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.KRISLAI
Gera ir gražu! 
Ir vėl tarėsi.
Abudu demokratai, 
' bet nesusikalba.

F,opiežius ir moterys. 
Bingo!

Rašo A. Bimba

Jau ruduo ir jau mūsų Ai
do Choras, grakščiosios Mii- 
cred vadovybėje, ruošiasi pla
čioms gastrolėms. Pastebėjau, 
l ad šį sekmadienį, spalio 6 
<L, Aidas trauks i Hartford, 
Conn., su operete “Teismo ko
medija”. Geriausio aidieČiams 
pasisekimo!

Bet, žinoma, svarbiausią ro- 
V tenka Conn, valstijos žmo
nėms. Skaitlinga publika la
bai daug reiškia ir paties vai
dinimo pasisekimui.

O už vienos savaitės, spalio 
12 d., šeštadieni, tie patys ai- 
diečiai, su ta pačia operete 
“Teismo Komedija” gastro
liuos Newark, N. J. čia tenka 
paraginti New Jersey valsti
jos lietuvius nepraleisti šios 
progos.

Be to, estr girdėjęs, kad jau 
yra susitarta ir su Philadel
phia. Dar nežinau kada, bet 
tikrai kada nors vėliau rude
nį ar pradžioje žiemos aidie- 
ejai važiuos Philadelphijon 
svietą palinksminti. — -- 
j Taip ir reikia. Gerai aidie- 
tiams, kad jų pastangos yra 

t / įvertinamos; gera žmonėms, 
pas kuriuos jie nuvažiuoja ir 
palinksmina su daina ir mu
zika.

Mes sakėme, kad 1 preziden
tas padarė klaidą konferuo- 
damas su Arkanso rasistiniu 
gubernatoriumi Faubusu. Pas
kui savo klaidą pamatė pats 
prezidentas. Tasai jų pasita
rimas padėjo Faubusui dau
giau- žalos padaryti mokyklų 
integracijos reikalui, sustipri
no Arkanso rasistų atsparu
mą.

Nežiūrint tos skaudžios pa- 
j mokos, prezidentas turėjo pa
sitarimą su penkiais pietiniais 
įasistiniais gubernatoriais tuo 
{jiačiu mokyklų reikalu.

Ar rasistus galima įtikinti, 
kad jie kraustosi iš proto? Ne 
tokius, kaip tie penki guber
natoriai. Pavyzdžiui, i tokioje 
Hondoje, kurios gub. Collins 
skelbiasi pietiniu liberalu, 
“vidurio žmogumi” iki šiol 
nėra integruota nė viena mo
kykla !

Mrs. Rooseveltienė yra de
mokratė. Mr. Truman as yra 
demokratas.

Rooseveltienė, sugrįžusi iš 
f Maskvos, sako, kad Sovietai 
i%ori taikos.

Mr. Trumanas, sėdėdamas 
rNew Yorke, liepia Sovietais 

nė per nago juodymą nepasi
tikėti !

Nežinia, ką apie savo kelio
nę Tarybų Sąjungoje vėliau 
pasakys Mrs. Rooseveltienė.

''Vieną dalyką jinai jau pa
sakė. Ji pasakė, kad Sovietai 
nežada sugriūti ir kad juos 
rnilitarine jėga nugalėti mes 
nepajėgsime!

Mes, girdi, turime juos su
pliekti būdami geresni už 
juos!

C* Jei neklystu, tai Roosevel
tienė čia turi mintyje lenkty
nes tarpe Tarybų Sąjungos 
1r Amerikos moksle, apšvieto-

Valdžia pasitraukė 
Prancūzijoje; krizė 
sukelta dėl Alžyro

Paryžius. — Kabinetinė 
krizė vėl viešpatauja Pran
cūzijoje —premjeras Bour- 
ges-Maunoury ir jo kabine
tas atsistatydino, kuomet 
parlamentas išreiškė nepa
sitikėjimą. Bourges-Mau- 
noury valdžia laikėsi apie 
keturis mėnesius, bet visą 
laiką buvo aišku, kad jos 
pamatas labai netikras, nes 
įvairios partijos, kurios ją 
rėmė, nesutiko pagrindi
niais klausimais.

Tai buvo 23-čia valdžia 
Prancūzijoje po Antro pa
saulinio karo.

Parlamentas balsavo ne
pasitikėjimą valdžiai Alžy
ro klausimu 297 balsais 
prieš 253. Maunoury valdžia 
paskelbė, kad ji pasirengu
si daryti tam tikras mažas 
nuolaidas Alžyro naciona
listams, duoti Alžyrui tam 
tikrą labai menką savival
dą. Alžyro nacionalistai sa
kė, kad tai tik akių dūmi
mas, kuris beveik bevertis. 
Prancūzijos komunistai, 
stoją už Alžyro nepriklau
somybę, nutarė, kad nega
li remti Maunoury plano 
ir balsavo prieš valdžią.

Tarybų Sąjungos .delegatas 
sako, kad Vakarų valdovai 
priešingi nusiginklavimui

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos delegatas 
Sobolevas pareiškė, kad jei
gu iki šios dienos nėra pla
tesnio masto nusiginklavi
mo, už tai atsakomingi Va
karų valdantieji rateliai, 
kuriems, sakė jis, vadovau
ja industrinės ir karinės 
monopolijos. Vakarų val- 
je, kultūroje, liaudies būklės 
gerinime.

Už tokias lenktynes mes 
galvą guldome!

Dažnai sunku net suprasti, 
kodėl katalikų bažnyčios ku
nigai neduoda mūsą moterims 
ramybės. Prie kiekvienos pro
gos jie jas pažemina.

Ir tuo negražiu darbu užsi- 
imdinėja ne tiktai išdykę ku
nigai, bet ir pats jau su viena 
koja karste popiežius. Jis ir 
vėl prabilo, kad moterys tu
rinčios būti savo vyrams pa
klusniomis.

Taip nurodanti biblija!
Katalikės moterys turėtų 

prieš bibliją ir popiežių smar
kiai užprotestuoti. Prelatą 
Joną Balkūną nominuoju tokį 
protestą parašyti.

Ir vėl užvirė tarpe bažny
čių kova dėlei “bingo”. Kata
likų ' bažnyčios kunigai reika
lauja New Yorko valstijoje 
“bingo” ' legalizuoti Įstaty
mais.

Tuo tarpu protestantų ku
nigai piestu stoja prieš. Jie 
sako, kad “bingo yra baisi 
nuodėmė prieš dievą ir žmo
gų”.

i Prieš valdžią balsavo ir 
dešinieji elementai — pou- 
jadistai, kai kurie de Gaulle 
pasekėjai, militaristai ir t. 
t. Bet jie balsavo prieš iš 
kitokio taško — jiems atro
do, kad ir tos mažos nuolai
dos, kurias Maunoury no
rėjo padaryti alžyriečiams, 
yra perdidelės.

Gourges-Maunoury yra 
radikalas-socialistas. Už jį 
vieningai balsavo socialis
tai ir katalikai iš MRP par
tijos. Jo paties partija, radi
kalai socialistai, buvo pasi
dalinusi.

Tuojau po balsavimo par
lamento premjeras nuvyko 
pas prezidentą Coty ir įtei
kė savo ir savo kabineto re- 
zingavimą. Kaip tai priimta 
Prancūzijoje, prezidentas 
tuojau pradėjo kviesti visų 
partijų lyderius, kad su jais 
tartis apie naujo kabineto 
sudarymą. Kaip greitai 
toks kabinetas bus sulipdy
tas, nežinia, bet tiek aišku, 
kad jis bus panašus į se
ną, sudarytas iš centrinių 
partijų ir bandąs, išsilaikyti 
svyravimu ir balansavimu.

dantie ji rateliai, sakė x jis, 
nori tik kalbų apie nusi
ginklavimą, bet ne paties 
nusiginklavimo.

Sobolevas sakė, kad Ta
rybų Sąjunga Londono nu
siginklavimo derybose pa
siūlė trijų metų draudimą 
pravesti banduolinius ban
dymus ir tas planas turėjo 
pakankamai garantijų, bet 
planas buvo atmestas.

Amerikos delegatas Ca
bot Lodge sakė, kad Vaka
rai sutiks nutraukti bran
duolinius bandymus, jeigu 
Tarybų Sąjunga sutiks su 
nusiginklavimu “priimtose 
stadijose”. Kanados delega
tas Ritchie parėmė Lodge 
nuomonę.

Generalinėje asamblėjoje 
dabar vyksta kas'vadina
ma bendraisiais debatais«— 
tai yra, debatai apie politi
nius klausimus bendrai. 
Debatams jau užsiregistra
vo, apart virš minėtų at
stovų, Argentinos, Bielaru- 
jbs, Ethiopįjos, Venezuelos, 
Pakistano ir Maroko dele
gatai.

J. T. dienotvarkės komi
sija, susidedanti iš kelioli
kos narių’, nubalsavo įtrauk
ti dienotvarkėn Tarybų Są
jungos siūlomą klausimą 
apie bandymų baigimą. Bet 
komisija rekomendavo, kad 
tai būtų ne atskiras klau
simas, kaip to norėjo TSRS, 
o įtrauktas į bendrą nusi-

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Paryžius. —; Prezidentas 
Coty prašė pasitraukusio 
premjero Bourges-Maunou- 
ry, kad jis ir jo kabinetas 
eitų savo pareigas, iki nau
jas kabinetas bus sudary
tas. Bourges-Maunoury su
tiko.

Alžyras. — Kolonialisti
niai francūzų gaivalai čia 
patenkinti Prancūzijos val
džios atsistatymu.

Brighton, Anglija. — čia 
atsidarė Britanijos Darbo 
partijos metinis suvažiavi
mas.

Port-au-France. — Kari
nė junta, kuri valdo Haiti, 
pratęsė nepaprastą stovį. 
Uždrausti mitingai, susirin
kimai ir žmonės negali pa
sirodyti gatvėse po 10 va
landos vakare.

Maskva. — čia atvyko 11 
Amerikos metalistų eksper
tų.

Sirija teis 
savo buvusį 
diktatorių•i-

Damaskas. — Sirija teis 
savo buvusį karinį dikta
torių šišeklį. Kaltinimas 
prieš jį yra, kad jis ir po 
jo nuvertimo darbavosi 
prieš demokratiją Sirijoje 
ir suokalbiavo su užsieniu, 
ypatingai su Amerika, iši- 
šeklis dabar randasi trem
tyje, Ženevoje, Šveicarijoj. 
Jis, betgi, bus teisiamas'— 
“už akių”.

Taipgi bus teisiami keli 
kiti žmonės, tarp jų buvęs 
Sirijos karinis atašė Ro
moje pulk. Huseini. šeši iš 
teisiamų randasi, Sirijoje 
po areštu. Kiti su šišekliu 
priešakyje randasi užsieny
je.

Sirijos valdžia sako, kad 
šie suokalbininkai darė są
mokslus su Amerikos pa
siuntinybės tarnautoju H. 
E. Stone, kuris buvęs vy
riausias Amerikos žvalgy
bos pareigūnas toje šalyje. 
Jis dabar išprašytas iš Si
rijos.

Washingtonas. — Admi
rolas Wrigh sako, kad NA
TO manevrai Šiaurės At
lante parodo, kad NATO 
jėgos “persilpnos, kad at
mušti ataką”.

ginklavimo klausimą.
Prieš tą sudėjimą balsa

vo ' Tarybų Sąjunga, Če
koslovakija ir Ceilonas.

Tarybų Sąjunga taipgi 
įnešė siūlymą, kad būtų į- 
trauktas dienotvarkėn klau
simas apie deklaraciją tai
kingo sugyvenimo tarp ša
lių labui. Visi balsavo už, 
bet čiangininkų delegacija 
prieš.

Vežiku suvažiavime 
vystosi kova prieš 
James Hoffos kliką
Miami Beach. — Vežikų 

unijos suvažiavime vystosi 
kova prieš Hoffą, kuris 
nori tapti unijos vadu, bet 
taipgi atrodo, kad Hoffa 
kontroliuoja, bent kol kas, 
delegatų daugumą. Unijos 
sekr.-iždininkas J. F. Eng
lish, kuris visą laiką kovo
jo prieš Becko ir Hoffos 
kliką, pasakė griežtą kalbą. 
Jis ragino delegatus būti 
savystoviais, nebijoti ir iš
rinkti į unijos valdybą žmo
nes, kurie elgiasi savaran
kiškai. Jam buvo garsiai 
plota. English taipgi kalbė
jo apie nešvarias pinigines 
machinacijas, į kurias bu
vo įsivėlęs Dave Beck, da
bar pasitraukiantis unijos

Vis daugiau baltųjų mokinių 
grįžta į mokyklą, rasistinis 
teroras jau beveik baigtas

mo-

Little Rock. — Miesto 
meras W. Mann, kuris sto
ja už rasinę integraciją mo
kyklose ir griežtai,, pasmer
kė gub. Faubusą, dabar su 
pasitenkinimu pažymi, kad 
rasistų boikotas prieš Cen
tral High mokyklą eina 
prie galo. Tuojau po to, kaip 
federalinės armijos karei
viai atvyko, kad palaikyti 
tvarką ir devyni negrai mo
kiniai po jų apsauga pradė
jo mokyklą lankytį, beveik 
pusė baltų mokinių neatėjo 
mokyklon. Dalis jų buvo 
rasistinių tėvų vaikai, kiti 
tik išdykėliai, kurie pasi
naudojo proga, kad 
kyklos nelankyti.

Bet kiekvieną dieną vis 
daugiau baltų mokinių grį
žo. Dabar iš 2,000 mokinių 
tik kokie du šimtai mo
kyklos nelanko. Kiek jų yra 
užsispyrusių rasistų vaikai 
ir kiek šiaip nenoriu tie j i 
mokyklos lankyti, nežinia. 
Bet boikotas, kaip tai aiš
ku, eina prie galo. Rasisti
niai elementai išsijuosę 
darbuojasi, kad palaikyti 
boikotą, bet be pasisekimo.

Devyni negrai mokiniai 
dabar normaliai lanko kla
ses, bet juos mokyklon dar

Sirijos kariai buvo 
suėmę JT karininkus

Jeruzalė. — Izraeiliečiai 
skelbia, kad Sirijos kariai 
Izraelio-Sirijos pasienyje 
suėmė ir laikė dyi valandas 
po areštu Jungtinių Tautų 
paliaubų komisijos karinin
kus, autraliėtį majorą Lott 
ir kanadietį leitenantą Woo
drow, taipgi vieną izraelietį 
leitenantą. Sirijos šaltiniai 
sako, kad suimtieji buvo 
nuvežti į Damaską, bęt pas
kui paleisti.

UžraAyklte Laisve savo draugui 

prezidentas.
Hagerty, Lee ir kiti kan

didatai negali susivienyti, 
kad išmesti Hoffą. Antra
dienį kredencialų komisija 
jau buvo patikrinusi 1,500 
delegatų dokumentus. Dar 
500 turėjo būti patikrinti.

Tuo tarpu Washingtone 
Aukščiausio teismo teisėjas 
Warrenas paskelbė, kad jis 
gal išneš nuosprendį apie 
skundą, kurį aptiekė gru
pė eilinių Vežikų unijos 
narių. Tie unijistai kaltina, 
kad Hoffos aparatas prave
dė neteisingus delegatų rin
kimus ir kad didelė delegatų 
dalis nėra teisingai demo
kratiniai išrinkti.

vis atveža karinis automo
bilis ir jie randasi po karine 
apsauga. Keli šimtai para- 
šutistų dar vis saugo mo
kyklą.

Priima gubernatorius
Antradienį prez. Eisen

howeris priėmė keturis 
pietinius gubernatorius. 
Jie yra Hodges iš North 
Carolinos, Clement iš Ten- 

kanso gub. Faubus irgi no
rėjo būti priimtas, bet Ei/ 
senhoweris jam davė su
prasti, kad nepageidauja^ 
mas — Faubuso kalba labai 
įerzino Eisenhowerj. Ge- 
orgijos gub. Griffin, kuris 
buvo kviestas ir planavo 
dalyvauti, paskui nuspren
dė nevykti Washingtonan, 
nes pasidarė aišku, kad 
Eisenhoweris nepasirengęs 
daryti nuolaidų Little Rock 
mokyklos klausimu.

Tuo tarpu iš Little Rock 
pranešama, kad FBI agen
tai ten gavo informacijos, 
jog rasistiniai gaivalai ren
gia naujus neramumus. 
Taipgi pranešama, kad ra
sistai po Kasperio vadovy
be planuoja pikietuoti Bal
tąjį namą Washingtone.

Meir pas Gromyko
Jungtinės Tautos. — Iz

raelio delegacijos galva G. 
Meir, kuri yra savo šalies 
užsienio reikalų ministrė, 
konferavo per 80 minučių 
su Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministru Gro
myko. Neskelbiama, ko
kiais klausimais jie kalbė
josi. Su G. Meir radosi Iz
raelio ambasadorius Tary
bų Sąjungoje Avidaras, ku
ris dabar čia randasi.

Pekinas. — Kini j on atvy
ko žurnalistų ir student 
delegacija iš Sirijos.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Kinfilmų festivalis
Rietavas. — Rajono kul

tūros skyrius “Pergalės” ki
no teatre surengė kinofil- 
mų festivalį, įkirtą Spalio 
revoliucijos 40-čiui. Čia bu
vo parodomi kinofilmai 
“Leninas Spalyje”, “Parti
nis bilietas”, “Lūžis” ir kt.

Specialybes darbininkams
Kaunas. — Nuolat besi

plečiančiai Kauno hidroe
lektrinės statybai reikalin
ga vis daugiau specialistų 
hidrostatytojų. Todėl čia 
suorganizuoti ^kursai, ka
riuose eiliniai darbininkai 
įsigyja specialybes. Apie 
100 žmonių ruošiasi tapti 
autokraininkais, motoris
tais, mašinistais, elektro-
suvirintojais. Dauguma jų 
dirba pagalbiniais darbinin
kais. j

Šiemet taip pat bus pra
dėti ruošti dizelininkai, ku
rie praktiką atliks Stalin
grado bei kitų didžiųjų hi
droelektrinių satyboje.

Kolūkiai įsigyja 
naują techniką

Ariogala. —• Julijos Že 

 

maitės v&rdo kolūkis nusi
pirko nau; traktorių “DT- 
ū5’L_ kolūkis turi 3 
nuosavus traktorius, grūdų 
džiovyklą “Kuzbas”. Numo- 
toma taip pat pirkti lokomo-

V
Nuosavus traktorius “DT 

-14” įsigijo “Stalino keliu”, 
/Salomėjos Nėries vardo, 
“Pagojaus” kolūkiai.

Ruošiasi sodint mišką
Panevėžys. — Panevėžio 

Stoiškų ūkio Krekenavos gi
rininkijoje pokariniais me
tais mišku apželdinta dau
giau kaip 700 hektarų ne-, 
naudojamų žemių. Čia pa
sodinta daug v pušų, eglių, 
topFliųf'maumedžių, ąžuolų.

Dabar girininkijos darbi
ninkai ruošiasi ateinančių 
metų pavasariniam miško 
sodinimui. Jau paruošta 40 
hektarų dirvų. Iš viso miš
kų ūkiui priklausančiose gi
rininkijose pavasarį mišku 
bus apželdinta 550 hektarų 
žemės plotas. Tam tikslui 
daigynuose auginama apie 
4 milijonai spygliuočių ir 
pusė milijono lapuočių me
džių sodinukų.

Paryžius. ^XApie 1,300,- 
000 irf?talistų šį penktadienį 
pradės vienos l dienos pro
testo streiką prieš žemas al
gas. Streiką šaukia visos 
trys unijos — komunistų, 
socialistų ir katalikų vado-z 
vaujjamos. Gali būti, kad 
savaites pabaigoje stneikan 
išeis ir apie milijonas ge
ležinkeliečių.

Taipei. — čiangininkai 
tvirtina, kad jie paskandi
no Liaudies Kinijos ma-
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SVEIKINAME LIAUDIES BALSĄ
RUGSĖJO MĖNESIO GALE kanadiečių savaitraš

tis Liaudies Balsas minėjo savo sidabrinį jubiliejų. Tai 
svarbi sukaktis, nes tai pirmo lietuviško laikraščio Ka
nadoje sidabrinė sukaktis.

Taip, Liaudies Balsas suvaidino didžiulę rolę Kana
dos lietuvių gyvenime. Jį įkūrė nedidelė grupė pasišven
tėlių, kuriems rūpėjo apšvietos skleidimas tarp Kana
dos darbo žmonių, lietuviškai kalbančių ir skaitančių. 
Jį įkūrė pažangiosios Kanados lietuvių jėgos.

Mes nuoširdžiai sveikiname kandiečių Liaudies Bal
są su šia garbinga sukaktimi ir linkime, kad jis vis tvir
tėtų, kad jis) sėkmingiau galėtų skatinti darbo žmones 
j veiklą už gražesnį rytojų ir už pasaulinės taikos išlai
kymą!

Mes negalėtume, jei ir kažin kaip norėtume, nušvies
ti tą kelią, kurį Liaudies Balsas nuėjo 25-rių, metų bė
gyje, taip, kai nušviečia pati Liaudies Balso redakcija. 
Todėl čia paduodame įvedamąjį, paimtą (rugsėjo 27 d. 
laidos) iš paties kanadiečių savaitraščio:

Šią savaitę sukanka Liaudies Balso 25 metų sukak
tis. Ir ką galima būtų pasakyti kalbant apie šias su
kaktuves? Tai gana ilga istorija. Nebūtų galima atpa
sakoti visko, kas pergyventa per tuos 25 metus, kokie 
sunkumai buvo praeiti, jeigu ir visą laikraštį pašvęstu
me tam reikalui. Galime paliesti tik vienu kitu žodžiu 
pačius svarbiausius dalykus.

Yra sakoma, kad be priežasties nieko nebūna. Vi
sam kam turi būti pagrindas. Jeigu .Liaudies Balsas 
buvo Įsteigtas ir išsilaikė per 25 metų, reiškia buvo 
jam dirva, kurioje lis išdygo ir tarpo per ketvirtadalį 
šimtmečio. Buvo juk bandymų leisti kitus laikraščius, 
bet iš to nieko neišėjo. Mūsų laikraščio pradžia buvo ne
paprastai sunki, bet visi sunkumai buvo nugalėti, kadan
gi jis buvo šiltai priimtas didžiumos Kanados lietuvių.

Kada po pirmojo pasaulinio karo atvyko Kanadon 
didesnis skaičius lietuvių, tuoiaus pagyvėjo organizaci
nis, kultūrinis ir politinis judėjimas. Sykiu iškilo reika
las ir savo laikraštį turėti. Pasirodė, kad didelė didžiu
ma to meto emigrantų buvo pažangios minties lie-

(Tąsa)
Mūsų prie Biržų žieduo

tas gandras po trijų dienų 
buvo nušautas netoli Mins
ko, ten keliavęs vos tik apie 
300 kilometrų. Turime pra
nešimą iš Polesės, 't. y. Pins
ko krašto, iš vakarinės Uk
rainos, Rumunijos, Bulga
rijos, Turkijos, Sirijos, Pa
lestinos, Egipto, Abisinijos, 
Sudano ir pagaliau net iš 
pietinės Afrikos. Visas šis 
kelias — maždaug 9,000 ki
lometrų. Taigi tokį kelią 
gandrai turi padalyti per 
metus du kartus. Kodėl jie 
pasirenka šį kelią? Nesun
ku pastebėti, kad jis eina 
per pelkėtas vietas ir upių 
pakraščiais, kur apstu mai
sto. Pelkėtas Dniepro 
aukštupys su nesuskaito
mais intakais, Dun o j a u s 
žemupys, o Afrikoje milži
niškas Nilas su savo pelkė
tais pakraščiais sudaro ta
rytum gausiai maistu ap
rūpintą vieškelį iki pat ana
pus pusiaujo. Didžiuliai 
ežerai Tangainjika ir Nja- 
sa šį vieškeli pailgina, o 
pačiuose Afrikos pietuose 
gandrai' randa nesuskaito
mą daugybę skėrių. Šiuo 
geru maistu jie atsigauna 
po ilgos kelionės ir nutun
ka.

stumiamas iš lizdo. Nese
niai zoologas I. Š i d a i t i s 
(Szidat) -davė naujos, šį 
reiškinį aiškinančios me
džiagos. Vieną nepaprastai 
sausą vasarą iš lizdų buvo 
iškritę keli pusiau suaugę 
gandriukai. Ištyręs juos 
minėtasis gamtininkas ra
do, kad jų viduriai buvo 
apnikti dviejų rūšių parazi
tinių kirmėlių, kurios arti
mos dvibiirnėms (tremato- 
dos). Jaunos tų parazitų 
stadijos gyvena žalvarlėse, 
ir gandrai, nešiodami* vai
kams varles, apkrečia juos 
šiais parazitais. Apkrėsti 
gandriukai nustoja imti 
maistą, nebesveikina tėvų 
būdingu kalenimu ir gal
vos judesiais; tokiu būdu 
nesukelia jiems tėviškų 
jausmų, pradedami laikyti 
pašaliniais daiktais ir išme
tami iš lizdo. Šis reiškinys, 
sako Šidaitis, įvyksta daž
niausiai sausomis vasaro
mis, nes tada minėtieji pa
razitai ypač koncentruojasi 
nedideliuose vandens plo
tuose, ir susidaro palankios 
sąlygos varlėms apsikrėsti.

J. Mackonis

PRIE BRĖŽINIŲ

Ar tolimame Afrikos 
krašte gandrai peri? šį 
klausimą dažnai tenka iš
girsti. Nei gandrai, nei ki
ti mūsų paukščiai keliau
ninkai dausose neperi. Ta
čiau ne visi gandrai pava
sarį grįžta į savo tėviškę. 
Gandras antrais, o gal ir 
trečiais gyvenimo metais 
nėra dar subrendęs, ir to
kie jauni paukščiai kartais 
pavasarį negrįžta, maitina
si sau Afrikoje, kol visiškai 
subręsta. Bet 'dalis tokių 
jaunų paukščių vis dėlto 
grįžta į Lietuvą; nors ir

tuviai, pageidauja pažangaus laikraščio. Tai to paseko- neperj fret visą vasarą bū-
je mes ir apvaikščiojame Liaudies Balso 25 metų su
kaktuves.

Mūsų laikraštis pradėjo eiti krizės siautėjimo metu. 
Tuo pačiu sykiu kilo ir fašizmo slibinas. Mūsų laikraš
tis, vykdydamas didžiumos Kanados lietuvių nusistaty
mą, metėsi į kovą’, už bedarbių reikalus, už darbninkų 
teises, kad būtų galima organizuotis į unijas, prieš 
fašizmą. Už tuos visus atsiekimus, kuriais dabar džiau
giasi visi Kanados darbo žmonės, truputis kredito 
tenka ir Kanados lietuviams ir jų laikraščiui.

Kanados lietuviai aktyviai kovojo už pašalpą be
darbiams, už apdraudą nuo nedarbo, už unijines teises. 
Ne vienam teko nukentėti. J. Morkūnas krito Eastevane 
kovos lauke už unijizmą. A. Vaškelis taip pat buvo iš- 
deportuotas į smetoninę Lietuvą už unijinį veikimą. 
Buvo tokių, kurie ėjo šimtus mylių pėsti siekiant pa
talpos bedarbiams. Ne vienam teko būti suimtu laike 
demonstracijų ir įkalintu.

Kovoje prieš fašizmą ir karą taipgi Kanados lietu
viai atliko didelį darbą. Aštuoni savanoriais buvo Ispa
nijoje ginti demokratijos. Keturi iš jų padėjo galvas 
tenai. O kam nežinomas Kanados lietuvių judėjimas už 
atsteigimą demokratijos Lietuvoje? Kas neatsimena tų 
brandžiųjų suvažiavimų, kuriuose dalyvavo beveik vi
sos organizacijos? Kiek daug darbo atlikta dėl laimėji
mo karo prieš fašistinį slibiną ir pagelbėjimui mūsų 
gjmtąjai šiai Lietuvai pirmaisiais po karo metais!

Visose tose kovose Liaudies Balsas buvo priešakinėse 
eilėse. Jis buvo mobilizatorius ir organizatorius.

Liaudies Balsas padėjo Kanados lietuvių organiza- 
■ cijoms kiekviename darbe.

Tie 25 metai buvo didelių įvykių pasaulyje metai. 
Dažnai buvo sunku orientuotis. Laikraštis visuomet 
stengėsi rasti atsakymus į neaiškius klausimus. Per 
Liaudies Balsą visuomet kalbėjo ir dabar kalba švie
siausi žmonijos atstovai, visuomet stovį priešakyje ko
vos už taiką, už demokratinį progresą.

Būtų ne viskas paliesta, jei ! būtų praeita nieko 
nepasakius apie klaidas. Pažangus judėjimas per visą 
pasaulį pastaruoju laiku pergyveno nemažą sukrėtimų 
iškilus viršun, kad' Tarybų Sąjungoje ir liaudies demo
kratijose buvo padarytų stambiu klaidų ir net aps.ilenki- 
mų su teisybe. To pasekmės ir dabar jaučiamos. Tas 
daugelyje sugriovė tą didelį pasitikėjimą pažangiu ju
dėjimu. Kiti net atsitraukė.

Aišku, tai minusas pažangiam judėjimui. Bet ką 
protingas žmogus gali tokiame atsitikime daryti? Bėgti 
pas darbo žmonių priešus? Ne! Liaudies priešai nepa
dės atitaisyti klaidas ir negerumus. Priešingai, jie sten
giasi pastoti kelią. Liaudis, ypač pažangioji jos da
lis, privalo surasti būdus kaip tas klaidas atitaisyti, 
turi surasti tinkamus organizacinius kelius, kad būtų

vėliais bastosi po pelkes.
Vis dėlto turime pasakyti, 

kad ne visi Europos gan
drai skrenda į Afriką minė
tu keliu. Iš vakarinės Eu
ropos šie paukščiai rudenį 
paima ne pietryčių kryptį, 
kaip mūsiškiai, bet pietva
karių, ir atsiduria Ispani
jos pietinėje daly, iš kur 
per Gibraltarą perskrenda į 
Afriką. Kokiu keliu jie to
liau traukia, nėra žinių, bet 
tenka manyti, kad jie turi 
perskristi Sacharą ir pail
sėti prie artimiausio Čado 
ežero, o iš ten jau gali ke
liauti į pietų Afriką.

Apie gandrus sakoma, 
kad jie išmeta iš lizdo vieną 
savo vaiką. Prietaringi 
žmonės dėl to net pranašau
ja, kad būsią blogi metai ar 
šiaip kokios negerovės ištik
siančios. Iš tikrųjų taip 
atsitinka per peštynes su 
svetimais gandrais, kartais 
nukenčia ne vienas, bet net 
keletas vaikų. Kartais sau
somis vasaromis, kai ima 
stigti maisto, silpniausias, 
vaikas <esti stipresniųjų 
nustumiamas, alksta, su- 
vargsta, o kartais net jų iš-

Aprašę baltąjį gandrą, 
negalime nors ir trumpai 
nepaminėti jo artimo gimi
naičio — juodojo gandro. 
Jis yra truputį mažesnis, 
snapas šiek tiek užriestas 
aukštyn; jis, kaip ir kojos, 
puikios vyšninės spalvos. 
Visa viršutinė kūno dalis, 
sparnai, galva ir kaklas 
juosvos spalvos su puikiu 
metaliniu žvilgesiu, bet krū
tinė ir pilvas balti. Jis gy
vena visoje Europoje ir A- 
zijoje iki Kinijos.

Lietuvoje juodasis gan
dras neretas, bet tik ten, 
kur yra didesnių miškų. 
Tik čia, kaip ir Europos va
karuose, jis kaskart retėja, 
tur būt, dėl taisyklingo 
miškų ūkio, kuris reikalau
ja šalinti pasenusius me
džius, o tokie medžiai kaip 
tik jam reikalingi lizdui 
krauti. Gal šie gandrai 
nyksta ir dėl to, kad jiems 
neteikiama tokia globa,, 
kaip baltiesiems. Ten, kur 
yra dirbtinių žuvų ūkių, 
juodasis gandras dažnai 
nušaujamas, ne^ lesdamas 
žuvis, daro savininkui nuo
stolių.

Juodieji gandrai mėgsta 
didelius tamsius miškus, 
ypač drėgnas vietas, kur 
prie balų ar upelių yra 
aukštų alksnių, bei ąžuolų, 
arba vidury miško pievų ir 
pelkių, o ypač brastų. Daž
niau galima jų aptikti Gu
dų ir Rūdninkų giriose.

Juodasis gandras visur 
daug retesnis negu jo bal
tasis giminaitis, daug už jį 
baikštesnis ir vengia žmo
gaus, todėl plačiajai visuo
menei, net ir medžiotojams, 
mažai težinomas. Savo ne
jaukiu būdu ir nepaprasta 
išvaizda jis dažnai suvilioja 
medžiotojus ir, užuot sau
gojamas kaip gamtos pa
puošalas, dažnai be gailes-

(Pabaiga 3-me pusi.)

Šiaulių; miesfc) vyriausiasis 
architektas P. Uogintas ilgai 
galvojo, ką jam daryti su at
siųstu iš Vilnaus tipiniu ketu-, 
rių aukštų mokyklos projek
tu. Pastato išplanavimas lyg 
ir neblogas, bet jo išorė tai 
tikrai negalėjo darniai įsilieti' 
į naują kylančio iš griuvėsių 
.miesto panoramą. Pagaliau 
kai kurių abejonių kėlė ir 
techninės konstrukcijos.

Vieną rytą pasikvietė jis į 
savo kabinetą keletą bendra
darbių. Apgulę stalą, jie ap
žiūrinėjo projektą, svarstė, 
ginčijosi.

— Labai1 jau griozdiškas 
mokyklos fasadas, — pastebė
jo vienas darbuotojų.

— Perdirbti reikėtų, — pri
tarė antras.

— Bet projektas tipinis, ap
robuotas...

Tylėjo' tik architektė Apo
lonija Nistelienė. Ji taip pat 
stebėjo projekto brėžinius, 
bet savo nuomonės nepasakė. 
Staiga draugas Uogintas pa
kėlė galvą nuo projekto brė
žinių ir jos paklausė:

— Kaip jūs manote, 
gc Apolonija?

Ji truputį sumišo.
— žinoma... fasadas nejau

kus, ir piliastrai išdėstyti la
bai nelogiškai — remiasi į 
pirmojo aukšto langų ir durų 
arkas. 'Vadinasi, jie netenka 
savo konstruktyvinės paskir
ties... Taip, toks pastatas ne
siderins prie viso mūsų mies
te- ansamblio, reikėtų perdirb
ti...

— O jūs ar sutiktumėt tai 
padaryti ?

— Kas? Aš?
— Taip, jūs.
Nistelienė dar labiau užkai

to. Ji visada buvo kukli, ir ki
ti darbuotojai gerbė ją už tai.

—-Bet... gal nepatogu taisy
ti tipinį projektą ir vilniš
kiams gali nepatikti.

—. Kodėl ? — paklausė 
riausiasis architektas. — 
manau, kad jie padėkos 
pataisas, o ne pyks. Tai 
tarta ?

Grįžo ji tą vakarą į namus 
ne tik su atsiųstaisiais mokyk
los projekto brėžiniais, bet su 
rulonu švaraus vatmano. Pa
rėjusi pasakė savo vyrui:

— Tu, Vytai, šį vakarą pats 
pasiruošk vakarienę, nes aš 
turiu darbo visai nakčiai.

O darbo būta ne vienai 
nakčiai. Jaunoji architektė 
daug valandą prarymojo pa
linkusi prie brėžinių. Jos 
vaizduotėje vis labiau ryškėjo 
keturaukštis mokyklos silue
tas, paprastas, tačiau grakš
tus pastato fasadas, ritmingai 
išrikiuotos eilės langų, pro 
kuriuos į jaukias klases turė
jo patekti daug šviesos ir sau
lės.

Tačiau kiekvienas architek
tas yra ne vien menininkas. 
Jis savo sąmonėje sukurtą 
vaizdą, ritmo ir grožio jaus
mą turi išreikšti .tiksliais brė
žiniais ir matematiškais ap
skaičiavimais. O 'kaip dažnai 
.matematika sukausto projek
to emocionalų išraiškingumą'

Apolonija, tiesa, nesižavė
jo architektūros puošeivišku
mu. Dar studijuodama Kauno 
Politechnikos institute ji su
prato, kad architektūros me
nas —erdvės menas, kad .pa
stato- grožį nulemia architek- 
toninių plokštumų ritmingi 
santykiai ir proporcijų deri
nys, o ne margi ornamentų lo
piniai.

Kruopščiai, ‘su 'įsijautimu, 
palikdama jame savo širdies 
dalelę, ditrbo Apolonija prie 
parsinešto tipinio projekto. 
Pagaliau vieną rytą atėjo ji į 
projektavimo institutą jau su 
užbaigtais brėžiniais.

Tačiau ir dabar ji nenusi
ramino, noręjo kuo greičiau 
sužinoti, kokia gi bus draugo

drau-

y-

už
su-

galima išvengti klaidų ateityje.
Nereikia, žinoma, manyti, ’kad klaidas darė tiktai 

pažangioji visuomenės dalis. Klaidų buvo, visur. Bet 
ne visi randa reikalą klaidas iškelti ir jas atitaisyti. Ar 
girdime kapitalistus kalbant apie hitlerizmo aukas? 
Visi buvę niėkadėjai ir kariniai Lriniinalistai paleisti ir 
tapo sąjungininkais. Krupai ir -tokie jau laksto .po Ka
nadą ir Jungtines Valstijas.

Yra sakoma, kad ir geras arklys kartais suklumpa. 
Žiūrint į tuos Šturmingus metus, kurie praėjo, žmogus 
gali suprasti, kodėl ne viskas buvo gera. Bet žmonijos 
atsieikimai užtemdo tuos negerumus. Laimęjimai sakyte 
sako, kad liaudis pažengė pirmyn. Pasiekėm tokią pa
dėtį, kad dabar .galima išvengti kruvinų susikirtimų, tik 
reikia vieningiau ir tvirčiau veikti'.

Liaudies Balsas pasiryžęs ir toliau tarnauti Kana-, 
dos lietuviams, stengtis padėti kiekviename reikale.

Uoginto nuomonė ir ką pasa
kys Architektų sąjungos val
dyba Vilniuje. “O gal atmes, 
nepatiks?” — nerimavo Apo
lonija. '

Ir koks buvo džiaugsmas, 
kai sužinojo, kad projektas 
visiems patikęs, priimtas. Dar 
daugiau: Nistelienės projektą 
nutarė rekomenduoti ir ki
tiems respublikos miestams.

Ir taip Šiaulių miesto pa
krašty, naujai išaugusio gyve
liamojo kvartalo rajone, iški
lų statybų pastoliai. ■ Sparčiai 
stiebėsi aukštyn mūrinė siena, 
antras, trečias, ketvirtas 
aukštai...

— Atrodo, j greitai pabaig
tuvių vainiką iškelsime, —už
kalbindavo darbininkai į sta
tybos vietą atsilankančią jau
ną architektę.

Kartą iš Vilniaus atbildėju
si 'komisija rimtai išgąsdino 
ne tik Apoloniją, bet ir visus 
naujo namo statybininkus.

— Tuojau parodykite mo
kyklos 'tipinio projekto brėži
nius, —. nervingai pareikala
vo komisijos nariai. — Atro
do, kadi ten ne viskas tvarko
je...

Ir Šiauliuose architektų tar
pe pasklido gandas, kad, lyg 
kažkur panašios tipinės mo
kyklos siena įgriuvusį. ' Vadi- 
si, konstrukcijų; apskaičiavi
muose būta klaidų.

Tačiau visi aprimo paaiškė
jus, kad Nistelienė ne vien 
mokyklos fasadą ir visą jos 
išvaizdą sutaurino, bet, pasi
tarusi su statybininkais, įnešė 
į projektą ir kai kurią tech- 
ninių-inžinierinių pataisų. Ji, 
pavyzdžiui, numatė priemo
nes perdengimų ir tarpulan
gių armatūrai sutvirtinti. Tuo 
pačiu metu sužinota, kad pa
gal Nistelienės projektą jau 
statomos mokyklos Kuršėnuo
se, Mažeikiuose ir netgi pa
čiame Vilniuje.

Šios mokyklos projektas ne
buvo pirmas savarankiškas ar
chitektės darbas

Atvykusi į Šiaulius, jaunoji 
architektė suprojektavo savo 
pirmąjį stambesnės apimties 
pastatą — 26 butų gyvena
mąjį namą Dviračių fabriko 
darbininkams. Neapvylė ji 
nei tų, kurie jai patikėjo toki 
atsakingą uždavinį, nei tų, Į 
kurie apsigyveno šiame name, 

praeivis, 
komu narų 

stabtelės 
kampo,

kad prieš keletą 
griuvėsių 

štai, stovi 
namas.

jis turėtų atrodyti, šviesus, 
jaukus žaidimo kambarys, 
miegamieji, valgykla, o erd
viame balkone — verandoje, -f 
esant gražiam orui, krykštau
ją mažieji. O jų tarpe ir mūsų / 
Meilutė.

Apolonijos Nistelienės vaiz
duotę jaudinęs pastatas šiuo 
metu jau stovi minėtų gatvių 
kampe. Tiesa, jo plačiame 
balkone vaikučių dar nesima
tė, — čia vyksta paskutinieji 
apdailos darbai, — tačiau ne
trukus penkiametė Meilutė, 
lydima savo mamos, peržengs 
darželio slenksti. Ji, gal būt, 
pasakys:

— Ar jūs žinot, kad mano 
mamytė pastatė šitą darželį?

Bus, be abejo, ir tokių, ku-r 
rie užginčys:

— Tik jau nesigirk. Tavo 
mama tą darželį nupiešė, o 
statė jį mano tėvelis.

Nistelienė lyg ir varžyda-' 
masj kalba apie savo darbą.

— Kiti neblogiau, o gal dar 
geriau dirba. O aš?.. Aš nie
ko ypatingo nepadariau 
tuos šešerius

Iš tikrųjų
tingo” tai tik... trejetas stam
bios apimties statybos objek
tų, kelios dešimtys individua
lių gyvenamųjų namų mieste, 
premijuotieji projektai kolū
kinės statybos konkursuose, 
kiemų, parkų ir sodų išplana
vimai, vadovavimas miesto 
apželdinimo darbams.

Būna jaunos architektės 
gyvenime, jos kūrybiniam^./ 
darbe ir kasdieninių rūpesčių 
nesėkmių, štai, rodos, deda į 
darbą visą širdį, o, žiūrėk, be
veik -kiekvienas 
kuris aprobuoja 
prie “tos širdies” 
juoja bei atrėžia,
apkarpo, kad autorė 
ir savęs nebeatpažįsta. Tačiau 
panašiu nusivylimų momen
tais meilė savo specialybei 
grąžina jai pusiausvyrą ir vėl 
jaunoji architektė palinksta 
prie brėžinių, tarytum dakta
rė, begydanti mylimo miesto 
žaizdas. ’

(H “Tarybinė moteris”)

per
metus.
tas “nieko ypa-

viršininkas, 
projektą, 

šj tą prikli- 
arba taip ją 

kartais

Viatiloanas. — Popiežius 
sako, kad lygybė tarp vyrų 
ir moterų geras dalykas, 
bet negera perdidele lygy
bė — vyrai dar vis turi bū
ti viršesni, sako jis, nes 
taip mokina ir biblija. . .

Printed Pattern;

O ir kiekvienas 
žingsniuoda m a s 
gatve, tikriausiai 
prie Vilniaus gatvės 
prisiminęs,
metų čia riogsojo 
krūva, o dabar, 
dailus keturaukštis • 
Gal būt, tas pats praeivis už
suks ir’į pirmame aukšte 
esančią parduotuvę vaikams, 
atkreipdamas dėmesį ne vien 
į prekes, .bet ir į skoningą 
parduotuvės interjerą, į daili
ninkės V. 'Žukauskaitės fres
ką — fryzą, kuriame vaiz
duojamos scenos iš vaikų gy
venimo.

Pirmieji kūrybiniai laimėji
mai neapsvaigino jaunosios 
architektės. Nesutrikdė jos 
užmojų nei šeimyniniai rūpes
čiai, nei dukrelės Meilutės gi
mimas.

— Po poros metų galėsime 
leisti Meilutę į darželį, — pa
reiškė Apolonija savo vyrui, 
vieną šeštadienio popietę 
vaikščiodama su juo po mies
tą.

9262 
12—20

— Į kurį? — pasiteiravo 
Vytautas.

— Į tą patį, kuris stovės 
štai čia, ant Kapsuko ir Dau
kanto gatvių kampo... Man 
pavedė paruošti vaikų darže
lio projektą. Jis turėtų būti 
pastatytas šiame rajone.

— Sveikinu. . ;
— Aš jau įsivaizduoju, kaip (

Inj
Printed Pattern 9262: Misses’ 

Sizes 12.’ 14. 16. 18. 20 Size 16 
jumper takes 4*4 yards 39-inch 
fabric; blouse yards t 4

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept, 110-12 . 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

2 pusi. Laisve (Liberty) Trečiadien., spalio (Oct.) 2, 1957



(Tąsa)
Išėjau. Ir visą dieną paskui ūžė man 

galvoje šeimininkų pasikalbėjimas. Bai
siai gaila būtų, jeigu Jonas išeitų, bet 
dar gailiau, jeigu jis žemės negautų. 
Tiek galvojo apie tą žemę, taip džiau
gėsi, mane piemeniu žadėjo paimti. Šei
mininkai irgi geri titnagai, anot Jono! 
O aš imsiu ir pasakysiu jam. Būtinai 
pasakysiu! Ir čia staiga prisiminiau, 
kaip tėvas kartą išdyrė Marei kailį už 
tai, kad papasakojo kažkur išgirstą pa
skalą, esą Tekonienė surenkant! palėpė
se vištų kiaušinius ir parduodanti tur
guj už vyro nugaros.

— Kad mano namuose nebūtų pletkų! 
— prigrasino tuomet tėvas. — Išgirsiu 
dar ką plepant — galvą nurausiu!

Bet Jonas pats pastebėjo mano nusi
minimą. Vakare, kai nuėjom gult į ka
marą, jis paklausė juokais:

— Na, ko gi tu, brol, vaikštai kaip 
lazda pašertas? Pakulų apsivalgei, ar 
ka? v

Žodis po žodžio, ištraukė jis iš ma
nęs. visą paslaptį. Ir pats paniuro labiau 
už mane.

— Ak, šunsnukiai, a! Raibai nešukuo
ti! Šitaip jie man? Na, palauks! Tuoj 
einu ir sudaužau sunkį! — plėšterėjo jis 
pertvaros duris.

'«— Taigi, — surikau aš beveik apy- 
verks.nis,— o jie sužinos, kad aš pasa
kiau, ir duos man į klyną, kad nė nepa
kelsiu !

— Čia tai teisybe, — stabtelėjo Jonas 
prie durų. — Čia tai tikra teisybė.

Sugrįžo, prisėdo prie lovos krašto, il
gai tylėjo suėmęs rankomis galvą.

— Visa bėda, brol, kad aš geras, — 
prabilo kurčiai. — Dirbti blogai negaliu! 
Kitą kartą ir norėtųsi prikiaulinti jiems 
už visas šunybes, o negaliu. Kai tik pa
matau darbą — rankos pačios bėga, nors 
raudok! Tai, sakai, ir Adelę liežuviais 
valkioja?

— Sakė: ne šuniui dešra.
i— Ak, bauži velniai, icliai neraliuoti! 

Įmanytų — į šmotelius Adelę sudras
kytų ir išsinešiotų po savo kiemus. O 
is iš pavydo, kad tik prastam žmogui 

nepakliūtų. Kam, girdi, prastam žmo
gui graži žmona, prastas, girdi, pa
ims bet kokią — ne šilkais gi jam žmo
ną pustyt, ne milais rėdyt!

— O ji — labai graži?
— Gražumu sotus nebūsi. Širdį auk

sinę ji turi, štai kur šuo pakastas. Kai 
pažiūrės į tave, kai nusišypsos. . . E, ką 
aš čia tau kalbu! Pyplys dar tebesi, neiš
manai tokių dalykų. Gulk!

Patylėjo ir pridūrė:
— Reikia man jos, brol. Taip reikia, 

kad per kiemą nebegaliu pereit, nepa
galvojęs apie ją.

Ir staiga suriko:
* — Gulk, kad tave velniai griebtų!

— O tu. . . nebeisi muštis?
Jonas nusijuokė:

<— Mušimu galvijui proto neįdėsi. Gulk.
• ir aš gulsiu. Tegu jie pasikaria su savo 
tauškalais. Adelę dar šiandien mačiau, 
nė žiūrėti nežiūri ji į kitus, žadėjo pa
laukti. . . Ir valsčiui sužinojau: popieriai 
bus!

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

nužiūrėtų ir pieno daugiau neštų. Ap- 
smilkino ji ir mane, pagavusi už pa
karpos.

— Laimingai išginti ir laimingai par
ginti, ir tegu ponas dievas laimina mū
sų gyvulėlius. . . ir tave, nedorėlį! —kal
bėjo, murdydama mane nosimi į rūks
tantį puodą.

Pasiėmiau Jono nuvytą man botagą, 
su žyže ir kaduginiu botkočiu. Pavariau 
karves iš tvartų. Šeimininkė vijosi kie
mu, grūdo man į užantį žiauberę duo
nos su druska ir kartojo:

— Kad pienas skalsus būtų !•
Išginiau. Per žiemą nusistovėjusios 

karvės liuokavo klampiose dirvose, kaip 
pašėlusios daužėsi ragais. Ridžiulis mar
gas bulius, baubdamas ir šnairuodamas 
į mane paraudusiom akim, kasė žemę. 
Nespėjau nė apsidairyti, o visa banda 
išsisklaidė laukuose, nuklydo kas kur. 
Avys bliaudamos lėkė miško pusėn, ver
šiukai šokavo prie Uosintos upokšnio. 
Sutrikęs, rydamas pykčio ašaras, bėgau 
aš nuo vieno lauko krašto prie kito, vel
tui stengdamasis suvaryti visus į krūvą. 
Nusiplūkiau, sušilau visas, prakaitas ėjo 
per visas siūles, o banda dar labiau sklai
dėsi. . .

Jonas arė dirvas, parinkdamas kur 
sausesnes lauko pakilumėles. Visa virti
nė varnėnų krypuodami sekė jį vaga iš 
paskos, griebė storus raudongalvius bal
tus vikšrus. O paskui varnėnus ėjo ir var
nos, kartkartėmis šokteldamos į viršų, 
susipešdamos tarpusavy. Jonas privarė 
iki varsnos vidurio, sustabdė arklius, 
mostelėjo man.

— Ko došinies dabar po laukus? — 
paklausė piktai. — ar sveikatos nebeturi 
kur dėti? Sėsk štai ant akmens ir sė
dėk !

— Pats došinies! — atrėžiau jam.—Ar 
nematai, kas darosi?!

— Eik tu pyply! — nusijuokė jis. — 
Iš karto matyti: pirmametis.1 Tegu sau 
bėga, tegu laksto. . . Jeigu tu per žiemą 
būtum išriogsojęs uždaram tvarte, tai ir 
pats lėktum uodegą pakėlęs. Persidūks 
ir krūvon susirinks. Gyvulys — tąsią 
žmogus, jis krūvą mėgsta. Sėsk, sakau 
tau, ir sėdėk pasišvilpaudamas.

Stumtelėjo mane prie didžiulio ak
mens. Pats atsisėdo greta, susisuko rūky
ti. Varnėnai ir varnos sustojo vagos pa
kraščiais, pakreipę galvas, žiūrėjo į Jo
ną — laukė, kada jis vėl pradės arti.

— Ką skvernais plevėsuoji po laukus, 
geriau su Pauliukonio piemeniu sugin
tum. Antai, — mostelėjo ranka toli dū
duojančio vienkiemio pusėn, — besiva- 
rinėja panamiais. Vasarą, kai išginsit 
j miškus, su juo ganysi. Tai iš anksto 
reikia sugint: apsipažinsit abu, ir kar
vės tegu apsibado.

Giliai užtraukė dūmą, pakilo, suragino 
arklius. Ir nuėjo lėtais žingsniais pas
kui plūgą. O paskui jį vėl visa virtinė 
varnėnų ir varnų: krypu, krypu, strakt, 
strakt!. . .

Pavariau bandą Pauliukonio žemės 
pusėn. Iš tolo šūktelėjau piemeniui. Jis 
atbėgo uždusęs, lapuodamas ilgom mili
nės rakovėm, ir sustojo priešais mane, 
matyt, nežinodamas ką sakyti.

Tai buvo daug /-mažesnis už. mane, 
čiuplutis, menkutis berniokėlis, tamsiais 
ir susiraičiusiais lyg ėriuko kailis plau
kais, nuolat mirksinčiom akimi. Jo mili
nė beveik siekė žemę, kojos įspirtos bas- 
nirta į klumpes, riešai įjuodę purvais 
iki blizgėjimo — nors bulves ant jų so
dink.

— Tu iš kur būsi? — paklausiau.
— Iš tenai. . . — mostelėjo jis ranka 

kažkur pamiškėm
— Kur iš “tenai?”
— Palaukiškiuose gyvena mama.
— O tėvas?
— Tėvas pro langą išlindo.
— Kaip išlindo ? !
— Ar aš -žinau? išlindo, ir nebėr. Ma

ma taip sakė.
Staiga jis neramiai trūktelėjo pečiais,1 

įkišo ranką užantin, pasikasė tenai ir 
ištraukė žiupsnį šiengalių.

— Aš daržinėj miegu, — paaiškino.— 
Daržinėj gera. Įsjknisu į šieną visas, į- 
šylu. Tiktai šieno prilenda visur. Štai!

(Daugiau bus)

Papūtė drungnas pietys. Patamsėjo 
• sniegas laukuose. Vienur kitur jau pra

sišovė juodi laukų gauburėliai. Dangu
mi slinko sunkūs, vandeniu pritvinkę de
besys, retkarčiais pratrūkdami lietaus 
šuorais. Pravėžose, pašaliuose sužvilgo 
pirmieji tirpalo klaniukai. Rytais jie 
įar apsitraukdavo plonu pašalo giedra- 
VJalkiu, bet, saulei įdienojus, vėl sukiur- 

yrfavo ir lieiosi platyn. Paežeriais, nuota- 
/ kumeliais. įlomiais sugurgė drumzlini ti

peliai, nešdami gausėjantį vandenį. At
rodė. visa žemė prausiasi prieš didelę ir 
labai linksma šventę. Parskrido varnė
nas ir ilgai švilpavo, užtūpęs pernykštį 
inkilėlį. O paskui užėjo šiltas pavasa
rio lietus, ir taip davė kelias dienas, kad 
sniego nė ženklo nebeliko. Išmaudytose 
dirvose jau kalėsi ankstyvieji ožkabarz
džiai ir pampuotekšliai.

Senoji Rozalija ištraukė iš palėpės 
/šventintų žolynėlių, įmetė juos į žarijų 

puodą, ėjo su šituo puodu rankose per 
'vartus, apsmilkydama kiekvienai kar- 

?i snukį ir tešmenį: kad bloga akis ne

Pittsburgh, Pa.
Pranešimas ir Užkvietimas

Gerbiami LDS nariai ir 
nar.ės! Kaip jau žinote, 
prabėgo penki mėnesiai 
nuo LDS 8-tos Apskrities 
metinės konferencijos, kuri 
atsibuvo gegužės 19 d., 19 5 7 
m. Konferencijoj buvo pa
daryta naudingų tarimų 
dėl mūsų organizacijos. Bu
vo nutarta mokėti po $2 už 
kiekvieną įrašytą naują na
rį iš LDS 8-tos i Apskrities 
iždo. Tai naudingas nuta
rimas. Tas, k uris įrašys 
naują narį į bile LDS kuo
pą Pittsburgho apylinkėje, 
gaus $2. O mūsų Susivieni
jimui taipgi bus nauda — 
bus padidintas narių skai
čius. Taigi, visi į darbą; 
darbuokimės naujų narių 
įrašymu. Iki ’ate i n a n č i o 
LDS seimo dar galima ge
rai pasidarbuoti ir gerai 
padidinti mūsų Susivieniji
mą narių skaičiumi.

Rugpjūčio 18 d. LDS 8- 
tos Apskrities komitetas 
laikė savo posėdį. Dalyvavo 
visi komiteto nariai. Ap
svarsčius organizacijos rei
kalus padaryta pora nuta
rimų. Nutarta, pakeisti 
L D S seimo rengimo komisiją, 
kuri buvo išrinkta apskri
ties praėjusioj metinėj kon
ferencijoj. Į komisiją ap
siėmė šios ypatos: Elizabeth 
Galore ir Mary Svetakas 
nuo 37 kuopos. S. Chesnut 
ir J. K. Mažeika nuo 16 0 
kuopos. A. Pipiras nuo 145 
kuopos. Frank Imbras nuo 
142 kuopos. M. Savukaį- 
tienė nuo 157 kuopos.

Šios komisijos pirmas po
sėdis atsibuvo rugsėjo 22 
dieną. Linkime geriausio 
pasisekimo komisijos darbe.

LDS 8-tos Apskrities 
Parengimas

LDS 8-ta Apskritis ren
gia gražų parengimą, spalio 
27 d., 6 Vai. vakare, LDS 
160 kuopos svetainėj, 1024 
Beaver Ave., N. S. Pitts
burgh. Tai bus vakarienė. 
Kaip ir pirmesniuose ap
skrities parengimuose, bus 
paruošta skanių valgių. Po 
vakarienės bus lošimas kor
tomis ir kitokie pamargini- 
mai.

Visi toj apylinkėj LDS 
nariai prašomi dalyvauti 
šiame parengime. Atsives
kite savo paž į s t a m u s ir 
draugus.

Kaip jau žinoma, per eilę 
metų šios apskrities paren
gimai būna skaitlingi daly
viais ir būna įvairūs. Ir į 
šį parengimą atvykę galės 
gražiai ir smagiai laiką 
praleisti. Taigi, visi būki
me tame parengime.

LDS 8-to Apskr. 
Komitetas

---------------------—

Cleveland© Žinios
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Hartford, Conn.
Prieš porą savaičių Laisvės 

Choras turėjo draugišką po
būvį. žmonių buvo koks šim
tas ar daugiau. Buvo i visokių 
valgių ir išgėrimų. Muzika 
buvo gera. Dėl to žmonės ge
rai pasilinksmino.

Pereitame choro susirinki
me prisirašė keturi nauji na
riai.

Spalio 6 id. Choras ruošia 
pramogą. Atvykę iš New Yor- 
ko aidiečiai suvaidins opere
tę “Teismo komedija”. Tai 
įvyks 2 v. p. p., svetainėje po 
num. 157 Hungerford St.

Gaukite tikiietus iš anksto, 
nes gali pritrūkti vietų.

Liūdna naujiena

Rugs. 26 mirė John Urban 
(Urbanavičius), sulaukęs 67 
m. 'amžiaus. Buvo 'biznierius, 
turėjo mėsos krautuvę. Ame
rikoje išgyveno 50 meaų. Iš 
Lietuvos kilęs šaudeniškių 
kaime, Pilviškių parapijoj. 
Čia : priklausė prie LDS 79 
kp., taipgi ir prie Lietuvių 
Politiško klubo. Tapo palai
dotas Zion Hill kapinėse. Pa
lydėjo 'gražus žmonių, būrys. 
Lai būva jam lengva Dėdės 
Šamo žemė!

Jo Draugas A. K.

New Britain, Conn.
Kaip čia seniai džiaugėmės 

vasaros oro grožiu, dar nese
niai kai Waterburio apylinkė

Gandras
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

čio nušaujamas. Todėl ir 
nyksta jis sparčiau.

Juodojo gandro gyvenimo 
būdas panašus į baltojo, bet 
niekuomet jis neperi ratuo
se, akėčiose ir kituose žmo
gaus įkeltuose baltajam 
gandrui padarguose. Lizdą 
krauj'asi pats savarankiš
kai, kartais užima didžiųjų 
plėšrių paukščių . apleistus 
lizdus, pvz., vištvanagių, 
erelių. Juos papildo ir pa- 
platina. Antra vertus, ir 
plėšrieji kartais naudojasi 
jo lizdu, nes nelabai linkę 
patys lizdus statytis.

je praleidome smagų vasariš
ką pažmonį Ir matoma tuomi 
užbaigėme atvirame ore pa
rengimus šį metą.

Dabar štai jau Į hartford i e- 
čiai kviečia į svetainę, jie 
kviečia pamatyti, pasigrėžė- 
ti vaidinimu operetės “Teismo 
komedija”. Šią operetę suvai
dins New Yorko Aido Choras. 
Jie (aidiečiai) gabūs dai
nininkai, vaidintojai, puikiau
si a i atsižymi meniniuose 
veiksmuose, sujaudina klauso
mus - žiūrovus.

Iš New Britaino ;be didelio 
kvietimo vyksime meno veiks
mais pasigrožėti. O tas viskas 
jau dėsis sekmadienį, spalio 6 
d. 2-rą vai.'po pietų 157 Hun
gerford St. Hartforde.

Vietinis

Nelaisvėje juodasis gan
dras jaučiasi gerai, ypač 
kai iš lizdo būna paimamas 
dar jaunas. Jis bematant 
pripranta prie savo augin
tojo ir sutinka jį linguoda
mas galva, plasno damas 
sparnais ir savotiškai me
kendamas. Bet šis reiški
nys — tai tik nepaliauja
mas maisto reikalavimas, 
nes jie yra nepasotinami. 
Tiesiog nespėji jų lesinti. 
Kai nėra priprasto maisto, 
galimą juos lesinti mėsa, 
pelėmis, smulkiais paukš
čiukais ,pvz., žvirbliais, ku
riuos jie praryja kartu su 
plunksnomis. Padėjus ant 
žemės dešimtį nušautų 
žvirblių, pora juodųjų gan
drų suryja juos, kaip viš
ta pabertą grūdų saują.

Savo juoduosius gandrus 
laikiau visiškai laisvus, ir 
jie galėdavo skristi į arti
mas pievas, bet, išgirdę ma
no balsą, tučtuojau parlėk
davo į kiemą. Vasarai bai
giantis jie ėmė daryti vis 
tolimesnes išvykas, ir vie
nas buvo kažkokio medžio
tojo pašautas; šis dar spė
jo parlėkti naęno, bet ne
trukus nusibaigė. Antras 
rudeniop išvyko, ir spėju, 
kad jis savo laiku išskrido 
į dausas.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tilos, kurie jos dar neskaito.

Hartford, Conn. — ir —Newark, N. J,
i

Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyn© Ąido Choras

Operetes režisierė ir muzikos dirigentė—Mildred Stensler

Hartforde—Salėje 155 Hungerford St.
Sekinad,. Spalio 6 Oct., 2 vai. popiet
Rengėjai kviečia visus Connecticut valstijos lietuvius atsilankyti ir pamatyti 
šią gražią operetę ir išgirsti daugelį sielą jaudinančių gražiausių dainų.

Newarke—Ukraiiiij Salėje, 57 Beacon St.
Šeštad., Spalio 12 Oct., 7:30 vai. vakare

LLD 15-ta apskritis turės 
žaislų ir šokių pobūvi

Apskrities komiteto mieris 
yra platinti apšvietą tarpe lie
tuvių, ir todėl apskritis šie
met atidarė piknikų sezoną su 
spaudos pikniku ir kiek vė
liau surengė bendrą didelį 
pikniką , su LLD kuopomis 
knygųi leidimo fondui.

Dabar LLD 15-tos apskri
ties komitetas atidarys žie
mos sezoną su žaislų ir šokių 
pobūviu, nuo kurio pelnas Ir
gi eis apšvietos labui. Pobū
vis įvyks šeštądienį, spalio 
12 d., LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Claire Ave. Pradžia 
C-ta valanda vakare. Turėsi-' 
me apdairias seimininkes. 
Onutę Gendrich ir Mariutę 
Gedmin, kuriodvi patieks 
skanią vakarienę. Todėl ruoš-f; 
kimės visi apšvietos mylėtojai;; 
dalyvauti.z

Apšvietos mylėtojas,

Elena Brazauskienė
Advokatės rolėje

Mildred Stensler
Mokytoja-dirigentė Nellie Ventienė

Skundėjos rolėje

Petras Grabauskas
Sargo rolėje

Tadas Kaškiaučius
Teisėjo rolėje

Jonas Grybas
Gynėjo rolėje



Cleveland, Ohio
Fred ir Marie Haug'u 
prirodymai Federaliam 

teismui
“Mes nesame kalti—tai 

mūsų atsakymas j kaltini
mą, kad mes padarę netei
singą priesaiką ant afidei- 
vito reikalaujamo iš unijų 
viršininkų sulygTaft-Hart- 
lev aktu. Nė vienas iš mu
dviejų nesame Komunistų 
Partijos nariais ir neturė
jome jokių ryšių su ja.

“Mes es'ame davę dauge
lio metų darbą unijų judė
jimui. Tūkstančiai unijos 
nariu ir tuzinai darbdavių, 
su kuriais mes esame vedę 
derybas, žino, kad mes ne
same melagiai, kaip kad 
mes esame kaltinami; mes 
visuomet rėmėme mūsų vei
kimą teisybe, nuoširdumu 
ir padorumu. I

“Mes esame kaltinami su
lyg Taft-Hartley įstatymu, 
pasiremiant jo ta sekcija, 
prieš kurią darbo unijos 
priešinasi kaip prieš pavo
jingą įranki, kurį galima 
panaudoti prieš darbo uni
jų viršininkus, kurie dirba 
stropiai ir nenuilstančiai už 
savo nariu gerbūvį. Suma
nymas atšaukti tą Taft- 
Hartley akto sekciją jau 
buvo Įneštas Kongresan, ir 
dabar jis priduotas Jungti
nių Valstijų Aukščiausia
jam Teismui išspręsti jo 
konstitucijalumą. Tas visas 
įstatymas yra naudojamas 
laužymui streikų ir atvėri
mui durų varžyti unijas, 
tuštinti unijų iždus . . .

“Mes turime pasitikėji
mo, kad būsime paliuosuoti 
nuo šio kaltinimo prieš 
mus. Mes jaučiame, kad 
apmokamų profesinių in- 
formerių liudijimii dienos 
bus baigtos ir kad teisybė 
ir teisinga teisdarystė ims 
viršų.”

Tai ištraukos iš Haug’ų 
viešo pareiškimo.

Visas 8-iems Clevelando 
džiūrės įkaltinimas primeta 
Haug’ams, kad juodu, bū
dami komunistais, padarė 
nekomunistinius afideivitus 
dėl to, kad būk kiti 6 juodu 
kurstė, duodami komunis
tines direktyvas ir instruk
cijas net po kelis kartus, ir 
dabar visi 8 yra įkaitinti 
“konspiravime prieš Taft- 
Hartley aktą ir prieš Jung
tinių Valstijų valdžią.”

Argi negalima kiekvie
nam sveikai protaujančiam 
suprasti, kad šitoks reakci- 
jonierių išmislas galėtų 
kaltinti kiekviena, kuris re- v y 
akcijai, nepatiks, turint 
ųpintyje, kad jį tai daro su 
pagalba apmokamų liudi
ninkų?

BEN DAVIS KALBĖS 
CLEVELANDE

Vadovavęs Scottsboro jau
nuolių apgynimo byloje ir 
buvęs New Yorko miesto 
kaunsilmanu, Ben Davis 
kalbės Čia sekanti šeštadie
nį, spalio 5 d., M t. Pleasant 
Hall, 13512 Kinsman Ave. 
Prasidės 8 valandą vakare. 
Prakalbas rengia Antidis- 
kriminacinis K o m i t e t as. 
Įžanga nemokama. Visi 
kvi-ečiami.

Clevelando miesto valdžia, 
pasiuntė rezoliuciją 
prez, Eisenhoweriui

Kaip teko nugirsti, Ohio 
Komunistų partija pa
siuntė Clevelando majorui 
Celebresse ir miesto kaun- 
silmenams rezoliuciją su 
plačiu išdėstymu diskrimi
nacijos pavojų pietinėse 
valstijose, ypatingai Little 
Rock mieste, ir su reikala
vimu, kad miesto valdžia 
pasiųstų rezoliuciją prez. 
Eisen howeriui, reikalau-

LIETUVIU TARPE
Išvyko atlankyti sergantį brolį

Brooklyn i ečio Juozo Kas- 
močiaus brolis Walter Kos
mas, gyvenantis Gardneryje. 
Mass., buvo operuotas rugsėjo 
13 d. J. Kasmočius ir .jo žmo
na Elzbieta buvo nuvykę at
lankyti brolį. Manoma, kad 
operacija pavyko. Gale praei
tos savaitės J. Kasmočius vėl 
išvyko pas sergantį brolį, pa
linksminti jį ir tuomi paaks- 
tinti greičiau pasveikti.

Linkime 'Walteriui greitai 
pasveikti.

Pranešdama šią žinią, Elz
bieta Kasmočienė taipgi įtei
kė pasveikinimą Laisvės kon
certo, įvyksiančio lapkričiolO.

Rep.

Žaliavo rožele
(Skiriu sergančiai poetei 

K. S. Lietuvaitei

žaliavo roželė J 
Žydėjo gražiai, 
Jos puikūs žiedeliai 
Kvepėjo saldžiai. •

Gėrėjosi žmonės
Jos puikia grože, 
O ypač kad augo 
Ji liaudies darže.

Bet štai vieną dieną 
Ištiko audra, 
Pradėjo blaškytis 
Roželė visa.

Išlūžo roželė
Iš pat jos šaknių, 
Nukrito žiedeliai, 
Neliko kvapsnių,

Pagelto ir lapai — 
Liūdna. t padėtis, 
Bet gal josios šaknys 
Kaip nors vėl prigis.

Bet kaip neįvyktų
Ją liaudis guodos,
Nes ji ilgą laiką
Kvepėjo dėl jos.

Poetai ir dainiai 
Ją taipgi guodos — 
Jos liūdną likimą 
Gražiai apdainuos.

Jonas Juška

Atsisveikinta su 
“Milžinais”

Praeitą savaitgalį New Yor
ko beisbolo 'komanda Giants 
(“Milžinai”) atsisveikino su 
miestu', kuriame lošė per 68 
metus ir kurį per tokį ilgą lai
ką atstovavo — jie paskutini 
kartą lošė Polo Grounds sta
dione. Ateinančiame sezone 
ta komanda jau bus Vakari
niame pakraštyje, San Fran
cisco mieste — nebebus New 
York Giants — bus San Fran
cisco Giants. |

Po rungtynių Įvyko kaip ir 
sentimentališka ceremonija. 
Susirinko tos komandos seni 
veteranai, kurie lošė 30, 40, 
50 ir net 60 metų atgal, susi
rinko būriai žmonių, kurie at
mena tą komandą iš seną lai
kų. Buvo gėlių, buvo kalbų, 
buvo net ašarų. |

Bet sentimentas yra vienas 
dalykas,-doleriai kitas. Giants, 
mat, kaip kiekviena kita svar
bi jbeisbolės komanda, nėra 
savaiminga sportininkų orga
nizacija arba grupe — tai 
verčiau privatinė nuosavybė, 
bendrovės ' turtas. Sportinin
kai tik samdomi. O dabar sa-
vininkai numato, kad bus pel
ningiau įtapti San Francisco 
komanda.

Biznierius pasikorė

Fred Simon, stambus biz
nierius, rastas savo apartmen- 
to skiepe pasikoręs. Nusižu
dymo priežastis nepaduota.

j ant, kad jis imtųsi rimtų 
žingsnių prieš tą pavojų. Ir 
gal dėl to rugsėjo 23 dieną 
miesto valdžia vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė prezidentui Eisen
howeriui. J. N. S.

Pavyzdingai suvaidinti 
“Katriutės gintarai’’’’

Liberty Auditorijoje sek
madienį turėjome kuo pasi
grožėti. Tai buvo Įspūdingas 
ir pavyzdingas “Katriutės 
gintarų” vaidinimas. Visi vai- 
dylos savo roles gerai buvo 
susimokinę, vaidinimas ėjo 
sklandžiai.

Elena, Brazauskienė/ Nellie 
Ventienė ir J. Grybas ne tik 
gerai vaidino, bet ir solo dai
nas išpildė labai gerai. Bra
zauskienę ir Ventienę ne pir
mą sykį girdėjome dainuo
jant kaip solistes, bet J. Gry
bas pirmą sykį tokioje rolėje 
mūsų mieste buvo ir gerai su
dainavo.

Apie .juos ir visas vaidini
mas sukosi. Jie buvo svar
biausiose rolėse.

Tarpe nedainuojamų rolių 
vyriausia yra Katriutės auklė
tojos, kurią tikroviniai, Įtiki
namai suvaidino M. Tamelis., 
Likusias dvi žymiųjų nedai
nuojamų rolių tinkamai pa
vaizdavo B.. Briedienė (čigo
nės) ir J. Juška (senalaikio 
ūkininko). Taip pat atrodė 
savo vietose ir Įnešė kai ką 
vaidyboje dapildymui bend
ro vaizdo ir • visi kiti, nors 
kalbos teturėdami tik sakini 
kitą.

Vaidinime dalyvavo seka-
mi:

Rasistinių riaušių šešėlis 
krinta ir čia ant mokyklų

Kaip tai galima buvo lauk
ti, rasisitinės riaušės Pietuose 
pridavė drąsos ir vietiniams 
rasistams. Kai kuriose New 
Yorko mokyklose maišytose 
apylinkėse, kur balti ir neg
rai mokinasi kartu, rasistai 
pradėjo kiršinti mokinius prie 
neramumų. Ir vietomis jau 
prieita prie visai nerimtų 
veiksmų.

Taip, pavyzdžiui, Andrew 
Jackson vidurinėje mokyklo
je St. ' Albans apylinkėje 
Queense praeitą penktadieni 
tikros muštynės tarp negrų ir 
baltų mokinių. Sakoma, kad 
muštynės prasidėjo tarp dvie
jų jaunuolių', negro ir balto, 
bet j kelias minutes pavirto 
kaip ir “rasiniu 'konfliktu” 
— rasistiniai nusiteikę balti 
jaunuoliai metėsi mušti visus 
negrus.

Tai Įvyko mokyklos kieme. 
Mokytojai negalėjo suvaldy
ti mokinius ir tapo pašaukta 
policija. Keturi jaunuoliai 
tapo suimti.

Susirėmimai Įvyko ir kelio
se mokyklose Manhattane. 
Mokytojai sako, kad, bend
rai imant, didi mokinių dau
guma, balti ir negrai, čia prii
ma integraciją kaip natūralų 
dalyką ir su pasibaisėjimu 
žiūri Į Įvykius . Little Rocke.
Tačiau yra maža, bet rėks- 
ninga baltų rasistų grupė ir 
tai ji išprovokuoja neramu-' atine influenza”.

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

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

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į 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 MANHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, Ni Y.

ORCHARD 4-1840

| Ginaitienė— M. Tamelienė.
; Rozalija— A. Kazlauskienė. 

Adomas K. Benderis. 
Katriutė — Nele Ventienė. 
Barbutė— E. Brazauskienė. 
Jonas — J. Grybas.
Petras —■ J. Juška.
čigonė — B. Briedienė.
Matas — V. Kazlauskas.
Magdė —; J. Šimkienė.
Agnė — K. Rušinskienė.
Trečiame akte dalyvavo ir 

visas Aido Choras. Tai buvo 
vestuvių scena. Tam buvo dai
ros ir pokalbiai pritaikyta.

Mildred Stensler sumokino 
solistus ir vaidinant vestuvių 
sceną prigelbėjo choriečiams 
kad ir užscenyje būdama.

Prie šio veikalo pastatymo 
daug darbo, energijos ir lėšų 
Įdėjo Jurgis Klimas. Mat, jis 
šj veikalą nufilmavo.

Estrada tikrai gražiai buvo 
papuošta ir prie veikalo pri
taikinta. Atrodė, tikrai ran- 
diesi Lietuvoje ■— viename 
valstiečio kieme. Tai buvo J. 
Klimo darbas. Jam padėjo K. 
Benderis.

Reikia pasveikinti dailės 
mylėtojų grupę už šio persta
tymo suruošimą ir su vaidini
mą. O jeigu kiek liks pelno, 
tai jis skiriamas Lietuvių Kul
tūriniam Centrui.

Rep.

mus.
Queense PTA (Tėvų ir mo

kytojų sąjungos) ir NAACP 
(Nacionalinio susivienijimo 
už negrų pažangą) atstovai 
konferavo ir nutarė daryti vis
ką, kad neleisti neramiems 
gaivalams sukelti daugiau to
kių riaušių. Bet Andrew Jack- 
son mokyklos direktorė Doro
thy Bonawit sako, kad kiršin
tojai veikia ir jiems ne taip 
jau sunku veikti, nes visuo
met galima rasti mokinių tar
pe jaunuolius, kurie iš kvailu
mo arba nesiorientavimo pasi- 
i engę mestis i bet kokias 
a v ant Oras. j

Gwathmey paroda

AC A galerijoje (63 East 57 
St.) dabar 'išstatyta dailinin
ko Robert Gwathmey kūrinių 
paroda. Gwathmey yra vie
nas žymiausių Amerikos pa
žangių dailininkų.

Romos meras čia

Romos meras Umberto Tu- 
pini lankosi New Yorke. Tu- 
pini ir jo šeimos nariai atvy
ko trumpam vizitui kaip tu
ristai.

167 “aziatinės flu” ligoniai 
Bellęvkie ligoninėje

Bellevue ligoninė infor
muoja, kad pirmadienį jau 
buvo 167 ligoniai, sergą “azi-

Politinėje padangėje
Visi sutinka, kad republiko- 

nai paskutinėmis keliomis sa
vaitėmis žymiai sustiprino so- 
vo pozicijas negrų tarpe. New 
Yorko demokratai ■ dar tikri, 
kad jie laimės majorinius rin
kimus, kad Wagneris bus per
rinktas, bet taipgi neabejoja
ma, kad Harlemo ir kitose 
negriškose apylinkėse New 
Yorke (Brooklyne, Queense) 
republikonai žymiai padau
gins savo balsus.

Priežastis yra Įvykiai pie
tuose, ypatingai Little Rocke.

Negrų susipratusieji ele
mentai, ypatingai NAACP 
žmones jaučia, kaci Eisenho- 
weris nesielgė pakankamai 
energingai prieš rasistus, kad 
jis nesiuntė federalinės armi
jos pakankamai greitai, kad 
jis nedarė, ką galėjo padary
ti — pats nuvykti Į Little 
Rock. Taipgi žinoma, kad re- 
publikoniškas generalinis pro
kuroras 'Brownell nesielgė 
pakankamai greitai ir ener
gingai prieš riaušininkus, kad 
jo FBI ilgokai delsė.

Taigi, — atrodytų, kad 
republikonų reputacija netu
rėjo pasitaisyti negrų tarpe. 
Bet ji: pasitaisė visvien, pasi
taisė relatyviai kalbant, paly
ginant su demokratų reputa
cija. Ir kuo labiau silpnėja 
demokratai, tuo labiau stiprė
ja republikonai, nes žmonių 
masės kol kas dar nemato 
trečios išeities. j

Kad demokratų prestyžas 
labai smarkiai nukrito, nėra 
kalbos. Kaip tai teisingai nu
rodo Harlemo i “Amsterdam 
News”, kitaip ir būti negalė
jo. Paimkime tuos faktus do
mėn :

A r k a n s o gubernatorius 
Faubus yra demokratas;

Beveik visi pietiniai sena
toriai, kurie garsiausiai rėkia 
už segregaciją, yra demokra
tai ;

Iš šiaurinių demokratų tik 
Morse drįso atvirai ir pilnai 
pasmerkti Faubusą ir kompa
niją, — kiti 'susilaikė “parti
jos vienybės dėliai”.

Nestebėtina, kad republiko- 
nai tuomi pasinaudoja ir sau 
daro politinio' kapitalo negrų 
tarpe.

AIDO CHORAS
Aidiečiai šią savaitę turėsi

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

Valdyba

Kas nors aktorę nužudė
Mrs. Cathy West Blum, pa

garsėjusi aktorė, kai buvo 
rasta savo kambaryje negy
va, buvo manyta, kad nusižu
dė. Dabar pasirodė, kad ji 
buvo peiliu supiaustyta ir pa
smaugta. Dar nesusekta, kas 
ją nužudė. .

REIKALINGI 
RESTAURANTUI DARBININKAI 

(3)
Greit reikalingi 3 darbininkai, vyrai 
ar moterys, dirbti restaurante. Pa
tyrimas nebūtinai reikalingas, išmo
kinsime darbo. Kreipkitės: 495 
Cominumpaw Ave., Jersey City, N. J.

(191-192)

H MATTHEW A.Į;
H; BUYUS
;: (buyauskas) • ■

;; LAIDOTUVIŲ •:
DIREKTORIUS

: : 426 Lafayette St.:;
!j Newark 5, N. J. j;

MArket 2-5172

PRANEŠIMAI 
s

BROOKLYN, N. Y.

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

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, spalio 3 d., 
Liberty Auditorijoje. Prašomi na
riai dalyvauti ir naujų narių at
sivesti, nes dabar eina vajus.

Valdyba (191-192)

Teatruose
Radio City Music. Hali rodo 

muzikalinę komediją “Les 
Girls”.

•
Brooklyno Fox teatras da

bar 'rodo “Jeanne Eagels”. ,

Guild 50th teatras rodo bri
tu komediją “Baby and the 
Battleship”.

RKO teatrai rodo “Band of 
Angels”. Vyriausioje rolėje 
Clark Gable.

HELP WANTED MALE

Jaunas vyras ar pusamžis. Prie 
daržininkystės. Patyrimas nevisiškai 
reikalingas. Specializuojame prie 
rožių ir carnations. Kreipkitės: 
GEORGE PETERS & SON, Graham 
Ave., ir Franklin St., Hempstead, 
L. I. Tel. IV. J-7666. (191-197)

MECHANIC. Nauji autos. Lube 
Man. Car Polišuotojas. Alga pa
gal patyrimą. Proga pakilimams. 
Įvairių pašalpų. Kalbantis angliš
kai. Mr. JOSEPH BUZZI, RAY
MOND CAR SALES, INC. BAY- 
SIDE 4-1234. • (191-197)

z ABELNAI
FABRIKO DARBININKAI

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

T.A. 7-7320
(190-192)

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

I 127 Boerum PI., B’klyn. Boro Hali.
MA. 5-2441

(189-191)

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

(189-195)

Gene Kelly literally ties up Taina 
Elg in the novel “Rope Ounce" 
number of “Les Girls,” Af-G-M’s 
lavish musical-drama, produced 
by Sol C. Siegel with a new Cole 
Porter musical score. The so
phisticated story a of dancing 
troupe touring Europe amid 
love and laughter also stars 
Mitzi Gaynor, England's Kay 
Kendall and Jacques Bergerac. 
In CinemaScope and color, the 
picture unites the producer, 
composer and screen play writer 
(John Patrick) of “High Society."

Artimoje ateity šj filmą pra
dės rodyti Radio City Music 
Hall, New Yorke.

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiadien., spalio (Oct.) 2, 195T
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HELP WANTED—FEMALE

Namų Darbininke. Guolis nuo
savam kambaryje, su vonia. Nauji 
namai Westchester. Visi modern'iš-• 
ki įtaisymai. Mylinti vaikus. 2 su
augę, 3 vaikai (du studentai). Algą ' 
nustatysime tinkamam asmeniui.' 
Vieta Harrison, N. Y. Kalbanti 
angliškai. Rye 2375. (191-197)

Viduramžė Moteriškė. Prižiūrėti 
11 mėnesių kūdikį. Kalbanti biskj 
angliškai. Atsakominga. 5 dienos, 
šešt. ir sekmadieniais laisva. Flat
bush. $100 į mėnesį. Kambarys ir v 
valgis. IN. 2-6751. 191-193)

PATARNAUTOJOS
Patyrusios. Dienomis. Pilnam af 

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 įreE?M 
girnai. Atskiras kambarys, TV ir 
maudynė. Gera alga. FR. 4-2906.

. (186-192)

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

(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

S Hunter 7-2245
(189-192)

BUSINESS OPPORTUNITIES

TAILOR SHOP. Fully equip., in 
Tompkinsville, L. 1. Est. 40 years, 
near Victory Blvd. Suitable for 
exp. fur man. Storage lor 200 
coats. Doing $250 to $300 per wk. 
Rent $65 per month. 5 yr. lease 
by landlord. Large room, kitchen 
incl. GI. 7-6617. (191-19(7)

Delicatessen. Gera apylinkė. Ar
ti 4 katalikiškų bažnyčių, mokyk’ 
ir miesto mok. Parkchester Housū 
Project, 75,000 žmonių. Alaus, sai
tų valgių, gerai įsteigta. 5 m. lease, 
renda $100 į mėn. Įeigų $600. 6 dienos 
nuo 7 v. ry. iki 7 v. v. Tinkama po
ra gali gerai įsisteigti. Liga priežas
tis TA. 9-0567, sekm. TA. 8-0014.

(191-197)

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

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

(187-193)

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

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

(186-192)

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

(188-194)

KNITWEAR SERVICE A

Ribbon, looping, button and buttdfc- 
hole. Geras pelnas žmonėms, įt
rintiems ambicijos. Didelis koštu-' 
meriškas traktas. Parduodama pri
einamai iš priežasties ligos. •

Tel. GL. 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 — $1200. Arti vieškelio. 
74-11 101st Avė., Ozone Park. Die 
nomls VI. 6-8003 bile laiku. Vafa» 
rate nuo 6 iki 9 v. (188-194
-------------—--------------------------------------------------------------------K

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kita 
doleriuką Laisvės param?

i




