomėję kuopos 
reikalais ir gerove. Fin. se.k- 
jetorius pranešė, kad jau 74 
nariai užsimokėjo duokles.

Užgirtas konferencijos tari
mas, kad vietoje padėjimo 
gėlių vainiko prie mirusio na
rto karsto už $10, kaip iki 
šiol buvo daroma, pasiųsti po t 
$5 Laisvei ir Vilniai už įdėji
mą užuojautos velionio šeimai 
it giminėms nuo visos kuopos.

(Pabaiga 3-me pusi.)
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vaikus supi!
Šeimininkai nusijuokė dar smagiau, 

net Ona nuleido galvą, kad nesuprunkš- 
tų. O Jonas tik apžvelgė visus padil
bom.

— Jau paėmėt piemenį ant dantų, — 
pasakė tyliai. — Vaikas dar kojų ne
sušilo, o jau čia visi jūs: er-rr-er-rr! Su- 
spėsit, atsiėsit iki soties, vasara ilga 
prieš akis.

Aplinkui visi nuščiuvo, tik šeiminin
kė sėmė toliau.

— Nieko, nieko, — pasakė ji gerašir
dišku balsu. — Nei mirė kas nuo juoko, 
nei ką, išlaikys ir šitas.

— Ištvirkimas, ir daugiau nieko! — 
atsikvošėjo ir senoji Rozalija. — Mano 
laikais tai, būdavo, samdinių nė iš tolo 
neleisdavo prie gaspadorių stalo: ži
nok savo vietą! O dabar ko neprasima
nė, kokių madų nepriveisė: niekas nie
ko nebeatskiria! Štai ir turit, ir žodžio 
samdiniui pasakyti nebegalima!

Šeimininkas taukštelėjo šaukštu į sta-

(Tąsa)
Paėmė iš kertės pagaikštį, pervėrė 

pro ušėtko ąsas ir atsisuko į mane:
— Na, čiupk už antro galo, karvėms 

išnešim.
Pats ėjo pirmas, viena ranka nešė, 

antrąja atidarinėjo duris. Aš gi laikiau
si pagaikščio abiem rankom, visas per
sikreipęs nuo sunkumo į šoną, ir ėjau 
tabaluodamas kojom lyg supančiotas. 
O kai ušėtkas visai nutraukė rankas, 
persikreipiau į kitą šoną. Bet tai mažai 
ką padėjo: pagaikštis degino delnus ir 
slydo iš jų, tarytum taukuotas. Tada 
aš apžergiau jį raitas ir taip įjojau į 
tvartus. Jonas dalino karvėms pelus, 
nusiplikydamas rankas ir keikdamas, 
grįžtelėjo į mane:

— Skystas dar, kaip matau, tavo kly- 
. n as!

— Užaugsiu ir aš, — atsakiau piktai. 
Jonas nusijuokė.
— Žinoma, užaugsi, tik klyno ar iš

teksi?
O po kurio laiko vėl tarė, vis šypso

damasis :
— Ne, tu man pradedi patikti. Nuo 

žemės dar neatsiplėšė, o jau dygus!'
Dalino pelus toliau, vėl nusiplikyda

mas rankas ir paplakdamas sau per šlau
nis delnais, vėsindamas juos:

v— Taip ir reikia, brol. Niekam nepa
siduok. O tai žmonės aplinkui žinai ko
kie? Tik užsižiopsok, tik pasiduok, tuoj 
jų visa kirbinė ant sprando užsisės! Na, 
einam, aprūdysiu visus palocius, kad 
paskui žinotum, kas ir kaip, nemaklinė- 
tum be reikalo. *

Kiemas čia buvo didelis, apsuptas so
du ir išlakių topolių eilėmis aplink sodą. 
Kluonas ir daržinės erdvios, iki pat šel
mens primuštos pašarų, o į svirną tai 
ir įeiti buvo nelengva: lūžo ten aruodai 
nuo visokio javo, pasieniais kilo maišai, 
iki kietumo pritutinti miltų, o iš viršaus, 
nuo pašelmenio leidosi ant knatų debe
sys išrūkytų lašinių palčių, skilandžių, 
kumpių, dešrų. Man ir veidas ištįso 

.nuo šitokių gėrybiųj.Tik žiūrėjau, tik 
traukiau saldų rūkėsių kvapą. . .

Nevaiv'nk seilės, ne tau pakabinta, 
— subarė Jonas — Užrūdijusių nuoliekų 
paduos kada, ir tai rankon pabučiuosi. 
Žmonės čia kieti.

— Suges lašiniai nevalgomi, — paabe
jojau aš. «

Nusikvatojo.
— Ne, tu man visiškai pradedi pa

tikti. Suges! Tu šeimininkui šitaip pa
sakyk. Tikrai jis padėkos tau už protin
gą patarimą ir atšniaukš dovanų kokią 
puspaltę. Ar pasakysi?

Aš tylėjau.
— Štai kas, brolau, — vėl prabilo jis:

— Sakiau tau ir dar pasakau: laikykis 
arčiau manęs, girdi? Kitaip — prapul
ki!
< — Būta kur prapult. . .

— O aš tau sakau — laikykis arčiau 
manęs! užriko Jonas jau įtūžęs. —Ge
ruoju tau pasakau,

Sugrįžom trobon 
ti. Senoji Rozalija 
kreivai nuvalgytu 
tą, atkišo man:

— Šitas bus tavo. Užrantyk ant koto 
žymę, kad nepaimtum svetimo!

— Ir be rantijimo matyt, — atsiliepė 
Jonas, — visas šonas nučiaumotas.

— Užrantyk, jeigu pasakyta! — griež
tai įspėjo mane šeimininkė. — šaukštas 
visiškai geras, tiktai tas nedorėlis per
nykštis piemuo apkramtė kiek, šaukš
tas visiškai nieko!

Rozalija sėdėjo šalia manęs, plačiai iš- 
ėtus alkūnes. Rūpestingai malė mais

tą savo bedantėm žiaunom, nuo ko jos 
smakras kilnojosi iki pat nosies galiu
ko. Vidury stalo garavo dubuo baltu
tėliai užlietų kukulių, kokių aš niekad 
nebuvau valgęs namie. Bet dabar man 
kliudė aštyi Rozalijos alkūnė: pasemiu 
pilną šaukštą, o kol nuvairuoju prie bur
nos — kone pusė nusilaisto. Rozalija 
pažiūrėjo į baltą klaną, nutįsusį ištri- 
žai stalo.

— Šlapios bus tavo vestuvės, — su
čepsėjo ji lūpomis.

Abu šėimininkai nusijuokė. Iš nesma
gumo aš stuktelėjau klumpe pastolį. 
Rozalija krūptelėjo

— Valgydamas kojų nejudink — velnio

Gloucester, N. J.
Pas mus šiuo kartu yra; 

blogos naujienos. Rugsėjo 8 
d. staigi mirtis pakirto mū
sų miesto seną gyventoją 
Joną Guzoną, kuris buvo 
jau 67 metų ir gyveno 811 
Cherry St.

Tapo palaidotas rugsėjo 
11 d., Šv. Marijos kapinė-

Elizabeth, N. J
Augustinas Litvinas;, eida

mas iš darbo, nugriuvo ant 
laiptų, pavojingai susižeidė ir 
už trijų dienų mirė ligoninė
je. Jis buvo 73 metų amžiaus. 
A. Litvinas yra buvęs gerai 
žinomas kaip užlaikyto jas ša
utino ir svetainės, kur 
viai kadaise1 laikydavo 
mugąs.

Ipadainuoti, arba išvažiuoti 
į Kur toliau pas draugus, ar 
į piknikus.

Na, tai ir baigsiu. Labai 
esu dėkingas draugui Zo
lenkai už atsilankymą pas 
mane su draugais. Ačiū!

V. Ramanaibskas
betu
pia*

Ijnį Komitetą veikliausius 
draugus h' drauges iš New. 
Yorko apylinkės.

J. N. S.

Roma. — Italijos valdžia 
sako, kad ji parduos gink
lų Tunisijai.

girdi?
Sėdom vakarieniau- 
atrinko iš krūvos 
šonu medinį šaukš-

— Valgykit!—pasakė griežtai.
Ir tol nešėme pats, kol visi nepradėjo 

srėbti. O po vakarienės pasivedėjo Jo
ną nuošaliu:

— Į piemenų patronus įsirašei? Tu 
žiūrėk man!

Jonas įrėmė žvilgsnį šeimininkui į a- 
kis, valandėlę patylėjo.

— Aš žiūriu, — ištarė kietai.
— Tai ir žiūrėk! — įspėjo šeimininkas 

nusisukdamas.
— Ir žiūriu
— Tu irgi geras, — barėsi Jonas ant 

manęs, kai mes' jau išėjom gulti į ka
marą. — Prieš mane tai piestu šoki, o 
kai prieš šeimininkus — tavęs ir nėra! 
Sakiau, nenusileisk niekam, ar nesakiau?

Ir staiga paklausė:
— 'Utėlių daug turi?
— Namie persivilkau išskalbtais apa

tiniais, iš kur bus?
— Čia gausi naujų, nenusimink. Šito 

gero turim. Pirtį kai kūreno Kūčių va- 
• karą, tai ir nebepakuria. šeimininkai to
kie titnagai, kad ir skiedrelės dančiui pa
sikrapštyti iš jų negausi! Pasieny gulsi 
ar iš krašto?

— Man vis tielj.
— 0 man ne vis tiek, — atsakė jis, 

nusivalkstydamas kailinius ir kabinda
mas juos ant vinies prie pertvaros du
rų. — Savuosius kabink štai čia, — pa
rodė daug žemiau įkaltą kitą vinį. — 
Na, virsk pasienin, o tai dar nuspirsiu 
susapnavęs. Sapnuoju aš, brolau, sun
kiai, net kalbu per miegus. Jeigu kada 
naktį tvokstelsiu tau per šoną, suprask
— susapnavau!

Sugulėm. Tvirtas, stangrus jo šonas 
skleidė šilimą net per' storus pakulinius 
marškinius. Namuose jau viskas apri
mo, tik anapus kamaros pertvaros šmi
žinėjo pelės. Ten stovėjo girnos, aruo
dai bulvių, statinės su raugintais kopūs
tais ir agurkais; ant lentynų rūgo pie
nas puodynėse, pelijo rikėmis sudėti sū
riai, pūškuliavo didžiuliai puodai grie
tinės, Po pertvaros plyšius taip ir trau
kė mūsų pusėn saldyrūkštis kvapas. -

— Tėvą ar turi?
— Turiu.
— O motiną?
— Kurgi dėsis nebuvus? — atsakiau 

aš, nustebintas tokių Jono klausimų.
— O brolių, seserų?
— Yra ir jų. Levukas yra, paskui dar 

Marė. . . O ką
—' Šitaip, — atsakė jis lyg pats sau.— 

O aš, brol, nieko neturiu. Visi išmirė šil
tine po karo.

Atsikėlė, susuko suktine, pakreipęs ži- 
balinukės liepsną, prirūkė. Aplinkui tuo
jau pasklido naminės smarvė, lygiai to
kia pat, kaip namuose tėvui užrūkius.

— O aš, brol, nieko neturiu, — pa
kartojo, prisėsdamas ant lovos krašto.
— Buvo dar likęs brolis, tai' ir tas pa
skendo ežere. Užpernai palaidojom. Už
ėjo plaukt, o nemoka, taip mėšlungis jį 
ir sutraukė vandeny. Iš paties dugno iš- 
griebėm. . .

Nutilo. Žindo suktinę, paskęsdamas 
debesyse. Aš ^tsargiai paliečiau jo ran
ką.

— Geras tu, Jonai.
— O piemenaut pas mane ar eitum?
— Tai kad tu karvių neturi.

(Daugiau bus)

Nors tai buvo dirbama 
diena, bet palydovų buvo 
gana daug — 16 pilnų mašinų 
palydėjo velionį į kapus. 
Gėlių vainikų buvo pilnas 
vežimas. Laidojimo direk
torius Juozas Kavaliauskas 
(iš Philadelphijos) pakvie
tė visus palydovus važiuoti 
į Camdeno Lenkų Ameri
kos piliečių klubo svetainę 
užkandžių.

Velionis paliko dideliame 
liūdesyje savo mylimą mo
terį Uršulę, su kuria gra
žiai išgyveno 8 metus. (Pir
miau ji buvo ištekėjusi už 
P. Kašlaičiūno, kuris mirė 
prieš 12 metų.) Taipgi liko 
liūdesy ir jo seselė Onutė 
Bružaiti-enė, kuri gyvena 
artimam miestely, West
ville, N. J.
Iš Lietuvos velionio tikros 

vietovės negaliu pasakyti; 
žinau tik tiek, kad buvo 
Kauno rėdybos. Velionis 
buvo linksmo būdo, su vi
sais mokėjo gerai ir drau
giškai sugyventi; nors pats 
buvo religinis, bet ir savo 
žmonai nesipriešino, pats 
ją dar atveždavo į LLD 133 
kuopos susirinkimus. Ji 
yra viena iš pirmutinių tos 
kuopos narių ir yra narė 
kuopos Valdybos.

Daug kas klausė drau
ges Guzonienės, kodėl ne
laidojo laisvai. Jį aiškina, 
kad susidarė tam tikros 
kliūtys. Jis ten turėjo nu
sipirkęs lotą, ten yra jo pir
mutinė žmona.,, palaidota. 
Be to, jo seselė ir kiti gi
minės taip norėjo, tai taip 
turėjo ir būti.

Čia aš nuo savęs ir nuo 
LLD 133 kuopos reiškiu 
draugei Guzonienei ir velio
nio seselei Bružaitienei gi
lią užuojautą jūsų liūdesio 
valandoj ir širdingai linkiu 
ištvermės ir susiraminimo.

O tau, Jonai: ilsėkis po 
visų vargų ir bėdų šitoj 
mūsų naujos tėvynės šaltoj 
žemelėj!

Camdenietis

Harrison, N. J.
šiemet blogi metai mūsų ' 

diaugantis: vieni apserga, tai
sosi, išgyja, o kiti suserga, to
dėl ir veikimas negali būti ; 
normalus.

Gavau linksmą laiškelį iš : 
Jurgio Miškeliūno, iš Newark, 
N. J., kuris jau gyvena 85- 
tnosius metus. Rašo, kad išbu
vo ligoninėje 8 savaites ir tu
rėjo operaciją. Dabar jau na
mie, jaučiasi neblogai; r.ors 
yra silpnas, bet jau vaikštinė
ja.- Draugas labai dėkoja vi
siems, kurie jį aplainkė ligo
ninėje, ypatiškai T arba luiš- ; 
kais. J. Miškeliūnas gyvena 
po num. 61 AVest St., Newark, 
N. J.

Ir šių >žodžių rašytojas bu
vo susirgęs. Buvo manyta, kad 
jau bus blogai, bet gydytojas 
greitai davė pagalbą, tai da
bar biskelį geriau, jau 
pavaikščioti, bet dar vis 
gydytojo priežiūroje;

Esu labai dėkingas
gams ir draugėms, kurie ma
ne aplaikė asmeniškai arba 
laiškeliais.

Drg. P. Maršonas, kuris bu-; 
v o mane aplankyti, ii;gi nusi
skundė, kad jam kas nors 
bloga viduriuose. Jis dar dir
ba, bet gydytojas sako, kad 
gal teks operacijai pasiduoti.

Senas Jonas

galiu 
būnu

drau

yraSerga L. Vaičiūnienė, 
gydytojo priežiūroje, gydosi 
namie, > 721 Gallows Hill Rd., 
Cranford, N. J. Progai pasi
taikius, aplankykite ligonę.

U kr i na «

MinersviDe, Pa.
Rugsėjo 16 d. mane 

lankė A. Zolenka iš Frack
ville, Pa., su kitais dviem 
draugais — S. Sulvinsku ir 
J. Mordoka. Tai buvo gra
žus pasikalbėjimas apie 
mūsų šių diemt reikalus. 
Esu labai dėkingas draugui 
Zolenkai už atsilankymą 
pas mane, nes aš niekur ne
išeinu, tai man labai nu
sibosta vienam be draugų.

Aš dar šiaip taip nesu 
silpnas, bet tos mano kojos 
tai labai silpnos. Jos atsi
sako mane nešioti. Rokuo- 
ja, kad jos jau per 85 me
tus mane išnešiojo ikvaliai.

Aš, žinoma, kai buvau 
jaunas, tai nesėdėjau na
mie. Aš vis su draugais. 
Tai išgerti po biskį, tai

ap

pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., rugsėjo (Sept*) 26, 1957
Daugiau įvairiu parengi

mų Laisvės naudai*

devėlando Jhios
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

Jau tapo pasiųstos užuojautos 
dviejų narių, J. Samuolio ir 
S. Buivydo mylimiesiems.

Nutarta turėti priešmettni 
Ksusirinkimą su vaišėmis gruo
džio 13 d. ir pažmonį gruo
džio 7 d.

'Nominavome į LLD Centra-

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Atsibuvusios Lietuvos Sūnų 
?r Dukterų Field Day Komisi
ja rengia Lobster (repliukų- 
vėžių) pietus. Įvyks sekma
dienį, rugsėjo 29 d., Olympia 
Parke, 1:30 v. dieną. Kvie
čiame visus dalyvauti. Ren
gėjos.

Detroit, Mich

(187—189)

Detroito Lietuvių Draugijų Sąryšis rengia 
puikią vakarienę, įvyks sekmadienį, spalio (Oc
tober) 13 d., pradžia 5 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Bilietas iš anksto 
perkant tik $1.25, o prie durų $1.50. Pasinau
dokite gera nuolaida, pirkite bilietus iš anksto.

Atsilankę būsite patenkinti, nes čia bus keptų 
ir virtų įvairiausių valgių, pagamintų kuo ska
niausiai. O po vakarienės bus įdomių žaismių. 
Tad malonėkite atsilankyti linksmam ir sočiam 
laiko praleidimui. Prašome nepamiršti datos 
ir pradžios šio pasilinksminimo ir kviečiame vi
sus būti jame.

Rengimo Komisija

V A J US
GAVIMUI LAISVEI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ

LAIKAS
NUO SPALIO 1-mos d. 

IKI GRUODŽIO 31, 1957

Premijomis Kontestantams
DEŠIMTYS PREMIJŲ BEI DOVANŲ PASKIRSTYTA SEKAMAI:

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Visus apšvietą ir laikraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talką 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenumeruo
tų LAISVĘ. Prenumerata $10.00 metų LAISĘ. Prenumerata $10.00 me

Visų Esančią Laisves Skaitytoje Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują Skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi ^yra daug 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. įsirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Laisvės vajus yra reikalas visų apšvietę 
Branginančių žmonių, visoje Amerikoje

.Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti pramogas 
Laisvės paramai. Su įėigomis <už prenumerata?, uždarbiais nuo parengimų 
ir .aukomis turime sukelti'Laisvei biudžetą 1958 metams. Todėl labai svar
bu ruošti pramogas, nes pier pramogas yra -proga plačiau susisiekti su žmo
nėmis. _ . ■

Rašydami lajaus reikalais adresuokite sekamai:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N* Y
. , . ' ’ . •' . ■ ■ ’ -i . c



Detroit, Mich
Ar reikėjo kabintis prie 

ypatų ?*

Laisvėje rugsėjo 
po Visur Buvusio 
dencija, kurioje jis

13 d. til- 
korespon- 
liete ypa- 

M artin ir

Aprašydamas apie 
i u ris Įvyko Navickų 
Visur Buvęs užvadino 
ku. Ten buvo pietūs už 
ir kas norėjo — valgė; 
ir gėrimo; čia tiek pat pagal 
norą. Tame parengime nebu- 
\o muzikos, nei šokių, be ku
lių piknikuose neapsieinama.

Ar jam rūpėjo kabintis 
prie C. J. Martin ir V. Za-

balių, 
darže, 
pi kni- 
$1.50, 

buvo

ns

popietyje 
prakal

ki ad tik 
“Katriutės

BUSINESS OPPORTUNITIES
-------------------------------------- ■'—*

HELP WANTED MALĖ

Norėdamas neva 
„og jo tikslas buvo 
ypata, rašė:

paslėpt, 
ne viena 

Martin tai daž
nai dalyvauja tokiuose pikni-
1 uose ar vakarienėse, bet kas 
nuvijo ten Vincą Žabui...”

Matot, jis pateisina Martin, 
bet Žabui, tai jau “tikslus 
parsidavėlis” ir. Visur buvu
sio žodžiais, parėmė menševi
kų, tautininkų ir klerikalų 
bendrą reakcini frontą.

(Kiek Žabui prisidėjo prie 
to, ką Visur Buvęs įvardina, 
I itą k irt pasakysiu.)

Apie Žabui visas Detroitas 
žino. žino, kur jis dalyvauja.

Visur Buvęs sako, “C. J. 
Martin dalyvauja piknikuo
se ir vakarienėse” nepąisant 
žmogaus įsitikinimų, žinoma, 
politinių, vistiek jis dalyvau
ja. Bet kur dalyvauja Visur 
Buvęs? Jis nepasirodė spau
dos piknikuose per dešimt 
metų: nėra buvęs Draugijų 
svetainėje, Porter Hali ren
giamose vakarienėse, nepai
sant, kokiam tikslui jos ren
giamos.

Visus Buvęs dalyvauja tik 
savo pašalpinio Klubo paren
gimuose; ir tai tik iš prievar
tos. Mat, pašalpos klubo na
riai turi dalyvaut parengi
muose verstinai; kurie neda
lyvauja, turi užsimokėt baus
mę.

Kuomet asmuo, rašydamas, 
i artojo ypatų pavardes, turė
tų pasirašyt savo pavardę.

LIETUVIU TARPE
Ruošiasi prie sekmadienio
Jau žinome, kad vaidylos 

sunkiai darbuojasi, paskutinė
je saveRėje net per tris vaka
rus praktikuoja, taipgi ir pra
eito sekmadienio 
I. i b e rt v A u d i to r i j o j e 
tavo karštame ore, 
geriau pasiruošti
gi n ta r’. 1 s” su va i d i nti.

Bet taipgi ruošiamasi ir 
Kultūriniame Centre svečius 
gerai pasitikti. Gaspadinės 
pagamins skanių; valgių. Bus 
lietuviškų kopūstų ir kitu pa- 
trovu. Niekam nereikės sek
madienį badauti. Kultūrinio 
Centro valgykloje bus galima 
visiems pasisotinti.

Laukiame svečių iš arti ir

Prašo paremti “Liaudies 
Balsą”

Kanadiškio “Liaudies Bal
so” adm. K. Kilikevičius, ra
šydamas LLD sekr. K. B. 
Depsui, primena, kaip svarbu 
finansiniai paremti savaitraš
tį “Liaudies Balsą”, kuris 
šiuo metu sunkiai verčiasi.

šiuo metu “Liaudies Bal
sas” mini sidabrinį jubiliejų. 
Būtų gerai, kad ir mes, new- 
yorkiečiai lietuviai, prisidėtu
me prie šio savaitraščio su
kakties minėjimo. O prisidėti 
galime pagal išgalę tam tiks
lui paaukojant.

Miesto tarybos 
narvs E. Brown

Akron, Ohio
Rugp. 8 d. mirė Ona 

rianė, ilgai sirgusi.
Sida- 

Gyveno 
ant farmos, kur kadaise lietu
viai laikydavo piknikus, o Si| 
darai už tai nieko neimdavo. 
Todėl, kai velionė buvo ligo
ninėje, Akrono lietuviai pa
rinko aukų išlaidoms padeng
ti. Berenkant aukas, ji mirė, 
todėl sudėti pinigai $226 per
duoti P. Sidarui. Ačiū visiems, 
kurie aukojote.

Ona Sidariene (Kulikiūtė) 
gimė Lietuvoje 1892 m. sau
sio 15 d. Šarviniu kiškių kai
me, netoli Naumiesčio. Sulau
kusi 18 mėtų atvyko į Mont
real!, Kanadoje. Iš ten atvy
ko į Akron, Ohio, ir čia iš
tekėjo už Petro Sidaro 1914 
m. Farmą įsigijo’ 1922 m. ir 
ten visą laiką gyveno.

Velionė palaidota rugp. 12 
d. Greenlawn Memorial Par
ko kapinėse. Laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių, giminių 
ir draugų.

Ona Sidarienė paliko dide
liame liūdesyje vyrą Petrą, 
dvi dukteris, Matildą ir Anną, 
keturis anūkus, dvi seseris.— 
P. Krivelskienė gyvena 
ne, o kita — Lietuvoje, 
brolį, gyv. Brooklyn, N.

Lai būva jai ramu 
Amerikos žemėje:

' Laidotuvėse dalyvavęs

Miesto tarybos narys neg
ins Earl Brown sako, kad ma
joras Wagneris, kaip matyti, 
nėra nuoširdžiai nusistatęs 
nž rasinės diskriminacijos pa
naikinimą čia. Jeigu Wagne- 
1 is nuoširdžiau stotu už rasi
nės diskriminacijos galą, jis 
smarkiau darbuotųsi, kad bū
tų pravestas Brown - Isaacs- 
Sharkey bilius prieš diskrimi
nacija butuose.

Brown sako, kad kiekvieną 
dieną, per kurią atidėliojamo 
to įstatymo priėmimą, mes 
labiau prisigretiname prie 
Arkansas gubernatoriaus 
Faubuso. Rasistinė diskrimi
nacija viename šalies kampe, 
kokios formos ji nebūtų, pa
deda diskriminacijai kitose 
šalies dalyse, sako Brown.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

muštas ar nudurtas, o dabar 
užtenka vieno kurio primuši
mo beveik iki mirties! Džiau
giamasi, jeigu vienas kuris 
būna taip sudaužytas, sumė- 
sinėtas, jog nuo grindų nebe
gali atsikelti!

Toksai sportas neturėtų 
rasti vietos tikrai civilizuoto
je tautoje!

Nesuprantu, kodėl šitokią 
barbarizmo liekana yra skai
toma sportu ir socialistiniuose 
kraštuose!

Akro- 
viena c

ilsėtis

Jau gerokas laikas po Ta
rybų Sąjungą važinėja Elea
nor Rooseveltienė. Paprastai, 
laikraščiai daug rašydavo 
apie >jos panašias keliones. 
Bet šį sykį beveik nieko nesi
mato komercinėje spaudoje. 
Ar jinai nenori, kad apie šią 
jos kelionę rašytų, ar komer
cinė spauda jos apsilankymą 
boikotuoja ?

PRANEŠIMAS
CAMDEN, N. J.

133 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, pradžia 2-rą 
piet, paprastoje 
pos nariai yra 
kyti.

Nuo 
mėnesio 
gavimui 
jinimui išsibaigusiųjų prenumeratų. 
Taipgi bus rinkimas vajininkų ir 
apsvarstymas kitų svarbių dalykų. 
Todėl susirinkite visi. (186-190)

vai., po- 
vietoje. Visi kuo- 
kviečiami atsilan-

dienos ateinančio
Laisvės vajus

pirmos
prasideda 

naujų skaitytojų ir atnau-

Nežinau, kuris turėtų gau
ti už “gudrumą” medalį: Ed
gar Hoover, FBI galva, ar Pi
jus Grigaitis. Abudu labai iš
sigandę komunistų, • bet tose 
pačiose Naujienose (rugsėjo 
21 d.) Hooveris persergsti
Ameriką, kad komunizmo pa
vojus tebėra labai didelis, o 
Grigaitis džiaugiasi, kad “Pa
saulio revoliucija, keliauda- 
dama iš Maskvos, matyt, kur 
nors paklydo — ir į Ameriką 
neatėjo.”

Gyvesne atmosfera ryški 
kairiame judėjime čia

Vienas didžiausių pažan
giečių mitingų per paskuti
nius k ei oris metus Įvyko pra
eitą savaitgali, New Yorke — 
f pie 2,000 žmonių susirinko į 
Carnegie salę, kad išreikšti 
savo protestą prieš rasistus, 
kad pasisakyti už ne-ameriki- 
nio kongresinio komiteto pa
naikinimą, už civilines teises.

Mitingas buvo ypatingai ge
ras, nes jame dalyvavo daug 
jaunimo, studentų, jaunų dar
bininkų. Jau ilgokas laikas, 
kaip teko matyti tiek jaunų 
veidų kokiame nors kairiečių 
pobūvyje.

Tuo pačiu laiku kairiečiai 
pabaigė savo kampaniją, — 
jie surinko pakankamai para
šų po peticijomis u’ž komunis
tes Elizabeth Gurley Flynn 
kandidatūrą Į miesto tarybą. 
Tiesa, siekta surinkti 
4,000 ir surinkta 3„725 
kalingas minimumas 
3.000). Bet kampanija
vien gali būti skaitomą pasi
sekusia. Reikia atsiminti, kad 
tie parašai buvo renkami ne tarę dalyvauti forume kartu 
viso miesto pločiu, o tik 24-j su komunistais, trockistais, 
oje rinkiminėje apylinkėje, iš j pacifistais ir kitais.

kurios Flynn planuoja kandi
datuoti. 1

Kairiajame Judėjime bend
rai dabar jaučiasi tam tikras 
pagyvėjimas, tam tikra, lais
vesnė atmosfera, sako pažan
gus laikraštis “National Guar
dian”. Prie to, aišku, priside
da kai kurios atkovotos civili
nės laisvės, Aukščiausiojo 
teismo nutarimai prieš kai ku
riuos Smitho akto aspektus 
ir 1.1.

SANDWICH SHOP
Ideal for young couple, 5 days, 
7 A. M. to 5:30 P. M. Factory sec
tion, outgoing orders, can’ be built 
up. Any reasonable offer for quick 
sale. Reason, illness.

Call BE. 2-9747
8634 18 Ave., Bensonhurst, B’klyn 

(182-189)

GLAZER, experienced, all around 
man. Picture frame maker, cabine^ 
work, alterations. Must drive, 
license, speak English. Steady work, 
good conditions. Goldberg, 22S*s 
Columbus Ave., near 70 St., N. Y. C. 
or call EN. 2-0487. (182-189)

virs 
(rei- 
y i' a 

vis

ŠĮ rudenį ir žiemą, kaip at
rodo, bus nemažai debatų ir 
diskusijų, kurias rengia Socia
listinės vienybės forumas. 
Forumo veikėjai sako, kad 
beveik kas savaitgali bus fo
rumo kokie nors pobūviai ly
giagrečiai keliose salėse ke
liose miesto dalyse.

Įdomu, kad nors Socialistų 
partija - Socialdemokratų fe
deracija neprisidėjo prie fo
rumo ir net draudžia savo na
riams jame dalyvauti, visa 
eilė tos grupės veikėjų nusi-

Po miestą pasidairius
Rodeo ir šuo Lassie

Madison Square Gardene 
dabar prasidėjo Rodeo per
statymai -grandioziški spek
takliai, kurie taikomi ypatin
gai vaikams. Programą pildo 
apie /200 kovbojų, ekspertai- 
jojikai, arkliai, buliai, šokėjai 
ir t. t. Bet šiuo kartu Rodeo 
rengėjai, norėdami užtikrinti, 
kad vaikai tikrai prašys savo 
tėvų būti nuvesti į Madison 
Square Gardena, programon 
įtraukė ir Lassie, o> Lassie, 
kaip tai visi žino, tai tas gar
sus filmų šuo, kuris “uždirba 
daugiau, negu1 bet kuris kitas 
šuo pasaulyje” — kelis tūks
tančius dolerių per savaitę.

Lassie, tiesa, neturi ypatin
go talento, ir net yra skepti
kų, kurie sako, kad yra keli 
to vardo šunys, kurie pamai
nomis vaidina, bet vienaip ar 
kitaip,,Lassie per filmus ir te
leviziją yra užsikariavęs šiltą 
vietą Amerikos vaikų širdyse, 
ir jie tūkstančiais, be abejo, 
bus vedami, kad pamatyti ir 
Rodeo ir Lassie Gardene... 
Perstatymai iki spalio mėne
sio 13 dienos.

. Matyti ar nematyti?
Kelios dienos atgal pasi

baigė škotų šokėjų ir muzi
kantų ansamblio x koncertai 
New Yorke. Tai pasauliniai 
garsus ansamblis ir jis atvyko 
iš Škotijos. New Yorke škotų 
nelabai daug, bet žymiai dau
giau čia yra airių. Škotų šo
kiai ir muzika gan panašūs į

kurie kartu 
kandidatuoja, 

tarybos pirmi- 
ir Kontrolie-

GROCERY, BUTCHER, GOOD GO
ING. Business established 12 years. 
Fine beer business, suitable husband 
wife or partners. Now doing $950 
to $1000 gross weekly. Can add 
fruits & vegetables. Will do more. 
Rent $120, long lease obtainable. 
Real good buy, fine location. 5202 
Ave. N, Brooklyn. Call CL. 8-0315, 
Geraci. (182-189)

Vyras* Abelnas darbas fabrike. 
Kalbantis angliškai. 45 vai. savaitė. 
Prie smėlio ir kitokių darbų. Taip
gi. prisiruošimas prie maliavojimo. 
Nuolatinis darbas. PRODUCTION 
SPRAYING, INC., 49 Sylvester St., 
Westbury, L. I. (185-187)

Politinėje padangėje
Liberalų organizacija ADA 

(Americans for Democratic 
Action), kaip žinia, indorsa- 
vo majorą Wagnerj, bet nein- 
dorsavo kitų demokratų par
tijos kandidatų, 
su Wagneriu 
kaip tai miesto 
ninko• Starkaus 
riaus Gerosos.

Wagneris dabar atsidūrė 
dilemoje: priimti indorsavi- 
mą, ar ne. Jis jau išreiškė sa
vo apgailestavimą, kad ADA 
neindorsavo visų. Priimti !n- 
dorsavimą reikštų kaip ir 
bent kiek atsirubežluoti nuo 
Starkaus ir Gerosos, o nepri
imti 
nius 
jam

HAM & EGGS RESTAURANT
Doing a good business. Modern, 
long lease. Owner-Landlord. Trial 
basis. Manhattan. Call 10-12 noon, 
4-6 P. M. LE. 4- 6888, Evenings 
TR. 6-2777.

Gold Stamper.

Experienced.
Kensol or Similar machine.

Night work.
8 hours or part.
Call—OR. 5-6950.

(185-187)

(182-189)

reikštų Įerzinti liberali- 
elementus, kurių parama 
labai reikalinga.

būtų 
kon-

geru airiu-patrio-

ansamblis yra 
susidedantis iš 
kurie tarnauja

airių, ir vietiniai airiai 
masiniai ėję į ansamblio 
(ertus.

Bet kiekvienas airių kilmės 
newyorkietis, kuris tik turėjo 
norą eiti į tuos koncertus, tu- 
lėjo apsispręsti: eiti, muzikos 
ir šokių mėgimo vardan, aroa 
ne’iti ir būti 
tu ?

Mat, tas 
probritiškas, 
škotų karių,
Britanijos armijoje. Remti to
ki ansamblį, tai lyg pritarti 
Britanijos okupacijai šiauri
nėje Airijoje. Ir taip tūkstan
čiai airių, kurie labai būtų 
mėgę išgirsti škotiškai-air įs
kųs skudučius, pamatyti bend
rus škotųj-airių šokius —- sė
dėjo namie...

Streikieriai laimėjo teisę

Brooklyn© plesterininkai, 
kurie streikuoja nuo rugp. 20 
d., teisme laimėjo teisę ir to
liau užstreikuotas vietas j pi
ketuoti. Teisėjas atmetė kon- 
traktorių prašymą sulaikyti 
pikietavimą.

Susirinkimas
LLD 1-ios kuopos svarbus 

usirinkimas įvyks rugsėjo 27,

minacijas j Centro valdybą tu
rėsim atlikti. Kitų svarbių rei
kalų randasi. Visi nariai Įsi
pareigokite būti.'

Valdyba

Trys gudrios mergaitės 
išvengė didžios nelaimės 
New Hyde Park priemesty- 

je, Long Islande, trys gudrios 
15 metų mergaitės apsaugo
jo autobusą, jo keleivius ir 
save nuo didžios nelaimės. 
Jos važiavo mokyklos autobu
su, kuomet vairuotojas A. Ba- 
cigalupo staiga pasviro ir nu
virto nuo savo vietos. Mergai
tes, sėdėjusios netoli vairo, 
šoko pirmyn. Viena, Carol
Clark,, pagriebė vairą, tuo 
tarpu, kai Lois Pfaff užmynė 
ant tormozo, o Virginia Mc
Carthy ištraukė pagelbinį 
tormozą. Taip greitai ir gerai 
jos tą padarė, kad autobusas 
neiškrypo iš kelio ir tapo 
stabdytas.

Autobusų kompanija 
ko, kad tai beveik tikras
būklas, kad jaunos mergai
tės galėjo laiku ir taip puikiai 
autobusą sulaikyti.
ju aktas, autobusas būtų atsi
dūręs didžioje katastrofoje ir 
gal būtų užsimušę visi, o gal 
dar būtų užmušęs ir praei
vius.

Vairuotojas, kaip pasirodė, 
mirė nuo širdies smūgio

GROCERY-MEATS-HEROES
Corner store, Low rent $60, long 
lease, open 6 days, well stocked. 
$5,000. Commercial section, Ozone 
Park, Queens. Must sell by end of 
October. Other business interests. 
Call HO. 4-6306.

PORTER. 55 m. amžiaus. Daliai 
laiko. 9 v. r., iki 1 v. d. Nuolatinis 
darbas. Nesunkus darbas. Alga $1.10 / 
į vai. v-'

LIBERTY MUTUAL INS. CO. 
381 Sunrise Highway 

Lynbrook, L. I.
(186-192)

SU-

sa- 
ste-

(182-189)

BARBERS’ BUERS!
BARBER SHOP. Good business, 
fine location, long established. 3 
man shop, low rental, Jong lease. 
A good buy for $2,200. Hempstead, 
L. I., N. Y. Call IV. 6-9487. After 
7 P. M., WE. 1-3158.

(182-189)

PORTER

8 v. r. iki 5 v. v. 
$60 į savaitę ir valgis.

VALLEY STREAM PARK INN w 
180 W. Merrick Rd. 
Valley Stream, L. I.

VA. 5-6035.
(186-188)

HELP WANTED—FEMALE

Church 
section,

CANDY—STATIONERY 
FOUNTAIN 

Good location, near R. C. 
and school. Ridgewood
Brooklyn. Doing $600-$700 weekly. 
Closed Monday. 3 nice rooms with 
steam heat. Gas' Appliance $57.50. 
Excellent for couple.

Call HY. 1-8634.
(182-189)

NAMŲ DARBININKE—-VIRfcJA 
7

Air conditioned namai, guolis vie
toje, visi darbo patogumai ir įren
gimai. Atskiras kambarys, TV ir 
maudynė. Gera alga. FR. 4-29U&

(186-192)
NEIGHBORHOOD TAVERN

Privatus savi- 
ideališkas 

porai pusininkų, individualų, 
sąlygos, žema renda. • parsi- 
prieinamai. Persitikrinkite 

HAstings 5-6943.
((184-191)

in Yonkers, N. Y. 
nirikas, seniai įsteigtas, 
biznis 
Geros 
duoda 
patys.

-J- • -* J 1 J

Jeigu ne ditional

Elena Giusti, nuostabi italė 
dainininkė koncertuose ir TV 
programose, dabar dainuoja 
Roxy teatre, kur dabar rodo
mas filmas “The Sun Also Ri
ses”. Filme vaidina Ava Gard
ner, Tyrone Power, Mel Fer- 
rer, Errol Flynn ir Eddie Al
bert.

MATYSITE

LIBERTY AUDITORIUM
110-P6 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

“KATRIUTĖS GINTARUS”
Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Pradžia 4 vai. popiet. Įžanga $1.25 *

Veikalas yra ža vejantis, iš Lietuvos gyvenimo.
Jis yra sutaisytas operetės formoje.

Tai girdėsime gražių dainelių.
Vaidintojai-dainininkar-— pasižymėję mūsų 

lietuviško teatro darbuotojai.
Rengėjai kviečia iš arti ir toli visus 
tą dieną susirinkti į Liberty Auditoriją.

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo, 
žmonijai.

Knyga 1S 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisve
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

Candy Fountain. 3 rooms rear, 
4 rooms above store. Rented ad- 

income. Store grossing 
$800 a week. 3 yr. lease 

Renewable, near catholic 
an'd school. Partners dis- 

Must sell by October. Call 
9-9556 after 6 P. M. Call 

B’klyn loc. (185-191)

$700 to 
to go. 
church 
agree. 
DE.
NI. 5-7294.

Saldainių Krautuvė. 6 kamba
riai. Žema renda. Įeigos $400 j 
savaitę. Tinkamas sav, gali padi
dinti jeigas. Arti dirbtuvių ir kitų 
išdirbysčių. Prie buso stoties. Ge
ras pirkinys, $2,000. Nesveikavimas 
verčia parduoti. 5416 Flushing Ave., 
arti Metropolitan Avc., Maspethe. 
EV. 2-8924. (187-193)

Body and Fender Shop. 6 karai. 
Pilnai įtaisyta. Brooklyne. Priva- 
tiškas savininkas, priverstas par
duoti iš priežasties privatiškių san- 
tikių. 2,000 j mėnesį, garantuotai. 
Gera vieta. Prieinama kaina. Shore 
Road 5-2900.

(187-193)

GAS STATION & PARKING LOT
Jamaica, rebate, prieinama kaina. 
Parkinimo įeigos apmoka rendą 

už stotį ir lotą.
Klauskite Pete arba Mike 

RE! 9-9600
7 , (185-187)

ASTORIA, candy & stationery store, 
naujas fontanas, 414 rūmo, garu 
apšildomas, arti subway, mokyklų 
ir dirbtuvių. Atviras langas, Hero’s. 
Abelnai $500 iki $600 savaitinių jei
gu. Renda tik $120 j mėnesi. Tinka 
porai. 6V2 dienos atdara. Gali būt 
praplėstas biznis. $6,500 greitam 
pardavimui. Šaukite RA. 8-9683.

(183-189)

LUNCHEONETTE. Arti Kolegi
jos, skersai naujų namų, ManhaL 
tane. 22 sėdynės. Atdara 6 dienas. 
Įeiga $700 j savaitę. Prieinamas 
lease. Skambinkite po 4 v. .dieną. 
UN. 4-9314.

BAR—GRILL

(186-188)

Elmhurst . 
įeigos $500 iki $600 j savaitę. 

Galima pagerinti. Tiktai $6,500.
v Skambinkite

HA. 9-8814 ar ST. 4-9585.
(186-188)

LUNCHEONETTE-CANDY STORE 
Greitam pardavimui, prieinama kai
na. Geras lease, žema renda. Susi
tarsime. Vien tik pirkėjai. East 
New York dalyje (Brooklyne). 
Skambinkite tarp 6-7 v. v.

TA. 7-9862.
(186-188)

BUSINESS & FRANCHISE
1947, 29 Passenger Bus. Franchise 
worth $15,000, bus worth $4,000. 
ICC rights from Rockland County 
to Amityville, L. I. Worth $30,000, 
sacrifice price $15,000.

1427 Willow Ave., Hoboken, N. J. 
OLdfield 6-2889 9-5 PM

(186-192)

NAMŲ TVARKYTOJA, angliškai ar 
vokiškai kalbanti, padėti prie val
gių gaminimo. Taipgi mylinti vai
kus. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Yra ir kiti darbininkai. \Gera 
mokestis, linksma aplinka.. Vieta 
Cederhurst, L. I. šaukite VI. 8- 
1000 arba FRanklin 1-1340. *

(186-190)

Moteriškė. Prie bufeto, gerai 
įsteigtame restaurante. Nuo 6 v. 
v. iki 9 v. v. Gera alga. Nuolatinis 
darbas. Pusamžė. . Valgis veltui. 
ATLANTIC RESTAURANT, 91-60 
Lefferts Blvd., Richmond Hill, L. I. 
VI. 6-9624. i

(186-190)' 
________________________________ i '

Virėja—Stalų patarnautoja

Patyrysi. Du šeimoje. Reikalingi 
paliudijimai. Gerai alga. Kalbanti 
angliškai. Skambinkite dieną ar va
kare. TE. 8-0849.

(185-187)

CLINTON DELICATESSEN

Female Cook.
6 days, 8 A. M. to 2 P. M.

426 Clinton St. 
Hempstead, L. I., N. Y. 

or call IV. 3-7930.
(185-192)

MEZGEJA

Prie vėliausių madų. Su patyrimu. 
Nuolatinis darbas. Gera Alga.
DEBONAIR SPORTSWEAR 

60-84 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

HE. 3-0677. 1
(187-189)

MISC. ADS

STATEN ISLAND, N. Y.

Robinson Ave., 2 Lots, Groton' St., 
both near Great Kills Beach. 
Staten Island is growing. A sound 
investment. Private ownership.

HO. 6-398
(182-184)

For Sale

CLEANING & TAILORING STORU 

sale. Good location. Sacrifice. 
KAY'S CLEANERS 
101 Sherman Ave. 

New York City uptown.
Call LO. 9-5348

(182-187'

For

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

k

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-8172

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., rugsėjo (Sept.) 26, 1957




