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KRISLAI
Dar vienas piknikas.
“Safari”
Kodėl jie tyli?
Atmetė niekšus, bet 

palaiko nutarimą.
“Aš paversiu i pelenus”.

Rašo A. Bimba

Džiugu, kad L.L.D. Antro
sios apskrities komitetas priši
ldė iš “numirusiu” ir rengia 
pikniką. Ruoškimės visi daly
vauti.

Piknikas įvyks Great Necke 
šio mėnesio 26 d. žada būti 
gražus ir įvairus parengimas.

Mačiau filmą, pavadintą 
“Safari“. Tai filmas, kurio 
tikslas yra pateisinti britus 
imperialistus ir ju viešpatavi
mą Afrikoje.
4 Kalba eina apie britu kolo
niją Keniją. Filmas vaizduo
ja britus kankiniais ir didvy
riais, o kenijiečius barbarais 
ir žmogžudžiais.

Filmo žvaigždėmis yra įžy
mūs aktoriai Victor Mature ir 
Janet Leigh. Keista, kaip tie 
mūsų aktoriai už dolerį par
duoda ne tik savo talentą, 
bet ir sąžinę.

t Daug kas manė, kad po 
s AFL ir CIO susivienijimo or

ganizuoti . darbininkai smar
kiai pasirodys politikoje.

. Kur tie suvienytos federa
cijos lyderiai dingo? Štai de

mokratų konvencija. Jų bal
so nesigirdi, jų visiškai nesi
mato.
, Tiesa, Chicagoje sėdi Wal
ter Reuther ir visa eilė kitų 
lyderių, bet jų vaidmuo tėra 
lygus barankos skylei.

Crouch, Johson ir Matusovv 
yra niekšai ir melagiai! Jų, 
liudijimai prieš komunistus 
neverti nė išvalgyto kiaušinio! 
Jie tampa išbraukti iš rekor
dų !

Taip patvarkė Subversive 
Activities Control Board. Bet 
Board tebesilaiko’ savo nuta
rimo, paremto anų melagių ir 
niekšų parodymais, prieš Ko
munistų Partiįą, kad būk ji 
esanti “užsienio agentūra“ ir 
turinti užsiregistruoti, kaipo 

•^)kia! Kur logika ir protas? 
Nesiranda.

Chicagos menševikų orga
nas prašo britus ir francūzus 
neiti karan prieš Egiptą, nes, 
girdi, iš tokio karo laimėtų 
tiktai “Kremliaus diktatūra“.

Betgi Kremlius visomis ke
turiomis kovoja prieš tokį kaj 
rą. Menševikų gazietos re
daktoriaus razumu- vadavau- 

z jantis, išeitų taip, jog Krem
lius nebesupranta savo inte
resų.

Žurnalas “New Times“ pa
tiekia straipsnį “Tūlos antro
jo pasaulinio karo pamokos“. 
Jame primenama, ką buvo 
Hitleris pasimojęs pasiekti.

Hitleris, kreipdamasis į sa
vo karininkus, pareiškė:

“Aš Rusiją paversiu j pe- 
/jJenus ir tuomi suduosiu bolše- 
i jjyizmui mirtiną smūgį. . . Jūs 

ir jūsų armijos sutriuškins ru
siškąjį milžiną. O kuomet rau
donosios armijos bus sutriuš
kintos, jų valstybė sugrius ir 
pasaulis pagaliau bus nusi
kratęs bolševizmo idėją.. . 
Tas mūšys, į kurį mes įstojo
me, yra dviejų pažiūrų. Mes 
negalime jo išvengti. Bet pa-

DEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS ARTINASI PRIE NOMINACIJŲ
Oemento kalba smarkiai pliekė republikohs, Eisenhower 
taipgi nebuvo pražiūrėtas: unijistai delegatų tarpe laikė 
pasitarimą; kova tarp Stevensono ir Harrimano tęsiasi

Vėliausios žinios

CHICAGO. — Tennessee 
gubernatoriaus Frank G. 
elemento pagrindinė kal
ba Demokratų partijos su
važiavime parodė, kad de
mokratai šioje priešrinki
minėje kampanijoje nečiu- 
pinės prez. Eisenhowerio 
šilkinėmis pirštinaitėmis, 
elementas, kuris skaitomas 
vienu geriausių oratorių 
šioje šalyje, išdrožė ilgą 
kalbą, kurioje jis kaltino 
republikonus kaip Ameri
kos eilinių žmonių gerbūvio 
priešus, kaip privilegijuo
tų interesų, korporacijų, 
gynėjus.

Jis atkreipė savo aštriau
sią ugnį prieš vice-prezi-

Ekvadore, Colombijo'je

Neramu 2-jose 
Amerikos šalvse

Panama. — Žinios ateina 
iš dviejų Lotynų Amerikos 
šalių, žinios, kurios rodo, 
kad ten neramu ir galima 
tikėtis pakaitų. Iš Ekvado
ro sostinės Quito prane
šama, kad prezidentas Jose 
Maria Velasco Ibarra, ku
ris baigia savo terminą 
šio mėnesib pabaigoje, įspė
jo, kad šaliai gresia civili
nis karas. Jis sakė, kad 
jeigu naujai išrinktas pre
zidentas Ebrlquezas nebus 
tuojau prisaikdintas, kari
nė klika užgrobs valdžią. Iš 
Colombijos pranešama, kad 
karinė klika daro spaudimą 
ant prezidento Rojas Pinil- 
los, kad jis pasitrauktų. 
Pinilla, kuris generolas, 
pats yra kitos karinės kli
kos narys.

Unijos
Abber
mirė Eu-

Mirė Bostono 
vadas Eugene

Bostonas.—Čia 
gene Abber, United Pack
inghouse Workers (AFL- 
CIO) vietinis vadovas. Jo 
laidotuvėse kalbėjo AFL- 
CIO atstovai ir taipgi Otis 
Archer Hood, Massachu
setts komunistų vadas.

Abber turėjo 40 metų am
žiaus.

Milanas. — Andrea Doria 
kapitonas Pietro Calamai 
orlaiviu grįžo Italijon.

Saulis bus mums dėkingas už 
atsiliepimą į likimo kvieti
mą. . .”

Ypatingai prašau Naujienų 
redaktorių Pijų Grigaitį per
skaityti šiuos Hitlerio posmus. 
Tikiu, jog jis dar nepamiršo 
tų istorinių dienų. Jis irgi 
sveikino šį Hitlerio žygį ir pra
našavo, kad į keletą trumpų 
savaičių Hitlerio armijos pa
vers ne tik Rusiją, bet ir bol
ševizmą į pelenus. 

dentą Nixoną, kurį jis va
dino republikonų adminis
tracijos nešvariausių dar
belių atlikėju, ir prieš Dul- 
lesą, kurį jis vadino klaid
žiojančiu ir klaidingu Vals
tybės sekretorium, kuris į- 
vėlė mūsų kraštą į daugiau 
nemalonumų ir nepatogu
mų, negu bile koks kitas 
sekretorius JAV isterijoje.

Eisenhoweris irgi nebuvo 
pražiūrėtas, elementas sa
kė, kad Eisenhoweris nega
li ilgai tęsti tą seną lošį — 
leisti savo asistentams at
likti nešvarius darbus, o 
pats laikytis nuošaliai, virš 
to, lyg jis^nebūtų atsakin
gas.

elemento kalba buvo 
daug kartų pertraukta gar
siais plojimais. Delegatai 
daugiausia plojo, kai jis 
minėjo Roosevelto vardą.

Unijistai tariasi
Tuo tarpu apie 20.0 dele? 

gatų, kurie yra unijistai, 
laikė pasitarimą - kokusą. 
Jie nutarė visomis pajėgo
mis darbuotis, kad konven
cija priimtų platformą, ku
ri būtų kuo palankiausia

Darbiečiai pasmerkė savo 
valdžios žingsnius prieš 
Egiptą, ragino JT akcijos

Londonas. — Britanijos 
darbiečiai pasmerkė kon
servatorių valdžios žings
nius prieš Egiptą Suezo 
klausimu. Darbo partijos 
vadovas Hugh Gaitskell pa
reiškė, kad Edeno valdžia 
negerai daro, grasindama 
Egiptui karine jėga. Vieto
je to, sakė Gaitskell, Brita
nija turėtų atsikreipti į 
Jungtines Tautas, kurios 
egzistuoja kaip tik tokiems 
konfliktams rišti.

Gąitskell reikalavo, kad 
tuoj po Suezo reikalų kon
ferencijos, kuri atsidaro šį 
ketvirtadienį, Bri t a n i j o s 
parlamentas būtų sušauk
tas iš atostogų, kad šį klau-

Uraganas jau
. "IR J I a z-k r'i

Miami. — Uraganas Bet
sy, kuris nusiaubė Puerto 
Rico ir paskui palietė Ba
hamų salas, dabar arti Flo
ridos kranto. Buvo numa
tyta, kad audra pasieks. 
Floridą kada nors šiandien 
(trečiadienį) rytą. Šis ura
ganas palyginant su kitais, 
kurie nusiaubė Floridą, ne
labai stiprus. Prie jo taip
gi neblogai iš anksto prisi
rengta, taip, kad didelių 
nuostolių nesitikima.

darbo žmonėms. Tarp kitų, te. Balsavimas nominaci- 
tarpe jose prasidės rytoj, ketvir-tų unijistų delegatų 

randasi Walter Reuther, 
James Carey, Emil Rieve, 
Joseph .Keenan.

Reutheris, kaip žinia, re
mia Stevensoną. Bet tuo 
tarpu D. McDonaldas (ne 
delegatas), plieno darbinin
kų unijos vadas, pasisakė 
už Harrimaną.

Susirinkusieji unijistai 
nutarė paversti kokusą at
viru komitetu, kuris veiks 
konvencijoje kaip pasto
vus vienetas.

Kova už nominacijas
Tuo tarpu Stevensono ir 

Harrimano frakcijų kova 
už savo kandidato nomina
ciją tęsiasi. Harrimano pa
tarėjai ir vyriausias jo 
asistentas Carmine de Sa- 
pio teigia, kad Harrimanas 
pirmame balote gaus bent 
400 balsų. Stevensono ša
lininkai tik juokiasi iš to 
teigio. Jie sako, kad Har
rimanas gal gaus tik ptfsę 
tiek.

B.et Stevensono šalininkai 
jau pripažįsta, kad jis ne
gali laimėti pirmame balo- 

simą iš naujo svarstyti.
Gaitskell pridėjo, kad jo 

ir Darbo partijos nuomone 
Egipto žingsniai nepatei
sina brįtų karinių jėgų kon
centracijos Artimuose Ry
tuose. Jis sakė, kad netie
sa, jog darbiečiai parėmė 
Edeno valdžios nusistaty
mą, kaip tai praeitą savai
tę sakė spauda.

Darbo partijos užsienįo 
reikalų ekspertas Alfred 
Robens tuo tarpu-pareiškė, 
kad jo numone Edeno val
džia tik blofuoja koncen
truodama karines, jėgas ne
toli Suezo, nes ji puikiai ži
no, kad neprisieis tas jėgas 
naudoti.

Poznanės įvykių 
tardymai tęsiasi

Varšuva.—Poznanės įvy
kių tardymas dar tęsiasi ir 
manoma, kad bylų sprendi
mas prasidės rugsėjo mė
nesį. .. Lenkijos generalinis 
prokuroras paskelbė, kad 
tardymai ir tyrinėjimai tę
siami. Kai kurie suimti as
menys, ' kurie Jbuvo suimti 
kaip išstojimų dalyviai, jau 
paleisti. Teisiami bus tik 
sąmoningi riaušininkai ir 
laudies valdžios priešai, ku
rie bandė panaudoti darbi-1 valstybiškiems tikslams.

&

Rasistai neištaiesti
Grupė nepriklausomų de

legatų iš Mississippi, tarp 
jų pegrai, reikalavo, kad 
ofičiališkoji Mississippi de
legacija su kraštutiniu ra
sistu -.diksikratu Eastlandu 
nebūtų pripažinta. Bet su
važiavimo' komisija tą rei
kalavimą atmetė.

Mrs. Roosevelt savo kal
boje sakė, kad [suvažiavi
mas būtinai • turi priimti 
platformą, kuri būtų priim
tina visiems delegatams, 
reiškia—ir rasistams.

Suezo konfliktai

Arabų Įvija 
bus solidari

prieš Egiptą 
visą 

Šalia paties

ministrai konferavo

Kairas. — Devynios vals
tybės, kurios priklauso prie 
Arabų lygos, išreiškė savo 
pilną solidarumą su Egip
tu Suezo klausimu. Lyga 
sako, kad kiekvienas kari
nis žingsnis 
būtų žingsniu prieš 
Arabų lygą.
Egipto prie tos lygos pri
klauso Sirija, Libanas, Jor
danas, Irakas, Saudi-Arabi- 
ja, Jemenas, Sudanas ir Li
bija.

Šių visų šalių užsienio rei
kalu
Kaire ir priėmė nutarimą 
pilnai solidarizuotis su Nas- 
seriu. Pažymėtina, kad prie 
to pilno solidarumo ir net. 
prie karinės apgynos para
mos pažado prisidėjo ' ir 
Irakas, vienintelis arabiš
kas kraštas, kuris yra 
karietiško METO bloko

va-
na-

at-Tuo tarpu į Egiptą 
skrido Pakistano užsienio 
reikalų ministras Hamidul 
Huq Chowdhury. Jis sako, 
kad nori tiesioginiai suži
noti daugiau apie Suezo 
klausimą.

Per juokingą dvikovą 
mergina nušovė tėvą
Chicago. — Dvi jaunos 

mergaitės, 'viena 12 metų, 
jkita 8, grįžo iš teatro, kur 
mate Western filmą. Pa- 
mėgdžiodamos, jos paėmė 
iš stalčiaus du savo tėvo 
pistoletus ir pradėjo juo
kingą dvikovą. Tėvas sėdė
jo ir juokėsi. Bet staiga 
kulka jį pervėrė—jis, mat, 
buvo pamiršęs, kad vienas^ 
pistoletų buvo užtaisytas.

ninku nepasitenkinimą eko
nomine padėtimi savo anti-

Iš viso pasaulio
Kairas. — Indįįos, Indonezijos ir eiles kitų Ązijos 

kraštų delegatai pakelėle į Suezo reikalų konferenciją 
Londone sustojo Egipte. Jie tarėsi su Egipto valdžios 
atstovais ir tuomi pabrėžė, kad Londone renis Egipto 
nuisistatvma.

/ • 4- _______

Washingtonas. — Sekretorius Dulles antradienį iš
skrido Londonan.

< Bonna. — Čekoslovakija informavo Vakarų Vokieti
ją, kad apie 160,000 vokiečių kilmės Čekoslovakijos pilie
čių įgali, jeigu jie nori, išvykti Vokietijon. Kiek iš jų 
norės emigruoti, kol kas nežinia. Dauguma tų vokiečių 
gyveni Sudetų srityje. >

Bombėjus. — Indijos policija vėl šovė jį žmonių mi
nias Ahmadabade, o pačiame Bombėjuje prasidėjo stu- 
dentų{ streikas. ■ j

Beirutas. — Sirijoje, Irake, Jordane ir Libane ket- x 
virtadienį vyks generaliniai streikai. Sustos visos dirb
tuvės, užsidarys krautuvės ir įstaigos. Tai bus solida
rumo išreiškimas egiptiečiams Suezo klausimu. :

♦

Briuselis. — Belgijoje paskelbta tautinio gedulo 
diena, nes darosi aiškiau, kad nėra Vilties išgelbėti Mar 
cinellel kasyklos darbininkus. Dar 80 lavonų rasta. Bi
joma, kad žuvo visi '250.

Britanija telkia jėgas Kipre dėl 
Suezo, bet kipriečiai jiems he 

paliovos neduoda ramybės
LONDONAS. — Britai 

pradeda ištraukti vis dau
giau ir daugiau karinių jė
gų iš Vakarų Vokietijos ir 
juos siunčia į Artimuosius 
Rytus, vis dėl tos galimy
bės, kad gali tekti susirem
ti su Egiptu dėl Suezo. Dau
guma tų karių vyksta Kip
ram Tūkstančiai jau atvy
ko: Iš Hurno aerodromo 
Vakarų Vokietijoje kari
niai britų transporto orlai
viai išskraidina į rytus vie
ną junginį po kito.

Aplink Nicosią, Kipro 
sostinę, pastatytos kelios 
naujos karinės stovyklos,
kur tūkstančiai naujai at-<tus.

. Čiangininkų sostinėj 
sumušė JAV jūreivį

TAIPEI. — Būrys civili
nių žmonių užpuolė ir su
mušė ameyikietį jūreivį ir 
jo kinietę žmoną. Inciden
tas prasidėjo, kuomet kinas 
karys ką tai pasakė ameri
kiečio žmonai. Tas nepati
ko amerikiečiui, kuris puo
lė kiną mušti, o aplink sto
vintieji žmonės įnirto prieš 
yintieji žmonės įnirto prieš 
amerikietį.

Policija įsimaišė, išgelbė
jo jūreivį ir jo žmoną ir per 
kelias valandas laikė polici
jos stotyje, kad apsaugoti 
nuo minios.

Tokyo. — Nors Japonijos 
užsienio reikalų ministras 
Šigemitsu Maskvoje jau bu- 
volsutikęs pasirašyti taikos, 
sutartį Sovietų sąlygomis, 
premjeras Hatojama jį su
laikė ir įsakė dar derėtis 
dėl pietinių Kurilų salų, ku
rias Japonija norėtų atgau
ti.

skraidintų britų karių gy- 
tai pripažįsta britų štabas . 
Kipre, per paskutinę savai
tę, ypatingai po trijų kip- 
riečių nacionalistų pakori
mo, užpuolimai ant britų 
karių, granatų mėtymas, 
sprogdinimai ir kitokie 
EOKA veiksmai padaugė
jo. Britai vis tikisi, kad jie, 
mirties bausmėmis išgąs
dins kipriečius nacionalis
tus, bet tie veiksmai rodo, 
kad kaip tik priešingas re
zultatas pasiektas — kip- 
riečiai ne tik neišsigando, 
bet dargi sustiprino veiks
mą prieš britiškus okupan-

Kipre

Paskandintas
britu laivas

Nicosia. — Nacionalis
tų karinės organizacijos 
EOKA povandeniniai narai 
susprogdino ir paskandino 
britų 63 tonų didelį luksu- 
sinį jachtą, kuris priklausė 
kapitonui Worthingtonui. 
Sprogimas įvyko po to, kai 
pasibaigė britų karininkų 
ir jų svečių pokylis tame 
laive. Matyti, kad narai 
bandė laivą išsprogdinti to 
pokylio metu, bet pasivėla
vo.

EOKA tuomi atsako į 
trijų nacionalistų pakori
mu. Britai mano, kad Šiam 
žingsniui, laivo išsprogdi
nimui, nepasiekus pilnai 
tikslo, EOKA imsis kitų 
žingsnių.

ORAS NEW YORKĘ
Giedra, šiltoka

..................................    lt! Į.
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TRUMANO TRIGRAŠIS
BUVĘS PREZDENTAS Trumaaas prikišo savo 

trigrašį prie diskusijų dėl demokratų partijos kandida
to prezidento vietai.

Jau seniai buvo skelbta, kad Trumanas karštai re
mia New Yorko valstijos gubernatorių Harrimaną kan
didatu į šalies prezidentus. Tai jis atvirai padarė pra
ėjusį šeštadienį.

Trumanas sakė, būk Harrimanas turįs daugiau pa
tyrimo tarptautiniais klausimais negu Stevensonas, to
dėl Harrimanas galėsiąs, jei būsiąs išrinktas preziden
tu, geriau vairuoti šalies laivą tarptautinėje politikoje.

Bet Harrimanas, mūsų nuomone, jau parodė savo 
“patyrimą,” kai jis pasmerkė Ženevos konferenciją, įvy
kusią praėjusiais metais. Tuomet, kai viso pasaulio tai
ką mylintieji žmonės tą konferenciją sveikino, tai Har
rimanas ją kritikavo, būk ten, girdi, buvę padaryta daug 
nusileidimų komunizmui!

Bendrai/ Harrimanas puola Eisenhowerį vyriausiai 
už tuos dalykus, kuriuos amerikiečiai giria. Kaip ne
kalbėsime, tarptautiniais klausimais Eisenhoweris yra 
nuoseklesnis negu buvo Trumanas. Pastarasis juk pra
dėjo šaltąjį karą ir vėliau įvėlė mūsų šalį į-Korėjos ka
rą. Jeigu Harrimanas būtų nominuotas ir išrinktas 
Jungt. Valstijų prezidento vietai ir sektų Trumano po
litiką, tai būtų labai bloga.

Kai kurie sako, jog Trumanas, • pasisakydamas, iš 
aukšto už Harrimano kandidatūrą, bando suvažiavime 
sudrmsti visą Stevensono mašineriją, kad negalėtų bū
ti nominuotas nei Stevensonas, nei Harrimanas, bet kad 
būtų nominuotas senatorius Symingtonas, artimas. Tru
mano bičiulis.

Trumanas — senas politikierius ir jis žino, kaip to
kiais klausimais manevruoti.

Greit matysime, kuo visa tai baigsis, nes ketvirta
dienį bus pradėtos suvažiavime’nominacijos.

MOTERŲ KAMPELIS
Gimdymas-Maskvos stiliumi
(Pabaiga. Pradžia tilpo 
šiame skyriuje rugp. 8 d.)

RYTĄ po gimdymo ap
žvelgiau savo kambarį ir 
savo kambario bendrininkę. 
Kambarys, kaip ten įpras
ta, didelis, veik bespalvis, 
bet labai švarus. Kambario 
bendrininkė buvo aukšta 
šviesiaplaukė rumune. Ji 
taipgi susilaukusi dukry
tės. Jos vyras tarnavo Ru
munijos ambasados sekre
toriumi. Jos vardas Ange
la. Su Angela gyvai pasi
kalbėdavome rusiškai, 
nors netaisyklinga kalba 
(iš mano pusės). Kalbėjo
mės apie Indiją ir Rumuni
ją, apie muziką, apie vai
kus, drabužius ir apie vis
ką, kas moterims įdomu. 
Apsikeisdavome vaisiais, 
žurnalais, šeimos nuotrau
komis ir saldainėmis.

Tas draugingumas, kaip 
kad ir visuomet rūpestin
gų, visuomet linksmų slau
gių teikiama priežiūra, pa
darė ta mano viena atskira 
nuo išlaukinio pasaulio sa
vaitę ne tik pakenčiama, 
bet ir malonia." Prie mūsų

“O kaip jūs išsaugotumėt 
kūdikius nuo peršalimo il
gomis žiemos naktimis, ar 
kad ir dienomis? Juk net ir 
vidutiniai pasiturinčios šei
mos neišgalėjo seniau ir ne
išgali ir dabar išlaikyti iš
tisai prie kūdikio sargybą.

Jos taip pat nurodo, kad 
suvystytas kūdikis yra sau
gesnis nešant; jis negali su
sibraižyti, pasismaugti ar 
uždusti po užklodais, kaip 
tai atsitinka su puošniai ir 
palaidai, bet nepraktiškai, 
aprengtais bei apklostytais 
kūdikiais kitose šalyse.

ir dideli, apie nuo 3 iki 20 
svarų ar ir daugiau vienas - 
vaisius sveria. Kol nesuno- L 
kęs spalva būna žalia, nok
stant gelsta iki visai gelto- • 
nas palieka. Tada jau būna 
tinkamas valgymui. Valgo
mas kaip canteloupe. Gana 
skanus ir sveikas valgis.

Pagal Hawaii Agricult
ure Experiment žurnaliuko 
padavimą, jų sudėtis tokia:

Vandens turi .90 procen
tų; proteino .80; riebalų 
.10; stambų 1.09; nitroge- 
no (“free extract) 6.32; 
pelenų .94. Taipgi turi vi
taminų A, C, ir biskį G ir 
BĮ.

Kada papayas jau užau
gęs, kad ir žalias, jį galima 
jau virti kaip skvaš ir vai-, 
gyti prie mėsos, ar kitaipWP 
naudoti.

Papaya yra naudojamas 
suminkštinimui mėsos, pa
gerinti maisto virškinimą 
viduriuose. Kaip kas-.vynio- 
ja mėsą į papayaus lapus, 
kad suminkštėtų.

kais. Tą vakarą ji be palio
vos ir smarkiai verkė. Ma
nydamos, kad gal ji alkana, 
ar jai karšta, ar ji pavar
gusi, aš ir kitų vaikų auk
le, kurią mes vadiname 
“Mama,” išbandėme viską, 
ką mes beišmanėme jos pa
togumui, bet nenutildome. 
Tada kažkaip man atėjo 
mintis, kad gal ji nori su
vystoma.

Mes pasišaukėm “Ma
mą,” (kuri sutiko pabūti 
pas kūdikį per naktį be ek
stra mokesties, kuomet for
maliai tarnaitė reikalauja 
po apie 35 rublius už kožną 
valandą po 6 vakaro) kietai 
suvystyti dukterį. Akimir
koje mano duktė užmigo.. 
Tad ir aš nuo auklės išmo
kau kūdikių vystymo: jų 
rankutes sudeda ant krūti
nės, kojytes ištiesia, kožną 
sąnarį apvynioja atskirai 
nuo kito, o paskiau visą ap
vynioja vystyklu, kurį pa
laiko vietoje susagstę sago
mis ar limpamuoju bintu. !

TAI buvo mane vargi
nanti rutina, bet kūdikis 
bujojo. Ne už ilgo ją net 
pradėjo vadinti “Aliučka” 
ir kitais brangvardžiavi- 
mais kaip “Čiorninka” 
(juodplaukutė), “Sladin- 
ką” (saldutė), “Chorošen- 
ka?L (gerutė) ir kitais. 

J $ Atėjo laikas mums grįž
ti į New Yorką. Man jau 
išeinant, “Mama,” ašarų 
pilnomis akim'is, paprašė 
mane atsisėsti ant dėžės, 
veidų į Rytus ir, linkėdama 
man laimės, mane peržeg
nojo, tuo tarpu ten buvu
si jauna moteris — gal būt 
komjaunuolė — sumurmė
jo “Nie nada” (nereikia).

1 Tad, su kūdikio bunduliu 
vienoje rankoje ir su B.O.- 
Ą.C. maišeliu kitoje, taip
gi su dviemis biskelį išsi
gandusiais berniukais įsi-

• kibusiais į mano sari aš pa
galiau atvykau į New Yor
ko Idlewild Airportą.
. “Atvykstate iš Londono?” 
viršininkas prie raštastalio 
klausė manęs.

“Taip,” atsakiau pusiau 
teisingai.

“Kaip ilgai buvote 
done?”

“Dvi dienas.”'
“O pirm to?”
“Maskvoje,” turėjau jam 

atsakyti.
“Maskvoje?”
“Taip.”
“Kaip ilgai ten buvote?” 
“Šešis mėnesius.”

, Valandžiukę buvo tyla. 
. Jis ir jo sandarbininkas 
. pasižiūrėjo į vienas kitą, 

nusišypsojo ir mus pralei
do. O jo tas truktelėjimas 
pečiais tarytum sakė, 
“Kaip tai galima, kad tu, 
Indijos moteris, gyvenanti 
New Yorke, galėjai keliaut 
Maskvon lauktis kūdikio?”

KARTĄ sugrįžusi, aš 
pradėjau po biskį atleidinė
ti savo dukrelės vystyklus. 
Tai buvo sunkus procesas. 
Būdama suvystyta, ji buvo 
labai,dabai gera, bet tik at- 
liuosavai ji ir pravirksta. 
Vienok mano vyras ir aš 
ramiau atsikvėpėme, kai 
pagaliau atėjo laikas, kuo
met jį jau miegojo visiškai 
nevystyta, laisvutė. Laips
niškai taip pat numečiau 
ir vardą “Aliučka” — ne 
polįtipi.ąįs sumetimais, bet 
kad buvau tikra, jog kurią 
dieną tą vardą sutrumpins 
ir ją vadins tik “Alų,” o 
“Ąlu” mūsų kalboje reiškia 
bulvę.
KUO IŠAIŠKINA VAIKŲ 

VYSTYMĄ
Paklaustos, dėl ko jos te

bevysto kūdikius, rusės mo
terys prieš pestato klausi
mą: ’ . . <. _ ’

mis žiemomis ir neleidžia 
jiems staigiai traukioti 
rankas ir kojas, kas yra ža
linga jų smegenims.”

Kai aš skeptiškai iš to 
nusijuokiau, jos man atšau
na, “Palauk, pamatysi! Jū
sų duktė pralenks jūsų sū
nūs pajėgingume ir inteli
gentiškume!” (Mano duktė 
šiuo tarpu tebėra per maža, 
kad galėčiau tai patvirtin
ti ar nuneigti.) Aš mačiau 
tokį kūdikių vystymo pa
protį tik vienoje kitoje pa
saulio dalyje — šiaurvaka
riniame Indijos parubežyje 
pirm Indijos perdalinimo, 
toje dalyje, kurioje užauga 
vyriški pathanai.

KAS dieną trys svarbiai 
atrodą daktarai, kiekvienas 
atskirai, ateidavo mus pa
tikrinti. — vienas egzami
navo mus, kitas pranešdavo 
mums apie mūsų naujagi
mių progresą, trečias pa
tikrindavo kambarį. Kartą 
ant lango atrado musę ir 
dieve gelbėk tą slaugę, kuri 
tą dieną tame kambaryje 
pareigas ėjo!

Trečią dieną man dąvė 
i vaistų, 

kurie mane pribloškė visai 
parai.

“Mes jums davėme rusiš
ką dozę, ” gražiai atsipra
šinėdama aiškino' daktarė. 
“Aš manau, kad indijietiš- 
koji kūno sistema yra švel
nesnė.” |

Taip laikas bėgo. Trečią 
dieną mums leido sėstis, 
penktą jau statė ant kojų, 
o septintąją $ąu ląikas eiti 
namo. Aš, kuri bijojau to 

. kaip ir atskiro nuo viso 
■ svieto pobūvio, pajutau sa- 
! vyje lyg ir gailesį, kad jau 
pasibaigė. Tai buvo patyri
mas, koks, tikrai žinojau, 
nepasikartos. Gal aš ma
čiau geriausią tarybinių li
goninių srityje, tačiau tai 
buvo džiugiau negu aš tikė
jaus. Jeigu ko trūko med
žiaginių patogumų srity j, 
kaip elektrinių vėduoklių, 
anestetikų,- ar net sanitary 
pads (vienok baltiniai šva
rūs ir jų pakankamai, nors 
rupūs), tas buvo'■ atpildyta 
moteriškąją šiluma ir sim
patija.

Paskutinę dieną slaugės 
susirinko ąplink mane pa
matyti mane dar kdrtą ap
sirengiant savo sari (skara, 
apsivyniojamuojų rūbu).

“Atvykite vėl,” sakė jos, 
kai aš -dėkojau daktarėms 
formaliai ir, kadangi tipsai 
yra griežtai uždrausti, įtei
kiau joms gėlių, kurias ma
no motiną buvo atvežusi 
tam tiksluį. į O jos grąžon 
davė man < buųdulįuką — 
mano dukterį, jos gimimo 
liudynią, patarimą apie jęs 
valgydįnimo ir kitko laiką, 
ir jos “medikališką pasą,” 
kuris, matomai, suteikia jai 
teisę gauti Tarybų Sąjun
goje nemokamą medikališ
ką priežiūrą per visą jos 
gyvenimą. Lauke, vartų 
sargas, vienintelis mato
mas vyriškas tarnautojąs 
visoje , įstaigoje, šūktelėjo 
“Geriausi linkėjimai!” mū
sų auto išvažiuojant pro 
pro vartus.

Pirmiausias mano darbas 
parvykus namo buvo išvys
tyti savo dukterį. Kai kir
mėliukas ji išsirito iš vys
tyklų. Pirmu kartu mes 
pamatėme jos sąnarius, jos 
visą kūnelį, jos storus juo
dus plaukus ir mes ją ap
rengėme^ gražiais, drabužiu-'

Šeimininkėms

neleido lankytojų ir draudė viduriams valyti

at- 
ar 

ra- 
ir

KONFERENCIJA DĖL SUEZO KANALO
ŠIOMIS DIENOMIS Londone prasidės tarptautinė 

konferencija Suezo kanalo klausimu/
Kaip žinia, Egipto vyriausybė nacionalizavo' Suezo 

kanalą, esantį Egipto teritorijoje. Anglija ir Francū- 
zija tuojau pradėjo grūmoti Egiptui ginkluotomis pa
jėgomis. Bet, apsigalvojusios, pirmiau nutarė sušaukti 
visos eilės valstybių konferenciją, kurioje tasai klausi
mas būsiąs svarstytas.

Konferencijoje Egipto valdžia dalyvauti atsisakė, 
nors buvo kviesta.

Tarybii vyriausybė sutiko joje dalyvauti, bet' rei
kalavo, kad konferencija būtų nukeltą vėlesniam lai
kui, ir kad jon būtų pakviesta ir Kinijos Liaudies res
publika.

Deja, šaukėjai to patarimo neišklausė. Konferen
ciją jie šaukia į Londoną, šaukia rugppiūčio 16 d.

Ką ši konferencija nutars?
Aaii^ku, nieks negąli iš anksto pasakyti. Vienas 

dalykas tačiau yra žinomas,, jog konferencija vienbal
siai nenutars naudoti jėgą prieš Egiptą. Konferencijoje 
dalyavus. ir Tarybų Sąjunga, ir Indija, ir’ .kitos šalys, 
kurios mano, jog Egiptąį turi teisę nacionalizuoti ka
nalą, esanti jo žemėje.

Toje pačioje Anglijoje ir Prancūzijoje vis daugiau 
ir daugiau balsų kyla prieš naudojimą ginkluotų jėgų 
Suezo kanalo klausimui išspręsti. Mums atrodo, mes. 
to, žinoma, ir trokštame, kad ginklo jėga turėtų būti pa
dėta į šalį, kad konferencija pasisakytų už tai, kad Egip
to valdžia, nacionalizavusi Suezo kanalą, užtikrintų 
laisvą juo naudojimąsi visų šalių laivams.

O jeigu kiltų kokių nesusipratimų, tai jie turėtų 
būti pervesti Jungtinių Tautų Saugumo, tarybai.

“SMARKUS” KRIMINALISTAS
LENKIJOJE, Krokuvos mieste, prasidėjo teismas 

vieno “įžymaus” kriminalisto, Vladislovo Mazurkevi- 
Čiaus.

Šis asmuo, sakoma, yfa nužudęs'šešis žmones, o ki
tus buvo pasiryžęs nužudyti. Ir visa tai jis darė, kad 
gauti pinigų, apiplėšimo-apvogįmo tikslais.

Mazurkevičiaus teismas, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas Lenkijoje, atkreipė visos Lenki
jos žmonių dėmesį. Į teismą suvyko 80 spaudos ko
respondentų. Daug žmonių nori patekti į teismo salę, 
kad matytų teismo eigą, ir, sa*koma, kai kurie, norin
tieji į teismo salę įeiti, siūlo net po 2,000 zlotų už įėjimą.

Mazūrkevičius esą buvęs didelis pinigo troškėjas ir 
mokėjęs gražiai prisitaikyti ypatingai prie moterų, o 
per jas'ir prie jų vyrų turto. Jei negaudavęs pinigų gra
žiuoju, jis panaudodavo revolverį. Ūmė laiko, iki šis 
nusikaltėlis buvo sučiuptas.

Mazurkevičius — senosios santvarkos liekana — 
santvarkos, kurioje “tu būsi garbingas, jei tik būti tur
tingas,” nepaisant, kaip savo turtus įsigysi.

net telefonu šaukioti. Vie
nok mano tėvai dažnai 
važiuodavo prie vartų 
atsiųsdavo padrąsinantį 
ščiuką ar dėželę vaisių 
gėlių arba knygą.

Pastebėjau, kad laimėju
sios vietą ant pirmųjų 
krindų ir arti lango, toli 
nuo didžiųjų vartų ligonės 
galėjo pasikalbėti su išlau
kiu, nors ir ne oficialiai. 
Kiekvieną popietį apie 3 
valandą jaunas vyriškis ’ 
perlipdavo aukštą mūrinę i 
tvorą ir atsidurdavo ligo-j 
nes palangėje. Mes girdė-: 
davome veik visą jų pokal-i 
bį - paprastą, meilų, pilną 
pląnų ateičiai, jog net An- 

| gėla ir aš jausdavome iš to 
| smagumą. Vieną popietį, 
kai jų pokalbis buvo gyves
nis, garsesnis ir ilgesnis 
negu paprastai, mūsų slau
gė, pasilenkusi per palan
gę, šūktelėjo:

uGospodin (pone)! Pri
kelsi visus vaikus ligoninė
je. ’ Ju$ raportuosiu virši
ninkei. Malonėkite eiti na
mo !”

Jis nuėjo. Atsigrįžusi į 
mus ji nusišypsojo ir dadė- 
jo, “Rytoj jis vėl ateis.” Jis 
atėjo.

Maistas ligoninėje buvo 
sunkus ir paprastas - sriu
bos, košės, dideli gabalai 
juodos duonos, milžiniški- 
kotletai, kompotai, kiauši
nienės. Man geriausią! pa
tiko rųžavas, saldrūkštis 
lyg klijjnįs viralas vadina
mas “kisiel,” padarytas^ iš 
uogų, kokio aš pirmiau ne
buvau ragavusi. ’

Reguliariai, nustatyto
mis valandomis, išskyrus 
naktį, slaugės atnešdavo 
mums pavalgydinti vaikus. 
Jie .būdavo taip standžiai 
subandažupti, kad jį.galė
davo nešti po tris ir keturis 
vienu kartu, kaip pagalius. 
Tas suvystymas vaikų vy
styklais, apvyniojant • net 
galvą, kad tik veidukas te
simato, mums visuomet at
rodydavo juokingai.

“Kaip ilgai juos taip vys
tote?” paklausiau.

“Apie aštuonis 
sius/’ atsakė ji.

“Kam to reikia?”
“Jiems taip patogu, juos 

palaiko • šiltai ilgomis, šalto-’

mėne-

Lon-

PAPAYA — TROPIŠKI 
VAISIAI

Kaip kur jie vadinami ir 
kitais vardais, kaip tai: 
Paw-paw ir tree melon.

Tai yra tropiškų kraštų 
vaisiai. Gerai auga pietinė
je Floridoj. Kaip kas bando 
auginti ir pietinėje Califor- 
nijoje ir taip pat kitur pie
tinėse valstijose.’Gana grei
tai užauga į vaisinį medį. 
Galima patiem pasisodinti 
paėmus sėklų iš sunokusio 
vaisiaus. Vidus pilnas sėk
lų, panašių į juodus pipi
rus.

Pripilk į kenus tinkamų 
žemiųx, prisodink tų sėklų. 
Kada paaugs, išretink, kad 
nebūtų perdaug sukimšta, 
geriau augs. Kada užaugs 
iki pėdos ar iki dviejų di
dumo, tada persodink darže 
gerai įtręštoj žemėje. Rei
kia dažnai palaistyti. Jei 
saulėtos dienos, pridangs- 
,tyk kuom nors iki prigys 
ir pradės augti naujoje vie
toje.

Sėkloms sodinti laikas 
yra geras sausio mėnesį, o 
persodint geras laikas ba
landžio mėnesį.

Jei gerai prižiūrėsi, į 10 
mėnesių pradės vaisiai 
augti. Bet greitai užaugę, 
ilgai negyvena, apie 4 me
tus. Tad jei nori visada 
Vaisių turėti, tai už poros 
ar trejų metų pradėk au
ginti naujų ir persodinti į 
tarpus senųjų, turėsi nuo
latinį derlių.

Vaisių užauga gana daug
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14%-24%

Pattern 9371 (for shorter, fuller 
figures): Half Sizes 14%, 1G%, 
18 %, 20%, 22%, 24%. Size 16% 
takes 4% yards 35-iuch.

Darbininkų sveikata
Radioaktyviosios dulkes, , 

atominė radiacija darosi 
vis labiau ir labiau pavo
jinga visų žmonių sveika
tai, kai dabar taip įėjo ma- 
don atominių ir vandenili
nių bombų tyrinėjimai, jų* 
gaminimas, daugybė jų ga
myklų, ciklotronų (“cyclo
tron”). Mokslininkai tech
nikai, kuriems tenka dar
buotis prie ciklotronų, kadi 
ir su didžiausia apsauga, o 
vi stiek gauna bent trupu
čiuką tos atominės radiaci
jos. Ir tatai galima pasa
kyt pagal kraujo egzami
navimą. Radioaktyvumas 
ima dauginį baltųjų kraujo 
skritulėlių limfocitus.

Baltosios kraujo celės . 
tai organizmo apsigynimas 
nuo bet kokio nuodo. B<^ 
koks bakterinis apsikreti- 
mas padaugina baltųjų 
kraujo narvelių skaičių, o 
ypač jaunųjų limfocitų. Kai 
kurie limfocitai turi dvily
pius branduolėlius. Kaip 
tik šitokių limfocitų su dvi
lypiais branduolėliais ir 
ima atsirast daugiau, kai 

. žmogus įgauna kad ir tru
putį atominės radiacijos.

Atominių įmonių techni
kams dažnai daromi krau
jo tyrinėjimai, kad tai per
spėtų* galimą radiacijos pa
vojų. Nuo didelės radiaci
jos išsivysto “kraujo vė
žys” ir paskui seka mirtis.

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.

Tam tikri riebalai, kuriai 
padaro riebalines rūkštis? 
ypač vadinamas “essential • 
fatty acids,” sakoma, pa
dedą apmažint radioakty
vumo žalingumą. Tyrinėji
mai daromi vis su labora
torinėmis pelėmis. Kaip 
žinoma, paprastieji ir taip 
daug, taip plačiai vartoja
mieji X-spinduliai arba 
rentgeno spinduliai veikia 
žmogų taipo pat pragaiš
tingai, kaip ir atominė ra- , 
diacija arba radioaktyvio
sios dulkės. Laboratorijo
se peles paveikia rentgeno 
spinduliai, ir didėlesnė jų 
dozė užmuša gyvūnėlius. 
Tačiau, jeigu tokioms pe
lėms duodama daugiau rie
balų, turinčiųjų riebalines 
esmines rūkštis, tai peles 
lengviau atlaiko tokią rentj^ 
geno spindulių dozę.

Atrodo, kad tokie rieba
lai apsaugo peles nuo di
desnės X-spindulių dozės. 
Su žmonėmis, kol kas, tokių 
patyrimų nedaroma.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M.D.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Rugp. (Aug.) 15, 1956
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> SUKILĖLIAI
J (Kovų del žemes ir laisvės vaizdai 1861-1864 m.)

(Tąsa)
0 Juozas dar prideda:
—Jis turi daug dainų susirašęs. La

bai gražių, negirdėtų. Dabar visi Ba- 
gynų kaimai jas dainuoja.

E, kas gi tave taip išmokė? Ir skai
tyti ir rašyti?—kvočia nepažįstamasis.

—Nuo mažens. Pirmiausia darakto
rius, paskui dėdė.

.—Dėdė, sakai? O kas tavo dėdė?
Petro dėdė—liokajus. Tarnauja pas 

poną Survilą Klevų dvare. Petras labai 
gerbia savo dėdę ir neturi jokio noro 
kiekvienam pašalainiui apie jį pasakoti.

I Tad apsimeta negirdėjęs klausimo ir 
J kreipiasi į Juozą:

—Tad štai ir apsipirkom mudu. Gal 
tisini į miestą pasižvalgyti?

Bet Pranaičiui rūpi dar vienas pirki-
• nys-—parakas. Paslaugusis žmogelis

įsigijo jo pasitikėjimą. Tad pasivedęs 
jį toliau nuo šventenybių pardavėjo ir 
apsižvalgęs, ar kas negirdi, klausia:

—Ar tamsta kartais nežinai, kur bū
tų galima nusipirkti parako? Žmogelis 
nustemba:

•—Parako?.. O kam tau parakas? 
t —Aš mėgstu medžioti.
> —Ir šautuvą turi?

—Turiu. a
Žmogelis valandėlę galvoja. Jis dar 

kartą atsidėjęs pasižiūri į abudu drau
gus. Jiedu jam patiko, vos tik juos pa
matė. Tas, kur knygeles pirko, augalo

tas, gal jau netoli 30 metų vyras, pailgo 
*^eido ilganosis su stipriomis, gyslotomis 
rankomis, atrodo protingas ir atkaklus. 
Jo pilkšvos akys nebėgioja paviršium, 
bet žvelgia giliai, atvirai, nors ir niū
riai. Antrasis, žemesnio ūgio, taip pat 
stiprus, drąsus ir sumanus, gal dar at
kaklesnis už pirmąjį. Kai jis įsmeigia 
savo rusvas akis, tai truputį net nejau
ku daros. Su nepažįstamu jis kalba 
nuolankiai, bet pataikavimo nėra jo žo
džiuose. Matai, ir Skrodskio lažininkų 
tarpe išauga įdėmių vyrų.—pasidaro iš
vadą nepažįstamasis.

—Tai kaip su paraku? — neatlyžta 
Pranaitis.

Žmogelis pritariančiai linktelėja gal
imą:
>—Gerai. Surasim ir parako. O tu 
paraką taupyk. Varnų nešaudyk. Keiks 
jo stambesniam žvėriui... — pridėjo 
kažkaip keistai ii’ primerkė kairiąją akį.

Nežinia dėl ko, bet pasitikėjimą žmo-
• geliu dabar pajuto ir Petras. Visi trys 

jau priėjo rinkos kraštą, tik staiga de
šinėje, kur prasideda didžioji miesto 
gatvė, subildėjo būgnas. Visi sužiuro į 
tą pusę. -Būgnas reiškė, kad bus pa
skelbta kas nors svarbaus: gal koks 
naujas grafo Čapskio įsakymas dėl tur
gų, o gal koks valdžios parėdymas. Kar
tais skelbia apie kokį stambų nusikalti
mą — žmogžudystę, apiplėšimą, vagys
tę, pabėgusį kalinį, baudžiauninką, sal- 
dotą. Tad visi ėmė grūstis į tą vietą, 
kur tratėjo būgnas.

Į rinką per spūstį brovėsi keli vyrai. 
Būgną mušė žmogus su geltonomis sa
gomis, panašus į kanceliarijos sargą, 
Juškui šį žingsniavo aukštas, užraitytais 
ūsais, raudonais šniūrais ant krutinės 
žandaras ir kitas poniškai apsirengęs' 
vyras, rankoje laikydamas popierių 
pluoštą. įkandin sekė Kėdainių isprav- 
ninkas, pristavas, žandarų rotmistras ir 
grafo Čapskio dvarų vyriausias įgalioti
nis. Atokiau į minią įsimaišė dar keli 
policininkai ir žandarai. Iš gretimų gat
vių ir rinkos pakraščių, taškydami pur
vą bėgo žmonės, tarsi tas būgnas būtų 

'juos šaukęs į kokią nepaprastą iškilmę.
Tuo tarpų būgnininkas ir sekę juo po

nai sustojo, o ėjęs su žandaru žmogus 
su popieriais rankoje įsilipo į roges, kad 
visi jį matytų ir girdėtų. Balsių Petras, 
Pranaitis ir judrusis žmogelis atsidūrė 
beveik , minios pakrašty. Žmonės grū
dosi, klegėjo, šūkavo, patekę į balą vie
ni keikęsi, kiti juokėsi, ir atrodė, kad 
sunku bus išgirsti, ką kalbės ponas iš 

zXOgių. Bet minios triukšmą nustelbė 
/^Jar garsesnis, negu ligi tol būgno tra- 
y ufejimas ir staiga nutrūko.

Ponas nuo rogių ėmė šaukti:
—Ei, žmonės! žmonės! . Nutilkite!.. 

Klausykite!.. Klausykite!.. Klausy
kite jo didenybės šviesiausio ciesoriaus 
Aleksandro antrojo manifesto! Klau
sykite manifesto apie baudžiavos, panš- 
čiznos panaikinimą!

Sulig tais žodžiais minia nutilo kaip

.užkerėta. Kiekvienas jau buvo girdėjęs 
gandų, kad baudžiava netrukus būsianti 
panaikinta. Tie gandai sklido jau kelin
ti metai, tad žmonės jais ir tikėti pa
liovė. Ir štai pagaliau! Nejaugi teisy
bė ?! Daugelis net kaklus ištiesė ir iš
sižiojo, kad nepraleistų nė vieno žod^o.

O ponas nuo rogių pasklaidė rankose 
popierius, atsikrankštė, atsilošė ir ėmė 
skaityti garsiu kiek galėdamas balsu:

—Iš dievo meilės, mes,1 Aleksandras 
antrasis, ciesorius ir valdimieras visos, 
Rusijos, karalius Lenkų, didis kuni
gaikštis Finliandijos ir t. t. ir t. t. Ap- 
reiškiam visiems mūsų vierniems tar
nams. Dievo apvaizda ir šventa prova 
įpėdinystės būdami pašaukti ant visos 
Rusijos sosto, mes įdėjom širdin mūsų 
prižadėjimą priglaust mūsų ciesoriška 
malone ir apieka visus mūsų viernus pa- 
donuosius visokios kilmės ir būvos, nuo 
šlovingai valdančio kalaviju dėl apgyni
mo tėviškės iki pakajingai dirbančio sa
vo amato įtaisu, nuo pildančio aukštes
nę slūžbą ciesorystės iki ariančio ant 
lauko vagą žambiu arba žagre.

Po šitos iškilmingos įžangos ponas nuo 
rogių, jau truputį nuleidęs balsą, skai
tė toliau, kaip ciesorius pamatė, kad 
dvarininkų teisės buvę labai plačios, bet 
įstatymais neapibrėžtos, ir dėl to atsira
dę daug valstiečius apsunkinančio savi
valiavimo.

Netrukus skaitytojo balsas prikimo, 
jis ėmė painiotis ilguose sakiniuose, bet 
vėl įtempė jėgas ir pasitaisė skaityda
mas, kaip ciesorius, pasišaukęs dievą pa
galbon, nutarė išleisti nuostatus, kurie 
duosią baudžiaviniams žmonėms teisę 
pasidaryti laisvais kaimo piliečiais.

Toliam vėl pakosčiodamas ir atsi- 
krankšdamas ponas nuo rogių skaitė, 

' kokios paliekamos teisės ir uždedamos 
pareigos dvarininkams ir valstiečiams. 
Taigi dvarininkams paliekama nuosa
vybės teisė į visą jų ligšiol valdomą že
mę, o valstiečiams duodama teisė išpirk
ti savo sodybas ir tam tikrą kiekį že
mės, pavestos jų nuolatiniam naudoji
muisi už nuostatuose aptartą kainą ir 
pareigas valstybei. Išpirkimo lakštai tu
ri būti sudaryti pritariant dvarininkui. 
Sutartims sudaryti ir visam reikalui su
tvarkyti skiriamas dvejų metų laikas. 
Ligi to termino dvarų samdiniai ir vals
tiečiai pasilieka ponų valdžioje ir turi 
atlikinėti visas prievoles po senovei. 
Tvarkai palaikyti dvarininkai turi teisę 
teisti ir bausti nusikaltėlius ligi tol, kol 
bus įsteigti nauji valsčių teismai.

Toliau ponas nuo rogių, vėl keldamas 
balsą, manifesto, žodžiais šaukėsi dievo 
apvaizdos, globojančios Rusiją, krikš
čioniško zokono, apaštalo žodžių ir, pa
sitempdamas, iškilmingai baigė:

—Peržegnok save kryžiaus ženklu, 
pravoviernas žmogau, ir pasišauk drau
ge su mumis dievo palaiminimą ant tavo 
liuosos procės, zadotką tavo laimos na
muose ir gėrybės visuotinos.

Sugaudė, subangavo žmonių jūra, bet 
čia vėl sutratėjo būgnas, ir žmogus nuo 
rogių sumojavo rankomis, duodamas 
ženklą, kad jis nori dar kalbėti? Apri
mus triukšmui, sušuko:

—žmonės, klausykite! Paskaitysiu 
jums kai kurias vietas iš nuostatų apie 
valsčionis, atleistus iš baudžiavos. Klau
sykite! Pirma: baudžiava valsčionims ir 
dvariškiams žmonėms dvarininkų dva
ruose panaikinama visiems laikams, taip 
kaip tai nurodyta šituose ir kituose nuo
statuose ir taisyklėse. Antra: remiantis 
šiais nuostatais ir bendrais įstatymais, 
valsčionims ir dvariškiams žmonėms^ iš
ėjusiems iš baudžiavos, duodamos laisvų' 
žmonių teisės, kaip jiems asmeniškai, 
taip ir jų turtui. *

Jis ėmė sklaidyti lapus, matyt, ieško
damas ką dar paskaityti, bet žmonėms 
jau pakako to, ką girdėjo. Minia siūb-' 

^telėjo atgal, pasklido po rinką, pažįstami 
ir nepažįstami kalbino vienas kitą, klau
sinėjo, džiaugėsi, kiti kėlė abejones, tar- 

« si nuogąstaudami, kad galgi negerai su
prato, jog nekenčiamos panščiznos iš tie- ( 
sų daugiau nebėra.

Petras Balsys, domiai išklausęs visą 
skaitymą, patraukė pečiais ir tarė:

—Tai kaip dabar čia? Lyg panaiki
no, tai vėl lyg ir nepanaikino baudžia
vą... Išeina, kad mes turėsim išpirkti 
savo pačių dirvas, o ponai dar dvejus 
metus mums kailius lups?

(Bus daugiau)

BINGHAMTON, N. Y.
B L.D.S. 6-os kp. susirinkirpo

! Jis įvyko rugp. 6 dieną. Na
rių dalyvavo nedaug. Ligonių 
yra nemažai. F. Gober serga 
jau ilgokas laikas. N. Simo- 
naįtienė buvo operuota ant vi
durių. A. Uogentienė taipgi 
buvo operuota.

Naujai susirgę yra: Wt Šim
kus; Viktorija Sedonis randa
si ligoninėje; Stela Balčikonis 
dar vis serga.

Delegatės iš 12 L.D.S. Sei
mo išdavė gerą raportą. Ona 
Willius turėjo pagaminusi 
raštišką ir interesingą rapor
tą apie gerus tarimus dėl or
ganizacijos narių. Mes, no
riai, gausime daugiau pašal
pos už tą patį narinį mokestį. 
P. Jasilionienė raportavo žo
džiu. Jų raportai priimti su 
pagyrimu už tai, kad šios na
rės važiavo savo lėšomis ir to
kius gerus raportus išdavė.

Nutarta rengti parengimą. 
Bet į komisiją niekas neapsi
ėmė. Manau, kad kuopos ko
mitetas susikvies komisiją ir 
parengimas bus rengiamas. 
Apie tai bus pranešta vėliau.

Josephine
♦ * *

Svečias iš Chicagos lankėsi 
mūsų mieste. J. Mažeika ap
lankė mus su palydovais, J. ir 
N. Stroliais ir Paulina Jasilio- 
niene. Stroliai pavežiojo sve
čią savo karu ir aplankė vi
sus savo gerus frentus. J. Ma
žeika gavo nemažai dovanų 
dienraščiui Vilniai ir bent 3 
naujus skaitytojus. Daugiau 
tokių svečių laukia mūsų 
miestas. Vilniečiai yra geri 
“biznieriai” ir žino, kaip rei
kia sukelti finansus dienraš
čiui Vilniai. Kreditas priklau
so kaip svečiui, taip ir J. ir 
N. Stroliams ir Paulinai Jasi- 
lionienei, kuriA su svečiu J. 
Mažeika važinėjo per 2 die
nas, aplankydami visus.

J. Neiesh

Chicago; Ill.
J. Klijuno laidotuves 
buvo įspūdingos

Riugpiūčio 6 d., kai laidojo 
Pranciškų Klijūną Povilo Ri
diko koplyčioje buvo pilna 
žmonių. Didelis žmonių skai
čius palydėjo mirusį draugą 
j tautiškas kapines.

Helen Stumbris ir Estelle 
Bogden harmoningai sudaina
vo kelias gedulo dainas.

Prie karsto kalbėjo L. Prū- 
seika apie velionio gražų, ir 
naudingą gyvenimą, pareikš
damas gilios užuojautos jaus
mus velionio gyvenimo drau
gei Petronėlei Klijūnienei, sū
nui Louis ir jo šeimai, broliui 
Antanui ir kitiems giminėms.

1

Iš East St. Louis buvo atvykę 
Johano^ Klijūniepfis sūnus 
Juozas ir duktė Julįjana.

Vainikų buvo labai dauę.
Frank Rijūnas, kurį ap

raudojo visa šeima, vedė Pe
tronėlę 1914 metais. Jų Žeimy-« 
niškas gyvenimas buvo gra-1 
žus, pavyzdingas. Frank Kli- 
jūnas buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, darbininkiškos spau
dos mylėtojas, narys IJ)S, 
LLD ir janitoriu unijos.

Varde šeimos visi palydovai 
buvo pakviesti į Mildos salę, 
kur visus labai širdingai priė
mė.

Lai bus Pranciškui lengva 
tautiškų kapinių žemelė.

Palydovas

Juozą Stulgaitį aplankius

Tūlas laikas kaip nesvei- 
kuoja LMS Pirmos Ąpskr. pir
mininkas J. Stulgaitis, geras 
Cicero pilietis ir Liųosybės 
Namo Bendrovės pirmininkas. 
Jis buvo nuvykęs į LDS Sei
mą, bet iki pabaigos negalė
jo išbūti, pašaukė savo brolį 
iš Stanton, Mass, ir fenais pa
buvo virš savaitę laiko po 
daktaro priežiūra. Dr. Lepšis 
bandė Juozui pagelbėti, bet 
sveikata nesitaiso.

Pargrįžęs į Cicero kreipėsi 
prie bent kelių daktarų ir 
prie vietinio Dr. Shingalman, 
bet ligos priežastį nesuranda. 
Juozas nėra daug pablogėjęs, 
bet dirbti negali,' todėl grei
toj ateity mano pasiduoti į 
Billings ligonbutį.

Juozą aplanko jo draugai. 
Man nuvykus tik buvo išėję J. 
Krukas ir Nakrašas. Man be
sikalbant atvyko Rasinskai. 
Stulgienė, Ievutė taipgi Juozą 
prižiūri.

Linkiu greito pasveikimo ir 
dirbti kartu su mumis dėl 
liaudies meno. Antrašas: J. 
Stulgaitis, 1531 So. 50th C t., 
Cicero 50, III.

įmones darbininkų poilsis

KAUNAS. — Įdomiai lais
valaikį praleidžia “Liepsnos” 
degtukų fabriko darbininkai. 
Neseniai didelė darbininkų 
grupė suruošė ekskursiją į res
publikos sostinę. Reguliariai 
organizuojamos išvykos į už
miestį. Jose dalyvauja ir liep- 
sniečių šeimos. Du kartus per 
mėnesį kolektyviai aplanko
mi teatrai. (

Fabriko visuomenės organi
zacijos liepos ir rugpjūčio mė
nesiais numato suruošti įmo
nės darbo pirmūnų ekskursiją 
į Maskvą. Ekskursahtai susi
pažins su žymiausiomis šalies 
sostinės vietomis, pabuvos Vi
sasąjunginėje žemės ūkio ir 
pramonės parodoje ir kt. Ruo
šiamos taip pat išvykos į Šiau
lių dviračių gamyklą, Trakus, 
Palangą ir Rygos pajūrį,

Koresp.

Laisves Kaina Metams $10,00
Šešiems Mėnesiams -- S 6,00

Atsįnaųjįnančių prenumeratą ir naujai užsisakančių 
Laisvę prašome laikytis aukščiau nurodytos kainos.

Laisves Administracija

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie ąpšviętos pjątipimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygoj nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knygų Iš 128 puslapių, kalnu $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

Laisvė /
110-12 Atlantic Avė., Richmond Hhj 19, N. Y.

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir pr isįunčįu $ - -.. T -—

Vardas .

Antrašą^

Jei jūs norite parduoti na< 
mą ar biznį, paskelbkite Lais

vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema-

South Boston, Mass.

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas,

/

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 19 Augusi
Lietuvių Tautiško Namo Parke/

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass. •

Kliubiečiai ruošiasi visus maloniai pasitikti ir 
pavaišinti kuo geriausiai. Taigi maloniai 

kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komisija

H ■ ..............   —■USNYNE
Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Parašė žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
ę

Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiąi, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, Steigėsi biznius, nubiednie j au
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose nainus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje 'Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, — nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja»vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
pri-eš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

• Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią,

' istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00
Užsakymus Prašome Siųsti:

b

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Žinios iš Lietuvos
NAUJA ĮMONĖ

KURŠĖNAI. — Netoli rajo
no centro šiomis dienomis pra
dėta drenažo vamzdžių fabri
ko statyba. Naujasis fabrikas 
bus stambiausia šalies įmonė, 
gaminanti drenažo vamzdžius. 
Per metus fabrike bus paga
minama 25 milijonai drenažo 
vamzdžių ir 5 milijonai čer-

Greitu laiku išaugs pagalbi
niai busimosios įmonės pasta
tai — sandėliai, motovežių de
po ir kt. šalia pagrindinio ga
mybinio korpo bus pastatyta 
garo generatorinė stotis.

Fabrikas bus 
priešakine tarybine technika.; kos romaną 
Vamzdžiai numatomi formuo- ja”, L 
ti vertikaliais, formavimo pre- romaną 
sais, . . .
statybinės pramonės įmonėse' poema”, I. 
dar nebuvo naudojami. Veiks maną 
keturios deginimo krosnys.

Stambiausio Tarybų Sąjun 
goję drenažo fabriko darbi- rinkinį 
ninkams 
vietė su 
želiu, 
klubu.

Palangos poilsio namų Nr. 3> 
užsakymas. Neseniai kombi
nato i 
“Neries 
valgyklą 
puošimus 
daromam

darbuotojai 
fabriko 
ir dabar 
naujam 
knygynui.

“Tiesa”

dekoravo 
darbininkų 
ruošia pa- 

Kaune ati-

kitų tautų kalbomis
VILNIUS.—Kasmet vis dau

giau lietuvių rašytojų kūrinių 
verčiama į kitas TSRS ir už
sienio tautų kalbas.

Šiais metais leidykla 
į vetskij pisatel” dideliais 

aprūpintas žai išleido rusų kalba P. Cvir- 
į. “žemė maitinto- 

Gudaičio - Guzevičiaus 
Kalvio Ignoto teisy- 

kurie mūsų respublikos bė”, E. Mieželaičio “Broliška 
. Simonaitytės ro- 

Pikčiurnienė”, Kirgizi- 
< jos TSR grožinės literatūros 
leidykla išleido kirgizų kalba 

; j “Tarybinio Pabaltijo 
poetai”. Leidykla “Detgiz” iš
leido M. Sluckio knygą “Geri 
namai” ir rinkinį “Lietuvių 
liaudies pasakos”. Per pasku
tinius metus Ukrainos leidyk
los išleido- ukrainiečių-kalba 
A. Venclovos, V. Reinrerio, 
M. Sluckio ir kitų lietuvių ra
šyto j ų 
pjesė 
rusų, 
kitomis kalbomis.
joje išleista baltarusių kalba 
antologija “Tarybų Lietuvos 
poetai.”

Lietuvių rašytojų kūriniai 
dabar plačiai žinomi ne tik 
Tarybų šalyje.^ bet ir už jos 
ribų. P. Cvirkos romanas “že
mė maitintoja” išverstas į bul
garų, čekų, vengrų, lenkų ir 
kitas kalbas. Rašytojo apsa
kymai išėjo kinų, anglų, vo
kiečių ir kitomis kalbomis. 
Vengrijoje išleistas J. Dovy
daičio romanas “Dideli įvy
kiai Naujamiestyje”, A. Gu
daičio - Guzevičiaus romanas 
“Kalvio Ignoto teisybė” išleis
tas čekų ir len^ų kalbomis. 
Kinijos valstybinė užsienio li
teratūros leidykla 1955 me
tais išleido kinų kalba II. Kor
sakienės knygą “Klasės"gar
bė”. Bulgarijoje išėjo A. Vie
nuolio - Žukausko' romanas 
“Puodžiūnkiemis“.

“Tiesa”

bus pastatyta gyven- 
mokykla, vaikų dar- 

ir kultūros

Butėnas

Mūsą buičiai papuošti
KAUNAS.— Darbo žmonių 

butuose dažnai galima pama
tyti nedideles skoningai atlik
tas skulptūrėles. šie Kauno 
“Dailės” kombinato kerami
niai gaminiai plačiai žinomi 
respublikoje, Turi didelę pa
klausą ir Maskvoje, Lenin
grade, Minske bei kituose ša
lies miestuose.

Kombinato dailininkai daug 
daro tam, kad mūsų buitis 
būtų papuošta, gražesnė. Per 
aštuonerius metus apie pus
šimtį įvairių skulptūrėlių su
kūrė dailininkė L. Kalmanta- 
vičienė. Geriausi jos darbai 
pasiūlyti eksponuoti pasauli
nėje dailės parodoje, kuri 
ruošiama Milane. TSRS Kul
tūros ministerijos žiuri komi
sija neseniai aukštai įvertino 
dailininkų V. Miknevičiaus, G. 
Vincevičiaus ir P. Genienės su
kurtų 15 dekoratyvinių vaze
lių pavyzdžius.

šiuo metu Kauno “Dailėje” 
įsisavinama dar 30 naujų mo
delių — skulptūrėlių, dekora
tyvinių vazelių ir kitų suveny
rų masinė gamyba. Kombina
tas gauna vis naujus •užsaky
mus. Skulptorius M. želins- 
kas didžiausiai šalies parduo
tuvei—Maskvos Valstybiniam 
univermagui — baigia skulp
tūrą, vaizduojančią šokio 
“Kadrylis” atlikimą. J Kali
ningradą šiomis dienomis siun
čiamos meniškai pagamintos 
liustros. Baigiamas įvykdyti

Seno Vinco eilėraščiams
Vilnyje” rašė:

draugai bei

eilėraš-

“So- 
tira-

kūrinius. J. Baltušio 
“Gieda gaideliai” išėjo | 
latvių, ukrainiečių ir

Baltarusi-

NowYorko^/Z/afeyZlnlot
26
91

Visiems mėgstantiems 
įvairumus piknikas

Įvyks rugpiūčio (Aug.) 
d., Kosmowski sode/
Steamboat Rd.i Great Neck, 
N. Y. Pradžia 1-ą valandą.

Pikniko įvairumai: Bus 
graži dainų programa, kurią 
pildys Aidsietyno kvartetas, 
vadovybėje Mildred Stensler, 
su akom pan istu Frank BaL 
wood. Muzika gros įvairius 
šokius.

Dienos klausimais praneši-

Mildred Stensler

gaminto maisto

nuo Lituanica

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE >•. 

----------------------------------------- I 
SLAUGĖS - REGISTRUOTOS

Adler, prieš pašalinimą mo
kytojavo Samuel Gompers 
amatų mokykloje! Per ištisus 
praeitus mokslo metus ta mo
kykla per spaudos garsinimus 
ieškojo radijo - elektronikų

Reikalauja, kad mokytojai būly 
sugrąžinti į darbą nedelsiant

Keturi mokytojai, anksčiau 
pašalinti iš New Yorko moky
klų, dabar per savo advoka
tus reikalauja, kad jie be ati
dėliojimo būtų sugrąžinti dar
ban, taip, kad jie galėtų pra
dėti mokytojauti dar šių me- mokytojo, kad užimti Ądlerio 
tų mokslo pradžioje—šį rude
nį. Mat, valstijos apšvietos ko- 
misijonierius nusprendė, kad 
miesto apšvietos taryba juos 
pašalino neteisėtai. Jie paša
linti vien dėl to, kad atsisakė 
liudyti a.piė kitų mokytojų po
litinius nusistatymus.-

Mokytojų unijos vadovė 
Rose Russell nurodo, kad tie 
keturi mokytojai, kaip seni 
patyrę pedagogai, yra mo
kykloms labai reikalingi. Pa
vyzdžiui, vienas tų mokytojų,

vietą, bet nerado.

Kaip žinia, vietinė apšvie- 
tos taryba, tai yra, mokyklų 
administracija, ruošiasi ne
klausyti valstijos komisijonie- 
riaus įsakymų ir duoda skun
dą teisme. Bet šie keturi mo
kytojai ir Mokytojų unija lai
kosi nuomonės, kad ką teis
mas nenuspręstų vėliau, da
bar reikėtų vykdyti komisijo- 
nieriaus nurodymus —grąžin
ti tuos keturis darban.

“Paliaubų derybos” vedamos
tarp jaunuolišku N. Y. gaujų p

ina duos LLD žurnalo Šviesos 
redaktorius.

Bus namie 
ir gėrimų.

Busas išeis
Square kaip 12:30 ir nuo Li
berty Ąuditorium pirmą va
landą. Kelionė kainuos tik 
$1.50.

Šį pikniką rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos Antroji 
apskritis. Todėl kviečiam vi
sus ne tik iš Brooklyno apy
linkės, bet ir iš New Jersey 
skaitlingai suvažiuoti. O ren
gimo komisija užtikrinam, kad 
būsit visi gražiai pasitenkinę.

\ Komisija ‘

Berniukas iš Queens- 
prez. Nasserio svečias

Trylikos metų berniukas iš 
Queens, New Yorko, kelios 
savaitės atgal parašė laišką 
Egipto prezidentui Nasseriui. 
Tas berniukas, Dennis Brio- 
dy, stebėjo per televiziją vaiz
dus iš Egipto ir tas jame su
kalė mintį, kad egiptiečiai 
gal mano, jog jie neturi Ame
rikoje draugų.

Briody rašė Nasseriui, kad
daugiau kaip 150 ha dobilų, jis ir daugelis jo draugų, jau- 
žymi jų dalis džiovinama žai- ni amerikiečiai, 
giniuose. Į kolūkio daržines ja Egiptui, 
jau suvežta pirmosios tonos Į greit atsakė, 
aukštos kokybės-__išdžiovintų 
dębilų.

Dobilai pjaunami taip pat 
“šviesiosios ateities”, “Spar
tuolio” ir kituose kolūkiuose.

(Elta)

Praeitą savaitę susirėmi
muose tarp dviejų East Sides 
jaunuolių gaujų du vaikinai 
tapo pašauti. Dabar, kaip 
pranešama, prasidėjo kaip ir 
“paliaubų derybos” tarp tų 
gaujų (gengių) atstovų. De
rybose dalyvauja tik tų gaujų 
jaunuoliai ir kai kurie suaugę 
socialinių ir labdaros organi
zacijų žmonės. Policija nesi- 
maišo, gaujų atstovai sakė, 
kad jie į derybas neis, jeigu 
policija įsimaišys.

Trys gaujos atstovautos: 
Sportsmen, Ęnchanters ir Dra
gons. Sportsmen ir Enchan
ters dabar turi sąjungą prieš 
Dragons. Bijoma, kad jeigu 
iš “paliaubų derybų” nieko 
neišeis, tai kova dar labiau 
sustiprės, nes kiekviena tų 
East Side gengių turi savo 
sąjungininkes gaujas Bronkse 
ir Brooklyne. ,

Kova tarp tų gaujų pasi
reiškia visų pirma tame, kad

vienos gaujos nariams pavo
jinga, ypatingai vakaro metu, 
pasirodyti kitos gaujos “teri
torijoje”, kur užima kelis ar
ba kelioliką blokų. Taipgi pa
vojinga vienos gaujos nariui 
jaunuoliui susieiti su “kitos 
gaujos teritorijos” mergina.

Gaujų; nariai apsiginklavę 
peiliais, o kaj kurie, ypatingai 
vyresnieji, 17 ir 18-mečiai, tu
ri ir šaunamus ginklus.

Praeito šeštadienio naktį 
Sportsmen ir Enchanters turė
jo savo šokį salėje netoli 
Grand Street. Keli apylinkės 
kunigai ten nuėjo ir jiems pa
sisekė susisiekti su tų gaujų 
jaunais vadovais ir jiems įkal
bėti ateiti • pirmadienio vaka
re į šv. Augustino bažnyčios 
koplyčią, kad tartis su Dra- 
gonų atstovais, kurie irgi bu
vo įtikinti ateiti... .

Badauja ir pikietuoja 
išreiškiant protestą

Ammon Hennacy, religinis 
pacifistas ir “Catholic Wor
ker” redakcijos narys, 
aštuntą 
streiką, 
dienos, 
dienų 
taip pažymint 11 metų,—tiek 
laiko tam atgal amerikiečių 
atominė bomba nukrito ant 
Hirošimos.

Hennacy taipgi pikietuoja 
US muitinės įstaigą, pasirin
kęs ją kaip valdžios simboli. 
Praeitą sekmadienį, piketuo
damas ir badaudamas šeštą 
dieną, Hennacy sakė, kad jis 
jaučiasi visai gera . Jis sakė, 
kad badauti nesunku, jeigu

• “sąžinė gryna ir mintys blai
vios”. Bažnyčioje jis per pa-

• maldas visą laiką stovėjo ir 
paskui sakė, kad jam trumpai

• valandėlei “lyg tuščia pasida- 
re galvoje”. Paskui jis pridė
jo:

“Bet nieko tokio. Kai ku
riems žmonėms galvoje tuščia 
ir pilvui esant pilnam”.

ir 
redakcijos narys, jau

dieną tęsia savo bado
Jam dar lieka trys 

nes jis nutarė per 11 
nevalgyti ir negerti,

Baisi auto nelaimė: 
6 užmušti, o 3 sužeisti

Long Island ant Montauk 
Highway praėjusį sekmadie
nį susikirto du automobiliai. 
Nelaimė buvo tokia baisi, jog 
šeši žmonės tapo ant vietos 
užmušti, o trys kritiškai su
žeisti. Policija sako, kad ne
laime atsitiko dėl pergreito 
važiavimo. Vedamas tyrinėji
mas. Ligoninė praneša, kad 
minėti trys sužeistieji neturi 
vilties išsisukti nuo mirties. 
Ton, kur įvyko nelaimė, ke
lias labai vingiuotas.

MIESTAS

OPERAVIMO RŪME

Suture Nurses 
Taipgi Tvarkymo Slaugės 

ir Pagelbininkės

Laisniuotos Praktiškos Slaugės 
Visais šiftals. Gera alga.

Puikios darbo sąlygos.

EVE ROBERTS
Director of Nurses, R. N.

ORegon 7-2300

(157-159)

NURSES. Registered Nurse as 
night supervisor. Licensed Practials 
as charge nurses 
4
Modern 103 bed 
Queens. LI. 4-4300. .

to work f rom
12 and 12—8 A.. M. 5 days.

Nursing Home.

(154-160)

Plaunami dobilai
ŽAGARĖ. — Rajono kolū

kiuose prasidėjo šienapiūtė. 
“Pergalės” žemės ūkio arte
lės kolūkiečiai jau nupjovė

10,000 graikų atvyko 
į Ahelpa konvenciją

Apie 10,000 graikų kilmės 

amerikiečių, įskaitant delega
tus, jų šeimos narius bei ste
bėtojus, suvyko į 
ką, kur praeitą 
atsidarė Ahelpos,

simpatizuo- 
Nasseris

graikų apšvietos 
jam jos suvažiavimas.

bet ne tik laiš- 
o ir užkvietimu atvykti

svečias

savo tė- 
Egipte.

minga 
Guolis 
vonia..

ų Dsirbininkė-Virėja. Atsako- 
moteriškė. Mylinti vaikusjL 

nuosavam kambaryje, yra ir

PI. 2-4506.

(158-164)

HELP WANTED MALE

CARPENTER
FOR CARPENTRY SHOP IN 

LARGE FACTORY

GOOP PAV 
EMPLOYEE BENEFITS

RADIO RECEPTOR CO.
240 Wythe Ave.—No. 3rd St., B’klyn 

EV. 8-6000

Only 6 minutes from Union Square 
14th St. Canarsie Line 
to Bedford Ave. Sta.

(159-161,

Stalloriai. Darbas prie puikią da
lykėlių. Tik su patyrimu. Nuola
tinis darbas su gerai įsteigta firma.

EL. 5-7456.

(154-160)

Superintendent—Pora. Gali būti ir 
su vaikais. Darbas 20 šeimų name, 
Bron*x., Lengvi pataisymai ir apva
lymas. 4 rūmų apartment as, pri- 
skaitant algą. Nuolatinis darbas. 
CY. 5-7323.

(154-160)

SOCIALISTŲ PASIŪLYMAS
Valdžia yra nutarusi užda

ryti arklinių lenktynių daržą 
“Jamaica Racetrack”. Miesto 
socialist^partija pataria tą 
vietą padaryti “Madų parku”, 
kur būtų parodomos naujau
sios drabužių mados.

EIS Į TEISMĄ
advokatas Brown 
kad jis kreipsis į 
reikalaus atmetimo 
apšvietos komisijo- 

patvarkymo.
patvarkė,- kad 

išmesti 
is

Business Opportunity
M i esto 

pareiškė, 
teismą ir 
valstijos
nieriaus Allen 
Mat, Allen 
valdžia neturi teises 
mokytoją iš vietos, kuomet j
atsisako būti “informeriu”.

Delikati sscn, grosernė. ModernW 
ka. Glendale. $1000 j savaitę. Mažai 
rankpinigių. 64-26 68th Ave, II Y. 
7-0277. Sekmadieniais- EV. 1-4661.

(158-164)

REAL ESTATE

Mūsų brangus rašytojas S 
Vincas andai 
“Jūs nežinot, 
draugės, kaip nušvis mano
akys, kuomet savo 
čius, iškarpytus iš pageltusių 
laikraščių puslapių ir atspaus
dintus vienoj knygelėj, paįm-' 
siu į savo rankas!”

Tad mudu su Elena, 
skaitę tokį 
anekdatėlį, 
šytoją, tai 
kinę ($5.) 
tįesiai į voką 
“Laisvei 
raščių knygą, ją užsisakyda
mi

Tą mes darome pagerbdami 
mylimą liaudies. poetą ir ra
šytoją. Būtų labai gražu, kad 
ir kiti draugai skaitytojai' pa
darytų, tą patį. Tokiu būdu 
Senam Vincui priduosime iš
tvermės ir spėkų, kad jis dar. 
mums rašytų ir rašytų daug 
ne tiktai eilėraščių, o ir apy
sakų, kuriy rašymui jis yra 
ekspertas. Lai jo akelės dar 
ilgai, ilgai šviečia ir neuž- 
temsta amžinai. Geros sveika
tos ir darbštumo linkime tau, 
mielas drauge rašytojau, S. 
Vincai!

per- 
poeto nuoširdų 
brangindami ra- 

kišame čielą pen- 
tik ne "po lėkšte, o 

ir siunčiame
už Seno Vinco eilė-

Jurgis ir Elena Žilinskai

TEATRUOSE
Du Manhattan© teatrai, Cri- 

t terion ir Sutton, jau. trečią 
savaitę rodo su dideliu pasise
kimu “Moby Diek”.

* * *

Litle Carnegie teatras ro
do senoką filmą ' “The Moon 
is Blue”, apie kurį praeityje 
buvo tiek kovų tarp cenzorių, 
kurie norėjo jį uždrausti, ir 
filmo , gamintojų.

filmų 
kad 

Sear-

* # *

“Daily Workerio” 
kritikas D. Platt sako, 
naujasis filmas “The
chers” yra kūrinys, kuris per- 
stato geroje šviesoje tuos ko
lonistus šios šalies ankstyvoje 
istorijoje, kurie skerdė indė
nus.

Platt nurodo, kad šį filmą 
pagamino tas pats direktorius, 
kuris kadaise, kuomet jis bu
vo pažangus, pagamino “Gra
pes of Wrath” — John Ford. 
Platt sako, kad tai rodo, kaip 
ir žmogaus talentas pradeda 
gesti, kuomet jis gęjida ide
ologiniai.

ku, 
kaip jo asmeniškas 
Egiptan.

Dabar Dennis (su 
vu, kuris jį lydėjo)
Jis matėsi su Nasseriu, buvo 
vaišinamas ir sakė laikrašti
ninkams, kad jis dar vis ne
gali tikėti, jog nesapnuoja. 
“Tai' kaip toje Arabijos nak- 
čių pasakoje”, sakė Dennis. 
8,000 vokiečių N. Y.
ir N. J. festivalyje ■

North Bergene, N. J. įvy
ko didelis vokiškas festivalis, 
surengtas Didžiojo New Yor- 
ko ir New Jersey taip vadina
mo xPlattdeutsche Vęreino. 
Tai organizacija,' prie kurios 
priklauso didokas skaičius 
chorų ir meno grupių, kurių 
nariai yra ateiviai iš Šiaurva
karinės Vokietijos, Saksoni
jos, švabijos ii* Bavarijos.

Festivalyje dainavo chorai, 
buvo pildyti bavariški ir 
vokiški šokiai ir t.t.

kiti

Laisvi (Liberty) Trečia d., Rugp. (Aug.) 15, 1956

New Yor- 
sekmadienį 

Amerikos 
organizaci- 
Ta organi

zacija konservatyvė ir stovi 
po graikų ortodoksų bažny
čios įtaka.

Pati • konvencija vyko Wal
dorf - Astorijos viešbutyje, 
kur apie 1,000 delegatų da
lyvavo suvažiavimo atidary
me. Antradienį Randalls Is
land stadijone jauni graikų 
kilmės atletai dalyvaus spor
to šventėje. Tarp kitko tra
dicinė olimpinė ugnis bus bė
gikų nešama iš Waldorf-As- 
torijos link stadijono.

šis -suvažiavimas skaitomas 
didžiausia bet kadų v laikyta 

^graikų sueiga Amerikoje.

BEŠPOSAUDAMI SUSIŽEIDĖ
Septyni jauni vaikinai nu

tarė iškirsti šposą vienam jau
nuoliui, jo namus užpuldami 
su revolveriais. Rezultatas: 
Du “užpuolikai”, David P. 
Eitel ir MichaeL Pelinsky, 
sunkiai sužeisti. Abudu ran
dasi ligoninėje. Eitel pavojin
goj padėtyje.

Turtinga moteriškė iškrito 
per langą ir užsimušė

Niekas nežino, 
ko su m. Mrs. M. 
žmona’ turtingo 
Gal pati iššoko, o 
laimę iškrito per
dvylikto aukšto ir užsimušė. 
Sakoma, kad šeimoj buvo ne
santaikų.

kas atsiti- 
E. O’Neil, 
kapitalisto, 
gal per ne
rangų nuo

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦E* <*

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

New Dorp., S. I. Arti katalikų 
IVz šeimų, mūrinis ir 

5 kambariai; sa- 
Virtuvė su 

miegrūmiai.
aliejaus šiluma. Iš- 

40x^00.. $15,900.

bažnyčios.
medinis namas.
lionas su dideliu langu.
daugeliu spintų; 3
Karštas vanduo,
taisytas skiepas.
Šaukite po 7 v. v. EL. 1-8564.

(158-161)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Atidarytas Vasarnamis
J

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

Užsimušė dailininkas
Praeitą savaitgalį automo

bilio nelaimėje Long Isdande 
užsimušė garsiausias Ameri
kos abstraktinis dailininkas, 
Jackon Pollock. Taipgi užsi
mušė sU juom važiavusi jauna 
moteris.

Marion K. Geiss pasitrau
kė iš darbo Newi Yorko Tele
phone kompanijoje, kur ji 
kaip telefonistė išdirbo 50 
metų r • -- — -.......

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Rugpiūčio 19 d.., Gedemino Dr-ste 
rengia pikniką, Bay-View, prie Ęže- 
ro (Lake). Kadangi šis piknikas 
yra metinis, tai visi nariai turėtų 
dalyvauti. Kurie neturi mašinų, at
eikite prie Gedemino salės, 575 
Joseph Ave., ten bus kas nuveš j 
pikniko vietą. Taipgi kviečiame 
Rochesterio lietuvius dalyvauti. Tu
rėsime įvairių valgių, gėrimų, galė
site gražiai praleisti laiką, linksmai 
pasišoksite prie geros muzikos. 
Pradžia, 2 vai. dieną. Rengėjai.

(154-155)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 241172

PARDAVIMAI
Grosernė ir Ctesolino Stotis. Vie

natinis šiame mažame mieste. 5 
kambariai ir vonia. Parduodam^ 
su visu tavoru. raktu ir tt. $9,500. 
Rankpinigių $'įOOO. 20 mailės nuo 
Binghąmtono.: i Route 17. Walter

Wets t, Doraville Store, R. D. 1, 
Nineveh, N. Y. Tel.: Harpursville, 
N. Y,, 5-184M)wu

' (158-161)

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2388

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

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




