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KRISLAI
klūkite svečiais!
Visi stebisi iš tokios 

trumparegystės.
i* Ieškojo bėdos, bet

i nesurado.
Geriau, negu nieko.
Su draugais ir vištomis.

Rašo A. Bimba

Nebereikia aiškinti: visi 
laisviečiai būkite dienraščio 
vajaus užbaigtirvių dalyviais 
ir svečiais. Užbaigtuvės įvyks 
jau šį šeštadienį, rugpjūčio 17 
d. Visi būsite gerai pavaišinti. 
Visi kartu pasidžiaugsime 
gražiai ir rūpestingai atliktu 
dideliu darbu.
\ Kviečiami ne tik Didžiojo 
New Yorko, bet ir iš visur 
laisviečiai. Kvietimo laiškų 

^negausite. Laisvėje telpančius 
pranešimus skaitykite nuo
širdžiausiu užk victim u.

Mūsų Valstybės depart- 
mente sėdi dideli politiniai 
trumparegiai. Jų atsinešimas 
linkui Amerikos jaunuolių, 
kurie vyko Maskvon ir dabar 
traukia Pekinan, neturi jokio
pateisinimo.

Ko jie bijo? Ko jie taip iš
sigandę? Kodėl jie taip nepa
sitiki Amerikos jaunimu?

Tai klausimai, kuriai atsa
kymo laukia visa Amerika.

1 Beje, keletas amerikiečių
,/jaunuolių, nuvykę Maskvon į 

i festivalį, kiekvieną mielą die
ną nueidavę į Raudonąją 
aikštę prie pat Kremliaus ir 
droždavę spyčius, vesdavę 
aštrias diskusijas, sušilę kriti
kuodavę tarybinę vyriausybę, 
pliekdavę kailį ne tik miru
siam Stalinui, bet ir dabarti
niam komunistų vadui Chruš
čiovui.

Man tai skamba gana keis
ti tai. Juk niekados neteko gir- 
/ dėti, kad kur nors j svetimą 

' šalį atvykę svečiai šitaip elg
tųsi.

Gal tie jaunuoliai, kienJ 
nors primokyti, ieškojo bc- 
dos: ot, neleis jiems taip elg
tis, o dar jeigu' į turmą pa
sodins, tai bus gražios propa
gandos prieš komunizmą!

Reikia nepamiršti, kad tar
pe 160 nuvykusių jaunų ame
rikiečių, buvo ne vienas su
gundytas festivalio progą iš
naudoti pademonstravimui sa
vo anti-komunizmo.

Gerai, kad jiems nė plau
kas nuo galvos nenukrito. Vi
si jauni svečiai, matyt, gra
žiai, draugiškai, broliškai bu
vo priimti, — net ir tie, kurie, 
pasirodo, elgėsi ne taip jau 
labai svetiškai. ,

Į' -----------
X Daugumos Amerikos negrų 

ir visų darbo žmonių dabar 
1/ nuomonė yra tokia: Geriau 

4 '' kad ir labai nususintas Senato 
priimtas civilinių teisių įsta- 

lEv tymas, negu’ be jokio įstaty
mo !

Tegu šis įstatymas bus di
delė pradžia ateities kovoms 
už pilnas teises penkiolikai 
milijonų, Amerikos negrų vi
soje Amerikoje!

Aną dieną, grįždami iš 
Cape God, buVome sustoję 
pas Sofiją ir Joną Thompso- 
nus, eks-brooklyniečius, ge
rus, nuoširdžius laisviečius. 
Jie gyvena Connecticut šteite 
netoli Willimantic. Turi gerai 
įrengtą vištų farmą. Visa ap-
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Kairieji pilnai laimėjo 
Guianoje: Jaganas turės 
būti paskirtas premjeru

Georgetown, Britų Guia
na. — Liaudies Progresyvė 
Partija, kuri trumpai žino
ma kaip PPP (People’s Pro
gressive Party) laimėjo ab
soliutišką daugumą legisla
tures tarybos rinkimuose. 
Iš 14 nariu PPP turės 9. 
PPP yra kairi partija, ap
imanti komunistus, ir kitus 
kairius elementus. Jos va
das yra Sheddi Jaganas, ku
ris dabar turės tapti prem
jeru.

Likusius deputatus lai
mėjo neseniai nuo PPP at
skilęs dešinesnis, sparnas, 
kuriam vadovauja Burnha- 
mas. Tas PPP sparnas yra 
kaip ir socialistinis. Dešinės 
grupės laimėjo visai ma
žai balsų.

Britų Guiana yra Brita
nijos kolonija Pietų Ame
rikoje. Guiana padalinta į 
tris dalis — dalis priklauso 
britams, dalis olandams ir 
dalis francūzams. Britų 
Guiana rubežiuojasi su Ve
nezuela, Olandų Guiana ir 
Brazilija. Ji turi apie pusę 
milijono gyventojų. Gy
ventojai maišyti: indėnų 
ainiai, negrai, indusai (imi-
grantai ir jų ainiai iš1 In-|

Radford ir Twining jau tiki, 
kad nebus karo tarp JV ir TS

Washingtonas. — Laivy
no admirolas Radford bai
gė eiti Jungtinių generali
nių štabų vado pareigas ir 
jas perėmė aviacijos gene
rolas Twiningas. Ta proga

linka labai moderniška, labai 
graži.

Aplankėme taip pat gerus 
laisviečius eks - brooklynie- 
čius Verkučius. Jie turi dar 
didesnę vištų farmą. Irgi ge
rai įsikūrę.

Bet ne apie tai man norėjo
si čia kalbėti. Įdomu ir svar
bu štai kas: visus smulkiuo
sius vištų augintojas baigia 
praryti didysis trustas. Ir mi
nėtieji j draugai jau tapę tik
tai trusto vištų augintojais ir 
globotojais.

Trustas kontroliuoja vištų 
lesalą ir užaugintų vištų mar
kets. Jis abiejuose galuose 
nustato kainas. Kur begalės 
tokiose žirklėse išsilaikyti 
smulkusis vištų farmos savi
ninkas!

Dabar šitaip yra:'kompani
ja atvežė ir į tavo vištidės su
leido vienos dienos amžiaus 
viščiukus. Tu juos lesink, pri
žiūrėk ir globok per dešimt 
savaičių. Už vienos tokios viš
tos užauginimą gausi aštuo
nis centus!

Ii- džiaugiasi draugai dar 
nors tokią malonę aplaikę 
r. u o vištų trusto!

dijos) .ir europiečių įvairios 
grupės. Vyriausioji kalba' 
yra anglų, bet kalbama ir 
ispaniškai, portugališkai 
bei indėniškai ir indiškai. 
Sostinė yra Georgetown.

Jaganas. yra PPP vadas, 
iš pręfesijos dentistas. Jis 
yra indų kilmės — jo sene
lis imigravo į Guianą iš In
dijos. Jo tėvas buvo planta
cijos prižiūrėtojas. Aukš
tuosius mokslus, jis ėjo 
Amerikoje, kur prie Chica- 
gos baigė Northwestern 
universitetą. Ten jis vedė 
jauną pažangietę Janet Ro
senberg, irgi studentę, kuri 
dabar Britų Guianoje yra 
viena PPP lyderių.

1955 metais PPP irgi lai
mėjo rinkimus ir Jaganas 
buvo tapęs premjerių bet po 
pusmečio britai administra- 
tyviai pašalino jį iš vietos, 
išvaikė legislafūrą ir pas
kelbė, kad negali prileisti 
kolonijoje “komunistinės 
valdžios”. Jaganas nekurį 
laiką buvo laikomas po na
miniu areštu.

Manoma, kad absoliutiš
kas laimėjimas dabar pri
vers britus vėl leisti Jaga- 
ną tapti premjeru.

abu padarė pareiškimus, 
ką jie mano apie karo gali
mybę. Abu išreiškė nuomo
nes, kad nebus karo tarp 
Amerikos JV ir Tarybų Są
jungos.

Radfordas, kuris papras
tai buvo skaitomas vienu 
labiausiai militaristiniai 
nusiteikusiu JAV karinin
kų, ir > kuris mėgo daug 
kalbėti apie “ateinantį ka
rą”, dabar sakė, kad, jo 
nuomone, karo nebus. Bet 
karo nebus, sakė jis, ne to
dėl, kad Tarybų Sąjunga 
tokia jau taikinga, o todėl, 
kad Amerika yra galinga. 
Twiningas išreiškė pana
šias nuomones.

Admirolas \ Radfordas, 
kaip visi aukšti karininkai, 
kurie pasitraukia iš akty
vios tarnybos, taps kokios 
nors firmos direktoriumi 
už žymiai didesnę algą, ne
gu gavo kaip admirolas.

Albany, N. Y, — Pieno 
farmeriai pradėjo streiką, 
nepristato pieno į pienines. 
Farmeriai reikalauja pakel
ti pieno kvortos kainą nuo 
12 iki 15 centų. Dabar pieno 
kompanijos moka farme- 
riui tik 12, bet gauna nuo 
pirkėjų 25.

Unijų vadovybė sako, kad 
valdžia tarnauja turčiam

Chicago. — AFL-CIO pil
domoji taryba padarė aš
trią ataką prie Eisenhow- 
erio administraciją, ypa
tingai jos ekonominę poli
tiką. AFL-CIO pildomoji ta
ryba sako, kad Eisenhower 
administracijos ekonominė 
politika pasitarnauja tik 
turčiams ir veda kraštą 
prie recesijos. Didysis biz
nis, kuriam administracija 
tarnauja, veda kraštą prie 
tos pačios prarajos. Kainos 
vis labiau kyla, tuo tarpu, 
kai produkcija mažėja. Nu
kenčia ne tiktai darbininkai, 
bet ir farmeriai, mažieji biz
nieriai, pirkėjai, mažų na
mų statytojai ir t. t.

Eisenhowerio adminis-

Dar uedeportuos į Ispaniją 5 
anti-fašistinių jūrininkų.- 
jie kol kas liks šioje šalyje

San Francisco. — Penki 
ispaniško laivo jūreiviai 
nekuris laikas atgal San 
Diego uoste pasišalino nuo 
savo laivo ir ieškojo prie
glaudos Amerikoje kaip 
anti-fašistai, kurie nenori 
grįžti Franco Ispanijon. 
Kuomet jie pajuto, kad 
Amerika gali juos depor
tuoti, jie nuvyko Meksikon, 
bet Meksikos policija juos 
suėmė ir grąžino Amerikon. 
Imigracijos pareigūnai tuo
jau nutarė juos deportuoti 
Ispanijon.

Bet tas nutarimas sukėlė

Penki tarybiniai inžinieriai 
vieši Minnesota j, o Amerikos 
inžinieriai—Tarybij Są j u ngo j

Minneapolis. — Minneso- 
tos valstijoje dabar vieši 
penki Tarybų Sąjungos 
inžinieriai. Jie atvyko susi
pažinti su geležies rūdos 
kasimo ir apdirbimo opera
cijomis čia ir su Amerikos 
gyvenimu bendrai. Tuo 
tarpu penki amerikiečiai 
inžinieriai vieši Tarybų 
Sąjungoje.

Tarybiniai inžinieriai čia

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Kopenhaga. — Tarybinis 
keleivinis orlaivis nukrito 
čia ir visi 23 žmonės — ke
leiviai ir įgulos nariai — 
užsimušė. Tai pirma rim
tesnė tarybinio orlaivio ka
tastrofa užsienyje.

Washingtonas. — Laivy
nas atleis iš darbo 18,000 
civilinių tarnautojų.

tracija nekreipia dėmesio į 
vidutinių įeigų šeimų būtų 
statybą. AFL-CIO taryba 
ragina valdžią pastatyti 
bent 200,000 butų viešuose 
projektuose vidutinių įeigų 
žmonėms ir duoti paskolas 
atskirų mažų namų staty
tojams..

AFL-CIO pildomosios ta
rybos pareiškimas prieš 
Eisenhowerio administraci
ją padarytas griežtu ir at
viru tonu. Anksčiau, kuo
met AFL ir CIO veikė at
skirai, CIO pabrėždavo Ei
senhowerio administraci
jos sutapimą su didžiuoju 
bizniu, bet tai pirmas kar
tas, kad jungtinis. AFL-CIO 
išreiškia tokią nuomonę.

daug protestų. Juos užstojo 
ir liberalinė organizacija 
Amerikos civilinių laisivių 
sąjunga, kuri pabrėžė, kad 
deportuoti juos, tai išduoti 
juos tikrai mirčiai arba 
bent iligems metams Franco 
kalėjimuose.

Dabar apeliacijų teismas 
^nutarė leisti jiems bent lai
kinai pasilikti šioje šalyje,- 
iki keblūs legalumo klausi
mai bus išrišti. Jūreiviai 
dar vis nežino, koks likimas 
jų laukia, bet jiems bent 
negręsia tuojautinis depor
tavimas Franco Ispanijon.

yra Suprunovas, Funieko- 
vas, Varičas, Bieliajevas ir 
Meleškinas.

Apart geležies pramo
nės inspekcijos, jie taipgi 
paatostogaus. Minnesotos 
pušynuose, paplaukinės šios 
šiaurinės valstijos ežeruose. 
Svečiai jau pareiškė, kad 
Minnesota labai panaši į 
šiaurinius Rusijos plotus.

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago. —’ Aliejaus, che

mijos ir atomų darbininkų 
unija savo suvažiavime pri
ėmė rezoliuciją, kurioje sa
ko, kad privatinėse ir val
džios at. įmonėse nėra pa
kankamai saugumo. Unija 
ragina valdžią pravesti į- 
statymą, kuris garantuotų 
didesnį saugumą prieš ra
dioaktyvumą.

Amerika atkeršijo Sirijai, 
įsakė ambasadoriui apleist 
šią šalį: gal nutrauks ryšį

Washingtonas. — Sirijos 
kaltinimas, kad Amerika 
bandė sukelti sukilimus 
prieš dabartinę Sirijos val
džią, ir trijų Amerikos di
plomatų pašalinimas iš Si
rijos jau iššaukė atsakymą 
Washingtone. Washingto
nas, keršydamas, įsakė Si
rijos ambasadoriui daktarui 
Farid Zeineddine apleisti 
šalį. Nota pasiųsta Sirijai, 
kurioje griežtu tonu sako
ma, kad ambasadorius yra 
persona non grata (nepa
geidaujamas asmuo) Ame
rikoje ir jis tuojau turi bū
ti atšauktas. Taipgi parei
kalauta iš Sirijos atšaukti 
kitą ambasados pareigūną.

Tuo pačiu laiku paskelb
ta, kad Amerikos ambasa
dorius Sirijai James S. 
Moose Jr., kuris dabar a- 
tostogauja šioje šalyje, ne
grįš Sirijon. Kitais žo
džiais, Amerika ir Sirija 
neturės pas viena kitą am
basadorių, nors lieka amba
sadorių vietininkai ir- di
plomatiniai santykiai tuo 
tarpu liekasi.

Bet Washingtone yra 
nuomonių, kad diplomati
niai ryšiai su Sirija gal

Kinijon išvykę amerikiečiai 
jaunuoliai išleido deklaraciją •

Maskva. — 41 amerikietis 
jaunuolis išvyko trans-si- 
biriniu geležinkeliu Kinijon. 
Stotyje juos palydėjo apie 
1,000 tapybinių jaunuolių. 
Vykstančių tarpe randasi 
protestantų kunigas Mc- 
Kennan ir chicagietis O’Co
nnell, Jaunojo komercijos 
buto sekretorius ir, kaip 
jis save vadina, “kraštuti
niai dešiniai nusistatęs”.

32 iš vykstančių pasirašę 
po specialia deklaracija. Jie 
sako, kad nesutinka su 
Valstybės departments kad 
kenksminga Amerikos po
litikai keliauti Kinijon. 
“Mes esame visokių politi
nių nusistatymų, lojalūs A-

“Times” praneša:

Lodzėje buvo 
visai ramu...
New Yorkas.. — “Times” 

korespondentas praneša iš 
Lodzės, kad transporto dar
bininkų streikas ten jau y- 
ra visai pasibaigęs ir kad 
mieste visai ramu. Ko dau
giau, jis sako, kad buvo 
visai ramu per visą streiko 
laiką, tuo tarpu, kai Vaka
rų spaudoje buvo daug ra
šoma apie visokius “susirė
mimus su policija ir ka

METAI 47-ti

bus visai nutraukti. Nuro
doma, kad Sirijos kaltini
mas prieš Ameriką buvo 
toks atviras ir griežtas, kad 
tas skaitomas beveik atvi
ru priešingumo paskelbimu.

Trys Amerikos pasiunti
niai, kuriuos Sirija įsakė 
apleisti šalį, jau atvyko į 
Beirutą, Libaną, iš kur jie 
skrenda namo. Jie yra ant
ras ambasados sekretorius 
Stone, karinis atašė Molloy 
ir vice-konsulas Jeton. Si
rija kaltina, kad tai jie trys 
labiausiai atsakingi už suo- 
kalbiavimą su vietiniais re
akcininkais nuversti dabar
tinę valdžią.

Bet Sirija pabrėžė, kad. 
tai ne atskiri asmenys, o A- 
merikos ambasada kaipo 
tokia atsakinga, nes amba
sados vardu Sirijos politi
kieriams buvo duota žinoti, 
kad Amerika duotų Sirijai 
$30,000,000 pagalbos, jeigu 
pasikeistų valdžia.'

Jeruzale. — Iš Egipto su
grįžęs jūreivis Eitonas sa
ko, iš pradžių egiptiečiai jį 
keletą kartų sumušė, bet 
paskui gerai traktavo.

merikai. . .” sakoma dekla
racijoje. Deklaraciją stotyje 
perskaitė McKenna.

Keli vyksta, bet nepasi
rašė. Steve Taylor, newyor- 
kietis, sakė, kad jis nepasi
rašo, nes sutinka su Valsty
bės departmentu, kad va
žiavimas Kinijon, pasitar
nauja komunistams, bet vis 
vien važiuoja, nes “jį labai 
traukia pamatyti tą tolimą 
šalį — Kiniją”.

Jake Rosen, vienas akty
viausių delegacijos narių, 
neišvyko traukiniu. Jis da
bar Kieve, kur dalyvauja 
tarptautiniame jaunimo 
kongrese. Jis paskui išskris 
Kinijon orlaiviu.

riais”, apie šaudymus ir 1.1. •
“Times” korespondentas 

John MacCormac, kuris*ra-, 
dosi streiko metu Lodzėje 
ir dabar ten, sako, kad nors 

kariai patriuliavo gatves, 
jie niekur nesusirėmė su 
streikieriais. Senesnieji 
tramvajų darbininkai iš 
karto buvo prieš streiką. 
Kitų pramonių darbininkai 
nepritarė tramvajų darbi
ninkų streikui, nors, kuo
met-jis jau prasidėjo, jie 
linkėjo jam laimėjimo.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.
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TRIUKŠMAS BE REIKALO
SAKOMA, arti puse šimto jaunų amerikiečių pasi

ryžo vykti į Kinijos Liaudies Respubliką. Kai šie žod
žiai skaitytoją pasieks, jie gal būt jau bus kelyje, gal 
traukinys, kursuojąs, tarp Maskvos ir Pekino, kuriuo 
jaunuoliai važiuoja, bus jau pralėkęs didesnę dalį Sibiro 
plotų.

Šis jų ryžtas žvilgterėti, pamatyti, kaip gyvena, kaip 
tvarkosi 600 milijonų kinų, sukėlė nemažą triukšmą pas 
mus, Amerikoje. Ir to triukšmo pradejėju, mums rodosi, 
yra Valstybės departmentas! Valstybės departmentas A- 
merikos jaunimui yra it koks žiaurus patėvis. Neišleisti 
jaunų žmonių pamatyti pasaulio, daryti visokias kliū
tis, kad tik jie negalėtų daugiau žinoti, daugiau pama
tyti, daugiau žmonių pažinti!

Kad mes, tai sakydami, esame teisūs, pažvelgkime 
faktams į akis, pamatysime.

TUOJAU, KAI TIK IŠKILO Amerikos jaunimo bal
sai, pasisaką, kad jie norėtų vykti į šeštąjį pasaulinį Jau
nimo festivalį Maskvoje, Valstybės departmentas tiesiog 
pasakė: tas festivalis būsiąs “komunistų propaganda”, 
daugiau niekas, todėl nevykite ten.

Valstybės departmentas visaip gąsdino jaunus žmo
nes, kad nevyktų į Maskvą, į festivalį. Komercinė spau
da prie to prisidėjo; per radiją taipgi buvo dažnus blio
vimas, visaip tą festivalį niekinąs. Visaip buvo trukdy
ta, kad tik niekas iš Amerikos ten nevyktų. Gauti pas- 
portus vykimui į Maskvą jauniems žmonėms buvo labai 
sunku, ir daug tokių, kurie troško važiuoti, nė nebandė.

O visgi atsirado apie 160 drąsuolių, kurie Maskvą 
pasiekė. 160 jaunuolių iš 160,000,000 gyventojų, tai labai 
mažytis skaičius! Jeigu būtų buvę Amerikos jaunimui 
leista laisvai vykti į minėtą festivalį, tai būtų ten nu
vykę keletas tūkstančių.

Festivalyje dalyvavo apie 30,000 jaunų žmonių, su
mykusių iš kitų šalių. Na, o vietmių, tarybinių respublikų 

. rinktinių Jaunuolių buvo ani-j 60,000. Galime įsivaizduo
ti, kokia tai buvo jaunimo šventė!

Ar Amerikos vaikinai ir merginos, būdami Maskvo
je, buvo gerai traktuojami? Taip, labai gerai. Bet ne 
dėka Amerikos ambasados Maskvoje. Mūsų ambasada 
amerikiečius jaunuolius traktavo patėviškai.

Tik pagalvokime: Anglijos ambasadorius Maskvoje 
iškėlė puotą anglų jaunimo delegacijai festivalyje, susi
dariusiai iš apie 1,500 žmonių. Kitų šalių ambasadoriai 
Maskvoje taipgi ruošė savo šalių jauniems žmonėms 
puotas, pokylius. O ką gi panašaus davė mūsų ambasada 
mūsų vaikinams ir merginoms?!

KINIJOS PROFESINĖS Sąjungos sakė amerikie- 
♦ čiams: jei norite, šia pačia proga atvykite į Kiniją sa

vaitei ar daugiau viešnagėn; jums niekas nekaštuos, kai 
būsite Kinijoje, mes padengsime jūsų pragyvenimo iš
laidas.

Koks gi žmogus nepasiakvatins tokio užkvietimo 
priimti? Juo labiau norės tuo pasinaudoti jaunas žmo
gus, pilnas' ambicijų, pilnas troškimo naudingoms ži
nioms įsigyti. Na, ir amerikiečiai jauni žmonės (tikro 
skaičiaus, rašant šiuos žodžius, nežinome, bet sakoma, 
arti 50 jų) nusitarė vykti į Kiniją, pamatyti tą seną, 
didžiulę šalį, kuriančią socialistinę santvarką!
*... Ir vėl triukšmas. Ir vėl pas mus skandalas.! Girdi, 
jeigu tie iauni žmonės Kinijon vyks, tai jie ne tik praras 
pasportus, o dar gal bus patraukti tesiman, gal turės ir 
kalėjimo duonos paragauti, kai sugrįš!

Mums rodosi, tokis Valstybės departmento nusista
tymas yra labai žalingas. Tie amerikiečiai, tie drąsūs 
jaimi žmonės, kurie buvo Maskvoje, juk nesugedo. At
žagariai, jie praplėtė savo viziją, jie sutiko daug jau
nų tarybinių žmonių, su jais diskusavo, su| jais, argu
mentavo ir gal būt su kai kuriais jų susidraugavo. Visa 
tai ėjo naudon jiems patięms,’ visa tai eina naudon pa- 

> saulinės taikos reikalui. Pagaliau, būdami Tarybų Są
jungoje, tie jauni mūsų vaikinai ir merginos savo akimis 
‘pamatė, jog Tarybų Sąjungoje nėra taip, kaip čia rašė 
stambioji spauda, dažnai visaip niekindama tarybinių 

. ' tautų gyvenimą.
Būdami Kinijoje, tie vaikinai ir merginos taipgi 

daug laimės, daug ko išmoks, sumegs naujų pažinčių su 
milžiniškos tautos sūnumis ir dukromis. Iš ten jie grįš 
daug, daug ko išmokę! Todėl mes ir manome, kad jų vi- 

Į zitas turi pozityvios reikšmės Amerikai, o ne negatyvios.
Mums, beje, atrodo, kad Valstybės departmentas, ku

ris dar vis nepripažįsta Kinijos Liaudies Respublikos, 
nenori ten leisti Amerikos žmonių vyriausiai dėl to, kad 
jie, sugrįžę iš Kinijos, nepradėtų reikalauti, kad Ameri
ka pripažintų tą šalį.

Dėl to, matyt, tas pats Valstybės departmentas ne
leidžia ir Amerikos spaudos korespondentams vykti į 
Kiniją/nors Amerikos žmonės nori, reikalauja,, kad 

if leistų korespondentams ten vykti.
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Japonų, tautosakoje labai 
daug įvairaus žanro pasa
kų, kurios pasižymi išmone, 
subtiliu menišku siužeto 
vystymu, kalbos vaizdingu
mu. Jų tarpe nemaža yra 
humor istinių pasakaičių, 
aštrios satyros ugnimi plie
kiančių liattdies nekenčia
mus gyvenimo reiškinius. 
Jos išjuokia kunigaikščius, 
s am u r a jus, dvasininkus, 
turtuolius. Japonų tautos 
panieka turtingiesiems vy
le u šiai išreikšta taikliu 
priežodžiu: “Turtas pana
šus į purvą ; juo daugiau jo 
surinksi, tuo labiau sa,ve 
suterši.”

GLUOSNIO ŠAKELĖ
Kartą vienuolis iš kažkur 

gavo gluosnio gyvašakų ir 
pasodino ją savo sode.

—Žiūrėk gerai, kad ne
lįstų į sodą vaikai ir nenu- 
laužtų jos! — liepė jis 
nuolyno tarnui.

Tarnas pastatė savo 
lėlį terasoje ir nuo tos 
nos čia ėmė raštus perra
šinėti. Rašo ir medelį pri
žiūri. Taip praslinko 
tynios dienos.

Kažko vienuolis vėl 
jo į sodą. Pamatė jis, 
glusnio šakelė savo vietoje, 
ir pagyrė tarną:

—Dėkui, brolau, gerai 
saugo ji!

Tarnas net nušvito iš pa
sitenkinimo. O vienuolis sa
ko.

—Tik aš štai bijau, kad 
naktį kas nors į sodą neįlįs
tų. Dabar naktys tamsios...

—Apie tai ir aš galvojau, 
—pagyrūniškai atsakė tar
nas.—Kokia gi nauda sau
goti naktį? Vis vien nieko 
nematyti! Todėl aš kiek
vieną vakarą, kai tik pra
deda temti, ištraukiu jūsų 
šakelę iš žemės ir užrakinu 
į skrynią.

VIENUOLIS 
STEBUKLADARYS

Senas valstietis kartą 
persišaldė. Reiktų į gydy
toją kreiptis, bet kur gi jį 
rasti tokiame nuošaliame 
kalnų kaimelyje? Todėl nu
ėjo jis pas budistų vienuolį 
ir klausia:

—Ar neturi tu kokio 
vaisto nuo persišaldymo?

Vienuolis nors ir buvo 
žmogus mokytas, bet medi
cinoje nieko neišmanė. Pa
žiūrėjo jis į senį ir sako: 
—Atvirink vistarijos pum

purų ir gerk. Viskas pra
eis !

Pririnko valstietis miške 
pumpurų, pavirino juos, iš
gėrė, ir — nuostabus daly
kas! — persišaldymą lyg 
ranka nuėmė.
—Ech ir šaunuolis gi bon

za (budiečių vienuolis), —* 
galvoja valstietis,—išgydė!

Praėjo kiek laiko, ir ėmė 
skaudėti valstiečiui akys. 
Nuėjo jis vėl pas vienuolį 
pagalbos. Šis vėl pažiūrėjo 
į jį, ir sako:
—Atvi-rink vistarijos pum

purų ir gerk. Viskas pra
eis!

Valstietis taip ir padarė. 
Ir vėl stebuklas: akys nu
stojo skaudėjusios, ir vals
tietis jautėsi lyg ir nešir-

2pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., rugp. (Aug.) 16, 1957

—Na ir bonza pas mus! 
— susižavėjęs pasakojo jis 
visiems kaimynams. Gy-

ir
dytojas, kokių maža!

Praėjo dar kiek laiko, 
prapuolė vienintelis valstie
čio arklys. Vėl jis nusku
bėjo aps vienuolį:

J 1
—Patark,—sako, kaip,'— 

arklį rasti?
O vienuolis vėl tvirtina 

savo:
—Atvirink vista rijos 

pumpurų ir gerk—
Kad ir koks nenuovokus 

buvo valstietis, bet vistiek 
suabejojo, kaip galima ras
ti arklį su kažkokio gėri
mo pagalba?!

“Bet jei jau bonza pa
sakė, — pagalvojo jis, — 
vadinasi, taip reikia.”

Išėjo valstietis ieškoti 
vistarijos pumpurų. O tai 
buvo žiemą, kur gi jų ras
ti? Vis tik nuėjo jis į miš
ką. Eina ir staiga girdi: 
lomoje arklys sužvengė. Ir 
toks pažįstamas jam pasi
rodė šis žvengimas. Nusi
leido valstietis nuo kalno ir 
mato: ganosi jo arklys sau 
lyg niekur nieko—

—Na ir vienuolis! — su
sižavėjęs sušuko valstietis. 
—Tikras stebukladarys!

IŠTVERMINGAS 
SAMURAJUS

Kartą teko vienam samu
rajui apsinakvoti paprasto
je valstiečio lūšnoje. Pa
klojo jam valstietis patalą 
ir klausia:

—Ar neliepsite, pone, ap
kloti jus nakčiai kuo nors?

Samurajus jam išdidžiai 
atsakė:

—Tai jūs, mužikai, pra
tę šilumoje lepintis. O aš 
— karys! Man tekdavo 
nakvoti lauke, bet kokiam 
orui esant. Argi tai man 
bijoti nakties vėsos!

Paryčiui paspaudė šalna. 
Prabudo samurajus, dantis 
ant danties nepataiko. Ken
tė jis, kentė, neiškentė ir 
klausia:

—Šeimininke, ei šeimi
ninke! Ar jūs, mužikai, 
plaunate nakčia pelėms ir 
žiurkėms letenas?

—Ne, pone! Pas mus nie
kuomet to nedarė!

—Ach štai kaip! Tuomet 
apdenk mane greičiau kuo 
nors, kad jos nesuteptų 
mano šilkinių drabužių!

UŽMARŠUS LOBIS
Vienas šykštuolis užkasė į 

žemę lobį ir užkeikė jį: 
“Svetimam būk gyvate, o 
mari pačiu savimi!”

Išgirdo šiuos žodžius va
gišius. Nespėjo šykštuolis 
nueiti, kai jis iškasė lobį, 
o jo vietoje padėjo nustipu
sią gyvatę. Po kiek laiko 
sugalvojo šykštuolis atkas
ti savo lobį. Ištarė užkei
kimą: “Svetimam būk gy
vate, o man pačiu savimi!”

Nukasė žemė, žiūri—gu
li vietoje pinigų gyvatė. Iš
sigando šykštuolis. “Lobi, 
ei lobi, neatpažinai ma
nes, ar ką? Tai aš! Tavo 
seimininkas!”

Kad ir kiek šaukė šykš
tuolis, lobis jo taip ir neat
pažino.

—Betgi koks su užmar
šus! Negalėjai paprasto už
keikimo išmokti!

Londonas. — Britų štabas 
sako, kad britai ir sultono 
jėgos atėmė nuo Omano na
cionalistinių sukilėlių visas 
tvirtoves ir nacionalistai 
dabar veda tik partizaninę 
kovą kalnuose.

Pasikore del karvelių
Taipei mieste, Taivane 

(Formozoje) gyveno toks 
Hung Sun-janas, kuris tu
rėjo gražų karvelių būrį. 
Jis vis sakydavo, kad be tų 
karvelių negalėtų gyventi.

Šią vasarą Hung Sun-ja- 
nas išvyko į užmiestį atos
togauti. Jis buvo davęs 
smulkmeniškus nurodymus 
namiškiams, kaip karvelius 
maitinti, bet jie, kaip maty
ti, ar tai pamiršo, ar nepai
sė, — vienaip ar kitaip, kuo
met Hung Sun-janas grįžo, 
jis rado visus karvelius ne
gyvus.

Visi juokdavosi, kai Hung 
Sun-janas sakydavo, kad 
be savo karvelių jis negali 
gyventi. Bet niekas nesijuo
kė, kuomet Hungas savo pa
žadą ištesėjo: jis pasikorė.

Niekad nep°rvėlu. . ..
Kaliniai, kaip žinia, gali 

studijuoti taip vadinamu 
neakyvaizdiniu keliu, taip 
vadinamuose koresponden
cijų kursuose. Per tuos kur
sus galima mokintis viso
kiausių dalykų ir kai kurie 
kaliniai pasiekia net moks
lo laipsnius. Bet gal keis
čiausią iš kalinių taško kur
są ima 35 Angolos (Louisia- 
nos) kalėjimo kaliniai: jie 
studijuoja Dale Carnegie 
kursą “Kaip laimėti drau
giškumą ir turėti įtakos 
virš žmonių. . .”

Moderninti, ar ne?
Francūzijos vieškeliai 

yra gal gražiausieji Euro
poje. Dalis jų nutiesti' dar 
romėnų laikais, kiti vėliau, 
bet jie visi seni, apaugę se
nais gluosniais, ąžuolais ar
ba vaismedžiais. Bet viena 
bėda su jais — jie persiauri 
moderniškam keliavimui; 
jie turi tik dvi alėjas ir au
tomobiliai beveik negali

Naujas vitaminų šaltinis
Tarybiniai ir kitų šalių 

mokslininkai atranda vis 
naujus, iki šiol nežinomus vi
taminus, jų gaminimo būdus 
arba natūralius turtingus šal
tinius.

Paskutiniu metu daug dir
bama nagrinėjant vitaminą 
B12, kuris kitaip dar vadina
mas antianeminiu vitaminu. 
Dar prieš 30 metų buvo pa
stebėta, kad kepenyse ir ki
tuose vitaminų B. komplekso 
šaltiniuose yra kažkokios me
džiagos, būtinos normaliai 
kraujo veiklai, baltyminių 
medžiagų apykaitai ir 1.1. 
1948 m. ši medžiaga buvo iš
skirta grynu pavidalu ir pa
vadinta vitaminu B12. Jo 
reikšmė ‘medicinoje, veterina
rijoje ir zootechnikoje yra 
milžiniška. Kaip pasirodė, 
trūkstant šio vitamino orga
nizme, susergama sunkia ma
žakraujyste (anemija), kuri 
iŠ pradžių' stabdo augimą, o 
vėliau pasibaigia mirtingais 
susirgimais. Mažiausi vitami
no priedai pašalina šiuos su
sirgimus. šalia ;to nustatyta, 
kad į vitamino B12 sudėtį įei
na mikroelementas kobaltas, 
brokuojant kobalto dirvože
myje, maža jo yra ir pašaruo
se. Tai mažina gyvulių svei
katingumą ir produktyvumą. 
Tarybų LiettiVos, ' Latvijos ir 
kitų respublikų zootechnika! 
atliko nemažą darbą, tirdami 
kobalto junginių reikšmę gy
vulininkystėje.

Iki paskutinio laiko nebuvo 
žinoma pigių, natūralių vita
mino B12 žaliavų. Jis yra ga
minamas iš tam tikrų grybe
lių. Brangus gamybos būdas 
neleidžia jo plačiau panaudo
ti gyvulininkystėje. O jau 
mažiausi jo priedai žymia! 
skatina paukščių, kiaulių, 
veršiukui ir kt. svorio priaugi
mą, gyvybingumą ir produk
tyvumą. Turtingiausiu Šio vi- 

viens kito aplenkti, o jeigu 
koks sunkus trokas pama
ži stumiasi pirmyn, tai au
tomobiliai kartais per va
landas turi paskui jį vilktis.

Dabar Francūzijoje de- 
batuojama: ar palikti se
nus kelius ir jų natūralį 
grožį, arba moderninti ke
lius, nutiesti keturių arba 
šešių alėjų vieškelius, kaip 
yra Amerikos “supper-high
ways” arba Vokietijoj “au
tobahnen”.

Kai kas sako, kai nutiesus 
naujus moderniškus kelius, 
Francūzija praras savo 
grožį ir turistai nevyks į on 
taip gausingai, kaip dabar. 
Bet kiti sako, kad vėliau 
arba anksčiau reikės tokius 
kelius tiesti, nes šalis ir 
dabar jau turi 5 milijonus 
automobilių.

Indijos filmai
Iki šio pokarinio laikotar

pio Hollywoodas pagamino 
daugiau filmų, negu visas 
likusis pasaulis kartu. Bet 
dabar yra du kraštai, ku
rie filmų gaminime pralen
kia Ameriką. Pirmoje vie
toje stovi Japonija, antro
je — Indija.

Indija kasmet pagamina 
apie 400 pilno ilgio filmų. 
Eilinis Indijos filmas rodo
mas kokias tris valandas, 
nes Indijos ir kitų Azijos 
kraštų publika nemėgsta 
dviejų filmų programų. 
Dauguma Indijos filmų turi 
bent po kelias dainas ir šo
kių numerius.

Stikliniai nervai
Žmogaus nervai perduo

da pojūčius smegenims la
bai dideliu greičiu —nuo 
200 iki 300 mylių per va
landą. Bet mokslininkai 
iki šiol nežino, kokiu būdu 
nervai gali taip greitai per
duoti. Kad rasti atsakymą 
į tą klausimą, keli Phila-

ir neti- 
ežcrų, 

tur.tin- 
šaltinis,

lamino pašaru yra laikomi 
žuvų miltai.

Buvo pastebėta, kad mik
roorganizmai ( b a k terijos, 
grybeliai) ir vandens gyvū
nai gausiai sintetina vitaminą 
BĮ 2. Tas paskatino tarybinį 
vitaminologą profesorių V. 
N. Bukiną pradėti ieškoti šio 
vitamino ežerų dumble. Jau 
anksčiau prof. Bukino vitami
nų laboratorijoje Maskvoje 
mūsų instituto bendradarbė 
S. Beliukienė atliko Kuršių 
marių planktono tyrimus vi
taminų B komplekso atžvil
giu, tad ir šį kartą ežerų 
dumblo pavyzdžiai iš mūsų 
ežerų (Žuvinto, Dysnos ir ki
tų) buvo išsiųsti į šią labora
toriją. Tyrimo rezultatai, 
kaip praneša prof. Bukinas, 
buvo labai palankūs 
keti. Pasirodė, kad 
dumblas yra beveik 
giausias šio vitamino 
nes jo koncentracija čia kelis 
kartus didesnė, negu gyvulių 
kepenyse, ir keliasdešimt 
kartų didesnė, negu žuvų mil
tuose. Tokiu būdu pavyko at
rasti turtingą ir pigią vitami
no B12 žaliavą.

Šis atradimas turės nema
žą praktinę ir mokslinę reikš
mę. Lietuvos Mokslų akade
mijoje, vadovaujant prof. 
Bukinui, prasidėjo platūs, 
kompleksiniai s a p r o pelių 
(ežerų dumblo) tyrimai, ku
riuose dalyvauja A. Gedimi
nas, K. Jankevičius, A. Mala- 
chovskis, A. Jolė ir kiti Biolo
gijos bei Eksperimentinės me-, 
dicinos institutų bendradar
biai. Tikimasi, kad po šių ty
rimų sapropelį bus galima 
plačiai panaudoti gyvulinin
kystėje ir, gal būt,' vitamino 
B12 , koncentratų- gamyboje.

doc. M. VALIUS
Biologijos instituto 

vyr. mokslinis bendradarbis 

delphijos mokslininkai iš- 
dirbo “stiklinį nervą”, ne
paprasto plonumo stiklinį < 
siūlą, kuris elektriniu bū
du, panašiai kaip nervas, 
siunčia signalus.

Šie mokslininkai tikisi, 
kad stiklinio nervo pagalba 
jie sugebės sužinoti daugiau 
apie žmogaus ir kitų gyvių 
nervus.
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Laikraščių 
protėviai

Buvo laikas, kada : 
“laikraštis” žinojo tik 
necijos gyventojai. Tačiau' Jį 
jis turėjo visai kitą pava
dinimą negu dabar — “ga- 
zetta”. Mat, venecijiečiai 
taip vadino smulkų sidabri
nį' pinigą. . . Tačiau tarp 
senosios ir dabartinės žo
džio “lankraštis” reikšmės 
yra glaudus ryšys.

Senoji Venecija buvo ne 
vien eilinis Italijos miestas, 
o galinga respublika, šios 
respublikos politiniams vei
kėjams ir pirkliams reikėjo 
žinoti, kas vyksta pasaulyj 
je. O kur daugiau, jeigu ne 
uoste sužinosi paskutinią
sias naujienas? Juk čia at-^ 
plaukia viso pasaulio lai
vai. 

»»

Smalsūs venecijiečiai pa
tys pirmieji ėmė domėtis 
jūrininkų pasakojimais. 
Greit susidarė savotiškas 
“informacijų biuras”, ku
rio nariai rinko žinias apie 
prekių kainas, laivų atplau
kimo laiką. Jie taip pat do
mėjosi tais įvykiais, kurie 
vyksta svetmšalių jūrinin
kų kraštuose. Šie “reporte-^, 
riai” landžiojo po uostą, ( 
gaudė kiekvieną įdomesnę /- 
informaciją. O tokių “repor-^ 
terių”, atrodo, buvo labai 
daug. Jie turėjo net savo 
organizaciją, kuri vadinosi 
“naujienų rašytojų cechu”.

Naujienas rašydavo ran
ka. Už tokį ranka rašytą 
lapelį imdavo mažą sidabri
nį pinigą, vadinamą “gaze- 
tta”.

Tačiau šie Venecijos laik
raščiai, atsiradę 16 amžiuje, 
nebuvo pirmieji pasaulyje. 
Savotiški laikraščiai buvo 
leidžiami, Juliui Cezariui 
viešpataujant, Romos vals
tybėje. Gipsu padengtose 
lentelėse būdavo surašomi 
senato posėdžių protokolai, 
karo veiksmų naujienos. h 
Tokias lenteles kopijuoda
vo ir siuntinėdavo po įvai
rius Romos valstybės 
miestus.

Panašių “laikraščių pro
tėvių” turėjo ir kitos seno
vės valstybės.

Įdomu pažymėti, kad 
pirmasis ranka rašytas 
laikraštis Rusijoje pasirodė 
beveik vienu metu su vene- 
cijiečių “gazetta”. Jis vadi
nosi “kurantais”. Jame bū
davo surašomos įvairių ša
lių naujienos.

Ištobulėjus Gutenbergo 
išrastos spaudos technikai, 
ranka rašyti laikraščiai už
leido vietą spausdintie
siems.
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Ragina veikti prieš atominius 
sprogdinčjimus

N e w Yorko Komunistą 
partija kreipėsi j majorą 
Wagnerj ir miesto tarybos 
galvą Starką su raginimu, kad 
jie pasisakytą prieš atominiai- 
vandenilinius sprogdinėjimus. 
Po atsikreipimu pasirašė Da
vis ir Charney. Davis yra bu
vęs miesto tarybos nerys.
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Kaip prasidėjo pirmasis jaunimo 
festivalis Vilniuje

Šių metų liepos 13 ir 14 
dd. Vilniuje įvyko Jaunimo 
Festivalis — pirmas toks 
jaunimo žygis. Į festivalį 
suvyko tūkstančiai iš visos 
Lietuvos kampų rinktinio 
jaunimo: dainininkai, šo
kėjai, dailininkai, sporti
ninkai ir kt. talentingi vai
kinai ir merginos. Jie ten 
“parodė, ką gali.” Tai bu
vo iš tikrųjų kas nors nau
ja Lietuvos sostinėje. že
miau telpa kad ir nepilnas 
aprašymas to, kas ten vyko 
pirmąją festivalio dieną.

Redakcija

Nuskambėjo keturi laikro-
džio dūžiai. Aukštai, Gedimi- 

- *)!o pilies bokšte pasirodo tri
mitininkai. Jie skelbia Vilniu
je Pirmojo respublikinio jau
nimo festivalio pradžią.

Ateinam, ateinam
Nuo Nemuno seno. . .

Tris kartus nuaidi po visą
miestą signalas festivalinės 
dainos motyvais. Po penkio
likos minučių trimitininkai jį 
kartoja. Iki šeštos valandos 
kas penkiolika minučių aidi 
signalas, kviesdamas visus į 
festivalį.

O tuo tarpu Stalino pros
pekto gale, prie žvėryno til
to, Sierakausko, Cvirkos, Lie
pos 21 ir kitose aplinkinėse 

gatvėse susibūrė didžiulės 
margaspalvės jaunimo kolo
nos. Ne dažnai senasis Vil
nius mato tokią gausybę jau
nimo, kaip vakar.

SENAS VINCAS

1EALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

Jis užėjęs į vieną restauranelį gerai 
pasivalgyti ant kelionės, bevalgydamas 
pamatė laikraštyje žinią, kad geležin- 

> kelių kompanijos veik visose pietinėse 
valstijose nutarė apvalyti savo nuosavy- 
l^ę-geležinkelius nuo valkatų, kurie val- 

-' kiodamiesi geležinkeliais pridaro ne tik 
kompanijoms, bet ir gyventojams daug 
nuostolių.

Tokia žinia, paviršutiniškai į ją žiū
rint, atrodė nekaltu avinėliu. Tačiau E- 
dis, ant tiek jau buvo prasiblaivęs, kad 
aiškiai suprato, kas po tokiu “geležinke
lių apvalymo” vajumi slepiasi. Juk da
bar visose pietinėse valstijose, kur augi- 

v narna medvilnė, ėjo galvatrūkčiais med- 
) vilnės valymo darbas ir reikėjo tūkstan

čių darbininkų. O kad dar daugiau pelny
ti, plantatoriai susiuostę su geležinke
lių kompanijoms, miestų ir miestelių vy
riausybėmis, užstatę sargybas, gaudė 
klajūnus, baudė kalėjimu, grūdo į plan
tacijas, statė prie darbo už 20 centų į 

. dieną!
^Edis tatai supratęs, pasižiūrėjo į savo 
naujus drabužius ir padarė išvedimą, 
kad: “Jokio pavojaus man nėra eiti kad 
ir geležinkeliu, kol sugausiu rytų link 
einantį pulmaną (pulmanu klajūnai va
dina tavorinius traukinius). Juk mane 
negali palaikyti už klajūną ar šiaip 
bastūną. O jeigu ir suareštuotų, apsime
siu moksleiviu, paprastu ablavuku, ir 
paleis”.

ITaip save pasidrąsinęs, sėdo į tramva
jų, išvažiavo iš miesto, o kai tramvajus 
Į toliau jau nėjo — < nušokos nuo jo, per- 

k ėjo tiltu per upeliuką, įstojo į geležin- 
j ^Vcelį ir eina sau švilpaudamas. Kiek paė- 
Iyėjęs geležinkeliu, pradėjo leistis į pa- 

z4calnę, kur po valiai, kalno išsirangimais, 
lenkėsi ir patsai geležinkelis —• vienoje 
pusėje stati pakalnė, o kitoje — krūtinę 
atstatęs uolos kalnas.

Gi stebėtinai gražus, saulėtas rytas, 
paukštelių čiulbėjimas ir kitų gyvūnė- 

■ * lių savų balselių mėginimas, pridavė ir 
mūsų Edžiui daugiau linksmumo. Jis, 

i Žengdamas nuo skersinio ant skersinio, 
į paliovė švilpavęs, o turėdamas aukštą ir 
< gana stiprų balsą, užtraukė:

Tas senis baisus, 
Kur’s skuta visus.

Kaip mažą, taip senelį.
O gavęs naujų, 

Lį, Vėl skus lig kraujų, 
' Ct Paskutinę vargšo dalį.

Interesus savo,
Gudriai apginklavo,

Įstatymais šinkuoja.
Iš vargšo skriaudos,
Bedalio naudos,

Milijonus sau šluoja.
“Ei, jaunas vaikine! Jeigu tu moki 

taip puikiai dainuoti, tai gal turi atlie
kamų mums ant tabako?”

Vaikinas krūptelėjo. O kada jis kils
telėjo galvą aukštyn, jo akys susidūrė 
su linksmai į jį įsmigusiomis, iš po ant 
kaktos nudribusių plaukų išlindusiomis, 
į jį spoksančiomis senio akimis, kuris 
gulėjo kniupščias ant uolos kalnelio ir iš 
neskustos, tarsi ežys barzdos, rodė pusė
tinai apipuvusius dantis.

“O ar daug jūsų ten randasi?” pasitei
ravo šis.

Aštuoniese. Vienos tavo vizitinės kor
telės pilnai mums užteks, jei tavo loska”.

Edis atsibėgėjęs, norėjo užsikabinti 
ant uolos, bet iki pusei pasikabinęs, nu
dribo žemyn. Tada ežiaburnis senis pa
davė jam savo plačią, kaip šiūpelę, 
ranką, įsikibo į krūmus ir užsitraukė pas 
save Edį.

“Edis! Sveikas, gyvas, broli Edi! Į 
kurgi dabar sveikas vairuoji?” Kratyda
mas Edžio ranką, klausinėjo ir džiaugė
si jam pažįstamas negras, kuris, kaip 
jau skaitytojams žinoma, susitiko Edį 
net Mississippi valstijoje ir abudu vijosi 
cirką.

’’Sveikas, senas bičiuli! O kur tave vel
niai nunešė?”

“Oh, vaikine! Aš sėdau į pulmaną ir 
nupleškėjau tiesiai į Niujorką!” Tai pa
sakęs, negras taip garsiai nusijuokė, kad 
net kalno kalvoje tokiu pat juoku nusi
kvatojo jo brolis atbalsy s, o negras pri-’ 
dėjo:

“Dabar vairuoju į vakarus, nes ry
tuose prasideda ruduo, o vakaruose pats 
gražumas, tad važiuoju vakacij.ų. Kaip 
tik Kalifornijos oras pradės darytis ne
palankus, sėdu į pulmaną ir važiuoju į 
Floridos valstiją. . . Ot, vaikine, gyveni
mas !” Tai .pasakęs vėl pradėjo kvatoti 
net rėkdamas, juokėsi Elis ir kiti.

Gerai prisijuokęs, negras vėl pasitei
ravo: “O tu, broli, į kurią pusę vairuo
ji?”

“Į rytus”.
“Nebūk durnas, nes rytuose viena vel

niava. Mes laukiam pulmano, kuris ne
trukus pribus ant šios stoties. Jau ir bė
giai pašėruoti. Važiuok ir tu su mumis, ’ 
kelionė bus linksmesnė”.

(Bus daugiau)

■ 

l

Tuoj po signalo iš visųi pu
sių kolonos pajudėjo į Lenino 
aikštę, susitiko prie Lenino 
paminklo, čia festivalio da
lyviai padeda vainikus didžia
jam Spalio revoliucijos vadui 
nuo Tarybų Lietuvos jaunimo. 
Eisena išsitiesia Stalino pros
pektu, artėja prie tribūnos 
Gedimino aikštėje.

Tribūnoje Lietuvos KP Cen
tro Komiteto, vyriausybės, 
LLKJS CK vadovai, visuome
ninių organizacijų atstovai, 
daug svečių.

Respublikos jaunimas svečių 
į pirmąjį savo festivalį susi
laukė beveik iš visų broliškų 
respublikų.

Jaunimas žygiuoja

Štai festivalio dalyvių ko
lona prieina prie* vyriausybi
nės tribūnos ir pasuka Kalnų 
parko link. Kolonos prieky
je didžiulis komjaunimo Le
nino portretas, vėliavų miškas, 
orkestras. Už jų — daugiau 
kaip du tūkstančiai sostinės 
jaunimo. Įdomiai jie suorga
nizavo festivalinę koloną. Štai 
jūreivių ir karių būrys, tary
tum eina šturmuoti žiemos 

; rūmų. Už jų — šaunus Bu- 
diono raiteliai su žirgais, su 
tačanka pravažiuoja legen- 
darinis didvyris Čapajevas, 
šarvuotos mašinos, jūreiviai.

“Visa valdžia Taryboms!” 
skelbia nešami lozungai. Prieš 

'akis atgyja rūsčių Spalio re
voliucijos metų, pilietinio ka
ro vaizdai.

Toliau vaizdai iš taikios i

statybos metų. Praeina darbi
ninkų, studentų, moksleivių 
kolonos. Visų lūpose—skam
bi, darni daina.. .

Bet štai vėl pasirodo kariai. 
Prieš žiūrovų akis atsisklei
džia Didžiojo Tėvynės karo 
vaizdai.

Visoje šioje ilgoje kolonoje 
vienas po kito nešami ordinai, 
kuriais buvo apdovanotas 
komjaunimas.

Kolona vis nesibaigia—da
bar žygiuoja statybininkai, fa
brikų, gamyklų darbininkai. 
P r a’ v a ž i u oja “Viktorijos,” 
“Pergalės,’’ “Elfos,” Vitenber- 
go vardo fabriko ir kitų įmo
nių bei gamyklų kolektyvai. 
Automašinos išpuoštos gamy
klų produkcijos pavyzdžiais, 
plakatais, lozungais, vėliavo
mis.

Toliau — plėšininių žemių 
įsisavintojai, didžiųjų komu
nizmo statybų dalyviai.

Gatvę užtvenkia gyvų var
pų, kukurūzų miškas, šauniai 
šokdami “Rugučius,” pražy
giuoja šokėjai. Sostinės jau
nimo kolonos pabaigoje žen
gia festivalinių dviračių lenk
tynių aplink Tarybų Lietuvą 
nugalėtojai. K. Jaršaitis ne
ša festivalinį fakelą. Jam te
ko garbė uždegti festivalio 
laužą.
Respublikos miestų ir kaimų 

atstovai

Prasideda vėl vėliavų miš
kai. žygiuoja Kauno atstovai. 
Daugiau kaip du tūkstančius 
jaunimo, geriausius darbinin-

kus, z inteligentijos atstovus, 
studentus, moksleivius atsiun
tė į festivalį Kauno miestas. 
Jie su skambiom dainom šau
niai pražygiuoja pro tribūną.

O štai plačiai žinomi gar
sūs Alytaus, Biržų rajonų, 
Šiaulių!, Klaipėdos miestų sa
viveiklininkai. Vieni po kitų 
pražygiuoja respublikos mies
tų ir rajonų atstovai. Jie at
siuntė čia į respublikinį festi
valį visų geriausius darbinin
kus, kolūkiečius, saviveiklinin
kus. Ilgoje rajonų kolonoje 
žygiuoja festivalio laureatai: 
šakių rajono Lenino vardo 
kolūkio kiaulių šėrėją Švedai
tė, Sedos MTS komjaunimo- 
jaunimo traktorinės brigados 
brigadininkas Navardauskas. 
Jaunieji žemės ūkio darbuoto
jai juos vakar išrinko savo 
delegatais į Maskvą. Kolono
je žygiuoja ir Kauno baldų 
kombinato stalius Kuzmaitis, 
ir Kauno audinių darbininkė 
Mačiutaitienė, ir Šiaulių “Gu
bernijos” įmonės technologas 
Vilimavičius.

Eina ir eina įvairiausių pro
fesijų jauni žmonės. Štai kul
tūros-švietimo įstaigos darbuo
toja Slušnienė, liaudies teis
mo darbuotojas Jonušas ir 
dantų technikė Jakelevičiūte 
iš Plungės, Vilkijos rajono 
“Kelio į komunizmą” kolūkio 
melžėja Vaičaitytė, Eišiškių 
MTS traktorininkas šatkovas 
ir tūkstančiai kitų. Ir visi ei
na su viena mintimi, kad savo 
darbu, savo daina kartu su 
kitų Tarybų šalies tautų jau
nimu jie kovoja už tautų 
draugystę, visų darbo žmonių 
laimę.

Baigėsi rajonų delegacijų 
eisena. Bet kolona nesibaigia, 
čia pat rikiuojasi į gretas mi
nios žiūrovų ir nesibaigianti 
žmonių virtinė, užtvenkdami 
Vrublevskio, Kosciuškos gat
ves traukia į Kalnų parką, 
i festivalio atidarymo iškil
mes. K

iKalnų parko šlaituose
Keliuose didžiuliuose stadi

onuose nesutilptų tiek žiūro
vų, kiek jų prisirinko Kalnų 
parko šlaituose — dešimtys 
tūkstančių vilniečių.

Aštuoniolikta valanda. Est
radoje išsirikiavo jungtinis 
choras. Trimitininkai iš Gedi
mino pilies trimituoja pasku
tinį signalą. Jiems atsiliepia 
trimitininkai nuo festivalio vė
liavos aikštelės. Tuojau pat, 
kaip aidas, jiems atsiliepia 
trimitininkai nuo šlaito viršum 
choro estrados. Dar trys — 
nuo festivalio aukuro. Festi
valio atidarymui pasiruošta!

Į aikštę išeina kultūrinės es
tafetės nugalėtojai — Kauno 
miesto, Kapsuko, Raseinių, Ši
lutės ir kitų rajonų atstovai ir 
raportuoja festivalio organi
zacinio komiteto pirmininkui 
apie pasiruošimą jaunimo fes
tivaliui.

Į aikštę įvažiuoja festivali
nių dviračių lenktynių nuga
lėtojai. Kazys Paršaitis, iš
kovojęs teisę uždegti festiva
linę ugnį, perduoda fakelą 
festivalio' organizacinio komi
teto pirmininkui LLKJS se
kretoriui Petkevičiui. Į dangų 
pakyla raudonų, žalių ir baltų 
raketų puokštė. Tuo pat me
tu skaisčia ugnimi įsiliepsno
ja festivalio aukuras. Petke
vičius sako festivalio atidary
mo kalbą.

J. Petkevičiaus kalba 
(žymiai sutrumpinta)

Brangūs draugai — festiva
lio dalyviai ir svečiai! Susirin
kome Čia, senajame Gedimi
no mieste, iš .įvairių mūsų 
krašto—Tarybų Lietuvos vie
tų švęsti džiugios jaunystės, 
taikos, darbo ir draugystės 
šventės — pirmojo respubli
kos jaunimo festivalio. Daug- 
tūkstantiniame festivalio da
lyvių būryje yra gamyklų ir 
fabrikų darbininkai, meistrai 
ir inžinieriai, kolūkinės ga
mybos pirmūnai, jaunieji že
mės ūkio specialistai, studen
tai, moksleiviai ir tarnauto
jai.

Jaunuoliai ir merginos, gau
siais būriais atvykę į senąją 
mūsų sostinę Vilnių, atvežė 
čia viską, ką geriausio ir gra
siausio sukūrė jų darbščios 
rankos ir neramios širdys. Jų 

lūpose — karšti padėkos žo
džiai, kuriuos taria visas mū
sų respublikos jaunimas:

—Dėkojame Tau, brangio
ji Komunistų partija, už lai
mę ir džiaugsmingą dabartį, 
už šviesią, didingą ateitį!

Lietuvos jaunimas visuomet 
karštai atsiliepdavo į partijos 
raginimus, aktyviai dalyvavo 
ir dalyvauja kovoje už komu
nizmo pastatymą.

Šiandien Vilnius, o kartu 
su juo — visa Tarybų Lietuva 
švenčia dar vieną reikšmingą 
datą. Lygiai prieš trylika 
metų narsieji Tarybinės Armi
jos kariai, šaunūs partizanai 
išvadavo Vilnių iš hitlerinių 
okupantų jungo.

Daug skaudžių nelaimių ir 
vargų atnešė mūsų Tėvynei 
karo audra. Mes nepamirši
me tų dienų, kai šiurpulingai 
kaukė krentančios bombos, 
liepsnojo miestai ir kaimai, 
verkė žilagalvės motinos, ne
tekusios savo sūnų, ir dukrų, 
mergaitės — savo mylimųjų, 
vaikai ■— savo tėvų.

Mes visada būsime dėkingi 
broliškajai rusų tautai, visoms 
tarybinėms tautoms, kurios 
sunkiausiu lietuvių tautai me
tu ištiesė tvirtą draugišką ran
ka, išvadavo mūsų krašto liau- *.7 4-

d į iš nepakenčiamos fašistinės 
priespaudos.

Nedaug laiko liko iki VI-jo 
pasaulinio jaunimo festivalio 
Maskvoje. Tegu pasaulio jau
nimo1 kovos už taiką, draugys
tę ir laimę vieningoje dainoje 
galingai skamba ir Lietuvos 
jaunimo balsas.

Tegu saulėta mūsų respubli
kos festivalinė šventė įkvepia 
mums naujų jėgų ir pasiry
žimo dirbti ir mokytis mūsų 
Tėvynės liaudies labui ir šlo
vei.

Tegyvuoja tarybinio jauni
mo draugystė!

Draugai! Pirmąjį Tarybų 
Lietuvos jaunimo festivalį leis
kite laikyti atidarytą.

“* • — *“ • “ “ • *"

Petkevičius iškviečia festi- 
I valio vėliavai pakelti Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto studentę Ne- 
mekšlytę, TSRS sporto meistrą 
Mikėną, Sedos rajono “Lenino 
keliu” kolūkio kukurūzų au
gintoją Vasiliauskaitę ir Vil
niaus “Elfos” gamyklos darbi
ninką Balaševičių.

Į tribūną pakyla vyriausias 
festivalio dirigentas LTSR nu
sipelnęs artistas B. Bartusevi
čius. Džiugiai suskamba TSRS 
ir LTSR himnai. Į stiebą lėtai' 
kyla žydra festivalio vėliava. 
Nuaidi festivalinė daina “At
einam, ateinam.” Pirmasis 
respublikinis jaunimo festiva
lis prasidėjo!

Sklindant himną garsams, 
stiebe, lengvo vėjelio plazde
nama, išsiskleidžia Pirmojo 
respublikinio festivalio vėlia
va.

Lietuvių liaudis uh-seno my
li dainą. Ir šiandien 6,000 
jaunųjų dainininkų, suplauku
sių iš respublikos kampelių: 
iš fabrikų ir kolūkių, iš moky
klų ir statybų, Dainų šventę 
pradeda festivaline V. Palta
navičiaus daina “Ateinam, at
einam,” parašyta pagal jauno 
poeto Pauliaus širvio žodžius:

Mus Baltija supo— 
Ir laisvė mus ugdė, 
Ir kliūtys nebaisios 
Jauniems!
Mes viską praeisim—
Ir audrą, ir ugnį 
Su meile Tėvynei, 
žmonėms!

Tūkstančiais aidų jie nu
skrenda Vilniaus kalvomis. 
Meilė Tėvynei! Ji šviečia vi
sų dainuojančių akyse, ji 
skamba kiekvienos atliekamos 
dainos žodžiuose. O tą dainų 
—nemaža.

Štai1 dirigentą V. BartusevL* 
čių pakeičia A. Buzys. Pa
čiai jaunystei — nenurims
tančiai, nuolat ieškančiai, ku
pinai siekimų — skirta kom
pozitoriaus K. Kavecko dai
na “Anksti rytą kėlėm.” To
dėl, tur būt, taip žvaliai ir 
nuotaikingai skąriiba ji jaunų 
dainininkų lūpose. Dainą bai
gus, susirinkusieji skanduoja: 
“Kartoti,” “kartoti.” Į tri
būną pakyla dainos autorius.

Kalnų parko, kloniais nu-| 

plaukia rusų liaudies dainos 
“Aš nueisiu prie sraunaus 
upelio” žodžiai. Ir dirigen
tui A. Buziui įteikiamos gė
lės.

Aukštai aukštai į dangaus 
žydrynę pakyla daugybė ba
lionų su šūkiais: “šlovė Ko
munistų partijai,” “Taika pa
sauliui”. . .

Ir vėl .keičiasi dirigentai. 
Mišrus festivalio choras, diri
guojamas A. Krogerto, gra
žiai atlieka J. Dambrausko 
“Nuo pat ryto,” . Žilevičiaus 
harmonizuotą lietuvių liaudies 
dainą “Anoj pusėj ežero.” 
Kaip neramios jaunystės him
nas, kaip Pirmojo respubliki
nio jaunimo festivalio vaini
kas, ’ nupintas šauniųjų daini
ninkų, nuskamba B. Dvariono 
daina “Jaunystė.” Ilgai kar
toja aidas dainos žodžius, 
juos pagauna žiūrovai ir pri
taria šešiatūkstantiniam cho
rui :

Už laisvą vėją 
greičiau, greičiau,

Už šviesią saulę 
aukščiau, aukščiau,

Jaunystė gali
po plačią šalį, 

Po plačią šalį
laisvai skrajot!

Tur būt, todėl, kad pati jau
nystė dainuoja apie jaunys
tę, daina, audringiems ploji
mams pritariant, kartojama 
dar kartą.

Tik trumpai valandėlei iš
tuštėja Kalnų parko estrada. 
Margaspalvis darbininkų bū
rys įsilieja į žiūrovų tarpą, o 
paklusnus dirigento č. Šid
lausko lazdelei jungtinis pu
čiamųjų orkestras jau atlieka 
V. žiliaus “Jaunimo maršą.”

Plačiai, kaip Neris, plaukia 
iš Kalnų parko į visą apylinkę 
melodinga, darni muzika. 
Jungtinį pučiamųjų orkestrą 
sudaro net 500 atlikėjų iš 33 
orkestrų, atvykusių į festiva
lį iš įvairių mūsų respublikos 
miestų ir rajonų. Ir nors or
kestrai susijungė vos prieš ke
lias dienas, muzikantai sėk
mingai sugroja valsą iš Čai
kovskio baleto “Gulbių eže
ras” ir E. Balsio instrumen- 

WORCESTER, MASS. 
f

Pranešimas Naujosios Anglijos Meno Mylėtojams 
Apie Sva rbų Įvykį ' i

Sekmadienį, rugpiūčio-August 25 d., įvyks
L.M.S. 2-sios Apskrities piknikas. Bus Olytnpia 
Parke, Worcester, Mass. į

Mass, valstijos menininkam į talką atvyksta 
Hartfordo Laisvės Choras, vadovybėje savo ga
bios mokytojos Wilma Hollis.

Vietiniai ir svečiai menininkai čia palinks
mins susirinkusius savo gražiom dainom. Pra
šome visus ruoštis būti Olympia parke su me
nininkais rugpiūčio 25-tą. •

Rengėjai į

• • < »
• * ’ •

South Boston, Mass.
• • < •
i: AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO i:

i PIKNIKAS
• • < >
- j Įvyks šį sekmadienį H

Rugpiūčio 18 Augusi
f g
;; Pradžia 1-mą valandą popiet «;

:: Gros Rekordinė Muzika
’ ■ 1 ‘
!! Šaltas gardus alus, o pietai tai pasirenkant ;;
• • iš įvairių gardumynų, tarp kurių bus ir dešrų ;;
;: su kopūstais. 1 «»

Liet. Taut. Namo Parke ;:
B Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass. ;;« • I I
• • Visus ir iš visur kviečiame atsilankyti. j:
" 11.4
• • Rengėjai H j

3 pūsi. Laisvė (Liberty) Penktad., rugp. (Aug.) 16, 1957

tuotą lietuvių liaudies šokį 
“Suktinį.”

. .. “Ačiū Partijai” — taip 
pavadino savo kolektyvinės 
kūrybos dainą Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo uni
versiteto saviveiklininkai. I 
respublikinio jaunimo festiva
lio jungtinis liaudies ansamb
lis, sujungęs savyje 1,500 sa
viveiklininkų iš 16 kolektyvų, 
V. Bartusevičiaus diriguoja
mas, atlieka šią dainą. Ji nu
skamba kaip visos respublikos 
jaunimo gili padėka Partijai 
ir Vyriausybei už šviesią, lai
mingą jaunystę.

Į aikštę pasipila ansamb
lio šokėjai1. Dainininkams, 
kuriems diriguoja LTSR nusi
pelnęs artistas A. čižas, ir 
liaudies instrumentų orkestrui 
akompanuojant, atliekamas 
senas lietuvių laiudies mėgs
tamas žaidimas “Atidaryk# 
vartelius.” Audringais ploji
mais daugiatūkstantinė žiūro
vų minia palydi jį ir dabar, 
šį žaidimą pakeičia daina 
“Pjauna broliukai,” o po jos 
vėl sujuda Šokėjai — atlieka
mas lietuvių liaudies šokia 
“Rezginėlė.”

Ir vėl dainuojama taip lie
tuvių liaudies pamėgta daina* 
“Subatos vakarėlį.” O kai 
ansamblio dalyviams prita
riant daina, šokėjai atlieka 
paskutinį savo programos nu
merį “Pasiuntpolkę,” nuo 
visų parko klonių ilgai ilgai 
banguoja plojimų jūra. *

Festivalyje dalyvauja net 
400 skudutininkų. * J. Šidlaus
kui diriguojant, jungtinis sku
dučių ansamblis nuotaikingai 
atliko P. Tamošaičio “Vove
rėlę,” P. Stepulio “Trepsiuką” 
ir J. Švedo “Jaunųjų mičiuri- 
ninkų maršą.”

(Tąsa 4-tam pusi.)

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Stasys Grigaravičius, paieš- 

kau savo brolio Antano Grigaravi
čiaus. Ilgus metus gyveno Watef- 
bury, Conn. Prieš karą susirašiau 
su juo, vėliau pamečiau antrašą. 
Mūsų tėvų vardai yra Pranciškus 
ir Pranciška. Lietuvoje kilę nuo 
Raseinių, Prašau jo paties atsi
liepti, arba kas žinote apie jį pra
nešti man, už ką būsiu dėkingas. 
Stasys Griggs, 356 Ambrose St, , 
Port' Arthur, Ont., Canada.

(157-159)



Chicago, ID.
GERAI NUSISEKĖ 

CICERIEČIŲ IŠVYKA
Cicero Lietuvių Moterų 

Klubas kartu su kitomis 
pažangiomis organizacijo
mis surengė puikią išvyką 
Dan Rvan’s Woods. Diena 
pasitaikė labai graži, o iš
vyka buvo rengiama labai 
svarbiam tikslui — pažan
gios spaudos paramai, tai 
visi, kurie supranta spau
dos svarbą, stengėsi išvy
koje dalyvauti.

Reikia pasakyti, kad Ci
ceros šeimininkės vra tik
rai gabios ir lanksčios. Ro
dos, bematant jos paruošia 
ir paduoda užsakytą mais
tą, kame ne visos šeiminin
kės gali joms prilygti. Da
lyvaujant, kaip svečiui x ne
teko jų vardų sužinoti.

Kiek teko nugirsti, tai; 
liks nemažai pelno mūsų 
pažangios spaudos paramai. 
Puiku, kad ciceriečiai taip 
gražiai pasirodė. Jie ne žo
džiais remia savo spaudą, 
bet darbais. Tad sekime ir 
mes jų pavyzdį.

Milwaukee, Wis.
ANGELINE GEBART 

LAIDOTUVĖS
Žiaurioji mirtis išskyrė 

iš mūsų tarpo gerą ir nuo
širdžią draugę. Nelemtoji 
vėžio liga pakirto gyvybę, 
kuri dar daug metų galė-

Angelina visą jos gyveni
mą praleido Milwaukeje. 
Ištekėjusi už drg. Juozo Ge- 
barto, daug dalyvavo su 
progresyviais lietuviais, ne
paisydavo keblumų, kurie 
susidarydavo nemokant lie
tuvių kalbos (ji buvo lenkų 
kilmės).

Velionė priklausė prie 
LDS vietinės kuopos nuo 
pat jos susiorganizavimo. 
Ji padėdavo dirbti kuopos 
parengimuose. Draugai Ge- 
bartai, dėka jų nuoširdumo 
ir draugiškumo, įsigijo dau
gybę draugų, tarpe lietu
vių ir kitataučių.

Koplyčia, kurioje Angeli
nes palaikai buvo pašarvo-

gybė puikiausių gėlių vai
nikų užpildė erdvią koply
čią.

Trečiadienį, liepos 31 d., 
apie pirmą valandą, 
čia buvo užpildyta susirin
kusiais atiduoti paskutinį 
pa tarnavimą ir atsisveiki
nimą su buvusia mylima 
drauge.

Į Wisconsin Memorial 
Park kapines lydėjo apie 40 
kimštinai pripildytų maši
nų. Lietuvių tarpe, šioje 
neskaitlingoje lietuvių kolo- 

; L. šimoliūnas'^jrie, retai pasitaiko te
tapo paimtas Į,kl0s skaitl>ngos laidotuves, 

tai mūsų kuopos

koply

Nt‘u Virk i 71 iili n
ag— n.wfi

•4 HELP WANTED MALE

LIETUVIU TARPE
Padėka pikniko darbininkams 

piknikas, 
d., GreatĮvykęs liepos 14

Neck, L. I., labai gražiai pa
vyko. Už pikniko pasisekimą 
padėka priklauso jo darbinin
kams. O darbininkai yra šie: 
K. Briedis ir žmona Beatrice, 
V. Čepulis ir žmona Ona, P. 
Bečis, Geo. Waresonas, P. 
Venta, J. Grybas.

Dėl buso suorganizavimo 
pasidarbavo J. Gužas, J. Kal
vaitis ir grupė jiems talkinin
kų. Jie kupinai pripildė 45 
pasažierių busą.

Piknike išleidimui dovanų 
pasidarbavo Lilija, II. Feife- 
rienė, E. Mizarienė ir A. Buk
li ienė.

__  > i

Po miestą pasidairius
praeitų įvykių Vengri- 
prie Jungtinių Tautų

Iki 
joje, 
pastato New Yorke plevėsa
vo oficiališka Vengrijos vėlia
va — raudonai-baltai-žalia su 
Vengrijos liaudies respublikos 
emblema baltoje juostoje — 
raudona žvaigždė su kūju ir 
kviečių varpomis.

Kuomet per paskutines ke
lias Nagy vau d žios dienas vė
liava Vengrijoje tapo pakeis
ta i vietą šio laudiško ženk
lo jon Įdėtas senas taip vadi
namas Kossutho herbas, tokia 
vėliava iškabinta ii* prie Jung-

ir

Teatruose

Reikalingas Virėjas 
Patyręs. Nuolat. Gera Alga.

PROSPECT HALL 
263 Prospect Ave., B’klyn.

ST. 8-0778.

/* 
$

Binghamton, N. Y.
' IŠ LDS GcTOS KUOPOS 

SUSIRINKIMO
LDS 6-tos kuopos susirin

kimas atsibuvo rugpjūčio 5 
d. Narių dalyvavo nemažas 
skaičius.

Kadangi 
sekretorius 
apsirgo ir 
ligoninę, i 
kasos globėja V. Vinskūnie- 
nė labai gražiai atliko ir 
finansų sekretoriaus dar
bą, priimdama 
kesčius. Mes, 
kuopos nariai, 
džiaugtis, kad 
kią gabią draugę, V. Vins- 
kūnienę, kuri labai gražiai 

fali atlikti du 
darbus vienu

Dėkojame visiems pasidar
bavusiems, nes jūsų pastango
mis piknikas buvo išvestas la
bai sėkmingai.

LLD 2 Apskr. Valdyba

Matysime gražią operetę

Didžioji Liberty Audito
rium salė yra paimta lietuviš
kai operetei perstatyti sekma
dienį po piet,

Tad visi ir 
kite tą dieną, 
diena gražios
nimų mylėtojams.

Plačiau apie tai bus para
šyta sekančiuose numeriuose. 
Tėmykite.

Paskui per nekurj laiką ne
buvo aišku, kokia yra oficia- 
liška vėliava. Buvo praneši
mų, kad žvaigždės-kūjo ir 
varpos ženklas grąžintas, bu
vo prieštaraujančių žinių, kad 
Kossuth o herbas lieka, ir bu
vo žinių, kad nuo dabar veli- 
va trispalve, — be herbų.

vavo Maskvoje festivalyje 
kurios dalis dabar išvyko Ki- 
nijon, randasi ir nemažai 
11 e wy ork i ečių. New yor k i eti s
J. Rosen yra vienas aktyviau
sių delegacijos narių ir tai jis 
nešė Amerikos vėliavą festi
valio atidarymo parade ir Ją 
nulenkė pražygiuojant pro 
tribūną, kurioje stovėjo TSRS 
vadai ir svečiai iš užsienio,.

Sąryšyje su važiavimu į 
Kiniją, kai kurių jaunų new- 

’yorkiečių tėvai padarė pareiš
kimus spaudai.

Brooklynietis H. Bronstei- 
nas sako, kad jis neturėjo nie
ko prieš jo sūnaus Eugene 
yykimą Maskvon. Eugene yra 
studentas, turįs 23 metus am
žiaus. Bet kuomet jis išgirdo, 
kad Eugene planuoja Vykti ir 
Kinijon, jis jam telegrafavo 
nevykti, taipgi bandė susisiek
ti su juom telefonu. Ar Euge
ne jo paklausė, dar nežinia.

! Kitaip pasielgė Mrs. Wil-

Aktorė Kim Novak, kuri 
paskutiniu laiku labai pagar
sėjo, filme “The Picnic” ir 
keliuose kituose, dabar vaidi
na filme “Jeanne Eagels”, ku
ris rodomas Capitol teatre. 

* ♦ ♦

RKO teatrai dabar rodo 
“The Prince and the Show
girl” su Marilyn Monroe ir 
Laurence Olivier. Kartu rodo- 

f i 1 mas 
su Joel

Prie Medžio Vyrai
Prie Stalo ir Mašinos

SHAW MFG. CORP.
1 Tiffany Pl., B'klyn.

UL. 5-7000
(158-160)

kuopos finansų

narių mo- 
LDS 6-tos 
turėtumėm 
turime to-

U jopcvi > K,,

Dabar Vengrija oficiališkai Ham Goodman, Flushing© gy-
r» t j. • rp __ 4. _ „ I j • T • ~ ~ 1 1 1

mas vakarietiškas 
“The Oklahoman” 
McCrea.

Reikalingi pirmos klasės operato
riai ant Brown & Sharpe automatiš
kų mašinų. Taipgi 2 drill press ir 
production operatoriai. Patyrimas 
ne būtinai reikalingas. Bernhardt 
Screw Machine Production Co., Inc., 
1835 Highland Avenue, New Hyde 
Park, L. I., tel. GEneral 7-8441.

(158-160).

šandienCameo teatras 
paskutiniu kartu rodo tarybi
nį filmą “Stars of the Russian 
Ballet”.*

ir lengvai 
skirtingus 
sykiu.

Kapinėse, tarus paskuti
nį atsisveikinimo žodį, pa
lydovai buvo pakviesti su
sirinkti j nurodytą vietą, 

i kur laukė gerai paruošti 
užkandžiai. Tai buvo kaip 
padėkos išraiška už tą dau
gybę gėlių ir skaitlingą da
lyvavimą laidotuvėse. Tas 
didelis draugų atjautimas 
sustiprino drg. Juozą ir pa
gelbės užgydyti tą taip skau
džią gyvenime žaizdą, o 
Angelina ramiai globos ža
lioji pieva. A. Y.

Žemai- 
galėtų 

išvažia- 
Mainio-

rugsėjo 29.
visos pasižymė-
Tai bus svarbi 

dainos ir vaidi

iuformavo Jungtines Tautas, 
kokia jos vėliava. Jų yra 
dvi — specialėms apeigoms 
trispalvė su žvaigžde-kūįu- 
varpa, o šiaip, iškabinimui, 
paprasta trispalvė..

Prie Jungtinių Tautų dabar 
plevėsuoja paprasta trispalvė.

Jaunuoliai iš N. Y.

Kaip žinia, Amerikos jau
nimo delegacijoje, kuri daly-

ventoja. Ji sako, kad visai ne
žinojo, jog jos jauna duktė 
Fay dalyvauja festvalyje. Fay 
išvyko keliauti po Europą, 
bet nepranešė, kad ji vyksta 
Maskvon. Bet kuomet sužino
ta, kad Fay važiuoja ir Kini- 
jon, motina jos nebandė tele
grafiniai atkalbėti. Ji pareiš
kė spaudos atstovams:

“Fay yra suaugusi mergina 
ir ji žino, ką ji daro...”

MIRĖ
Brooklyne gimusi ir 

iiusi Ona Daukintienė 
liepos 21 dieną, Hammonds
port, N. Y. Ji ten1 gyveno jau 
r. u o 1938 metų. Palaidota lie
pos 24 d. Jos vyras Vaclovas 
Daukintas mirė šių metų sau
sio 6 d.

Dar jaunučiai Daukintų sū
rus Edwardas ir duktė Berna
dette paliko našlaičiai. Velio
ne taipgi paliko dvi seseris— 
Helen Venienę ir
Belskienę, taipgi brolį 
Medelį. Ji mirė turėdama 4 
metus amžiaus.

gyve
ni i re

Pats Wagneris 
kliudo Liliui
pries rasizmą
Miesto tarybos narys Stan

ley M. Isaacs sako, kad pats 
miesto galva Robertas Wag
neris kliudo biliui prieš rasi
nę diskriminaciją butų nuo
mavime. Kaip žinia, Isaacs ir 
dar du miesto tarybos nariai, 
Sharkey ir Brown, patiekė to
kį įstatymo siūlymą: kad bū-Matildą • - - -

Joną ■ uždrausta privatiniams na- 
1

Kaip prasidėjo festivalis
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Į žaliąją veją darniomis ko
lonomis įžengia 150 jaunųjų 
mūsų respublikos atstovų, 
konkurso keliu iškovojusių 
teisę dalyvauti VI Pasaulinio 
jaunimo festivalio visasąjun
ginėje siuitoje “žydėk, mūsų 
jaunyste.” Jų priešakyje ei
na LTSR nusipelnęs meno vei
kėjas baletmeisteris J. Lingys. 
Jauni, saulėje įdegę, šauniųjų 
šokėjų veidai šypsosi/ žalioji 
veja iš karto virsta marga
spalviu gėlynu, ir prieš žiū
rovų akis praslenka nuotai
kingi “Kepurinės” ir “Sukti
nio” vaizdai.

Taipgi sekretoriaus ra
porte buvo pažymėta, kad 
ilgai sirgusi L. Dainienė 
pasveiko, kuriai pašalpas 
priklauso už 144 dienas. 
Kuopa nutarė, kacį pašalpa 
būtų išmokėta.

Liepos 30 dieną išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo ilgametė 
mūsų miesto g y v e n t o j a 
Anastazija S i m onaitienė. 
Susirinkimo dalyviai atida
vė jai paskutinę pagarbą 
atsistojimu.

Buvo kalbėta apie suren
gimą kokio nors pasilinks
minimo. Tada A. 
tienė pranešė, kad 
surengti draugišką 
vimą pas draugus
nius. Bet pas draugus to
kio didelio ūpo nebuvo, kad 
turėti tokį pasilinksmini
mą, tai taip ir pasiliko. 
Būtų labai gražus dalykas, |tarpsąjunginio klubo kanklių 
kad atsirastų savanorių ir. ansamblio vadovė M. šimkevi- 

j čiūtė. I respublikiniame jau
nimo festivalyje jai teko garbė 
diriguoti gausiam jungtiniam 
kanklių ansambliui. Iš Pas
valio ir Šeduvos, Daugų ir 
Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių ir 
daugelio kitų vietovių atvyku
sios kanklininkės pamėgo šitą 
gilios senovės muzikos instru
mentą. Ir dabar jos darniai 
atlieka V. Paketūro “Kolūkie
tišką žaidimą,” J. Gaižausko 
“Oi, kalnai, kalnai”. . .

. . .Gilaus ir nuoširdaus dė
kingumo kupini festivalio da
lyviai tiems žmonėms, kurie, 
negailėdami triūso, laiko ir 
jėgų, subūrė kiekvienas savo 
rajone, kolūkyje, įmonėje, 
MTS jaunimą, įdiegė jam mei
lę menui, išmokė aukštai ver
tinti liaudies šokius. Tai— 
saviveiklos kolektyvui meno 
vadovai, dirigentai, baletmeis
teriai.

Su didžiu entuziazmu dėko-

kad atsirastų savanorių 
surengtų minėtą sueigą.

1 SEKANTIS KUOPOS. 
SUSIRINKIMAS

Sekantis LDS 6-tos kuo
pos susirinkimas įvyks pir
madienį, rugsėjo 2-rą die
ną. Būtų gerai, kad visi na
riai pasistengtų dalyvauti 
šiame susirinkime. Kadan
gi mūsų finansų sekreto
rius L. šimoliūnas randasi 
ligoninėje, tai būtų gerai, 
kad draugai ateitumėte į 
susirinkimą užsi mokėti 
duokles, vietoje eiti į jūsų 
stubas.

Sekr. O. Wellus

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paraikai. 
Prašome pasirūpinti tuo m i 
reikalu I

Dirigento tribūnoje—Kauno

ja jiems saviveikl i n i n k a i , 
įteikdami jiems gėlių vaini
kus ir pagaliau — pagal tra
diciją pakilnodami savo myli
muosius vadovus. Dešimtys 
tvirtų jaunų rankų aukštai 
iškelia į orą K. Kavecką, J. 
Lingį, K. Ta’mutį ir eilę kitų.

Į Kalnų parko žaliąją veją 
įžengia šokėjai kartu su festi
valio vyr. baletm e i t s e r i u 
LTSR nusipelniusiu artistu R. 
Tamučiu jungtinio liaudies 
šokių kolektyvo priešakyje. 
Jų eitynės — didžiulės neiš
ardomos draugystės simbolis.

LTSR Valstybinio nusipel
niusio liaudies ansamblio diri
gentas A, Balčiūnas iškelia 
lazdelę. Liaudies instrumentų 
orkestrui su choru akompa
nuojant, jungtinis šokių kolek
tyvas pradeda pirmąjį žaidi
mą “Ar jūs nežinot/7

Linksma šypsena papuošia 
ne vieno žiūrovo veidą, kai iš 
garsiakalbio pasigirsta prane
šimas, jog bus atliekamas ju
moristinis lietuvių liaudies šo
kis “Gaidys.” Išdidžiai į aikš
tės vidurį žengia “gaidys.” Jį 
vaizduoja Šeduvos rajono, Mi- 
čiurino vardo kolūkio savi- 
veikilos kolektyvo -narys Mi
siūnas. O po valandėlės aikš
tėje jau mirga raudonos kitų 
“gaidžių” skiauturės, girdisi 
skambus akiplėšiškas jų gie
dojimas. ..

šokis baigėsi... Plojimams 
aidint, “gaidžiai” bėga iš 
aikštės... Ir štai ore suplaz
da šimtai baltų nosinaičių, ta
rytum virš šokėjų galvų ne
žinia iš kur atsirado daugy
bė peteliškių, plaukte plaukia 
į žaliąją veją jaunosios šokė-

mų savininkams nuomojant 
diskriminuoti pagal rasę, kil
mę, arba religiją.

Prieš tą bilių įnirtusiai ko
voja didžiųjų, savininkų orga
nizacijos.

Isaacs sakė speciaiėje spau
dos konferencijoje, kad ma
joras Wagneris oficiališkai 
nepasisako prieš tą bilių, bet 
jis iš pasalų daro jam kliūtis. 
Jis bando neigiamai paveikti- 
demok ratus miesto tarybos 
narius, jis taipgi nesiunčia sa
vo atstovo į gerbūvio komisi
jos posėdžius, k u r cent
ruojąs! kova už to įstatymo 
pravedimą.

Isaacs yra republikonas, 
bet labiau liberališkas, negu 
jo partija bendrai.

Lubinas bando 
neduoti darbo 
kompensacijos
Jau ilgokas laikas, kaip ko

munistas Williamas Albert
sonas bylinėjasi, kad gauti 
nedarbo apdraudą. Albertso
nas dirbo Komunistų partijos 
raštinėje. Kai jis ten prarado 
darbą, jis, kaip visi kiti tokia
me atsitikime, išpildė aplika
ciją gavimui nedarbo apdrau
dos. Mat, Komunistų partija, 
kaip visi kiti samdytojai, savo 
samdiniams moka algas ir 
moka į nedarbo apdraudos

Abelis šiąndien 
turi gauti sau 
advokatą, bet...

Teisėjo įsakymu Rudolfas 
Abelis, kuris spaudoje vadi- 
rąmas “pulkininku Rudolfu 
Ivanovičiu Abelių”, iki šian
dien turėjo gauti sau gynėją 
advokatą. Kaip žinia, Abelis 
kaltinamas buvime žymiausiu 
tarybiniu šnipu1 šioje šalyje ir 
tarybinės žvalgybos pulkinin
ku.

Abel prašė advokato Abto 
jį ginti, bet tas atsisakė.. Sa
koma, kad jis kreipėsi į eilę 
kitu advokatų, bet su tokio
mis pačiomis neigiamomis pa
sekmėmis. Jeigu Abel iki pas
kutinės minutės advokato ne
gaus, teismas Jam paskirs gy- 
nėją-advokatą.

ODOS DARBININKAI <
Taipgi užbaigėjai. Patyrę. Prie 

geros rūšies medžiagos—vyrų spor
to drabužiai.' Turi būti kriaučiaų 
Nuolatinis darbas, gera alga.

JOHN COBB, INC.
41 W. 56th St., N. Y. CI. 5-1779.

(159-163)

MODELIŲ DARBININKAI 
IŠ MEDŽIO

P. & S. PATTERN CO.
4578 White Plains R<1., Bronx

FA. 4-7659.
(159-160)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS. Prie siuvamųjų 
mašinų. $60-$70 į savaitę. Zig-Zag- 
gers. Geras nuolatinis darbas. >

LUVLEE LOOK '
88 University PI., N. Y. C.

Watkins 4-5252.
(159-161)^,

OPERATORĖS (20)
Prie siuvamųjų mašinų, paprastas 

siuvimas. Palitai ir sporto drabu
žiai. Nuo kavalkų darbas. 35 vai. 
savaitė.

KAEVE SPORTSWEAR
22-25 119 St., College Pt.

(159-163)

j
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BUSINESS OPPORTUNITIES

Su Nuostoliu! šaltos Košės biznis. 
Lotas pasistatymui 80 mašinų. 
Bronx vieta. įsteigta 3 metai. Il
gas lease, žema renda. Metinė įei- 
ga tarp $16-17 tūks. Taigi puiki pro
ga pasidaryti pragyvenimą. Nori- 
$3,000. RA. 6-1705. RA. 8-1289/ ‘

, (159-161)

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuve pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

TRUCKS
Tractor. 1951 m. International 

model No. L185. Attached to a 
Fruehauf 20 foot trailer, in A-l 
condition. Only 65,000 miles on this 
unit, private owner selling reason
able. East Paterson, N. J. Fair
lawn 6-4980. (156-162)

M1SC. ADS

1

i

gracingas 
Blezdinge-

nėra blogesne ir 
at-

jos. . . Prasideda 
lietuvaičių šokis 
lė.”

Bet juk
“Jerubėlė,” kurią šokėjai 
lieka po “Blezdingėlės.”

Polka. . . Sunku, tur būt,' 
surasti tiek žiūrovų, tiek sa
viveiklininkų tarpe žmogų, 
kuris nebūtų pamėgęs šio gy
vo, judraus, gyvenimiško šo
kio ? Su’ užsidegimu šoka jį 
ir festivalio dalyviai.

Keletas taktų, ir polką pa
keičia valsas. Valsuodami šo
kėjai ir palieka ai

Nors festivalinė 
te užsitęsė keletą
nesinori palikti linksmo; išsi- 
puošusio Kalnų parko. Ir, lyg 
atspėjus jų) mintis, iš garsia
kalbio pasigirsta kvietimas:

—šventė dar nesibaigė! Vi
si į studentų gegužinę Vingio 
parke!..

Greičiau, greičiau! Juk 
priekyje — dar ištisa festiva
lio diena
pramogų, pasiimk s m i n i m ų 
diena.

ainy šven- 
va landų,

įdomių susitikimų,

K.
E.

Liubšys, 
Uldukis v

BROWNING truck crane, 10 wheel 
tandem drive, $5,900; also Koehrinjk 
shovel and back hoe, half-yrd., ,'4SK 
model 205; $4,250. Both very good 
condition. Private owner, many yrs. 
of exc. service. Ind. or both. Mas
sapequa Park, L. I. PY. 8-4264 

(151-160)

1|I

Į

fondą 
esanti

nei’ 
ap- 
dir-

Bet valstijos industrijos rei
kalų komisijonierius nutarė, 
kad Albertsonas negali gauti 
kompensacijos (nors 
mokėjo į apdraudos 
duokles), nes K. P. 
“subversyvė”.

Albertsonas planuoja 
teismus išsikovoti-gauti 
drauda, Bet tuo; tarpu jis
bo dviejose kitose vietose: 
\algykloje ir Civilinių Teisių 
Kongrese (CRC), kuris da
bar jau neegzistuoja. Jis pa
davė prašymus gauti nedarbo 
apdraudos už tą laiką ir jam 
buvo paskirta <$300. Bet ko
misijonierius Lubinas apeliuo
ja prieš jo paties biuro nuta
rimus. Jis sako, kad Albertso
nas turi teisę gauti apdrau- 
dą už laiką, kurį dirbo val
gykloje, bet ne už laiką, kurį 
dirbo Civilinių Teisių Kongre
so raštinėje. CRC mat, irgi 
“subversyvus”...

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

MATTHEW A 
BIJYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•OC**DU*

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

fe************************

Registered or Graduate Nurses
For fully equipped 58 hospitals in NE Saskatchewan. 3 doc
tors on staff. Rooms available in modern residence. 21 days 
holidays annually, plus statutory holidays, sick leave and other 
benefits. Salary: $255.00 to $280.00 gross. $5.50 increments 
every 6 months until moximum is reoched. Non-registered 
graduates, $20.00 per month less. Town of 1,200 population, 
served by z railroads, 2 highways, bus service to Saskatoon, 
besides other services available in the area.

Applications to be directed to Miss L. M. Peltier, RN, 
Supt, of Nurses

Wadena Union Hospital
Wadena, Saskatchewan, Canada

I
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Apvainikuokime 
Pavykusį Vajų 
Dėl Sukėlimo 
$10,000 Fondo

PIETŪS
Nemokamai

Puikiai išvedėme vajų sukėlimui Laisvei vasarinio 
fondo. Vajus buvo pratęstas vienam mėnesiui, tačiau 
tik su viena savaite viršlaikio sukėlėme suvažiavimo 

nustatytą sumą $10,000.

Šeštadienį, 17 Rugpiūčio-Aug
Valgiai bus duodami 6-vaL P. M.

Vajaus užbaigimui brooklyniečiai rengia bufetinius 
pietus. Tačiau, vajui užsibaigus anksčiau, ruošiami 
pietūs bus apvainikavimui garbingai atlikto savo di- 

darbo. Ateikite visi.džiojo

Kviečiame 
Visus Ateiti

Liberty Auditorium 
110*06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y. 
Prašome nesivėlinti

4pusi. Laisve (Liberty) Penktad., rugp. (Aug.) 16, 1957,




