
I

*

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y. l$11.00
Kanadoje  ........   11.00
Kitur užsienyje ........ 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose........ ..........— 10.00

Pavienio egzempL kaina 5 centai

t

* * Richmond Hill 19, N. Y., Trečiadienis, rugsėjo (Sept.) 4, 1957 ¥ ¥¥ ¥

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian dally in 

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

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

No. 171 METAI 47-ti 
----------------------- r

KRISLAI
Nauja trivoga.
Nė žingsnio be šmeižto.
Jiems nebereikią

Lietuvos.
Kvaila tradicija.
Iš krislo vežimas.
Nepažįsta Amerikos.

Rašo A. Bimba

įžymusis komercinės spau
dos kolumnistas W alter 
Lippmann ne juokais susirū
pinęs Indijos likimu. Indija, 
jeigu dar neinanti, tai tuojau 
pradėsianti keliauti Sirijos 
keliais.

O jeigu Indija pakliūtu i 
komunistų rankas, šaukia ko- 
llnmnistas, kaput būtų visai 
Azijai! .

Lippmannas liepia mūsų 
mūsų valdžią skubintis Indi
ją gelbėti, nors Indija tokios 
loskos neprašo ir nereikalau
ja. Nesuskaitomi bilijonai do
lerių, suversti į Indijos ekono
miką, gal) girdi, pastotų kęlią 
komunistų įsigalėjimui! ^

A
Gražu, kad skaitlinga ka

nadiečių lietuvių delegacija 
aplanko Tarybų Lietuvą. Iš 
pranešimų matosi, kąd tolimi 
svečiai visur Lietuvoje yra 
gražiai, draugiškai, šiltai 
sutinkami.
v O tas, žinoma, baisiai ne- 

f x patinka kanadiečių -—bėglių 
^razietai “Nepriklausoma L5e- 
Aiva”. Tuos žmones, kurie 

' pasiekė savo troškimą ir ap
lanko savo senąją gimtinę, 
tas laikraštukas visaip kaip 
išniekina.

Toje pačioje “N. L.” 
(rugp. 28 dą) Jonas Kardelis 
dar kaktą vardu visų savo 
vienminčių griežtai atmeta 
“Tėvynės Balso’’ pakvietimą 
bėgliams grįžti ^Lietuvon, grįž
ti savo gimtinėn.

Įdomu štai kas. Vienoje 
vietoje to Kardelio atsakymo 
skaitome: z

“Daugelis jų (bėglių) čia 
jau apsirūpino namais, įmonė- 

ymis, ūkiais, bizniais, aukštojo 
mokslo profesijomis ir 1.1., ir 
jie negrįš jau net į visai lais
tą Lietuvą. Jie čia turi tokį 
gerą gyvenimą, kurio nekeis.”

Kitais žodžiais, kardeli- 
niams pabėgėliams jokios Lie
tuvos nebereikia — net jeigu 
joje vėl įsiviešpatautų smeto
ninė pavietrė, arba, kaip jie 
sako, Lietuva būtų “visai iš
laisvinta”.

Visgi tai labai žingeidus 
prisipažinimas.

Visiškai yra kvaila toji tra
dicija, kuri reikalauja, kad 
laivui skęstant su juo turi nu

skęsti ir laivo kapitonas. Išsi- 
i gelbėjimas skaitomas pasiže- 

į Aninimu.
Šitaip su Argentinos laivu 

/ nusiskandino ir jo kapitonas 
Silverio Birzuela. Jis turėjęs 

z laiko ir galėjęs išsigelbėti, bet 
užsirakinęs savo kambaryje ir 
prisigirdęs!

•-------- a
Aną dieną parašiau trum

putį krislą, kuriame smarkiai 
pabariau komercinės spaudos 
redaktorius ir kolumnistus, LiHRMLC r

• kurie agituoja už Amerikos 
karą su Sirija. Ir juokomis 
pridūriau: ,

“Jei mano valia būtų, tai 
visus tokius redaktorius su
kraučiau į džypą ir pasiųs
čiau į Saharą, tegu jie ten at
aušta.”

(Tąsa 4-tame pusi.)

Didelis detroitiečiu 
darbininku paradas

Francūzija atakavo 
Tunisijos kareivius

Detroitas. — Apie 200,000 
darbininkų maršavo para
de arba stebėjo jį iš .šali
gatvių tradicinėje Darbo 
Dienoje-Labor Day. Para
das įvyko miesto centre, 
Woodward gatvėje. Detroi
tas yra vienintelis mies
tas šalyje, kur Darbo Die
na švenčiama paradu.

Parado priešakyje žengė 
ne tiktai AFL ir CIO unijų 
vadai, bet unijų remia
mas Michigano gubernato
rius Williams, senatorius P. 
McNamara ir eilė kitų žy
mių demokratų pareigūnų, 
kuriuos remia unijos. Taip
gi žengė kandidatai į mies
to tarybą, tarp jų pažan
giečiai Ed Carey, William 
Patrick ir Stanley Nowak.

AFL Wayne apskrities 
(Deroito ir apylinkės) at
stovas John Williams savo 
kalboje išreiškė viltį, kad 
ateinančiais metais Michi
gano AFL ir CIO bus pil
nai sulietos ir įvyks para-

i — - ■   — - - -- - - -

T am senatoriui 
ir W. Reutheris 
jau komunistas

Washingtonas. — Reakci
nis senatorius Barry Gald- 
water, republikonas iš Ari
zonos, pareiškė, kad W. 
Reutheris būtų geriau pa
daręs, jeigu būtų pasilikęs 
Tarybų Sąjungoje. W. Reu
ther, Auto-darbininkų uni
jos vadas ir AFL-CIO vice
prezidentas, yra griežtas 
anti-komunistas, artimas 
dešiniems socialdemokra
tams žmogus. Bet kaip 
jaunas vyras apie 25 metai 
atgal jis lankėsi Tarybų 
Sąjungoje — ir tą jam iki 
šios dienos primeta reakc- 
ninkai.

Sen. Galdwater savo nuo
monę reiškė per televizi
jos programą “Meet the 
Press”. Jis sakė, kad jam 
nesvarbu, ar Reutheris da
bar komunistas ar socialis
tas — joks raudonas “gai
valas”, sakė jis, neturėtų 
vadovauti didžiai Amerikos 
unijai./

S. Vukmanovic' 
Š. Vietname

Hanoi. — Jugoslavijos 
prezidentas Vukmanovic at
vyko čia, į Šiaurės Vietna
mo sostinę. Vietnamo pre
zidentas Ho Či-minhas ne
seniai lankėsi Jugoslavijo
je.

Vukmanovico vizitas čia 
skaitomas įrodymu, kad 
tarp Jugoslavijos federali
nės liaudies resspublikos ir 
Vietnamo (Šiaurės) liau
dies respublikos užsimezga 
vis draugiškesni santykiai 
Tito ir Ho Či-minhas gerai 
vienas kitą pažino, kuomęt 
jie vienu metu gyveno imi
gracijoje Paryžiuje.

das, kuriame dalyvaus pu
sė milijono unijistų.

Auto darbininkų unijos 
(UAW) sekretorius Emil 
Mazey kalbėjo apie senati- 
nius " tyrinėjimus. Jis sakė, 
kad unijos turi budėti ir 
neprileisti, kad tyrinėji
mai prieš sukčius būtų nu
kreipti prieš visas unijas, 
kaip tai nori McClellan ir 
kiti reakciniai senatoriai. 
Senatorius McNamara, pa
žangus demokratas, kalbė
jo ta pačia prasme.

Proxime siūlo, 
kad J. F Dulks 
atsistatydintų 
Tas pats pasiūlymas ir 

sekretoriui E. Bensonui
Washingtonas. — Naujai 

išrinktas Wisconsino sena
torius William Proxmire 
sako, kad jo išrinkimas ro
do, jog Amerikos žmonės 
vis labiau nepatenkinti Ei- 
senhowerio administracijos 
užsienio ir farmų politika; 
Jis sakė, kad valstybės se
kretorius Dulles, atsakingas 
už nepasisekančią užsienio 
politiką, turėtų atsistaty
dinti, ir to paties reikėtų 
reikalauti ir iš žemės ūkio 
sekretoriaus Ezra Taft 
Bensono.

Kad nepasitenkinimas 
vyrauja Eisenhowerio ad
ministracijos žemės ūkio 
politika sprendžiama iš' fak
to, kad tradiciniai republi- 
koniškos Wisconsino sritys 
šiuo kartu balsavo pęrsve- 
riamai demokratiniai.

Proxmire taipgi sake, 
kad mažieji biznieriai la
bai nepatenkinti Eisenhow
erio administracija, nes ji 
visame kame padeda di
džiajam bizniui ir visai ne
sirūpina mažųjų biznierių 
gerove.

Kubos policijia suėmė 
opozicionierių Chibą

Havan. — Kubos diktato
riaus Batistos įsakymu su
ėmė opozicinės Ortodoksų 
partijos lyderį daktarą R. 
Chibas. Kartu su juomi ta
po suimti R. Agramonte ir 
F. Musterlier.

Policija sako, kad Chibas 
ir Agramonte buvo nuvykę 
į Rytų Kubą ir suėję į kon
taktą su sukilėlių vadu Fi
del Castro.

Maskva. — Tarybų Są
junga paskelbė, kad sekan
čią savaitę laikys karinius 
laivyno manevrus Berin
go jūroje į Šiaurę nuo 
Skandinavijos. Ji įspėjo ki
tas šalis nesiųsti ten per 
tą laiką savo laivų, nes gali 
būti pavojinga.

Kuala Lampur. — Mala- 
jos valdžia paskelbė, kad 
Mala ja neleis niekam steig
ti jos teritorijoje atominių 
bazių.

Mala j a, — pusiau nepriklausoma 
monarchija britų bendruomenes 

sąstate^ — dar ne laisva šalis
Kuala Lampur. —Praeitą 

savaitgalį Mala ja tapo pa
skelbta nepriklausoma. ša
limi. čia įvyko ceremonijos, 
kuriose dalyvavo britų at
stovas Glocesterio kuni
gaikštis, Mala jos karalius 
Abdul Rahman ir premje
ras Tengku Abdul Rahman 
(karaliaus ir premjero var
dų panašumas jau sukelia 
spaudoje čia nemažai keb
lumų).

Įvyko karinis paradas, 
kuriame dalyvavo pačių 
mala j iečių, britų, australų 
ir naujazelandiečių daliniai. 
Malajiečių kariai dėvi nau
jas uniformas, susidendan- 
čias iš juodų musulmoniškų 
kepuraičių, baltų marški
nių ir žalių kelnių. Visur 
plevėsavo naujoji Malajos

Fašistai patriukšmavo bent kiek 
Mus sol inio laidotuvėse, bet jau 
nusiramino; kapas bus pamirštas

Roma. — Po;to, kaip anti
fašistiniai Italijos partiza
nai suėmė ir nušovė dikta
torių Mussolinį netoli Mila
no ir paskui jo lavoną buvo 
užkabinę miesto . aikštėje, 
lavonas buvo laikomas 
slaptoje vietoje, tam tik
rame kapucinų vienuolyne. 
Praeitą savaitę Italijos 
valdžia perdavė Mussolinio 
lavoną jo našlei Rachelei, 
kuri jį palaidojo San Cas- 
siano akpinėse apie 100 my
lių nuo Romos. Tose kapi
nėse Mussolinių šeima turi 
savo plotą.

Į laidotuvių ceremonijas

Pirmininko klausiniu

Pasidalinimas 
Jungt. Tautose
Jungtinės Tautos? — Šio 

mėnesio 17-tą prasideda J. 
T. Generalinės asamblėjos 
posėdis, kur prisieis rinkti 
naują’sesijos prezidentą. Y- 
ra du kandidatai: Naujo
sios Zelandijos Siri Leslie 
Munro ir Libano Charles 
Malik. Munro remia daugu
ma Britanijos bendruome- 
*nės narių, Amerika, Vakarų 
Europos kraštų dauguma, 
kai kurios Lotynų Ameri
kos valstybės.

Libano Malika^ irgi pro- 
vakarietis, bet jį remia so
cialistiniai kraštai, visas 
arabiškas blokas ir daugu-

Biriorusijoje derliaus, 
nuėmimais yra atsilikęs

Minskas. — Bielorusijos 
spauda sako, kad šiais me
tais derliaus nuėmimas 
yra žymiai pavėlintas. 
Mokslo jaunimas, mokyto
jai ir valdininkai yra ragi
nami padėti kolūkiečiams. 
Daugelyje kolūkių dabar 
dirbama naktimis prie pro
žektorių šviesų. “Soviets- 
kaja Bielorusija” sako, kad 
jeigu visi įtemps pajėgas, 

vėliava, baltai raudonai 
dryžuota su musulmonišku 
pusmėnuliu ir žvaigžde 
kampe.

Bet Malaja toli nuo tik
ros nepriklausomybės. Kaip 
tai pažymi Pekino laikraš
tis “Liaudies Laikraštis”, 
Malaja tik dalinai nepri
klausoma, nes joje lieka bri
tų kariuomenė, britai dali
nai kontroliuos Malajos už
sienio santykius ir t.t.

Malaja yra viena.pasku
tinių monarchijų Azijos 
kontinente. Visos aplinkinės 
šalys, — Burma, Indonezi
ja, Kinija, Vietnamas, Fili
pinai, — yra respublikos.

Kinijos spauda sako, kad 
Malajos žmonės dar turės 
daug kovoti, iki pasieks 
pilną nepriklausomybę.

susirinko tūkstančiai fašis
tų. Daugelis jų vilkėjo už- 
drautas fašistines unifor
mas, tai yra, juodus marš
kinius ir saliutavo fašistL 
niai. Karabinieriai ir poli
cija keletą kartų susirėmė 
su fašistais, bet nepravde 
areštų.

Pro-fašistinė partija MIS 
(Italijos Socialinis Judėji
mas) paskelbė Cassiano ka
pines “tautine šventove”, 
bet likusioji spauda sako, 
kad fašistai apsiramins ir 
Mussolinio kapas liks pa
mirštas.

Sovietij laivai 
j Jugoslaviją

Maskva. — Keli tarybi
niai karo laivai, tarp jų di
dysis karo laivas “Ždano- 
vas”, apleido Baltiją ir 
plaukia link Jugoslavijos. 
Jugoslavija pakvietė tarybi
nius laivus apsilankyti jos 
vandenyse.

(Washingtone sakoma, 
kad danų, britų ir ameri
kiečių kariniai laivai iš to
lo “seka” tarybinius karo 
laivus. Danijos laivai ofici
aliai “lydėjo” tarybinius 
laivus per sąsiaurius tarp 
Baltijos ir Šiaurės jūros, 
bet tai irgi buvo dalis NA
TO jėgų plano sekti tary
binius laivus.)

Saigonas. —Pietinio Viet
namo premjeras Diemas at
vyko Austrajiįjon.

derlius bus nuimtas laiku, 
ma ■ Azijos-Afrikos bloko 
kraštų.

Jungtinių Tautų užkuli
siuose jau dabar vedamos 
visokios derybos ir diskusi
jos, kad susitarti dėl prezi
dento, bet atrodo, kad gan 
aštri kova vyks pačioje 
sesijoje.

Tunisas. — Tunisijos val
džia paskelbė, kad francū- 
zų kariniai daliniai perėjo 
iš Alžyro Tunisijon ir ata
kavo tunisiečių junginius 
prie pasienio. Tunisiečiai 
gynė savo šalies teritoriją 
ir keliolika jų krito kovoje 
prieš francūzus.

Prancūzai originąliai pa
skelbė tokį melagingą ko
munikatą: jie sakė, kad 
francūzų kareiviai užvedė 
kovą prieš alžyriečių parti
zanų \^)ūrį, kuris atėjo iš

Molotovo nauja 
vieta skaitoma 
pilnai tinkama

Mongolija patenkinta 
jo tapimu pasiuntiniu
Maskva. — “Izvestija” 

paskelbė kelių eilučių pra
nešime, kad V. Molotovas, 
buvęs užsienio reikalų mi
nistras, paskirtas ambasa
doriumi Mongolijos sostinė
je Ulan Bature. Spaudoje 
daugiau apie tai nerašoma, 
bet tarybiniai žmonės ne- 
rhažai diskusuoja Molotovo 
naują postą.

Beveik visi sutinka, kad 
tai tinkamas postas — ka
dangi Molotovas nesutinka 
su dabartiniu . Tarybų Są
jungos kursu, jis, žinoma, 
negali užimti atsakingos 
vietos, bet taipgi būtų 
klaida jį visai pašalinti iš 
viešojo gyvenimo. Santy
kiai tarp Tarybų Sąjungos 
ir Mongolijos neįvelia tų vi
sų > kontroversinių klausi
mų, kuriais Molotovas ne
sutinka su Chruščiovu ir ki
tais vadais, ir todėl jo bu
vimas ambasadoriumi toje 
šalyje skaitomas tinkamu 
jam ‘ postu.

Iš Mongolijos praneša
ma, kad tenykštė valdžia 
patenkinta, jog toks^ svar
bus ir plačiai žinomas as
muo paskirtas ten ambasa
doriumi. „

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos socialdemokratas 01- 
lenhaueris sako, kad “Ade- 
naueris laikysis Bonn oje, 
kol Ulbrichtas laikysis Ber
lyne”. Kitaip sakant, jeigu 
Vokietija būtų suvienyta, 
klerikalai nevaldytų Va
karų ir komunistai neval
dytų Rytų — visą Vokietiją 
valdytų socialdemokratai.

Damaskas. — Sirijos pre- 
zdentas x Kuwatly ateinantį 
pavasarį apsilankys Bulga
rijoje.

Maskva. — Užsienio ko
respondentai čia sako, kad 
Šepilovas dabar mokytojau
ja universitete kur nors 
Rytų. Sibire. 

---- •
Varšuva. — Kartu su Go

mulka ir x Cyrankevičium 
Jugoslavijon vyks ir Ocha- 
bas. ;

• • » 

anapus Tunis jos sienos, 
kad tas partizanų būrys ta
po atblokštas ir grįžo Tu
nisijon, o francūzai, jį besi
vydami, perėjo Tunisijos 
sieną ir nukovė penkis al
žyriečius.

Bet vėliau francūzai iš
leido kitą komunikatą, ku
riame jie jau pripažįsta, 
kad nukovė penkis tunisie
čius, o ne alžyriečius. Jie, 
betgi, vis seklbia, kad pe
rėjo sieną besivydami par
tizanus. •

Tunisijos valdžia, betgi, 
sako, kad nieko panašaus 
nebuvo, kad francūzai* sie
ną perėjo be provokacijos.

Pačioje Tunisijoje dar 
yra apie 10,000 francūzų 
kareivių. Premjeras-prezi- 
dentas Bourguiba jau pa
kartotinai reikalavo, kad 
francūzai ištrauktų savo jė
gas. Santykiai tarp Fran- 
cūzijos ir Tunisijos dabar 
labai įtempti.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. —Pe kelių 
dienų pasitarimų Washing
tone, H. Stassenas sugrįžo 
į nusiginklavimo derybas 
Londone. Prieš palikdamas 
Washingtoną, jis- išreiškė 
viltį, kad nepaisant skers- 
painių, nusiginklavimo de
rybos atneš gerus rezulta
tus.

Washingtonas. — Bent 
420 žmonių žuvo automo-r 
bilių nelaimėse per praeitą 
Darbo Dienos savaitgalį — 
daugiau, negu numatyta ir 
daugiau, negu praeitais me
tais. 49 asmenys paskendo 
ir 50 užsimušė kitokiose ne
laimėse.

Los Angeles. — Moksli
ninkas prof. H. Mulleris, 
Nobelio pryzo laimėtojas, 
ragino Amerikos valdžią 

1 sulaikyti branduolinių 
bombų bandymus, nepai
sant, ar kiti tą daro, ar ne. 
Jis sakė, kad tie sprogdini
mai statoz pavojun Ameri
kos žmonių, ateinančių kar
tų sveikatą.

Little Rock, Arkansas. — 
Vietinis gubernatorius at
siuntė miliciją Prie mo- 
kyldų, kad neleisti rasis
tams kelti riaušes prieš 
negims vaikus, kurie da
bar įrašomi j bendras mo
kyklas.

Kingston, Jamaica. — 17& 
asmenys čia žuvo traukinio 
nelaimė)je. Traukinys nusi
rito nuo bėgių ir nusirito 
į kilų griovį. Apart žuvusų 
yra apie 400 sužeistų ir da
lis sunkiau sužeistų gal 
mil's. Visi nukentėjusieji 
dalyvavo išvykime, kurį 
surengė katalikiškos orga
nizacijos. z
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APIE FESTIVALIUS, DAINAS, SPORTU
SKAITYTOJAMS TURBŪT nelenva buvo “susivai- 

kyti” visa tai, ką Tarybų Lietuvos jaunimas (ir seni
mas) atliko šią vasarą. Kodėl? Todėl, kad šią vasarą 
Lietuvos menininkai, sportininkai ir kiti talentai turėjo 
labai daug dirbti, veikti, kad galėtų pakelti mūsų tautos 
vardą kultūringo pasaulio akyse į aukštesnį lyg? kultū
roje.

Trys dideli lietuvių tautos sūnų ir dukrų pasirody
mai buvo šią vasarą atlikti — gražiai, labai kultūriškai 
atlikti! Mes čia juos ir suminėsime.

LIETUVIŲ MENO IR KULTŪROS dekada (mums 
suprantamiau bus: festivalis) Lenkijoje buvo vienas iš 
gražiausių, vienas iš įdomiausių mūsų tautos talentų žy
gių.

Nuvykę į Lenkijos Liaudies Respubliką, TJarybų Lie
tuvos menininkai, dailininkai, rašytojai parodė lenkų 
tautai, Lenkijos visuomenei tuos didžiulius pasiekimus, 
kuriuos lietuvių tautos sūnūs ir dukros pasiekė pokario 
metais socialistinės santvarkos sąlygomis. \

Lenkijos liaudis, lenkų visuomenė tik dabar pamatė 
lietuvių tautos kultūrą, ugdomą socialistinio turinio, bet 
tautinės formos pagrindu. Lenkijos liaudis ne tik domė
josi, o nustebo, kad, lietuvių tauta, kurią rišo glaudūs 
praeities ryšių ryšiai su lenkų tauta, gali savo “pasirody
mais” lygintis su kultūringiausiomis tautomis pasaulyje!

Tai buvo milžiniškos reikšmės mostas, aukštai pakė
lęs mūsų tautos vardą/ lenkų tautos akyse. Tai buvo 
istorinis žygis, bet tokių ateityje bus ir daugiau.

VOS PASIBAIGUS dekadoms (lietuvių Lenkijoje, o 
lenkų Lietuvoje). Vilniuje įvyko kita didelė meno ir spor
to šventė — Lietuvos jaunimo sambūris senojoje mūsų 
tautos sostinėje. \

Į Vilnių atvyko iš visų Tarybų Lietuvos kampų apie 
11,000 jaunimo — dainininkų, šokėjų, sportininkų, me
nininkų. Būvį ten daug jaunų žmonių ir iš broliškų 
respublikų pasižiūrėti, ką mūsų tautos jaunimas pasiekė, 
kaip aukštai jis stovi kultūroje.

Ir jis, rinktinis Lietuvos jaunimas svečių nenuvylė; 
nenuvylė jis ir sostinės gyventojų. Jis parodė, kad Ta
rybų Lietuvos sūnūs įr dukros gali ne tik gerai dirbti 
fabrikuose bei kolūkiuose, — jis gali ne tik gerai moky
tis, bet ir talentingai dainuoti, šokti, sportuoti, nes visa 
tai yra neatskiriama nuo kultūringos socialistinės vi
suomenės poreikių, siekimosi. Apie tokius dalykus, ku
rie įvykti Vilniuje -liepos 13-14 dienomis, buržuazinėje 
santvarkoje žmonės tik svajoti tegalėjo!

Iš Lietuvos buvo pasiųsta į VI Pasaulio Jaunimo 
Festivalį keletas šimtų rinktinių žmonių — daugiausiai 
jaunų žmonių, aišku.

APIE TĄ FESTIVALĮ, apie Lietuvos jaunimo jame 
pasirodymą, pas mus buvo rašyta, palyginti, labai ma
ža. Mes tikimės, tačiau, kad neužilgo galėsime apje tai 
smulkiau painformuoti mūsų skaitytojus.

Čia pat pasakysime atvirai: Tarybų Lietuvos jauni 
žmonės nepadarė gėdos mūsų tautai Maskvoje. Jie iškėlė 
mūsų tautos vardą; jie parodė, kad socialistinėmis sąly
gomis mū$ų tauta nužengė milžinišką žingsnį pirmyn 
visose meno, dailės ir sporto srityse.

Atsiminkime, kad Jaunimo Festivalyje Maskvoje 
buvo apdovanoti medaliais tie jauni žmonės, bei jų gru
pės, kurie geriausiai pasirodė sporte bei mene. Medalius 
bei laureato titulus suteikė’ patys rinktiniausi sporto ir 
meno žinovai, tarptautinė komisija.

(Štai vardai Lietuvos iaunų žmonių, kurie apdova
noti medaliais tarptautinėse jaunimo žaidynėse:

AUKSO:
1. A. Mikėnas (20 kilometrų ėjimas).
2. J. Pipynė (1500 m. bėgimas).
3. M. Rudzinskas (irklavime keturviete baidare, 

1000 m.)4
'3. M. Rudzinskas (irklavime keturviete baidare,
100 m.). ,
5. R. Tamulis (boksas, pirmas pusvidutinis svoris).
6. G. Tulevičiutė (krepšinis).

SIDABRO:
P. Buzelis (krepšinis).
A. Kareckaitė (šuoliai į vandenį nuo bokšto).
A. Rudzinskas (irklavime keturviete baidare, 
,m.).

M. Rudzinskas (irklavime
m.).

keturviete baidare,

BRONZOS:
1. Z. Gilyte (rankinis).

D. Juknevičiūtė (rankinis).
J. Kirvelaitytė (rankinis). •
R. Krumholcaitė (rankinis).
P. Pečiulytė (rankinis).
R. Paškevičius (stalo teniso vyrų dvejetas). 

Saunoris (stalo teniso vyrų dvejetas).

Na, o VI Pasauliniame jaunimo ir studentų festiva
lyje medalius iškovojo:

AUKSO:
1. “Kauno audinių” krepšinio vyrų komanda — 12.
2. Jaunieji stalo tenisininkai — 5.

SIDABRO
1. Jaunieji stalo tenisininkai.

Vilniaus “Tiesa” primena:
“Viso Lietuvos sportininkai iškovojo 17 medalių III 

tarptautinėse jaunimo žaidynėse ir 19 — VI Pasaulinia
me jaunimo ir studentų festivalyje”.

Ar tai nei puiku!:
Tos pačios “Tiesos” korespondentas rugpjūčio 9 d. 

duoda tokią informaciją iš Maskvos:
“Vakar Sąjungų namų kolonų salėje ir Valstybinės 

konservatorijos didžiojoje salėje buvo įteikti laureatų 
diplomai ir medaliai VI Pasaulinio jaunimo ir studentų 
festivalio meninių konkursų nugalėtojams.

“Didelius laimėjimus konkurse pasiekė Tarybų Lie
tuvos atstovai.

LTSR Valstybinio Nusipelnusio dainų ir šokių liau
dies ansamblio instrumentinei grupei, vadovaujamai 
Prano Tamošaičio, pripažinta pirma vieta, festivalio 
laure, įto vardas ir aukso medalis.

“Laureato vardą ir auksoį medalį gavo tąipt pat 
LTSI Valstybinės konservatorijos studentas solistas 
Virgilijus Noreika”.

SUPRASKIME, kad tai, kas aukščiau pasakytą, dar 
nėra viskas. Daug* daugiau Tarybų Lietuvos jaunimas 
gavo medalių ir kitokių garbės ženklų už sayo talentus, 
parodytus VI Festivalyje, kur dalyvavo apie 100,000 
jaunų žmonių.

Taip, mes didžiuojamės, mes džiaugiamės Tarybų 
Lietuvos jaunų žmonių talentais ir ryžtu, kuriuos jis 
parodė tirštoje veikloje šią vasarą Lenkijoje, pačioje 
Lietuvoje ir Maskvoje!

Laiškai iš Lenkijos
Nuo 1946 -metų skaitau 

Liaudies Balsą, kurį gauna 
mano žmona. Nuo praeitų į 
metų rudens iš Suvalkų atsi-, 
kėlėm į Punską, kur abu dir
bame gimnazijoje su lietuvių 
dėstomąją kalba. Aš be to 
cinu Lietuvių Kultūrps Namų 
vedėjo pareigas ir esu išrink
tas į Lietuvių Visuomenės 
Kultūros Dr-jos Centro Val
dybą. Pastebėjęs, kad rąžote 
iš “Tiesos” apie kolegos Stos
keliūno — draugijos sekreto- O 
rįąųs apsilankymą Tarybų 
Lietuvoje, atrądęs minutėle 
ląiko (dabar sėdžiu egzami
nų salėje, kur jaunuoliai ra-j 
šo. rašto darbus per stojamuo
sius egzaminus į gimnaziją) 
nusprendžiau paprašyti pa
keisti adresą siunčiarrtojo 
mūris laikraščio: II. Vaina, 
Punsk, pov. Sejny, Poland, ir 
kartu šiek tiek supažindinti 
su mūsų gyvenimu.

Vakar grįžo dvi mūsų eks
kursijos iš Baltstogės (200) 
kilm.), kur ekskursantai su 
pasigėrėjimu, o dažnai ir su 
ašaromis, stebėjo Jono švedo 
vadovaujamo ansamblio pa
statymus Lietuvių Kultūros 
Dekados metu Lenkijoje. Pa
sirodymą stebėjo bent 1,000 
žmonių, kurių tarpe 120 lie
tuvių ir daugelis gudų, gyve
nančių Baltstogėje.

Dalis publikos, atrodo, ne
turėjo specialaus meninio pa
sirengimo ir pradžioje disku
tavo, ką lietuviai gali jiems 
parodyti, tačiau koncertui 
prasidėjus veikiai gavo jie 
nusivilti ir netrukus ėmėsi 
ploti šokiams dažnai vis įpu
sėjus, kada būdavo jau- mato
mas aukštas meninis pasiren
gimo lygis. Dainos, kurių žo
džiai svetimtaučiams svetimi, 

■ visiškai nelauktai nutildydavo 
publiką, kuri savo plojimų 
reikalavo jų pakartojimo.

J. švedo ansamblio dalyvių 
skaičius prašoka 100 asmenų. 
Jų tarpe choras, skudutinin
kai, kanklininkai, šokėjai ir 
pučiamųjų — birbynių dūdo- 
riai. Visi jie pasipuošę lietu
viškais drabužiais gražiai su
derintais,. šokėjai , paskiriems 
šokiams turi atskirus drabu
žius. Visi ansamblio" dalyvįąį 
taip parengti, kad atrodo, jog 
jie visi dalyvaują visame pa
statyme, nors kartais daiuu0“ 
davo vien choras, arba ’gro
davo vieni skudutininkai. 
Apie tą vakarą galima pasa
kyti, kad tas ansamblis taip 
valdė salę ir visus žiūrovus, 
kaip jam to norėjosi, tai yra 
ir linksmino, ir tilde, - įr stebi
no, ir juokinę.

Lenkijoje gyvenantieji lie
tuviai suvalkiečiai nuVyko į

MOTERŲ KAMPELIS
Lietuvos aktorius apie 

publikos rolę teatre
Neseniai šiame skyriuje tilpo raštas, patariantis elgesiuos 
svečius priimant, ar pačiam būnant svečiuose. Jį skaičiusieji 
vyrai ir moterys sako, jog raštas buvo įdomiu pasiskaitymu, 
o daug kam ir labai naudingas. Žemiau talpiname kitą taip 
pat imtą iš Vilniaus žurnalo “Tarybinę moteris” apie elgesį 
teatre. Mūsų teatro lankytojams tai irgi bus įdomu. —- S. V-a

Baltstogę vieną dieną anks- 
' Čiau, kur dalyvavo ^Lietuvių 
I Kultūros Dekados ;atidaryme. 
I Suvalkiečių lietuvių choras 
dviejose vietose padainavo 
lietuviškų dainų, o vakąre va
karienės metu susitiko sir len
kų ir gudų saviveiklininkais, 
su kuriais kartų pašoko, pa
dainavo ir pasilinksmino ikį 
ryto.

Baltstogėje Lietuvių Kultū
ros Dekados atidarymo aka
demijoje dalyvavo ir du sve
čiai iš Tarybų Lietuvos, vie
nas jų laikraštininkas, kitas 
muzikas, kurie pasiklausę 

I “Kur bėga Šešupė” ir kitų 
skambių dainų; suvalkiečių 
padainuotų,, nusišluostė aša
ras. Muzikas stebėjosi, kad 
suvalkiečiai išlaikė tradiciją 
ir choras dainavo keturiais 
balsais be jokio instrumento 
pritarimo..

Suvalkiečiai lietuviai gavo 
susitikti ir pabendrauti su 
svečiais iš Tarybų Lietuvos. 
Vieni kitus fotografavo, vieni 
kitus kuo galėdami apdova
nojo, na ir vięnii kitiems po 
dainelę su ašaromis padaina
vo. Svečiai jau buvo išvakarė
se Varšuvoje pasirodę, kur 
jiems panašiai kaip ir Balstę- 
gėje publika atsistojusį pa
giedojo “stolat” — lietuviškai 
“ilgiausių metų” ir tai yra be
ne pirmas toksai įvykis lietu
vių lenkų gyvenimo raidoje.

Nuoširdūs sveikinimai ka
nadiečiams!

Juozas Vaina 
y (Iš “L. B.”)

Vukmanovic atvažiavo 
Kambe.dįiios sostinei!

z Phnom Penh. — Kambo
džos sostinei! ątvyko Ju
goslav! j oš vicę-pr ez.idep tas 
Tempo-Vųkmąnovic. . prieš 
atvykdamas Kambodijon 
jis lankosi Šiaurės Vietna
me. - • .

Kąmbodiją yra valstybė, 
kuri po francūzų okupacija 
būvą Indokinijoj dalis* Pa
našiai kąip Ląo.jo, taip ir 
Kambodijos valdžia yra ne- 
utralistihė.

Praeitą šeštadienį ar sek
madienį jūs tikriausiai buvo
te teatre. Mūsų žmonės pami
lo teatrą, teatras įaugo į jų 
buitį. Todėl nenuostabu, kad 
tarybinis žiūrovas yra reik
lus aktoriams, režisieriams, 
visam spektakliui. Tik nerei
kia užmiršti, kad spektaklio 
kokybė daug priklauso ir nuo 
žiūrovų. Tad ir pakalbėkime 
šį kartą apie tai, kaip nerei
kia elgtis teatre.

— Kodėl nepradeda? - Kas 
yra ? — nerimauja žiūrpv u.

O rūbinėje susigrūdimas. 
Paskutinę minutę suvirto pa 
vėlavusieji. Tai mūsų pažįs
tami, draugai, o kartais ir 
mes patys. Tai argi čia kalta 
teatro administracija? Ateiki
te į teatrą visi nors 15 minu
čių prieš spektaklį ir jūs pa
matysite, kokia bus darni 
spektaklio pradžia.

Po trečio skambučio, dar 
neužgesus salėje šviesoms, vi
si žiūrovai turi būti savo vie
tose ir, pakilus uždangai, jo
kio durų varstymo, kėdžių 
traškėjimo neturėtų girdėtis. 
Visiška tyla turėtų būti gro
jant uvertiūrą.

(Negalima bet kurioje spek
taklio vietoje ploti. Klausant 
operos, operetės, baleto gali
ma ploti tik ryškesnių paųzių, 
metu. Pavyzdžiui, daug tokių 
pauzių yra' italų ‘kompozito
riaus Verdi operose. Nereikia 
ploti ir tada, kai uždanga nu
sileido, o orkestras dar groja. 
Plojimai nustelbia orkestrą, 
trukdo dirigentui, o žiūrovai 
negirdi operos ar baleto fina
lo.

— Ar galima spektaklio 
metu valgyti ? — paklaus 
tūlas.

Na tik įsivaizduokite, kas 
būtų, jeigu keli šimtai žiūro
vų vienu metu paspringtų ar 
užsikosėtų.

— Taip nebūna, atsakysite.
Tikiu, kad nebūna, nes 

dauguma teatro lankytojų su
pranta, kad teatras — mo
kykla, kurioje žmonėms pasa
kojama apie tai, kas gera ir 
bloga, gražu ir biauru. Ir 
spektaklio kūrėjams — akto

riams labai liūdna, kai jų 
darbą žiūrovai stebi valgyda
mi ledus, čiulpdami saldai
nius, čepsėdami.

Nemandagu spektaklio me
tu kalbėti, aiškintis turinį, 
svaidyti replikas aktorių ad
resu.

O kaip mes kartais neger
biame toje pačioje eilėje sė
dinčių draugų!

Eidami į savo vietą, eikite 
atsisukę veidu į sėdinčiuosius. 
Jei tarpueiliai siauri, sėdintie
ji atsistoja, o praeinantieji ne
užmiršta padėkoti už tai.

Prasidėjus pertraukai, sė
dintieji pakraščiuose, jeigu 
jie ir neina pasivaikščioti, tu
rėtų keletą minučių apleisti 
savo vietas ir netrukdyti išei
ti tiems, kurie sėdi eilės vidu
ryje. Po pertraukos jie taip 
pat neturėtų skubėti 
savo vietų, o': 
j e turėtų tuoj, po piif] 
skambučio, atsisėsti.

Neišgyvendintos dar 
I teatruose įr lenktynės į 
nę. Labai dažnai,- dar uždan
gai tnenusileidųs, dalis žiūro
vų sulinkę, kliūdami už kė
džių, šnibždėdami užgula iš
ėjimą. Triukšmas salėje truk
do aktoriams ir susikaupu
siems žiūrovams, be to, toks 
elgesys rodo, kaip negiliai 
sius “bėglius” paveikė 
tąklįs.

Nedaro žiūrovams 
teatrų fojė kabančios lente
lės sų užrašais “Rūkyti 
drąudžiama’’, “po trečio 
skambučio į salę neįleidžia
ma' 
šus

skubėti \užimti 
sėdintieji vrnury-

' J “rimo jo

musų 
rūbi-

spek-

garbės

’. Mąnyčiau, tokius užra- 
jau būtų laikas nukabinti.«
Aktorius Vyt. Grakauskas

Pekinas. — Kinija nuta
rė, kad jaunas amerikietis 
Tucker, kuris atsisako į- 
teikti savo pasportą įregis
travimui, turi apleisti šalį.

Printed Pattern 
jiffy

Lawrence, Mass.
Vienas vyras, naktį apie 

11:30, pasigrobė gatvėje 1 
metų amžiaus mergaitę; 
pradėjo rėkti, tuomet palei
do. Pranešta policijai. Randa-- 
si daug piktadarių, tai jaunos 
mergaitės vėlai gatvėmis ne
turėtų vaikščioti

Miesto taryba siūlo $200,- 
000 už du Pacific kompanijos 
pastatus. Ten manoma patai
syti vietas 
statyti.

automobiliams pa- '

sumanę keliomis 
važiuoti j Worces-

Buvome 
m ašinėmis 
terį į menininkų, pikniką rug. 
25 d., bet lietus sulaikė. Da-', 
bar turėsime važiuoti į Lais
ves pikniką (taipgi Worces- 
1 oryje); kuris įvyks rugsėjo 
22 d. Būtų gerai, kad susior
ganizuotų busas, nes daug*» 
žmonių nori važiuoti.

Man rodosi, būtų gerai, kad 
susitartų Lawrenco lietuviai 
su Haverhillio lietuviais ir su
organizuotų vieną busą. Lavv- 
rencuje yra Ignas Chulada 
geras organizatorius, o Ha- 
verhilliuje — J. Masevičius 
ir P. Jaciunskas. Būtų gerai, 
kad ir Lowellio žmonės susi
tartų su Nashvės lietuviais ir 
suorganizuotų busą.

Jau artinasi vajus Laisvės' 
skaitytojam gauti. Kurie turi
te giminių Lietuvoje,' užrašy
kite jiems Laisvę; taipgi skaD' 
tyjotai, kurių prenumerata 
baigiasi, atsinaujinkite, ne
laukite, kol pasibhigs.

Lietuvoje žmonės Laisvę 
mėgsta skaityti. Kurie norite 
užsakyti savo giminėms dien
raštį, praneškite man, aš jums 
patarnausiu; Mano adresas: 
S. Penkauskas, 33 Chestnut 
St. Būkite geri, pamylėkite sa
vo gimines Lietuvoje.

Du jaunuoliai Methuene 
turėjo nelaimę, tapo sužeisti: 
Ą. P. Cilcius ir Robert Shen# 
han. Abu buvo nugabenti į 
Lowellio ligoninę, bet iš ten 
jau išėjo-

Vietinis laikraštis pagarsi
no, kad reikalauja darbinin
kų. Pirmadienio rytą nueinu 
j nurodytą vietą: didelė eilė 
stovi bedarbių, o mažame 
kambariukyje pašauktuosius 
egzaminuoja: kur dirbai, ir 
tt., ir tt. Iš viso darban priė
mė keturis... Klausinėja, ar 
ankščiau turėjai čia išpildęs 
aplikaciją darbui gauti, pa
sakiau, turėjau, išpildžiau'jau 
prieš apie metus laiko. Bosas 
sumurmėjo kažin ką panosė
je. Dabar išpildžiau 
likaciją. Gal ir šitą 
gurbą.

kitą ap- 
numes į

ReJlgiądas. — Itąliją su- 
gąžįno jugoslayįjon 650 jos 
piliečių, kurie nelegaliai 
perėjo sieną. Itaįža dabar 
grąžiną Jfūgosląvžon visus 
bėglius, išskiriant tuos, ku
rie gali įrodyti, kad jie yra 
“tikri polįtiniąi pabėgėliai”, 
tai yrą,, žmopės, kurią p.ą- 
bęgo grynai polįtApiąis sų- 

ft M, M vįso^ij 
kitokių priežasčių.

Šeimininkėms
Pyčių su sūri^ drebučiai

1 vokelis beskonės želatinos 
(unflavored gelatine)
2 puodukai pieno
1 puodukas cream cheese 

(varškės)
trečdalis puoduko (3 unci

jos Roquefort sūrio
Nuluptų, pušiau perskeltų, 

be kaulo pyčių.
'Prieskoniams tinka mėlynės, 

avietės, mayonnaise ar sąląū 
padažai. Pagražinimui' — wa
tercress ar chicory lapai, abie- 
jji yrą valgomi, kaip kad ir 
salotų lapai, tik rečiau kur 
gaunąnii ir dažnai, brangesni 
už, salotas ar petpuškas.
Išmirkyti želatiną pusėje 

puoduko šalto pieno per pen
ketą minučių. Likusį pieną 
užkaitinai; pridėti žėlatiną ir 
maišyti iki ištirps. Pasaldyti 
iki biiski sutirštės. Tuo tarpu1 
sumaišyti sykiu abu sūrius; 
dąliąūs primaišyti 
mišinį, pląktį iki
švelnus ir purus. Supilti į 3 
puodukų talpoj formą-ipcįą. 
Atšaldyti iki standžiai sutįrš-

Išversti ant plačios lekŠ- 
Paduoti apdėstytą pyčių 

usėmis ir uogomis, kraštus 
pkaišius smulkiais žaliais la- 

Padažą paduoti ątski-

želatino.s. 
pasidarys

inde ų?się.įlti.
To kiekio užteks keturįęp^.
(Nat. Dairy Council recipe.)

ChuladaiDraugai B. ir A. 
minėjo savo 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Sūnūs* 
surengė jiems parinkę, kurio
je dalyvavo tik šeimos nariai. 
Vašindąmiesi, jie sumanė ir 
Vilniai pasiųsti dovanėlę. Da
vė: Bautrus ir Antosė Chula
dai — $10, o sūnūs Edmundas

Viso $20. • 
aukojo ir 
ėjo, $10.

savo
jiems 
ir su- 

deimantinį

ir Jonas po $5. 
Draugai Chuladai 
Laisvei, kai vajus 
Jie niekad nepamiršta
spaudos. Linkiu 
geriausios sveikatos 
laukti paminėti 
savo vedybinio gyvenimo ju- 
bilejų!

1 9242 ONE SIŽE-tARGE-^

7 Printed Pattern 9242: Three 
styles—women’s large size only. 
Each apron pattern one piece- 
top style takes 1% yards; center 
1%; lower 1% jards 35-inch. '<

“ . f .. A—.— ♦ —- • —

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

■ ĘiU 19, N. Y.

Tuoj atsidarys mokyklos. 
Jaunuoliai, kurie baigė vidu
rines mokyklas, nori eiti į 
aukštesniąsias, bet tėveliai pi
nigų neturi. Su vienu pažįsta
mu teko pasikalbėti. Klau
siau, ar leisite sūnų į aukštes
nį .mokslą? Atsakė: jis labai 
nori mokytis, bet neturiu pi
nigų, neišgaliu; jie turės eiti 
dirbti, o ne į kolegiją. Kolegi
jai- užbaigti reikia apie 7—8 
tūkstančių dolerių, o aš jų 
neturiu. Bagotiems tai gerai, 
jiems tuo nereikia rūpintis..

Man rodosi, valdžia turėtų 
padėti neturtingiems jaunuo
liams išsimokslinti.

S. Penkauskas

Lakv& (Uoerty) Treciąd., rugsėjo (Sept.) 4, 1957



Kalbėjo korespondentai., . 
i kalbėjo ir redaktoriai

Liepos 23 ir 24 dd% Vii-1 apie jų darbą, 
niuje įvyko kaimo Korės-’”' -----”
ponderitų suvažiavimas. 
Lietuvos spauda turi -dvie
jų rūšių korespondentus: 
profesionalnius, kurie įgau
na algas, ir t. v. kaimo ko
respondentus, kurie parašo 
laikraščiams tik kai kada, 
nereguliariai. Šis suvažia
vimas ir buvo kaimo kores- 
pondentų suvažiavimas. 
Pranešimą padarę J. Karo
sas. Po to sekė diskusijos.

5 Mes čia paduosime atpasa
kojimus kai kurių diskusi
jose dalyvavusiųjų skaity- 

' tojų kalbų. Imame iš Vil
niaus “Tiesos.”—Red.:

NEATSILIKTI NUO 
BENDRO PAKILIMO

—Pastaruoju metu kaimo 
korespondentai išaugo, — 
kalbėjo “Tiesos” redakto
rius G. Zimanas. — Jie ra
šo daugiau, aštriau.

Tačiau kaimo korespon
dentai dar ne visuomet rei
kiamai iškelia svarbias prob
lemas, opius klausimuš. Ir 

\?ia kaimo korespondentams 
į pagalbą turi ateiti žurna
listai - profesionalai, rajoni- 

'ninė bei respublikinė sį>au- 
fda. Į

/ Aktyvui mokyti galima 
panaudoti įvairias prięmo- 
nes. Atrodo, būtų nebloga 
sudalyti galimybę akty
viausiems kaimo korespon
dentams atlikti praktiką re
dakcijose.

Bet pagrindinė kaimo ko
respondentų mokykla—pa
ti spauda, laikraštis. Iš 
spausdinamų straipsnių jie 
^privalo mokytis užčiuopti 
problemas, mokytis žiirna- 

Jistinio meistriškumo: Ste- 
ty>ėti ir siuprasti gyvepimą 
padeda marksistinės - leni
ninės t e o r i j os nagrinėji
mas. S

Svarbiausia laikraščio te
ma — tai žmonės4kūrėjai. 
Deja, dar dažnai juos užgo
žia galvijai ir masinos, 
straipsniai apie einamuo
sius ūkio darbus.

Atėjo laikas paskelbti ar
šiausią kovą socialistinio 
teisėtumo pažeidėjams—va
gims, sukčiams, spekulian
tams.

Per daug priviso ir kri
tikos užgniaužėjų, kurie ieš
ko mažiausių progų išsisuk

ai nuo atsakomybės. Mums 
reikia todėl teisingiau rašy
ti, nedaryti netikslumų, už 
kurių taip užsikabina kriti
kos užgniaužėjai, antra — 
ryžtingai duoti atkirtį de
magogams,^ norintiems nu
neigti iš esmės teisingą 
laikraščio medžiagą.

Laikraščiams dabar iški
lo uždavinys — įdomiau 
pateikti medžiagą, įvairiau 
a p i p a vidalinti puslapius. 
Tačiau negalima užmiršti, 
kad pagrindinis laikraščio tiks
las — kovoti už partijos ke
liamų uždavinių įgyvendi
nimą, liaudies gerovės paki
limą. Šioje kovoje vis dides
nį vaidmenį turi suVaidinti 
kaimo korespondentai.

PATEISINTI 
SKAITYTOJŲ VILTIS
Tribūnoje — Radviliškio 

rajono “Naujo pavasario” 
kolūkio pirmininkas Masiu

lis.
-r-Mūsų kolūkio žemdir

biai kas rytą nekantriai 
laukia laiškininko, o kartu 
su juo — tarybinės spau
dos, — kalba jis.

Bet ar visiškai pateisina 
skaitytojų viltis laikraštis?

Šauniai dirba kolūkiuose 
dip tai ir tūkstančiai jau-

, gyvenimą 
ir poreikius pasigendama 
“V al st i e č i ų laikraštyje.” 
Nė kiek ne geriau jaunųjų 
kaimo skaitytojų viltis pa
teisina “Komjaunimo tie
sa.’,’

Kolūkinio kaimo skaityto
jai siekia palaikyti glau
džius ryšius su laikraščių 
redakcijomis. Kaimo kores
pondentų ir, aplamai, Mar
bo žmonių laiškai į redak
cijas nenuginčijamai tai 
įrodo. Bet labai keistai el
giasi laikraščių redakcijos, 
nesistengdamos plėsti tuos 
ryšius. Pasak Masiulio, 
radviliškiečiai veltui laukė 
skaitytojų k o n f e rencijos, 
kurių buvo numatyta su
ruošti K. Požėlos vardo kol
ūkyje. Respublikinių laik
raščių redakcijos jų inicia
tyvos neparėmusios.

Ukmergės rajono laikraš
čio redaktoriaus pavaduoto
jas Petronis pasmerkė kai 
kurių laikraščių redakcijų 
darbe įsigalėjusių yda — 
pastangas įteisinti tariamų 
įdomumų. Laikraščio skil
tys užgriozdinamos nuoty
kių romanų tęsiniais, espe
ranto kalbos kampeliais ir 
panašiomis “įdomybėmis,” 
tuo tarpu aktualūs, skaity
tojus dominantieji klausi
mai nepr’asiskverbia į pus
lapius.

“Tarybinio mokytojo” re
daktorius Valiukonis tei
giamai įvertino Joniškio ra
jono laikraščio redakcijos 
pastangas nagrinėti auklė
jimo klausimus. Jis ragino 
kaimo korespondentus ir 
ateityje plačiai kelti mo
kyklos bei kolūkio bendra
darbiavimo klausimus.

Visai pagristai kaimo ko
respondentai darė priekaiš
tų etatiniams laikraščių 
darbuotojams už menkų pa
galbų sieninių laikraščių 
redakcinėms kolegijoms.

Savo ruožtu rajonų laik
raščių redakcijos pareiškė 
rimtas pretenzijas “Eltai,” 
kuri dažnai atsiunčia men
kavertę informacijų, be to, 
labai pavėluotai ir tuo pa
čiu reikiamai nepatenkina 
skaitytojų poreikių. Pavyz
džiui, apie pirmų j į respub
likinį festivalį “Elta” pri
siuntė rajoninei spaudai 
medžiagų penkias dienas po 
festivalio.

DAUGIAU 
KŪRYBINĖS’UGNIES
—Dauguma kaimo kores

pondentų, prieš rašydshni į 
laikraštį, dvejoja: o gal ši 
medžiaga netiks, gal reikia 
paieškoti kitųkios medžia
gos? ir t. t., — pasakė l“So- 
vietskaja Litva” laikraščio 
redaktorius l^eščeriakoyas. 
—O aš, draugai, esu tos 
nuomonės, kad kaimo kores
pondentas neturi abejoti 
šiais klausimais. Kaimo 
korespondentas privalo ra
šyti visa tai, kas jį jaudi-. 
na, apie kų jis norėtų pa
pasakoti plačiosioms skaity
tojų masėms. Žinoma, ne 
visa, kų parašo kaimo ko
respondentai, gali būti iš
spausdinta. Bet nereikia 
šito baidytis. Jūsų laiškas, 
parašytas redakcijai, nie
kad nedings.

—Reikia ieškoti, kurti, 
kelti naujas mintis,—baig
damas kvietė Meščeriako- 
Vas. — O korespondentai, 
gyve nantieji kolūkiuose, 
jaučiantieji visa gyvenimo 
alsavimų, gali ir privalo 
ryškiausiai paVaizduoti so
cialistinio kaimo žemdirbių 
džiaugsmūs ir rūpesčius, jų 
laimėjimus iv trukumus, iš
kelti daug įdomių minčių,

problemų.
—Visų mūsų, laikrašti

ninkų ir kaimo korespon
dentų, pareig'a • — išmokti 
dirbti kūrybingai, operaty
viai, sugebėti laiku parašy
ti laikraštyje apie tai, kas 
įdomiausia ir svarbiausia, 
—sakė “Červony štandar” 
laikraščio redaktorius Fe- 
dorovičius. — Todėl šiais 
metais mūsų redakcijos ko
lektyvas pasistengs dar 
glaudžiau susirišti su pla
čiosiomis skaitytojų ir kai
mo korespondentų masėmis. 
Tuo tikslu mes numatome 
kas mėnuo organizuoti ko
respondentų pasita rimus 
rajonuose.

MŪSŲ REIKALAI 
BENDRI

—Mūsų, rašytojų ir laik
raštininkų, reikalai yra 
bendri, neatskiriami, mes

gurios trukdė pilnutinai 
išnaudoti kolūkinėje san
tvarkoje slypinčius galimu
mus, mūsų respublikos že
mes ūkis, kaip ir visos Ta
rybų šalies, tvirtu žingsniu 
žengia į pakilimų. Apie tai 
kalba faktai ir skaičiai, 
pats gyvenimas. Puikius re
zultatus pasiekė Zarasų, 
Klaipėdos, Kėdainių, Vilki
jos ir kitų rajonų gyvulių 
augintojai. Didžiulę para
mų mūsų respublikos žemės 
ūkiui teikia Sųjunginė vy
riausybė.

—Ryšium su visaliaudine 
kova už tai, kad būtų sėk
mingai įvykdytas partijos 
ir vyriausybės iškeltas už
davinys—artimiausiais me
tais pavyti JAV gyvulinin
kystės produktų gamyba vi
dutiniškai vienam gyvento
jui, plati darbo dirva atsi
veria spaudos darbuoto-

surišti nepertrauki a m a i s I jams, kaimo koresponden-
* a • • a 1 t “K T • 1 . T"V •tams,—sako Niunka.—Rei

kia plačiai paskleisti pir
mūnų patyrimą, propaguoti 
naujas darbo ir vadovavimo 
žemės ūkiui formas, padėti 
kolūkiečiams išspręsti vie
ną ar kitą opų klausimą. 
O todėl kaimo koresponden
tai ir kiti spaudos darbuo
tojai būtinai turi mokytis, 
giliai įsisavinti marksizmą- 
leninizmą, ekonomiką.

Niunka taip pat plačiai 
nušvietė spaudos uždavi
nius ryšium su ideologinio 
darbo išplėtimu ir sustipri
nimu, kvietė daugiau ra
šyti apie kaimo kultūros 
įstaigų vaidmenį, daugiau 
domėtis antireliginės pro
pagandos išvystymu gyven
tojų tarpe.

—Korespondentų dėmesio 
centre nuolat turi būti ta
rybinių organų veikla, — 
pabrėžė Niunka. — Reikia 
daugiau ir įdomiau rašyti, 
apie deputatų dalyvavimą 
valstybės valdybe, skleisti 
jų patyrimą.

Suvažiavimo metu Lietu
vos Aukščiausiosios Tary- 

trūkumus, bet ir apie tai,‘bos Prezidiumo pirmininko 
ką naujo ir gražaus įnešė į; pavaduotojas M. Junčas-

. ryšiais, nors jų kartais ir 
• nepastebime, — pabrėžė 

Sluckis. — Užtenka atsi
minti, kad daug rašytojų 
atėjo į tarybinę literatūrų 
iš spaudos. Tokie rašytojai, 
kaip Avyžius, J o n y n a si, 
Mackevičius, Baltakis, į li
teratūrų atėjo per tarybinę 
spaudų. Jie dirbo korespon
dentais, redakcijų literatū
riniais darbuotojais, o da
bar tapo rašytojais. Svar
biausias mūsų, rašytojų, 
papildymo rezervas yra 
spaudos darbuotojai, miesto 
ir kaimo korespondentai. 
Per pastaruosius 4 metusi į 
Rašytojų sųjungų mes pri
ėmėm apie 40 žmonių, ir 
dauguma jų—spaudos dar
buotojai.

Sluckis daug vietos savo 
pasisakyme skyrė tiek ra
šytojų, tiek pradedančių li
teratų bei laikraštininkų 
■ bendradarbiavimo stiprini
mo klausimams, kvietė su
važiavimo dalyvius akty
viai bendradarbiauti spau
doje, vystyti savo gabumus 
ir talentų, rašyti ne tik apie ;

Kučinskas kai kuriems ap
dovanotiesiems spaudos 
darbuotojams įteikė LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštus. 
Ta proga jis karštai pasvei
kino kaimo korespondentų 
suvažiavimo dalyvius ir pa
linkėjo jiems naujų laimė
jimų.

mūsų gyvenimą tarybinė 
santvarka.
' —Dabar galima prade

dančiųjų rašytojų almana
chą “Jaunieji” išleisti per 
metus net 4-6 kartus,—pa
sakė Sluckis. — Jo pusla
piai laukia jūsų apybraižų, 
apsakymų, eilėraščių, vaiz
delių, publicistinių straips
nių.

KOVINIAI KAIMO 
KORESPONDENTŲ 

UŽDAVINIAI
Lietuvos Komunistų par

tijos Centro Komiteto sek
retorius V. Niunka plačiai 
papasakojo respubli kinio 
kaimo korespondentų suva
žiavimo delegatams apie di
džiulį mūsų šalies ir, atski
rai imant, įlietu vos žemės 
ūkio suklestėjimą po TSKP 
CK rugsėjo Plenumo ir Ta
rybų Sąjungos Komunistų daug, pagal gyventojų skai- 
partijos XX suvažiavimo.

—Iki 1953 m. rugsėjo 
Pldnumo,—pareiškė Niun
ka, — mūsų respublikos že
mės ūkis atsiliko. Atsiliki
mo priežastys mums ypač 
pasidarė aiškios, partijai 
d e m a s kavus Malenkovo, 
Kaganovičiaus -ir Molotovo 
frakcinės grupės veiklą. 
Tarybų valdžios priešai 
mūšių laikinas nesėkmes 
bandė aiškinti žemės ūkio 
kolektyvizavimu, kėlė balsą 
prieš kolūkius, drabstė 
šmeižtais kolūkinę santvar
ką. Atsirado žmonių, kurie 
patikėjo šiomis ‘ paskalomis, 
pradėjo kalbėti vien apie 
trūkumus. Respu b 1 i k o s 
partinė organizacija, kolū
kinė valstietija, tarybinė 
spauda apgynė kolūkinę 
santvarką nuo šųięizikų 
puolimų. Dabar, kai partiją 
ryžtingai pašalino kliūtis,

“Tiesos” inf.

Chicago; 111.
KARCIAMŲ KLAUSIMU

Arčiau susipažinus su 
smuklių užsiėmimu, daug 
kų sužinai, negu tik' pri
puolamai kada tenka įsmu
kti.

Imkime didžiausių lietu
vių kolonijų Bridgepprtą. 
Čia tų lietuviškų saliūnų 
ant saliūno. Jų čia yra per

čių. Kiekvienas karčiam- 
ninkas stengiasi juo dau
giau girtuoklių gauti, ar 
°kositumerių”, kaip jie sa
ko. Tarpe jų konkurencija 
eina visuomet, kiekvienas 
pataikauja, ypąč tokiems, 
kurie didžiausi girtuokliai, 
kurie visą uždarbį palieka 
smuklėse.

Darbo valandos ilgiausios 
nuo 7 ryto ligi 2-jų po 12, 
o subatomis ligi trijų. Tai 
tu ir rūkykis tabako dū
muose ir smarvėje degti
nės. O kiek šlykščių kalbų, 
blevyzgų, keiksmažodžių 
prisiklausai, pribiaurioja 
grindis ir Šiaip visoki šunys 
lenda, kyšių reikalauja ir 
visokių priekabių ieško; 
reikia didelės kantrybės. O 
pelno ne visiems papuola, 
pęč visoki mokesčiai už vis
ką tą pelną suėctą.

Bebruliškietis

Cleveland, Ohio
Važiuosime į Ohio lietuvių 

farmeriu pikniką
Rugsėjo 15 d.* įvyks Ohio 

lietuvių ūkininkų LLD 51 
kuopos piknikas toje pačio
je vietoje kaip ir visi cleve- 
landiečių piknikai būna, — 
prie 422 vieškelio, tarpe 
Welshfield ir Parkman 
miestelių, A. Jasiūno pikni
ku darže.

Farmeriu piknikas visuo
met būna įdomesnis: jie pa
vaišina pikniko dalyvius 
farmeriškais skanumynais 
ir būna proga gauti far- 
merskų paukščių. O mes 
privalome dalyvauti mūsų 
ūkininkų piknike, už tai, 
kad jie dalyvauja in pare
mia clevelandiečių piknikus 
ir dėlto, kad LLD 51 kuopa 
remia pažangiąsias organi-

■ zacijas ir spaudą.
Šiame piknike ir mūsų 

farmeriai bus linksmesni, 
nes pastaruoju laiku Ohio 
farmeriai laimėjo du mū
šiu: vieną su savo didžiau
siais išnaudotojais — pieni- 
nyčiomis, kurias farmeriai 
privertė pakelti kainą už 
jų pristatomą pieną; antrą 
su valdžia, kuri draudė far- 
meriams pasisėti sau kvie
čių sulyg savo reikalo. Dau
giau nebereikės mokėti bau
smę už pasėjimą daugiau 
kviečių negu valdžia pavėli
no.
DAR TURĖSIME UŽBAI
GIMĄ PIKNIKŲ SEZONO

Tuojaus po mūsų ūkinin
kų pikniko, rugsėjo 22 d., 
LLD 190 kuopa turės “vie- 

i ner-roast”, tame pačiame 
A. Jasiūno piknikų darže. 
Kiekvienas, kuris norėsime 
dalyvauti, privalėsime pasi
mokė t iš anksto $1 ir už tą 
bausmę “vynerių” rostini- 
mui iki sočiai ir visko kas 
eina su “vyneriais” ir val
gysime, 
darni. Tik už tą vieną, dole
ri!

Tik demokratija unijose
■ pasalins sukčius

International Association 
of Machinist, AFL - CIO 
unijos lokalas 2155, išleido 
pasmerkimą unijose atsira
dimą sukčių iš priežasties 
nebuvimo pilnos demokrati
jos unijose.

Sunkiai dirbantieji unijos 
nariai susiigramdę savo už
darbį apsimokėjimui savo 
prievolių, ką turi pasiėmę 
ant išmokesnių, ir kad dar 
liktų pinigų pragyvenimui 
p r; e tokio kainų iškilimo, 
skaudžiai sukrečia, paty
rus, kad nekttrie unijų va
dai, apvogę unijas, gyvena 
kaip stambaus biznio virši
ninkai.

Kur tik panašus sugedi
mas tampa atidengtas, pa
sirodo, kad toje unijoje yra 
silpna demokratija. Tik de
mokratiškai vadovaujamos 
unijos! yra švarios unijos. 
Tai todėl pastaruoju laiku 
AFL-CIO Pildomoji Tary
ba priėmė įstatymų rinkinį 
(code) demokratiškam vei
kimui unijose. Tai yra ge
riausia priemonė apvaly
mui unijų nuo sukčių, tik 
jeigu tas įstatymas bus įga
lintas.'

IAM persispausdino tuos 
įstatymus savo laikraštuke 
“Machinist”, kad kiekvie
nas narys turėtų progą su- 
supažinti pilnai ir laikytis 
įstatymų lygio ir to laikosi 
IAM unija.

Čia tik trumpai paimsime 
iš IAM lokalo 2155 taisyk
lių: — Teisė balsuoti ir bū
ti išrinktu ir visados teisin
gai vedami balsavimai pri
valo * Būti musų unijoje.

Kiekvieno nario teisės pri
valo būti apsaugotos siulyg 
įstatymais. Lokalo mitin
gai yra laikomi reguliariai 
kas savaitę, ir kad užtik
rinti progų kiekvienam na
riui lankyti mitingus kartų 
į mėnesį yra laikomi mitin
gai šapose. Tik taip demo
kratiškai vadovaujamose u- 
nijose sukčiams nebus vie
tos.

estas. — Amerikos 
a čia neigia, kad

Bud 
amba^ 
kardinolas Mindszenty re
dagavo Jungtinių Tautų 
raportų apie Vengri jų. Ven
grijos radijas kelios dienos 
atgal sakė, kad tas rapor
tas buvo atvežtas Ameri
kos ambasadon, kur randa
si Mindszenty, ir jis darė 
visokius pataisymus.

Londonas. — Graikija ir 
Britanija oficiališkai panei
gė, kad Graikija pasiuntė 
oficiališką neigiamų atsa
kymų į Britanijos kvietimų 
atidaryti derybas Kipro 
klausimu.

Bostonas. — Jau daugiau 
kaip trys savaites, kaip ne
išeina Bostono laikraščiai, 
kadangi streikuoja išsiunti
nėto jai meileriai. Daugelis 
bostoniečių dabar skaito 
priemiesčių laikraščius.

su alučiu užsiger-

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 9 d. Liet. Namo B-vės sa
lėje, 155 Hungerford Št. Pradžia 
7:30 v. v. Nariai kviečiame daly
vauti, yra svarbių reikalų. Rinki
mas Centro valdybos, blarikos jau 
yra, reikės išpildyt. Tad būkite vi
si. ‘ Valdyba. (l-}7-X73)

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas Įvyks 
ketvirtadienio vakare, rugsėjo 5 c,., 
Liberty Auditorijoje. Liepos ir rug
pjūčio mėnesiais susirinkimų netu
rėjome, tai dabar visi susirinkime 
ir savo organizacijos reikalus aptar
kime, taipgi ir savo mokestis pasi- 
mokčkime. —Valdyba

Varšuva. —Daugiau Len
kijos gyventojų emigruoja į 
kitus kraštus, negu grįžta 
iš užsienio. Per pusmetį į 
Lenki jų repatrijuota iš Ta
rybų Sąjungos ir kitų kraš
tų 48,248 lenkai, bet užsie
nin išvyko 84,000. Dauguma 
išvykstančių yra vokiečiai, 
po jų seka žydai, kurie 
vyksta Izraeliu.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS r 

*QG**tMT*

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

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašu 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Matgerh. Knygą 
652 puslapių. Kaina $5.00: Pąbar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mįzara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00. -

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turį būti 

Rašyboje ar gyvo žodžio' kalboje jame 
Tai yra mokytojas jūsų namuose.

šis žodynas, 
rasite patikrinimą.
KAINA $5.50.

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

3 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., rugsėjo (Sept. Į



Seattle, Wash

apsileisti

išvažiavo 
Motiejus

baigė gyvenimas mūsų did
žiai mylimo ir gerbiamo 
draugo. Tačiau jo vietą 
mūsų širdyse niekas kitas 
neužims. Kas gera, kas 
gražu, kas patogu šiame 
sviete visados primins 
mums Motiejų.

Liūdinti pasilieka žmona 
Ieva, sūnus Edwardas, anū
kai Ronald ir Linda ir mar
ti Rūta ir daug šimtų drau
gų Oregone, Kalifornijoj, 
Chicagoj, New Yorke ir ki- 
tose dalyse šios šalies, ku
rie irgi ilgai nepamirš Mo
tiejų Baltrušaitį.
♦

Koks mėnuo atgal 
Silvestras Kairis.
° Vilnies” skaitytojas
mė spaudą visokiais būdais 
reikalui prisiėjus,

mirė 
Buvo 
ir rė-

LIŪDNA ŽINIA IŠ MŪSŲ 
APYLINKĖS

Rugpjūčio 12 d. staiga ir 
netikėtai mirė Motiejus 
Baltrušaitis. Nors per kele
tą metų^Moti-ejaus regėji
mas buvo prastam stovyje, 
bet fiziškai jautėsi neblo
giausiai ir būdamas akty
vus žmogus visą savo gyve
nimą nepasidavė 
senatvės sulaukęs.

Sūnus su šeima 
į vakacijas, tad
pasižadėjo apžiūrėti jų na
mus. Pirmiausiai ėmėsi 
piauti žolę ir žmona Ieva 
rado gulintį ant žolės nebe
gyvą už'poros valandų. Bu
vo skaudu girdėti kai Ievu
tė verkdama per telefoną 
pranešė tą liūdną žinią, 
kad Motiejus mirė. Ki
tiems, kad ir šiame mieste1 draugų 
gal bus sunku suprasti, 
kaip mes mylėjome Motie
jų. Ir kas galėjo tikėti, 
kad mirtis taip greitai ir 
netikėtai jį užklups.

Jau suvirs penkeri metai 
kai Motiejaus regėjimas 
pablogėjo. Prieš tai Motie
jus per ilgus metus daug 
veikė organizacijose dėl 
darbininkų gerovės,. Jis vi
sados dalyvavo pirmeivių 
eilėse ir daug persekiojimų 
nukentėjo už tai. Laikas 
nuo laiko į jų namus atsi
lankė tūli asmenys žingei- 
daudami vienokiu ir klausi
mu. Tas ir rūpestis apie 
sūnų ir jo šeimą blogai at
siliepė į jo sveikatą.

Motiejus buvo mūsų visų 
didžiai gerbiamas ir myli
mas. Jis labai gražiai ir 
jausmingai mokėjo sura
minti nubudusius, priglau
sti savo namuose visus, ku
rie netikėtai atsilankė į jo 
namus. Jo širdis buvo atvi
ra visiems lietuviams, ne
žiūrint iš kurio šalies kraš
to jie būtų.

Vieną kartą, jau daug 
metų atgal, susitarėme su 
Baltrušaičiais važiuoti į 
pikniką mūsų automobi- 
lium. Mano vyras sako: 
“Palauk, aš noriu biskį pa
juokauti.” Per telefoną pa
šaukė Baltrušaičius ir at
mainęs balsą, sako: “Aš ką 
tik dabar su šeimyna atva
žiavau iš Chicagos ir gavau 
jūsų adresą. Ar galėsit mus 
priimti?”

Ieva atsakė, kad bus ga
lima, tai mano žmogus sa
ko: “Aš turiu šešis mažus 
vaikučius ir žmoną su sa
vim, ar tai bus galima?” Ie
va sutiko priimti, kad ir aš
tuonis asmenis nepažįsta
mus. Tai matote kokie žmo
nės yra Baltrušaičiai. Kiek 
tik žmonių atsilankė iš bile 
kur, Motiejus visus'’priėmė 
gražiai ir mandagiai.

Keletą metų atgal, kol 
dar sveikas buvo, Motiejus 
uoliai rėmė mūsų spaudą ir 
literatūrą pinigiškai ir dar
bais. Jis niekad nebuvo 
pailsęs ar nuvargęs darbuo
tis visuomenei ir savo drau
gų gerovei. Nelaimei išti
kus, buvo pirmas suraminti 
ir palinksminti budinčius 
draugus. > Jau 40 metų su
ėjo kai susipąžinome ir 
draugaujame su Baltrušai- 
'čiais, bet nei vieną kartą 
bėgyje tų metų nemačiau 
Motiejų blogame ūpe, ne
girdėjau tariant aštrų žodį 
kam nors.

Būtų galima labai daug 
prirašyti apie mūsų' mielo 
draugo gerus darbus, jo pa
dorų gyvenimą, jo 
šventimą savo šeimai, 
gams ir visuomenei, 
j Šermenis susirinko 
žmonių ir koplyčioje 
puošė sienas, visur
vainikų ir gražiausių gėlių 
vazonų. Kūnas nuvežtas 
krematOrijon ir taip užsi-

pasi- 
drau- 
Užtai 
daug

buvo

(166-172)
HELP WANTED—FEMALE

MALE and FEMALE

BUSINESS OPPORTUNITIES

MISC. ADS

(170-176)

BOATS

(166-172)

pristatė
10 senų 

lošė kor
tai teisė- 
policistus

AUTO TRIMMER.
Exp. Interior Upholstery 

Good Working Conditions

GĖORGE MEYER
240 E. 64th St., N. Y. C.

Grigaiti, 
“išlais-

buvo kalėjiman 
pavalgydintas.

KOJįĄ, KAD
TRAUKINIO

NAUJAS 1957—18 PĖDŲ SHOUP 
BOAT, su viršum, užlaidos šonams 
ir užpakaliui. Nustatyta kaina 
$1,400. Dėl vėlumo sezono parduoda 
už $995 su viskuom. Daugeliui metų 
malonumas. Cuilla's Motor Services, 
Tarrytown Rd.. White Plains, N. Y. 
Tel. WH. 9-2992.

AUTO MECHANIC
Al Only Need Apply 

5 Day Week. All Benefits.
Call SW. 3-6600 

Mr. Stegle

2-TD-18 caterp. 2 
flat 6 & 10 wheels.

Brockway, Wooden Tank Truck. 
Only (33,000 True Milaege) equipped 
with pump, new tires, new air 
brakes. In A-l mechanical condi
tion. Can be used for gas, milk, vin
egar, etc. $700 full price. REX 
VINEGAR CO., 828 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. Market 8-4478.

(170-176)

163 Beach 120 St., 
12 rooms, oil heat 

Burner). Sprinkler sys- 
brass plumbing. Large porch, 

condition. • Asking $27,000.

A-l OPERATORS A-l
Must be experienced. Sewing up

holstery. Slip covers, Draperies. Ex
cellent working conditions.

SUTTON PLACE STUDIOS 
1016 1st Ave., N.Y.C. PL. 8-0391.

OPERATORS. Experienced. Lining 
makers on sportswear. Apply

C. & T. MFG. CO.
4688 White Plains Rd., Bronx.

Take Lex. Ave. IRT. 241 - White 
Plains Rd. Train to last stop.

ALERT TRUCK 
DRIVERS WANTED

Excellent hourly rate. Time and 
half for over 40 hrs. Bonus plan 
and welfare plan, 7 ipaid holidays. 
Must be experienced, .reliable, care
ful and good producer. Apply.

BENEDICT & CO.
409 East Street, New Haven, Conn.

Miss D’Onofrio — UN. £-6181.

INDŲ RŪMO OPERATORIAI 
PILNAM—DALEI LAIKO 

DIENOM—VAKARAIS

Valgis—Uniformos—PaSalpo 

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike. West Side, 

Framingham, Mass.
įėjimas nuo Turnpike tiesiai j 

krautuvę.

For Sale. 1952 Mack Truck. 5 ton, 
16 ft. platform body, with lift gate. 
Trucks. Private owner. A-l con
dition. Will demonstrate to pro
spective buyer. Hyasinth 7-9670. 
B'klyn. (171-173)

PRESSMAN

Offset. Must have Harris LTW 
experience. Modem Plant. Located 

(in Bronx, Pelham Bay area. Excel
lent working conditions.

SY. 2-0800.

Kepykla. Richmond Hill, L. I. 
Privatiškas savininkas, atsistato. 
Gerai įsteigtas biznis. Galite imti be 
ar su kampiniu namu. Daro $55,- 
000 iki $60,000 į metus. Puiki proga 
porai, šeimai ar bile kam. Prieina
mai. 1 Auksinė pręga. VI.&-100I.

(168-174)'

\ OPERATORS

Merrow. Experienced. Blouses and 
Polo shirts. Excellent working 
conditions. Good wages. Steady.

WIDETTE SPORTSWEAR
8 West 18th St, N. Y. C., 8rd fl.

WA. 4-7658.

/ OPERATORS
Experienced on dresses ancfblouses. 

Good pay. Steady. Excellent work
ing conditions.

SESSA BROS.
723 5th Ave., B’klyn. Ground fl.

SO. 8-2556

Buldozers.
Ford trucks, . _
1 Irit. dump, 2 cement trucks. 4*4 
& 5*4 yards; 1 P&H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218. L. I.

REAL ESTATE
■----------------»--------------------

Belle Harbor.
Beach block. 
(Tjmken 
tei 
go 
Good buy! GR. 4-9479.

tikėti, sako
vi-

ra-

KRISLAI

Rep.

karo.

iki

dėl

kad 
susi-

teisės 
j sveti-

nekalbė- 
karo iš
spaudos

Arba dar geriau, Pav., taip 
seniai ir taip jkaitusiaį Ame-

ir todėl per 
kuris prasi- 
registravimą 
varyti pir-

York 71 nlos
Pastovus užsiregistravimas 
bus stumiamas pirmyn, sako 
Wagner is: 560,000 užsirašė

■ML HELP WANTED MALE

LIETUVIU TARPE
J. Marcinkevičius susirgo

Stasys ir Ona Titaniai gavo 
nuo Jono Marcinkevičiaus 
laiškutį, kuriame jis rašo, kad 
kas nors įsimetė į jo vieną ko
ją, tai priverstas būti namuo
se po daktaro priežiūra. Dak
taras mano, kad koja gali bū
ti apsinuodijusi. Tai tas pats 
Jonas Marcinkevičius iš Har
rison, N. J., stambus dienraš
čio Laisvės rėmėjas ii* pažan
gaus judėjimo veikėjas.

Kartu Jonas sveikina Lais-
niekad '-ės štabą ir Lietuvių Kultūri- 

fieatsisakė aukauti. Per ke- nio Centro direktorius, ir lin- 
lėtą metų nesveikavo, bet;k> Jiems toHa» l?sti U svarb« 
stengėsi dalyvauti tarpe | visuomeninį. da^bą. ~ ~

ir parengimuose, 
kurių mes mažai dabar tu
rime. Paliko liūdinčius sū
nų Miltoną, marčių ir anū
kus.

Tai tokios naujienos) pas 
mus. Dabar norėčiau išreik
šti didžią užuojautą vardan 
visų 
štabo 
—tai 
mam 
nei ir jų šeimoms, 
tvirtos santūros atsilaikyti 
prieš tokius skaudžius smū
gius gyvenime. Gal jums, 
brangieji, bus kiek lengviau 
ant širdies žinant, kad tūk
stančiai jūsų draugų yra 
dvasioje suj jumis visados ir 
trokšta viso gero dėl jūsų.

Lillian Gajaitskienė

Miesto galva Wagneris sa
ko, kad pastovus registravi
masis bus varomas pirmyn.

Per pirmą periodą, kuris 
tęsėsi quo gegužės pirmos iki 
rugpjūčio 28-os, apie 560,000 
ne wyork iečių užsiregistravo. 
Tai nedidelis nuošimtis galin
čių registruotis, 
sekantį periodą, 
dės .rugsėjo 28, 
reikės energingai 
myn..

Yra pamato
Wagneris, kad žmonės geriau 
registru osis. Paskutinėmis pir
mo periodo dienomis regist
ravimosi vietos buvo prikimš
tos, žmonės laukė ilgose eilė
se ir dešimtys tūkstančių pas
kutinę dieną negalėjo regls-

seattliečių “Vilnies” 
sergantiems nariams 
mūsų visų gerbia- 

Andrubui ir Jonikie- 
Reikia

Grahamo misija 
čia jau baigta 
‘didele sėkmė’

Mes gi linkime jam greitai 
nugalėti ligą ir vėl stoti 
suom.en.inin darban.

Aidiečiams atostogos 
pasibaigė

Aido Choras, kaip buvo 
šyta, turėjo kelių savaičių per
trauką. Dabar atostogos pasi
baigė. Aidiečiai susirinks į sa
vo pamokas Liberty Auditori- 
jon šio penktadienio vakare, 
rugsėjo 6 d.

Mokytoja Mildred Stensler 
ateis su naujais planais, kad 
sudaryti sekamam sezonui 
gražią dainų programą. Pet
ras Grabauskas taipgi ieško 
naujų dainų.

Mokytoja pageidauja, 
visi Aido Choro nariai 
rinktų į pamokas.

Kadangi Aido Choro pikni
kas pripuola rugsėjo 15 d., tai 
aišku, kad 
tai išvykai 
programą.

Piknikas
sode, 91 Steamboat Rd., Great 
Nėck, N. Y. , Paimtas busas 
vesti piknikan tuos, kurie ne
turi kitokių priemonių nuva
žiuoti.

truotis. Tas rodo, sako Wag
neris, kad žmonės pastovųjį 
registravimąsi jau ima rimtai, 
tik jie laukia paskutinių die
nų.

' Registravimasis dabar vėl 
vyks rugsėjo 28, ir 30 ir spa
lio 1, 2, 3„ 8, 9, 10, H ir 12
dienomis.

Paprastai New Yorke rin
kimams registruojasi aplik 3 
milijonai žmonių. Miesto va
dovybė siekia, kad pastovus 
registravimasis apimtų dides
nį nuošimtį.

Kaip žinia, pastovus regist
ravimas reiškia, kad žmogus 
neturės persiregistruoti prieš 
kiekvienus rinkimus, kaip tai 
buvo iki šiol, nebent jie pa
keičia savo adresą.

MIRĖ
Chorles Mačys-Macy mirė 

rugsėjo 2 d., nąmuose, Jewett 
City, Conn. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 5 d.

Šią žinią pranešė velionio 
brolis woodhavenietis, Petras 
Mačys. Jis negalėjo pranešti, 
kur velionis pašarvotas, nei 
kokiose kapinėse įvyks laido
tuvės, peš jam ant greitųjų iš 
Conn, telefonu pranešė liūd
ną žinią. Tad, kadangi velio
nis buvo Laisvės skaitytojas, 
tai brolis Petras prašė laik
raštyje pranešti nors trumpai. 
Vėliau bus aprašyta daugiau.

Velionis paliko keturis bro
lius, Vincą, Connecticut v., o 
Petrą, Jurgį ir Joną Woodha- 
vene.

KITCHEN 
UTILITY WORKERS 

also 
DISH WASHERS

Work days or nights. Steady job, 
— good conditions •
HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Farmingham, Mass.

Direct access to store from 
the Turnpike

(166-173)

aidiečiai susidarys
žavėjančią dainų

įvyks Kasmočiaus

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Vaje, kaip įsižeidė ir užpy

ko čikagiškis menševikų ora
kulas. Iš to mažutėlio ir visiš
kai niekam nepavojingo, kris
lelio Pijus Grigaitis savo 
“Naujienose” (rugp. 27 d.) 
priskaldė didžiausią vežimą. 
Net tris smulkaus rašto špal- 
tas išpiškino.

žinoma, i š nebevisiškai 
trumpo savo gyvenimo ąš iš
mokau kantrybės, todėl .Gri
gaičiui dovanoju už manęs iš
plūdimą. Bet kad jis tuo ne
pasitenkina. Jis į skutus suva
ro visą komunizmo teoriją,- ir 
visą komunizmo praktiką! Tai 
jau truputį per daug.

Evangelisto Graham kam
panija Nw Yorke baigta. Ji 
prasidėjo gegužės 15-ą, ir 
baigėsi sekmadienį su masi
niu mitingu Times skvere. Per 
tą laiką kampanija buvo du 
kart pratęsta. Skelbiama, kad 
per mitingus-pamaldas Madi
son Square Gardene Graha
mo klausėsi 1,814,000 žmonių.

Tas, žinoma, nereiškia, kad 
arti dviejų milijonų newyor- 
kiečių • klausėsi Grahamo. 
Daugelis žmonių laikė keletą 
kartų tuos mitingus, o kiek
vieną kartą jie įeina į bendrą 
skaičių. Daugelis lankytojų 
buvo turistai iš kitur, 
kiekvieną kartą bent 
pučiami. Bet galimas 
kad apie milijonas 
Grahamo.

Kas jie tokie j buvo? Ar 
New Yorke randasi milijonas 
tikinčių protestantų. Visi su
tinka,' kad ne. Didelė dalis at
ėjusių į Gardeną buvo žmo
nės, kurie ieškojo tik sensa- 
cingumo. Ir net sakoma, kad 
tūkstančiai ėjo karštais vasa- 
1 os vakarais į Gardeną, nes 
ta didžioji patalpa buvo ma
loniai atšaldyta...

Prieš apleisdamas 
Yorką Grahamas apsilankė 
pas majorą Wagnerj ir guber
natorių Harrimaną.

Seneliai vyksta 
j stovyklas, kur

Skaičiai 
kiek iš- 
dalykas, 
klausėsi

New

East SMe House, įstaiga, 
kuri rūpinasi labdarybe, nu
tarė šiais metais neuždaryti 
tuojau savo vasarines stovy- 
las Connecticutte. Iš stovyk
los jau grįžo jaunuoliai ir vai
kai, kurie ten praleido vasa
rą, nes jau laikas grįžti mo
kyklon. Tad, jų vietoje toje 
stovykloje nutarta bent dviejų 
savaičių poilsiui palaikyti 
grupę neturtingų senelių.

Bet ta grupė mažiukė — 
tik 30 jų.

East Side House,. betgi, pa
taria visoms labdaringoms 
stovykloms pasekti šiuo pa
vyzdžiu — po to, kai vaikai 
apleidžia stovyklas, jose pa
laikyti senelius. Kurie seneliai 
vyks, turėtų nustatyti vietiniai 
taip vadinami socialiniai vei
kėjai.

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

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465
Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

z muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PARIETA! Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į (6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų. .

• Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo ,9:00 A. M. 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

. MES PRIIMAM PAKILTUS MANHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 3, N. ¥> /

ORCHARD 4-1540
Mes esame autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas

paskirų asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą. 
Jei jūs norėtumėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės į mus,

Vienas Joje , ilgoje Grigai
čio tiradoje dalykėlis man ta
čiau, pasirodė įdomus. Gri
gaitis sako:

“Ueje, Bimba yra toks ig- 
norantas, kad net nežino, jog 
JAV valdžia •• ‘neturi 
tremti savo piliečius 
mus kraštus!”

Viena, aš niekur 
jau apie ištremiu)ą 
troškusių komercinės
redaktorių. Aš kalbėjau apie 
jų pasiuntimą tam tikrai mi
sijai atlikti. Net jau ir men
ševikui -negražu šitaip kito 
mintis kraipyti, kišti jam į 
burną tai, ko jis nėra pasakęs.

Antra, ir svarbiausia, čia 
tokiu ignorantu pasirodo ne 
Bimba, o Grigaitis. Jis net 
mažiausio supratimo, pasiro
do, neturi, ką mūsų valdžia 
gali, o ko negali.

Jeigu jinai neturi teisės sa
vo piliečius siųsti į svetimus 
kraštus, tai ką šiandien pat 
svetimuose kraštuose (milita- 
rinėse bazėse) veikia apie 
trys milijonai Amerikos jau
nų vyrų ?

Kas juos ten pasiuntė?
Ar buvo jų noro atsiklaus

ta?

Arba, pavyzdžiui, valdžia 
paklauso minėtų redaktorių ir 
pradeda karą prieš Siriją. 
Kongresas nutaria ir paskel
bia mobilizaciją. Ten sakoma, 
kad pirmiąusia turi (imtis 
už ginklo tie, kurie karo no
rėjo ir prie karo kurstė. Pas
kui turi stoti armijon tie,'ku
rie iŠ karo pelnus darosi. O 
tik jau paskui po ginklu* bus 
pašaukti nekalti jauni vyrai.

Tą padaryti mūsų valdžia 
turi teisę, ame? i

Net gi nereikia nė
Atsimenate, prie Trumano ge
ležinkeliečiai išėjo į streiką 
arba pagąsdino streiku. Tru- 
manas paėmė valdžios globon 
geležinkelius ir pareiškė, kad 
visi geležinkeliečiai yra dali
mi mūsų armijos ir turi laiky
tis tos armijos disciplinos. -

Ar Grigaitis tatai pamiršo?.

Po miestą pasidairius
Nusižudė dėl nepagydomos 

žmonos ligos
Gerge Segal iššoko pro sa

vo apartmento langą nuo 7-to 
aukšto ir užsimušė tuo metu 
kai jo žmona, vėžio kankina
ma, vaitojo savo lovoje.

PRIGĖRĖ VAIKAS, 
DRAUGĄ GELBĖDAMAS
Gerard Relyea, 10 metų 

vaikas, ' puolėsi gelbėt skęs
tantį savo 9 metų draugą Do
nald PiBlasį, kuris bežaisda
mas1 įkrito į pilną vandens 
prūdą. Kiti išgelbėjo D. Di- 
Blasį, o Relyea nuskendo.

Badaujantis benamis prašė 
policijos uždaryti kalėjiman

\ Coney Island policijos sto
ti n. vidurnaktyje įėjo Michąel 
Price, 49 metų amžiaus. Pasi
sakė esąs bedarbis 1 ir bena
mis, ‘taipgi badaująs. Prašė, 
kad jį uždarytų kalėjiman 
pirma, negu jis ką nors api
plėš ar kitokią kriminalystę 
papildys. Jis 
uždarytas ir

NUPJOVĖ 
IŠIMTI Iš

IRT traukiniui susidūrus su 
stovinčiu traukiniu, ten buvo 
prispaustas motormanas Wm. 
Hochstein. Kad jį iš ten išim
ti, reikėjo jo koją nupiauti.

IŠBARĖ POLICISTUS UŽ 
SENŲ ŽMONIŲ AREŠTĄ
Kuomet policistai 

teisėjui Acquavcllai 
žmonių, kurie parke 
tomis ar čekeriais, 
jas juos paleido, o
išbarė, kam jie ramiai lošian
čius senius trukdo.

rikos Lietuvių“ Taryba reika^ 
lauja, kad mūsų Dėdė Samas 
važiuotų ir “išlaisvintų” Lie
tuvą. O tai reikštų karą.

Na, ir, tokiame atsitikime, 
Kongresas nutaria ir valdžiai 
paveda pravesti gyveniman 
kad pirmaisiais tame kare tu
ri būti paimti Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadeivos— Gri
gaitis, šimutis ir Vaidyla. Tai 
būtų ir pilnai legališka ir la
bai žmoniška, ar ne? Norite 
karo? šitai ginklas, ir kariau
ti eikite! Kaip gražu, kaip 
teisinga I

Aš, tokiame atsitikime, dar 
pasiūlyčiau Grigaitį pakelti į 
generolus. Viena, jis jau ne
bejaunas žmogus ir atominės 
bombos nebepakeltų. Antra, 
visi generolai, sakoma, miršta 
lovoje. Nenoriu, prisiekiu, 
kad nenoriu, jog mano kole
ga nuo Chicagos Halsted Stry- 
to galą gautų kur nors tran
šėjose su paprastais . Ameri
kos berneliais. Jis užsitarnau
ja geresnio likimo ir aukštes
nio čino.

Todėl, generolas 
marš į kąrą Lietuvą 
vinti!”

FOUNTAIN CLERKS

To replace summer employees 
returning to school 

Day or evening hours 
Full or part time 

Meals, uniforms furnished. Tips.
HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Farmingham’, Mass., direct access 

to store from Turnpike.
(166-173)

ATIDAI 
SCRAP IRON IR 
METAL VYRAMS

Aš turiu gerif biznį pardavimui, 
tai viso amžiaus proga, del viso am
žiaus progos šaukite: GE. 1*2011 
dienom, RO. 6-5427 vakarais.

(166-172) 
----------------------------—---------------------  

Ga,s Station. A real sacrifice. 
Corner 100’ x 100'. Fully equipped. 
Tow truck, 14,000 Gals, per mo. No 
tie ins. Must sell immediately. 
$5,500. $500 to $1,000 deposit, 
rent $200 mo. Phone John at 
AP. 7-9689.

TRUCKS

AUTO MECHANICS
5 flay week. Some overtime. 

Nice working conditions. Vacation. . 
Hospitalization. į

SEMMES MOTORS, INC. 
Ford Dealer

15 Freightway, Scarsdale, N. Y.
SC. 8-6600. See Ben Cerutti.

HELP WANTED—FEMALE

2TALŲ PATARNAUTOJOS
adavimui vasaros darbininkų 
•grįžtančių į mokyklą. 0 

Gausūs tipai (arbat-pinigiai)
Pilnam arba daliai laiko 

Dienom arba vakarais 
Uniformos ir kitos pašalpos 

teikiamos.

HOWARD JOHNSON'S 
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass.

įėjimas nuo Turnpike tiesiai i 
krautuvę.

\ (166-172)

HOSTESS

Day—Full Time 
HOSTESS 

Nights—Part Time
Experienced in busy dining room, 
11 A.M.—8 P.M. & 5 P.M. to mid
night — Hostess dresses — meals 
furnished—plus other benefits—

HOWARD JOHNSON'S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass.
Access to store from Turnpike

(166-172)

OPERATORS
Experienced. Merrow & Singer. 

On dolls clothes. Section work. 
Steady, bonuses. Good working con
ditions.

804 Boerum St., B’klyn. 
Morgan Ave. Station.

OPERATORS-MENDERS 
Clothes

Clean work. Good working con
ditions. No experience necessary.

METROPOLITAN LINENS 
501-10 Vernon Blvd. 
Long Island City.

4 pusi. Laitvč (Liberty) Trečiad., rugsėjo (S^pt.) 4, 1957




