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V. Gomulkos žodis.
Jean Sibelius.
Žemaitė paštaženklyje.
Geros pasekmės.

Rašo R. Mizara

Prie Little Rock mokyklos kariai palaiko
tvarką, bet mieste rasistai puola negrus; 
pačioje mokykloje negrai priimti gražiai

M v-

Vežiku unija turi pašalinti 
keturis savo pareigūnus, o 
jei ne. ją išmes iš AFL-CIO

Little Rock. — Ketvirta
dienį ahtrą dieną iš eiles ka
reiviai parašutistai iš 100-os 
divizijos budėjo prie vieti
nės Central High mokykl- 
los. Kaip pirmą dieną, taip 
antrą devyni negrai moki
niai, šešios, mergaitės ir 
trys ' berniukai, mokyklon 
atvežti kariniu automobi
liu. Kai tie patys negrai 
mokiniai praeitą savaitę 
vieną dieną įėjo mokyklon 
(bet paskui mokyklai nusi
leidus rasistams tapo paša
linti), jie įėjo pro užpakali
nes duris. Dabar jie ėjo 
pro priekines duris ir juos 
iš abiejų pusių saugojo ka
reiviai su nuogais durtuvais 
ant šautuvų.

Rasistiniai chuliganai 
nebedrįso artintis, bet iš 
kiek tolėliau šaukė ir vadi
no karius “nigerių mylėto
jais”. Vienas pravažiuo
jantis rasistas sušuko ka
reiviams: “Viso ko jums 
dabar reikia, tai sovietiškos 
vėliavos”.

Parašutistams karei
viams įsakyta elgtis griež
tai, bet santūriai. Jie nieko 
neatsako į šauksmus, bet 
išvaiko kiekvieną grupę

Liaudies Kinija 
pabaigė statyti 
savo didi tilta 

K—

Pekinas. — Liaudies Kini
ja pabaigė statyti didįjį 
tiltą skersai Jangcėš — di
džiausią tiltą Kinijoje, jun
giantį šiaurės Kiniją su 
Pietine pirmu kartu istori
joje. Apie tokį tiltą seniai 
svajojo Kinijos patriotai, 
nes visuomet buvo sakoma, 
kad Kinija, neturėdama 
tilto skersai Jangcės, fak- 
tinai yra vandeniu atkirs
tų dviejų šalių sąjunga.

Tiltas yra mylios, ilgio 
ir dviejų aukštų — viename 
tęsiasi geležinkelio linija, 
o virš jo rieda aiitomobi- į 
liai, vežimai, dviračiai. Yra j 
ir kaip šaligatviai pėstiems 
tiltą pereiti.

Tilto atidarymas praves
tas su tam tikromis cere
monijomis. Pirmas trauki
nys, kuris pravažiavo til
tą, buvo apdengtas raudo
nomis vėliavomis. Juomi 
važiavo patys tilto staty
bos darbininkai, inžinieriai 
ir t. t. Inžinierių tarpe ran
dasi ir tarybiniai ekspertai 
-technikai, kurie padėjo ki
nams tiltą statyti.

“Jei mes sakome, kad mū
są vakarinis rubežius yra tai
kos Europoje rubežius, kiek
vienas tai turi suprasti, jog 
tokis pasakymas yra ne pro
pagandos šūkis, o gryna tie
sa...“

Taip pareiškė Vladislovas 
Gomulka, Lenkijos Liaudies 
Respublikos vadovas. Ir jis 
pridėjo: jei Adenauerio val
džia, jei Vakarų Vokietija 
bandytų mūsų vakarinj rube- 
žių pakeisti, būtų karas.

V. Gomulka kalbėjo auto
mobilių fabriko darbininkams 
Varšuvoje. Jis priminė, kad 
tokios minties, kokią jis pa
reiškė, laikosi ir Jugoslavija, 
ne tik visos kitos socialistinės 
valstybės.

Tenka priminti, jog Vakarų 
Vokietijos militaristai gink
luoja vokiečius ir plepa jiems 
apie tai, kad reikią tarp Len
kijos ir Vokietijos rubežių pa
keisti, reikią, užgrobti kai ku
rias žemes, kurias Lenkija 
gavo po karo.

* Na, o Rytų Vokietija užgy-- 
|rė dabartinius Lenki jos-Vo
kietijos rubežius.
* Jei “Vakarai” nekusintų 

\ vokiečių militaristų, tai jie be
abejojimo neplepėtų tokių 
dalykų, kaip Lenkijos-Vokie- 
tijos rubežiaus keitimas.

__ *
Su mirtimi Jean Sibelijaus 

pasaulis neteko vieno didžiau
sių muzikos genijų.

Sibelijus sukūrė tokių sim
fonijų, kurios bus žinomos, 
kuriomis pasaulis gėrėsis per 
šimtmečius. Kam teko girdė
ti jo “Finlandiją“, niekad ne
pamirš jos kūrinio tėvo, kaip 
tie, kurie yra girdėję “1812’’, 
nepamiršta Čaikovskio.

Sibelijus mirė sulaukęs 91
I metų amžiaus.

Niedidelės tautos, tokios 
kaip Suomija, duoda pasau
liui genijų lygiai taip, kaip ir 
didelės tautos. ,

Rusų rašytojas Erenburgas, 
kadaise rašydamas apie Lietu
vą, pasakė: tokio dalyko, kaip 
maža tauta, nėra. Tauta gali 
būti neskaitlinga, bet ji kultū
rinėje srityje gali suvaidinti 
tokią pat rolę, o gal net ir di
desnę, kaip ir skaitlingoji.

• r •
Tarybų Sąjungoje yra iš

leisti paštaženkliai su lietuvių 
rašytojos ‘Žemaitės atvaizdu.

Paštaženklis (stampa) la
ibai įspūdingas ir dailus.

Man vienas asmuo sakė, 
'^’kad i jis niekad nepažiūri į 
(paštaženklius, užlipintus ant 

laiškų, kuriuos jis gauna.
O man rodosi reikėtų į paš

taženklius gerai pažvelgti, 
ypatingai į (Tarybų Sąjungos 
paštaženklius, nes juose daž
niausiai yra atvaizdai žymių* 
Ihokslo ir kultūros darbuoto
ju

Koks dailus buvo pašta- 
ženklis su poetės Salomėjos 
Nėries atvaizdu, išleistas prieš 

/ keletą metų!
Bendrai, daugelis pašta- 

ženklių yra žymių menininkų 
darbo vaisiai. 

•
/ Jonas Skliutas rašo, kad 

praėjusį sekmadienį Worces-

teryje įvykęs piknikas pelno 
davė arti tris šimtus dolerių. 
Visa tai prisiųsta Laisvei.

To pelno nebūltų buvę, jei 
darbštieji i r sumaningieji 
worcesteriečiai, įskaitant ir 
patį J. Skliutą, nebūtų gerai 
ir rūpestingai piknike dirbę.

Ačiū jiems, ačiū!

rasistų, kurie pradeda kur 
nors burtis.

Tolėliau, betgi, kitaip
Tuo tarpu, kai tvarka ir 

ramybė viešpatauja prie 
pat mokyklos, likusiose 
miesto dalyse bent kiek ki
taip. Įniršę rasistai keliose 
vietose puolė negrus ir juos 
sumušė ir grasina, kad “dar 
kas nors ateis”. Vienas 
negras jaunuolis buvo ke
turių baltų chuliganų ve
jamas per gatves ir išsigel
bėjo tik įsprukęs į vieną 
namą.

Vietinė policija bando pa
laikyti tvarką, bet nelabai 
energingai. Nuotaika gy
ventojų tarpe maišyta. Kai 
kurie rasistų sukiršinti ele
mentai sako, kad taip dar 
viskas nesibaigs, kad “bal
tojo Arkanso garbė dar

Pasaulis apie Little Rock:
Mr tai 20-as amžius?

Londonas. — Visa Euro
pos spauda be išimties ra
šo apie Little Rock įvykius 
kaip svarbiausius pasauly
je — visų akys atkreiptos 
į tą palyginamai mažą 
miestą / tolimoje Arkanso 
valstijoje, kur atsilošia ši 
tragedija.

Britų liberalų laikraštis 
“News Chronicle” sako, kad 
suaugusių chuliganų užpul
dinėjimai ant vaikų yra 
bjauriausias nusikaltimas, 
kokį galima užtikti. Eisen- 
howeris gerai padarė pa
siųsdamas armiją tvarkai 
palaikyti, bet jis tą padarė 
pavėluotai — reikėjo riau
šėms užkirsti kelią anks
čiau.

Vietinis Londono “Dai
ly Mirror”, didžiausias, savo 
cirkuliacija britų laikraštis, 
sako, kad niekad Amerikos 
prestyžas nebuvo toks že
mas Europoje, kaip yra 
dabar. Darbiečių “Daily 
Herald” sako, kad gub. 
Faubus turėtų būti teisia
mas kaip kriminalistas.

Paryžiuje vidurkelio 
“Le Monde” pabrėžia, kad 
nėra reikalo sveikinti ,Ei- 
senhowerio žingsnį — jis 
padarė tik minimumą, ko 
galima buvo tikėtis iš žmo
niškumo taško, ir taipgi pa
vėluotai. Jeigu tragingieji 
įvykiai Little Rocke nebūtų 
buvę sulaikyti, sako “Le 
Monde”, pasaulis būtų lai
kęs dabartinę ’ Amerikos 
valdžią kaip moraliniai vi-

Montrealis. — Kanadon 
sugrįžo hitlerininkas ,Otto 
Strasser. Strasseriš7 dar 
Hitlerio valdymo laikais su
sipešė su Fiureriu ir suda
rė kaip ir opozicinį “juodą
jį frontą”, o paskui išvyko 
užsienin. Ilgoką laiką jis gy
veno Kanadoje. 1955 me

bus atstatyta”. Viena seny
va rasiste miesto centre 
atsistojusi drožė prakalbą, 
kad tai “juodžiausia diena 
Little Rock istorijoje” ir 
kad ji su ašaromis akyse 
stebėjo negrus einant “mū
sų mokyklon”.

Bet didelė dauguma gy
ventojų, sako stebėtojai, 
pritaria JEisenhowerio žing
sniams.

Juos priėmė draugiškai
Po pirmos dienos mo

kykloje negrai mokiniai 
buvo klausinėjami, kaip 
juos priėmė baltieji mo
kiniai. Visi* atsakė, kad 
draugiškai. Daugelis baltų 
mokinių sakė, kad jie nori, 
jog suaugę paliktų juos ra
mybėje — “tada mes patys 
išrišime klausimus”.

Pertraukų metu gali- 

sai supuvusią.
Komunistų “l’Humanite” 

spausdina pirmame pusla
pyje fotografijas iš Little 
Rock ir prideda, kad ko
mentarų prie jų nereikia.-

Romos laikraštis. “Gior- 
nale d’Italia” sako, kad Ar- 
kąnso valstija gali turėti 
šaldytuvus, automobilius ir_ 
kitus moderniškus daly
kus, bet moraliniai ji glūdi 
Viduramžiuose.

Maskvos radijas sako, 
kad sunku patikėti, jog to
kie dalykai, kokie dedasi 
Little Rocke, gali v^kti 
dabar. Maskva klausia: 
“Ar tai dvidešimtas am
žius?” “Pravda” sako, kad 
sunku patikėti, jog dvide
šimtame amžiuje šalyje,' 
kuri skelbiasi esanti de
mokratinių laisvių kraštu, 
gali vykti tokie biaurūs į- 
vykiai.

Azijos ir Afrikos spauda 
vienu balsu rašo su pasipik
tinimu prieš Amerikos ra
sistus ir sako, kad Eisen- 
howerio žingsniai per daug 
švelnūs. .Dauguma Lotynų 
Amerikos laikraščių rašo 
panašia prasme.

Tik vieno krašto kai ku
rie laikraščiai rašo su sim
patija Arkanso rasistams: 
Pietų' Afrikos afrikanderių 
—malančių spauda, kuri 
vaizduoja gub. Faubus 
didvyriu ir Little Rock ra
sistinius chuliganus kaip 
“baltosios rasės garbės gy
nėjus”.

tais jis sugrįžo Vokietijon, 
kur bandė organizuoti nau
jas pro-nacines grupes, 
bet be' didelio pasisekimo. 
Matydamas, kad jis negali 
atnaujinti politinę karje
rą Vokietijoje, jis dabar 
grįžo Kanadon. 

ma buvo matyti negrus 
mokinius ramiai kalbantis 
su baltais. Pietų pertrau
kos metu vienas negras 
berniukas sėdėjo ir valgė 
savo, sandvičius vienišas. 
Prie jo priėjo baltas mo
kinys ir mokinė. Jie jam 
sakė: “Ar sėstum prie mū
sų kartu valgyti?” “Su. 
mielu noru”, atsakė jis. Kai 
kurie rasistiniai nusiteikę 
mokiniai murmėjo panosė
je, sakydami, kad “klasėse 
darosi ankštoka”. Faktinai 
klasėse buvo nemažai tuš
čių vietų, nes kai kurie 
rasistai klases boikotuoja.

Pačios mokyklos korido
riuose vaikštinėja kariai- 
sargybiniai. Jeigu pačioje 
mokykloje vyktų neramu
mai, mokytojai gali pa
šaukti juos, kad pašalinti 
nenuoramas.

Naktį tarp trečiadienio ir 
ketvirtadienio sargybą prie 
mokyklos perėmė Arkanso 
nacionalinės gvardijos ka
reiviai, kurie dabar po fe- 
deraline kontrole, bet ket
virtadienio rytą prie mo- 
klyklos vėl buvo parašutis
tai.

Sovietai keičia 
savo ekonomijos 
ateities planus
Maskva. — T arybų Są

jungos valdžia ir Komu
nistų , partijos vadovybė 
paskelbė svarbias pakaitas 
savo ekonominiuose planuo
se — dabartinis penkėrių 
metų planas bus anuliuo
tas ateinančių metų pabai
goje ir jo vieton bus pra
dėta įgyvendinti naują sep- 
tynerių metą planą, api
mantį 1958-1965 m.’ laikotar
pį. Aiškinama, kad dabar
tinis penkerių metų pla
nas nenumatė decentraliza
cijos, kuri dabar praveda
ma, ir todėl tenka keisti 
visus planus. Kaip žinia, 
tarybinė ekonomija, kur 
anksčiau buvo tvarkoma 
beveik pilnai iš centro mi
nisterijų Maskvoje, dabar 
žymia dalimi tvarkoma vie
tose.

Varšuva. — Gomulka ne
seniai sakęs britų kairių 
darbiečių lyderiui Bevanui, 
kad valdžia buvo priver
sta bent kiek suvaržyti 
spaudos , laisvę. Gomulka 
aiškino, kad kai kuriuose 
laikraščiuose socializmui 
priešingi elementai bandė 
kritikuoti pačius socializ
mo pamatus. Gomulka sa
kė, kad kritika, kad ir ar
šiausia, siekianti gerinti 
socializmo statybos kelius, 
bus leista ir net skatinama, 
bet nebus duota laisvės 
tiems, kurie, kad ir subti
liai, ragina grįžti prie 
kapitalizmo. 
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New Yorkas. — AFL- 
CIO pild. taryba įteikė Ve- 
žikų-tymsterių unijai kaip 
ir ultimatumą: jai duota ly
giai keturos savaitės, per 
kurias ji turi pašalinti ke
turis savo aukštus vadus, 
kurie, sako AFL-CIO tary- 
ba, yra įsivėlę į suktybes 
ir ryšius su ko rup tu o tais 
gaivalais ir raketieriais. Tie 
keturi Vežikų unijos lyde
riai yra Dave Beck, dabar
tinis prezidentas, kuris ir 
šiaip planuoja rezignuoti; 
James Hoffa, kuris turi am
bicijų tapti unijos preziden
tu Becko vietoje, ir James

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Archeologiniai tyrinėjimai
Vilnius. — Lietuvos Mok

slų akademijos Istorijos in
stitutas šiais metais vykdė 
archeologinius kasinėjimus 
Vilniuje, Gedimino kalno 
papėdėje, Trakuose, Kauno 
elektros stoties statybos ra
jone.

Archeologijos mokslui y- 
pač daug naujo davė šiemet 
pradėti Jiezno rajono Auk
štadvario piliakalnio tyri
nėjimai. Ant piliakalnio ir 
žemai buvusioje gyvenvie
tėje žmonių gyventa V- 
XIII šimtmečiais.

I

Tyrinėjant gyvenvietę 
rasta daug įvairių V šimt
mečio namų apyvokos daik
tų: trinamųjų girnų, puo
dų šukių, verpstukų, gele
žinių piautuvų, peilių, ylų 
bei žalvarinių papuošalų. Iš 
viso gyvenvietėje surinkta 
daugiau kaip 300 įvairių 
dirbinių. Aptikti taip pat 
gyvulių kaulai, suanglėję 
grūdai, ūkinių pastatų lie
kanos.

Kasinėjant piliakalnį bu
vo tiriami buvusieji sutvir
tinimai, o taip pat ūkiniai 
bei gyvenamieji pastatai. 
Nustatyta, kad sutvirtini
mams ir pastatams buvo 
naudojama medis, molis ir 
akmenys.

Pačiame piliakalnyje, 
kaip ir gyvenvietėje, aptikti 
gamybos įrankiai, ginklai 
ir papuošalai. Archeologi
niu požiūriu didelę reikšmę 
turi 'čia surastos įvairios 
geležinės, jų tarpe — tri
briaunės strėlės, kurios Lie
tu vb j e rastos pirmą kartą.

Tyrinėjimai rodo, kad pi
liakalnio gyventojai vertė
si žemdirbyste, gyvulinin
kyste, medžiokle.

Aukštadvario piliakalnio 
tyrinėjimai davė daug nau
jos medžiagos V-VII šimt
mečių Lietuvos materialinės 
kultūros istorijai studijuoti.

Ateinančiais metais pi
liakalnio tyrinėjimai bus 
tęsiami.

Brewster ir Sidney Bren
nan, unijos vice-prezidentai.

Toks pat įspėjimas pada
rytas Kepėjų unijai, kuriai 
įsakyta pašalinti jos pre
zidentą James C. Cross.

AFL-CIO pild. taryba, 
susidedanti iš 29 asmenų, 
nubalsavo padaryti tuos į- 
spėjimus beveik vienbal
siai. Tik pačių tymsterių 
ir kepėjų unijų atstovai ta
ryboje balsavo prieš. Tym
sterių unija didžiulė, turin
ti apie 1,500,000 narių, ke
pėjų unija žymiai mažes
nė, turinti tik apie 160,000 
nariu, c

Valdžia jau švelnina 
savo atsinešimą link 
nuvykusių į L. Kiniją

Washingtonas. — Atro
do, kad valdžia jau švelni
na atsinešimą į jaunuolius, 
kurie išvyko Liaudies Ki- 
nijon. Kuomet jie grįš,>’ 
pasportai bus atimti nuo 
jų, bet jiems bus duota 
proga apeliuoti. Gerai infor
muoti šaltiniai sako, kad 
bent daliai pasportai bus 
grąžinti..

Roderic L. O’Connor, ku
ris perėmė nuo Scott Mc
Leod Valstybės departmen- 
te saugumo skyrių, sakoma, 
stoja už liberališkesnę poli
tiką pasportų davime.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Little Rock. — Gub. Fau
bus paskelbė, kad jis ket
virtadienio vakare pasa
kys kalbą per radiją ir te
leviziją — kaip ir atsakymą 
prez. Eisenhoweriui. Fau
bus teigia, kad prezidentas 
“pasiuntė armiją prieš Ar
kanso gyventojus”.

Jungtinėse Tautose. — 
Jordano delegatas Haika- 
las pareiškė, kad arabiški 
kraštai nemato jokio pa
vojaus iš Sirijos pusės* 
Tas prieštarauja Ameri
kos teigimui, kad Sirija 
gręsia Jordanui, Libanui ir 
kitiems savo kaimynams. 
Jugoslavijos delegatas Po- 
povicas sakė, kad Sirija 
turi pilną teisę pirkti gink
lų Tarybų Sąjungoje ir nie
kas negali ją už tai kaltin
ti.

Jalta. — Chruščiovas pri
ėmė Mrs. Roosevelt.

Londonas. — Keturi A- 
merikos kariniai orlaiviai, 
dalyvaują NATO manev
ruose, prapuolė. Juose 
randasi 10 karių.

Pekinas. — Laikraštis 
“Naujoji Kinija” sako, kad 
Kinija sveikina Malajos 
daliną nepriklausomybę — 
ir jai linki pilnos rfepriklau- 
somybės.

L
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FEDERALINĖ KARIUOMENE LITTLE 
ROCK MIESTE
PAGALIAU Arkanso valstijos rasistų siautėjimas 

privedė prie to, kad tos valstijos sostinėn, Lįttle Rock 
miestan, atvyko JAV federalinės kariuomenės daliniai.

Toji kariuomenė buvo pasiųsta ten* lėktuvais įsaky
mu prezidento Eisenhowerio.

Prieš daugiau kaip,dvi savaitės ten buvo valstijos 
kariuomenė (milicija), pastatyta gub: Faubuso, bet 
griežtai priešingais tikslais.

Valstijos kariuomenė, pastatyta prie Central High 
School, turėjo daboti, kad į mokyklą neįeijtų dievini negrai 
moksleiviai.

Federalinė kariuomenė gi pastatyta tam, kad tie 
negrai moksleiviai galėtų laisvai į mokyklą įeiti, kad jie 
galėtų laisvai, greta baltų moksleivių, mokytis.

Matote, kokie du skirtingi tikslai!
Valstijos kariuomenę pastatė gub. Faubus, vykdy

damas rasistų norus.
Federaliųę kariuomenę pastatė šalies prezidentas 

Eisenhoweris, vykdydamas gyveniman šalies. Aukščiau
sio Teismo įsakymą, gindamas šalies įstatymus, panai
kinant mokyklose segregaciją.

Kalbėsime vienaip ar kitaip, nėra gera, jeigu reikia 
statyti kariuomenę, kad ji saugotų negrus moksleivius, 
einančius. į mokyklą. Bet kiekvienas galvojantis asmuo 
sutiks: kitokios išeities prezidentas nematė; jis turėjo 
siųsti ten kariuomenę, jis turėjo daryti ką nors.

Kiekvienas, beje, sutiks ir su tuo, kad tokio žygio 
prezidentas turėjo imtis anksčiau, o tuomet būtų buvę 
sveikiau visam reikalui. >

Tie, kurie plepa, būk prezidentas neturįs teisės siųs
ti federalinę kariuomenę tvarkai palaikyti Little Rock 
mieste, plepa nesąmones. Tokie asmenys nori matyti 
“tvarką”, bet tik tokią, kokia jiems patiktų, kokia tar
nautų rasistų užgaidoms.

Prezidentas turėjo ir turi teisę panaudoti visokias, 
priemones Aukščiausio-Jkismd sprendimam gyvenimah 
pravesti! •

MUMS RODOSI, prezidentas Eisenhoweris, kalbė
damas praėjusio antradienio vakare į visus Amerikos 
žmones per radiją ir televiziją, pasakė gerą kalbą.

Kodėl jis siuntė kariuomenę į Little Rock miestą?
Todėl, atsakė jis, kad reikia sulaikyti anarchiją, ku

ri užviešpatavo Little Rock mieste, neįleidžiant negrų 
moksleivių į mokyklą.

Todėl, kad reikia apginti šalies įstatymus.
Todėl, kad tai, kas įvyko Little Rock mieste, žemina 

Amerikos ir viso civilizuoto pasaulio žmonių akyse Ame
rikos vardą.

Kitais žodžiais, prezidentas čia parodė, jog reikia 
skaitytis su tuo, kaip apie Ameriką galvoja kultūrin
gasis pasaulis, nes jei nebus skaitomasi, tai Amerika 
praras visokį pasaulyje pasitikėjimą, Amerika susilp- , 
nes, nes atstums nuo savęs kitas tautas.

Tokius dėsnius prezidentas Eisenhoweris išdėstė sa
vo trumpoje istorinėje kalboje.

•
KĄ DABAR darys pietinių valstijų valdovai, kurie 

piestu stoją prieš Aukščiausio Teismo sprendimus segre
gacijos klausimu?

Šiuos žodžius rašant, mes dar nežinome, ką jie da
rys. Mums tačiau atrodo, kad jie negalės per daug 
šiauštis, kad jie negalės imtis jokių žygių, kurie vestų 
prie ginkluoto konflikto su federaline valdžia. Turime 
suprasti, jog 1957-tieji metai tai nėra 1861-siais me
tais, kada pietinių valstijų vergokratija pradėjo Civi
linį Karą, kada vergų, savininkai ginkluotai išstojo 
prieš Lincolną, prieš federalinę valdžią, kada jie bu
vę .pasiryžę suskaldyti Jungtines Valstijas, padarant 
iš jų dvi valstybes.

Nors, ir pavėluota, šį prezidento žygį sveikins dau- 
gupia JAV žmonių, jį sveikins dauguma pasaulio žmo- 
nių. 
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BALSUOJANT Jungt. Tautų asamblėjoje Indijos 

sumanymą, kad reikėtų apsvarstyti Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas, 47 valstybės pasisakė prieš -to 
klausimo svarstymą, o 27 valstybės — už. Septynios 
valstybės susilaikė nuo balsavimo.

Tačiau, jei paimsime, žmonių skaičių, kurį atsto
vavo 27 ir 47 valstybės, tai mums atrodo, tos 27 valsty
bės atstovavo daugiau žmonių negu. 47 valstybės. Paim
kime tik Indiją ir Tarybų Sąjungą — jiedvi sudaro apie 
fj00>C00,000 gyventojų. O kur kitos 27 valstybės?

“Vakarams” pavyko, taigi, Kinijos Liaudies Res
publikos priėmimą į Jungt. Tautas nukelti ant toliau, 
bet tai nebus amžiams. Anksčiau ar vėliau Kinija turės 
būti priimta, nori kas ar nenori.

ĮVAIRUMAI
IMI Ai

GEOGRAFINIAI- 
ISTORINIAI

DUOMENYS
Pačiame pietrytiniame 

Arabijos pusiasalio kampe 
yra nedidelė šalis—Omanas 
—feodalinė absoliutinė mo
narchija, kurios priešakyje 
stovi sultono valdžia, Britų 
protektoratas. Omano plo
tas — 2 12.4 tūkstančio 
kvadratinių kilometrų. Iš 
pietų, pietryčių, rytų ir 
šiaurės jis apribotas Indi
jos vandenyno dalimis — 
Arabų jūra bei Omano ir 
Persų įlankomis. Sausu
moje Omanas ribojasi su 
Saudo Arabija, Sutart 
Omanu ir Adenu (sienos 
nedemarkuotos). Gyvento
jų — 550 tūkstančių (pa
gal 1953 metų duomenis). 
Nuo XVIII amžiaus antros 
pusės į Omano teritorijos 
sudėtį įeina ir Gvadaro uos
tas, esantis šiaurinėje Ara
bų jūros pakrantėje, Pakis
tane. Jame gyvena apie 5,- 
000 gyventojų.

Omanas — ekonomiškai 
atsilikusi šalis. Žemdirbys
tė čia įmanoma tik dirbti
nai drėkinant žemę, nes di
desnė jos teritorijos dalis 
yra dykumos ir pusdyku
mės. Tik kalnuose ir prie
kalnėse tarpsta tropinė 
a u g m e n i ja, aukštesnėse 
vietose — savanos ir pievos. 
Dykumose yra oazių, įmr 
auga svarbiausioji, žemės 
ūkio kultūra — datulių ar
ba finikų palmė.. Jos vab 
šiai sudaro žymią krašto 
eksporto dalį. Be to, čia 
auginamos vynuogės, gra
natai, persikai, citrusinės 
kultūros.

Krašte nėra nė vienos pa
stovios upės, o liūčių metu 
susidarę laikini upeliai, va
dinamieji “vadi,” greit iš
džiūsta. Dykuminiuose ra
jonuose klajokliai augina 
kupranugarius. P a j ū r i o 
gyventojų dauguma užsii
ma žvejyba. Omano pajū- 
rys mažai išraižytas: žy
miausios įlankos — Masira, 
Saukira ir Kurija - Mūrija, 
kuriose vietiniai gyventojai 
gaudo perlus.

Iš amatų Omane labiau
siai paplitusi meniškų dir- 
b i n i ų gamyba. Meistrai 
kruopščiu rankų darbu pa
gamina puikius durklus, 
juostas, taures ir kitus 
daiktus iš aukso bei sidab
ro. Fabrikų ir geležinkelių 
šalyje visiškai nėra. Svar
besnieji gyvenamieji punk
tai sujungti tarpusavy au
tomobilių keliais, kurių yra 
apie 400 kilometrų ilgio; 
su krašto viduriniais rajo
nais susisiekiama karava
nų keliais.

Užsienio prekyba vyksta 
per uostus El-Matrą ir 
Maskatą, kuris kartu yra ir 
krašto administracinis cen
tras, turintis 5.5 tūkstančio 
gyventojų. ' Omanas dau
giausia eksportuoja fini
kus, granatus, citrusinius 
vaisius. Įveža ryžius, ka
vą, cukrų, kviečius, medvil
ninius audinius. Įvežamieji 
produktai sudaro didesnę 
krašto apyvartos dalį.

- Senovėje Omanas mažai 
buvo žinomas. Tik VII mū
sų eros amžiuje, kuoiųet jis 
buvo prijungtas prie arabų 
kalifato, apie jį sužinoma 
daugiau. Išsidėstęs prie įė
jimo į. Persų įlanką, Oma
nas užima ypatyngą padėtį 
pietvakati'ų Azijoje. Todėl 
nenuostabu, kad jau nuo 
1508 metų jis patraukė į. 
save ;portugalų d ė m e s į. Į
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1650 metais arabų gentys, 
pasinaudodamos tuo, jog 
anglai sutriuškino portuga
lus Persijoje, išvijo pasta
ruosius iš Maska to, o vėliau 
ir iš kitų užgrobtųjų sričių.

XVIII amž. pabaigoje O- 
manas tampa karų objektu 
tarp Anglijos ir Prancūzi
jos. Suteikusi paramą O- 
manui kovoje prieš piratus 
ir vachabitus (vachabiiai— 
politinė-religinė sekta, rei
kalavusi sujungti visas ara
bų gentis ir išvyti turkus iš 
arabų šalių), Anglija pa
siekė pirmaujančią padėtį, 
o taip pat teisę kurti fakto
rijas. Pagal 1891 metų su
tarti su Anglija Omanas 
įsipareigojo neužleisti savo 
teritorijos jokioms šalims, 
nedaryti kliūčių prekybai. 
Ši sutartis, uždėjusi dar 
didesnį jungą, o taip pat 
užsienio šalių imperialistų 
vedama kolonijinė politika, 
dar XIX amžiaus pabaigo
je sukėlė eilę vietinių gen
čių sukilimų. 1939 metais

Senienos ir istoriniai 
radiniai Žemaitjoje

Žemaičiuose yra cl'ąug 
gamtiniu ir istoriniu, požiū
riu įdomių ir vertų aplan
kyti vietovių. Gamtiniu at
žvilgiu labai gražios yra 
Palanga, Nida, Kuršių ma
rios ir Neringa, Šatrijos ir 
Medvėgalio kaimai, Plun
gės parkas, Germanto eže
ras su savo krištoliniu van
deniu ir t. t. Dar daugiau 
Žemaičiuose yra istorinių 
vietovių, architektūr i n i ų 
paminklų. Dar 14 amžiuje 
Varniai, seniau vadinami 
Medininkais,, buvo adminis
tracinis ir religinis Žemai
čių centras. Kitas Žemai
čių centras vėliau pasidarė 
Raseiniai, kurie lotyniškuo
se dokumentuose bei apra
šymuose vadinami Žemai- 
č i ų sostine. Žemaitijoje 
gausu įžymių vietovių, ku
rios išgarsėjo didvyriško
mis kovomis prieš kry
žiuočius.

Baudžiavos laikais svar
bų politinį ir -ekonominį 
vaidmenį turėjo Alsėdžiai, 
Rietavas, Plungė, Kretinga, 
Skuodas.

Revoliucinių liaudies ko
vų prieš baudžiavinę san
tvarką istorijoje įžymų 
vaidmenį suvaidino Medi
ninkai,' Rietavas ir Rasei
niai. Čia prasidėjo pirmie
ji valstiečių sukilimai po 
krikščionybės įvedimo Že
maičiuose, nukreipti pir- 
nįiiaųsiai prieš bažnytinius 
feodalus ir baudžiavinius 
dvarininkus.

Revoliucinėse liaudies ko
vose už Tarybų valdžią Lie
tuvoje didvyriškai kovėsi 
Kuršėnų, Mažeikių, Sėdos 
ir daugelio kitų Žemaičių 
miestelių darbininkai. -

Turistinių žygių ir eks- 
kurstijų metu labai dažnai 
lankomos* g’amtinės ir isto
rinės Žemaičių vietovės. 
Ypač lankomi Šatrijos ir 
Medvėgalio kalnai, Varniai, 
Telšiai, Plungė/ Ri-etavas, 
Nida ir kt. Deja, mes netu
rime jokio informacinio lei
dinio, supažindinančio su 
minėtomis istorinėmis vie
tomis.

Tenka taip pat labai' ap
gailestauti, .kad ir Telšių 
kraštotyros muziejus> kuris 
turi labai turtingą medžia
gą iš Žemaičių praeities ir 

vasario mėnesį pasirašytoji 
nauja sutartis tarp Angli
jos ir Omano “Apie drau
giškumą, prekybą ir jūrei
vystę” dar kartą patvirtino 
visišką Omano priklauso- 
bę nuo Anglijos.

Centrinėje Omano teri
torijos dalyje -esantis Oma
no imamatas 1913 metais 
pasiskelbė nepriklau somų 
nuo sultonato ir nepripa
žįsta Anglijos valdžios. Po 
antrojo pasaulinio karo 
tarp Omano, už kurio sle
piasi tikrasis padėties šei
mininkas — anglų monopo
lijos, ir Saudo Arabijos — 
faktiškai ilmerikos imperi
alistų, paaštrėjo konfliktai 
dėl Baraimi oazės, kurioje 
mąnoma esant naftos ištek
lių.

Kaip žinomą, pastaruoju 
metu Omano’ gyventojai 
pergyveno didelę tragediją 
— anglų lėkuvai barbariš
kai bombardavo krašto 
miestus ir kaimus. Prieš 
pradėdama savo agresyvius 
veiksmus prieš Omaną, An
glija sudarė slaptą susita
rimą siu Maskato sultonu, 
numatantį apsaugoti jos in
teresus šiame rajone. Bet 
Omano liaudis rodo didvy
rišką pasipriešinimą kolo- 
toriams.

kuris taip dažnai lankomas 
ekskursijų, dar iki šiol ne
paruošė informacinio leidi
nio apie savo -eksponatus. 
Telšių kraštotyros muzieju
je, ypač senosios dailės sa
lėje, yra nemaža vertingų 
ir brangių meno paminklų, 
surinktų iš kunigaikščių O- 
ginskių, grafų Tiškevičių, 
Pliaterių ir šuazelių rūmų. 
Pvz., muziejuje randame 
Italijoj pag'amintą “Vene
cišką veidrodį,” gautą iš 
buv. Vilkenų dvaro (Taura
gės rajonas). Senosios dai
lės salėj-e matome pasauli
nio meno šedevrą — italų 
dailininko J. Romanellį iš 
baltojo marmuro pagamin
tą mergaitės statulą, pava
dintą “Jaunystė.” Tai kū
rinys, kurio galėtų pavydė
ti bet kuris muziejus.

PASTEBĖTA
NAUJA KOMETA

Prieš keletą dienų Lietu
vos padangėje pasirodė ryš
ki, astronominiuose kalen
doriuose nenumatyta kome
ta. Pirmas ją pastebėjo 
Vilniaus Valstybi n i o V. 
Kapsuko' vardo universiteto 
studentas fizikas Baltru
šaitis. Sužinota, kad tai 
nauja MRKOS’o kometa, 
ir, jeigu ji keliauja aplink 
saulę, tai ilgu periodu. Vil
niuje ir toliau ji stebima.

Nors debesuotas oras ir 
trukdė stebėjimus, rugpiū- 
čio 8 dieną Universiteto ob
servatorijoje buvo padary
ta pirmoji kometos nuo
trauka. . Kometa gana grei
tai juda. Pradžioje ji buvo 
Mažojo Liūto žvaigždyne, o 
dabar perėjo į Didžiųjų 
Grįžulio Ratų žvaigždyną. 
Pasirodo ji vakarais, esant 
giedrai, šiaurės vakaruose.

Kometa turi labai ryškų 
branduolį ir nelabai ilgą 
skraistę (uodegą).

----------—,------------
Maebaši. — Girardo by

los sprendimas tęsiasi. Eilė 
liudininkų liudijo, kad jis 
tiksliai - šovė į japonę mo
terį ir ją nušovė.

Oslo, — Norvegija ir Ta^ 
rybų Sąjunga veda dery
bas apie pasienio ruožą 
prie Šiaurės ledjūrip, kur 
abu kraštai susieina.

T. IVANAUSKAS

GAN
(Tąsa)

Iš dalies gandrai patys 
esti savo nelaimių kaltinin
kai. Atvykę pavasarį, šie 
paukščiai žiauriai pešasi 
dėl lizdų, norėdami juos 
užimti ir vieni, ir kiti. Ko
vos dėl lizdų nesiliauja net 
ir vėliau, kai pora lizde įsi
taiso, padeda kiaušinius, o 
kartais net ir tada, kai bū
na prasikalę jaunikliai. Į 
užimtą lizdą kėsinasi ne tik 
kitos poros, bet ir vieniši 
paukščiai, kurie norėtų Čia 
įsitaisyti poilsio vietą. Įsi- 
briovėliai kai kada būna la
bai atkaklūs, ir jei teisėti* 
lizdo savininkai tokie pat 
ryžtingi, kova esti žiauri. 
Gresiant tokiam pavojui, 
tuščio lizdo porelės nariai 
niekuomet nepalieka — vie
nas varliauja, o kitas budi 
lizde. Bet štai kažkur pa
debesiuos pasirodo vienas 
ar pora gandrų—lizde esan
tis paukštis tuoj pastebi 
juos, atsistoja, savotiškai 
nuleidžia sparnus ir, iškė
lęs uodegą, ima kalenti sna
pu. Tai kovos signalas. 
Dažniausiai tuoj atskrenda 
kįtas porelės narys ir taip 
ima garsiai kalenti, taip 
pat pasiruošia kovai. Jeigu 
įsibrovėliai narsūs, jie, ap
sukę ore kelis ratus, mėgi- 
,na išstumti teisėtus savi
ninkus ir patys atsitūpti. 
Tuomet kova esti ilga ir 
kruvina. Bendroje maiša
ty s u k u 1 iami kiaušiniai, 
maži paukščiukai išstumia
mi iš lizdo, ir neretai, nors 
teisėtoji pora ir nugali, jos 
prieauglis būna sunaikina
mas. Blogiau, jei svetimie
ji gandrai užpuola perinčią 
patelę, o patinas pavėluoja 
atskristi į pagalbą. Tuomet 
patelė, netekusi jėgų, susi
gūžia lizde ir pasiduoda sa
vo likimui. Sukapota, su- 

l kruvinta ji išskrenda iš 
lizdo, užsimuša arba lieka 
paliegėlė.

Norint apginti perinčius 
prie namų gandrus, į tokią 
kovą porą kartų teko įsi
kišti ir man. Vieną kartą, 
nors ir su širdgėla, paėmęs 
šautuvą nudėjau užpuoliką, 
kuris būtų mirtinai užkapo
ję perinčią patelę. Tuo pa
čiu momentu pasirodė pati
nas, ir abudu teisėti lizdo 
savininkai, matydami griū
nantį savo priešą, ėmė 
linksmai kalenti.

Visuomet stebėdavausi, 
kad, pavojui ištikus, taip 
greit pasirodydavo antras 
porelės narys. Iš tikrųjų 
jis atvykdavo bematant, 
dažnai net svetimiems gan
drams dar nepradėjus pulti, 
dar jiems tik ruošiantis ir 
sukant ratą ore. Manau, 
kad tas aukštai ore vykstąs 
veiksmas gal yra kitų gan
drų iš tolo pastebimas, o 
gal pavojų paskelbia gar
sus puolikų ir puolamųjų 
kalenimas. Atrodo, kad 
gandrų kovos yra viena iš 
priežasčių, jog kasmet pa
lieka gana daug neperinčių 
porų.

Gandrinių būrio paukš
čiai turį palinkimą perėti 
be n d r u omenėmis, arba, 
kaip sakoma, kolonijomis. 
Didesnė grupė porų apsigy
vena vienoje vietoje ir 
kraujasi lizdus viena pora 
prie kitos, perėtai net ( po 
keletą lizdų viename medy
je. Tokį paprotį turi gar
niai, ibisai, girnovės ir kiti 
jiems giminingi paukščiai, 
tarp kitko ir gandrai. Nors 
baltųjų gandrų lizdus dau
giausia, randame pavieniui, 
bet yra pagrindo manyti, 
kad jie, kaip ir kiti jų gimi

♦ *
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nės, seniau taip pat perėjo i 
kolonijomis. Dar šiandien 
šis paprotys ne visai išny
kęs. Netoli Vievio, Puike- 
nos ežero saloje, sename 
ąžuole galima matyti net 
penkis gandrų lizdus, o me
džių su dviem ar trim liz
dais neretai pasitaiko, pvz., 
Rūdninkų girioje prie Mer
kio.

Mūsų krašte gandrai peri 
beveik tik žmogaus paruoš
tuose jam pastatuose — se
name į medį ar ant stogo 
įkeltame rate bei akėčiose,r 
bet, žinoma, seniau jie tu
rėjo savarankiškai krauti 
sau lizdus medžiuose. Tov' 
kių, be žmogaus pagalbos 
sukrautų lizdų dar galima 
vienur kitur pas mus ap
tikti. Daugiausia jų ma
tydavau Merkio pakrantėse 
tarp Žagarynės ir Rūdnin
kų kaimų. Pelkėtuose kraš
tuose, pvz., Polesėje, nere
tai pamatysi kaimų, kur 
kiekvienas namo stogas yra 
g’andrų užimtas. Lizdų gau
sumu stebina Luninieco 
miesčiukas. Polesė su savo 
pelkynais, tu r būt, sudaro^ 
palankias sąlygas gandrui 
gyventi,' todėl, atrodo, pa
grįsta nuomonė, kad gan^ 
drai kitur nyksta dėl nu
sausinimo darbų.

Pavasarį kovo mėnesio 
gale ar balandžio pirmomis 
dienomis Lietuvoje pasirodo 
pirmieji gandrai. Dažniau
siai apie tą pat laiką iš savo 
žiemos buveinių išropoja 
pirmosios varlės ir pasiro
do baltoji kielė. Dėl to mū
sų liaudis sako, kad kielė 
atvyksta ant gandro uode
gos. Beveik visuomet lizde 
pasirodo vienas porelės na^ 
rys, neaišku, patinas ar pa- J“ 
telė, nes atskirti juos, y pad 
iš toli, neįmanoma, tačiaūY 
daugumos paukščių pirmie
ji atskrenda patinai, gal ir 
gandrai taip daro. Tik po 
kelių dienų atsiranda ant
ras poros narys, ir abiejų 
paukščių susitikimas atžy
mimas garsiu kalenimu. Ar 
tai būna pernykštė pora, ar 
naujai susidariusi — sunku 
pasakyti, tačiau, remiantis 
kai kuriais duomenimis, at
rodo, kad pora susidaro il
gesniam laikui, gal kele- 
riems metams. Bet kadangi 
daug paukščių žūsta, ypač 
per tolimas keliones, tai 
vien dėl to jų poros negali Į 
ilgesnį laiką būti patvarios.

Šia proga kyla klausimas,^ 
kokiu būdu pakrikusios po
ros nariai vėl susiranda. 
Aiškinti galima tuo, kad 
paukščiai labai prisiriša 
prie tėviškės ir vis vien — 
kartu ar atskirai — abu 
vienos porelės nariai pava
sarį grįžta į tą pačią vie
tovę ir net į tą patį lizdą.

(Bus daugiau)

VILKAI LIETUVOJE
Radviliškis.—Paskutiniu ’/ 

metu Mumšelio ir Sulinkių f 
miškų apylinkėse vilkai pa- p 
darė nemaža nuostolių gy
ventojams, užpuldinėdami 
ganyklose ganomas gyvulių 
bandas.
• Neseniai rajono 19 me
džiotojų kartu su miškų 
ūkio eiguliais surengė šiuo
se miškuose medžioklę. 
Jiems pavyko nušauti 4 vii- 
kus. Sėkminga medžioklė g 
buvo šoferiui J. Jasinavi- \ 
čiui, kuris nušovė 2 plėšru- < 
nūs.

y
Pasisekimo paskatinta, /t 

rajono medžiotojų draugija 
rengia vėl panašią medžiok- /

„ - .. .



JUOZAS BALTUŠIS

y PARDUOTOS VASAROS
> ROMANAS

(Tąsa)
Jonas tylėdamas baigė rūkyti, nume

tė nuorūką į pasmyžusią kamaros as
lą, primynė ją koja ir atsigulė vėl.

—Bus žemės, atsiras ir karvių.
Aš nustebęs žvilgterėjau į jj. Silpnoj 

žibalinukės šviesoj pamačiau, kaip šyp
sosi jis visu veidu, linksmai ir skaidriai. 
Matyt, galvojo apie ką nors gražaus, 
jam vienam težinomo. O gal jau sapna
vo, kadangi gulėjo primerktomis aki
mis, visas nurimęs, vienodai alsuoda
mas. Bet taip tik atrodė. Jis nemiegojo. 
Netrukus išgirdau prislopintą balsą:

— Šeimininkę parsivesiu tokią, kad 
nė nepridėsi prie šito titnago sugriuvė- 
lęs!

’— Ji visiškai ne sugriuvėlė. . .
— Žąsų, ančių užveis man’ pilną kie

mą, — tęsė jis, nekreipdamas į mane jo
kio dėmesio, — tik klausyk gagenimo 
ir kryksmo. Klevo stakles jai pastaty
siu naujoj troboj, tegu pyškina ramtati- 
kius. Ir nei tau pono ant galvos, nei sve
timo šaukšto rankoj. . .

— Iš kur tu paimsi žemės? — paklau
siau aš, priblokštas jo svajonių platy
bės.

— Žemės man duos. Aš, brol, už Lie
tuvą kariavau. Bermontininkus mušiau, 
lenkus mušiau. Ką liepė, tą ir mušiau! 
M^an pažadėjo. Kai tik Noreikių dvarą 
dalins, man atrėš. Žemė ten gera, dre
nuota, nenuplėšta. Sekmadienį vėl 
trauksiu miestelin, gal popieriai atėjo. 
■Na, miegok! — staiga nutraukė jis, ap
siversdamas ant šono ir atsukdamas 
man savo plačią nugarą.

Sumigom. • __

Kiekvieną šeštadienio vakarą, apsiruo- 
šusi, Ona išeina į vakaruškas. Eina 
klumpėta, o po pažasčia nešasi savo 
šventadienius batukus. Vakaruškose ji 
persiauna ir šoka su savais batukais iki 
išnakčių, o grįžtant jau tingi persiaut, 
ir lydintis ją bernas visuomet neša ran
koj jos purvinas klumpes. Sekmadie
nį rytais, griuvinėdąma iš nuovargio, ji 
purena krosnį, o jeigu tik atsiremia 
’ jtr, tuoj ir užmiega
J — Ar linksma buvo vakar? —praei
damas niūkteli ją Jonas.

— Labai. . .
— O miego nori?
— Nelabai.
Jonas šypsosi ir stumia ją šalin:
— Eik, padrybsok!
Ir patsai imasi ruošos. Stumdo po 

krosnies laitą užvirusius puodus, kepa 
blynus, čirškina dažinį. Viską daro 
sparčiai, vikriai, melą malonu žiūrėti!

— Iš kur tu moki? — stebiuosi aš.
— Reikia mokėti, — atsako jis pamo

komai. — Viską reikia mokėti, tik ne 
viską dirbti.

— O kam tu dirbi viską? 1
y — Tai aš tik dabar, kol ateis gavėnia 
ir Ona nebešoks.

Bet atėjo gavėnia, aplinkui nutilo vi- 
Bofc armonikos, užgeso dainos, tačiau 
Ona vis bėgiojo šeštadieniais iš namų.

— O kurių nogiu trankaisi pašaliais? 
— pyko šeimininkas. — Šokti uždrausta, 
dainuot uždrausta.

< — O mes dainuojam. Mes taip sau. Su
sėdam be žiburio aplink krosnį, apie vi
sas kūno vietas pakalbam, pakalbam ir 
vėl einam kas sau. O ką čia namie ištu
pėsi?

— Tu žiūrėk, neparsinešk i namus ko 
nors sterblėj iš šitų tavo “pakalbam, pa
kalbam!” — rūstauja šeimininkas

Kiekvieną rytą jis žadina visus vos ne 
Wo pirmos gaidystės. Parodo mums

Jonu sukti knatus arba rakti nagines, 
y, pats sėda užstalin ir atsiverčia malda
knygę.
J— Antipona-a! — traukia storu balsu. 

f Moterys kūrena krosnį, šutina bul
ves kiaulėms, plikina pelus, tarška ka- 
eergomis ir pagaikščiais. Senoji Rozalija 
apverčia blynus skauradoje, atsisuka 
visa, iškaitusi nuo ugnies ir plonai pri
taria:

, • — Tai yra rykštelė, kurioj nė šakelės 
pirmutinės nuodėmės nebuvo-u-uvo!

Paskui jau visa šeimyna traukia kar- 
di:

— Nuo pradėjimo savo pana nekalta 
eai-i-i!
Ijr troboj pasidaro iškilminga, kaip 

1 Jkioj bažnyčioj. Nuo sienų žiūri šven

tieji net margai musių nutupėtais vei
dais. Žiūri šventasis Antanas, apstotas 
gyvulių ir paukščių, žiūri šventasis 
Pranciškus, spinduliuojąs Kristaus žaiz
domis ant rankų, kojų ir kairiojo šono. 
Žiūri daug šventųjų ir lyg graudenusi, 
lyg šypsosi visi. Ir pats dievas, atrodo, 
yra kažkur čia pat, šalimais, girdi vis
ką ir mato viską ir džiaugiasi, kad ge
rieji jo žmonės, net darbą dirbdami, ne
užmiršta jį pagarbinti. Tiktai Jonas 
kartais ima ir pagadina viską, surikda
mas visa gerkle:

— Ame-e-en!
Ir šitas jo “amen” tiek panašus į “me- 

e-e!” kad aš visuomet apsidairau: ar 
neįleido kas trobon avino?

— Iš kur amen, iš kur dabar paėmei 
amen? niršta šeimininkas užstalėj. — 
Dar trys antiponos nėsugiedotos!

— O man pasirodė — viskas.
— Ištvirkimas, ir daugiau nieko! — 

. šaukia Rozalija nuo priežydžio. — Sakau 
aš jums: neleiskit samdinių prie vieno 
stalo! Ir kaip tu gėdos neturi, nedorėli? ! 
— užpuola jinai Joną, mosuodama čiu- 
pikliu. Abudu šeimininkai taip pat už
puola Joną, barasi, priekaištauja, gra
sina amžinom kančiom po mirties pra
gare arba, mažų mažiausiai, skaistyklo
je. Ona prunkščia, nusisukus į kačergas. 
Pagaliau išsirėkęs šeimininkas sėda vėl 
prie stalo, persižegnoja.

— Pradėsim iš naujo, — sako maldin
gai, nors jo akys vis dar šnairuoja į Jo
ną, nematyti jose jokio maldingumo.

Štai jau atgiedotos visos antiponos, 
baigta litanija. Mes su Jonu einam šer
tis, po to — pusryčių, o po pusryčių Jo
nas skuba kinkyti arklius į roges: va
žiuoti į mišką žabų. Viską atlikęs, 
grįžta jis trobon. Ir čia tarp jo ir šei
mininko prasideda derybos. Šeimininkas 
ilgai raivosi užkrosny, vos-ne-vos apsiau
na! kojas, įmauna vieną švarko ranko
vę ir taip pusiauvilka atsisuka į Joną:

— Niūkstis kažkokia šiandien. . . Var
nos taip biauriai rėkia, ar tik nesimai- 
nys oras? *

— Tegu sau rėkia.
— Oras ar tik nesimainys, aš sakau. 

Žiūriu, ir man kaulus kažkaip suka, lyg 
sudaužytas visas. Ir kirkšnys vėl girgž- ’ 
da. Kaip sakai?

— Arklius jau pakinkiau, — kietai at
remia Jonas. — Sukarsim į mišką, ga
lėsi gydyti tada savo kirkšnį ir kas ten 
dar pas tave girgžda!

— Ar jau pakinkei?! Taigi sartosios 
pavalkai apkežę . . Kaip tik šiandien 
ruošiausi apdoroti. Čia ir kailių neko- 
juotų liko. Tai kaip sakai?

Jonas tik šnarpščia, nieko nesako, bet 
aiškiai matyti: nenusileis jisai. Šeimi
ninkas įmauna antrąją švarko rankovę, 
ilgai typčibja pagal lovas, siekia nuo 
karties kailinių ir vėl atitraukia rankas:

— O gal, sakau, tu vienas šiandien, a? 
Kitų bernai vieni važiuoja, vieni susi
doroja miške. . . • ,

— Kiti samdo daugiau bernų, o aš tik 
vienas.

— Tai ką? Gal tu ir paklausyti manęs 
. nebenori? — supyksta šeimininkas.

Bet supyksta ir Jonas.
— Kiek gi aš vienu vežimėliu užgrieb

siu? — šaukia jis. — Ryt poryt polai- 
džia užstos, pažliugs keliai, tai ant kup
ros gal žagarus tempsiu? Kad nenori, 
tai ir man nereikia, spiaunu, va, ir iškin
kau arklius!

Šeimininkė ir senoji Rozalija nesikiša 
į jų barnį, tik iš visko numanu: abi pri
taria Jonui. Tylėdamos paduoda šeimi
ninkui kailinius, kepurę, užmauna pir
štines, paskui išlydi jį pro duris ir ilgai 
žiūri tolstančius rogėms pridurmui.

(Daugiau bus)
I ■ ——■—■«—

Sveikinu!
Sveikinu M. šukienę-Benesevįčiūtę! 

Kaip man širdį suspaudė Laisvėje pa
mačius, kad Juozą Šukį naciai brutališ- 
kai nužudė, taip dabar džiaugsmo žie
dais pražydo mano širdy, kuomet pama
čiau, kad M. šukienė-Benesevįčiūtė dar 
randasi gyva Lietuvoj.

Mano sveikata šiuo laiku kritiškoj 
padėty. Džiaugiuosi, kad prieš mirtį 
dar turiu progą būti laiminga pasveiki
nus mielą draugę.'

K. Sinkevičiūtė
Rugp. 1957

Carnegie, Pa.
Darbininkai ir kapitąlistų 

pelnai

Superior Steel Corporation 
1920 m. dirbo 2,500 darbinin
kų. Tai buvo tuojau po pirmo 
pasaulinio karo, ir šios kųrpor 
racijos, kaip ir kitų, per karų 
pelnai gerai pakilo. Pradėjo 
vis -geresnes mašinas susidėti 
ir fabriką vis didinti, ir vis po 
dalį darbininkų iš darbo iš
mesti, nes naujos mašinos už
ėmė darbininkų vietą. Ir taip 
ėjo per tą visą laiką. Fabri
kas veik du syk: padidėjo mo
derniškais įrengimais. Ir kor
poracija gerai praturtėjo.

Dabar, rašo savaitraštis 
“The Chartiers Valley Times” 
už rugsėjo 5, 1957 m., kad 
Superior Steel korp,. dirba 
tiktai 1,100 darbininkų. Kas 
reiškia, kad nuo' 1920 iki da
bar iš darbo išmetė 1,400 dar
bininkų. Reiškia, daugiau 
kaip pusę. O tie, kurie liko 
dirbti, tai turi daugiau dirbti, 
nes dabar produkcijos pada
ro daugiau kaip pirmiau. Ir 
tokiu būdu korp. pasidaro 
labai didelius pelnus. Jos pre
zidentas Carl I. Collins rašo, 
kad dabar geriau esą ir dar
bininkams. Ar tiems darbinin
kams iš darbo išmestiems ge
riau?. , Mat, kapitalistai visuo
met apgaudinėja visuomenę, 
mulkina ir begėdiškai išnau
doja savo darbininkus. Kor
poracijoms tai tikrai gerai, 
bet tik nei darbininkams.

Taip daro kapitalistai, dar
bininkus išmesdami iš darbo. 
O ką daro plieno unija su jos 
prezidentu priešakyje David 
J. -McDonald? Ar ji stengėsi 
sulaikyti tą išmetimą darbi
ninkų iš darbo? Niekio pana
šaus. McDonald yra labai 
smarkus nariams f padidinti 
mokestis iki $5 i mėnesį ir 
sau pasikelti algą iki $50,000 
metams, ir taip pat yra labai 
susirūpinęs, kad fašistai 
Vengrijoj pralaimėjo kontr- 
revoliuciją, jis jiems be visų 
narių pritarimo iš iždo paau
kojo, $25,000.

Eiliniai nariai turėtų eiti į 
lokalų susirinkimus ir išsirink
ti tinkamus žmones į lokalų 
komitetus, ir išvalyti iš lokalų 
visus bosų batlaižius, ir Mc
Donald O' pasekėjus su jų visa 
reakcine politika. Nes kitaip 
unijai gali būti tamsi ateitis.

Bedarbis

po kelis kartus). Pirmi 
Pąlson net puikią dovanu 
suteikė. Kiti: Grįciūnai, 
Staneliai, S t ožkai, .Žu
kauskai, Simans, Lepsevi- 
čiūs. O draugas Chas. A- 
nuškis, kuris dažnai aplan
kė, ir pas daktarą nuvežė, 
ir gyduolių iš vaistinės par
vežė ir kitokiais reikalais 
patarnaudavo. Sveikas bū
damas net nemaniau, kad 
tiek draugų turiu.

Taipgi ir draugai’ Bėčiai 
kelis kartus aplankė ir gra
žiai pasikalbėjo su visais.

Dar kartą širdingai dė
koju visiems. Niekuomet 
neužmiršiu jūsų malonu
mo.

Geo. A. Jamison

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 10 d. mirė Ch. 

Blinkevięius. Liūdesy pali- 
ko sūnų Alfredą ir marčią, 
2 dukras ir žentus — Mr. 
ir Mrs. Albert Gillis ir Mr. 
ir Mrs. Frank Amshay—ir 
4 anūkus, taipgi brolį J. 
Blinkevičių, segelę ir švoge- 
rį Mr. ir Mrs. J, Skrebis ir 
pusseserę A. Čižąuskienę ir 
kitus gimines ir draugus.

Palaidotas Kalvarijos ka
pinėse. Reiškiu užuojautą 
artimiesiems,

Josephine

Washingtonas. — Tūlas 
J. E. Kiefer atsitiktinai nu
šovė Airijos ambasadoriaus 
sūnų Justin Hearne.

>usl. Laisve (Liberty) Penkt., rugsėjo (Sept.) 27, 1957

Brockton, Mass.
Rugsėjo 15 d. mirė Kra

nas Žemaitis. Jis jau nuo 
seniau gerai nesijautė. Vė
liau sunkiai susirgo, daug 
kentėjo. Kadaise dalyvavo 
progresyviame veikime’. 
Skaitė Laisvę. Palaidotas 
laisvai Melrose kąpinėse. 
Buvo nemažai palydovų. 
Visi buvo užprašyti ant pie
tų.

Velionis buvo taikaus bū
do, su visaip gražiai sugy
veno, per daugelį metų 
yra dalyvavęs Bridgewate- 
rio kooperacijoj. Per pas
kutinius apie 10 metų užsi
ėmė vistu farma.

Iš Lietuvos paėjo nuo 
Kauno krašto. Paliko liū
desy žmoną Elzbietą (Čer- 
nauskaitę), brolį ir dvi se
seris Lietuvoj.

Rugsėjo 17 d, trumpai 
sirgęs mirė Michael Ka- 
mandulis. Buvo našlys. Jo 
žmona mirė prieš metus lai
ko. Paliko du sūnus, kuni
gą Joną Kamandulį ir Jo- 
sephą Kamandulį, taipgi du 
anūkus.

George Shimaitis

Livingston, N. J.
VIEŠA PADĖKA MANE 

APLANKIUSIEMS
Nuoširdžiai ačiuojų drau

gams ir draugėms, kurie 
man pagelbėjo savo drau
gišku aplankymu (kiti net

Jewett City, Conn.
. Kazimieras Macys mirė 
rugsėjo 1 d., sulaukęs 76 
metų; mirė ligoninėje. Pa
laidotas rugsėjo 5 d. Šv. 
Marijos kapinėse, Jewett 
City, Conn. Buvo viengun
gis. Paliko liūdesyje keturis 
brolius ir dvi seseris—Ma-* 
rijoną ir Magdaleną, Bro-? 
liai: Jurgis, Vincas, Jonąs 
ir Petras. Liko ir daugiau 
giminių. ' k V.M-

Dakaras, V. Afrika*
Šiame mieste, kuris turi 
175,000 gyventojų, net 75 
proc. apsirgo Azijos influ
enza,
■T r -t *■■.■•'■?<!«”* -»."i '""i", ■'..■ri". .■ i.'

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

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

(187—189)

RANDAVOJIMAI
OCALA, FLORIDA» 

Parsiduoda Namas
5 rūmu narnąs su dyejąi§ por

ėtais jr garadižus. Žemės 50x126 
pėdų. Yra visi forąičląi, gerąs šal
dytuvas, elektrinis pečius, washing 
mašina Įr vjsokįe k|ti prie namų 
reikalingi dalykai. Namas yra bis- 
kį j šoną nuo miesto, bet tik 5 
blokai iki miesto. Kainą $5,500 už 
viską. Kreipkitės: J. G., 1723 So. 
Pond St, Ocala, Florida. (186-188)

. '■ ....................... R." I ■»'>" .... .

Detroit, Mich.
I

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

Turėkime Galvoje Šį įvykį

Laisvės 
Koncertas

Lapkričio 
SX! Nov. 10,’57 
POPIET -------------

NE VfiLIAU 
ĮŽANGA $1.50 

ASMENIUI

Karkti Valgiai Ištisą Dieną

Liberty Auditorium
110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

PRAŠOME VISŲ ĮSITĖMYTI DATĄ IR RENGTIS Į KONCERTĄ
Ruošiama graži programa, kurią atliks žymiausi Amerikos lietuvių 
talentai. Taigi iš anksto ruoškimės eiti pamatyti ir išgirsti šį 
koncertą. O po programos bus šokiai grojant geram orkestrui. 
Taipgi Liberty Auditorijos restau rantai bus prįruošęs gerų valgių.

Prieš koncertą čia galėsite pavalgyti labai gerus pietus.

Už dienos kitos paduosime ištisą koncerto programą. Sekite toli- 
mesnius pranešimus apie koncertą. Rengkitės patys atsilankyti ir 
kvieskite kitus. Vig.. rūpinkimės, kod koncertas pavyktų, kad jis 

būtų dienraščiui pelningas, kad sustiprintų jį finansiniai.

Laukime Svečių Ateikite Laiku

Iš toliau atvykę

Svečiai bus maloniai
• . • • A.

priimti, lauktame jų 

kuodaugiapsia

Kviečiame!

Visų labai prašome 

nesivėlinti atsilankyti, 

Nes norime minėtu

laiku pradėti

programą

Jūsų Pranešėjas



Worcester, Mass.
IŠ ATSIBUVUSIO 

PIKNIKO
Buvome labai nusiminę, 

nes iš ryto buvo labai ap
siniaukę. Manėm, kad pra
dės lyti, bet nors saulės ne
simatė per dieną, tačiau ir 
nelijo. Svietelio privažiavo 
tiek, kad mes patys nuste- 
bom. Mūsų visų akys pra
švito, nes mes buvome pri
sirengę gerai su viskuo sve
čius priimti, tik bijojome, 
kad nesulytų ir nepadarytų 
didelių nuostolių. Per visą 
dienelę svečiai pakilusiu, 
ūpu linksminosi. Kiek nau
jų pažinčių! Daug žmonių 
buvo pirmą sykį mūsų par
ke, nes turėjo pasiklausti,! 
kur yra virtuvė, kad gau
ti pietų. Buvo žmonių iš. 
visos apylinkės, net iš kitų! 
miestų. Teko susipažinti 
su draugu Stankum iš Flo
ridos. Malonus draugas, 
tik gaila, kad negalėjau il
giau pasikalbėti, nes buvau 
labai užimtas per visą die
na, v

Programa prasidėjo 5 
vai. Aido choras ir duetas 
—Ona Dirvelienė ir Jonas 
Sabaliauskas. Visiems va
dovavo kompozitorius ir 
mokytojas Jonas Dirvelis. 
Dainavo visi gerai ir pub
lika jiems gausiai plojo.

Visi darbininkai labai ge
rai dirbo. Sunkiausias dar
bas buvo virtuvėje — tiek 
daug svečių aptarnauti tai 
nėra juokas. Nuo 8 vai. ry
te iki 8 vai. vakare. Vir
tuvėje dirbo Elzbieta Pil
kauskienė, Vosilienė, Mic
kienė, Š u p ė n i e nė, Stan- 
kienė. Už baro dirbo Ju
slus, Raulušaitis, Bakšys. 
Prie stalų patarnavo Lu
kas, Lukienė, Senkus, Ži
linskienė. Prie frankforčių 
—Kalakauskienė. Prie var
tų — Sadauskas. Tikietus 
pardavinėjo Jusienė, Jaske- 
vičienė, Kulikauskienė, Če- 
reškienė.

Dovanų davė Jusi ai, Ja
kaičiai, Vaškienė, Šimaitis, 
Čereškienė, Kalvelienė, Ta
rn a š a u s kienė, Dzemeikis, 
Delskiai. Visiems širdingas 
ačiū!

Pyragus iškepė V. Žitkus. 
Mašinas tvarkė Jaskevi- 
čiu^

Kalbą pasakė R. Mizara.
Piknikas pavyko visais 

atžvilgiais labai gerai. Kul
tūringas, linksmas, pelnin
gas. Išėjo visas maistas, 
alus, sode, o keiksų dar ir 
pritrūko. Jei dar porą va
landų būtų buvę pabaliavo- 
ta, tai ir visa degtinė bū
tų išėjusi. Bet dabar die
nos trumpos, tai visi sku
bėjo namo. Manau, kad 
liks gražaus pelno Laisvei.

Visiems svečiams, pro
gramos atlikėjams — Aido 
chorui, Jonui Dirveliui, O- 
nai Dirvelienei, Helenai Ja
nulytei ir Jonui Sabaliaus
kui vardan Laisvės ir LLD 
11 kuopos širdingai dėkoju!

J. Skliutas

Pittston, Pa.
Viešint drg. Navalinskui, 

binghamtoniečiui, pas mane, 
matėmės su daugeliu draugų 
ir pažįstamų Scrantone ir 
Wilkes Barre apylinkėj, nu
tarėm pąsiųst Laisvei ir Vil
niai po $5. Taipgi A. Rama
nauskienė, kingstonietė, atsi
naujindama prenumeratą, da- 
dėjo $2 auką.

A. Valinčius

Vaikutis iškrito pro langą

Trijų metų vaikutis Geo. 
McClellan iškrito pro antro 
aukšto langą ir nuvežtas ligo
ninėn gydomas.

NewWko^fc^z^Zlriioi
Trečiadienio popietį Lais

vei telefonu pranešta, kad 
antradienio, rugsėjo 24-tos 
dienos ryte, 7:30, nuo šir
dies smūgio mirė Juozas 
Greibus, 62 metų amžiaus, 
gyvenęs 215 Roslyn Ave., 
Carle Place, L. I.

Laidotuvės įvyks 
dieni, 11 vai. ryte, 
lawn kapinėse, Farming
dale, L. L, 11 vai. ryte.

Velionis paliko moterį 
Heleną, tris sūnus —- Anta
ną, Juozą ir Bruno — ir 
keturis anūkus.

šešta- 
Pine-

Velionis yra gyvenę s 
Clevelande keliolika metų, 
o Long Islande išgyveno 24 
metus.

Linkiu žmonai, sūnums 
ir kitiems velionio gimi
nėms '' ištvermės liūdesio 
dienomis, o mirusiajam — 
ramios amžinybės. S. V.

Teatruose
rodoRKO teatrai dabar 

“Hatful of Rain”. Vyriausio
se rolėse Eva Marie Saint ir 
Don Murray. Filmas vaizduo
ja narkotikų ėmėjo tragediją. 
Dauguma kritikų laikosi nuo
monės, * kad tai vertingas ge
ras filmas, tema jau rimtai 
traktuojama.

Loew’s teatrai rodo “Pride j anądien 
f nd Passion”. Vaidina Gary 
Grant, Frank Sinatra, Sophia 
Loren. Niekas šio filmo neima 
rimtai, kaip meno 
sakoma, kad jame 
Įspūdingų masinių

kūrinį, bet
yra daug

scenų.

Radio City Mųsic Mali teat
ras dabar rodo fiimą-komedi- 
ją “The Pajama Game”. Vy
riausioje rolėje Doris Day.

Tyrone Power, žvaigždė 20th 
Century-Fox CinemaScope fil
me “The Sun Also Rises”, ku
ris dabar rodomas Roxy teat
re. iKiti tame Ernest Heming- 
Vay novelės sėkme gaminta
me filme žvaigždžiuoja Ava 
Gardner, Mel Ferrer, Errol 
Flynn ir Eddie Albert. Scenos 
r-pektaklyje “Showplane at 
the Roxy”, greta kitų, dainuo
ja italė solistė Elena Giusti.

LAI SVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti jr mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Sekmadienį matysime tikrą 
Lietuvos žmonių gyvenimą
Kiekvienam iš Lietuvos čia sivers tas pats gyvenimas, ko

ki pergyvenome savo jaunys
tėje Lietuvoje.

Tad sekmadienį, rugsėjo 
29, būkime visi ir visos Liber
ty Auditorijoje. Vaidinimas 
prasidės 4 vai. Nesivėluokime. 
Anksčiam atvykę galėsime 
('augiau draugų sueiti, sma
giau laiką praleisti.

Auditorijos valgykla bus 
atdara visą dieną. Atvykę ga- 

I losite pasisotinti, pasistiprin-

atvykusiam smagu prisiminti 
Lietuvos žmonių gyvenimą, jų 
papročius, jų darbus šienapjū
tėje. Smagu girdėti tas daine 
los, tas meljpdijas, kurios 
k i ė k v i e n o j a u sm u s su k e 1 i a.

Sekmadienį Liberty Audito
rijoje tai matysime ir girdėsi
me. Galėsime dar syki pergy
venti tuos prisiminimus, kurie 
tankiai mums užeina.

“Katriutės gintarai” —gra
žus muzikalis veikalas. Ten ■ tj ir tada “Katriutės gintarus 
yra skambių dainelių, gražios J pamatyti.
muzikos. Prieš mūsų akis La t-Į Rep.

Politinėje padangėje

Miesto majoras Wagneris 
iki šiol laikėsi tokios taktikos: 
neminėti vardu republikonų 
kandidato Christenberry, ig
noruoti jį ant kiek tai galima, 
kad jo ne garsinti, nepadaryti 
ji plačiau žinomu — o jis kol 
kas visai menkai pagarsėjęs, 
ir jeigu jau prisieina ką nors 
sakyti apie Christenberry, tai 
Wagneris iki šiol jį minėdavo 
kaip “mano nepatyręs 
likoniškas oponentas”.

repub-

nežinia 
pakeitė

Dabar Wagneris 
kokiais sumetimais 
savo taktiką ir jau mini Chris
tenberry vardu — bet toli ne 

j komplimentiniai. Kalbėdamas 
CIO unijų pobūvyje

Wagneris sakė, kad Christen
berry yra taip nepatyręs, kad 
netinkamas miestui vadovau
ti, kad ir viešbutis, kurio di
rektorium jis dabar yra, jam 

j gal per didelis — ir ką jau 
kalbėti apie miestą...

Ir vėl atidėliojama

Miesto taryba šią savaitę 
buvo susirinkusi į trumpą po
sėdį. Tarybos narys Brown 
vėl iškėlė klausimą, kad jau 
laikas balsuoti apie jo paties, 
.Isaacs ir Sharkey patiektą 
Įstatymo planą. Tai Įstaty
mas, kuris uždraustų namų 
savininkams diskriminuoti pa
gal rases — savininkai turėtų 
nuomoti nepaisant, kokios ra
sės nebūtų nuomininkas.

Bet miesto tarybos gerbū
vio komisija raportavo, kad ji 
dar vis “svarsto” tą įstatymo 
planą ir negali jo patiekti ta
rybos balsavimui. O bilius jau 
guli komisijoje kelintas mė
nuo...

Moses jau “socialistas’’

Miesto parkų ir kelių komi- 
sijonierius Robertas Moses, 
kaip žinia, pasiūlė, kad mies
to uosto autoritetas (Port Au
thority), kuris taipgi tvarko 
kai kurias autobusų linijas, 
kad New Yorkas ir artimieji 
New Jersey miestai taptų ap

MATYSITE
‘KATRIUTĖS GINTARUS”

Išnuomojami 3 kambariai (kam
piniai), su vonia. Patys turite pa
sidaryti šilumą. Williamsburg apy
linkėj, arti visų transportacijų. Dėl 
pasitarimo ir pamatymo kambarių, 
prašome skambinti EV. 7-4370, arba 
kreiptis po 25 Scholes St., Brook
lyn, N. Y. (188-189)Sekmadieni

v

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

LIBERTY AUDITORIUM
110 -06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

• i ✓

Veikalas yra žavejantis, iš Lietuvos gyvenimo.
Jis yra sutaisytas operetės formoje.

Tai girdėsime gražių dainelių.
Vaidintojai-dainininkai — pasižymėję mūsų 

lietuviško teatro darbuotojai.
Rengėjai kviečia iš arti ir toli visus 
tą dienų susirinkti į Liberty Auditorija.

juosti greitu geležinkeliu, taip 
kad visa ši metropolinė sritis 
turėtų .greitą ir patogų susi
siekimą iš vieno punkto į kitą.

Dabar atsiliepė Delaware, 
Lackawanna ir Western Rail
road prezidentas M. Shoema
ker. Tas geležinkelis, mat, tu
ri liniją tarp New Yorko ir 
New Jersey — turi liniją, bet 
nepatogią ir lėtą.

Taigi, Shoemaker atsiliepė 
— ir kurgi neatsilieps —jeigu 
greito geležinkelio juosta bū
tų nutiesta, tai šis senas lėtas 
geležinkelis eitų iš biznio. Ir 
jis atsiliepė šiaip: Robert Mo
ses yra...socialistas! Taip, Mo
ses yra pavojingas socialis
tas, nes jis siūlo, kad miesto 
Port Authority tiestų liniją — 
vis tas valstybiškumas, vis tas 
nacionalizavimas, socializa- 
cija — vis tie pavojingi rau- 
donj nusiteikimai!

97 kaliniai serga džiova

Raymond St. kalėjime su
rasta 97 kaliniai turį džiovos 
ligą. Trylika jų 'gana sunkiai 
serga. Pasirodo, kad 260 ka
linių reikalingi vienokio ar ki
tokio medikąlinio gydymo.

Kontrahtoriai dejuoja, kad 
streikieriai daro jiems 

nuostolius

Brooklyn© namų statybos 
kontraktoriai, nelaimėję teis
me prieš pikietą indžionkši- 
no, dabar ‘dejuoja, kad strei
kuoją 
jiems

plasterininkai daro
milijoninius nuostolius.

<_____ i---------------

PRANEŠIMAS

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

dienos ateinančio
Laisvės vajus

pirmos
prasideda

naujų skaitytojų ir atnau-

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)

M

New Yorko spaudoje
Teoretiko Straipsniai

skelbia, 
ateinančiu 
laikraštyje 
straipsnių,

Aleksandras

“Daily Worker’’ 
kad pradedant 
antradieniu tame 
pradės tilpti serija 
kuriuos parašė
Bittelmanas, vienas žymiausių 
komunistų teoretikų šioje ša
lyje. Bittelmanas, kuris jau 
gan senyvas žmogus, neseniai 
išėjo iš kalėjimo, kur sėdėjo 
nuteistas po Smitho aktu 
(minties kontrolės įstatymu).

Straipsnių serija vadinsis 
“Matau naują žvilgsnį”. Ten 
Bittelmanas aiškins savo nuo
monę, kodėl kaip tik dabar 
reikalinga labiau stiprinti 
kairias organizacijas, vietoje, 
nuleisti rankas. 1

Atsakymas buvo duotas

Pažangus savaitraštis “Na
tional Guardian’’ praeito sa
vaitgalio numeryje sakė, kad 
trockistai (Socialistinė Darbi
ninkų partija, SWP) kreipėsi 
į Elizabeth Gurley Flynn iš
rinkimo komotetą, raginant 
komunistus sudaryti kaip ir 
priešrinkiminę koaliciją —jie, 
trockistai, padės Flynn kam
panijoje, jeigu komunistai pa
dės troclkistinės kandidatės 
Cdwley kampanijoje Į miesto 
majorus.

“National Guardian” sakė, 
kad Flynn komitetas nesiteikė 
atsakyti trockistams. Bet pa
čių trockistų organas “The 
Militant” iškelia, kad toks at
sakymas buvo duotas. Flynn 
komitetas atsakė, neigiamai, 
bet tuo> pačiu laiku draugiš
kai — bendradarbiauti pade
dant vieni kitų kampanijoms 
negalime, sakė Flynn komite
tas nes skirtumas tarp abie
jų grupių nusistatymų per di
delį, bet tas nereiškia, kad 
nereikia remti mažų ir nepri
klausomų; grupių teisės turėti 
savo kandidatus.

The Greater Y

UŽSTREIKAVO TELEFONŲ 
IR RADIJO FIRMĄ

Apie 4,500 darbininkų, dir
bančių Federal Telephone ir 
Radio dirbtuvėje, Clifton, N. 
J., < antradienį sustreikavo, 
kuomet pasirodė, kad unijos 
derybos su kompanija neduo
da pageidaujamų pasekmių. 
Kontraktas užsibaigė pirma-

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Paraše L. Prūseika

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

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

, Richmond Hill 19, N. Y

HELP WANTED MALE

GLAZER, experienced, all around 
man. Picture frame maker, cabinet 
work, alterations. Must drive, 
license, speak English. Steady work, 
good conditions. Goldberg, 223 
Columbus Ave., near 70 St., N. Y. C. 
or call EN. 2-0487. (182-189)

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

LIBERTY MUTUAL INS. CO. 
381 Sunrise Highway 

Lynbrook, L. I.
(186-192)

PORTER
8 v. r. iki 5 v. v. 

$60 į savaitę ir valgis.
VALLEY STREAM PARK INN 

130 W. Merrick Rd. 
Valley Stream, L. I.

VA. 5-6035.
(186-188)

HELP WANTED—FEMALE

PATARNAUTOJOS
Patyrusios. Dienomis. Pilnam ar 

daliai laiko. Apdrauda ir kiti 
togumai.

HOWARD JOHNSONS
801 Main St., New Rochelle 

NE. 2-5076.
(188-190)

pa-

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Air conditioned namai, guolis vie
toje, visi darbo patogumai ir įren
gimai. Atskiras kambarys, TV ir 
maudynė. Gera alga. FR. 4-2906.

(186-192)

Gera 
Vieta 
T. 8-

NAMŲ TVARKYTOJA, angliškai ar 
vokiškai kalbanti, padėti prie val
gių gaminimo. Taipgi mylinti vai
kus. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Yra ir kiti darbininkai, 
mokestis, linksma aplinka.. 
Cederhurst, L. I. šaukite 
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. 1. 
VI. 6-9624.

(186-190)

Virėja—Stalų patarnautoja
Patyrusi.

paliudijimai. Gerai alga. Kalbanti j 
angliškai. Skambinkite dieną ar va
kare. TE. 8-0849.

Du šeimoje. Reikalingi, ditional

(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. 8-0677.

(187-189)

Business Opportunity

Mėsinyčia. Bargenas. Pilnai įtai
syta. Naujas 18 cub. ft. šaldytuvas. 
Turime parduoti iš priežasties rim
tos ligos. Arti parapijinių mokyk
lų, gera kaimynystė. Parduodame su 
nuostoliu — $1200. Arti vieškelio. 
74-11 101st Avė., Ozone Park. Die
nomis VI. ,6-8003 bile laiku. Vaka
rais nuo 6 iki 9 v. (188-194)

Broliai kaltinami namų 
padeginėjimu

Brooklynieciai Rosario ir Jo
seph Sampinato 1 areštuoti ir 
kaltinami, kad jie- namus pa
rt egioj o ir yra dalyvavę ke
liuose apiplėšimuose.

Kampinis Storas išnuomavimui. 
Krautuvių apylinkėj, tinkama bile 
valgių bizniui. Specialus dėl Bar & 
Grill. Galima matyti savininką nuo 
9 v. r. iki 12 v. dieną. 52 Meserole 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. EV. 3- 
6110. (188-189)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS „ 

•*tMr**D0*

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

BUSINESS OPPORTUNITIES •

SANDWICH SHOP
Ideal for young couple, 5 day&y* 
7 A. M. to 5:30 P. M. Factory seel 
tion, outgoing orders, can1 be built 
up. Any reasonable offer for quick^ 
sale. Reason, illness.

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

(182-189):

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))

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, Evening 
TR. 6-2777.

(182-189)’

GROCERY-MEATS-HEROES \
Comer store, Low rent $60, long 

Llease, 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.

(182-189).

BARBERS’ BUERS!
BARBER SHOP. Good business, 
fine location, long established. 3 
man shop, low rental, long 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)

C ANDY—STATIONERY 
FOUNTAIN 

location, near R. C. 
school. Ridgewood 

Doing $600-$700 weekly.

Good 
and 
Brooklyn.
Closed Monday. 3 nice rooms with 
steam heat. Gas Appliance $57.50. 
Excellent for couple.

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

NEIGHBORHOOD TAVERN
in Yonkers, N. Y. 
ninkas, seniai įsteigtas, 
biznis 
Geros 
duoda 
patys.

Privatus savi- 
ideališkas 

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

HAstings 5-6943.
((184-191)’

Candy Fountain. 3 rooms reai\ 
4 rooms above store. Rented ad- 

1 income. Store grossing 
$700 to $800 a week. 3 yr, lease 
to go. Renewable, near catholic 
church arid school. Partners dis
agree. Must sell by October. Call 
DE. 9-9556 after 6 P. M. Gfell 
NI. 5-7294. B’klyn loc. (185-161)

Saldainių Krautuvė. 6 karutį 
riai. Žema renda. Jeigos $400*“ 
skvaitę. Tinkamas sav. gali padi-^ 
dinti įeigas. Arti dirbtuvių ir kitų 
išdirbysčių. Prie buso stoties. Ge
ras pirkinys, $2,000. Nesveikavimas 
verčia parduoti. 54J6 Flushing Ave., 
arti Metropolitan Avė., Maspethe. 
EV. 2-8924. (187-193)

Body and Fender Shop. 6 karat. 
Pilnai įtaisyta. Brooklyne, Priva- 
tiškas savininkas, priverstas par
duoti iš priežasties privatiškių san- 
tikių. 
Gera 
Road

2,000 į mėnesį, garantuotai, 
vieta. Prieinama kaina. Shore 
5-2900.

(187-193)

ASTORIA, candy & stationery store, 
naujas fontanas, 4t& rūmo, garu 
apšildomas, arti subway, mokyklų 
ir dirbtuvių. Atviras langas, Hero’s. 
Abelnai $500 iki $600 savaitinių jei
gu. Renda tik $120 į menesį. Tinka 
porai. 6% dienos atdara. Gali būt 
praplėstas biznis. $6,500 greitam 
pardavimui. Šaukite RA. 8-9668.

(183-189)

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

(186-188)

BAR—GRILL 

Elmhurst
Jeigos $500 iki $600 į savaitę. 

Galima pagerinti. Tiktai $6,500.
Skambinkite

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

LUNCHEONETTE-CANDY STORE / 
Greitam pardavimui, prieinama k&t 
na. Geras lease, žema renda. Susi 
tarsime. Vien tik pirkėjai. Eaf 
New York dalyje (Brooklyne)k 
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)' > '

LUNCH WAGON. 1950 G. M. (j 
Pilnai įtaisytas. Gerame stovy jį.; 
Privatus savininkas parduoda su . 
nuostoliu. Čia galima padaryti ge- ( 
rą pragyvenimą, įdedant keletą 
landų. Geri įrankiai. Ateikite 
matyti. Queens, L. I. FL.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., rugsėjo (Sept.) 27,.




