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‘Sugrįžo.
Plačiai rašė.
Ką delegacija sako.

x ^Sveikinkime “L. Balsą”.
Rašo R. Mizara

Kanados lietuvių delegaci
ja, praleidusi mėnesį Tarybų 
Lietuvoje, jau sugrįžo namo.

Delegacija apsilankė dau
gelyje Lietuvos miestų, fabri
kų, kultūros įstaigų ir kolū
kių.

Kanadiečiai buvo ir Mask
voje.

Vadinasi, penkiolika rinkti
nių lietuvių kanadiečių daug 
A.atė, daug girdėjo. Dabar, 
sugrįžę, jie papasakos bei pa
tašys savo Įspūdžius.

Praėjusio šeštadienio Lais
vėje tilpęs J. Lesevičiaus, de
legacijos pirmininko, straips
nis buvo prisiųstas mums iš 
Vilniaus.

Pasitikime, kad J. Lesevi- 
čius parašys mums daugiau ir 
išsamiau po to, kai 'jis pasil
sės.

Lietuvos spauda plačiai ra
šė apie kanadiečių viešėjimą 
mūsų tėvų šalyje. Rašė ir dė
jo jų nuotraukas. Svečiai tėn 
buvo gražiai, svetingai pri
imti.

Man vienas vilnietis rašo, 
kad jam teko būti mitingėly- 
je, kur kanadiečiai, prieš iš
važiuodami iš Lietuvos, dali
josi savo įspūdžiais.

— Kanadiečiai viešai tvirti
na, kad Lietuvoje jiems labai 
daug kas patiko. Girdi, esą 
sričių, kur mes Lietuvoje pra- 
Jenkėm Kanada. Bet kai kur •

» jie mus pakritikavo. Visai tei
singai...

Butui didžiausia klaida sa- 9 * 1

kyti, kad Lietuvoje jau yra iš- 
I' gyvendinti visi sunkumai, visi 

nedatekliai. Trūkumų ten, be 
abejojimo, dar yra, ir jei kas 

’ sakytų, kad jų ten nėra, mes 
netikėtume.
y Svarbu tai, kad Lietuva 
sparčiais tempais žygiuoja — 
ūkinėje ir kultūrinėje srityse 
—pirmyn, dėdama didžiau
sias pastangas likviduoti visą, 
kas negera, kas yra sena, kas 
liaudžiai bloga.

Labai prašome gerb. J. Le- 
sevičių ir kitus delegacijos da
lyvius parašyti mums įspūdžių 
iŠ savo kelionės po Lietuvą.

Tarybų Lietuvos priešai 
dažnai plepa, būk mes dabar- 

' iltinį Tarybų Lietuvos žmonių 
gyvenimą vadiname “rojumi”. 
Tokio kvailo dalyko mes, ži
noma, niekad nerašėme.

Katalikų dvasininkija “ro
jų” skiria tinginiams, nenorin
tiems nieko dirbti, nenorin
tiems mokytis. Socialistinė ša
lis gi skatina, verčia kiekvie
ną sveiką žmogų dirbti ir mo
kytis., Tik darbas ir mokslas
egali užtikrinti liaudžiai lai- 

gą, šviesų gyvenimą. Ku- 
skelbiamame “rojuje” 

x jokių mokyklų; bent 
nigai taip sako.

—
. • M *

/ Kalbant apie kanadiečius: 
ar jūs žinote, draugai laisvie- 
čiai, jog kanadiečių savaitraš-

Prez. Eisenhoweris kaitino
gubernatorių Faubusą kaip 

gaujų riaušių įdrąsintoją
Newport, R. I. — Prezi

dentas Eisenhoweris praei
tą savaitgalį atmetė Arkan- 
so gubernatoriaus kaltini
mus ir savo ruožtu griežtai 
kaltino patį gubernatorių 
Faubusą. Kaip žinia, Fau- 
bus. savo radijo-TV prakal
boje teigė, kad Arkanso 
miestas Little Rock dabar 
yra “okupuota teritorija”, 
kad Eisenhoweris neturėjo 
teisės atsiųsti federalinę 
armiją į Little Rock, kad 
federaliniai kariai terori
zuoja gyventojus ir t. t. Jis 
teigė, kad anksčiau buvo 
ramu, o federalinės armi
jos atsiuntimas sukėlė tokią 
baisią padėtį.

Pietinių rasistinių sena
torių vardu sen. Russell 
(demokratas iš Georgia) 
pasiuntė telegramą prezi
dentui, protestudoamas, pa
našiai kaip Faubus, prieš 
federalinės armijos atsiun
timą.

Eisenhoweris atsakė se
natoriui Russelliui. Jis ne
minėjo gub. Faubuso var
du, bet buvo gan aišku, apie 
ką jis kalba. Jis sakė, kad 
nebūtų buvę reikalo siųsti 
federalinę armiją j Little 
Rock, jeigu vyriausieji Ar
kanso valstijos pareigūnai 
nebūtų naudoję savo galią 
gaujų riaušių įdrąsinimui, 
vietoje tvarkos palaikymui.

Arkanso nacionalinė

Berlynas. — Įtakingas V. 
Vokietijos katalikų laik
raštis “Neue Presse” sako, 
kad Vakarų Vokietija tu
rėtų užmegzti ryšius su 
Liaudies Kinija. Tas laik
raštis sako, kad Vakarų 
Vokietija ir šiaip jau pla
čiai prekiauja su Liaudies 
Kinija, ir kvaila nepalaikyti 
santykių su šalimi, kuri 
turi 600,000,000 gyventojų.

tis Liaudies Balsas šiuo metu 
švenčia savo 25-rlų metų su
kaktį ?

Ta proga torontiečiai ruo
šia didžiulį banketą, kuris 
įvyks spalio 12 d.

i Į banketą mes visi negalėsi
me nuvykti, bet Liaudies Bal
są pasveikinti galime kiekvie
nas.

Pasveikinti tą laikraštį rei
kia. Reikia su sveikinimu pa
siųsti ir penkinę bei dešimti
nę.

Liaudies Balso kelias nie
kad nebuvo ir nėra rožėmis 
klotas. Leidėjai susitinka su 
tokiais pat sunkumais, kaip ir' 
mes. O vaidmuo, kurį atlieka 
Liaudies Balsas, yra labai 
svarbus.

Taigi, kurie tik išgalime, 
sveikinkime' Liaudies Balsą, 
pasiųsdami jam dovanėlių, 
kad jis gyvuotų, kad sulauk
tų auksinio jubiliejaus I

Adresas: 160 Claremont 
St., Toronto 3, Ontario, 
Canada.

gvardija galėjo, sako Ei
senhoweris, lengvai palai
kyti tvarką, jeigu jai būtų 
buvę įsakyta ją palaikyti, 
tai yra, paremti teismus. 
Vietoje to, nacionalinė 
gvardija buvo įsakyta elg
tis kaip tik priešingai — 
neįleisti negrų mokyklon. 
Dabar, kaip žinia, Arkan
so nacionalinė gvardija 
paimta po federalinę kon
trole.

Celler pradėjo 
darbuotę prieš 
karinę tarnybą
Washingtonas. — Kon

greso narys E. Celler (de
mokratas iš New Yorko) 
atidarė kampaniją prieš 
karinę tarnybą. Jis sako, 
kad visuotina karinė tar
nyba, kokią mes dabar tu
rime, yra nereikalinga, taip
gi nepopuliari Amerikos 
žmonėse. Amerika galėtų 
pasitenkinti, sako jis, armi
ja, kuri susidėtų iš savano
rių — profesine armija.

Celleris sako, kad jis a- 
teisiančioje kongresinėje 
sesijoje įneš- pasiūlymą 
baigti karinę tarnybą — 
darftą.

Apart to, kad verstina 
karinė tarnyba nereikalin
ga ir nepopuliari, sako Cell- 
leris, valdžia sutaupytų a- 
pie $28,000,000 į metus, jei
gu draftui būtų padarytas 
galas. Mat, tiek išleidžiama 
mobilizavimo pareigūnams, 
raštinėms ir t. t.

Chicago; UI.
BAISI TRAGEDIJA

J. ŠARKIUNŲ ŠEIMAI
Roselandiečiai Joe ir Ma

ry Sharkiūnai skubiai iš
skrido į Tulsą, Oklahomą, 
kur gyveno jų žentas Dale 
Fagan, duktė Viola ir dvi 
dukrelės.

Gauta šiurpulinga žinia, 
kad Faganų name įvyko 
baisi nelaimė, kurioje žuvo 
Dale Fagan, abi dukterys, 
o Viola, pavojingai apdegu
si veidą, išgabenta j ligoni
nę..

Rašant šią žinią, prie
žastys tragedijos dar tikrai 
nežinomos, —'ar tai buvo 
boilerio eksplozija, ar kas 
kitas. Mergaitės, sakoma, 
užtroško, o tėvas, šokęs jas 
gelbėti, taip pat žuvo.

Tragedija sukrėtė Šar- 
kiūnus, gimines, pažįsta
mus.

R.
“Vilnis”

Belgradas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius Firiu- 
binas (Furcievos vyras) ap
leido savo postą. Nauju am
basadoriumi Jugoslavijoje 
paskirtas I. Zamcevskis.

Floridoje atsidarė 
vežiku konvencija

Miami Beach. — čia pir
madienį atsidarė Vežikų 
(Tymterių) unijos suvažia
vimas. Ši unija turi apie 
1,500,000 narių. Suvažiavi
me dalyvaują apie 1,900 de
legatų, bet pačioje suvažia
vimo pradžioje vystosi ko
va apie eilės delegatų kre
dencialus. Kai kurie eili
niai nariai teismo keliu 
kaltino, kad Hoffos šali
ninkai New Yorke neprilei
do demokratinių rinkimų ir 
delegatai yra “parinkti” 
pačios vadovbės.

Dabartinis vice-preziden- 
tas J. Hoffa, kuris yra kal
tinamas ryšių turėjime su 
sukčiais ir padugnių gaiva
lais, turi vilties būti iš
rinktas prezidentu. Dabar
tinis prezidentas Dave Bec- 
kas, apkaltintas panašiai, 
pats rezignuoja, — bet jis 
gaus metinę $50,000 pensi

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

I

New Yorkias. — Eleanor 
Roosevelt jaw sugrįžo iš 
Tarybų Sąjungos. Idlewild 
aerodrome ji davė spaudos 
interviu. Jos išreikštos min
tys: Tarybų Sąjunga pa
geidauja taikos ir mes turi
me taikiai sw ja sugyventi, 
nes iš karinio susirėmimo 
niekas nelaimėtų. TSRS ti
ki, kad komunizmui pri
klauso pasaulio ateitis^ mes 
tom netikime, —tad, taikin
gais būdais stengkimės pa
rodyti, kad mūsų pusėje 
teisybė.

Tam tikslui reikia glau
desnių ryšių, daugiau pa
sikeitimo vizitais, kultūri
nių santykių ir t. t.

Rooseveltienė nenorėjo 
daug pasakoti laikraštinin
kams apie savo trijų valan
dų pasikalbėjimą su Chruš
čiovu —• ji sakė, kad pati 
vyko kaip žurnalistė ir to
dėl pati aprašys spaudoje 
apie tą pasikalbėjimą.

Brockton, Mass.
MIRĖ A. SAUKA

Pranešu, kacįl .rugsėjo 
27 dieną Brocktono' ligoni
nėje mirė Antanas Sauka, 
pašarvotas Yakonis Fune
ral Home, 789 N. Main St, 
Montello, Mass.. Kada lai
dos' dar nėra žinoma, nes 
giminės gavo pavėluotą ži
nią apie jo mirtį. Laidotu
vėmis rūpinasi \jo sesuo 
Butkienė ir brolio sūnus B. 
Sauka. Velionis priklausė 
prie Lietuvių Tautiško Na
mo, L. L. D. 6 kuopos, buvo 
ilgametis Laisvės skaityto
jas, priklausė, pažangia
jam darbininkų klasės ju
dėjimui.

George Shimaitis

Lagos, Nigerija. — 20 as
menų žuvo ir 122 susižeidė 
geležinkelio nelaimėje. 

ją nuo unijos. AFL-CIO 
įspėjo tymsterius, kad jie 
turi išmesti iš vadovybės 
ir. Becką ir Hoffą, — kitaip 
pati unijas bus išmesta iš 
AFL-CIO.

Prieš Hoffą kandidatuo
ja keli kandidatai. Thomas 
Hickey, newyorkietis, tei
gia, kad jį remia bent 650 
delegatų. Kandidatuoja ir 
žymus chicagietis veikėjas 
William A. Lee, Chicagos 
AFL prezidentas. Jis sako
si kandidatuojąs ant unijos 
apšvarinimo platformos, 
už pasilikimą AFL-CIO ei
lėse.

Kandidatai į vadovybę 
paskleidė delegatų tarpe la
bai daug spausdintos pro
pagandos už save. Suvažia
vimas vyksta įtemptoje 
atmosferoje. Šimtai laik
raštininkų stebi suvažiavi
mą.

Darbo unijų 
kovos lauke

- Washingtonas. — Audyk
lą darbininkų unijos, Texti
le Workers of America, 
prezidentas William Pollock 
sako, kad maža atskalūne 
unija, kuri vadinasi Uni
ted Textile Workers of A- 
merica, atnaujino ardančią 
veiklą. Ši maža unija,- ku
ri nepriklauso prie AFL- 
CIO, bando sudaryti kon
traktus su firmomis, kur 
kontraktus jau turi TWUA.

Chicago. — čia atsidarė 
stok j ardų darbininkų uni
jos (United Packinghouse 
Workers of America, AFL- 
CIO) suvažiavimas. Daly
vauja apie 500 delegatų. Su- 
žiavime bus svarstomas, su
siliejimas su Amalgamated 
Meat Cutters and Butcher 
Workmen of North Ame
rica). Ta unija priklausė 
prie AFL, o Packinghouse 
Workers prie CIO. Dabar, 
kuomet AFL ir CIO susilie
jo, norima sulieti- ir šias dvi 
mėsos darbininkų unijas.

Į suvažiavimą pakviesti 
kalbėti senatorius Morse 
ir negras pastorius Luther 
King, kuris vadovauja Mon
tgomery boikotui. ,

Bratislava. — Slovakijos 
laikraštis “Lud” (Liaudis”) 
sako, kad jau laikas pradė
ti rimtesnę kovą prieš gir
tuokliavimą. “Lud” sako, 
kad apgailėtina, jog dauge
lyje kaimų smuklė dar vis 
yra “kultūrinis centras”, 
kur dauguma valstiečių su
sirenka vakarais laisvolai- 
kį praleisti, — o klubai, bi- 
bilotekos ir meninė savi
veikla ignoruojami.

Port-au-Princ*. — Per 
prezidentinius rinkimus 
praeitą sekmadienį tapo 
nušauti keturi kareiviai. 
Riinkihių rezultatai dar ne
žinomi.

Rasistai verčiau uždarytų 
mokyklas, negu leisti, kad 
negrai jas taipgi lankytų

Little Rock. — Rasistiniai 
gaivalai jau išdirbo naują 
strategiją — negalėdami 
pasipriešinti federalinėms 
jėgoms, negalėdami sulaikyt 
negrų mokinių nuo įėjimo į 
Central High mokyklą, jie 
dabar darbuojasi, kad vi
sai uždaryti mokyklą. Ki
taip sakant, verčiau tegul 
niekas neturi mokyklos, ne
gu kad apie 10 negrų lan
kytų mokyklą kartu su

Gyvenimas
Lietuvoje

i Mūsų korespondento

Molynų tyrinėjimas
Vilnius. — Baigė savo 

darbą Lietuvos Mokslų a- 
kademijos mokslininkų ty
rimo ekspedicija. Du mėne
sius mokslininkai tyrė Lie
tuvoje veikiančių plytinių 
molio kasyklas. Ekspedici
jos tikslas buvo surūšiuoti 
molynus, išaiškinti jų susi
darymo sąlygas. Ekspedici
jos darbai turi didelę moks
linę reikšmę.

Surinkta medžiaga leis 
nustatyti molynų sudėtį. 
Gauti duomenys padės pa
gerinti plytų gamybos tech- 
nologją.
Ekspedicijos dalyyiai kar

tu domėjos, kaip plytin. au- 
doja molio kasyklas. Paaiš
kėjo, kad plytoms ir kitai 
produkcijai gaminti įma
nias tik viršutinių molynų 
sluoksnis. Tuo tarpu šis 
sluoksnis turi klinčių prie
maišų ir iš tokio molio pa
gamintos plytos trūkinėja. 
Geresnės kokybės molis 
daugiausia yra žemuti
niuose sluoksniuose. Imant 
tik viršutinį sluoksnį, daug 
molio lieka nesunaudota. 
Pavyzdžiui, Dusetų rajono 
“Alaušo” plytinė turi apie 
9 metrų gilumo molyną, ta
čiau gamybai panaudoja
mas tik 2-3 metrų viršuti
nis sluoksnis.

Dabar mokslininkai ruo
šia projektą, kaip geriau 
išnaudoti molynus.

Geologijos ir geografijos 
institutas šiais metais su
rengė eilę kitų mokslinių 
ekspedicijų. Buvo tiriami 
Baltijos pajūrio žemės svy
ravimai, smėlio pustymas, 
sąnašavimas, kopų judėji
mas, ištirti pietų Lietuvos 
ežerai, pelkės Kaišedorių 
rajone ir t. t.

Ammanas. — Jordano 
valdžia paskelbė, kad užsie
nio turistai^ kurie atvyks
ta per Izraelį, bus įleidžia
mi Jordanan, bet jiems 
nebus leista iš Jordano iš
važiuoti Izraelin -r— jie tu
rės apleisti Jordaną Idtu 
keliu. \ 

keliolika šimtų baltų mo
kiniu.

Kalbama apie tai, kad ra
sistinis gub. Faubus su
šauks specialią valstijos le
gislatures sesiją, kad nutar
ti, jog visai uždaryti mo
kyklą. Rasinės segregacijos 
šalininkai legislature je turi 
daugumą.

Rasistai diskusuoja ir ki
tą būdą — paversti minimą 
mokyklą privatine. Mokyk
lai tapus privatine, ji galė
tų nepriimti negrų, nes 
Aukščiausio teismo įstaty
mai galioja tik valstijų pa
laikomoms viešoms mokyk
loms.

Padėtis vis normalėje
Rasistai yra įsitikinę, • 

kad jie turi ką nors dras
tiško daryti, nes paskui bus 
pervėlu. Visą savaitę 9 neg
rai mokiniai lankė Central 
High po federalinių karių 
apsauga. Šį pirmadienį ka- ’ 
riai dar vis radosi prie mo
kyklos, kad palaikyti tvar
ką. Su kiekviena diena vis 
daugiau baltų mokinių, ku
rie iš karto mokyklą boi
kotavo, grįžta. Su kiekvie
na diena vis labiau apsi
prantama su nauja padėti
mi. Negrai mokiniai sako> 
kad pačiose klasėse įtempi
mas švelnėja, kad jie tark- 
tuojami kaip lygūs. Praeis 
dar kelios savaitės, sako
stebėtojai, ir integracija
bus priimtas dalykas ir pil
na ramybė egzistuos. — tai 
todėl Faubus ir kiti rasis
tai nori sudrumsti padėtį 
prieš tai, kaip ji pastoviai 
nusistovi.

Tėvų daugumos žodis
Rasistiniai nusiteikę Cen

tral High tėvai yra įstei
gę kelias organizacijas, vy- > 
riausiai “Motinų komite- \ 
tą”, kuris sakosi atstovau
jąs mokinių metinių dau
gumą. Bet mokykloje jau - 
iš seno veikia PTA (pa- 
rents-Teachers Associa
tion), organizacija, kuri 
veikia nacionaliniu mašta- ' 
bu visoje šalyje. Central 
High PTA skyrius sako, 
kad naujosios, rasistinės 
grupės meluoja — jos ne
atstovauja daugumos, jos 
susideda iš asmenų, \ ku
rie niekad pirmiau mokyk
los reikalais nesirūpino.
Kai kurie “nariai” anose /
organizacijose net nėrą^z 
mokinių tėvai.

Roma. — Italijos komu
nistų organas “PUnita” sa
ko, kad partija per pasku
tinius metus prarado apie 
dešimtadalį savo narių, bet 
dabar bus dedamos pastan
gos tuos narius atgauti. 
Tam tikslui, sako laikraš
tis, tenka nuodugniau ir 
plačiau diskusuoti klausi- \ 
mus, dėl kurių toks narių 
nuošimtis partiją apleido.
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PASKIRTAS VIENBALSIAI
MUMS PATINKA, kad Jungtinių Tautų asamblėja 

paskyrė dar penkeriems metams būti tos organizacijos 
generaliniu sekretoriumi Dag Hammarskjoldą.

Mums rodosi, jog Hammarskjoldas generalinio sekre
toriaus pareigas ėjo labai gerai. Jo tarnybos terminas 
baigsis sekamų metų pradžioje, todėl šiai asamblėjai ir 
teko ieškoti naujo sekretoriaus.

Saugumo taryba vienbalsiai nominavo sekretoriaus 
pareigoms Hammarskjoldą, ir pasiūlė asamblėjai, kad ji 
nominaciją priimtų. Asamblėja tuomet balsavo slaptu 
balsavimu. Na, ir už Hammarskjoldą pasisakė visos 82 
valstybės, kurios įeina į Jungtinių Tautų organizaciją. 
Hammarskjoldas., žinoma, apsiėmė.

Šis vyras per pastaruosius metus atliko daug svarbių 
žygių, galima sakyti, istorinių žygių. Jis dažnai vizitavo 
tuos kraštus, kur grėsė karo pavojus, jis tarpininkavo 
tarp tautų, ypatingai Viduriniuose Rytuose. Kai Izra
elis, Anglija ir Francūzija buvo užpuolę Egiptą, tai 
Hammarskjoldas dėjo visas pastangas karui sulaikyti. 
Po to, kai Jungt. Tautos pareikalavo, kad agresoriai iš 
Egipto žemės pasitrauktų, kad ten būtų pasiųsta Jungt. 
Tautų kariuomenė tvarkai ir taikai palaikyti, Hammars
kjoldas dėjo didžiausių pastangų, kad tarptautinės or
ganizacijos nutarimai būtų pravesti gyvenimam

Hammarskjoldas yra švedų tautybės; jis 52 metų 
amžiaus vyras, viengungis. Per metus algos jis gauna 
$50,000. Jo vadovybėje yra visas Jungtinių Tautų šta
bas (sekretariatas), susidedąs iš apie 4,000' asmenų. Jis, 
vadinasi, yra Jungtinių Tautų “bosas”.

Mes linkime Hammarskjoldui sveikatos ir ištvermės, 
kad jis galėtų darbuotis taikos pasaulyje išlaikymui ant 
toliau, kaip darbavosi ligi šiol!

Jau kelinti metai rengiausi 
aplankyti Chicaga, bet vis kas 
nors atsitikdavo kad negalė
jau išvykti. Kadangi dabar 
jau esu pensipinkas, tad rug
pjūčio 21 d. turėjau progą iš
važiuoti pamatyti Chicagą.

Kelionę turėjau laimingą. 
Važiuojant link Chicagos ma
žai teko matyti gamtos gražių 
yaizdų, nes važiavau nakties 
laiku. Bet grįžtant važiavau 
6 valandas dienos laiku, todėl 
galėjau matyti tas visas ly
gumas, kuriui nebuvau matęs 
savo gyvenime. Niepastebėjau 
kalnelio. Traukinys bėga taip 
tiesiai, rodos, kaip smuiko 
Striūna; ne taip kaip Pennsy- 
vanijos šteite, kur traukinys 
vyniojasi aplink kalnus kaip 
vijūnas, rodos ims ir apvirs 
ant šono. Taipgi buvo matyt 
labai gražių ūkių, daugiausiąi 
apsėtų kernais. Kadangi ten 
buvo daug lietaus, tai viskas 
labai žaliuoja, net malonu 
žiūrėti.

Pasiekiau Chicagą traukiniu 
per 18 valandų. Pirmiausia 
nuvažiavau į Vilnies ofisą. 
Radau raštinėje draugę Sen- 
kevičienę, Pauliuką. Pasikal
bėjome valandėlę. Redakcijoj 
radau Prūseiką, Andrulį, Jo
niką, Mažeiką; spaustuvėje 
radau Jokubką, Senkevičių, 
Maraziekę ir kitus darbinin
kus (visų' vardų nepamenu). 
Su visais draugiškai pasikal
bėjome. Nors visi skundėsi,, 
kad sveikata nepergeriausia/ 
bet nepastebėjau jokio nusi
minimo nei pas vieną. Visi 
sveiki dvasioje, pasiryžę dirb
ti darbininkų klasės geres
niam gyvenimui pasiekti, ko
voti dėl pasaulinės taikos, dėl 
geresnės ateities.

Andrulis parsivežė pas save 
į namus. Pasipažinau su An- 
diuliene, tik labai buvo liūd
na pažintis, nes draugė An- 
drulienė labai serganti. Iš gi
lumos širdies linkiu draugei 
pasveikti.

Vėliau Andrulis nuvežė pas 
draugus Urmonus, kur išbu
vau visą laiką. Labai širdin
gai 
taip 
mane pasitiko. Urmonai turi 
gražų namą, gerai gyvena, 
abu atsidavusiai dirba organi
zacijoms.

Visus tris penktadienius bu
vau Mildos name ant pietų, 
Didelė garbė Chicagos 
moterims, kad jos surengia 
kas penktadienį pietus. Pietus 
duoda gerus už vieną dolerį. 
Tik man rodosi dėl Chicagos 
permažai žmonių lankosi. 
Man rodosi, turėtų lankytis 
daugiau, nes jūsų visų, yra 
namas. Namas turi būt išmo
kėtas, todėl ar negeriau savo 
name praleisti kokį dolerį ne
gu pas kokį biznierių.

Namas man labai patiko: 
labai didelė estrada, gali, vai
dinti kad ir šimtas aktorių. 
Man prisimena, kai mes vai
dinome Wore estery istorinius 
veikalus. Jei mes būtume tu
rėję tokią estradą! Mes bu
vom susikimšę kaip silkės 
bačkoj, bet vaidinom, i

Lankiausi Roselando Aido 
Choro pamokose. Susipažinau 
su choro mokytoja Daratele 
Yuden. Labai smarki, gabi 
mokytoja. Choras skaitlingas, 
labai gražiai dainuoja. Teko 
man juos visus pasveikinti. 
Mokinasi operetę “Grigutis”. 
kiek teko, girdėti, dainos jau 
skamba gerai. Aš tik~ linkiu 
vaidintojams išmokti rolės, iš- 
praktikuokite gerai. Tada iš
eis viskas puikiai. Aš manau, 
kad publikos nesuvils.

Mildoj man vienas dalykas 
nepatiko, tai beismento patai
symas. Man rodos, buvo gali
ma pataisyti geriau, erdvesnį. 
Man rodos, perdaug ten kam
barių.. Turėtą būt vienas dide
lis kambarys.

Teko iš draugų-girdėti, kad 
kai būna didėli parengimai, 
-- --- - ■. .A ..

PO KONFERENCIJOS SIRIJOJE
SIRIJOS SOSTINĖJE Damasko mieste praėjusią sa

vaitę įvyko svarbi konferencija, kurioje dalyvavo Saudi 
Arabijos karalius, Irako premjeras ir, žinoma, Sirijos 
valdžios atstovai.

Konferencija buvo sušaukta tam, kad neleisti ara
biškoms tautoms susiskaldyti, kad neprileisti jų prie 
“didesnių nesusipratimų”.

Atsiminkime, iki šiol buvo labai daug triukšmo pa
daryta, skelbiant, būk Sirija jau patapo komunistinė, 
būk ji patapo “Tarybų Sąjungos satelitu”. Kiek daug 
biaurių straipsnių amerikinėje (buržuazinėje ir t. v. so
cialistinėje) spaudoje buvo prieš Siriją prirašyta.

Washington© valdžia, paskelbusi, būk Sirija tam
panti komunistinė ir nori būti agresorius, pradėjo lėk
tuvais ginkluoti Jordano karaliuko valdžią. Visa tai 
vedė prie blogo.

Pasibaigus Damasko konferencijai, Arabijos kara
lius Saudi (prieš grįždamas namo) paskelbė, kad Sirija 
nėra komunistinė, kad ji nebus komunistinė, kad visas 
triukšmas, keliamas ypatingai Amerikoje, neturi jokio 
pagrindo.

Egipto prezidentas Nasseris, nors toje konferenci
joje nedalyvavo, taipgi pasisakė panašiai, kaip karalius 
Saudi.

Tiek Egiptas, tiek Arabija, tiek Sirija sako, jog 
šiandien iš Tarybų Sąjungos arabiškoms tautoms nėra 
Jokio pavojaus; pavojus, sako, yra tik iš Vakarų impe
rialistų ir iš Izraelio, kurį imperialistai ginkluoją, ku
rį jie skaito savo baze Viduriniuose Rytuose.

Įdomiausias dalykas yra tas: mūsų šalies Valsty
bės departmentas dabar jau sako, kad jis padarė klai
dą, skelbdamas, būk Sirija tampanti komunistine. Gir
di, tai buvęs per ankstyvas, per skubus apkaltinimas. 
Dabar Valstybės departmentas jau sako, kad teks su 
Sirijos valdžia tartis, kalbėtis, jei tik Sirija to norės.

Matote, kas darosi!
Galimas daiktas, kad visi šitie reiškiniai Viduri

niuose Rytuose padėtį1 pataisys, pagerins ir karo pa
vojus ten sumažės, nors laikinai.

dėkoju Urmonam, kad 
draugiškai, < maloniai

KANADOJE BUS NEDARBAS? ’
KANADIŠKIS lietuvių laikraštis Liaudies Balsas 

rašo:
“Raymond Brunet, buvęs Kanados Konstrukcijos 

Ąsociacijos prezidentas, pareiškė, kad tarp gruodžio 15 
ir kovo 31 Kanadoje gali būti 1,387,000 bedarbių. Jeigu 
taip būtų, tai reikštų, kad ketvirta dališ Kanados dir
bančiųjų būtų bedarbių eilėse.

“Jis sako, kad konstrukcija šiemet bus mažesnė 
ant $1,000,000,000, negu pernai. Pernai konstrukcijai 
buvo Išleista $7,000,000,000. Kas liečia namų statybą, sa
kė jis,,ji bus visu trečdaliu mažesnė, negu pernaiė Šie
met būsią užbaigta tik 85,000 namų, palyginus su pra
ėjusiu metų 136,000 namų.

“Sunku dabar pasakyti, ar ištikro bus tiek daug 
įedąrįįų žiemos metu, bet daug ženklų rodo, t kad ne-

darbas gali būti didelis* Visur jaučiamas perteklius 
gaminių. Ne todėl, kad žmones visko turėtų, o todėl, 
kad daugelis negali įpirkti. Viskas taip brangu, o uždar
biai pęrmaži, kad. bu tegalima supirkti savo gaminius”.

tai būna didelis susikimšimas. 
Vilnies piknikas rugsėjo 1 d.

Piknikas buvot gražus. Die
na pasitaikė graži, tik buvo 
per šilta, bet aš maniau, kai
po Chicagoj, matyti daugiau 
žmonių, žinoma, parkas la
bai didelis, todėl sunkų spręs
ti, kiek ten tūkstančių publi
kos galėjo' būti. Piknike teko 
daug žmonių sveikintis. Susi
tikau seniai nematytus drau
gus, Salaveičiką ir Petronį. Su 
Salaveičiku teko gerai pasi- 
pasikalbėti. Abudu draugai 
dar gerai atrodo, dar galėtų 
dalyvauti veikime. Teko gė
lai susipažinti su menininku 
J. Misevičium, kuris piknike 
buvo pranešėjas per garsia
kalbį, kas su kuo norėjo susi
eiti.

Programa prasidėjo apie 6 
vai. Pirmininkavo J. Marazie- 
nė. Roseland Aido Choras, po 
vadovyste Daratėlės Yuden, 
labai vykusiai sudainavo ke
letą dainų. Vėliau dainavo Ci
cero Moterų Choras, po vado
vybe Estelle Bogden. Mote
rys gražiai dainuoja. Aš tik 
nesuprantu, kadėl Cicero ne
gali turėti mišraus choro? Ar
gi ten nesiranda vyrų ?

Vienas dalykas man atrodė 
negerai, tai, kad šin piknikai! 
daug žmonių prisivežė savo 
maisto ir gėrimų. Pas mumis 
to nesimato. Antras dalykas: 
trūko darbininkų, ypač už ba
ro. Man rodos, draugai turėtų 
padirbėti nors vieną dieną 
per metus, vietoj kazyriuoti 
per dieną.

Aplankiau tautiškas kapi- 
res. Mačiau paminklus: Abe
ko, Sakalo, Jukelio ir Vargšo.

Mačiau paminklą Dariaus 
ir Girėno -— didelis, 
paminklas, pastatytas 
delio parko; > taipgi 
katalikų centrą, kuris
labai didelį plotą žemės. Par 
statyta nauja mokykla, sudė
ta ten katalikų milijonai do
lerių.
peklos, tai ir aukoja iš pasku
tinio. Reikėtų ir mūs progre- 
syviams skūpuoliams išrasti 
kokią baidyklę...

Chicaga turi užėmus labai 
didelį plotą žemės; daug di
delių gražių parkų, kur se
nam žmogui gerai pasivaikš
čioti, nėra kalnų.

Urmonai buvo mane 
vežę svečiuosna pas

grazus 
sale di- 
mačiau 
užėmęs

Katalikai, mat, bijo

ar j ūs

jau

La-
nu-
la-

nusi
gavo 

draugus: pas Jokubauskienę, 
Pažarskius, žiniauskus, Su- 
vaizdžius, Slančiauskus, Va
lentus. Visi sutiko draugiškai, 
visi turi gražius namus, ypa
tingai Jokubauskienė turi gra
žią vietą —- namą, gražų so
dą. Negalėjau tikėti, kad vie
na moteris gali gyventi tokia
me name. įsivedė sodan, liepe 
pasiskinti vaisių. Paklausiau, 

parduodat vaisius.
Sako, ką čia parduosi, dievu
lis man davė, tai tegul paai
škina draugai. Aš pastebėjau, 
kad jums dievulis nieko neda
vė, turėjote užauginti pati. 
Nusiskudė, kad vienai sunku 
apžiūrėti, nes vyras mirė 
prieš kelis metus.

Paskiausia buvome pas 
monų dukrelę ant pietų, 
bai maloniai priėmė. Turi 
sipirkę gražų namą, turi
bai gražius tris vaikučius. 
Užklausiau, ar patenkinta ve
dybiniu gyvenimu ? Atsaky
mą gavau: labai patenkinta, 
—- vyras labai1 geras.

Nusivežė mane industriniu 
muziejum Labai buvo įdomu 
matyti viską nuo/ pirmųjų 
įrankių ligi dabartinių — 
aukščiausio laipsnio išvysty
mo. Buvome mainose, matė
me, kaip senovėje kasė ang
lius ir kaip dabar kasa su 
naujom mašinom. Nauja ma
šina, kurį pila anglį į kariu
kus, panaši į tą, kuri kasa 
sniegą. Kariuką anglies pripi
la į 2 minutes. \

Taipgi buvome pamatyti 
vokiečių submarine', kurį

T. IVANAUSKAS

Vaikams augant, ypač 
esant šiltam orui, neberei- ; 
kia jų nuolat šildyti — tuo- 1 
met vienas tėvų “varliau- ' 
ja,” o kitas šiaip stovi lizde 1 
šalia vaikų, bet ir tuomet 
jis randa sau užsiėmimų: 
ima “blusinėti” vaikus, ži
noma, ne tiesiogine prasme, 
nes paukščiai blusų neturi, 
bet, taip sakant, juos kasinė
ja. Senis, truputį pražiodi
nęs savo ilgą snapą, kasi
nėja visas įmanomas vie
tas: galvą, kaklą, nugarą, 
net papilvę ir pauodegį. Gal 
tai jiems reikalinga, nes 
skatina augti plunksnas, 
p'ašalina pleiskanas, o gal 
ir šiaip yra malonu, ta
čiau atrodo, kad kai kada 
to ‘‘malonumo” būna per 
daug, ir paukščiukai sten
giasi pasprukti iš po tėvų 
snapo. Karštomis vasaros 
dienomis gandriukai kar
tais l^bai kenčia nuo kait
ros ir kvėpuoja net prasi
žioję, nes lizdas retai kada 
esti paunksnėje. Tada tė- 
Vai, kiek nuleidę sparnus, 
atsistoja nuo saulės pusės ir 
sudaro vaikams pavėsį.

Tuo laiku, kai prasikala j 
gandriukai, maisto jiems 
netrūksta. Dažnai pievos 
būna dar patvinusios, daug 
valkų, grioviai pilni van
dens, o vandeny daugybė 
visokių gyvūnėlių: varlių 
tritonų, buožgalvių, dusių, 
kumeldėlių, skėčių ir jų ler
vų. Todėl šiuo laiku gan
drai daugiausia medžioja 
braidžiodami vandeny, kar
tais net iki pilvo. Bet mais
to jie gali rasti ne tik van
deny. Birželio pradžioje 
pradeda ristis iš lėliukų 
skėtės (žirgučiai), o kartais 
jų būna tiek, kad visos van
denų pakraščių žolės tirštai 
apsikabinėję. Gandrai kar
tais jų prisikemša pilną 
skilvį' ir stemplę. Jaunos 
dar minkštos skėtės yra 
puikus švelnus maistas ma
žiems gandriukams. Vėliau, 
t. y., vasaros vidury, van
deninių gyvūnų sumažėja, 
dingsta tritonai, buožgal
viai, skėčių lėliukės virsta 
sparnuotais vabzdžiais ir 
pakyla į orą. Bet sausose 
vietose, pievose ir laukuose 
ima rodytis žiogų, musių, 
visokių peteliškių vikšrų, o 
visa ši gyvūnija taip pat 
tinka mūsų gandrui ir jo 
vaikams.

Gandras lesalą neša ne 
snape, ir klysta, kas taip 
galvoja. Snape vargu ar jis 
begalėtų išlaikyti tokius sli- 
džius padarus, kaip varlės 
ir kumeldėlės. Medžioda
mas jis paprastai praryja 
viską, ką‘ tik randa tinka
mo: tiek stambias varles, 
tiek ir smulkiausias muse
les. Jei medžioklė būna sėk
minga, jo stemplė nuo žio
čių iki skilvio pasidaro lyg 
dešra; čia telpa ne tik vi
sokiausi gyvūnėliai, bet 
kartais ir nemaža vandens 
atsarga. Pasijutęs esąs 
“pilnas,” skrenda jis pas 
vaikus.

Atskridęs prie savo šei
mynos pilnu gūžiu, gan
dras nesiskubina nusimes
ti naštos: prieš tai jam rei
kia atlikti gandrams priva
lomą ceremoniją. Užvertęs 
galvą ant pečių, jis visų 
pirma pakalena snapu, tą 
patį daro ir antras, lizde 
esantis porelės narys. Se
niams tuoj atsiliepia vaikai 
—jie taip pat ima kalenti, 
tik jų snapukai dar minkš
ti ir jie negali taip garsiai 
pakalenti, kaip tėvai. Tuo- 

> met' vaikus saugojęs senis 
išskrenda medžioti, o atvy-

(Tąsa)

Prasikalęs vaikas sveria 
maždaug 75 gramus ir esti 
apaugęs tankiais baltais pū
kais; jo snapas būna juo
das, o kojos—švelniai raus
vos ir neproporcingai ma
žos, sunku net patikėti, kad 
iš jų gali išsivystyti tokie 
ilgi ir stiprūs padargai, ko
kius turi suaugęs gandras.

Atrodo, kad šiuo laiku tė
vai būna labai susijaudinę 
— jie stropiai šildo mažu
čius, bet kaskart pakyla iš 
savo guolio pažiūrėti, pa
vartyti ir švelniai paliesti 
snapu. Patikrinęs, ar vis
kas tvarkoje, senis vėl tu
pia ant savo vaikų, bet at
sargiai, kiek nuleisdamas 
sparnus ir atsiremdamas 
jais į guolio kraštus, sten
giasi apglėbti mažučius ir 
jų nenuspausti. Taip tik
rinama kelis kartus per die
ną. .

Savo vaikais jie rūpinasi 
kur kas daugiau negu kiau
šiniais, ypač, kol jie'yra be
jėgiai. Užtenka atsistoti 
ties lizdu ir atidžiai į jį žiū
rėti: lizdo savininkai tuoj 
ima jaudintis, nors šiaip 
jie kasdien mato kieme 
žmones ir nekreipia į juos 
dėmesio. Bet labiausiai jie 
susijaudina tuomet, kai 
žmogus ima lipti į stogą ar 
medį, kuriame yra lizdas su 
vaikais. Savd vaikų jie ne
palieka iki paskutinio mo
mento, vis stovi ties jais, 
grėsmingai nuleidę sparnus 
ir užrietę aukštyn uodegą. 
Rodos, štai ims ir puls jie 
įsibrovėlį, smogs jam savo 
smailiu snapu, bet to ne
įvyksta: pačiu kritiškiausiu 
momentu jie, itin grėsmin
gai pakalenę, pasitraukia 
nuo lizdo, suka aplink jį 
ratu, o kartais nutupia ar
timuose medžiuose, ant gre
timo pastato stogo ir iš ten 
stebi' kas vyks toliau.

Nuostabu, kad vaikai, net 
labai maži, turi balsą; jie 
tarsi šnypščia, tarsi švilpia, 
bet taip tyliai ir švelniai, 
kad girdėti tik iš arti. Vė
liau šis balsas išnyksta, ir 
paaugę gandriukai būna 
nebylūs, kaip ir jų tėvai. 
Kalenti jaunikliai ima la
bai anksti, vos tik prasikalę 
iš kiaušinio. Iš pradžių 
garso nebūna girdėti, ma
tyti tik, kaip juda žandai, 
nes snapas dar minkštas ir 
negali jo sukelti, tačiau la
bai greit pasigirsta silpnas, 
o vėliau kaskart stipresnis 
kalenimas, gandriukai tarsi 
sako: pą-pa-pa-pa... Šis jų 
“pa-pa...” girdimas ne tik 
tuomet, kai vienas iš šildan
čių tėvų pakyla nuo guolio, 
bet ir šiaip kada nors, net 
nakties metu, kada tėvai 
juos šildo.

pagavo karo lai-

pamatyti, kaip 
subudavotas, kiek 

ir darbo 
tas viskas žmonių
Tas submarinas 

laivų paskan-

kad Chicagoj 
brangus, ypa-

amerikonai 
ku,

žingeidu 
submarinas 
ten žmogaus proto 
Įdėta. Ir 
žudymui, 
daug Amerikos 
tuno.

Teko patirti, 
pragyvenimas 
3-— Įspūdžiai iŠ Chicagos 
tingai rondos už butus. Neži
nau, gal gi ten žmonės gerai 
uždirba. Bet kaip su mūsų 
Vilnies darbininkais, kaip su 
tokiom mažom algom gali jie 
gyventi? Gal todėl ir jų svei
kata pašlijusi.

Jei mes nebūtum tokie skfl- 
pūs, mes galėtum jų gyveni
mų pagerinti.

(Jei Vilnis matys reikalo, 
tai galės šiuos įspūdžius iŠ 
Laisvės paimti ir patalpinti 
Vilnim)

illabaisse)\.

kelis pradeda juos lesinti. 
Išlenkęs kaklą ir truputį 
prasižiojęs, atryja jis visą 
savo medžioklės laimikį. Ko' 
tik čia nėra! Jauni minkšti 
žirgučiai, peteliškių vikšrai, 
dusės, kumeldėlės, įvairiau
sio dydžio vabalai ir net 
smulkiausios muselės—vis
kas sugrūsta, sumalta, virtę 
pusiau skysta koše, kurioje 
išlikusi sveika kokia varlė, 
pelė ar tritonas, šis patieka
las man labai primena pie
tinėje Prancūzijoje mėgs ta
rną tirštą sriubą, į ią 
dedamos žuvys, vė^Rti, n\o- 

 

liuskai ir kiti jįji’ų gyvū
nėliai. Ši sriuba/ vadinam 
b u j a b e:

Būdamas' Prancūzijoje, vai-; 
gydavau ją su malonumu,4 
nes man kaip zoologui įdo
mu buvo rasti tokį gausų,) 
jūrų gyvūnijos rinkinį.

Kadangi senių atneštas 
maistas būna gana skystas, 
tai vaikams vandens nerei
kia. Tačiau atrodo, kad tė
vai kai kada atneša savo 
gūžy ir vandens, bet, atry
dami jį, ne tiek pataiko 
Vaikams į žiotis, kiek juos 
apšlaksto. Jauni gandriu
kai iš pradžių būna labai 
nevikrūs, gležnučiai ir 
minkšti, paprastai pagal 
savo ūgį per sunkūs, nes jų- 
kūnas labai vandeningas'. 
Jie tuomet dar negali at
sistoti, bet jau mosuoją, 
sparneliais ir užverčia ant 
pečių savo galveles. Jie ne- 
sistoja net tada, kai sensti 

 

atneša jiems maisto, Im

 

damiesi visu pastaibijX, jie 
tik kiek gali pasitempia. 
Truputį pastovėti gandriu
kai pradeda tik po dviejų 
savaičių. Žinoma, dabar 
jiems tenka skaitytis su 
vėju, ir todėl jie stengiasi 
prieš jį atsisukti galyoRMšT 
Dabar jų kojos būna smar
kiai pailgėjusios ir sustipę 
Tėjusios, bet dar neturi to
kių grakščių formų, kaip 
senių: jos tarsi grubiapap-^ 
tašytos, ne raudonos, o 
pilkšvos, ir labai storos, 
ypač ties kulno sunėrimu. 
Sukakus trims savaitėms, 
jų sparnuose pasirodo juo
da juostelė — tai ima dygti 
būsimos didžiulės, plasnoja- 
mosios plunksnos. Šiuo lai
ku apskritai g a n d r iukai 
smarkiai auga: nuo 20-tos 
iki 33-tos savo amžiaus die
nos koja pailgėja dešimčia 
centimetrų, o svoris kasdien 
padidėja vieną šeštadalį kilo
gramo. Šiuo metu tėvai tu
ri atnešti kiekvienam vai
kui kasdien pusantro kilo
gramo maisto. Bet diena 
būna ilga, naktis—trumpa. 
Vos saulutė nusileidžia ir 
sumirga pirmosios žvaigž
dės, jau ima rausvėti šiau
rės rytų dangus. Jaunik
liai sumigę, vienas tėvų sto
vi ant lizdo krašto, o kitas 
netoliese, ant gretimo stogo 
ar storos sauso medžio ša
kos. Atrodo, abudu nemie
ga, kaskart patvarko savo 
plunksnas, kiek pakalena. 
Jau ima brėkšti, darosi 
viesiau, ypač aukštai, kur 
gandrų lizdas, jau matosi 
jų baltos plunksnos, raudo
nos kojos ir snapas. Dar 
akimirka, ir ima kukuoti 
gegutė, užsuokia strazdas 
giesmininkas, ir vienas 
gandrų, išplėtęs savo galin
gus sparnus, nuskrenda į 
artimą pievą varliauti. Gal 
būt, ilga šiaurės kraštų die
na vasaros metu ir yra vie
na iš svarbiausių priežas
čių, kad paukščiai iš tolimų
jų pietų pavasarį slenk 
šiaurę, nes maistą amž 
alkaniems savo vaikams 
gali rinkti didesnę pai 
dalį.

J aunikliams pragyvenu.
(Tąsa 3-čiam puslap.)
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(Tąsa)

Grįžta vyrai iš miško tik pavakare, 
ir visuomet Jonas pirmasis varo didžiu
lį vežimą žabarų. Pats eina pėsčias, į- 
raudęs nuo šalčio ir vėjo, šmaukštuoja 
botagu ir smagiai švilpauja. O paskui 
jį,toli atsilikusi, kicena sartoji, tempda
ma plokštutį savo vežimėlį, ant kurio 
kėkso susitraukęs šeimininkas. Pava
žiavęs prie kluono, jis nučiuožia užpa
kaliu žemėn, meta vadeles ir stypčioja 
trobon. Čia moterys pašokusios nuvalk- 
sto jį, įspraudžia į rankas pilvotą moli- 
nėlį šutinto pieno ir užvaro ant kros

nies. Atvirai kalbant, jis užlipa ten 
pats, tik paskui visiems tvirtina:

— Moterys mane užvarė, pats taigi 
* bebūčiau. . .

O Jonas tuo metu iškrauna ir savą
sias,ir šeimininko roges, nukinko ark
lius, o paskui jau eina su manim vaka
ro liuobos.

Taip kartojasi kasdien. Tiktai sek
madieniais jie nevažiuoja niekur. Jonas 
šveičia vilnoniu skuduru savo batų au
lus ir skuba pėsčias miestelin: popierių 
patikrinti.

— Negausi tu žemės, — sako jam šei
mininkas.

— Gausiu, — ramiai atrėžia Jonas.
. — O aš tau sakau: negausi. Paminė
si mano žodį!

— Kaip tai negausiu? Aš kariavau.
— Kariavau . . Tavo galva, kas tik 

pamojo šautuvu, tam ir žemę rėžk?
— Ogi ir atrėši!
— Ištvirkimas, ir daugiau nieko, — 

įsiterpia ir senoji Rozalija. — Jeigu ši
taip žemę mėtytų, tai visi kampininkai 
į gaspadorius išeitų!

— ISTe jums vieniems ponauti!
'Šeimininkas gudriai šypsosi:
— Tai, ko gero, gal ir Vaitiekaus Adelę 

parsivesi į tą žemę?
Nuo šitų žodžių Jonas išsitiesia kaip 

botagu pertvotas.
— Ne jūs nosies reikalas! — griaudžia 

jis perkūnišku balsu, nuo kurio man 
iš karto pasidaro šalta nugaroj.

Aplinkui visi nutilsta. Tik gerokai 
palūkėjus, šeimininkas. prakalba vėl, 
švelniai, įsiteikiančiai:

— Prieš mus tu nesišiaušk. Ne iš pik
tumo kalbam. Patys matom, neakli: 
vyras esi, kokių reta. Darbštus, nagin
gas, ne vagis. Už tai ir gailim visi, ir 
pasakom tiesiai: prisigaluosi tu, o kas iš 
to?

— Duosis matyt, kas iš to!
— Negausi tu nei žemės, nei Adelės.
— Čia jau mano bėda, ne jūsų.
— O tu nuo protingo žodžio nesi- 

gręžk. Adelė nors ir nekraitinga, užtat 
merga, kokių ieškosi ir paieškojęs ne
rasi. Raudona, balta, kaip iš pieno plau
kusi! Jau kurikadė neatsigina piršlių, 

1 visas palanges nužvangino žvaguliais 
Ir kas važiuoja? Vis valakininkai, pali- 
varkininkai. O tu kas toks? Iš kokių a- 
fuodų šitokią žmoną laikysi?

— Pažiūrėsim, kas aš toks!
Trenkęs durimis, Jonas išeina. Šeimi

ninkai užsipuola Oną:
— Tu irgi gera! Kas subatvakaris pa

kiemiais tšliojiesi, maliesi su visokiais, 
o čia gatavai po ranka šitoks bernas 
nokte noksta, vietos sau neberanda!

— O jūs su žvake nOstovėjot, nematėt 
— maluosi aš ar ne! — atsikerta Ona. 
— O jūsų berną viliot man nebuvo de
rėta!

Šeimininkai palengvėle nutilsta. Aš 
* pradedu suprasti, jog jie baisiai nenori, 

•tad Jonas gautų žemės, kad jie stačiai 
bijo šito žemės gavimo.

Ir aš neapsirikau.
Vieną sekmadienį Jonas išėjo kaip 

paprastai, išsiblizginęs savo batų aulus. 
Paskui jį išsiruošė ir Ona. Buvo jau 
pati priešvelykinė polaidžia: nei išvažiuo
ti, nei pėsčiam bristi. Dėl to šeimininkai 
sėdėjo namie, gailėdami arklių ir pakin
kymo. Prikūrenta troba kvepėjo ajerais, 

•iais buvo išbarstyta asla. Šeimininkė 
jo aut lovos, pasidėjusi ant kelių 
všluostį — šukavo ką tik ištrinktą 
/ą. Šeimininkas prie stalo skaitė

Igu iš maldaknygės “Mišių maldas 
amie pasilikusiems”, o senoji Rozalija 
narpšdama knisosi savo paslaptingame

kuparėlyje. Šitas kuparėlis jau seniai 
traukė mane nenugalimai. Bet Rozalija 
saugojo jį kaip savo akį ir net guldama 
pasidėdavo sau galvūgaly.

— Nespingink akių, —varydama mane 
šalin. , £ i

Kuparėlyje buvo sudėti visokie džio
vinti žolynėliai: čiobreliai ir putokšliai, 
vingiriai ir puplaiškiai, gambažolės ir 
liepžiedžiai. O tarp jų bolavo mazgeliai 
su švariais sėmenimis ir su pataisų dul
kėmis, voratinkliais ir net džiovintu ark
lio mėšlu. Buvo kuparėlyje ir vėžio gir
nelių, ir gyvatės ' išnarų stovėjo bute
liukai su išplaktu medum, su namine 
degtine, primerkta visokių vabalų. . . 
Visos apylinkės bobos vedė pas Rozali
ją savo vaikus ir sunegalavusius vyrus, 
prašydamos pagalbos. Ir kokia liga žmo
gus besirgtų, ji kiekvienam surasdavo 
reikalingą žolelę ar kitą kokį daiktą sa
vo kuparėlyje. Žmonės pasveikdavo, ir 
garsas apie Rozalijos išmintį vis labiau 
plito aplinkui. Jaunos merginos net kuž- 
dėdavosi tarpusavy, kad Rozalija turinti 
paslėpusi šikšnorsparnio kaulų, nuvalytų 
skruzdėlyne. Jeigu tokiu kaulu per
trauksi prisitaikiusi bernui išilgai nu
garos, tai tas jau ir prisvils prie tavęs, 
ir sekios iš paskos lyg prijaukintas ver
šis: ką nori su juo, tą daryk, nors prie 
altoriaus vesk — nebesispyriuos! Roza
lija tokiom dienom žydėjo kaip bijū
nas ir šypsodamasi kalbėjo pasveiku
siam:

— Tu man sūriuką, sūriuką pakram- 
tyt per tursomiegį. Ir kumpelį kokį ga
lima — neišpeiksiu. Kiekviena dievo do
vana saldina žmogaus senatvę.

Bet būdavo ir taip, kad, nežiūrint vi
sos jos išmonės, žmogus guldavo, kaip 
sakoma, padais į duris. Tuomet Rozali
ja žegnojosi daugelį daugelį kartų, mal
dingai sudėdavo rankas ir guosdavosi:

— Taip jau dievulis rodė, jo žodį negi 
atšauksi? Tesie šventa jo valia!

Ir atkišdavo mirusiojo našlei džiovin
tą sūrį, kurį pati buvo gavusi už ste
buklingus gydymus.

Dabar ji tikrino savo lobį ir nepaten
kinta murmėjo:

— O mojupkos baigiasi. . . baigiasi 
mojupkos. Va, ir bitelių duona senka. . . 
senka bitelių duona. Nespingink akių, aš 
tau sakau!

Staiga išgirdau aš šeimininkų balsus. 
Jie kalbėjo, matyt, jau seniai, kalbėjo 
atsargiai, o dabar susibarė ir beveik šau
kė abu.

— Šitokį berną paleist iš rankų! Tu 
gal pablūdai? — rėkė šeimininkė. — 
Tegu tik jis gauna žemės, nusispiaus ta
vo pusėn nė nepasižiūrėjęs ir pašvilpk 
tada jam. Bus tau sėdėti rankas sudė
jus, pasiriks visa tinginystė!

— Kitą pasisamdysiu. Bernų dabar — 
kaip palaidų šunų, patys kiekviename 
turgu je siūlosi, tik imk.

— Tik imk,.tik imk! Ar tai pirmą nuo 
krašto į namus paimsi? Ar tai mažai dar 
privargai su visokiais bastūnais, kol Jo
ną atitikai?

— Ko rėki dabar? Pati keiki Joną 
kiekvienam žingsny: ir toks jisai, ir a- 
noks! Dabar jau geras pasidarė?

— Ir keikiu, ir dar pakeiksiu. Be ba
rimo ir samdinys ne samdinys. O kas rei
kia — matau. Kelinti jau metai laiko
mės už jo kaip už mūro, visus namus 
jisai veža. Pats gi išklerai, ne ant piktu
mo tebus pasakyta, vaikštai atvėpta lū
pa, smilgos šiaudelį tingi pakelti. . . Iš
eitų Jonas, kas su mūsų namais pasida- 
rytų ?

— Nutilk, piemuo klausosi. . .
— Tegul klausosi, — atkirto šeiminin

kė, bet jau daug tyliau. — Aš tau pa
skutinį kartą sakau: eik pas Norkų, iš
dek viską ant stalo. Tegul pagalvoja, ,kol 
nevėlu. Jis giminių turi Kaune, tegu pa 
sirūpina. . . Negi taip jau visiems sava
noriams žemė duodama? Yra gi ir ne
gaunančių. Ir jam mūsų ačiū neprapuls, 
ir tau bernas liks namuose. Taip ir pa
sakyk.

— Piemeniok, ar girdi? — pašaukė 
mane šeimininkas. — Ko triniesi čia 
per visas mišias? Nueik tvartan, avims 
kokių šiengalių užmesk, kaip pašėlusios 
bliauna visas rytas!

(Daugiau bus)
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Gandras
(Tąsa iš 2-rp pusi.) 

mėnesį, lizde daug kas pasi
keičia. Pirmučiausia išsily
gina lizdas: buvusi duobutė, 
kur gulėjo kiaušiniai ir vai
kai, kol jie buvo maži, da
bar išnyko, ir lizdas virto 
lygia aikštele, kur stovinėja 
ir vaikšto jau paaugę jau
nikliai.

Dabar seniai lizde jau ne- 
budi, gal dėl to, kad pats 
pavojingiausias laikas pra
ėjęs, bet veikiausiai nori ko 
daugiau pasimedžioti, nes 
vaikai vis labiau nepasoti
nami. Seniai vos spėja juos 
patenkinti. Atskridusį tėvą 
ar motiną jie sutinka 
triukšmingai cypdami, mo
suodami sparnais ir nuleidę 
snapus, kad galėtų negaiš
tant stverti atrytą maisto 
porciją. Jeigu vaikų daug, 
sakysime 4 ar 5, šis mo
mentas, kai lizde kyla tokia 
maišatis, būna labai įdo
mus.

Liepos mėnesiui įpusėjus 
jauni gandriukai būna jau 
labai panašūs į senius, bet 
vis dėlto net iš toli galima 
juos atskirti: snapai trum
pesni, bukesni, tamsiai pil
kos spalvos, o kojos balzga
nos. Jie dabar daug laiko 
skiria savo tualetui, vis 
knaisosi plunksnose, apvalo 
jų stiebus, o kai pasipurto, 
net dulka jos. Įdomu, kad 
ir šiuo laikotarpiu seniai 
nesiliauja nešioję medžiagą 
lizdui taisyti, nors netrukus 
reiks jį palikti iki kitų me
tų. Šiaudų grįžtė, sausa ša
ka, mėšlo gniužulas vis 
jiems praverčia, o nuo to 
jaunų gandriukų gražios 
baltos plunksnos apačioje 
neretai biauriai susitepa.

Laikas imtis naujo darbo 
—mankštinti savo sparnus. 
Atsistoję prieš veją, jie 
nuolat plasnoja sparnais, 
atpalaiduodami plunksnų 
vėtykles nuo dengiančių jas 
makštelių. Jau sparnai tiek 
sustiprėję, kad jie gali nors 
akimirką pakibti ore, bet 
neišdrįsta atsiskirti nuo 
lizdo. Šis ryžtingas mo
mentas vis dėlto yra neiš
vengiamas ir įvyksta maž
daug trečioje liepos mėne
sio dekadoje, kai gandriu
kams sukanka nepilnai du 
mėnesiai.

Kasdien mankšto jie savo 
sp'arnus, kasdien aukščiau 
pakimba ore, bet vėl nusi
leidžia į lizdą. Bet štai pa
pučia stipresnis vėjas, ir 
pakibęs virš lizdo gandriu
kas nupučiamas į šalį. Liz
das išsprūsta iš po jo kojų, 
ir jis turi skristi noroms 
nęnoroms. < Stebint šį pir
mąjį skrydį, matyti, kad 
jis dar labai nevikrus, 
paukštis svirduliuoja čia į 
kairę, čia į dešinę, rodos, 
ims ir kris į žemę. Apsu
kęs nedidelį ratą, jis vėl 
grįžta į savo lizdą. Savo 
skrydį paukštis ištobulina 
nuostabiai greit, nes, antrą 
trečią kartą paskraidęs, ore 
laikosi visai normaliai. 
Pirmas bandymas laimin
gai baigiasi ne visuomet. 
Paukštis, nemokėdamas 
dar tinkamai vairuoti, kar
tais įsivelia į medžių šakas 
ir, krisdamas žemėn, mirti
nai susižaloja.

Kadangi tarp vyriausio 
ir jauniausio vaiko yra ke
lių dienų skirtumas, tai 
vyriausias ir išskrenda 
anksčiau negu kiti jo bro
liai. Lietuvoje tai įvyksta 
maždaug tada, Kai statomos 
pirmosios rugių gubos. 
Tarp jų dažniausiai ir gali
ma pamatyti pirmuosius 
šių metų gandrus.

Gražiai atrodo dabar be
sigananti rugienoje šeima. 
Ryškiai skiriasi , iš jos seni 

paukščiai savo raudonomis 
kojomis ir raudonais sna
pais, jauniklių gi jos pilkš
vos, o snapai juosvi. Jau
niklius dar galima pažinti 
ir iš sparnų: juodos plas
nojančios plunksnos yra ap
sitraukusios balsvu atspal
viu, tarytum apšarmoju
sios. Visa draugė vaikščioja 
kartu, varliaudama ir žio- 
gaudama, bet jaunikliai vis 
dar nebepasitiki savimi ir 
kimba prie senių, reikalau
dami lesalo.

Lizdo šeimynėlė dar vis 
neatsisako: vakare visi 
grįžta į jį praleisti nakties. 
Ir gražu pažiūrėti, kai į jį 
sugrįžta toks būrelis suau
gusių boluojančių ir juo
duojančių gandrų.

Rugpiūtis jau įpusėjęs — 
jauni gandrai jau daug pa
našesni į senius, sunku juos 
net atskirti. Medžioti iš
skrenda jie dabar į tolimas 
pievas ir ten būriuojasi su 
kitomis šeimynomis. Į liz
dus jie vis dar grįžta, bet 
kaskart rečiau ir rečiau. 
Pagaliau jame pasirodo 
vien tik seniai. Tupi jie 
sau ramiai, kasinėjas! savo 
ilgais snapais ar šiaip sto
vi, tarytum prisimindami, 
kaip jie kūrė lizdą, perėjosi, 
vaikus augino ir nuolat ne
šiojo jiems maistą. Visa 
tai jau praėjo, vaikai už
augo ir gali patys savimi 
rūpintis — galima ramiai 
pastovėti lizde, pasidairyti 
po apylinkę iš aukštumos ir 
patvarkyti savo plunksnas.

Vieną dieną rugpiūcio pa
baigoj į lizdą atskrido tik 
vienas gandras, pastovėjo, 
pasikasė, pasipurtė ir taip 
pat išskrido. Tai buvo pas
kutinis jo apsilankymas.

Bet plačiose pievose gali
ma jų matyti iki rugsėjo 
pirmųjų dienų. Jų susiren
ka kartais didoki pulkai, ir 
žmonės vadina juos gandrų 
seimais. Ypač dideli būriai 
jų susispiečia įpiečiau Lie
tuvos, Polesės kraštuose, 
kur plačios pelkės teikia 
jiems apsčiai maisto. Ant
ra vertus, šio krašto žmonės 
“polešiukai” rodo gandrui 
daugiau palankumo negu 
mes.

Jau nuo senų laikų yra ži
noma, kad gandrai prieš 
savo kelionę rudenį susiren
ka būriais, ir buvo manyta, 
kad, jie tariasi. Taip pat 
buvo žinoma, kad jie atran
da savo pernykščius lizdus. 
Bet kur jie praleidžia žie
mą, pro kuriuos kraštus 
skrenda, kaip greit ir ko
kiame aukšty vyksta jų ke
lionė — buvo vien spėlioja
ma. Prieš pora tūkstančių 
metų panašiai samprotavo 
romėnų rašytojas Plinius, 
tai št'ai kiek laiko reikėjo 
tai paslapčiai nušviesti. Jau 
XIX amžiuje paaiškėjo, 
kad didžiausios gandrų ma
sės praleidžia žiemą pietų 
Afrikoje, bet nebuvo žino
ma, iš kur tie paukščiai yra 
kilę. Ir tik 1899 metais, 
kai Danijos gimnazijos mo
kytojas Mortensenas pa

tarė paukščius žymėti už
maunant jiems ant kojų 
lengvą aliuminį žiedą su 
numeriu ir adresu,^ paaiš
kėjo daugybės paukščių žie- 
movietės. Tokiu būdu su
žinojome ir kur gandras 
žiemoja. •

Vargu ar kuris kitas 
paukštis taip tinka pana
šiems tyrimams. Gandras 
peri pas mus visur, pa- < 
siekti lizdą ir apžieduoti jo 
vaikus nesunku. Lietuvoje 
paukščius žieduoti pradėta 
1929 metais ir ypač daug 
apžieduota gandrų. Iš jų 
daugelis žūna kelionėse, ir 
apie tai buvo mums praneš
ta. -Mf;

Iš daugybės tokių prane
šimų susidarė gana tiks
lus vaizdas kelio, kurį pa
daro paukštis, skrisdam’asį 
šiltesnius kraštus. Paaiš
kėjo, kad mūsų gandrai iš 
pradžių paima pietų arba 
pietryčių kryptį ir jos lai
kosi iki Viduržemio jū
ros rytinio kranto. Nuo čia 
pasuka jie tiesiai į pietus, 
pasiekdami pietų Afrikos 
pakraščius, t. y. TransValį 
ir Kaplandą.

(Bus daugiau)

Washingtonas. — Karinių 
distriktų komandieriai Pie
tuose buvo paskelbę tam 
tikrą prisiruošimą prie 
galimų riaušių užgniauži
mo, bet armijos sekreto
rius jiems įsakė tą prisi
ruošimo įsakymą atšaukti.



Newark, N. J.
LABAI SVARBUS

PRANEŠIMAS
Nekartą išgirsti toki prie

kaištą: kas čia pasidarė 
Niūvarkui, kad nieko ne
girdėt? 0 buvo tokia šauni 
kolonija, veikimas, judėji
mas, pramogos. Dabar ro
dos, kad Niūvarko nebėra 
žemėlapy.

Kas teisybė, tai ne melas. 
Kaip ir kitur, taip Niūvar- 
ke gana tylu.Bet štai įvyks
ta ir pasirodymas: 
įsidėmėkite gerai visi šio 
miesto ir apylinkės geri 
žmonės: Niūvarke bus labai 
įdomi komedija, “Teismo 
komedija.” Bus pastatoma 
Ukrainą svetainėj, 57 Bea
con st., šeštadienio vak. 
7:30 vai., spalių m. (Octo
ber) 12 dieną. Vaidins, dai
nuos visas Bruklino Aido 
choras ir pora sietyniečių.

Rengėjai padėjo daug pa
stangų, kad komedija išeitų 
tikrai komiškai, žada pasi
rodyti Hartforde ir, tur 
būt, Filadelfijoj. Kur buvo 
vaidinimas, ten taip buvo 
patenkinti žmonės, kad no
rėjo ir vėl kada pamatyti tą 
nepaprastą komediją. Va
dovauja Mildred Stensler.

Komedija papildyta, pail
ginta ir tikrai įdomi. Net 
čikagiečiai užsimanė patys 
ją susimokyt ir pastatyt te
atre, Mildos salėj.

Nuoširdžiai kviečia visus
Komitetas

Camden, N. J.
Mūsų miesto biznieriai la

bai aimanuoja, kad nėra biz
nio. Sako, jie negalį suprast, 
oėlko ta gatvinė spauda net 
sušilusi giria, kad labai geri 
laikai. Girdi, pinigu pilni ban
kai f žmonės gerai dirba ir vi
si turi gerus laikus. Bet pasi
dairius po mūsų miestą pasi
rodo visai kas kitas. Storą 
tuščių visur pilna ir dar vis 
daugėja. Biznieriai uždarinė
ja savo bizni visokiais bū
dais — vieni paskelbė bank
rotą ir nupigintas kainas 
“paskutinio išpardavimo“, ki
ti sudegina atsiimdami ap- 
d rauda, o dar kiti užrakina ir 
daugiau nepasirodo; tegul 
skolininkai žinosi.

Vienas gana didelis banko 
pastatas stovi tuščias dar nuo 
depresijos laikų. Kiti du dide
li krutamu paveikslų pastatai 
jau daug metų kaip tušti, ap
krauti visokiomis iškabomis 
su siūlymais pirkt ar randa- 
vot, bet matosi, kad niekas 
Besiinteresuoja.

Bet nemanykite, brangūs 
skaitytojai, kad jau pas mus 
visi bizniai yra taip žemai 
nusmukę. Aš žinau dvi biznio 
šakas, ką daro labai gerai 
biznio, tai yra bažnyčios ir 
karčiamos.

Mūsų mieste yra susitvėrus 
senų vyrų^ organizacija. Turi 
būt 60 • metų arba daugiau. 
Laiko susirinkimus kas antrą 
ir paskutinį trečiadienį kiek
vieno mėnesio- 2-ą vai. popiet 
Y.M.C.A. patalpoj, 614 Fede
ral St., Camden. Mokestis 2b 
c. mėnesiui. Kiekviename su
sirinkime randasi koks nors 
kalbėtojas. Kelis kartus ant 
metų surengia kokius nors iš
važiavimus ar kitokias pra
mogas, taipgi darbuojasi pa
didinimui sociales apdraudos. 
Narių turi apie 125. Lietuvių, 
rodos, randasi tik 2.

Gerbiami Laisvės skaityto
jai. Visiems jau žinoma, kad 
su spalio 1 d. prasideda Lais
vės vajus gavimui naujų skai
tytojų ir atnaujinimui senųjų 
prenumeratų. Vajininkų pasi
šventimas yra didelis, visi jie 
jau pusėtinai j pagyvenę, .jų 
kojos jau gana sunkios, per 
tai aš čia ir atsišaukiu į visus 
skaity tojus: susimildami, 
draugai, nors' bereikalingai 
nevarginkite vajininkų. Pirmu

------suMHMHODBMKaKaA&BMHaManBMMMI
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Brooklynietis 62 metų am
žiaus Jonas Jurevičius mirė 
rugsėjo 5 d. Palaidotas rugsė
jo 9 d. su bažnytinėmis apei
gomis šv. Jono kapinėse. Lai
dojo S. Aromiskis.

Liūdesyje liko žmona, sū
nus, duktė, žentas ir marti.

Abelio byla šį 
ketvirtadienį

šį ketvirtadienį Brooklyno 
federaliniame teisme bus pra- 

j dėta svarstyti Rudolfo Abelio 
Į byla. Abelis yra kaltinamas 
! šnipinėjime Tarybų Sąjungos 
naudai. Prokuroras teigia, 
kad Abelis yra Tarybų Sąjun
gos karinės žvalgybos pulki
ninkas, kuris gyveno šioje ša
lyje nelegaliai, maskuodama- 
sis buvimu dailininku - tapy
toju.

Abelį gins valdžios paskir
tas gynėjas, advokatas James 
H. Donovanas, kuris praeito 
karo metu tarnavo OSS jungi
nyje — tai yra, Amerikos ka
linėje žvalgyboje.

AIDO CHORAS
Aidiečiai šią savaitę turėsi

me dvejas praktikas, spalio 2 
ir 4 vakarais, 8 vai. Visų cho- 
i iečių dalyvavimas pamokose 
būtinas, nes šį sekmadienį, 
spalio 6-os popietį jau turėsi
me vaidinti operetę “Teismo 
komedija“ Hartford, Conn.

Valdyba

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradicnj, spalio 1 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duokles nemokėtos, 
malonėkite ateitį ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

pasimatymu bandykite jam 
užsimokėt. Labai atima vaji- 
ninkui energiją, kada, jam 
atsilankius, vietoj užsimokėt, 
sako, dar yra laiko, kitą sykį.

Taipgi patarimas ir vajinin- 
kams: reikia pradėt darbą 
greitai, be atidėliojimo, ko! 
dar gražesnis oras; kada jau 
bus šalta, sniegas ir ledai, tai 
jau tada bus daug prasčiau1 
vaikštinėt negu dabar, kada 
y ra d ar gra ž ū s or a i.

Taigi, visi į darbą sudrūti- 
nimui mūsų mylimo dienraš
čio LAISVĖS. J

Camdenietiš

Bethlehem, Pa.
Ir mano pastaba

Laisvėje rugsėjo 20 d. tilpo 
straipsnis: “Darsūniškis lieka 
sausumoje“. Rašo J. šležaitė.

Esu gimęs Darsūnišky, ap
leidau jį 1907 m., bet negir
dėjau, kad kas Darsūniškį va
dintų) kaimu. '• Stovi dešinėje 
Nemuno pusėje. Gražus mies
telis. Buvo didelė bažnyčia, 
keletas krautuvių, monopolis 
ir buvo įstegta kermošiams 
rinka. Kunigas Judzupavičiuš 
(Šilingo tėvas) ten turėjo di
džiulę parapiją.

Nuo Darsūniškio į Kauną, 
per Suvalkiją, 3 mylios, deši
ne Nemuno puse 5 mylios.

Tai reiškia,'pagal J. šležai- 
tę, 1959 m. ten bus H.E.S. ir 
marios.

Darsūnišky, į Lapainią, yra 
geros žemės, didelės katalikų 
kapinės. Ten guli ir mano* tė
vai. Yra ir žydų kapinės, ir 
yra durpių, taipgi sūraus van
dens, kurį labai ’mėgsta ark
liai, ir dažų, kuriais moterys 
dažo audeklus. Palei kapines 
būta nedidelio vulkano.

Vienas kilometras į Sekio- 
nis yra “Tiesos“ kolūkis, da
bar rašo mano brolio sūnus 
Alekas žavis.

F. Zavis 
Be/thlehem, Pa.

Dabar vėl galima pastoviai 
užsiregistruoti; laiko liko 
viena savaite—paskubėkite
Praeitą šeštadienį vėl atsi

naujino pastovus registravi
masis rinkimams ir jis tęsis 
dar vieną savaitę — iki atei
nančio antradienio, spalio 8-os 
dienos.

Kaip žinia, pastoviai užsi- 
icgistravęs asmuo yra užsire
gistravęs ant visados ir jam 
nereikia iš naujo registruotis 
prieš kiekvienus rinkimus, 
kaip tai būdavo iki šiol. Nuo 
dabar pastoviai užsiregistra
vę asmenys iš naujo registruo- 
sis tiktai tame atvejyje, kai 
jie pakeičia savo adresą.

Pastovus registravimas jau 
buvo pradėtas šią vasarą. Už- 
siregistravvo tiktai 558,874 
asmenys, nors laiko buvo 
daug. Dar apie du milijonai 
liko neregistruoti ir tam jie

Transporto darbininkų unija 
reikalauja didesnio saugumo

Nelaimės - katastrofos New 
York o transporte vis labiau 
dažnėja. Praeitą savaitę 
Bronxe vienas iškelto trauki
nio motormanas tapo užmuš
tas, kai jo traukinys susirėmė 
su stotyje stovinčiu traukiniu. 
Laimei abu traukiniai buvo 
tušti. Per paskutines kelias 
savaites nelaimių, didesnių ar
ba mažesnių, buvo daug.

Transporto darbininkų uni
jos (TWU) prezidentas Mi
chael Quill reikalauja, kad 
transporto valdyba ir unija 
sudarytų komisiją, kuri imtųsi 
Įgyvendinti' geresnes sąlygas 
saugumui. Quill sako, kad se
kami dalykai prisideda prie 
nelaimių sukėlimo:

1. Transporto valdyba 
“ekonomijos” dėliai daugely
je subvių stočių nenaudoja 
įtaisytų saugumo priemonių.

PROFESORIŲ AUST1NĄ 
DAR VIS PERSEKIOJA
City College profesorius 

Warren B. į Austin buvo pa
leistas iš darbo už “neteisin
gą” pareiškimą, kad jis nie
kad prie Komunistų partijos 
neprigulėjęs. Dabar jį mori 
persekioti todėl, kad jis ka
daise buvęs American Youth 
for Democracy patarėjas, o 
ta organizacija buvo skaitoma 
su veršy ve. Tyrinėjimas tęsia
mas.

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

The Greater tew York Fund

turi nedaug laiko. Matyti, kad 
perdaug žmonių registravimą
si atidėliojo. Taigi, dabar bus 
bent kiek sunkiau, gal reikės 
ir eilėse laukti. Bet registruo
tis vis vien reikia ir verta, nes 
neužsiregistravus dabar pas
toviai reikės prieš pat rinki
mus registruotis, o paskui 
prieš kiekvienus rinkimus vėl 
is naujo.

Dabai* registravimas vyksta 
4,6L3-oje balsavimo vietų. 
Daugumoje apylinkių tai vie
tinės mokyklos. Registravimas 
vyksta tarp pusės po penktos 
ir pusės dešimtos vakaro.

Visi piliečiai raginami kuo 
greičiau' užsiregistruoti, kad 
nebūtų perdidelio įsusispaudi- 
ino paskutinėmis dienomis.

Yra tam tikri stabdžiai prie 
bėgių, kurie automatiškai 
d uodo signalą artėjančiam 
traukiniui, jeigu 'kitas trauki
nys randasi netoli. Bet dauge
lyje vietų tie stabdžiai ne
naudojami, nes reikia taupyti 
elektrą!

2. Motormanai dažnai per
sidirbę. Pradėję dirbti antrą 
' alandą ryto motormanai yra 
labiausiai pavargę paskutinė
mis darbo valandomis aštun
tą, devintą valandą ryto, o 
tada darbas kaip tik sunkiau
sias, nes stotyse didžiausias 
susispaudimas.

3. Prie transporto nėra pa
kankamai mechanikų, kurie 
sugadintus įtaisus arba trau
kinius taisytų. Labai dažnai 
patys motormanai i-r konduk
toriai vargais negalais taiso, 
c kartais turi dirbti ir be pa
taisymo.

NUŽUDŽIUSI SŪNELIUS 
LAUKIA TEISMO

Mrs. Jane Rozwenc pa
traukta teisman už nunuodija
mą dviejųi savo sūnelių. Jinai 
prisipažino davusi jiems po 
gerą miegamųjų pilių dozę ir 
paguldžiusi garažiuje auto
mobiliu paleidusi dujas.

Auto užmušė vaikutį, 
du sinkiai sužeidė

Fulton, N. Y., gyventojų 
Gross 6 metų sūnelis mirė po 
automobilio ratais, o du bro
liukai buvo sunkiai sužeisti, 
kuomet Lucille Manitta, nete
kusi kontrolės, ant jų mokyk
lon einančių užvažiavo.

Po miestą pasidairius
Karalienės reikalu

Britanijos slaptoji policija, 
Scotland Yard, gavusi žinių, 
kad kokie tai teroristai ren
gia pasikėsinimą prieš Brita
nijos karalienę, kai ji atvyks 
New York an. Esą, Scotland 
Yard jau susisiekė tuo reika
lu su New Yorko policija, o 
neoficialiai jau sakoma, kad 
keli aukšti Scotland Yard in
spektoriai jau atvyko New 
Yorkan, kad padėti vietinei 
policijai susigraibyti, kame 
reikalas.

Tie teroristai, sakoma, gali 
būti iš dviejų grupių : iš eks- 
tremių airių nacionalistų, ar
ba iš kipriečių-graikų nacio
nalistų.

Baugina puertorikiečius
Reakcinis ispanų kalbos 

vietinis dienraštis “EI Diario 
de Nueva York“ pradėjo bau
ginti tiros puertorikiečius, ku
rie 24-ame distrikte patiekė 
savo parašus po peticijomis 
už komunistę Elizabeth Gur
ley Flynn. Tas laikraštis sako, 
kad pasirašiusieji už ją gali 
būti išmesti iš viešų projektų 
butų, nubausti kitokiais bū
dais ir t.t.

Flynn komiteto žmonės da
bar per puertorikiečius pa
žangiečius stengiasi ..paneig
ti tuos melagingus gandus. 
Nurodoma, kad puertorikie- 
čiai, kaip pilnateisiai Ameri
kos piliečiai, turi teisę pasira
šyti po peticijomis už bile kie
no / kandidatūrą, ir niekas ne
turį legalinės teisės juos už 
tai bausti.

Planuoja dailės centrą 
Lincoln Skvere

Planuojama įsteigti didžiulį 
dailės centrą Lincolno skvere. 
Tam tikslui manoma sukelti 
75 milijonus dolerių. Įkurtas 
Lincoln Center for the Perfor
ming Arts, Inc., kurio prezi
dentu yra. John D. Rockefel
ler.

Medalis, nežinia už ką
Miesto majoras Wagneris 

gavo Austrijos Didįjį sudabri- 
nį medalį. Ką specialaus 
Wagneris nuveikė Austrijos 
naudai, nežinia, bet Austrijos 
konsulas, i kuris Wagneriui 
įteikė medalį, pareiškė, kad 
“Austrija ir New Yorkas turi 
daug ką bendro“.

*
Nauja vaiky sveikatos klinika

Coney Islande, Luna Park 
vietoje, bus atidaryta vaikų 
sveikatos klinika, kuria galės 
pasinaudoti virš 1,600 šeimų.

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve-
J nimo, visuomenines veiklos, (Į 
s caro reakcijos metu pergy- ;■ 

venimai kalėjimuose, ištrėmi-
'i mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 

takai jo kovoje už laisvę ir. 
šviesesni gyvenimą darbo '

i J žmonijai. n
'i Knyga iš 804 puslapių J

Kaina tik $2.00

; Laisve ;
' 110-12 Atlantic Avė.
s Richmond Hill 19, N. Y. ;!

:: prošvaistes : •
• • • • ® ®• • Širdį Jaudinanti
• • / Jono Kaškaičio •• " «•
• a • •

:: Poezija Į Į
" Taipgi trumpa autoriaus R 
H biografija, kuri labai D 
:: įdomi ;:
ai ai

11 Knyga iš 380 puslapių 1! 
IJ Kaina tik $1.50 11
• Ik II

I ’ Laisve ■ •
• • 110-12 Atlantic Avė. ''
I; Richmond Hill 19, N. Y. - 
<HH”M-+**+4«|«4.4*+4*++4-+4-4-4-++* J

HELP WANTED MALE BUSINESS OPPORTUNITY

ABELNAI 
FABRIKO DARBININKAI

Šluotų fabrikas. Proga pakilimams. 
Apmokamos vakacijos, šventės ir 
kitos pašalpos. $1.00 į valandą pra
džiai.

TA. 7-7820
(190-192)

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

va).i
LIBERTY MUTUAL INS. CO.

381 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 Boertim PI., B’klyn. Boro Hali.

MA. 5-2441
' (189-191)

HELP WANTED—FEMALE

PATARNAUTOJOS

pa-
Patyrusios. Dienomis. Pilnam ar 

daliai laiko. Apdrauda ir kiti 
togumai.

HOWARD JOHNSONS
301 Main St., New Rochelle 

NE. 2-5076.
(188-190)

NAMŲ DARBININKE—VIRfcJA

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. 
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)

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)

FUR FINISHER
Nuolatinis Darbas.

Great Necke
Hunter 7-2245

(189-192)

LAISVĖS METINIS

KONCERTAS

10 November

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

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami, 
adresuokite sekamai;

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antradienis, spalio (Oct.) 1, 1957

income. Store grossing
3 yr. lease 

Renewable, near catholic < 
and school. Partners dis- t 

Must sell by October.

Candy Fountain. 3 rooms rear, 
4 rooms above store. Rented ad* - 
ditional 
$700 to $800 a week, 
to go. 
church 
agree. Must sell by October. Call 
DE. 9-9556 after 6 P. M. Call 
NI. 5-7294. B’klyn loc. (185-191)

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

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

(187-193)

BUSINESS & FRANCHISE
1947, 29 Passenger Bus. Franchise_ 
worth $15,000, bus worth $4,00€>.<Z 
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. 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)

KNITWEAR SERVICE
Ribbon, looping, button and button* 
hole. Geras pelnas žmonėms, tu- 
Tintiems ambicijos. Didelis kostu- 
meriškas traktas. Parduodama pri
einamai' iš priežasties ligos.

Tel. G L. 6-0682
(190-192)

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.
nomis VI. 6-8003 bile laiku. Vaka
rais nuo 6 iki 9 v. (188-194)

$1200. Arti vieškelio.
Ozone Park. Die-

AUTOS

BREITFELLER 
MOTORS, INC.

184 naudotų autos. Galite pasi
rinkti. Nauji. pąrdavimai ir patar- 
navimai. Long Islando žinomas 
Pontiac pardavėjas.

191-20 Northern Blvd., Flushing.
—* IN. 8-0700

(189-195)

Ar tamsta turi Jono Kaš
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės (knygy
ne.
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MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**D0*

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




