
I

LAISVĖ—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) $11.00 

į Kanadoj'* ............................................... 11.00
Kitur užsienyje .................................. 15:00
Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ...................... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

★ ★★★ Richmond Hill 19, N. Y., J’iečiadiienis, Rugp, (Aug.) 8, 1956

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian daily in 

Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

No. 153 METAI 46-ti

1

LONDONE ŠAUKIAMOS SUEZO KONFERENCIJOS NIEKO NEIŠEIS
KRISLAI

Lietuvos gyventojai.
Kodėl sumažėjo?
Suvažiavimai.
Ką jie nutars?

Rašo R. Mizara

Tarybų Sąjungoje • yra iš
leista statistinių duomenų 
knyga, pavadinta*“STSR Na
cionalinė ekonomija”. Knygo
je, be kitko, yra atžymėtas ir 
tarybinių respublikų gyvento
jų skaičius.

Mes tos .knygos negavome, 
bet ją analizuoja New York 
Times • (rugpjūčio 6 d. laido
je). *

Stebint tuos skaičius, atro- 
' do, jog kai kuriuos tarybinės 

respublikos bėgyje pastarųjų 
15 metų gyventojų skaičiumi 
padidėjo, o kai kurios suma
žėjo.

įdomu žvilgterėti j Lietuvą. 
Einant šiais duomenimis, 1940 
metais Lietuvos gyventojų 
skaičius buvo 2.9 milijono, va
dinasi, apie trys milijonai. 
Na, o 1956 metais tebuvo tik 
2.7 milijono.

J
Kodėl per tą laikotarpį Lie- 

tuvos gyventojų skaičius su- 
*^jnažėjo, o ne paaugo?

Netenka čia nė aiškinti, tai 
karo pasekmės.

Atsiminkime, jog karo me
tu hitlerininkai išskerdė be- 

' veik visus žydų kilmės žmo
nes, gyvenusius Lietuvoje. Ku
ris žydas nebuvo pabėgęs į 
gilumą Tarybų Sąjungos, tam 
buvo labai sunkų išlikti — iš
liko jų, tiesa, bet nedaug.

Hitlerininkai, su lietuviškų 
buržuazinių nacionalistų pa
galba, išžudė daug ir lietuvių 

, anti-fašistų.
/ O karui pasibaigus, nemaža 

Lietuvos lenkų išvyko į Len
kiją. Štai, kame glūdi šaknys 
Lietuvos gyventojų sumažėji- 

. mo!

L
Kai praėjusiais metais Ame

rikon buvo atvykęs Lietuvos 
Mokslų Akademijos preziden
tas, profesorius A. Matulis, 
jis sakė:

f ■ —Jei Lietuva turėtų dviem 
l milijonais gyventoją daugiau 

negu1 turi, tai ji darytų dides- 
/) nį progresą negu daro...

Pasirodo, kad gyventojų 
skaičiumi sumažėjo ir Balta
rusija, ir Ukraina. Bet Latvi
ja ir Estiją ir kitos respubli
kos gyventojų skaičiumi žy
miai paaugo.

Abiejų didžiųjų politinių 
< partijų vadovai dideliu uolu

mu ruošiasi prie savo suvažia
vimų.

(jjfe Kitą savaitę Chicago j įvyks 
f '.'demokratų partijos suvažiavi

mas. <
Po to San Francisco bus re

publikonu partijos suvažiavi- 
■ ' mas.

Taigi per kokias dvi savai-
(Tąsa 4—tame puidap.)

A. Stevensonas 
tikisi laimėti 
pirmu balotu 
Chicago. — Adlai Steven- 

sono rėmėjai dabar atvirai 
sako, kad. jie tikisi jo lai
mėjimo pirmame balote. Jie 
pravedė apklausi n ė j i m ą 
tarp visų delegatų, kurie 
atvyks konvencijon, ir su
rado, kad jis gali tikėtis 
bent 696 balsų pirmame 
balsavime.

Bet New Yoi;ko guberna
toriaus Harrimano šalinin
kai sako, kad Stevensono 
stovyklos žmonės demago
giškai skleidžia tokius gan
dus, kad sugadinti nuotai
ką savo priešininkuose. 
Harrimanas dar vis turi 
vilčių, kad konvencijoje 
įvyks susikirtimai, kad Ste
vensonas nelaimės iš karto, 
kad eks-prezidentas Tru- 
manas parems jį, Harrima- 
ną, ir kad konvencija gal 
gale nominuos jį, o ne Ad
lai Stevensoną.

Harrimano šalininkai sa
ko, kad jis pirmame balo
te gauą bent 342 balsus.

Demokratii komitetas pradėjo 
išdirbti suvažiavimo platformą
Chicago. — Demokratų 

partijos platforminis komi
tetas jau pradėjo laikyti 
savo posėdžius — išdirbti 
platformą suvažiavimui. 
Tai nelengvas darbas, nes 
iš vienos pusės liberalinis 
demokratų sparnas, negrų 
organizacijos ir .unijos rei
kalauja aiškiai anti-rasisti- 
nės platformos, o iš kitos 
pusės pietiniai diksikratai 
reikalauja palikti dalykus 
kaip jie yra dabar.

Demokratų nacionalinis 
pirmininkas Butleris išsi
reiškė, kad, jo nuomone, 
kompromisinė p 1 a tf orma 
gali būti išdirbta. Rasisti
nis Mississippi gubernato
rius jam • pritarė, sakyda
mas, kad kompromisas ga-

Francūzai daugiau neskelbs, 
kiek alžyriečių jie nukauna

Alžyras. — Gegužės mė
nesį francūzų aukštoji ko
manda Alžyre nutarė, kad 
jie neskelbs, kiek jų pačių 
karių krinta kovose prieš 
alžyriečius nacional i s t u s, 
kad skelbs tik, kiek alžy
riečių jie užmuša.

Dabar padarytas naujas 
tarimas: nebus skelbiama 
ir kiek alžyriečių krintą. 
Aiškinimas yra, kad nege
rai skelbti skaičius, nes pa
gal juos išeina, kad karas 
Alžyre plečiasi. Kitaip • sa
kant, francūzai oficiališkai 
pripažįsta, kad karas ple
čiasi, o visai nesėhiai jie 
skelbė, kad jie pradeda al
žyriečius numalšinti'.

Egiptas konferencijos šaukimą vadina agresija; Indija ir 
Tarybų Sąjunga nepriėmė kvietimų; indonezai ragina 
laikyti konferenciją Egipte; padėtis labiau įsitempia

Kairas. — Nei Egiptas, 
nei Indija, nei Tarybų Są
junga dar neatsakė į kvie
timus dalyvauti S u e z o 
klausi m o konferencijoje 
Londone. Kad Egiptas po 
šaukiamomis sąlygomis ne
dalyvaus, jau visai aišku, 
nes Egipto valdžia paskel
bė, kad šaukdami savo ini
ciatyva konferenciją Lon
done, Vakarų kraštai fakti- 
nai atliko agresingą prieš 
Egiptą žingsnį.

Iš Londono ateina žinios, 
kad ten viešpatauja nemen
kas nusiminimas ir maišy
tos nuotaikos. Susipranta- 
ma laipsniškai, kad Egip-

Taipei. —> čiangininkai 
sako, kad du jų sprūsmjniai 
orlaiviai žvalg i n ė j i m o s i 
trkslais skraidinėjo virš 
Liaudies Kinijos teritorijos 
ir grįžo Formozon. Esą, 
kinų migai juos bandė už
kabinti, bet be pasisekimo.

limas. Bet Harrimano frak
cija komitete stoja už tai, 
kad nebūtu daroma kom
promisų rasistams. Steven
sono žmonės šiuo klausimu 
laikosi silpniau, negu Har
rimano.

Negrų NAACP tuo tar
pu patiekė demokratams 
eilę reikalavimų. Tie pa
tys reikalavimai patiekti ir 
republikonams. Tarp kit
ko NAACP reikalauja:

Federalinė valdžia turi 
baigti segregaciją;

Negrai Pietuose turi gau
ti teisę balsuoti;

Visur turi būti įvesti tei
singos samdos (FEP) įsta
tymai ;

Kongrese turi būti panai
kinta filibusteriu teisė.

Kataliku arkivyskupas jau 
nusileido K.K.K. rasistams

New Orleans. — Vietinis 
katalikų arkivyskupąs J. F., 
Rųmmelis per ilgoką laiką 
vedė gan atsparią kovą 
prieš rasistinius elementus. 
Jis grasino ekskomunikuo
ti tuos katalikus, kurie 
priešinasi rasių integraci
jai, jis ,žadėjo, kad segre
gacija katalikų parapijinė
se mokyklose bus visai pa
naikinta.

Bet labar arkivyskupas 
padarė žymią nuolaidą 
KKK rasistams.. Jis paskel
bė, kad, nors rasinė' segre- 
gącija jo nuomone yra mo
raliniai žalinga ir nuodė: 
minga, ji bus pratęsta New 
Orleans parapijinėse mo
kyklose bent vieneriems 

tas nesiduos stumdomas, kad 
konferencijos Londone ne
bus, ir kad dabar lieka tik 
dvi išeitys: nusileisti Egip
tui ir visam anti-kolonia- 
liam blokui, arba, — varto
ti karinę jėgą. Ir vis dau
giau įspėjančių balsų prieš 
karines jėgos vartojimą 
girdisi. Iš pradžios tik kai
riųjų darbiečių (bevanistų) 
organas “Tribune” įspėjo 
prieš karinės jėgos vartoji
mą ir, žinoma, komunistų 
“Daily Worker”. Dabar su 
įspėjančiu straipsniu išėjo 
i r darbiečių dienraštis 
“Daily Herald’.’

Viskas rodo, kad konfe-

Mai•salas Žukovas at
“Times” atstovo klausimus
New Yorkas- — Apie mė

nuo atgal, kuomet “Times” 
karinis ekspertas iTan- 
son W Baldwin lankėsi Ta
rybų Sąjungoje, jis .raštu 
patiekė eilę klausimų mar
šalui Žukovui. Dabar Žuko
vo atsakymai tapo paskelb
ti “Timese”, taipgi,’ kaip 
tai pranešama iš Maskvos, 
tarybinėje spaudoje.

Žukovas savo atsakymuo
se sako, kad termobranduo
liniai ginklai (atominiai ir 
vandeniliniai), kokie svar
būs jie nebūtų, nėra lemia
mi, senoviškos ginkluotų 
pajėgų dalys, — kariuome
nės, laivynai,, aviacija, dar 
loštų vadovaujančią rolę.

Plieno Jkompanijos jau
pradėjo kelti kainas

Pittsburghas. — United
Steel korporacija, didžiau
sia tarp didžiųjų, ijau pa
kėlė plieno kainą ant $8.50 
tonui. Kitos kompanijos 
paseks United Steel, kaip 
tai visuomet darė praeity
je. "

Plieno streikas jau baig
tas". Jame dalyvavo 650,- 
000. Apie puse jų jau dirba 
pilnai, likusieji grįš šios sa
vaitės bėgyje.

linija nurodė, kad kom
panijoms nėra būtino rei-
/

Hitleris ir Nasser is 
atkeliavo į Izraelį , .

Tel Avivas, Izraelis. — Į 
Lydos aerodromą aną die
ną tarp kitų atvyko du imi
grantai: Vokietijos žydas 
Albertas Hitleris ir Irano 
žydas Reubenas Nasseris.

metams. Kitaip sakant, .ar
kivyskupas leis nuodėmin
gai praktikai tęstis mažiau
siai da£ vienerius metrus.

rencijos Londone nebus,.kamo pamato: iš anksto 
kadangi ne tik Egiptas, In- j pripažįstama, kad Suezas
dija, Tarybų Sąjunga, bet 
ir visos šaukiamos Azijos 
šalys atsisako konferenci
joje lalyvauti. Jeigu konfe
rencija būtų laikoma, ji bū
tų grynai vakarietiška- ir 
tas dar labiau nustatytų 
anti - kolonialį pasaulį 
prieš Vakarų diktavimą.

Tuo tarpu.iš Indonezijos 
sostinės Jakartos ateina ži
nia, kad Indonezija imasi 
iniciatyvos sušaukti konfe
renciją pačiame Egipte ar
ba kitur Afrikoje ar Azijo
je Suezo klausimu. Tokia 
konferencija . būtų ant se-

Į klausimą; ar atom-van- 
deniliniai ginklai gali būti 
naudojami mažame kare, 
Žukovas atsakė, kad Sovie
tai stoja prieš- mažus ka
rus lygiai kai]) prieš dide
lius. Jis sakė, kad Sovietai 
stato daug sumarinų, nes 
tai mato reikalinga savo 
šalies apgynimui. Klaustas, 
ar 1,800,000 paleidimas 
iš karinių pajėgų tik nėra 
tik žingsnis link platesnio 
atominio ginklavimosi vie
toje tradicinio, Žukovas 
atsakė, kad visi, kurie nori 
matyti faktus, žino, kad tai 
tikras nusiginklavimo žing
snis ir jį kaipo tokį sveiki
na.

kalo kelti kainą, nes jų pa
čiu oficiališkai skelbiami 
pelnai rodo, kad jie gali al
gas kelt ir dar turėti tiek 
ir tiek pelno.

Bet.plieno kompanijos po 
kiekvieno streiko ir nuolai
dų darbininkams pakelia 
kainas ne tik, ,kad išlygin
ti algų pakėlimą, bet žy
miai daugiau. Taip ir šiuo 
kartu. Algų pakėlimas plie
no tono toli nepabra&gi- 
na $8.50 tonui, bet ant 
tiek kompanijos nutarė kai
nas pakelti. /

Hirosima minėjo bombos 
numetimo 11-as metines
Hirosima. — Šis miestas 

praeitą pirmadienį paminė
jo vienuoliktas metines nuo 
tos baisios dienos, kuomet 
pirma atominė bomba nu
krito. Apie 250,000 asme
nų tada žuvo.
- Miestas tas liūdnas me
tines paminėjo sirenomis, 
varpų gaudimu ir susikau
pimo minute;

priklauso Egiptui.
Londone ir Paryžiuje 

skelbiama, kad britų ir 
francūzų kariniai laivai Vi
duržemio jūros srityje bus 
padėti po bendra komanda. 
Amerikos šeštasis laivynas., 
kuris nuolat turi bazę Nea
polyje, ’Italijoje, pradėjo 
“manevrus”. S k e Ibiama, 
kad manevrai vyksta “cent- 
ralinėje Viduržemio jūros 
dalyje”, bet pranešimai iš 
Romos sako, kad laivai ne
liko prie Italijos, o išplau
kė toliau į rytus, tai yra, 
arčiau Suezo.

Alžyras. — Arbos mieste 
francūzai pravedė pogromą 
arabiškoje miesto dalyje ir 
užmušė du, sužeidė daugy
bę. Tai ■ buvo jų kerštas 
prieš alžyriečių nacionalis
tų pasikėsinimą ant vieti
nio franeuzo F. Miros..

Tarybų Sąjungoje derlius šiais 
metais geriausias jos istorijoj

Maskva. — Amerikos se
nato žemės ūkio komiteto 
pirmininkas sen. Alan El- 
lender, demokratas iš Lou- 
isianos, dabar lankosi Ta
rybų Sąjungoje- Jis dabar 
išvyko į Ukrainą, Kaukazą, 
Cen tralinę Aziją ir Sibiro 
naujai apdirbamus plotus. 
Prieš išvykdamas iš Mask
vos, El lender is turėjo ilgo
ką pasikalbėjimą su Chruš
čiovu.

Chruščiovas sakė, kad 
šiais metais Tarybų Sąjun
gos derlius yra geriausias 
jos istorijoje.’Geri kviečių, 
medvilnės ir kukurūzų 
(kornų) derliai.

Chruščiovas sakė Ellen-
" ,r ■ ,L 11 1 1 1 . i '

J. McCarthy net nedalyvaus 
republikonu konvencijoje

Washingtonas. — Laik- 
raš|inihkai klausė senato
riaus Joe McCarthy, kokia 
bus jo rolė ateinančioje Re
publikonu partijos konven
cijoje. Joe nustebino juos 
šiuo atsakymu: “Aš visai 
nedalyvausiu.” Jis taipgi 
sakė, kad nesakys jokių 
prakalbų už Eisenhowerio 
išrinkimą. Niekas jo to ne
prašė, nei jis to nori, sakė 
jis-

Iš McCarthy’© nutarimo 
visai nedalyvauti konvenci
joje daroma išvada, kad jo 
įtaka yra visai nupuolusi, 
kad jis jau beveik nelošia 
jokios rolės republikonu ei
lėse.,

ORAS NEW YORKE '

Giedra, šiltoka

Kinija pakvietė 
laikraštininkus, z
JAV neišleidžia

Washingtonas. — Vals
tybės department© spau
dos skyriaus vedėjas Lin
coln White pareiškė, kad 
Amerika neleis 15-ai laik
raštininkų vykti Kinijon- 
Kaip yra žinoma, Kinija 
informavo 15 Amerikos va- 
d o v a u jančių laikraščių, 
žinių agentūrų ir radijo 
tinklų, kad ji’ įleistų jų at
stovus. Kvietimus gavo 
New Yorko “Times”, Bos
tono “Christian Science 
Monitor”, BBC ir t. t.

Dauguma pakviestų norė
tų kvietimą priimti, bet 
Valstybės’ departmentas sa
ko, kad amerikiečiai negali 
gauti leidimo keliauti Kini- 
jon ir tas atsineša į laik
raštininkus bei radijo-tele- 
vizijos e korespondentus ly
giai kaip į kitus.

•— -------------------------------------------«r

Jeruzale. — Izraeliečiai ir 
egiptiečiai pasikeitė ugnimi 
prie Kisufimo Gazos srity
je. ,

deniui, kad tarybinių žmo
nių gyvenimo lygis dabar 
gerėja bęveik su kiekviena 
diena. Ypatingai keliamas 
kolūkiečių gyvenimo lygis.

Jis nebijo kalėjimo, bet 
norėtų pasilikti marinu

Parris Island, S. C. — 
Nors Seržantas McKeonas 
nuteistas išmetimui iš ma
rinų korpuso ir devyniems 
mėnesiams kalėjime, jis dar 
laisvas ir eina savo tarny
bines pareigas. Mat, iki lai
vyno sekretorius patvirtins 
teismo sprendimą, jis ne
vykdomas.

Tad, 'McKeonas dar ser
žantas. Jis jau netreniruo- ' 
ja naujokų, o gavo kitą už
duotį: jis dirba kaip asis
tentas Parris Island sto- > 
vykios katalikiško kapelio- 
no raštinėje. .
McKeonas dieną po teismo 

sprendimo davė interviu 
spaudos atstovams. Jife \ ♦ 
jiems sakė, kad jam nesvar
bu, jog Reikėtų sėdėti kalė
jime. Jam taipgi nelabai 
svarbu, ant kiek jo laipsnis ’ 
nebūtų sumažintas, nors su 
eilinio alga jis vargiai galė
tų išlaikyti savo žmoną su 
trimis vaikais. Vienok, 
“aukštesnį laipsnį visuomet 
galiu vėliau atgauti gerai 
tarnaudamas,” sakė jis.

Ko jis labiausiai bijo, tai ** 
būti pilnai pašalintam iš 
marinų, sakė jis. Jis iš
reiškė viltį, kad laivyno se
kretorius toje prasėję pa
keis karinio teismo nuo
sprendį.

f
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JOHN A. KINGSBURY 7
SU MIRTIMI DR. JOHN A. KINGSBURY Amerika 

neteko didžio žmogaus, patrijoto ir veikėjoi už taiką ir 
už liaudies reikalus.

Dr. J. A. Kingsbury mirė rugpiūčio 3 d.—mirė nuo 
širdies ligos, — mirė, sulaukęs beveik 80 metų amžiaus.

Jis gimė Kansas valstijoje. Velionis buvo ainis se
nų amerikiečių, apsigyvenusių ten, kur dabar yra Mas
sachusetts valstija net 1638 metais,

Per visą savo gyvenimą Dr. Kingsbury darbavosi, 
kad padėti liaudžiai. Per pastarųjų metų eilę jis bu
vo American-Soviet Friendship draugijos pirmininkas. 
Kai šią draugiją šalies prokuroras apskelbė “subversy- 
vine,” Dr. John A. Kingsbury dėjo visas pastangas nu
imti nuovjo vadovaujamos organizacijos tą dėmę.X

Velionis plačiai keliavo po pasaulį. Jis buvo Tary
bų Sąjungoje, buvo Kinijos Liaudies Respublikoje, buvo 
abejose Vokietijose ir kituose kraštuose, a Jis nemažai 
rašė, taipgi sakė kalbas ir vis taikė, kad jo rašytas ar 
pasakytas žodis padėtų liaudžiai, pacįėtų taikai pasauly 
išsilaikyti.

Daug gražių, pavyzdingų darbų atliko šis šviesus 
žmogus ir dėl to jo gimtasis kraštas nepamirš.

PO VIENUOLIKOS METŲ
RUGGPIŪČIO 6 DIENĄ sukako vienuolika metų, kai 

ant Hiroshimos buvo numesta atominė bomba, sunaiki
nusi daug nekaltų žmonių gyvybių ir turto.

Katalikų savaitraštis “The Catholic Worker,” vie
nas atviresnių ir teisingesnių katalikų spaudos, laikraš
čių Amerikoje, minėdamas šią sukaktį, be. kitko, pri
mena: užmušimas desėtkų tūkstančių žmonių Hiroshi- 
moje, o vėliau Nagasaki, miestuose Amerikoje nebuvo 
pripažintas nusidėjimu. Tie, kurie tai padarė, rašo 
laikraštis, neskaito to grieku ir nemano už !tai atgai
lauti. . '
. Daug karčios teisybės pasakė laikraštis trumanams 
ir kitiems. Jie ne tik neskaito to baisaus žygio nuodė
me, o tuo dar didžiuojasi! ' ..

Hiroshimos žmonės, kuriems pavyko išlikti gyviems, 
minint šią sukaktį, sakoma, meldėsi.

O. ' Japonuos premjeras paskelbė, kad, minint šią 
sukaktį, japonai turį įsisąmoninti, jog ginklu nieko jie 
nepasieks; jie turį griebtis už apšvietos, už kultūros ir • 1 • V •> J •

Mums gL rodosi, kad, minint šią sukaktį, viso pa
saulio žmonės, pasimokę iš Hiroshimos ir Nagasaki 
miestuose įvykių, turėtų dar ir dar labiau sakyti: nie
kad ateityje neturi būti pakartota tai, kas buvo prieš 
vienuoliką metų padaryta tuose Japonijos miestuose!

KARIAUS?
ŽMONĖS TEIRAUJASI: argi iš tikrųjų Anglija ir 

Francūzija pradės karą prieš Egiptą dėl to, kad pasta
rasis nacionalizavo einantį pro jo žemę Suezo kanalą?

Į tą klausimą nieks tikrai negali dabar atsakyti: 
kariaus ar nekariaus.

Bet vienas dalykas yra gerai žinomas visiems: An
glija su Francūzija grasina Egiptui karų, grasina gin- 

’ kluotomis pajėgomis. O mūsų valstybės departmentas 
nepasmerkia tų Anglijos ir Francūzijos žygių.

Taigi visko gali būti.
Ir dėl to kyla kitas klausimas: ką veikia Jungtinės 

Tautos? Argi šį reikalą neturėtų pirmiau apsvarstyti 
Jungtinės Tautos? Juk jos ir buvo įkurtosl tam, kad 
neprileisti ginkluotų tarptautinių susirėmimų.

Kuomet arabiškos tautos, prieš kiek laiko, buvo arti 
ginkluotų susirėmimų su Izraeliu, tai Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba pasiuntė tos organizacijos generalinį 

: sekretorių į Artimuosius. Rytus, kad jis sutaikytų tas 
šalis.

Tai kaip’dabar yra čia? Kodėl leidžiama Anglijai 
; ir Prancūzijai daryti tai, ko nebuvo leidžiama kitoms 

šalims? Kur yra Jungtinės Tautos? Kur Saugumo tą, 
- Tyba? .

‘LiMPANtFlIGA”
INDONEZIJOS vyriausybė paskelbė, kad ji neat

mokės Hollandijai virš bilijono dolerių skolos, kurią 
:■ kadaise buvo žadėjusi atmokėti, i ' ■i

Skelbiama, kad Indonezijos valdžia tai padarė, 
įkvėpta Egipto. Egipto valdžios pasimojimas nacionali
zuoti Suezo kanalą* sakoma, yra kaip kokia “limpanti 
liga”—ji greit užkrėtė ir Indoneziją." Pastaroji, atmes
dama tą skolą, sako: Hollandija užtenkamai iš1 Indone- 
zijos prisišienavo turto, kai ji šį kraštą buvo pavergusi.I
2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Rugp. (Aug.) 8,, 1956

Gimdymas-Maskvos stiliumi
(Indijos ambasadoriaus Tarybų Sąjungai duktė Pa- 

rvathi Thampi, Jungtinių Tautų Sekretoriate tarnauto
jo žmona, buvo nuvykusi Maskvon ir ten susilaukė kū
dikio. Visa procedūra jai' pasirodė skirtinga nuo mū
siškės. Sugrįžusi New Yorkan ji visą tai aprašė sa
vaitiniame New York Times žurnale.—V-a)

INDIJOJE yra paprotys Į—tyra- skystoji geležis, 
moterims sugrįžti pas savo 
motiną, ‘kai ateina laikas’. 
Tad, ne labai seniai, kai aš 
laukiausi kūdikio, nuvykau 
Maskvon, nes ten radosi 
mano motina (kadangi ma
no tėvo karjera yra diplo
matija ). Mano vyras, 
Jungtinių Tautų Sekreta- 
riato narys, mane su dvie
ili is vaikais ten nuvežė, tuo
met sugrįžo į savo darbą 
New Yorke.

Ką aš sužinojau Maskvo
je vargiai yra žinišku at
žvilgiu taip svarbu, kaip 
daugelis dalykų, kurie vyk
sta tarybiniame kapitoliu- 
je, bet gali kai ką parodyti 
apie mažai žinomą Rusijos 
moderninio gyvenimo sritį. 
Tikriausia, 
mas gimdyvių ligoninėje 
Rusijoje yra vienu tokių, 
kokių nė didžiausias prieti
kių ieškotojas užrubežio 
korespondentas neigi eks- 
pertiškiausias Rusijos eks
pertas neturės.

Už apie savaitės po atvy
kimo, ketvertu mėnesių 
pirm gimdymo, mane įves
dino į tą biznį, kuriam čion 
atvykau. Valia, perkalbėto- 
ja, nuvežė mane į Polykli- 
niką, arba medikališką cen
trą. .

Polyklinika yra vienu tų 
neimponuojančių- pilkų pa
statų prie vieno iš nesu
skaitomų Maskvos skverų. 
Švarutėlis, tik rakandai ir 
jų apmušalai gerokai apdi
lę. Be manęs, laukiamąja- 
me buvo kinietis vyriškis, 
skandinavų pora ir kiti ne 
rusai. Iš to supratau, kad 
čia klinika yra ne vien tik 
gimdyvėms, bet bendrasis 
sveikatos centras visiems 
Mask voje gyvenantiems 
svetimšaliams-

Čia mane pasvėrė, išmie- 
ravo ir visaip kaip ištyrinė
jo grupė gerai savo darbe 
nusimanančių moterų. Su
žinojusios, kad šis bus ma- 
ųo jau trečiasis kūdikis, 
jos juokavo, “A- ! Siekiesi 
į ‘motinas didvyres’?” 
“Motina-didvyre” skaito
ma ta, kuri jau turi septy
nis vaikus. Ji gauna speci
fišką pažymį ir bonds, val
džios pastangose padidinti 
skaičių šalies gyventojų. 
Pasakė, kad aš gimdymui 
esu tinkama apart to, kad 
mano kraujuje biskelį stoka 
raudonųjų kraujo kūnelių.'

“AR studijavai Pavlovo 
teoriją?” ' klausė manęs. 
N e b u vau studijavusi — 
nors šiek tiek numaniau 
kad tai yra sisteminga kon
trolė ir nustatinėjimas sa
vo kvėpavimo, muskulų ir 
minties, kuomi prašalina
mi gimdymo skausmai. •

“Ar norėtumei to išmok
ti?” Valandžiukę pagalvo
jau ir nusprendžiau galėti 
apsieiti be to. Tada jos ma
ne atleido su ^palaiminimu^ 
“Linkime susilūukti. gra
žaus berniuko.” 
c “O, ne! malonėkite man 
mergaitę,” 
keti man, 
jau du berniukus.

Taisymui mano, kraujo 
jos davė vaistų, kurie man 
atrodė neskaniausiais iš vi-

' sų ragautų mano gyvenime

mano patyri
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prašiau paliū
nes aš jau turė-

man taip atrodė. Bet buvo 
labai pigūs (vaistai yra 1 
vienu iš tų kelių pigiausių ; 
daiktų Maskvoje, tarpe ki
tų pigiausiųjų yra duona, 
pienas, . kai kurios dešros, 
laikraštis, ir žaislai). Valia 
man sakė, kad tik svetim
šaliai turi užf vaistus mokė
ti; Rusijos žmonėms medi- 
kališka priežiūra, kaip kad 
ir mokslas, yra telkiama 
nemokamai.

Pora savaičių vėliau nu
ėjau patikrinti ar' mano 
kraujas pagerėjo. Jos kra
tė galva. “Nepakankamai 
tegerėja,” tai Išsakiusios 
jos prirašė man indžekši- 
nus- “O jeigu po Lų indžek- 
šinų vis dar nebus pagerė
jimo, tuomet” — pasižiūrė
jusi į mane superintenden
te dadėjo “— turėsime į ju
mis įleisti gero tarybinio 
kraujo.”

Ta idėja man visiškai ne
patiko. Aš buvau girdėjusi 
apie kraujo įleidimus po 
gimdymo, bet, matyti, įlei
dimą iš anksto jie skaito 
saugesniu. Tad sekamomis 
dviemis savaitėmis aš kas 
dieną važinėjau į Polyklini
ka, imdavau ką nors, kas 
man atrodė kepeniniu ind- 
žekšinu, tikėdamosi tuomi 
išvengti įleidimo į mano 
gyslas “gero t a r y b i nio 
kraujo.”

LABAI gerai tebeprisi
menu • tuos važinėjimus, i 
Valia visuomet važiuodavo 
su manim ir aš tuo naudo-, 
jausi pasirankioti rusiškų 
žodžių, kad užtektų mano 
buvimo ligoninėje laikotar
piui....

Paskiausiu vizitu Poly- 
klinikon aš gavau kortelę, 
su kuria mane įleis į Kla
ros Cetkinos gimdyvėms li
goninę. Ir gavau informa
ciją paskambinimui Poly- 
klinikon, kuri atsiųs ambu- 
lansą, jei to reikėtų.

Ligoninę pasiekėme prie
temoje. Mus nuvedė į tam
soką prieškambarį, kuria
me nuvilko huo manęs vis
ką, nuėmė net “thali”, ve
dybinį ženklą, kurį Hindu 
moterims nevalia nuo kak
lo nusiimti. Mano daiktus 
padavė mano motinai, ku
riai mandagiai pasakė, kad 
ji dabar gali eiti namo.

“Kokios lankymo valan
dos?” paklausė motina.

“Lankymo valandos?” 
Visos atrodė nustebusios- 
“A, lankytojai neleidžiami 
į ligoninę. Bet mes jums 
pranešime, kai*., kūdikis 
gims. Labos nakties.” Ir 
čia mane, aprengtą storais, 
Švariais ligoninės balti
niais, nuvedė į pastatą, ku
riame turėsiu praleisti sep
tynias dienas visiškai ats
kirta nuo išlaukinio pasau
lio.
‘ ‘ SEKAMAME kamba
ryje aš turėjau sėstis prie 
Laštastalio ir atsakinėti į 
klausimus tarsi būčiau imi
gracijos ar muitinės rašti
nėje. Čia taip pat, kaip ir 
pirmiau, oficialas buvo mo
teris. “Kokio amžiaus esi? 
Kiek gimdei kūdikių? Ar 
buvo kokių komplikacijų ?”

Atsakinėjau geriausia 
kaip galėjau esamose sąlyr

gose. Klausinėjimui tęsian
tis, sušukau, “Prašau pa
skubėti, jau ateina!” Bet 
moteris, ramiai, pasakė, 
“Nėra ko skuboti, būk ra
mi...-” “Kaip seniai Tary
bų Sąjungoje gyvenate? 
Koks jūsų vyro užsiėmi
mas?” — ir taip toliau.

Pagaliau apklausinėjimas 
užsibaigė. Mane vėl pereg- 
zaminavo ir nuvedė į švirk- 
šlinę maudynę.

“Aš šį rytą prausiausi,” 
protestavau.

“Tas dalyko nepakeičia- 
Tokie nuostatai,” atsakė 
slaugė. Tačiau aš šį kartą 
užsispyriau, parodžiau, kad 
nenusileisiu, 
parodė, kad 
padėtį keisti, 
šininkę, kuri, 
tai, nusišypsojo, ir pasakė: 
“Gerai, nesiprausk, tu užsi
spyrėle mergše, eikime į 
gimdymo kambarį.”

Kambarys buvo didelė sa
lė, perdalinta palų sienelė
mis. Tuomet ten buvau tik 
aš viena. Daktaras — vėl 
moteris — ir dvi slaugės 
mane prižiūrėjo. Visu ma
no ten buvimo dviejų ir pu
sės valandos laiku jos nuo 
manęs neatsitraukė nė mo
mentui, bet man gelbėjo, 
mane vėsavo, švelniai į 
ne kalbėjo ir jos mane 
bino savo ekspertiška, 
vienok švelnia manęs 
žiūra. Aš neprašiau anes
tetikų (skausmo jausmą 
šalinančių vaistų V-a) nei 
jų gavau, nes anestetikai 
griežtai draudžiami prie 
gimdymų — ar iš principo 
ar dėl stokos, to nesužino
jau.

Pagaliau, apie 10 valan
dą, kūdikis gimė, ir saldžiai 
miglotoje iš palengvėjimo 
ir nuovargio sąmonėje iš
girdau tariant “Doč” — 
duktė, mergaitė. Už pusva
landžio ją atnešė pas mane 
jau nupraustą ir taip suvy
niotą, kad aš jos tik nosį 
tegalėjau matyti.

“Trys kilogramai, šeši 
šimtai ir keturios dešimt 
gramų,” sakė slaugė. Man 
ėmė ilgoką laiką iki išskai
čiavau, kad tai bus apie 
septyni ir pusė svarų.

Kurį laiką aš vis tebegu
lėjau ten pat, prižiurovei 
laiks nuo laiko ateinant pa
tikrinti, ar viskas gerai su 
manimi.

Tuo tarpu ten atvežė kitą 
gimdyvę- Aš gerai girdėjau 
jos daktarės davinėjamas 

.j a i instrukcijas tykiu, 
monotonišku tonu lyg tai 
b ū t ų kokiuose 
mankštos pratimuose. Nė 
karto neišgirdau pacientę 
vaitojant ar sudejavus, tai 
dėl to i juo daugiau nuste
bau, kai ne už ilgo pasigir
do stiprus kūdikio verks
mas.

“Gimė taip greit, taip ty
kiai?” klausiau aš savo 
slaugės.

“Tai Pavlovo teorija,” 
atsakė ji, “ir šis yra jos 
pirmasis kūdikis, taipgi.”

Pagaliau mane nuvežė į 
mano kambarį, kuriame ra
dosi ir kita pacientė. Jau 
buvo vidurnaktis, o man 
taip norėjosi gerti, kad aš 
prašiau vandens. Man davė 
silpnos arbatos. Visą naktį 
vargino troškulys ir dažnai 
šaukiojau slaugę prie lovos 
įjungtu skambučiu, ir kož- 
nu sykiu ji atėjo ne tik sku
biai, bet ir nešina malonia, 
smagia nuotaika.

(Apie tai, kaip pacientei 
su dukrele sekėsi sekamas 
dienas ligoninėje ir iki su
grįžimo į namus, tilps se
kamoje šio skyriaus laido
je. ——* V-a)

Šeimininkėms

skanu 
pieni

recep-

Slaugė žestu 
ji neįgalinta 
pašaukė vir- 
man netikė-

ni a- 
ste- 
bet 
ap-

fizinės

Su šaltmėtės skoniu -i;
puodukas šalto pieno ’
šaukštas cukraus 
keli grūdeliai druskos 
3 lašai pepermint ekst

rakto
raudono daržovinio dažo 
vanilla šaltainės.
Įpilk pieną didelėn stikli

nėm Įmaišyk cukrų, drus
ką, ekstraktą. Įlašink lašą 
dažo. Ant viršaus uždėk 
kaušą šaltainės-

♦ \ # *

Su slyvine sunka
pusė puoduko prune juice 
šaukštelis lemono sunkos * 
2 šaukštai cukraus 
žiupsnytis druskos 
puodukas pieno.
Ištirpyk cukrų ir druską 

sumaišytose sunkose ir at
šaldyk. Kada laikas paduo-t^ 
ti, supilk sunkas į šaltą' 
pieną. Gerai sumaišyk * ir 
tuojau paduok.

PIENINIAI GĖRIMAI
Karštomis rugpiūčio die

nomis arba ir rudenėjantį 
rugsėjį gaivinančiai 
ir naudinga išgerti 
nių gėrimų.

Žemiau paduotieji
tai yra suplanuoti ir išban
dyti National Dairy Coun
cil įstaigoje, New Yorke.

Daugumai tų gėrimų rei
kalingi produktai visuomet 
randasi vidutiniai išga- 
linčios šeimininkės virtu
vėje. Dėl to patogu tokius 
gėrimus bile kada patiekti 
savo šeimai. Tinka jie pa
duoti ir svečiui-

Čia paduotieji kiekiai yra 
tik dviem. ■
Šo k o ladinis tirs tas

pinte šalto pieno
ketvirtadalis puoduko 

koladinio syrupo
1 kiaušinis, perskirtas
ketvirtadalis šaukštelio 

vanilla ekstrakto
keli grūdeliai druskos.
Sumaišyk pieną, syrupą, 

trynį, vanillą ir druską.Ge
rai suplak. Kietai suplak 
baltymą; pridėk pieno, mi
šinį ir vėl gerai suplak. Pa
duok aukštose stiklinėse. * * *•
Pieninis su bananėmis

2 puodukai šalto pieno
1 sutrinta banane
2 šaukšteliai citrinos 

sunkos
kelios dulkelės nutmeg
2 šaukštai cukraus
pusė pintės vanilla šal

tainės
keli grūdeliai druskos.
Sumaišyk viską dubeny

je. Plak iki pasidarys švel
nus ir purus. * * *
Su kleviniu syrupu

Žemiau paduotų receptų 
kiekiai taikomi 
porcijai.

ketvirtadalis 
maple syrupo

vanilla ar maple skonio giasi jos galėjimu pagarsė- 
šaltainės

puodukas šalto pieno.
Aukštoje stiklinėje su

maišyk syrupą su kaušu 
šaltainės. Laipsniškai' į- 
mąišyk pieną, o ant viršaus 
uždėk dar kauša šaltainės.

so-

Panelė Pasaulis
Los Angelėse apvainikuo

toji Panelė Pasaulis titulu 
jaunuolė “Carol Morris yra 
kilusi iš liaudies, vargo 
vaikas, nors dabartinis jos 
gyvenimas ir kelias į gra
žuoles gal nebuvo varga
nas.

Gražuolė brunetė būdama 
trejų metų amžiaus buvo 
dvasiškio La Verne Morris 
ir jo žmonos paimta auklėji 
ti iš vargo vaikąis našlai
čiais, pakrikusių porų vai- * 
kais ir pamestinukais per
pildytos prieglaudos Oma
ha mieste.

Mergaitė beveik iš pat 
pirmųjų savo atmenamojo 
gyvenimo dienų žinojo, kad 
jinai nėra tikroji duktė, tik 

i auklėtinė, bet, sako ji,: “Aš 
| turiu geriausius tėvus pa- 
i šaulyje.”

Kaip Miss Pasaulis, taip
tik vienai ir jos gerieji auklėtojai ne- 

! sigina to fakto, kad jinai į< 
puoduko j jų šeimą atėjo per prijį 

glaudą, o visi sykiu džiaiP

Today's Pattern

9302
12—20: 40

by UTa*
Pattern 9302: Misses’ Sizes 12 

14, 16, 18, 20; 40. Sizo 1G takes 4t4 
yards 39-inch fabric.

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.

ti ir, gal, galėti pasiekti 
Hollywooda. Kas žino? Šio 
titulo laimėtojoms teikia
ma proga išbandyti pozavi
mą prieš kameros ir filmų 
gamintojų akis.

Jeigu ji taptų aktore, 
Carol nebūtų pirmoji* pra
dėjusi savo kelią per prie
glaudą. Marjlyn Monroe, 
dabartinė veikalų rašytojo 
Arthur Millerio žmona, ir
gi yra buvusi prieglaudoje.

Chicago. — Dar 18 vaikų 
apsirgo polio. Iš viso per šį 
sezoną Chicagoje vaikų pa
ralyžium jau apsirgo 488.L

Darbininku sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Pats greitasis nuodas yra 
(“Cyanide”) ir hidrociani- a 
nė rūkštis “hydrocyanic • 
acid,” “prussic acid”). Tai | 
tas pats nuodas, kurį pa
skubėjo nuryt Geringas, 
kai jis priėjo prie pat liep
to galo. Šitas nuodas taip 
greit veikia, kad negalima 
taip greit susigriebt kokio 
priešnuodžio. Bet čia pa
sitarnavo laboratorijų pe
lės.

Pelei paduoda tyrėjai ci
anido ir, žinoma, pelė, kaip 
matai, ir nugaišta. Bet * 
tučtuojau jai įleidžia su 
adata vitamino B12, ir pe
lė atsigaivelėja. Vitaminas 
B12 vartojamas tūlais maift 
žakraujingumo nuotykiaisp* 
Chemiškai vadinanias “hy
dro - c o b alamin.” Gal tas 
pats vitaminas B12 galėtų 
atgaivint prūsine rūkštim . 
apnuodintą žmogų, jei 
jam tuojau pat 
įšvirkšti šito vitamino.
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Guy de Maupassant

MIS HARIET
(Tąsa)

žodžiai “ateiste”, “eretike”, 
kurių tikrosios prasmės kai
miečiai neišmanė, jų protuose 
sėjo abejones. Be kitko, jie 
tvirtino, kad anglė esanti tur
tinga ir kad ji visą savo gyve- 
ninią keliaujanti po visas pa
saulio šalis, nes jos 
išvijusi. Kodėl jos 
išvijo? žinoma, dėl 
bedievė.

Iš tikro, tai buvo 
egzaltuotų sdtvėri:

šeima 
šeima 
to, kad

ją 
ji

vienas tų 
tu, viena 

tų atkaklių principinių purito- 
nių, kurių tiek 'pagimdo An
glija, viena tų gerų ir sykiu 
nepakenčiamų senmergių, ku
rios įgrįsta visiems Europos 
kelneriams, gadina Italiją, 
nuodija Šveicariją, daro ne
pagyvenamus žavingu o s i irs 

^Viduržemio jūros miestelius, 
w visur atsineša keistas savo 

manijas, suakmenėjusių vai
dilučių papročius, neapsako
mus tualetus ir tam tikrą 
kaučiuko kvapą, tarsi nakčiai 
jas įkiša į futliarą. l

Kai aš pastebėdavau vieną I 
tokių žmogystų viešbuty, neš- 
dindavaus, nelyginant paukš
čiai, išvydę lauke baidyklę.

Tačiau šioji moteris man 
pasirodė tokia nepaprasta, 
kad ji man netgi patiko.

Ponia Lekašer, instinktyviai 
priešinga visam, 
kaimiška, savo 
jautė

jau
kai, 
gar-

kas nebuvo 
ribotu protu 

kažkokią neapykantą 
ekstatiškiems anglės poel-

> ūgiams. Jinai surado vardą 
^jai apibūdinti, vardą neabejo
tinai niekinamą, nežinia kaip 
užėjusį jai ant liežuvio, kaž
kokiu neaiškiu ir paslaptingu 
būdu gimusį jos galvoje.. Ji 
sakydavo: “Tai apsėstoji.” 
Ir šis žodis, prisegtas tokiai 
atšiauriai ir sentimentaliai bū
tybei, man atrodė baisiai ko
miškas. Aš pats ją nuo šiol 
tevadinau vien šitaip ir 
čiau pašėlusį smagumą, 
ją’ matydamas, galėjau 
šiai ištarti: Ap-sės-to-ji.

Aš klausdavau močią Leka
šer:

>■ —Na, ką beveikia šiandien 
Ą^nūsų “apsėstoji” ?

Ir kaimietė atsakydavo pa
sipiktinusiu veidu:

—Ar patikėsite, jinai pa
kėlė nuo žemės rupūžę, kuriai 
numynė leteną, parsinešė ją į 
savo kambarį, įsidėjo į praus
tuvę ir apraišiojo, nelyginant 
žmogų. Juk tai šventvagys
tė!

Kitą kartą, bevaikščiodama 
uolota pakrante, ji nupirko 
didelę, tik ką sugautą žuvį tik 
tam, kad vėl ją įmestų jūron. 
Ir žvejys, nors ir dosniai jam 
buvo užmokėta, smarkiai ją 
išplūdo; net jeigu ji būtų iš
traukusi jam iš kišenės, jis 
nebūtų taip supykęs. Po mė
nesio jis dar negalėjo apie 
tai kalbėti be apmaudo ir be 
keiksmų, O, taip! Mis Ha

rriet tikrai buvo “apsėstoji,” ir 
Tpmočiai Lekašer buvo užėjusi 

tikrai geniali mintis šitaip ją 
pakrikštyti.

Arklininkas, kurį vadino 
Pionierium, nes jis jaunystė
je buvo tarnavęs Afrikoje, 

i laikėsi kitokios nuomonės. 
Į sakydavo gudriu veidu :
> —O, toji senė pagyveno
t vo laiku.

Jeigu vargšė senmergė bū
tų tai žinojusi. .

Pusmergė Celesta jai patar
naudavo nenoromis, Ir aš ne- 

* galėjau suprasti, kodėl. Gal 
vien tik todėl, kad ji buvo 
stetimšalė, .kitos kalbos, kitos 
tautos ir kitos tikybos. Trum
pai tariant, tai buvo “apsės
toji.”

Ji leido laiką, klajodama 
po apylinkes, ieškodama die
vo ir jį garbindama gamtoje. 
Vieną vakarą aš ją radau 

(Abeklopančią krūmuose. Pa- 
w stebėjęs pro lapus kažką rau- 

/ doną, aš praskėčiau šakas, ir 
mis Hariet, susigėdusi, kad ją 
užtikau 
lo nuo 
mane 
tartum
durdienį.

Kartais, bedirbdamas tarp

Jis

sa-

uolų, staiga ją pastebėdavau 
ant jūrų kranto, nelyginant 
telegrafo stulpą. Ji skausmin
gai žvelgdavo į saulės pa
auksuotus marių plotus ir į 
tolimą, purpuru liepsnojantį 
Jangų. Kartais aS ją pama
tydavau slėny, greitai beei
nančią tuo savo elastišku 
anglės žingsniu; ir aš sku
bėdavau prie jos nežinau 
ko traukiamas, — tik tam, 
kad pasižiūrėčiau į šį vizio- 
nierės veidą, į jos sausą 
neišreiškiamą veidą, nušvi
tusį pasitenkinimu ir giliu 
vidujiniu džiaugsmu.

Dažnai taipogi aš ją už
tikdavau prie , kokios fer
mos, sėdinčią žolėje, obels 
pavėsy, su savo biblija, at
skleista ant kelių, ir žvilgs
niu, įsmeigtu tolumon.

Aš nebe j du toliau; tūks
tančiai meilės saitų ri
šo mane šiam ramiam 
krašte prie sodrių ir mielų 
peizažų. Man buvo gera 

j šioj nežinomoj fermoj, toli 
! nuo visko, prie žemės, gero- 
1 sios, šventosios, gražiosios 
ir žaliosios žemės, kurią ka
da nors ir mes patys patrę
šime savo kūnu. O gal, at
virai kalbant, mane sulaikė 
pas močią Lekašer ir tam 
tikras smalsumas. Aš no
rėjau bent kiek arčiau pa
žinti šią keistąją mis Ha
riet ir suprasti, kas dedasi 
vienišose tų senų klajojan
čių anglių sielose-

II
Mudu susipažinome gana 

keistai. Aš tik ką pabai
giau etiudą, kurs man at
rodė nusisekęs ir buvo toks 
iš tikrųjų. Po penkiolikos 
metų jis buvo parduotas už 
dešimt tūkstančių frankų. 
Tiesą sakant, jis buvo pa
prastas, kaip dusyk du — 
keturi, ir svetimas bet ko
kioms akademinėms taisyk
lėms. Visa dešinioji mano 
paveikslo pusė vaizdavo uo
lą, didžiulę dantytą uolą, 
apaugusią rudais, geltonais 
ir raudonais maurais, ir 
spinduliai iš saulėj liejosi 
ant jos, kaip alyva. Šviesa, 
nežinia iš kur trykštanti 
užpakaly manęs, krito ant 
uolos nuauksindama ją ug
nimi. Šitaip. Priešakinis 
planas—syaiginančiai vais
kus, pilnas tvaskesio ir 
švytėjimo.

Po kairei—jūra, 
mėlyna, ne švininė, o jūra 
nefritijinė, žalsva, 
ka, niauri jūra po 
dangumi.

(Aš buvau tiek patenkin
tas savo darbu, jog 'tiesiog 
šokinėjau nešdamas jį vieš- 
butin. Man norėjos, kad 
visas pasaulis jį tučtuojau 
pamatytu. Atsimenu, aš jį 
parodžiau karvei, besiga
nančiai prie tako, surikęs 
jai:

—Nagi pasižiūrėk, sene! 
Tu tokius dalykus matysi 
ne kasdien.< Priėjęs prie 

1 namų, tuoj pašaukiau mo
čią Lekašer, J staugdamas 
visa gerkle:

—Ei, ei! Šeimininke!
Eikšekit ir gėrėkitės!

Kaimietė priėjo artyn ir 
apžiūrėjo mano kūrinį bu
kaprotišku, nieko nenuvo
kiančiu žvilgsniu, kuris 
netgi nesugebėjo atskirti, 
kas čia atvaizduota: jautis 
ar namas.

Mis Hariet grįžo tuo me-- 
tu namo ir ėjo užpakaly

bet ne

pieniš- 
tamsiu

manęs kaip tik tuo momen
tu, kai aš, atkišęs ranką,' 
rodžiau paveikslą viešbučio 
šeimininkei. Apsėstoji ne
galėjo paveikslo nepamaty
ti, nes aš pasistengiau pa
kreipti jį taip, kad jis ne
paspruktų nuo jos žvilgs
nio. Ji išsyk sustojo, nu
stebus ir suglumus. Tai bu
vo, rodosi, jos uola, toji pa
ti, ant kurios ji užkopdavo, 
kad galėtų svajoti kiek tin
kama.

Ji savo anglišką, “o!” pa
sakė taip ryškiai ir pagi
riamai, kad aš atsisukau į 
ją šypsodamas ir tariau:

—Tai mano paskutinis 
etiudas, panele.

Susižavėjusi, komis k a i 
susijaudinusi, ji sumurmė
jo:

—O, jūs stebuklingai su
pranta gamtą-

Aš paraudau, sujaudin
tas šio komplimento, dieva
ži, kur kas labiau, negu 
kad tuo atveju, jeigu jį 
man būtų pasakiusi pati 
karalienė. Aš neatsilaikiau, 
aš buvau pavergtas, nuga
lėtas. Aš būčiau ją išbu
čiavęs, duodu garbės žodį!

Atsisėdau už stalų greta 
jos, kaip visada. Pirmusyk 
ji prabilo, garsiai reikšda
ma savo mintį:

— O, aš taip mylėjau 
gamtą!

Aš siūliau jai duonos, 
vandens, vyno. Dabar ji 
priiminėjo mano paslaugas 
su mumijos šypsena. Aš 
pradėjau šnekučiuotis su ja 
apie peizažą.

Po pietų, drauge pakilę 
nuo stalo, mudu ėmėm 
vaikštinėti po kiemą; pas
kui, be abejo, masinamas 
tų milžiniškų gaisų, kuriuos 
besileidžianti saulė uždega 
virš marių, aš atidariau 
vartelius, vedančius į uolo
tą krantą, — ir štai mudu 
einame petys į petį, paten
kinti ir laimingai, kaip dvi 
būtybės, kurios ką tik vie
na kitą suprato ir kiaurai 
pažino.

Buvo šiltas, švelnus va
karas, vienas tų palaimin
gų vakarų, kada ir. kū
nu ir dvasia jautiesi lai
mingas. Viskas mus pri
pildo džiaugsmo ir žavesio. 
Šiltas, kvepiantis oras, pil
nas žolių ir maurų kvapo, 
glosto mūsų uoslę savo lau
kiniu aromatu, glosto mūsų 
gomurį jūros skoniu, glosto 
sielą savo begaliniu švelnu
mu. Mudu ėjome dabar be
dugnės krantu, ties pat 
plačiąja jūra, kuri šimtas 
metrų po mumis rideno sa
vo nedideles bangeles. Ir 
mudu pravira burna ii* iš
plėsta krūtine gėrėme šį ty
rą vėjo dvelkimą, perskri- 
dusį per okeaną ir glamo
nėjant į mūsų odą, lėtą ir 
sūrų nuo tokio ilgo vilnių 
bučiavimo.

Apsisupusi savo languota 
skara, išviepusi dantis, an
glė įkvėptu veidu žvelgė į 
didžiulę saulę, besileidžian
čių jūron. Prieš mus tolu
moj, pačiame akiračio kraš
te, ryškėjo liepsnojančiame 
danguje siluetas tristiebio 
laivo, išskleidusio visas bu
res, o kiek arčiau plaukė 
garlaivis, palikdamas užpa
kaly savęs juostą dūmų, 
kurie nesibaigiančiu debe
siu driekėsi per visą hori- 
zontą. y

(Bus daugiau)
---------- 1----------------------------------------------------------------

Ar Tamsta jau gavai Lai* 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pa»irilpinkgauti.

Laisvoji Sakykla
PATSAI MUŠA IR 7 
PATSAI RfeKIA

Jau kelintu kartu A. Žilė
nas “lygina man kuprą” ir da
bar puola už tai, kad aš, 
kaip ir, manau, daug dien
raščio skaitytojų nesutinka
me su tūlais Chruščiovo išve
džiojimais. Norėjau išvengti 
su juomi diskusijų. Į jo ketu
rių špaltų “kritiką”, tilpusią 
17 d J liepos “L”, aš atsakiau 
tik porą pastabų. Bet, kaip 
sako, kad “valgant atsiranda 
apetitas”, taip ir pas Žilėną. 
“Laisvėje” iš 2 d. rugpiūčio 
jis vėl “draugiškai” ir “nuo
širdžiai” šaudo mano antrašu, 
mane prilygindamas prie vai
ko ir t.t. Kadangi jis tik tokį 
“draugišką” ir “nuoširdų” ; to
ną supranta, tai tokiu tonu ir 
manau su juomi atsisveikinti.

Jis “L” iš 17 d. liepos ra
šė,: “Trockis, Zinovjevas, Ka
menevas, o gal ir Bucharinos, 
pirmaisiais revoliucijos metais 
buvo Leninui artimesni bend
radarbiai, negu Stalinas — tą 
žino visi, kurie atmena tūos 
laikus”.

Žilėnas šį savo tvirtinimą 
negalės paremt iš jokio mark
sistinio šaltinio. Tai trockistų 
prasimanymas! Revoliucijos 
laiku Zinovjevas ir Kamene
vas buvo streiklaužiai; o tuč 
po jos Trockis ir Bucharinas, 
laike Bresto taikos, vos nepra
žudė tarybinę santvarką. Jie 
taip toli ėjo, kad buvo pasi
rengę nužudyti Leniną.
dėl Stalino, tai jis nuo 1912 
metų buvo partijos centre, vi
sur ėjo išvien su Leninu, buvo 
sukilimo vadovavimo j)ariu, 
nuo pirmų dienų tarybinės vy
riausybės buvo^ išrinktas į ko
misaru eiles. Tai tokia istori
ja.

(2) . Aš savo straipsnyje iš 
30 d. birželio rašiau, kas dėl 
Chruščiovo kalbos: “Kas dėl 
jos paskelbimo Tarybų Sąjun
goje, tai manau, kad ji ten 
niekados nebus paskelbta”.

Žilėnas “L” iš 17 d. liepos 
iškraipo mano mintį,. sakyda
mas, kad būk aš ten sakau, 
“kad pačioje Tarybų Sąjungo
je gal nereikėtų jos skelbti”. 
Mano aiškiai pasakyta, kad 
aš netikiu, kad ten ta kalba 
bus paskelbta, o “kritikas” 
tvirtina, būk aš sakau, .kad 
“gal nereikėtų jos skelbti'”.

(3) Kodėl Žilėnas taip įpy
kęs prieš mane? Kodėl jis 
rašo, kad būk aš elgiuosi 
“kaip vaikas” ? Tik todėl, kad 
aš netikiu į Chruščiovo ne
klaidingumą, nedarau iš jo 
“neklaidingojo kulto”, tik to
dėl, kad nesutinku su dauge
liu Chruščiovo apkaltinimų. 
Ar aš ir kiti sąmoningi žmo
nės turime tam teisę? Manau, 
kad taip. Ar aš ir kiti turime 
teisę net manyti, kad gal bū
ti neviskas taip užsienyje 
duota, kaip Chruščiovas 
bėjo? Manau, kad mes 
me/tam teisę.

Žilėnas už Chruščiovo
bą. Tai jo valia. Bet kokią 
teisę jis turi pulti tuos, kurie 
kitaip masto?

i (4) Žilėnas myli kartoti apie 
bendrą — kolektyvę vadovy
bę. Ar aš kur tam pareiškiau

. priešingumą ? Nieko!
Būdamas LLD centro sekreto- 

. liaus Vietoje per 23-jis metus, 
kasmetai turėjau reikalo su 

, mažiausiai 500 draugių ir 
draugų, kuopų ir apskričiu 
viršininkų. Ir per visą laiką 
neturėjau nei vieno nesusipra
timo. Kodėl? Todėl, kad aš 
netikėjau ir netikiu, kad

Jis sake, 
medžių nematau

Kas

per- 
kal- 
turi-

kal-

Draugiją išauklėjo koki “tė
vai”, “dėdės” ir “tetos”. Aš 
žinojau, kad ją išauklėjo šim
tų draugių ir draugų energi
ja, kurie veikė ruošdami pa
rengimus, ,verkaudami narius, 
išrinkdami duokles. Aš mokė
jau išklausyti ir priimti jų pa
tarimus ir suteikti Centro 
patarimus. Tai ir buvo kolek
tyve, bendra Draugijoje va
dovybė.

(5) Žilėnas rašo 2 d. rugp.: 
“Bet diskusijos vyriausiai ei
na ne dėl Stalino rolės”. 
Tai dėl ko jos eina, ar dėl 
Stalino ūsų ? Patsai Žilėnas 
prirašė jūras. Kalba apie Sta
lino kelią, ginčijasi nuo pat 
revoliucijos pradžios ir paskui 
sako, kad diskusijos neina 
apie Stalino rolę, 
buk aš už
miško. Man atrodo, kad Žilė
nas paklydo eidamas apie vie
ną medį ir nesuranda kelio.

Chruščiovas kalbėjo apie 
Stalino rolę. Laisvėje iš 8 d. 
birželio redakciniame straips
nyje buvo perduota Chruščio
vo kalbos turinys, ten taip 
pat buvo kalbama apie jo ro
lę. Patsai Žilėnas tiek daug 
prirašė, o dabar sako, kad 
tai nebuvo kalba apie jo rolę. 
Taigi, mano “kritikas” nega
li nei su savimi susikalbėti.

Diskusijose aš griežtai lai
kiausi temos. Padaviau fak
tus, datas, skaitlines, žijėnas 
nieko negalėjo prieš tai pa
statyti. Bet jis, būdamas nu
sistatymo: “Kaip tu drįsti 
prieštarauti Chruščiovui”, ne
silaikė temos, nuolatos kišo 
Tarybų Sąjungos yidujinius 
reikalus, tarptautinius klausi
mus, tartum aš tais klausi
mais nesutinku, arba . mano 
nuolatinis “kritikas” juos ge
riau supranta.

“Laisvėje” 2d. rugp. Žilėnas 
dėl Stalino rolės, 1-je koluin- 
noje rašė: “Suvažiavime 
Chruščiovas tarp kitko taipgi 
apsistojo ir prie Stalino rolės 
kare ir pažymėjo, kad Stali
nas nebuvo toks visų laimėji
mų architektas, kaip tai buvo* 
perstatoma Tarybų Sąjungoje 
žmohėms anksčiau”.

Trečioje kolumnoje jis rašė: 
“Chruščiovo kalba buvo ap
kaltinimas prieš Stalino rolę.” 
Tai jau ne vien karo reikale, 
bet bendrai. Ir ten pat Žilė
nas rašė: “Diskusijos visame 
pasaulyje vyksta tos kalbos 
pagrindu”.

Išeina, kad diskusijos vyks
ta Stalino rolės ’pagrindu. Ži
lėnas minimame straipsnyje 
rašė, kad “bėda” su mano 
“galvojimu”. Prisipažinsiu, 
kad aš nepakankamai gudrus 
Suprasti Žilėną, kuris baigda
mas savo straipsnį jau nežiąo, 
ką jis rašė jo pradžioje ir vi
duryje. Ir ne mano gabumais 
su juo susikalbėti pasaulinio 
mosto klausimais, jeigu mes 
jau negalime susikalbėti net 
vienu klausimu-

Kalbėdamas į temą, aš bu
vau šaltas linkuj Žilėno, nors 
jis prieš mane jau1 prirašė 
daug špaltų, kraipydamas min
tį, siųsdamas mano antrašų 
“gražius žodžius”. Nepaisant 
to, Žilėnas sakosi, kad jis dis- 
kusuoja “draugiškai” ir “nuo
širdžiai”, tartum pateiktų 
faktų ir diskusijų tono esame, 
aš ir jis teisėjai, o ne dienfaš- 
čio skaitytojai.

D. M. Šolomskas

Chicago. 111. •...
Kaip mirtis rankioja 
mūsų tautiečius

Apie dvi savaitės atgal liko 
palaidotas senąja! kartai ge
rai žinomas Juozo Grušo, ant
rosios kainos sūnus Edwardas. 
Jis buvo muzikantas iš pat 
jaunystės, grojo būgną jau
nuolių muzikos rateliuose, sa
vo dviejų sesučių ir brolio bū
ryje. O vėliau tai didžiųjų 
orkestrose ir benuose.

Edwardas buvo lėto būdo 
jaunuolis, kuklus pašnekiuose 
ir sarmatlyvas pažiūroje, bet 
šiaip labai rūpestingas ir nuo
širdus jam uždėtų pareigų at
likime.

Rodos ar čia seniai Grušų 
šeima gyveno, dirbo ir triūsė, 
susidedanti iš viso šešių narių : 
dvi dukterys, du sūnūs ir pa
tys tėvai. Ja ir du, nariai pasi
traukė ir daugiau nebegrįš 
prie savųjų. Keletas metų at
gal pasimirė Grušienė, o da
bar ir sūnus.- Pats Grušas jau 
yra ligonis ir kokioj tai insti
tucijoj padėtas; sunykęs ir se

natvės šydru apgobtas. Jis 
buvo populiarus žmogus, ypa
tingai muzikos srityje. Iš pri
gimties turėjo gabumą muzi
koje. Jaunose dienose jau 
Lietuvoje klernetą puikiai pū
tė. Į šią šalį atvykęs, nors ir 
sunkiose aplinkybėse gyven
damas, nepasitraukė nuo savo 
mylimo 'instrumento.

J. Grušas ne tik jaunuolių 
grupes gražiai muzikos moki
no, vadovavo, bet ir lietuvių 
chorus. Anais metais, kai Chi
cago je vienu tarpu trūko 
chorvedžių, kurie galėtų vesti 
chorus, Pirmyn Choro vedėjui 
J. Jankauskui prasišalinus, iš
vykus į Lietuvą ir Amerikon 
negrįžus, tą chorą vadovavo 
Juozas Grušas, Petras Sarpa- 
lius ir kiti.

Malonu prisiminti buvusį 
muziką ir visą Grušų šeimą ir 
kartu liūdna, kad ta pasižy- • 
m ėjusi, visur linksma su sa
vo dalyvavimu ir grupėmis ir 
pavieniai kaipo solistai, dabar 
jau neteko dviejų narių, o tre
čias ligoninėje randasi.

R. Š.

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Įvykis—

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September
J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

Prašome visų į(jitemyti dieną ir vietą, kada ir 
kur piknikas įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką. Čia turė
site daug malonumo sau ir paremsite spaudą 
finansiniai.

Rengėjai

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją Ir prisidėsite 
prie apšvįetos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knyga iš 128 puslapiu, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

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

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

Vardas ........................ ....................................................................................................................

Antrašas

Miestas
l

!r

Dabar Laisves kaina
Jungtinėse Valstijose $10 metams

6 mėnesiams $6.00

Dalyje Queens County $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Įvertinkime ilgametį rašyto- 
ją—Seną Vincą — užsisakyki
me jo poezijos knygą.

Kanadoje $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

I

šitokioj padėty, paki- 
žemės, spoksodama į 
išsigandusiom akim, 
pelėda, užklupta vL

REG'^ESTHER fycon
YOU RET I Plpf HE'S ''W 
.THE MAN WHO KEEPS*

6OSH THIS LAWN GROWS 
. FAST—

he? reg-l 
'got a minute

’ tex's Nor put 
slT OFF ANY LON6ER- 

LETfe GO AN£> 
REGISTER SO WE 

CAN VOTE.'
THAT'S THE 
WAY lb GET 

THINGS DONE!

Kitur užsieniuose $15.00 metams
6 mėnesiams $8.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 5 c.

Naujai užsisakydami arba atsinaujindami 
dienraštį Laisvę laikykitės aukščiau 

nustatytų kainų.
Siųsdami prenu/neratas adresuokite:

Laisvė , '
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Taip užsimezga draugyste
(Lietuvos ir Baltarusijos gy
vulių augintojų susitikimas) pasakojo Kristina. —Vidutinis

Neveltui melžėjos ir kiaulių išmilžis — 3,698 litrai. Reikia 
šėrikės, atvykusios Maskvon į j pasakyti, kad tiek vasarą, 
Visasąjunginę žemės ūkio pa- tiek ir žiemą mes aprūpiname 
rodą, laiko Izabelę šliuževi- mūsų karves pakankamu kie- 
čiūtę prityrusiu žmogum. Iš. kiu pašarųo Ir čia ypač norisi
tikrųjų — šliuževičiūtė paro-Į pažymėti kukurūzus.

' doje nebe pirmą kartą. Pra
eitais metais Kapsuko rajono 
“Šešupės” kolūkis patikėjo jai 
demonstruoti Visasąjunginėje 
žemės ūkio parodoje geriau
sią karvę. Ir suprantama, kad 
pirmą sykį atvykę šiemet iš pieno, pažymėjo:

i —Reikia mums
kreipiasi keistis patyrimu tiek 

Lietuvoje, tiek ir ;
VŽŪP atida-! draugais baltarusiais, 

, Lietuvos riais mes lenktyniaujame.

melžėjo- 
karvės 
mūsiš- 
ti krai

pą ty r i-
o su kai kuriomis iš jų 

parvažiavusios namo, 
Lenktyniavo-

Lietuvos gyvulių augintojai su 
daugybe klausimų 
kaip tik į ją.

Vieną dieną, 
rymo išvakarėse, 
melžėjos ir kiaulių šėrikės su
sirinko draugėn apsvarstyti, 
kaip praleisti laiką parodoje 
taip, kad ūkiai, pasiuntę jas, 
gautų kuo daugiau naudos, 
kaip padaryt, kad milijbnams 
lankytojų kuo geriau pade
monstruotų savo augintinius, 
apie ką parašyti į savo ūkius. 
Glaudžiu ratu susėdo Lietuvos 
pasiuntiniai ant smaragdinės 
žolės, kuri tankiu kilimu klo
ja šį gražų Maskvos žemės 
kampelį. Plačiai kalbėjosi Lie
tuvos gyvulininkai. Pačiame 
pasikalbėjimo įkarštyje žodį 
paėmė Izabelė šliuževičiūtė:

—Pernai, — pasakė jinai,—• 
mes, Lietuvos melžėjos, labai 
susidraugavome su 
mis iš Ukrainos. Jų 
stovėjo čia pat, greta 
kių. Mes dalijomės su 
nietėmis melžėjomis 
mu, 
paskui, 
susirašinėjome.
me net. O ką, jei šiemet mes 
tokį pat lenktyniavimą pradė
sim su Baltarusijos gyvulinin- 
kais? Jie mūsų kaimynai, res
publikos greta, o ir čia, pa
rodoje, eksponatai iš Lietuvos 
gyvulininkystės fermų stovi 
netoli Baltarusijos eksponatų.

Visi sutiko. Ir kol buvo 
kalbama apie tai, ar karvės, 
atvežtos į parodą iš Lietuvos 
ūkių, nepradėjo duoti mažiau 
pieno, ar nesumažėjo kiaulių 
apetitas, Izabelė šliuževičiū
tė nuėjo pas kaimynus ir po 
kelių minučių grįžo drauge su 
grupe Baltarusijos gyvulįnin- 
kų, kuriems parodoje vado
vauja garsioji melžėja BTSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė Lidija Andriejevna Ne
grą iš tarybinio ūkio “Krasna- 
ja Z vėzdą” (“Raudonoji 
žvaigždė”).

Taip nelauktai prasidėjo 
šis susitikimas — pirmas susi
tikimas tarp Baltarusijos ir 
Lietuvos gyvulininkų, daly
vaujančių ’1956 metais Visa
sąjunginėje žemės ūkio paro
doje.

Viena po kitos kalbėjo mel
žėjos, šėrikai, kiaulių šėrė- 
jos. Kiekvienas jų pasakojo 
apie tai, kokius gyvulius atsi
vežė jis į parodą iš savo ūkio, 
dalijosi 'patyrimu, stengda
miesi pilniau atskleisti meto
dus, padėjusius pasiekti ge
rus rezultatus. 

f

Atsakydami į draugų balta
rusių klausimus, “Šešupės” 
arteles nariai pasakojo apie 
tai, kad pereitais metais kiek
vienam šimtui hektarų aria
mos žemės pas juos atiteko po 
282 centnerius pieno, po 22.6 
centnerio mėsos ir po 106,254 
rublius pinigais. Kolūkyje pa
statyta dešimtys namų, yra 

\ sava elektrinė, puiki karvidė. 
\ —Q daug pieno iš kiekvie

nos karvės primelžėte ?— 
klausia Lidija AndriejeVha 
Negrą.

—Po 3,306 litrus.
Draugams baltarusiams pa- 

. tiko dvi Lietuvos žalųjų veis
lės karvės, kurias atsivežė į 
parodą melžėja Kristina Peni- 
kaitė iš Žagarės rajono Žarė
nų - Latvelių tarybinio ūkio. 
Kristina smulkiai papasakojo 
apie savo augintines Puodę ir 
Erą. Era pereitais metais per 
aštuntą laktaciją davė dau
giau kaip 6,00(Ž litrų pieno, o 
Puodė per pirmą laktaciją —• 
4,883 litrus.
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—Aš prižiūriu 15 karvių,—

Ona Norkutė iš Kurš'ėnų ra
jono Tryškių tarybinio ūkio, 
papasakojusi apie tai, kaip ji 
pasiekė, kad jos karvė Taurė, 
kurią ji atvežė į parodą, duo
da kasmet 5,600—6,000 litrų

daugiau 
pas mus 
su mūsų 

su ku-

Lietuvos melžėjų prašoma, 
pasisakė BTSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatė Lidija 
Negrą. >

—Per pastaruosius penke
rius metus, — sako jinai, —• 
gyvulių skaičius Baltarusijoje 
padidėjo 122 procentais, ir 
mes toliau didinsime karvių, 
kiaulių, avių skaičių. Juk ša
bai kasdien reikia vis daugiau 
karvių, mes pasiekėme, kad 
vidutinis pieno išmilžis suda
ro 5,057 kilogramus. Aš pati 
prižiūriu 10 karvių; vidutinis 
jų išmilžis — 6,047 kilogra
mai. Į parodą aš atsivežiau 
dvi karves iš mano grupės: 
Gvinėją, kuri pereitais metais 
davė 8,3,12 litrų pieno, ir Ivol- 
,gą, kuri davė 5,607 litrus.

Baltarusijos gyvulininkai 
susidomėjo ir Lietuvos kiaulių 
augintojų patyrimu.

Lietuvos kiaulių šėrikės, at
vykusios į parodą, turėjo ką 
parodyti ir papasakoti savo 
draugams baltarusiams. Štai 
visai jaunutė kiaulių [šėrėją 
Flena Svetikaitė (iš Dotnuvos 
rajono J. žemaitės vardo kol
ūkio) išleido pasivaikščioti di
džiulį Lietuvos baltųjų veislės 
kuilį ir 9 paršiukus. Sunku 
buvo patikėti, kad paršeliams 
iš viso tik 5 mėnesiai — tokie 
jie dideli ir įmitę. Paskui ro
dė savo augintinius ir dalijosi 
patyrimu kiaulių šėrikės Valė 
šnapštytė ir Pakruojo rajono 
“Gegužės Pirmosios” kolūkio, 
Felicija Gavrilčikienė — pri
tyrusi Dotnuvos rajono “Tie
sos’’ kolūkio kiaulių šėrėją ir 
kitos. Buvo kalbama apie rei
kalą plačiau praktikuoti vien
kartinius apsiparšiavimus, apie 
kiaulių penėjimą mėsai ir be
konui, apie racionus.

Ilgai dar kalbėjosi dviejų 
respublikų — Baltarusijos ir 
Lietuvos — pasiuntiniai, at
vykusieji į Visasąjunginę že
mės ūkio parodą. O prieš iš
siskirdami vieningai nutarė—• 
po šio susitikimo bus nauji su
sitikimai, per kuriuos dviejų 
lenktyniaujančių respublikų 
gyvulių augintojai galės xda
lykiškai ir. draugiškai 
keisti patyrimu.

* M. Tamarinas

pasi-

Philadelphia, Pa.
Paulina Walantiene, gyv. 

po num. 7935 Lister St., PhD' 
ladelphia, Pa., skalbiamojoje 
mašinoje susižeidė kairiąją 
ranką. Linkiu jai greit pa
sveikti !

Kita nelaimė. May Mitchell, 
atvykusi iš Kalifornijos pas 
savo sūnų, 2712 Veser Lane, 
Willow Grove, parpuolė ir iš
silaužė tris šonkaulius. Lin
kiu ir jai greit pasveikti!

A. 'Žalneraitienė

Philadelphia. — UE loka- 
las 107 po 296 dienų streiko 
susitarė su Westinghouse 
kompanija Lesteryje. Dar 
nepaskelbta, kokiomis sąly
gomis susitarta.

REIKALAVIMAI
I

Reikalinga moteriškė, prižiūrėti 
du vaikučius. Atlyginimas — kam
barys ir valgis (board), 
giau informacijų, prašome 
ti bile laiku—FA. 7-9094.

Dėl dau- 
skambin-

(153-156)

New York)^/ZM/7liilo<
Policininkas pašovė 
14-os metą berniuką

Policininkas Charles DeBoi- 
ssiere žemosios East Side sri
tyje pašovė ir rimtai sužeidė 
14 metų berniuką Victorą Ve
gą, ateivį iš Purerto Rico. Po
licininkas teigia, kad Vega ir 
trys jo draugai jaunuoliai jį 
užpuolė, kuomet jis vakare 
po tarnybos ėjo namo. Jis bu
vo apsirėdęs civiliniais drabu
žiais. Anot jo, Vega jam be 
jokios priežasties sudavė per 
galvą beisbolės 
jis jam įsakęs” 
Vega vis bėgo,

Policininkas, 
sveikas, bet ligoninėje, taip 
pasakojo. Victoras Vega, pa
vojingai sužeistas, iki šiol ne
galėjo būti klausinėtas.

Sakoma, kad sritis, kur in
cidentas įvyko,' yra vieta,vku
rioje policija ir praeitoje daž
nai elgėsi žiauriai su puerto- 
rikiečiais. Puertorikiečių or
ganizacijos sako, kad polici
ninkai į kiekvieną stovinėjantį 
jaunų 
žiūri kaip į 
minalistus” 
vaiko arba atakuoja savo 
domis.

lazdai po ko 
sustoti, o kai 
jis jį pašovė.

kuris < gan

puertorikiečių būrelį 
“potencialius kri- 
ir juos tuojau iš- 

laz-

Jaunieji demokratai 
indorsavo Harrimana

Jaunieji New Yorko demo
kratai laikė savo suvažiavimą. 
Nors jaunųjų demokratų tar
pe yra ir daug simpatijos Ste- 
vensonui, suvažiavimas laikė
si partinės disciplinos ir pase
kė Tammany organizacijos 
nurodymus, pasisakė už Har
rimana. 1

Jaunieji demokratai nepri
ėmė nutarimo apie vice - pre
zidentinį kandidatą, bet neo
ficialiai paskelbė, kad remtų 
majorą Wagnerj. Tai padary
ta, nors jauniėji demokratai

‘tikrai žino, kad suvažiavimas kystes Unija, 
jokiu būdu nenominųotų kan
didato į prezidentus ir kandi
dato į vice - prezidentus' iš 
vienos valstijos.

Jaunieji demokratai pošė- 
džiavo tris dienas Piccadilly 
viešbutyje.

Iš atostogų
Sylvija Pužauskaitė, rich- 

mondhilietė, yra Europoje, 
atostogauja. Neseniai R. ir E. 
Mizarai gavo Sylvijps atviru
ką iš Šveicarijos/ • •

* * *
Neumanas, iš Mil--
Wis., atostogų metu 

ir Kanadoje. Iš ten 
kurioje

Julius 
waukee, 
lankėsi 
jis prisiuntė kortą, 
sveikina visa Laisvės persona
lą.

N.
Polio epidemijos nebūsią

Daktaras George Baehr, 
Y. valstijos sveikatos komisi
jos pirmininkas, sako, Jcad 
jau beveik tikra, kad šiais 
metais čia neturėsime polio 
epidemijos.' Bet jis sakė, kad 
vis vien būtų gerai, jeigu apie 
pusė milijono mokyklinio 
žiaus vaikų, kurie gavo 
vienus skiepus, gautų ir 
rus. *

am- 
tik 

ant-

PRANEŠIMAI
SUSIRINKIMAS .

L.L.D. 185 kp. susirinkimas 
įvyk/ rugpiūčio (Aug.) 8 d., 
7:30 vaj. vak., 110-0.6 Atlan
tic Ave.r Richmond Hill.

Nariai malonėkite atsilan
kyti skaitlingai

Valdyba

BROCKTON. MASS.
LDS 67 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio (Aug.) 9 d., Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Prašome visų narių mesti tinginį į 
šalį ir ateikite į susirinkimą, nes 
delegatai išduos raportą iš 12-tojo 
seimo, kuris įvyko 
Išgirsite daug naujų

Vienas

Worcesteryje. 
dalykų, 

iš delegatų.
(15L153)

Komunistų vadovai atsake 
dvasininkų apkaltinimams
Dieną, kuomet Trachten- 

bergas, Charney, Jacksonas 
ir trys kiti komunistų vadai 
tapo teismo rasti kaltais, šim
tas dvasiškių, daugumoje pro
testantai, išleido viešą laišką. 
Tame laiške jie apkaltino ko
munistus, kad jie eina nege
ru keliu1 ir ragino juos “apsi
galvoti”. Po tuo viešu laišku 
pasirašė pastorius Charles W. 
Lowry ir kiti žinomi religiniai 
asmenys. 1

Dabar komunistai paskelbė 
atsakymą. Jie sako, kad dva
sininkų kaltinimai ' neparemti. 
Komunistai darė klaidas ir jie 
taipgi kalti, kad nekritikavo 
praeityje klaidų, kurios bu-

Kas tai šukele gaisrus septyniose 
bažnyčiose; areštavo įtariamą
Praeitą sekmadienį gaisrai 

tapo sukelti net septyniose 
New Yorko bažnyčiose, įskai
tant šv. Patriko katalikišką 
katedrą ir šv. Bartholomėjaus 
ir Šv. Thomaso bažnyčias. Nei 
vienoje bažnyčioje gaisrai ne
padarė daug žalos, nes jie bu
vo laiku pastebėti. Visur ras
ta žymių, kad tai buvo tiks
lūs padegimai.

Pirmadienį policija paskel
bė, kad suimtas įtartinas as
muo, tūlas Salvador Sorenti- 
no. Jis suimtas gatvėje, sako 
policija, kai įtartinai elgėsi. 
Pas jį rastas buteliukas benzi
no, skarmalai, popiergaliai ir

‘‘Niekas nepaskendo 
per gelbėjimo 
operacijas”
į Italijos Amerikos laivinin- 

kuriai priklau
sę paskendęs didysis garlaivis 
Andrea Doria, išleido kitą 
pareiškimą apję^ jūrininkų el
gesį. Linija sako, kad visi 
užmuštieji ir pranykusieji tu
rėjo savo kabinas kaip tik to
je laivo dalyje, kurią tiesio
giniai smogė švedų laivas 
Stockholm. Kitaip sakant, nie
kas nežuvo ir nepaskendo 
per gelbėjimo operacijas pas
kui.

• Italijos - Amerikos linijos 
pareiškimas, jau trečias iš 
eilės, tai vis pastangos at
mušti kaltinimus, kuriuos 
New Yorko spaudoje pasklei
dė kai kurie keleiviai,, kurie 
sakė, kad Andrea Doria jū
rininkai neparodė pakanka
mai drąsos ir atsidavimo gel
bėjimosi operacijose.

Tuo tarpu Švedijos - Ame
rikos linija, kuriai priklauso 
Stockholm, derisi su keliomis 
laiyų statybos firmomis 
Stockholmb . pataisymą, 
laivas dabar New Yorko 

1 plaukoje, Brooklyne.
Uraganų sezonas artėja

New Yorko valstijos Civili
nio apsigynimo komisija vėl 
įspėjo gyventojus, khd artina
si uraganų sezonas. Komisija 

: ragina 
klausytis 
ypatingai 
sti, jeigu 
uraganus.

apie 
Tap 

prie-

gyventojus dažniau 
radijo pranešimų, 

vakarais, kad išgir- 
būtų, įspėjimą apie

Atidarytas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams 

jurų maudynės prie pat namo

OCEAN VIJEW
GUEST HOME

užsisakykite kambarius
vasarojimui.

VIOLET’S
I

Kainos nebrangios. Tuojau
•I arba apartmentus

125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J 
TelėfonM 8-2888

vo daromos kitur. Bet pagrin
diniai komunistai neturi dėl 
ko atsiprašyti, nes jie visomis 
pajėgomis kovojo už Ameri
kos žmonių gerovę. ' •

šeši komunistų vadai klau
sia dvasiškių, kodėl jie iš vie
nos pusės su tokiu pasipikti
nimu ir įkarščiu kalba apie 
nusikaltimus Tarybų Sąjungo
je ir kituose socialistiniuose 
kraštuose, bet tyli arba be
veik tyli, kai rasistiniai linči- 
ninkai Pietuose vaikšto laisvi, 
kai Aukščiausio teismo įsaky
mai baigti segregaciją laužo
mi, kai kalinami tokie atsida
vę Amerikos liaudies vadai 
kaip Elizabeth Gurley Flynn 
ir t. t.

degtukai.
Policija sako, kad suimta

sis yra senyvas imigrantas iš 
Italijos. Savo jaunystėje jis 
Italijoje studijavęs kunigų se
minarijoje. Policija vysto te
oriją, kad jis gal dabar jau
čia dėl tam tikrų priežasčių 
didelį pasipiktinimą bažny
čioms.

Suimtasis pirmadienį buvo 
nuvežtas Belevue ligoninės 
psichiatrinėn klinikon, kad 
egzaminuoti jį protiniai. Pra
vesta krata jo kambaryje ir 
rasta visokių krypčių filosofi
nės literatūros, sako policija.

t

Tures naują žurnalą
Pradedant ateinančiu sek

madieniu, “Herald - Tribune” 
prie savo sekmadieninės lai
dos turės naują priedą, žur
nalą, kuris vadinsis “Living 
Today”. Tai bus priedas, ku
ris apims straipsnius apie 
maistą, namus, fasonus, ke
lionę ir panašius dalykus.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
spauda, radijas ir televi- 

kupini žinių ir
tęs 
zija bus 
straipsnių tik apie suvažiavi
mus.

Patys stambiausieji kores
pondentai siunčiami į tuos du 
miestus, kad jie tėmytų ir vis
ką smulkiai aprašytų.

Mūsų laikraštis yra per ma
žas ir per biednas, tad mes 
nepajėgiame ten turėti savo 
atstovus. Tačiau bandysime 
mūsų skaitytojus informuoti, 
aprašant pačius svarbiausius 
suvažiavimuose įvykius.

Kai kurie mūsų žmonių dar 
vis tebėra linkę taip galvoti: 
Abidvi tos partijos yra sese
lės, abidvi jos sukirptos iš 
vieno ir to paties audeklo, 
todėl kreipti daug dėmesio į 
jas neverta.

-Iš tikrųjų, tai klaidinga 
nuomonė. Turime Juk žinoti, 
kad viena iš tų partijų kon
troliuos 85-ąjį Kongresą. Vie
nos iš tų partijų kandidatas 
bus išrinktas šalies preziden
tu.

‘ Todėl tenka akyliai domė
tis tuo, ką tų partijų suvažia
vimai tars, ką jie darys.-’

Studijavo gyvenamus 
butus seniem žmonėm

po Į 
kur jis susi- 
statyba se- 

Jis sako, kad

New Yorko valstijos butų 
komisijonierius Joseph P. Mc
Murray grįžo, iš kelionės 
Vakarų Europą, 
pažino su butų 
niems žmonėms, 
eilėje valstybių, bet .virš vis
ko Olandijoje, speciališki ap- 
artmentiniai namai senukams 
statomi. Apartmentai taip 
Įrengti, kad senyvi žmonės 
juose jaustųsi patogiau1 ir sau
giau : vonios tokios, kad len
gva į jas įlipti, langai lengvai 
atsidaro ir užsidaro, laiptų 
yra mažai, ir t.t.

Jis lankėsi - Britanijoj, Fran- 
Danijoj, 
Italijoj, 

Rytų Eu- 
kraštų jis

kad vals-

cūzijoj, Olandijoj, 
Švedijoj, Austrijoj, 
Šveicarijoj ir kitur, 
ropos socialistinių 
neaplankė

McMurray sako,
tija pašventė $25,000 to klau
simo studijavimui. Galimas 
dalykas, kad kur nors New 
Yorke pradės statyti specialų 
projektą senukams.

Dailininką Sąjunga 
prieš diskriminaciją

Dailininkų unija (Artists 
Equity Association) išleido 
atsišaukimą į visus savo na
rius, kuriame ragina juos vi
somis pajėgomis kovoti prieš 
rasinę diskriminaciją. Daili
ninkų unija sako, katįl daili
ninkai turi ypatingą užduotį 
prieš rasizmą, nes rasizmas 
yra tikros dailės ir bile kokios 
kultūros priešas.

Unijos nariai raginami ne
prisidėti prie jokio -veiksmo, 
kuris vienu ar kitu būdu pa
deda rasistams.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

HELP WANTED-MALE

Watchmen. At least 25 yrs. 
old. 6 day wk, paid vacations, in
surance & hospitalization. Neces
sary equipment furnished. Must 
have clean record. Call RE. 2-8298 
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

JIG MAKER—SAMPLE MAN

Patyręs. Vielų šapa.
Nuolatinis darbas. Alga atdara.

HY. 7-1282.
(150-156)

OPERATORIAI 
APMUŠINfcTI RAKANDUS

Daliai Laiko ar Nuolat.

RE. 4-6629.

(15^-154)

STALIORIUS. Patyrus prie ra
kandų krautuvėse. Nuolatinis- dar
bas.
MESTEL STORE CONTRACTING 

CORP.
122 Forrest St., B’klyn, HY. 7-2380. 
14th St. Canarsie Line iki; Morgan 
Ave., Flushing Bušu iki Wilson Ave.

(153-159)

ŠEPEČIŲ DARYTOJAS
Patyręs prie maliavos ir liakerio 

šepečių. Pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas. Gera alga. Puikios darbo 
sąlygos. WOrth 4-8472.

(148-154)

STONESETTER 
(Akmenėlių Pri taikyto jai)

REGAL WATCH CASE CORP. 
74 Lafayette St.

WO. 2-2080
(147-153)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

OPERATORES

Patyrusios ant Ęluskučių 
Gera Alga.
SO. 8-8G82

(150-156)

Rankų siuvėjos ir ISsiuvinėtojos. 
Patyrusios.
FISNAR 

1797 1st Avė. 
S A. 2-2445.

(151-153)

OPERATORES
Siūti apatinius ir viršutinius dra

bužius Ant mašinos ar ranka. Nuo
lat. Gera alga.v

BELLE MAID FOUNDATION
214 Duffield St., B’klyn. TR. 5-9483

IRT iki Hoyt; BMT iki DeKalb;
8th Ave. iki Jay St.

(151-157)

Nuolatinis
Skambin-
9-8828 ar

Narnų darbininkė. ( Guolis vietoje,j 

nuosavas kąmbarys ir vonia. Dak
taro namai. 5% dienos, 
darbas. Arti miesto, 
kite ištisą savaitę. CE. 
CE. 9-2079.

(148-154)

OPERATORS
Experienced on canvas and leal her.

EVERLAST CO.
175 Walnut Ave., Bronx

138 St. Bus stop at door.
WY. 3-0100

(149-155)

Namų Darbininkė. Ideališka vio
la moteriškei su kūdikiu tarp 5—10 
metų. 4 rūmų apt., priskaitant algą. 
Skambinkite Darien, Conn. Oliver 
5-1537, bile laiku. Paprastom die
nom, Eldorado 5-1158. (NYC)

(153-155)

Namų Darbininkė. Biskj papras
to virimo. Nėra vaikų, mažas apart- 
mentas. Visi pritaisymai. 5’,& dienas 
j savaitę.. Skambinkite:

BE. 7-9138.

(153-156)

NURSE

Registered. P'or night duty, 
also afternoon shift.

OLINVILLE NURSING HOME
KI. 7-7860.

(153-159)

Namų Darbininkė. Guolis vietoje. 
TV, oro vedinamas kambarys. Pri- 
vatiški namai. Valymas, paprastas 
virimas.. Kambarys ir valgis. P;į^ 
liudijimai. $160 j menesį. Skambin
kite po 6 v. v. MA. 1-8299.

” (153-156)

REAL ESTATE

Merrick. 8 room Cape Cbd. 4 yrs. 
old; oil, hot water heat; 4 bed
rooms, full basement, garage, alu
minum storm & screens, fireplace; 
refrig. & washing machine; 75x100. 
$18990. Freeport 8-5735. Owner 
leav. for Florida. Call all wk. after 
3. Sa. & Sun. all day. (150-156)

Ar norite pasibudavoti namą be 
pinigų ? Mes jums pabudavosime, 
jeigu turite savo lotą ir planus—tik 
tiek ir reikia.

COUNTYWIDE 
CONSTRUCTION CO.

10 Depot Plaza. ’
' White Plains 6-2140.

(147-153)

Business Opportunity

Ideališka šeimai ar partneriams^ - 
Upholstery krautuvė. Gera vieta# 
žema renda. Parduodame pilnai iš
taisytą krautuvę (rakandų apmuši- 
nėjimas). Parduoda savininkas, pri

einama kainu. Skambinkite 9—5;
CY. 8-2327.

Ideališka šeimynai. Grosern’ė. 
Nassau Apskr. Užrubežiuota kaimy
nystė. 30 m. jsteigta. Savininkas 
parduoda su viskom. Yra 7 rūmų 
apt. IV. 6-8889.

(147-153)

HELP WANTED MALE

AKTYVUS VYRAI 
Kepyklos Pardavimai ’ 
Nauja, Nauja, Nauja! 

Išmoklnimo Programa!
Užtikriname jums aukštą savaitinę 

mokesti ir 8 gerus priedus;
1. 5 dieną savaitė; 2. Mokame laike 
mokiriii^psi; 3. šeimos pašalpos pla
nas; 4.^B savaičių apmokamos ato
stogos'po-5 metų; 5.. 2 savaičių ap
mokamos atostogos po 1 metų; 
6. Duodame uniformas; 7. Nuolati
niai darbai; 8. Garantuota mini* 
mum alga. Patyrimo nereikalinga? 
Pasimatymai 7 v. r.—9 v. r..; 4 vj 
d.—7 v. v. Uždara trečiadieniais.

KRUG BAKING CO.
(152-156)

Amatininkai, pajieikodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.




