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LAISVE—LIBERTY

METAI 47-a

KRISLAI
Be galvos ir širdies.
Prezidento kalba.

vKur jis stovi?
Ji is tik komunistų bijo!
Viskas jaunimui!

Rašo A. Bimba

Ilgai ilgai bus kalbama ir 
diskusuojama apie tai, kas 
įvyko, kas vyksta ir kas dar 
Įvyks Arkanso sostinėje Little 
Rock.

Klausimas svarbus, klausi
mas istorinis!

Man patinka kai kuriu Eu
ropos laikraščiu apibūdini
mas. Jie sako: Arkansas gal 
turi daug automobilių, daug 
šaldytuvų, daug televizijos ir 
iadijo priimtuvų, bet neturi 
galvos ir širdies!

Neturi galvos, nes nepro
tauja. Kur protas skelbti vai
kams karą? Kur protas 
stengtis sukti istorijos ratą at
gal? Kur protas nematvti, 
kad segregacijos dienos jau 
suskaitytos ?

Bet Arkansas, bent jau jojo 
valdovai, pasirodė ir be 
širdies. Arkanso rasistai su
teikė “šaunų’’ pavyzdi civili
ni oto žmogaus sužvėrėjimo. 
To nepamirš žmonija, to ne
pamirš istorija. 

I __  •
'Į • UJU,IU

n Kartais mes kalbame apie 
ilidVyrius. Aš nežinau dides- 
Ziių herojų, kaip tie devyni 
negrai vaikučiai (trys berniu
kai ir šešios mergaitės). Tai 
drąsa, tai pasiaukojimas!

Nors valandėlei įsivaizduo
kime: Lauke Įtūžusi rasistų 
govėda staugia ant jų, jiems 
grūmoja užmušimu! Mokyk
loje didelė dalis mokinių taip 
pat prieš juos sukurstyti

Tačiau jie nebijo-: jie eina 
per tą govėda mokyklon. Jie 
eina Į klases, kuriose tik vie
nas kitas vaikas išdrįsta Į juos 
draugiškai pasižiūrėti!

Ar, buvo kas nors panašaus 
Amerikos jaunimo istorijoje ? !

■ •

S1 Praėjusį antradienį prez. 
Eisenhoweris atsikreipė į tau
tą. Aiškinosi ir teisinosi, ko
dėl jis pasiuntė į Little Rock 
arm,ją rasistams suvaldyti.

Ar prezidentas pastatė 
klausimą principiniai? Ne, 
nepastatė.

Kaip jis žiūri į Aukščiausio 
Teismo nuosprendį ;segrega
ciją panaikinti? Prezidentas 
nepasakė.

Ar tas sprendimas geras ir 
teisingas? Prezidentas nepa
sakė.

Atsiminkime, iki šiol prezi
dentas dar nėra Aukščiausio 
Teismo nusprendžio užgyręs.

■įį. Savo kalboje prezidentas 
lurėjo pasakyti: šis Aukščiau
sio Teismo nuosprendis yra 

' geras, teisingas, reikalingas, 
būtinas. Integracija yra ge
ras, reikalingas, žmoniškas 
dalykas. Todėl integracija tu*- 

f/ri būti pravesta gyvenimam 
Ir todėl federalinė valdžia, 
todėl aš, prezidentas, panau
dosiu visas jėgas nusprendžio 
pravedimui.

Bet prezidentas taip nepa
sakė. Svarbiausias jo argu- 
nentas: žiūrėkite, ką dabar 
įsakys pasaulio komunistai 

.'?*] to rasistų sukelto triukš
mo!

- Ar tai svarbu, kas ką pasa
kys? Nesvarbu.

f Svarbu ne tai, kas ką pasa
kys, bet tai, kas būtina ir rei-

Atsinešimas švelnėja

Dulles jau sutinka 
tartis ir su Sirija

Solidarumas su Sovietais

Kinai plačiai minės
Spalio revoliuciją

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles jau išreiškė 
pageidavimą pasimatyti su 
Sirijos užsienio reikalų mi
nistru El-Bitaru, kuris da
bar randasi šioje šalyje, 
vadovauja savo delegacijai 
Jungtinėse Tautose. Dulles 
tą paskelbė per Valstylp^s 
departmento spaudos sky
riaus vedėją L. White.

White davė suprasti, kad 
Valstybės departmento at
sinešimas link dabartinės 
neutralistinės Sirijos val
džios švelnėja. Jis neėjo į 
smulkmenišką aiškinimą 
kodėl, bet gerai informuoti 
šaltiniai sako, kad štai kas 
atsitiko:

Kuomet tvirtai neutralis- 
tinė valdžia kelios savaitės 
atgal įsisteigė Sirijoje, 
Washingtonas buvo pasiry
žęs Siriją izoliuoti, sukir
šinti prieš ją jos arabiškus 
kaimynus. Jordanas ir Liba
nas bei Irakas buvo pasi
rengę šokti pagal Washing- 
tono muziką, Jordano Hus- 
seinas piktai kalbėjo prieš 
Siriją ir Amerikos orlaiviai 
ant greitųjų atskraidino 
ginklus į Jordaną. Bet laip
sniškai Jordano, Irako ir 
Libano valdovai įsitikino, 
kad jie žaidžia su ugnimi, 
nes jų pačiose šalyse na
cionalistinis judėjimas su
kėlė žmonių tarpe daug 
karšto solidarumo Sirijai

kalinga šalies gerovei, tautos 
gerovei, žmoniškumui, civili
zacijai.

Socialistiniai kraštai turi 
obalsį: Viskas vaikams, vis
kas jaunimui!

Na, o čia, Pietuose, veda
mas karas prieš vaikus, prieš 
jaunimą.

žinoma, kad komunistai ro
do pirštu ir sako: žiūrėkite, 
jie, tie amerikiečiai, mokina 
kitus apie demokratiją, apie 
žmogaus teises, o patys tero
rizuoja, persekioja, neleidžia 
į mokyklą vaikų tik todėl, 
kad jų oda juoda, o ne balta!

Ir jeigu baimė tokios ko
munistų propagandos priver
čia kai kuriuos amerikiečius 
pagalvoti apie žmoniškumą, 
pagalvoti apie sulaikymą kar 
ro prieš vaikus, tai toji komu
nistų propaganda puikiai pa
tarnauja žmoniškumui ir 
Amerikos ateičiai.

Veikiausia visiškai nepa
galvojęs, prezidentas Eisen
howeris pripažino komunis
tams didžiausią kreditą.

Sakoma, kad tarpe Britani
jos ir Kinijos Liaudies Res
publikos santykiai labai šalti.

Bet už tai atsakingi patys 
britai. Nors jie Kiniją yra se
niai pripažinę, bet Jungtinėse 
Tautose sistematiškai balsuo
ja prieš Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas.

Toks veidmainiavimas ne
gali duoti gerų, draugiškų 
santykių.

ir pasidarė aišku, kad patai
kaujant Weshingtonui, pa
tys Irako, Jordano ir Li
bano valdovai gali susi
laukti neramumų ir sukili
mų savo šalyse.

Tad — jie pradėjo trauk
tis, kalbėti apie ‘‘arabišką 
solidarumą”, o pats Wash
ingtonas taipgi tapo pri
verstas keisti savo toną 
link Sirijos švelninti atsine- 
šimą.

Damaske vvksta 
arabu vienybes 
naujos derybos

Damaskas. — Į Siriją at
vyko ne tik Saudi-Arabi jos 
karalius Saudas, bet ir Ira
ko premjeras Ali Jawdat. 
Irakas yra labiausiai pro- 
amerikietiška šalis tarp a- 
rabų kraštų, priklausanti 
prie SEATO. Irako prisidė
jimas prie Sirijos-Arabi jos 
derybų čia suprantamas 
kaip; dar vienas bandy
mas, kad atstatyti arabiš
kų kraštų vienybę.

(Pranešama, kad Irako 
premjeras Jawdat praleido 
Damaske tik vieną dieną 
ir išvyko į Beirutą, Libaną. 
Bet prieš išvykdamas jis 
paskelbė, kad tarp Irako 
ir Sirijos dabar nėra prie
šingumo. Kelios savaitės 
atgal Irakas ir Jordanas 
skelbė, kad jiems gresia 
pavojus nuo “prokomunis
tinio Sirijos režimo”.)

Jugoslavai vėl 
teis M. Džilasą

Belgradas. — Jugoslavija 
vėl teis Milovaną Džilasą 
(Djilasą), kuris dabar sėdi 
kalėjime nuteistas trejiems 
metams. Kaip anksčiau, 
taip dabar jis kaltinamas 
priešvalstybinėje veikloje.

Džilas yra buvęs parla
mento narys ir Tito bendra
darbis. Jis dabar yra tapęs 
dešiniu socialdemokratu ir 
varė anti-socialistinę, anti
valstybinę propagandą, iki 
tapo įkalintas už tą veiklą. 
Sėdėdamas kalėjime jis pa
rašė knygą, kurią pavadi
no “Naujoji Klasė”. Tos 
knygos vyriausia mintis 
yra, kad socializmas komu
nistų vadovybėje yra “blo
giausia pasaulio istorijoje 
tironija”. Jis teigia, kad 
dabartinė Jugoslavijos val
džia yra labiau tironiška, 
negu buvo fašistinė monar
chijos valdžia prieš karą.

Knygos rankraštis kaip 
nors buvo iššmugeliuotas iš 
Stremska Mitrovica kalėji
mo, pasiekė . Ameriką ir 
čia tapo atspausdinta.

Naujoji Džilaso byla pra
sidės spalio 4 d. Manoma^ 
kad Džilas gaus dar kitą 
bausmę.

Faubus karščiavosi 
prieš feder. valdžią

Esą, tai karinė okupacija, jėgos 
vartojimas ir 1.1.: nepaisant jo 
kaltinimą, Little Rocke ramybė
Little Rock. — Rasistinis 

Arkanso gub. O. Faubus 
pasakė kalbą per radiją ir 
televiziją. Tai buvo kaip ir 
jo atsakymas į Eisenhowe- 
rio kalbą. Jis piešė baisų 
vaizdą — Little Rock ran
dasi po karine okupacija, 
federalinės armijos karei
viai naudoja nuogą jėgą 
prieš gyventojus, durtu
vais, girdi, bado taikius 
Little Rock žmones, pra
veda masinius areštus ir tt.

Bet spaudos koresponden
tai, kurie yra suvykę į 
Little Rock iš viso krašto, 
sako, kad jie nieko pana
šaus nemato. Mieste ir prie 
mokyklos viešpatauja pil
na ramybė, kariai puikiai 
palaiko tvarką, negrai mo
kiniai dabar taikingai lan
ko Central High mokyklą.

Faubus teigė, kad anks
čiau, kuomet po jo koman
da esą nacionalinės gvardi
jos kariai palaikė tvarką, 
viskas buvo ramu. Jis nemi
nėjo, kad gvardijos kariai 
nesugebėjo arba nenorėjo 
apginti negrų mokinių, kad 
rasistų gaujos puldinėjo 
negrus, kad mokiniai bu
vo priversti dienos vidury
je apleisti z mokyklą.

Faubųso kalba buvo tiks
lus bandymas dar kartą 
sukiršinti rasistus, sako ste
bėtojai, taipgi bandymas 
sukelti eiliniuose Little 
Rock gyventojuose pasipik
tinimą prieš federalinę 
valdžią.
s Pačioje mokykloje ramu,

Gyvenimas Lietuvoje
Mūsų korespondento

Į NAUJUS NAMUS
Dusetos. — “Padusčio” 

kolūkyje keliolika kolūkie
čių šeimų persikėlė gyventi 
į naujus namus kolūkio gy- 
venietėje.

Šį rudenį naujuose na
muose įkurtuves švęs dar 
8 žemdirbių šeimos. Jų tar
pe priešakiniai kolūkiečiai 
J. Leleika, V. Vanaginskas 
ir kiti.

Artelės valdyba naujaku
riams iš kolūkio išskiria 
statybinę medžiagą, pade
da įsigyti plytas, cementą.

MOKYKLA IR ĮMONĖ -
Rokiškis. — Juodupės vi

durinė mokykla šiemet iš
leido pirmąją abiturientų 
laidą. Nemaža mokyklą bai
gusių jaunuolių atėjo dirb
ti j “Nemuno” vilnonių au
dinių fabriką.

Štai audimo skyriuje dir
ba Vida Kanopaitė. Dar bū
dama mokyklos suole ji ak
tyviai lankė praktiniu^ užsi
ėmimus, kuriuos mokyklos 
ir įmonės vadovybės orga

Ketvirtadieni keli šimtai 
mokiniu, kurie nelankė 
mokyklos trečiadienį, grįžo. 
Rasistu skelbiamas boiko
tas darosi vis mažiau efek
tingas. Devyni negrai mo
kiniai dar vis atvežami 
kasdien kariniu automobi- 
liumi ir palydimi iki pat 
mokyklos durų, o pačioje 
mokykloje koridoriuose ir
gi randasi karinės sargy
bos. Bet negrai mokiniai 
sako, kad tos sargybos vi
duje kaip ir nereikalingos, 
nes balti mokiniai juos 
traktuoja žmoniškai, drau
giškai.

Kaip ilgai teks palaikyti 
karinę sargybą prie mo
kyklos, nežinia, nors atro
do, kad rasistai dabar kaip 
ir atšaldyti.

Praeitais metais rasisti
nės riaušės prieš negrus 
mokinius vyko Clintone, 
Tennessee valstijoje. Šiemet 
ta mokykla integruota ir 
negrai ją lanko kartu su 
baltais mokiniais pilnoję 
ramybėje ir apie karines 
sargybas ten jau nėra kal
bos.

Ketvirtadienį Little Roc
ke iškilo incidentas, kuris 
sukėlė gandus apie susirė
mimus. Parašutistai sargy
biniai suėmė jauną aviacij
os leitenantą Wolfą iš Te- 
xaso. Jis buvo uniformuo
tas ir kišenėje turėjo pisto
letą. Jis buvo tyrinėtas ir 
paskui paleistas. Kokiais 
tikslais jis buvo atėjęs prie 
mokyklos, neskelbiama.

nizavo audimo, verpimo 
skyriuose ir mechaninėse 
dirbtuvėse. Vida ryžtin
gai nusprendė tapti audė
ja ir su brandos atestatu 
rankose atėjo į gamyklą.

— Praeis dar du-trys mė
nesiai, — sako skyriaus vyr. 
meistras Žindulis, — ir' Vi
da savarankiškai pradės 
dirbti prie sudėtingų audi
mo staklių.

Įmonėje taip pat sėkmin
gai dirba Nijolė Kišūnaitė, 
Nijolė Serapinaitė ir kiti 
buvusieji mokyklos auklėti
niai.

Šiais mokslo metais suda
rytos trys moksleivių gru
pės, kurios, vadovaujant 
inžinieriams Navašinskui, 
Vileišiui ir meistrui Žindu-^ 
liui, skyriuose jau pradėjo 
praktinis užsiėmimus.

Vienuoliktokėms Bronei 
Rašinskaitei, Birutei Či- 
činskaitei, Elenai Lebedie- 
vaitei ateities planai jau 
aiškūs — baigusios mokyk
lą jos dirbs verpimo sky
riuje, o Danutė Griškėnaitė

Pekinas. — Liaudies Ki
nijos parlamento pastovio
ji komisija ir Kinijos Ko
munistų partijos centro 
komitetas nutarė kuo pla
čiausiai minėti Rusijos Spa
lio socialistinės revoliucijos 
40-as sukaktuves. Kinijoje 
bus pravesti masiniai mi
tingai, demonstracijos, aka
deminiai' vakarai ir t. t.

Kinijos valdžia Jr K. P. 
sako, kad Spalio *revoliuci-

H a m marks jold 
perrinktas J. T. 
j»en. sekretorių
Jungtinės Tautos. —Bent 

vienu klausimu viešpatauja 
pilna vienybė Jungtinėse 
Tautose — pasitenkinimu 
Hammarskjoldu generali
nio sekretoriaus vietoje. 
Dag Hammarskjoldas per
rinktas gen. sekretoriumi 
antram penkerių metų 
terminui ir už jį balsavo 
vienbalsiai visa Generalinė 
asamblėja.

Po jo perrinkimo, Ham- 
marskjoldą pasveikino Ta
rybų Sąjungos delegatas 
Kuzniecovas, Amerikos de
legatas Lodge ir kiti. Ham- 
markjoldas išreiškė padė
ką už jam rodomą pasitikė
jimą.

Newport, R. I. — Prezi
dentas Eisenhoweris antra
dienį priims penkių pietinių 
valstijų gubernatorius.

Didžiule audra 
Okinawos saloj
Naha. — Didžiulė tropiš- 

ka audra, taifūnas, siautė 
šioje saloje ir pridarė labai 
daug žalos. Keturi žmonės, 
tarp jų vienas amerikietis 
kareivis, žuvo. Žalos pri
daryta ant $10,000,000.

Vėjas pūtė 146 mylių per 
valandą smarkumu.

Audra atriedėjo netikė
tai, nenumatytai ir todėl ne
buvo imtasi iš anksto sau
gumo priemonių.

Tokyo. — Policija puolė 
tūkstantį demonstruojan
čių studentų. Šie demon* 
stravo, reikalaudami, kad 
policija išlaisvintų 25 anks
čiau suimtus, o ane tapo su
imti demonstracijoje prieš 
amerikiečių karinę bazę 
Tačikavoje, netoli Tokyo.

ir Aldona Buželytė bus au
dėjomis. Berniukus labiau
siai domina elektrotechni
ka. Jie stropiai lanko užsiė
mimus, kuriems vadovau
ja inžinierius Vileišis.

Kitais metais įmonės ko
lektyvo gretas papildys 
naujas būrys jaunuolių, 
baigusių vidurinį mokslą. 

ja buvo pasaulinio masto 
įvykis, kuris svarbus ne tik 
pačiai Tarybų Sąjungai, bet 
visam pasauliui. Plačiai mi
nėdama tą sukaktį, Kinija 
išreikš savo solidarumą Ta
rybų Sąjungai.

Spalio metinės bus mi
nimos ir kituose socialisti
niuose kraštuose. Liaudies 
demokratijose Rytų Euro
poje jos bus minimos beveik 
taip plačiai, kaip pačioje 
Tarybų Sąjungoje. Taip, 
pavyzdžiui, Bulgarijos “Ra- 
botničesko Rielo” sako, kad 
Bulgarija skaito Spalio su
kaktuves nuosavomis. Len
kijoje rengiamasi prie pla
taus minėjimo. Ir Jugosla
vijoje bus prie minėjimo 
prisidėta. Komunistų lygos 
organas “Borba” sako, kad 
“Spalis priklauso ir mums 
— kaip priklauso visiems, 
kurie eina Markso ir Leni
no keliais”.

Havana. — Karinis tribu
nals nuteisė mirčiai tris 
karinio laivyno narius, lei
tenantą Jose Roman Que4 
sado ir jūrininkus Asea Ze- 
quera ir Raul Elentero.

Jie dalyvavo, sako val
džia, laivyno sukilime prieš 
Batistos valdžią Ciengue- 
goje rugsėjo 5 dieną. Tie 
sukilėliai norėjo padėti Fi
del Castro vadovaujamiems 
sukilėliams, kurie veikia 
prieš Batistos patvaldys
tę.

Streikai ir komunistai
Varšuva. — Lenkijos ko

munistų vadovybė ragino 
savo partijos narius kur tai 
galima bandyti išvengti 
streikus, raginti darbinin
kus, kad jie bandytų susi
tarti su įmonių direkcijo
mis. Komunistai raginami 
aiškinti darbininkams, kad 
streikai kenkia krašto ū- 
kiui. Bet partijos vadovybė 
taipgi ragina savo narius 
nesviesti demagogiškų kal
tinimų prieš streiko norin
čius, kad jie yra liaudies 
priešai — norintieji streiko 
dažniausiai, sako partijos 
vadovybė, tam turi gero- pa
mato.

Miami Beach, — Praside
da svarbusis Vežikų (tym- 
sterių) unijos suvažiavimas. 
Dar prieš suvažiavimui 
prasidedant unijos konsti
tucinis komitetas atmetė 
siūlymą, kad Dave Beck, 
kuris rezignuoja iš prezi
dento vietos, būtų išrink
tas prezidentu-emeritu, tai 
yra,x kaip ir garbės prezi
dentu.

Be.’nna. — Vak. Vokieti
jos Socialdemokratų parti
jos centro komitetas per
rinko Ollenhauerį savo -pir
mininku. i
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TRAGIŠKA PADĖTIS DARBO UNIJOSE
RUGSeJO 30 DIENĄ Miami mieste, Floridoje, pra

sidės tymsterių unijos (International Brotherhood of 
Teamsters) suvažiavimas.

Ši unija turi daugiau kaip 1,500,000 narių. Tai labai 
svarbi unija, nes jos nariai-tymsteriai vairuoja šimtus 
tūkstančių motorinių sunkvežimių, milžinių, riaumojan
čių po visą plačiąją šalį. Jei kurią dieną, sakysime, tym- 
steriai nutartų streikuoti ir savo nutarimą pravestų gy- 
veniman, tai mūsų šalis atsidurtų demoralizacijoje.

Bet ne apie tai mes čia norime kalbėti. Tenka pa
sakyti kelis žodžius apie tai, kad ši unija yra supan
čiota raketierių, grafterių, gengsterių. Daugelis josios 
lokalų (skyrių) neturėjo mitingų per metų eilę, o tų lo
kalų priešakyje stovi visokie tamsios praeities, “vado
vai”, imą milžiniškas algas, grobią kyšius, eikvoja uni
jos pinigus, kuriuos sumoka nariai.

Visa šalis, stebi, kas bus šiame suvažiavime. Ten 
vyksta pasiruošimas kovai — kovai už vadovybę, kovai 
dėl to, kas bus tymsterių unijos prezidentas.

Kaip žinia, Dave Beck, iki šiol buvęs unijos pre
zidentas, labai susikompromitavo unijos narių ir visuo
menės? akyse, po to, kai jis buvo pašauktas pas sena- 
tinį komitetą, kur, apklausinėjant, paaiškėjo, kad jis 
be atodairos švaistė unijos pinigus, saviems; reikalams. 
Dave Beck pasižadėjo nekandidatuoti kitam terminui.

Tuomet atsistojo priešakyje James R. Hoffa ir pa
sakė: Aš kandidatuosiu unijos prezidento vietai! Hoffa— 
vienas uni jos vice-prezidentų. Neužteko pasakyt “aš kan
didatuosiu” — Hoffa pasiryžo “darbuotis” taip, kad jis 
būtų išrinktas. O kad būtų suvažiavime jis išrinktas, 
tai reikėjo užkinkyti visas tamsybės jėgas, kadi lokalai 
suvažiaviman pasiųstų tokius delegatus, kurie iš anksto 
pasižadėjo balsuoti už Hoffą!

Ir šiandien Hoffa sako: Aš jau turiu užtenkamą 
skaičių delegatų, kurie už mane balsuos!

BET HOFFA nėra geresnis už Dave Becką. Kai 
jis buvo apklausinėtas senatinio komiteto, paaiškėjo, 
kad Hoffa palaikė’ir tebepalaiko tamprius ryšius su 
gengsteriais, su buvusiais kriminalistais. Paaiškėjo, kad 
Hoffa taipgi švaistė unijos pinigus saviems, asmeni
niams reikalams.

O kadangi^ Hoffa, apklausinėjimo metu, beveik 
viską “pamiršo” ir nedavė senatiniam komitetui atsaky
mų į tuos klausimus, kurie jam buvo pakišti, tai fede
ralinė grand džiūrė New Yorke Hoffą įkaitino už me
lavimą, — įkaitino jį penkiais punktais. Vadinasi, jis 
bus atiduotas teismui.

Be to, keletas New York o tymsterių padavė skun
dą į federalinį teismą Washingtone, ‘reikalaujant, kad 
teismas uždraustų tymsterių suvažiavimui rinkti prezi
dentą ir kitus valdininkus. ' Skundėjai argumentuoja 

' taip: daugelis vadinamų delegatų, kurie bus suvažiavi
me ir balsuos, nėra jokie delegatai, jie nebuvo narių iš
rinkti, bet Hoffos šalininkų paskirti asmenys.

Šituos žodžius rašant, dar negavome žinių, ką teis
mas tuo klausimu pasakė.

Jeigu teismas nutars, kad tymsterių unijos suvažia
vimas, vykstąs sekamą savaitę, neturįs teisės rinkti sa
vo viršininkų, tai klausimas, ar Hoffa ir Dave Beck jo 
klausys?

. Iš kitos pusės: prieš Hoffą organizuojasi opozici
ja. Kaip ji tvirta? Ar ji galės neprileisti HoffoS būti 
išrinktam?

Suminėti ir nesuminėti čia dalykėliai iškelia nemaža 
klausimų ir daro tymsterių suvažiavimą “įdomiu”.

AR TIK VIENOJE TYMSTERIŲ unijoje vyrauja 
raketieriai, grafteriai, kyšininkai

Deja, ne!
Kitos darbo unijos taipgi yra tos pačios “kvarabds” 

paliestos. Antai duonos kepėjų (Bakery and Confectio
nary Workers) unijoje yra labai kas tokio artimo tym
sterių unijai.

Pasirodo, prasiradimas ir ten viešpatauja. Unijos 
viršininkai švaisto narių sumokėtus pinigus savo as
meniniams reikaliukams.

Tekstilninkų (United Textile Workers) unijoje taip
gi surasta, kad kai' kurie viršininkai eikvoja savo in
teresams narių sumokėtus pinigus.

AFL-CIO vadovybė, apsvarsčiusi visa tai, nuspren
dė : visos trys unijos privalo greitu laiku apsivalyti nuo 
grafterių, raketierių, blogų vadovų. Jos turinčios ap
sivalyti bėgyje vieno mėnesio, o jei to nepadarys, tai 
bus išmestos iš AFL-CIO. Sekamas AFL-CIO Veik. Ta- 

' rybos posėdis įvyks spalio 24-25 dd. New Yorke. Ten 
bus padarytas tuo reikalu atitinkamas sprendimas.

Tik pagalvokime: jeigu tos trys unijos būtų išmes
tos iš AFL-CIO, tai kas tuomet? Prasidėtų baisi kova 
tarp pačių darbininkų, o tuo naudotųsi samdytojai.

Taigi dabar kyla klausimas: ar tymsterių suvažia
vimas, kuris įvyks sekamą savaitę Miami mieste, at
sižvelgs į AFE-CIO įspėjimą?
T Jis turėtų į tai atsižvelgti.

daug težinojome apie dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje, 
ypač apie pasikeitimus, į- 
vykusius Tarybų valdžios 
metais. Dauguma mūsų iš
keliavo už vandenyno maž
daug prieš trisdešimt metų. 
Paskutiniuoju laiku mums 
teko susitikti tik su tais 
žmonėmis, kurie Lietuvą 
paliko karo metu. Tarp jų 
buvo ir tokių, kurie pripa
sakojo įvairiausių šiurpių 

į istorijų apie mūsų tautiečių 
| likimą. Mes visi troškome 
patys nuvykti ir pamatyti, 
kaip gi yra iš tikrųjų. To
dėl kiekvienam supranta
ma, su kokiu džiaugsmu su
tikome Lietuvos profsą
jungų (darbo unijų) kvie
timą šiemet aplankyti tė
vynę. Mūsų delegacija bu
vo sudaryta iš įvairių spe- 
cialiybių ir profesijų žmo
nių, daugiausia darbinin
kų, gimusių ir užaugusių 
Lietuvoje.

Ir štai nepamirštamą rug
pjūčio 18 dieną mes po sa
vo kojomis pajutome bran
giąją Lietuvos žemelę. Per 
27 viešėjimo tėvynėje die
nas aplankėme Vilnių, 
Klaipėdą, Šiaulius, Dotnu
vą, Kauną ir kitas vietas. 
Pabuvojome fabrikuose, 
kolūkiuose, mokyklose, kul
tūros ir mokslo įstaigose. 
Susitikome šimtus įvairaus 
amžiaus ir profesijų tautie
čių.

Kiekvienas mūsų niel^no 
nevaržomas turėjo progos 
keletą dienų paviešėti savo 
tėviškėje, aplankyti savo tė
vus, brolius, seseris, arti
muosius. Prie bokalo lietu
viško alaus atvirai, nuošir
džiai šnekėjomės su Lietu
voje gyvenančiais senais 
draugais, iš Amerikos į Lie
tuvą po karo sugrįžusiais 
tautiečiais.

Nepasitvirtino kai kurių 
žmonių Kanadije skleidžia
mi gandai, kad mums pa
tiems be palydovų nebus 
leista aplankyti savo gimi
nių. Mes galėjome vienui 
vieni kalbėtis, kaip sako
ma, tarp keturių akių, su 
kuo tik panorėjome. Mums 
buvo sudarytos visos sąly
gos patiems patirti, kaip 
Lietuvoje gyvena darbo 
žmonės.

Dabar norėtųsi per spau
dą laisvai pasidalinti savo 
mintimis su broliais ir se
sėmis lietuviais tėvynėje.

Lietuvoje mus visų pirma 
nustebino smarkus pramo
nės pakilimas. Mums čia 
gyvenant jos beveik visiš
kai nebuvo, Laivų statyba, 
turbinų ir staklių gamybą 
— visa tai mus labai nu
džiugino. Fabrikuose, ku
riuos mes aplankėme, ma
tėme, jog darbininkai turi 
geras darbo sąlygas. Visur 
yra pavyzdinga švara, ge
rai organizuota darbo ap
sauga.

Palyginti su Kanada, bu
to nuoma Lietuvoje nebran
gi. Pigiai čia atsieina ku
ras ir šviesa, Mes pastebė
jome, kad Tarybų valdžia 
labai rūpinasi darbininkų 
poilsiu. Palangoje, Druski
ninkuose, įsikalbėję su su
tiktais žmonėmis, sužinojo
me, jog dauguma poilsiau
jančių kurortuose yrą 
papasti darbo žmonės. Apie

nemokamus kelialapius ( į 
tokias puikias vasarvietes 
Kanados darbininkai ir sva
joti negali.

Tačiau svarbiausia, ką 
turi Lietuvos darbininkai 
— tai užtikrintą darbą ir 
pragyvenimą. Pats faktas, 
kad Lietuvoje likviduotas 
nedarbas, yra labai didelis 
laimėjimas.

Visus mus nustebino sta
tybos. Džiaugėmės, maty
dami statomus naujus dide
lius fabrikus, gyvenamuo
sius namus. Man atrodo, 
kad prieš karą apie tokias 
dideles statybas, kaip Kau
no hidroelektrinė, kai ku
rie Vilniaus bei kitų mies
tų fabrikai, negalima buvo 
ir pagalvoti. Tačiau kai kur 
mes pastebėjome, kad sta
toma dar netaupiai.

Man ir kitiems lietuviams 
,iš Kanados labai patiko ko
lektyvinė ūkininkavimo sis
tema. Lietuvoje matėme 
pavyzdingai besitvarkančių 
kolūkių. Juose žmonės gy
vena geriau, negu kad 
valstiečiai gyveno prieš ka
rą. Teko apsilankyti ir blo
gesnėse žemės ūkio artelė
se, kur darbas nėra gerai 
organizuotas. Ten išaugina
mi nedidelį derliai, laikoma 
nedaug gyvulių. Besikal
bant su kolūkiečiais, įsitiki
nau, kad ten, kur yra su
manūs kolūkių pirmininkai, 
kur žmonės imasi iniciaty
vos, ne tinginiauja, kolūkie
čiai gyvena pasiturinčiai. 
Mums visiems buvo aiš
kiai matyti, kad paskuti
niuoju laikų valstybė ne
maža nuveiki stiprindama 
kolūkius. Įsišnekėjus su 
žmonėmis, paaiškėjo, jog 
dąbar gyvenimas smarkiai 
gerėja. Kolūkiečiai pradė
jo daugiau gauti už darba
dienius, geriau ėmė gy
venti žmonės mieste.

Mus visus tiesiog sužavė
jo kultūros ir mokslo lai
mėjimai. Niekas mūsų ne
sitikėjo čia pamatyti tiek 
daug besimokančio jauni
mo, tiek daug puikių mo
kyklų. Aukštasis mokslas 
Lietuvoje dabar prieinamas 
kiekvienam paprasto dar
bininko ar kolūkiečio vai
kui, > kuris tik jo siekia. 
Džiugu, jog čia pradeda
mas įgyvendinti visuotinis 
vidurinis apmokymas. Pui
kios sąlygos sudarytos ir 
mokslininkų darbui. Jie ga
li labai daug nuveikti kraš
to ekonomikai ir kultūrai 
pakelti. Besilankydami gy
dymo įstaigose įsitikino
me, jog čia gydymas yra 
tikrai nemokamas. Vaistai 
labai pigūs.

Savo viešnagės tėvynėje 
metu, mes pamatėme ir 
supratome, kąd laisvoje 
nuo kapitalistų išnaudoji
mo Lietuvoje kuriamas 
naujas, gražus gyvenimas. 
Apie visa tai sugrįžę papa
sakosime Kanadoje. Mes 
demaskuosime tuos, kurie 
Šmeižia Lietuvą, pliauškia 
apie tariąmą “geležinę už
dangą”, tikindami, kad tė
vynėje mes negalėsime pa
matyti tokio gyvenimo, 
koks jis yra iš tikrųjų.

Kanados lietuvių dele
gacijos vardu aš noriu kar
štai padėkoti mūsų tautie
čiams už nuoširdų priėmi
mą, palinkėti broliams ir 
sesėms tėvynėje geriausios 
sėkmės darbe, daug daug 
laimės!

i Vilnius

Prąnas Smuglevičius
(150-o.sias mirties metines minint)
Pranas Smuglevičius yra žymiausias 

XVIII šimtmečio antrosios pusės ir XIX 
šimtmečio pradžios lietuvių dailininkas. 
Jis buvo pirmasis Vilniaus universiteto 
tapybos katedros vedėjas, lietuvių naci
onalinės dailės mokyklos pradininkas.

Dailininko tėvas Lukošius Smuglevi
čius, kilęs iš Žemaitijos, buvo karaliaus 
Augusto IJI dvaro tapytojas ir gyveno 
daugiausia Varšuvoje. Iš septyneto sa
vo vaikų penkis sūnus jis išauklėjo dai
lininkais. Iš jų savo neeiliniais gabu
mais ir darbštumu išsiskyrė Pranas. 
1763 metais jis buvo pasiųstas į žymiau
sią to meto Romos dailės akademiją. 
Baigęs studijas, dailininkas dar ilgai 
gyveno Italijoje. Jis drauge su archi
tektu V. Brenna padarė naujai atideng

tų Nerono “Aukso Namų” freskų kopi
jas, kurios tuojau buvo išleistos graviū
rų albumu. Į jį įėjo 60 didelio formato 
atvaizdų. Italai - aukštai vertina P. 
Smuglevičiaus kūrybą, o žymiausieji 
ano meto Romos dailininkai ir dailės ži
novai buvo jo artimiausiais bičiuliais.

1784 m. P. Smuglevičius pakviečia
mas į Varšuvą, kur jis nutapo Bazili
jonų bažnyčiai tris didelius altorinius 
paveikslus ir dekoruoja karaliaus rū
pius. Sekančiais metais vyskupas I. Ma
salskis pakviečia jį į Vilnių ir paveda 
jam nutapyti keletą paveikslų naujai 
pastatytiems Verkių rūmams. Tačiau 
reikšmingiausi yra jo tuomet nutapyti 
Vilniaus vaizdai. • 47 akvarelėse daili
ninkas įamžino žymiausius Vilniaus ar
chitektūrinius bei istorinius paminklus 
— aukštutinės pilies bokštus, žemutinės 
pilies karališkuosius rūmus, miesto gy
nybines sienas, skaitlingus tvirtovės 
vartus, žymesnes šventyklas, universite
to rūmus ir eilę kitų miesto įžymybių. 
Jos turi ne vien dokumentinę vertę. Šios 
akvarelės—tai pirmieji peizažai lietuvių 
dailėje. [

Norwood. Mass.
Vieną nedėldionio popietį 

teko nuvažiuoti pas dien. Lais
vės skaitytojus V. ir M. Mise
vičius, kurie turi nuosavą vie
nos šeimynos namelį, 189 
Pleasant St., Norwood, Mass. 
Iš lauko pusės viskas gražiai 
atrodo, aplinkui aptverta dra- 
tine tvora. Turi prisodinę jau 
gerai suaugusių vaismedžių, 
—obelių, grūšių, slyvų ir vie
ną didelį šęrmukšnį, kuris 
man labiausiai patiko. Sodas 
nedidelis, bet visko pilnas. 
Pilnas netik vaismedžių, bet 
ir daržovių. O jau tų kvietkų, 
tai tik akyse mirga bežiūrint 
Į juos.

Apžiūrėjus sodelį, paprašė 
eiti į vidų. Draugė Misevičie
nė aprodė kambarius; viskas 
darniai aptvarkytą, kur pa
žvelgsi, švaru, matai ir jauti, 
kad čia gyvena sumani šei
mininke.

V, Misevičius per daug me
tų dirbo pas Bird & Son, Inc., 
Roofing Mill, Norwoode, bet 
š. m. pirmą dieną sausio jau 
pradėjo . gyvent pensininko 
gyvenimą.

Abudu Misevičiai atrodo 
gražiai. Sveikata, matos, abie
jų gerame stovyje. į

Dėl savo parankumų turi 
pąsipirkę Biuiką; jeigu reikia 
kur‘'išvažiuot, nereikia nieko 
prašyt. Biuikas, nors jau kelių 
pietų senumo, bet atrodo ge
rame stovy.

Rugsėjo 17 d. teko užeiti

Grįžęs į Varšuvą, P. Smuglevičius su
kūrė 200 paveikslų ciklą iš savo krašto 
istorijos. 1794 metų sukilimo įtakoje 
dailininkas sukūrė eilę reikšmingų 
kompozicijų — “Kosciuškos priesaika 
Krokuvos rinkoje,” “Didvyriška J. Ja
sinskio mirtis barikadose,” “Tėvynė 
pančiuose,” nutapė eilės sukilimo Vadų 
portretus.

1797 metais Lietuvos edukacinė komi
sija pavedė P, Smuglevičiui vadovauti 
Vilniaus universiteto tapybos katedrai, 
kur jis dirbo iki savo mirties.

P, Smuglevičiaus kūryba yra įvairia
pusiška savo tematika bei žanrais. Dai-( 
lininkas ne iš karto išsilaisvino iš nusif 
stovėjusių feodalinėj dailės normų. Nors 
P. Smuglevičius ir buvo klasicizmo įta-C) 
koje, tačiau jis nekopijavo antikinės*' 
dailės išraiškos priemonių. Dailininkas 
nuolat stiprino savo kūrybos ryšį su gy
venimu, o kartais realizmo pradai įgau
davo net vyraujantį pobūdį. Tai ryškiai 
matosi jo gana gausiuose buitinio žan
ro paveiksluose, kuriuose beveik išimti
nai vaizduojamas baudžiauninkų gyveni
mas. Valstiečius dailininkas vaizdavo 
kaip taurius žmones, jautriai įžvelgda
mas į jų vidinį gyvenimą.

Realistiniai P. Smuglevičiaus kūrybos 
pradai daro jį pažangiu dailininku ano 
meto sąlygomis. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonėms dailininkas brangus dėl savo? 
reikšmingo įnašo į lietuvių nacionalinės 
dailės palikimą.

V. DRĖMĖVilniaus valstybinio dailės muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis
Buvo

Spindi žvaigždės ant dangaus,
Skrenda meteorai naktį čielą.

Ar būta ten ir žmogaus,
Ar vėjas supa ten jo sielą?

Taip, ten buvo ir žmogus, , ,
Jį vedė skaisčioji aušrinė.

Jo išvaikščiotas veik visas dangus, /
Ant lentynos guli žinių knyga\auksiųe.

Mokslo milžinai pasiekė žvaigždžiųWukštybę, f
Išmieravo Mėnulį, Saturną ir kitas planetas, 9 

Nugalėjo religiją, menkų žmonių tamsybę. 1
Ištiesė kelius per erdvių visatais. *

Spindi ten 'siela už žvaigždes šviesiau _
Jų kelių tiesėjo pirmtakūno,

Užu mokslą nukankinto šimtmečiais anksčiau.
Tarp kitų aukštesnė skaisti siela Bruno.

Gėda ir gaila, kad taip atsitiko,
Kad žemės sūnus už teisybę kentėjo.

Stebėtis reikia, jog iki šių dienų liko
Gilus liūnas tamsybės, nors mokslas sukietėjo.

Rugp., 1957
K. S. Lietuvaitė

pas K. ir A. Yanavičius, ku
rie gyvena p numeriu 33 Ce
dar St., Norwood, Mass. Jie 
yra seni Laisvės skaitytojai.

Oras tą dieną buvo šiltas ir 
malonus, saulutė savo švel
niais spinduliais šildė visus, 
kas tik buvo lauke. Dėl to ir
draugus Yanavičius radau 
gražiame jųjų kiemo, besi- 
naudojant saulutės spindulių 
malonia šiluma.

Susėdome visi trys ant sū
pynės, pradėjom kalbėti apie 
gyvenimo reikalus ir sveikatą. 
Draugė Yanavičienė nusi
skundė menka sveikata. Gir
di, turiu širdies ligą, dėl tos 
priežasties negaliu nieko 
dirbti, o aš taip labai norė
čiau būti sveika ir drūta. Ta
da, girdi, galėčiau daugiau 
pagelbėt savo dukrelei, kuri 
jau daugiau desėtkas metų 
kaip suparalyžiuota guli lo
voj, dabar randasi ligoninėje, 
taipgi ir josios vaikeliams, tai 
yra mano anūkams, kurių yra 
Lys. Jie vargsta įbe motinos. 
Bet mano sveikata tiek blogoj 
padėty, kad aš jiems nieko 
nieko negaliu pagelbėti.

Draugas K. Yanavičius jau 
baigia septintą dešimtį metų, 
bet gražiai atrodo. Pasižiūrė
jus į jo veidą, jeigu reiktų 
spėti jo amžių, tai sakytum 
nedaugiau kaip kokių 55 me
tų.

Su manim, girdi, viskas bū
tų gerai, jeigu tas nelaimin
gas- artraitis nevargintų nia-

Brockton, Mass.
Buvo Laisvėje rašyta, kad 

sunkiai susirgo Antanas įSau- 
ka. Dabar ligonis randasi f 
Brockton Hospitaly, Centre 
St. Nors ir sunkiai serga, li
goninėj, bet Laisvė pas jį ran-lh
dasi ant deskos. Ir jam rūpi 
laikraščio reikalai. Jau kelios 
savaitės kaip jis man minėjo, 
kad duos Laisvei dovaną, šim
tą dolerių, kai buvo pas Dei
vi us Rest Home. Dabar jis sa
vo pažadą išpildė. O aš apsiė
miau išpildyti jo prašymą. 
Tas viskas jau padaryta, pini
gai pasiųsti.

Katrie turime laiko, ligonį 
atlankykime. A. Sauka per vi
są laiką buvo pirmeiviškas, 
rūpinosi mūsų spauda, ir poli
tinių -kalinių ir ateivių gyni-^ 
mu; nors k arta is su juo re i- 
k ėjo ginčytis’ privatiškais rei-A 
balais, bet jis niekam skriau- 
dos nepadarė, neigi organiza/ 
cijoms. Nieko nenuskriaudė ir 
dabar ligoninėje 'nesibijo 
Laisvę skaityti.

George Shimaitis

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

no rankų. Labiausiai, sako^ 
liečia pirštus. Šiaip aš jauff 
ciuos sveikas. ( >■

Linkiu draugei Yanavičie- . 
nei greit ir pilnai pasveikti! $

Laisvės Skaitytojas ,
lUl'TlJ I 1 HIIIR ' llffl.ilfr- • r.-TTT-1 IW|I 'I'IM) W Ml1* I I
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T. IVANAUSKAS

GAN
(Tąsa)

Apsigyvenusi pora tuoj 
imasi lizdą remontuoti, o 
tam tinka įvairių įvairiau
sia medžiaga. Jie gabena 
žagarus, šiaudus, supuvusį 
šieną, bet, atrodo, labiau
siai pageidaujama jiems 
medžiaga —tai mėšlas. Jo 
didelius gniužulus nešasi 
jie į lizdą ir iškloja guolį, 
tai yra duobutę, kur deda
mi kiaušiniai. Toji duobu
tė užima tik mažą lizdo da
lį, o kitur būna lygi plokš
tama — tai aikštelė, kur 
galės pasivaikščioti paaugę 
gandriukai. Bet tada ir 
duobutės beveik nė žymės 
neliks, nes paukščiai, vaikš
čiodami tokiame ribotame 
plote, išlygins ją savo kojo
mis. Gandrų polinkis tvar
kyti lizdą yi;a toks stiprus, 
kad net ir vėliau, kai jau 
sudėti kiaušiniai ar net iš- 
siperėjus, jie vis atneša 
naujos medžiagos jam pa
pildyti. Per ilgą laiką liz
dai padidėja, kartais pa
krypsta ant šono, bet šei

, LAISVES REIKALAI
Paskutinėmis keliomis savaitėmis visuomenė pasirū

pino gražia finansine parama savo dienraščiui. Žemiau 
paduotos aukos nebus įskaitytos į vajų, nes jos gau
tos dar prieš vajų.

Finansine parama šiuo kartu pasirūpino:
R. Mizara dalyvavo Worcesterio organizacijų piknL 

ke rugsėjo 22 d. ir parvežė sveikinimų Laisvei nuo South
Bostono Moterų:

V. Vaszkienė ............................................ • • $2.00
H. Zekonienė ....••.......................................... 2.00
D. Ruplėnienė .. .. ........................................  1.00
Lekienė..................................................................1.00
P. Žukauskienė....................................... • • .... 1.00
B. Chuberkienė............ .................... • • ............... 1.00
V. Mineikienė................................................... • • 1.00

, M. Paurienė................................... • •...................1.00
’ S. S.............................  • •........................ 1.00

jKitos aukos:
' Antanas Sauka, Brockton, Mass......................    $100.00

Mr. ir Mrs. Binghamtoniečiai .. • • .................... 25.00
Mrs. Mačionis, Jersey City, N. J.............................20.00
Paul Chepla, Cleveland, Ohio..................................10.00
Žemaitis, Chicago, Ill. • •........................................ 10.00
J.Joniškelietis ................................... • •...................10.00
Geras Žmogus, Woodhaven, N. Y...........................10.00
Gera Žmona, Brooklyn, N. Y. • • ..........................10.00
Antanina Mačiutienė, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Mr. ir Mrs. J. Katinis, Easton, Pa........................... 10.00
L. Tilvikas, Easton, Pa......................... • •................ 10.00
B. V, Brooklyn, N. Y...............................'.. . ..... 10.00
A. L. Borden, Kenosha, Wis. • •................... 5.00
Charles Austrą, Johnstown, Pa................................. 5.00
Charles Stepon, Lewiston, Me................................... 5.00
A. Valinčius-Navalinskas, Pittston, Pa. .. • • .. .. 5.00

. Uršulė Guzonienė, Gloucester City, N. J.............5.00
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla............................ 5.00
P. Navickas, Hartford, Conn...................... • •........... 5.00
^Villiam Deksnys, Stamford, Conn.............................5.00
Pius Petrauskas, New York City, N. Y....................5.00
A. irvS. Matuliai, Jersey City, N. J. • •......................5.00
P. Stankevičius, Huntington, L. I.......... Z............. 5.00
A. Taraška, San Leandro, Calif................................ 4.00
Antanas Sakalauskas, Sun Valley, Calif............... 3.00
Aleksandra Lugauskas.............................................. 2.30
A. J. iš New Jersey........... • • ....................................2.00
Pet. Naktinis, Bayside, L. 1........................................2.00
Marcella Walsky, S. Merchantville, N. J............... 2.00
P. Kamarauskas, So. Barre, Mass......... • •............. 2.00
Joe Waznis, Rumford, Me. .. .. ............................2.00
Juozas Paznokaitis, Philadelphia, Pa. .. • • .. ., 2.00 
V. ir B. čižauskai, Chicago, Ill. .. • • .................... 2.00

. Jg. Stasionis, Tuckahoe, N. Y.........................  2.00
J. Bemokslis, Philadelphia, Pa................................... 2.00
Vincent Nowicki, Shelton, Conn...............................2.00
J. Ščebeda, New Britain, Conn.................................. 2.00
V. Kazakevičius, Hillside, N. J.......... ... .................... 2.00
John Chapas, Des Moines, Iowa..........••................2.00
Teresė Eimutis, Port Washington, N. Y...............2.00

/A. Ramanauskienė, Kingston, Pa..............................2,00
Senbernis, Scranton, Pa..............................................2.00
Pol: Mrs. J. Kvadus, Windsor, Conn.; A. Ogent, Eas

ton, Pa.

Labai dėkojame visiems pasidarbavusiems finansine 
■ama ir visiems aukavusiems, Dabar jau eina vajus 
mui naujų skaitytojų. Prašome visų Laisvės skaity- 

p gauti nors po vieną naują skaitytoją Laisvei. Kur 
ikia vajininkai šiame* konteste, prašome padėti 
;ms darbuotis.

Laisvės Administracija

?uaL Laiivė (Liberty) Šestad., rugsėjo (Sept.) 28, 1957

DR AS
mininkai prineša medžiagos 
į kitą šoną, atstatydami jo 
pusiausvyrą. Tokie lizdai 
pasidaro labai aukšti, virs
ta tikrai griozdiškais pasta
tais. Medis, kuriame yra 
lizdas, nuolat šlakstomas 
skystu mėšlu, skursta- ir il
gainiui nudžiūsta, todėl la
bai dažnai galima matyti 
lizdus vos begyvuose ar vi
sai nudžiūv u s i u o s e me
džiuose. Neretai tokie me
džiai audrų yra išverčiami 
su visu sukrautu juose pa
statu. Susidaro didžiausia* 
sutrūnėjusios m e d ž i a gos 
krūva, jos galima būtų pri
krauti visą vežimą. Čia, ta
rytum kokiame archyve, ra
si medžiagos, sukra u t o s 
prieš keliolika ar net prieš 
keliasdešimt metų, rasi 
prieš daugelį metų neišpe
rėtų kiaušinių, seniai pa
dvėsusių gandriukų, rasi 
žvirblių ir kielių lizdų.

Gandrai balso kaip ir ne
turi, jie kartais susijaudinę 
tik šnypščia. Jauni paukš
čiukai pirmomis savo gy

venimo dienomis šiuo at
žvilgiu yra daugiau apdo
vanoti už savo tėvus, nes 
tyliai ir švelniai klegena, 
bet vėliau ir šis jų gebėji
mas išnyksta. Suaugęs gan
dras, nors ir bebalsis, bet 
turi savotišką muzikinį 
įrankį—snapą, kuriuo su
geba kalenti. Šiuo atžvil
giu jis nesudaro išimties 
paukščių visuomenėje, nes 
panašią “muziką” sukelia 
geniai, panaudodami tam 
sausą, gerai rezonuojančią 
šaką ir tarškindami į ją sa
vo snapu. Muzikinį instru
mentą turi ir perkūno ože
lis, tiesa, labai savotiško po
būdžio: pakilęs į padebe
sius, staiga ima leistis že
myn, išplėsdamas savo uo
degos plunksnas. Oro srove, 
virpindama pastarųjų 
kraštus, sukelia keistą, 
zvimbiantį garsą. Prie te
ikiu garsų priklauso ir žio
gų čerškimas, gau namas 
trinant vienu sparnu kitą, 
kur tvirtai įtempta plona 
plėvelė.

Kalenti gandras gali ir 
paprastai stovėdamas, bet 
susijaudinęs, pvz., pastebė
jęs besikėsinant į jo lizd^ 
svetimus gandrus arba pa- 
pareikšdamas džiaug s m ą 
p a s i r odžius sutuoktiniui, 
jis stengiasi garsiau, aist- 
ringiau skelbti savo muzi
ką. Užvertęs galvą ant nu
garos taip, kad ji guli ant 
pečių, jis ima skardžiai 
kalenti. Šioje pozoje ant- 
snapis guli ant nugaros, o 
p o s n a p i s atsiduria virš 
antsnapio, bet liežuvis 
pastatomas taip, kad jis pa
kelia aukštyn p a s m a krio 
odelę. Nuo to žiotyse atsi
randa tuštuma tarytum 
garsintuvas. Naujai apsi
gyvenusi porelė būna labai 
triukšminga—kalena ir ka
lena, užvertę galvas, abudu 
sutuoktiniai maži ausiai 
progai pasitaikius nuo pat 
ankstyvo ryto iki vakaro, 
tarytum džiaugiasi pava
sariu ir laimingai atlikta 
kelione iš tolimųjų Afrikos 
kraštų. Tačiau ir šiuo lai
ku ne visuomet yra pasibai
gę mūsų paukštelių vargai. 
Lietuvos pavasaris kapri
zingas, ir neretai po kelių 
gražių dienų grįžta šalčiai, 
net ir pasninga, paukščiams 
būna sunku rasti maisto.

Bet laikas eina. • Balan
džio pabaigoje jau padeda
mas pirmas kiaušinis, o 
pradieniui pasirodo antras, 
trečias, kartais net šeši, 
dažniausiai vis dėlto tik 
keturi. Lizde pasidaro ra
miau, patelė stropiai peri, 
susigūžusi guoly, ir atsisto
ja tik sutikti atskridusio 
patino; užvertę galvas, abu
du ima džiaugsmingai ka
lenti. Tuomet abu paukš
čiai keletą minučių pastovi 
drauge, patvarko savo 
plunksnas, ir tas, kuris pe
rėjo, išskrenda pasiganyti, 
o kitas atsitupia lizde. Pa
tinas- su patele vis pasikei
čia, bet nakties metu dau
giausia peri patelė, o pati
nas stovi netoliese, ant to 
paties stogo, kur yra lizdas.
Prasideda gegužis, sprogs

ta medžių pumpurai, pasi
rodo lapeliai, pelkėse žydi 
purienos, kūlinai, atšyla 
vanduo, o kartu pasirodo 
jame daugybė visokių vabz
džių, buožgalvių, žuvelių. 
Gandrai nebebadauja. 
Kiekvienas prisimedžiojęs 
ir prisirijęs viso to, ką aps
čiai teikia jiems pievos, ba
los ir tvenkiniai, grįžta į 
lizdą pavaduoti perintį su
tuoktinį. Ir štai, maždaug 
mėnesį paperėjus (tiksliai 
apie 33 dienas), prasikala 
pirmieji paukščiukai ir ima 
tyliai klegenti.

(Bus daugiau)

ĮVILKĖSI^ARRE IRPLYMOUTH, PA.
Warrior Run, Pa,, rugsė

jo 9 d. ryte mirė Petras Oe- 
reška, gyvenęs po . adresu 
530 Front St., Warrior 
Run. Pašarvotas buvo gra- 
boriaus Matikevičiaus kop
lyčioj, Nanticoke (Hano
ver), Pa. Palaidotas rugsė
jo 12 d., Wyomingo Lietu
vių Laisvose kapinėse. Ne
paisant, kad buvo darbo 
diena, palydovų į kapines 
buvo nemažai, rodos, apie 
12 automobilių. Tam tik
ras maldeles, nors laisva
maniui jos ir netiko, atliko 
pats laidotuvių direktorius 
Matikevičius.

Prie kapo, baigdamas at
sisveikinimo žodžius, Mati
kevičius pratiesė, kad Eva 
Čereškienė,. mirusiojo žmo
na, prašo visus palydovus į 
jos stubą ant pietų.' Paly
dovai buvo gerai ir skaniai 
pavaišinti.

Petras Čereška buvo stip
rus žmogus ir dar nelabai 
senas, tik apie 67 metų am
žiaus, tačiau išdirbęs dau
giau 30 metų angliakasyk- 
lose, gavęs mainų dusulį, 
nuo kurio kelis metus pasi
kankinęs ir mirė.

Iš Lietuvos Petras paėjo 
iš Kauno rėdybos (iš kokios 
tai Mogulo viensėdijos, prie 
pat Vilniaus rėdybos rūbe- 
žiaus, kaip, kad seniau 
skirstydavosi). Liūdesyje 
paliko žmoną Evą ir du po
sūnius — Vytautą ir Albi
ną Krutulius. Reiškiame 
jiems užuojautą ir linkime 
ramiai pergyventi liūdesio 
dienas.

Eva Čereškienė-Krutulie- 
nė yra Laisvės skaitytoja ir 
stambi rėmėja spaudos ir 
pažangaus visuomeninio ju
dėjimo.

Plymouth, Pa. Draugai 
Navickai,. mūsų organizaci
jų veikėjai, jau grįžo iš to
limos atostogų proga kelio
nės. Jie Važinėdami ' po 
pietvakarius ir grįždami iki 
New Yorko padarė suvirš 
5,000 mylių kelionės ir lai
mingai sugrįžo į savo gūštą 
Plymouthe.

Na, o kaip patiko ato
stogavimas mūsų šalies to
limuose k r a š t u ose?, pa
klausiau Navickus. Benis 
sako: Vienam per daug, 
nes automobilį vairuoda
mas per daug nuvargau, o 
prie to, Arizonos bei pietva
karių oras man labai nepa
tiko, o mano mainierską du
sulį dar labiau pasunkino, 
tad džiaugiuosi parvažiavęs 
namo, gulinėju ir ilsiiuosi. 
Vienok nesigraudinu, nes 
teko pirmu kartu pamatyti 
mūsų turtingiausios šalies 
plačiuosius laukus, vatos 
augintojus ir jų labai skur
dų gyvenimą.

Kuomet man kas sakyda
vo, tęsė Navickas, kad šioj 
mūsų turtingiausioj šaly 
yra tokių gyventojų, nega
lėdavau pilnai tuo tikėti. 
Klaiku žiūrėti į tų vatos au
gintojų gyvenamuosius na
melius, jei juos tokiais tin
ka pavadinti; jie visai ne
panašūs į namelius, kuriuo
se žmonės galėtų gyventi. 
O kuomet gal už mylios tų 
klaikių bakūžių matai, kaip 
gyvena vatos plantacijų sa
vininkai, kur, rodos, visai 
kitas pasaulis, pasakiškasis 
rojiškas pasaulis.

Margareta visa tai pa
tvirtino, kad tai tiesa. Jį 
pareiškė pasitenkin imą, 
kad su broliu pasimatė, 
dešimtį dienų pasisvečiavo, 
ir ilgiau būtų pabuvoję, bet 
dėl Beniui netinkamo kli
mato turėjo skubėti - į na
mus. Jos brolis neblogai 
gyvenąs, turįs savo namelį 
ir neblogą darbelį./ Bet ji 
ten gyventi nenorėtų.

Dienraščio Laisvės vajus 
jau čia pat, tad visi skai
tytojai būkime pasirengę 
prenumeratas atsinaujinti 
ir dolerį kitą aukų pridėti, 
nes visi gerai suprantame, 
kad be mūsų finansinės pa
ramos šalia prenumeratos 
mūsų laikraščiai gyvuoti 
negalėtų. Gi tie, kurie ma
note užsirašyti Laisvę, Vil
nį ar Liaudies Balsą, pra
šau neatidėlioti.

Šie trys laikraščiai yra 
darbo žmonių laikraščiai, 
darbo žmonių švyturiai, 
kuriuos darbo žmogus skai
tydamas matai savo kasdie
ninę padėtį, ir abelnąi ma
tai, kas dedasi plačiame pa
saulyje, kaip savo veidą 
veidrodyje. .Dienraščių 
Laisvės ir Vilnies kaina tik 
po dešimtį dolerių metams. 
Liaudies Balsas yra savai
tinis 8 puslapių laikraštis, 
kuriame telpa gerų raštų ir 
įvairių žinių: iš Kanados, 
Amerikos ir Lietuvos. Jo 
prenumeratos kaina tik $4 
metamš. V. Ž.

Gloucester, N. J.
PADĖKA

Manę mylimas gyvenimo 
draugas Jonas Guzonas mi
rė rugsėjo 8 d, ir tapo pa
laidotas rugsėjo 11 d,

Šiuo reiškiu didžią pa
dėką visiems giminėms, 
ir pažįstamiems už atlan- 
kymą mano mylimo gyveni
mo draugo ligoninėje, už 
dalyvavimą šermenyse, už 
palydėjimą į kapus, sutei
kiant velioniui paskutinį 
patarnavimą. Taipgi tariu 
širdingą ačiū laidotuvių 
direktoriui Juozui Kava
liauskui už taip gerą pa
tarnavimą.

Užbaigdama * priduriu, 
kad vietoje pirkimo mišių, 
pasiunčiu Laisvei $5.

Uršulė Guzonienė 
(buvusi Kazlaučiūnienė)

Lawrence, Mass.
ŽINUTĖS

Paėmęs laikraštį į ran
kas, matai, kad esti apra
šomi keliolika užpuolimų 
bei apiplėšimų. Dabar pra
sidėjo kriminalinis teismas; 
teisiami dažnai jauni vai
kėzai, atvykę iš kitų miestų. 
Turbūt jiems geriausiai se
kasi Lawrencuj kriminali
nius darbus atlikti.

Ateina rinkimai, jau pa
siskelbė 30 kandidatų į vi
sokias šiltas vietas. Eini 
šaligatviu, tai nespėji at
sakyti “helio,” nes kandida
tai prieš rinkimus labai ge
rai žmones pažįsta, o po 
rinkimų — pamiršta.

’Ayer Mill pastate atsida
rys baldų išdirby s te. Kiek 
ten darbininkų dirbs, ne
pasakoma.

Tl • 1,11 1 *

Spalio 9 d. mokyklos bus 
uždarytos; taip pranešė mo
kyklų superinten d e n t a s, 
D a 1 yk a s tame; tą dieną 
įvyks mokytojų suvažiavi
mas iš visos Essex apskri
ties.

I

Mirė Antanas Stundza, 
kilęs iš Taraganų kaimo 
Lietuvoje. Paliko liūdesyje 
savo žmoną, sūnų, dukterį, 
10 anūkų, dvi seseris. Prieš 
mirtį velionis gyveno iš se
natvės pensijos. Užuojauta 
šeimai, o mirusiam ramiai 
ilsėtis.

___  ___ 9

Apskrities teismabutis 
pradėjo skilti pusiaū, nors 
dar naujas, tik prieš keletą 
metų pastatytas. Gal sta

tant naudojo pigią medžia
ga.

General Rubber Co. 50Q 
darbininkų sustreikavo, rei
kalaudami pakelti algas.

•

Mieste yra sudėta 383 
my toriai automob i 1 i a m s 
parkinti. Pirmiau, k’ai ne
buvo myterių, mašinų buvo 
pilnos gatvės, dabar ma
žai kas stato, nes reikia 
užsimokėti, nors karas ga
li stovėti per dieną už 10 c,

_____ •

Petras Padvalskis, gyve
nąs 91 Wingate Ave., Me
thuen, turėjo nelaimę. Va
žiuojant Park gatve susikū
lė su kitu automobiliu. Va
žiuotojai užgauti, bet nepa
vojingai.

• -II-

' Bolta Wildcuts Products 
Co. darbininkai, išstreikavę 
apie saVaitę .laiko,. grįžo 
darban. Laimėjo visus rei
kalavimus ir pasirašė su 
samdytojais naują kontrak
tą. S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Faktinai vasara jau pasi

baigė, prasidėjo rudens se
zonas. Piknikai irgi pasi
baigė. Bet dar būtų gerai, 
kad Lietuvių Tautiško Na
mo parke surengtume dar 
vieną, rudeninį pikniką 
spalio 13 dieną ir suva
žiuotume iš visos Naujosios 
Anglijos. Tuomet pikni
ką u d a m i pasišnekėtume 
apie žiemos veikimą, ir jei
gu pelno padarytume, tai 
jis eįtų svarbiam tikslui.

Piknike, manau, būtų ir 
worcesterietis J. Skliutas, 
ir lawrencietis Penkauskas, 
ir southbostonietis M. Kaz
lauskas. Tuomet mes pasi
kalbėtume ir užbaigtume 
seniai galvotą planą.

Bandysiu su mūsų veikė
jais ■ pasikalbėti apie galvo
jamą pikniką. Būtų gerai, 
kad piknikas įvyktų. Iš to 
būtų daug naudos. Būtų 
žiema trumpesnė.

G. Shhnaitis

RANDAVOJIMAl
OCALA, FLORIDA

Parsiduoda Namas
5 rūmų namas su dvejais por

ėtais ir garadižus. Žemės 50x126 
pėdų. Yra visi forničiai, geras šab 
dytuvas, elektrinis pečius, washing 
mašina ir visokie kiti prie namų 
reikalingi dalykai. Namas yra bis- 
ki į šoną nuo miesto, bet tik 5 
blokai iki miesto. Kaina $5,500 už 
viską. Kreipkitės: J. G., 1723 So. 
Pond St., Ocala, Florida. (186-188)

DĖMESIO! DĖMESIO!

MOŠŲ PATARNAVIMAS ATDARAS
Išsiuntimui siuntinių j USSR, Lietuvą, Estiją, 
Latviją, Baltgudiją ir į visas kitas respublikas 

Sovietų Sąjungoje

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0„ Ine.
(Laisniuota per U. S. S. R.)

135 W. Uth St Tel. Chelsea 3-2583
(tarp 6th ir 7th Avės.) (arti visų Subways)

New York 11, N. Y.
Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant 

paštu, arba kaip patogiau mūsų klientui.
Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali 

būti užtikrinti greitu atidumu ir tuojau atlikimu persiunti
mo. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiamo jums 
smulkmenišką sąskaitą kaštų.
prekių: odinių, guminių, žemų ir su aulais

Patogumui mūsų klientų mes turime neribotą įvairybę 
prekių: odinių, guminių, žemų ir su aulais batų, riešinių 'ir 
sieninių laikrodžių, vakarus aprėdalų, skarelių ir skepetukių 
ir kitokių daiktų geriausios kokybės už žemas kainas. Rei
kalaukite mūsų kainų sąrašo.

Pradžiuginkite sa vo gimines 
pasiųsdami dovanų paką Kalėdoms.

Greitas Pasiuntimas ir Pristatymas Garantuotas.
Mūsų nusistatymas yra: specialus atidumas' ir 

GENERAL PARCEL yra gavęs nuo ‘‘INTOURIST” 
Maskvos oficialų leidimą tiesioginiam da'iktų pasiuntimui, 

Atdara kasdien 9 Ą. M. iki 6 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Atsiiminkite, kad jūis turite tik keletą likusių savaičių 
pasiuntimui pakų, kad nueitų iki Kalėdų.

• « f ' i: t

Binghamton, N. Y.
Su spalio 1-ma diena pra

sidės mūsų dienraščių — 
Laisvės ir Vilnies — vajus. 
Prašau visų talkos. Gauki
me naujų ‘skaitytojų arba 
patys užrašykime savo gi
minėms bei draugams kaip 
šioje šalyje, taip ir Lietuvo
je, arba ir kitose šalyse, kur 
tik yra lietuvių. Bus jie 
mums labai dėkingi už to
kias brangias dovanas.

Abu dienraščiai yra labai - 
svarbūs, suteikia žinias iš 
viso pasaulio kraštų apie 
darbo žmonių gyvenimą ir 
kovas už pagerinimą būvio.

Taipgi, kurių prenumera
tos išsibaigė, prašau atsi
naujinti. Patarnausiu, kaip 
ir pirmiau.

LLD M. Klubo vajininkė 
J. K. Navalinskienė

_ ♦ _
APIE LIGONIUS

L. šimoliūnas po dviejų 
operacijų sveiksta ir neuž- 
ilgio grįš namo. Taip man 
sakė jo žmona, kada kalbė
jome per telefoną.

Oną Kalasinskienė buvo 
operuota ir sveiksta namie.

Peter Poška randasi Wil
son Memorial ligoninėje, 
Clinton gatvėje. Aplankiau 
jį; radau sėdint kėdėje. Sa
ko, reikia ilsėtis.

Džiugu girdėti ir matyti 
ligonius sveikstant.

Ilgai ir sunkiai serga 
Mrs. Ona Vedžienė ir Mrs. 
Vincevičienė.

Teko sužinoti per A. Že
maitienę, kad labai serga 
George Marcinkevičius, 
Mrs. M. Pundienės gimi
naitės vyras.

Josephine

Shenandoah, Pa.
Draugė Matilda Tuleikie- 

nė, numirus jos gyvenimo 
drąugųi Juozui Tuleikiui 
(liepos mėnesį, 1956 m), 
labai nuliūdo, susirūpino, 
susilpnėja, susirgo ir gy
dėsi Mount Locust Hospi- 
talyje.

Dabartiniu laiku ji gyve
na namie viena. Sveikata 
labai silpna: abi kojos su
tinę, vaikščiot negali, širdis 
labai silpna.

Draugę M. ’ Tuleikienę 
atlankiau sergančią. Ji ta 
proga paaukojo $10 Svetur- 
gimių Gynimo Komitetui.

V. Maurukas

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.



Billingsley 
rado naują 
kovos būdą

Jau aštuntas mėnuo', 
unijistai pikietuoja 
Club, prašmatniausią 
blausiai liuksusinį naktinį klu
pų New Yorke.

Sherman Billingsley, kuris 
atvirai sako, kad jis “nieko 
pasaulyje taip neapkenčia, 
kaip unijų“, yra beveik pri
siekęs, kad jis nesudarys kon
trakto su virėjų ir -patarnau
tojų unijomis — jis palaikys 
klubą streiklaužių pagalba, 
sako jis, jeigu reikės, per me
tus ir metus. Pikietai jo “ne- 
baderina”, sako jis, nes turtin
gi Stork Club klientai, aišku, 
pi kietus ignoruoja ir eina vi
dun.

kaip 
Stork 
ir la-

Bet laiks nuo ’laiko Billings
ley susierzina — vien faktas, 
kad unijos drįsta pikietuoti 
“jo” šaligatvyje, jį baisia! 
pykdo. Keli mėnesiai atgal jis 
savo pagiežą 'išliejo ant gru- 
pės darbininkų-dažytojų, ku
rie ramiai sau sėdėjo prie jo 
namo gonkų ir valgė pietus — 
jis ištraukė pistoletą ir liepė 
jiems atsikelti.

Už grasinimą su pistoletu 
jis buvo teismo nubaustas 
švelnia bausme ir nuo jo at
imtas leidimas turėti ginklus.

Dabar Billingsley sugalvojo 
naują būdą parodyti savo ne
apykantą prieš unijas: kas
dieną, apie dešimtą valandą 
ryto, pikietai, ktfrie vaikšto 
šaligatvyje prie Stork klubo, 
pradeda nerviškai dairytis, 
žiūrėti aukštyn. Mat, kasdien 
nuo šešto aukšto (visi aukštai 
virš klubo priklauso Billings- 
ley’ui) kas tai numeta popie
rinį maišelį, pilną vandens — 
kartais pataikant Į pikietus, 
kartais ne. Metėjo nematyti, 
bet Billingsley yra gyręsis sa
vo pažįstamiems, kad tai jis 
pats kasdien vandens maiše
liais “bombarduoja” pikletUs.

Pikietai, žinoma, skundėsi 
policijai, bet policija sako, 
kad ji neturi įrodymų prieš 
Billingsley — niekas dar ne
spėjo pastebėti, kieno ta ran
ka, kuri per pusiau- atdarą 
langą numeta maišelį.

Tai taip drąsuolis Billngs- 
iey tęsia nauju būdu savo 
klasinę kovą. prieš neapken
čiamas unijas...

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 
čiame visus 
gėjos.

v. dieną. Kvie- 
dalyvauti. Ren-

(187—189)

SCHULER’S BAKERY
Specializuoja Vedyboms 
ir Parėms Tortais-Cakes
Skanūs Ice Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefonuokite

514 86th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. SH. 8-0508

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y. 

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų i Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC. /

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAKIETUS MAN'HATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 3, N. Y.

ORCHARD 4-1540

n
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LIETUVIŲ TARPE

J. Aleksaitis sekmadieni 
atvyks pas mus

mėgėjas ir 
Aleksaitis, 

sekmadieni

pademonstruos,

Violin Concerto”.
užsakė 

Valstybinio 
universiteto

Gerasis meno 
uolus rėmėjas, J 
praneša, kad jis 
atvyks į Richmond Hill, N.
Y., pamatyti “Katriutės gin
tarų.” '

Jis taipgi rašo, jog 'atsiveš 
plokštelę ir čia ją vakaro da
lyviams 
plokštelę su Čaikovskio žymiu 
veikalu

Beje, J. Aleksaitis 
Laisvę Vilniaus 
Kapsuko vardo 
st.udentams.

Aleksaitis jau 
gyvena Essex 
Conn.

ilgą laiką 
miestelyje,

SERGA

trečiadie-

nesveika-
jo žmo-

LAZAUSKAS JAU SUGRĮŽO 
IŠ LIGONINĖS

Jonas Lazauskas, žinomas 
biznierius ir menininkas, buvo 
operuotas už pereitą 
ni, rugsėjo 18 d.

Sužinojus apie jo 
vimą, paskambinom 
r.ai Julijai, ir ji pranešė, kad 
Jonas jau namie, konvalesuo- 
ja, dar nepilnai drūtas svei
katoje. Ji pati dirba prie biz
nio (Lazauskai užlaiko Bar & 
Grill, 337 St. Nicholas Ave., 
Ridgewoode) dieną, paskiau 
grįžta į namus, prižiūrėti Jo
ną.

Jonas — plačiai žinomas 
brooklyniečiams Ir Didžiojo 
New Yorko apylinkės lietu
viams. Jis yra visuomet su 
linksma šypsena'ir nuoširdus 
žmogus. Linkime jam greit 
sustiprėti ir vėl dalyvauti lie
tuvių tarpe.

V. Žilinskas iš Woodhaven, 
N. Y., vieną dieną( iš darbo ei
damas pajuto skausmus. Tuo
jau pasidavė ligoninei tyrinė
jimui. Jo- daktaras informavo, 
kad jis turės pasiduoti opera
cijai.

Drg. Žilinskas yra aktyvus 
Aido Choro narys. Dabar visi 
aidiečiai jo pasigenda. Linki 
jam pergyventi ligą, greitai 
pagyti ir vėl su aidiečiais da
lyvauti.

Petras Babarskas, parvykęs 
iš ligoninės, dabar gydosi sa
vo namuose Hollis, N. Y. Sa
ko, dar tebėra silpnokas ir 
randasi po daktaro priežiūra, 
bet eina kasdien tvirtyn.

Linkimie Petrui greitai pa
sveikti.

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Many personal matters are en
trusted to the funeral director, 
when the need arises. .Always 
superior service at minimum cost.

PACE FUNERAL HOME
Michael J. Orogino.

911—2nd Ave., N. Y. C.
Plaza 8-6878

300 E. 104th St., N. Y. C.
LE. 4-0550.

Paskutinis priminimas
dailės mylėtojams

Laukarna 
plačios apylin-

Rytoj, rugsėjo 29 d., Liber
ty Auditorija turėtų būt pilna 
gražaus svietelio, 
svečių iš visos 
kės.

užtikrina, kad 
suvilta, kad ji- 

bus viskuo patenkinta.- 
“Katriutės gintarų

Re n gėjai 
publika nebus 
na i 
Tam “Katriutės gintarų" val
dytos yra gerai pasiruošę.

Trečiadienį nuo pat anksty
vo ryto Jurgis Klimas ir Ka
rolis Benderis darbavosi ant 
estrados, kad ją tinkamai 
paruošti. Jie privežė ir priso
dino lietuviškų medžių, “iška
sė” šulinį, pastatė “bakūžę 
samanotą”, padarė viską, kad 
būtų tikra Lietuvos gyvenimo 
scena. Atsilankę tikrai 'tai pa
matysite.

New Yorko spaudoje
Little Rock Įvykius

New Yorko spauda 
į Little Rock įvykius? 

žinoma, nėra laikraščio,

Kaip 
atsineša 
čia, 
kuris atvirai teisintų Arkan- 
so gubernatorių Faubusą arba 
kuris atvirai pritartų sekre- 
gacijai. Visa spauda, ii u o re- 
publikoniškai-reakcinio “Dai
ly -News’ iki komunistinio 
“Daily Workerio” pritaria 
prez i d e n t o Eisenhowerio* 
žingsniui — federalinės ar
mijos junginio pasiuntimui į 
Little Rock. Pritaria — bet su 
žymiais skirtumais... '

Kairiečių ; “Daily Worker”, 
kuris iš visų New Yorko laik
raščių atviriausiai ir energin
giausiai visuomet pasisako 
prieš rasinę diskriminaciją, iš 
pat pradžios užėmė poziciją, 
kad rasistinėms riaušėms rei
kia pakirsti kelią naudojant 
federalines jėgas. Dar praei
tais metais, kai panašūs daly
kai vyko Clintone, “Daily

’ j Worker” vedamajame straips
nyje' prie federaliniiji jėgų Įsi
kišimo ragino. Tuo laiku visa 
likusi spauda tokį nusistaty
mą vadino “kraštutiniu”. Pra
eitą savaitę, kuomet Arkanso 
gubernatorius 
nacionalinę 
Litll e Rock 
mokyklos, kad 
rų mokinių, ‘ 
buvo vienintelis, kuris ragino 
Faubusą 'traukti teisman, fe
eleralizuoti gvardiją ir Lt.

Dabar, kad ir pavėluotai, 
tas padaryta ir tam pritaria 
ir kiti lakraščiai, kurie pra
džioje vis nenorėjo “išsišok-

Faubus pastatė 
gvardiją prie 
Central High 
neprileisti ueg- 

‘Daily Worker”

“Times” ir “Post”
Apart “Daily Worker” da

bar neblogas pozicijas Little 
Rock klausimu užėmė 
“Times”’ ir ’“Post”. “Times”, 
kuris turi Little Rocke net 
kelis savo specialius kores
pondentus, įskaitant savo re
dakcijos narį, apšvietos reika
lų redaktorių B. Fine, paduo
da ilgus daiktinius) aprašymus 
apie tenykščius įvykius. Tie 
aprašymai iškelia rasistų žvė
riškumą. “Times” redaktorius 
Fine pats buvo Little Rocke- 
rasistų užpultas, apspjaudy
tas ir koliotas — jie, mat, su
žinojo, kokia prasme jis rašo.

Vedamuose straipsinuose 
šie du laikraščiai užima anti- 
rasistinę ; poziciją — “Post” 
net labiau negu “Times”. Bet 
ir šie abu laikraščiai’ nepasi
tenkina sakydami, kad rasis
tinės • riaušės nežmoniškos — 
jie vis turi pridėt, jog riaušes 
reikia sulaikyti, “kad neduoti 
komunistams medžiagos prieš 
Ameriką”./

“Tribune” ir kiti
Labiau liberalinių republi- 

kionų organas “Tribune” ir to
kie republikonų laikraščiai 
kaip “World - Telegram”, 
“Journal-American” ir “Daily 
Mirror” » irgi remia Eisenho-

Aido C j? oro mokytoja 
Mildred Stensler trečiadienio, 
ketvirtadienio ir penktadienio 
vakarais, galutinai vaidylas- 
clainininkus paruošė. Ji Įtrau
kė į vaidinimą ir Aido Chorą, 
kuris taipgi vaidinime sudai
nuos tam momentui pritaiky
tas dainas.

Atrodo, kad jau viskas pa
ruošta scenai. Vaidinimas 
prasidės 4 vai. po piet. Publi
ka prašoma laiku pribūti. Nei 
vienas dailės mylėtojas netu
rėtų tą dieną namuose ar kur 
kitur pasilikti. Liberty Audi
torija visus gražiai priims.

Šį perstatymą rengia 
tuviškos dailės mylėtojų 
pč ir kviečia visus dailės 
lėtojus jame dalyvauti.

lie- 
gru- 
my-

Rep

werio žingsnius, bet ne tiek 
moraliniai, kiek bandydami 
padaryti politinio kapitalo 
Republikonų partijai. “Tribu
ne” viena akimi žvelgdama 
Imk Harlemo ir ateinančių 
rinkimų čia, vis pabrėžiA, kad 
tai republikoniš>kas preziden
tas suvaldo rasistus, o tai de- 
mokratišk as gubernatorius 
Faubus rasistus akstiną.

“Daily News” pozicija
Ultra-reakcinių republikonų 

organas “Daily News” užėmė 
kaip ir maišytą poziciją. Iš 
vienos pusės tas laikraštis ir
gi nori daryti politinio kapita
lo republikonams, bet iš kitos 
pusės jis, kuris nuolat, kad ir 
pridengtai ir subtiliai, dilgina 
ir niekiną vietinius negrus ir 
puertorikiečius, turi tam tikrų 
simpatijų Little Rock rasis
tams. Vedamajame straipsny
je “News” smerkė armijos 
siuntimą į Little Rock.

“Daily News” šiaip antgal- 
viavo žinias: “Durtuvai valdo 
Little Rock” ir i“Federalhiiai 
durtuvai integruoja mokyk
las”. Fotografijos irgi parink
tos tendencingos r— rodomas 
baltas rasistas su sukruvintu 
veidu ir kareiviai su durtu
vais aplink jį (žinioje suran
dame, kad jis bandė 'išplėšti 
šautuvą iš ! vieno seržanto 
rankos), bet nerodomi negrai, 
kurie perblokšti ant grindinio 
buvo rasistų spardomi ir kan
kinami.

Vedamajame straipsnyje 
“News” sako, kad nepritaria 
rasistams, bet iš viso kito ma
tyti, 
šiai 
visų

kad tas laikraštis labiau- 
palankus rasistams tarp 
New Yorko dienraščių.

Mirė nuo išgąsčio auto 
kolizijoje

66 metų Hyman Levine be
važiuodamas ' Neptune Ave. 
užsnūdo ir įvažiavo į kitus du 
automobilius. Iš sutrenkimo ir 
persigandimo jis gavo širdies 
ataką ir vietoje mirė.

Ką planuojate rengti šj ru 
denį? Laisvės spaustuvė 
giai ir gražiai padarys spau
dęs darbus jūsų parengimams.

pi-

kainą.
93—2nd Avė., N. Y. C.
Tarpe 5th ir 6th Avės.

GR. 7-J1888.

RAiPPAPORT’S 
RESTAURANT

Viskas šviežiai pagaminta. 
Pieniški ir daržoviški valgiai. 
Pigiai kainuoja. Atsiveskite visą 
šeimą, bus banketas už prieina
mą

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

/ Many personal matters are en
trusted to the funeral director. 
When the need arises, this serv
ice, should be chosen! at minimum 
cost. ,

Air-bonditioned Chapels . 
476—73rd St.,f Brooklyn, N. Y.

Shore Road 5-4646.

Įvairūs atsitikimai
x Neregių namas minės 

6b metinę sukaktį

Brooklyn Industrial Home 
for the Blind sekmadienį mi
nės savo įstaigos 65 metų su
kaktį, kurioje nusitarta prie 
to namo statyti kitą namą 
$75,000 'vertės.

Netikėtai peršovė savo 
draugą, areštuotas ■

16 metų Hector Gomez, at
sivežęs iš Puerto Rikos šautu
vą, rodydamas savo 15 metų 
draugui Harry Shurn, netikė
tai jį peršovė. Gomez areštuo
tas ir jam paskirta $5,000 
kaucija.

Buvęs policistas išvestas Į 
Sing Sing kalėti

Queenso policistas - detek
tyvas James T. Ryan buvo su
sektas, kad jis vadovauja plė
šikų- gengei, tai dabar nuteis
tas išbūti Sing Sink kalėjime 
nuo 2 ir pusės iki penkių me
tų. Savo tarnyboje jis 
skaitomas atsižymėjusiu 
taj yra gavęs medalį.

buvo 
ir už

Derybos taro
TWU ir T. A.
be pasekmių.
Transporto darbininkų uni

jos (TWIU) vadas Michael 
Quill sako, kad derybos tarp 
unijos ir miesto Transit auto
riteto (T. A.) nedavė jokių 
rezultatų — jos nutrauktos ir 
nežinia, kas bus. Kontraktas 
tarp miesto ir TWU baigiasi 
šio mėnesio pabaigoje. T. A. 
sakoj kad negali pasirašyti po 
nauju kontraktu, nes visa eilė 
kitų unijų pretenduoja, kad 
jos atstovauja tam tikras 
transporto darbininkų grupes, 
Yra unija, kuri 'sakosi atsto
vaujanti daugumą subvių ope
ratorių ; yra unija, kuri sako
si atstovaujanti konduktorius 
ir t. t. 'Bet TWU sako, kad 
jai priklauso, dauguma darbi
ninkų visame , New Yorko 
transporte.

T.A., sako Quill, naudoja 
kitų unijų pretenzijas tik 
kaip išsisukinėjimą nuo naujo 
kontrakto sudarymo. Tos vi
sos kitos grupės yra tik 
pievinės,. sako jis.

Tad, nežinia kaip bus. 
bus pravesti rinkimai, 
pamatyti, kurioje pusėje 
sybė.

po-

kad 
tei-

ADVOKATAS PAPILDĘS 
12 PRASIŽENGIMU

Teisėjas Gomez nusprendė, 
kad advokatas Arnold Schild- 
haus yra papildęs net 12 pra
sižengimų savo apartmentinia- 
me name, vis atidėliodamas 
taisyti namą, kaip reikalauja 
miesto reguliacijos. Teisėjas 
sako, kad' jis užsipelnė už tai 
pilnos bausmės, kaip įstaty
mai nurodo.

Rado upėje moters lavoną
Neatpažintos moters lavo

nas buvo ištrauktas iš Hud- 
sono upės ties 10 gatve. Poli
cija mano, kad jis vandenyje 
yra išbuvęs apie tris dienas.

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

ir

Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti 
pinigu?.

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

Lietuvių Kalbos 
Žodynas

help wanted male BUSINESS OrPOBTtrNTtnM

GLAZER, experienced, all around 
man. Picture frame maker, cabinet 
work,, alterations. M u s t 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.vai.

LIBERTY MUTUAL INS. CO.
881 Sunrise Highway 

Lynbrook, L. I.
(186-192)

AUTO MECHANIC.
Dirbti ant Volkswagen. 

Gera alga. Nuolatinis darbas.
. U. S. MOTORS

2501 Flatbush Ave., B'klyn.
DE. 8-7000

(189-191)

MECHANIKAI
Dirbti ant Bronze

Su Patyrimu
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BRONZE-CRAFT, INC.
127 Boerum PI., B’klyn. Boro Hali.

MA. 5-2441
(189-191)

HELP WANTED—FEMALE

PATARNAUTOJOS
Patyrusios. Dienomis. Pilnam ar 

daliai laiko. Apdrauda ir kiti pa
togumai.

HOWARD JOHNSONS
301 Main St., New Rochelle

/ NE. 2-5076.
(188-190)

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)

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 1-1840.

(186-190)

Moteriškė. Prie bufeto, gerai 
įsteigtame restaurante. Nuo 6 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.

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)

MEZGĖJA
Prie, vėliausių madų. Su patyrimu. 

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
DEBONAIR SPORTSWEAR 

69-84 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
HE. 8-0677.

(187-189)

FUR FINISHER
Nuolatinis Darbas.

Great Necke
' Hunter 7-2245

(189-192)

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 
74-11 101st Avė., Ozone Park. Die
nomis VI. 6-8003 bile laiku. Vaka
rais nuo 6 iki 9 v. (188-194)

$1200. Arti vieškelio.

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. 8- 
6110. (188-189)

Paskerdė tris vaikus, sužeidė 
motiną, policijos peršautas
Isadro Toledo, susiginčinęs 

dėl finansų, paskerdė tris ma
žus vaikučius, sužeidė jų mo
tiną ir norėjo pabėgti, bet po
licija jį peršovė. .

Roma. — Komunistų or
ganas “FUnita” atspausdino 
Luigi Longo straipsnį, ku
riame jis sako, kad reikia 
saugotis “nacionalinio ko
munizmo tendencijų”. Kai 
kas mano, kad straipsnis 
dalinai (nukreiptas prieš 
Togliattį.

4 pusi. Laisve (Liberty) SeJtad., rugsėjo (Sept.) 28, 19’

SANDWICH SHOP
Ideal for young couple, 5 days* 
7 A. M. to 5:30 P. M. Factory sec
tion, outgoing orders, can1 be built 
up. Any reasonable offer for quie^ 
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. Modem, 
long lease. Owner-Landlord. Trial 
basis. Manhattan. Call 10-12 noon, 
4-6 P. M: LE. 4- 6888, Evenings 
TR. 6-2777. ' <

(182-189)'

GROCER Y-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.
(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. L, N. Y. Call IV. 6-9487. After 
7 P. M., WE. 1-3158.

(182-189)

CANDY—STATIONERY 
FOUNTAIN

Good location, near R. C. Churph 
and school. Ridgewood section, 
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)'

Candy Fountain. 3 rooms rear, 
4 rooms above store. Rented ad
ditional 
$700 to 
to. go. 
church 
agree. 
DE.
NI. 5-7294.

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

Renewable, near catholic 
school. Partners dis- 
sell by October. Call 
after 6 P. M. Call 
B’klyn loc. (185-191)

and 
Must 

9-9556

Saldainių Krautuvė. 6 kamba
riai. Žema renda. Jeigos $400 į

(186-190)

| dinti įeigas. Arti dirbtuvių ir kitų 
išdirbysčių. Prie buso stoties. Ge
ras pirkinys, $2,000. Nesveikavimas 
verčia parduoti. 5416 Flushing Ave., 
a<rti Metropolitan Avė., Maspefhe. 
EV. 2-8924. (187-193)

Body and Fender Shop. 6 kaięai. 
Pilnai įtaisyta. Brooklyne. Privh- 
t iškas savininkas, priverstas par
duoti iš priežasties privatiškių san- 
tikių. 2,000 į mėnesį, garantuotai. 
Gera vieta. Prieinama kaina. Shore 
Road 5-2900.

(187-193)

ASTORIA, candy & stationery store, 
naujas fontanas, 4’,& rūmo, garu 
apšildomas, arti subway, mokyklų 
ir dirbtuvių. Atviras langas. Hero’s. 
Abelnai $500 iki $600 savaitinių jei
gu. Renda tik $120 į mėnesį. Tinka 
porai. 6% dienos atdara. Gali būt 
praplėstas biznis. $6,500 greitam 
pardavimui, šaukite RA. 8-9668.

(183-189)'

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. 1

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

, (186-192)'
>'

LUNCH WAGON. 1950 G. M. C. 
Pilnai įtaisytas. Gerame stovyje. 
Privatus savininkas parduoda su 
nuostoliu. Čia galima padaryti ge
rą pragyvenimą, įdedant keletą va
landų. Geri įrankiai. Ateikite pa
matyti. Queens, L. I. FL. 8-5468.

(188-194)

AUTOS

BREITFELLER 
MOTORS, INC.

184 nlaudotų autos. Galite pasi
rinkti. Nauji pardavimai ir patar
navimai. Long Islando žinomas 
Pontiac pardavėjas.

191-20 Northern Blvd., Flushing.
IN. 8-0700 m

(189-19!:

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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