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KRISLAI
Kaso A. Bimba

Laimėjimų sukaktis.
Skamba džiaugsmo daina. 
Demokratų kandidatai. 
“Monroe doktrina”.
Prieš buvusius viešpačius. 
Dar apie tas bazes, 
teatras latru tiki.

► šiomis dienomis visoje Lie
tuvoje skamba pasididžiavi
mo ir džiaugsmo daina. Visas 
kraštas, visa tauta švenčia 
didžiuliu laimėjimu dvide
šimtmetį.

Nuvertimas smetoninės fa
šistinės diktatūros ir paskel
bimas Lietuvos tarybine so
cialistine respublika 1940 me
tais birželio ir liepos dieno
mis išgelbėjo lietuvių tautą 
nuo pražūties. Dabar tai aiš
ku kiekvienam rimtai galvo
jančiam lietuviui.

Jei jau ką galima ir reikė
tų laikyti stebuklu, tai tą, 
kad mūsų senoji tėvynė taip 
greitai prisikėlė iš karo griu
vėsių. Ji ne tik prisikėlė iš 
karo griuvėsių, bet jau bėgiu 
paskutinių kelių trumpų me
tų padarė tokį didelį progre
są pramonėje, mene, moksle, 
apšvietoje, žemės ūkyje, kul
tūroje, jog visiškai panašu į 
stebuklą.

'Tai buvo galima laimėti 
piktai tarybinėmis socialistinė
mis sąlygomis. Apie tai irgi 
niekas negali abejoti. Jai su
teikta kitų tarybinių respub
likų talka ir parama, įpajėgi- 
no Lietuvą nugalėti visus sun
kumus.

Lietuvai užtikrinta šviesi, 
laiminga ateitis.

Tai visa bus atžymėta ir 
pavaizduota ne tik Vilniuje, 
bet visuose Lietuvos miestuo
se ir kolūkiuose. Laimingi tie 
mūsų draugai, kurie šiuo tar
pu randasi Lietuvoje ir savo 
akimis matys dvidešimtmečio 
iškilmes, savo ausimis girdės 
visą tautą džiaugsmo dainą 
dainuojančią.

Mes, kurie tos laimės netu
rime, šia proga tik iš gilumos 
širdies, siunčiame visai lietu
vių tautai linkėjimus didžiau
sios sėkmės visuose jos nau
juose žygiuose.

I Denibkratų partija jau iš
statė savo kandidatus. Sena
torius John F. Kennedy sieks 
prezidentystės, o senatorius 
Lyndon Johnson bandys būti 
viceprezidentu.

Johnsonas pareina iš Texas 
valstijos. Jis priskaitomas 
prie pietiečių. Jis laikomas 
reakcionierium. Jo nominavi- 
mas yra diksikratų laimėji
mas. Kennedy jį pakvietė tal
kon laimėti diksikratus. Ne
patinka taip vadinamiems li
beralams. Bet kas su jais 
skaitosi ? Nepatinka ir darbo 
unijoms, bet ir su jų pageida
vimais mažai kas tesiskaito.

Kennedy buvo pasiryžęs 
susidėti ir su patim velniu 
laimėjimui nominacijų ir rin
kimų. Jis tiki, kad Johnson 
padės jam tapti prezidentu.

Visas pasaulis dabar kalba 
apie “Monroe doktriną”. Ir 
vėl “kaltas” Nikita Chruščio
vas. Mat, jis pasakė, kad toji 
loktrina yra seniai mirusi ir 

kad jos lavoną laikas palai
doti.

“Monroe doktrina” nėra jo
kia sutartis. Ją prieš 147 me-

.(Tąsa 6-tam pusi.)

I Masinis Meksikos liaudies 
išstojimas už Kubos teises 
Mexico City. —Virš 3,000 Darbo Federacijos vadas, 

universiteto studentų de-'sakė, kad “Antroji revoliu
cija jau prasidėjo Lotynų 
Amerikoje... Pirmoji buvo 
už tautinę nepriklausomy
bę iš po europiečių, o da-

' monstravo priešakyje 
Jungtinių Valstijų amasa- 
dos rūmų. Jie šaukė: “Cuba 

lyes — Yankees no!” ir ne
šiojo obalsius, reikalaudami 
nesikišti į Kubos vidaus rei
kalus.

Tuo pat kartu virš 2,000 
žmonių demonstravo prie 
Meksikos prezidento Mate
os palociaus, reikalaudami, 
kad Meksika stovėtų išvien 
su Kuba. Viešbutyje, kuria
me buvo apsistoję JAV tu
ristai, demonstrantai išdau
žė langus.

Vincente Lombardo Tole- 
dano, Lotynų Amerikosprieš save.

Jungtines Valstijos ir 
Lotynų Amerikos šalys

Newport, R. L — Prezi-
dentas Eisenhoweris pa
skelbė naują planą d ė 1 
Jimgt. Valst. santykių su 
Lotynų Amerikos šalimis. 
Yra planuojama JAV pa
galba, kad “sulaikius ten 
augančią Tarybų Sąjungos 
įtaką”.

Suprantama, kad prie 
naujo plano paakstino įvy
kiai Kubos respublikoje. 
Kuboje JAV kapitalistų in- 
vestmentai siekė $1,012,- 
000,000, kurių apie pusę 
Kubos hespublika jau perė
mė į savo rankas. “Kubos 
pasielgimas prie to paties 
ragina ir kitas Lotynų ša
lis”, rašo W. Jorden.

Masiniai protestai Meksi
koje prieš JAV pastangas

Dar viena nauja 
valstybė Afrikoje

Paryžius. — Francūzija 
sutiko suteikti nepriklauso
mybę Afrikos kolonijoms 
Ivory, Volta, Dahomey ir 
Niger. Visos jos viena su 
kita rubežiuojasi. Bendrai 
jos užima 769,500 ketvirtai
ni škų mylių plotą ir turi 
10,000,000 gyventojų.

Pagal sutartį ‘ rugpjūčio 
mėnesį respublikos gaus ne
priklausomybę. Visos ketu
rios respublikos ketina vie
nytis į vieną valstybę, jeigu 
jų planams nepakenks Va
karų imperialistai, kaip jie 
dabar kliudo Kongo respub
likai.

JAV SIUNČIA DAUGIAU 
ARMIJOS Į P. KORĖJĄ

Seulas. — Turkijai iš- 
ti atikus iš Pietinės Korėjos 
virš 5,000 savo karininkų ir 
karių, tai Jungtinės Valsti
jos prisiuntė 3,000 padrūti
nimų. Todėl dabar Pietinė
je Korėjoje yra dvi . pilnos 
JAV divizijos.

Viena. — Į Austriją at
vyko D. Dillonas, JAV Vals
tybės sekretoriaus pagalbi
ninkas.

bartinė yra prieš jankių 
imperializmą”. J i s sakė, 
kad Kubos revoliucija rodo 
ir kitoms Lotynų šalinas ke
lią j pilną tautinę laisvę ir 

I pavartojimą šalių gamtinių 
turtų savo žmonių gyveni
mo gerinimui.

Toledano sakė, kad jei
gu JAV nepakeis savo nu
sistatymo linkui Kubos res
publikos, tai jos tik sau ža
los padarys, nes sukels Lo
tynų Amerikos žmones 

steigti karo bazę Guayma- 
se, pareiškimai Kongreso 
pirmsėdžio E. S. Piedras, 
buvusio prezidento Lazaro 
Cardenas, aliejaus kompa
nijų pasisakymas už prista
tymą jo į Kubą, darbo uni
jų simpatijos Kubai, visa 
tai rodo, kad Lotynų Ame
rikos šalyse auga judėjimas 
už pasiliuosavimą nuo už
sienio kapitalistų ir politi
kos viešpatavimo.

Lotynų Amerikoje ir val
dančių sluoksnių tarpe yra 
nepasitenkinimas JAV už
sienio pagalbos politika. 
Nuo 1946 m. JAV užsieniui 
davė pagalbos $60.000,000,- 
000, bet Lotynų Amerikai 
iš tos sumos teko mažiau 
keturių bilijonų dolerių.

Kuba jau turės 
sau aliejaus

New Yorkas. — Alie
jaus reikalų specialistai da
ro išvadą, kad Kubos res
publika turės pakankamai 
aliejaus.

Išvalymo aliejaus fabri
kai, perimti į Kubos ran
kas, jau per vieną dieną pa
ruošia iki 65,000 bačkų. Sa
koma, kad per mėnesį iš 
Tarybų Sąjungos Kuba 
gaus apie 1,500,000 neišva
lyto aliejaus, tai ji pajėgs 
jį išvalyti.

Taipgi pranešama, kad 
norvegai ir švedai parau
davo jo Tarybų Sąjungai 
tankerių. Reiškia, jie nepai
so New Jersey Standard 
Oil Co. šaukimo prie boiko- 
tavimo ir nerandavojimo 
Tarybų Sąjungai tankerių.

SUDEGĖ 230 SILPNO 
PROTO ŽMONIŲ

Guatemala. — Baisi ne
laimė įvyko Guatemalos 
respublikos sostinėje. Iški
lo gaisras ligoninėje, kurio
je buvo 1,600 silpno proto 1L 
gonių. Ugnyje ir susigrūdi
me žuvo 230 žmonių, o 
apie 300 buvo sužeistų.

Turistai
Mūsų turistai, kuriuos 

išleidome liepos 7 d., Vilnių 
pasiekė liepos 9 d. Vilniaus 
aerouoste juos pasitiko gi
minės, draugai, keletas šim
tų. vilniečių ir dalis čikagiš- 
kių turistų, kurie nuvyko į 
Vilnių keliom dienom pir
miau.

Liepos 10 dienos Vilniaus 
“Tiesa” išspausdino mūsų 
turistų nuotrauką, stovin
čią prie lėktuve ir sveiki
nančią vilniečius. Prie foto
nuotraukos telpa toks apra
šymas:

Vakar vakare vilniečiai 
vėl laukė atvykstančių sve
čių — Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenančių lie
tuvių. Sutikti juos į aero
uostą su gėlėmis susirinko 
giminės, artimieji, pažįsta
mi, keli kiek ankstėliau at
vykę turistai.

Atvykusius iš Amerikos 
sutiko taip pat Lietuvos
TSRS Užsienio reikalų mi
nistras Preikšas, “Tiesos” 
laikraščio vyr. redaktorius 
G. Zimanas, Lietuvos Drau
gystės ir kultūrinių ryšių 
su užsieniu draugijos val
dybos prezidiumo narys V. 
Zenkevičius.*,.

Svečius nuoširdžiai pa
sveikino drg. P. Rotomskis.

Turistų vardu pirmoji 
kalba Ieva Mizarienė.

—Mano džiaugsmas, — 
sako ji, — toks didelis, kad 
nežinau, kaip perduoti savo 
jausmus. Mes labai paten-

Angly protestai 
prieš JAV bazes
Londonas. — Po to, kaip 

Tarybų Sąjunga paskelbė 
apie nušovimą Jungtinių 
Valstijų bombinio lėktuvo 
“RB-47”, kuris ten nuskri
do iš JAV bazės Anglijoje, 
tai daugiau susirūpino ang
lai.

Darbo unijos ir taikos 
šalininkai protestuoja prieš 
JAV bazes Anglijoje. Net 
ir ta spauda, kuri pasisakė 
už bazes, rašo, kad Anglijos 
valdžia turėtų dalyvauti jų 
kontrolėje.

Vėliausios žinios
Leopoldville. — Belgijos 

armijos daliniai žiauriai 
puola Kongo respublikos 
karius. Kongo valdžia pa
reikalavo Jungtinių Tautų, 
kad belgų armijos daliniai 
būtų ištraukti per 72 va
landas, o jeigu to nebus pa

daryta, tai ji prašys Tary- 
|bų Sąjungos prisiųsti armi
jos dalinius ir suvaldyti 
belgus.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungai pareikalavus, 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba susirinko svarstyti 
Kongo respublikos reikalus 
ir iš ten pašalinimą belgų 
armijos.

Blue Hill, Me. — Mirė 
danų soprano dainininkė 
Povla Frijsh.

Vilniuje 
kinti proga atvykti į mielą 
tėvų žemę.

Prie mikrofono prieina 
Ksavera Karosienė.

—Be galo malonu, — kal
ba ji, —sugrįžti į Lietuvą, 
matyti šalį, kurioje esu gi

linusi. Neturiu čia artimų 
giminių, bet jaučiu, kad 
kiekvienas jūsų man gimi
nė.

Povilas Venta sako, jog 
I jis pilna džiaugsmo širdimi 
žvelgia į gražią savo tėvy
nę. Giliai jaudindamasis, 
pasisako Stepas Večkys. 

i Vargui išstūmus, dar vaiku 
išvykęs iš Lietuvos į užjūrį, 
-—vėl atsistojus gimtoje že
mėje, norisi atsiklaupti ir 
pabučiuoti ją, — sako jis.

Amerikos lietuvių svei- 
. kinimus tėvų žemei perduo
da Jonas Grybas.

Netrukus atvykusieji M.i 
Baltulionytė - . Straus, B.! 

I Barkauskas, E. Bslekevičie- 
nė, L. Bekešienė, V. Berno-
tas, N. Buknienė, K. čiur
lys, U. Daugirdienė, J. Gai
dys, G. Gendrėnas, J. Gry
bas, P. Imbras, M. Juškie
nė, K. Karosienė, L Klevins- 
kas, L Mizarienė, J. Porti
kas, P. Rainys, L. Raudu- 
vienė, K. Rušinskienė, A. 
Stripeika, J. Vaicekauskas, 
K. Vaicekauskienė, S. Več
kys, P. Venta, J. Vėbra, M.
Zeikus, E. Žilinskienė su su
tikusiais, draugiškai šneku
čiuodamiesi, eina į auto
busą ir važiuoja į miestą.

Jungi. Tautos siunčia 
kariy į Kongo

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
nutarė tuojau pasiųsti 2,400 
karių ir karininkų tvarkos 
palaikymui Kongo respub- 
liko. Karines jėgas sudarys 
Azijos ir Afrikos mažosios 
valsrybėlės. Jų komandie- 
riumi paskirtas švedas ge
nerolas Carl von Horn.

Tuo par kartu Tarybų 
Sąjunga reikalauja, kad 
Belgija kuo greičiausiai iš
trauktų savo armijos dali
nius iš Kongo respublikos.

Fort Devens, Mass. — 
Armijos stovykloje įvyko 
du sprogimai ir gaisras. 
Nelaimėje sužeista 23 ka
riai.

Tokio. — Apie 20,000 
žmonių demonstravo prieš 
naujai organizuojamą Ike- 
dos valdžią. Ikeda buvo Ki
ši premjero ministeris.

Maskva. —- Tarybų Są
jungos vyriausybė atmetė 
JAV protesto notą reikale 
lėktuvo “RB-47” ir atsisa
kė grąžinti du suimtus la
kūnus.

Mexico City. — Virš 2,- 
000 studentų demonstravo 
prieš Jungtines Valstijas, 
reikalaudami, kad jos nesi
kišti į Kubos reikalus.

T. Sąjungos protestas prieš 
skraidymus virš jos laivų

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienio ministras 
Gromyko įteikė protesto 
notą Jungtinių Valstijų am
basadoriui. TSRS protes
tuoja prieš JAV karo lėk
tuvų skraidymus atviroje 
jūroje, dažnai tūkstančiai 
mylių atstoję nuo Jungtinių 
Valstijų, virš Tarybų Są- 
1 angos prekybos, žvejų ir 
kitokių laivų.

Kartu Tarybų Sąjungos 
ministras persergėjo Ang
liją, Francūzija. Kanada, 
Danijai? Norvegija, kad tie 
lėktuvai pakyla iš JAV ka
rinių bazių, esamų tose ša- 
Ivse.

Tarybų Sąiunga kaltina, 
kad Jungt. Valstijų karo

Sako: Saldaus cukraus 
kaina gali būti karti

New Yorkas. — Kai tik ; Valstijų gyventojai dar gal 
Tarybų Sąjunga paskelbė, | neturės žymios stokos cuk- 
kad jf dar pirks Kuboje raus, nes iš 3,120,000 tonų
700,000 tonų cukraus, tai 
pasąųlinėje rinkoje jo kai
na pašoko 10 punktų.

Prezidentui Eisenhowe- 
riui paskelbus, kad 1960 
metais JAV nepirks Kubo
je 700,000 tonų cukraus, tai 
kai kurie privatiniai biznie
riai, mūsų šalyje ir artimo
se šalyse nuo Kubos, manė 
pirkti jį ir Jungtinėse Vals
tijose pelningai parduoti. 
Bet TSRS pareiškimas tuos 
planus suardė. Kuba jau 
planuoja pakelti kainą nuo 
3 ir ketvirtadalio cento už 
svarą iki trijų ir pusės 
cento.

1960 metais Jungtinių

Dabar jau negalima 
suvedžioti žmonių

Geneva. —Jungtinių Tau
tų Ekonominių ir Socialių 
Reikalų Taryboje susikirto 
JAV ir TSRS atstovai. D. 
Dillonas, JAV Valstybės 
sekretoriaus pagalbininkas, 
sekė kalbą, gąsdindamas 
komunistais Afrikos ir Azi
jos tautas ir atkalbinėjo 
nuo sutarčių su TSRS.

M. A. Leščenko, TSRS 
delegatas, atsakė, kad da
bar žmonių jau negalima 
apgauti. Jis sakė, kad ir ko- 

llcnijų gyventojai kovoja už 
laisvę. Kas dėl Tarybų Są
jungos sutarčių, tai jis sa
kė, kad visi žino, jog ji 
teikdama pagalbą nestato 
politinių reikalavimų, be 
kurių negali apsieiti Vaka
rai.

KUBA IŠVARĖ 3 JAV 
KORESPONDENTUS
Kubos vyriausybė suėmė 

W. Moserį, J. Goodingą ir 
J. Hlavacek koresponden
tus “The Miami News”, 
žurnalo “Life” ir National 
Broadcasting Co., pasodino 
į lėktva ir išsiuntė į Miami, 
Fla.

lėktuvai skraido virš tary
binių laivų, labai žemai nu
sileidžia, o kai kada net 
meta atmatas ir bonkas.

TSRS sako, kad jau buvo' 
virš 250 tokių skraidymų. 
Ji sužymėjo įvykių dienas, 
vietas ir nurodė JAV karo 
lėktuvu numerius ir ženk
lus.

Tarybų Sąjunga pareiš
kė, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos nesuvaldys savo 
lakūnus, tai ji bus privers
ta imtis tokių priemonių, 
kad pastojus tam kelią. Nu
matoma, kad ji gali apgink
luoti savo laivus, arba kai 
kur jų apsaugai pasiųsti 
karo laivus.

perkamo Kuboje cukraus 
per metus JĄV gyvento
jams bus reikalinga 9,600,- 
000 tonų, nes gyventojų
kiekis paaugo. Vieton Ku
bos cukraus gal bus galima 
tą kiekį gauti iš kitų šalių, 
tai yra, iš Jungtinių Valsti
jų sferos šalių.

Bet 11961 metais jau bus 
daug rimtesnė padėtis 
cukraus reikalais, jeigu iki 
to laiko JAV ir Kubos san
tykiai nepasikeis į gerąją 
pusę.

Maskva. — Liepos 17 d. 
į Maskvą atskris Kinijos 
premjeras Chou En-lai.

F. Sąjunga jau turi 
moksle pirmenybę

New Yorkas. — Harvard 
universiteto mokslinįnkas 
N. DeWitt sako, kad Tary
bų Sąjunga toli pralenkus 
Jungtines Valstijas. Ji turi 
daug daugiau mokytojų, 
daktarų, mokslininkų ir in
žinierių.

Dabar Tarybų Sąjungoje 
aukštesnių mokslų moko
si 10,200,000 žmonių. Moky.- 
tojų yra 1,800,000, kurių 
Tarpe pusė aukštesnių mo
kyklų. Ji turi 340,000 moks
lo ir matematikos specialis
tų, o Jungtinės Valstijos 
tokių turi tik 82,723.

NAUJA JAPONIJOS 
VALDŽIA

Tokio. — Japonijos prem
jeras Kiši pasitraukė. Jo 
vietoje bus Hayado Ikeda, 
vienas iš Kiši artimiausių 
sėbrų. Manoma, kad į naują 
ministrų kabinetą jis pasi
rinks iš buvusių Kiši kabi
neto narių.

Istanbulas. — Nusižudė 
C. Kelesoglu, buvęs prie 
Mendereso valdžios Konijos 
provincijos gubernatorius.
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Ne, Tarybų Lietuvoje 
prievarta joks asmuo ne
verčiamas būti LKP nariu. 
Jei tik jis gerai dirba, tin
kamai savo pareigas atlie
ka, nieks jo ar jos iš darbo 
neatstatys.

Lietuvoje pašalinti žmo
gų iš darbo, iš tarnybos nė
ra jau taip lengva, kaip tū
li galvoja. Darbo žmonės 
priklauso profesinėms są
jungoms (darbo unijoms), 
be kurių žinios darbininko 
bei tarnautojo iš darbo ne
pašalinsi. Gi profesinės są
jungos kovoja už savo na
rių teises labai energingai.

Be to, kiekvieno Lietuvos 
darbo žmogaus teises saugo 
šalies įstatymai.

Jei aš pradėčiau skelbti 
asmenis, kurie stovi Lietu
vos kultūrinio ir ekonomi
nio gyvenimo viršūnėse, ne- 
priklausydafni LKP, ne vie
nas skaitytojas nustebtų. «' 
Bet aš to nedarysiu, nes tai 
būtų, be kitko, neetiška.

Yra profesionalų, kurie 
jaučia, kurie žino, kad juos 
priimtų į KP, jei tik jie pa
duotų pareiškimą. Bet jie 
to nedaro.

Kalbėjausi apie tai su 
viena žymia gydytoja, ei
nančia svarbias, atsakomin- 
gas pareigas. Aš buvau įsi
tikinęs, kad ji jau seniai 
yra KP narė.

—Su Partijos programa, 
su jos politika aš pilnai su
tinku, bet niekad nebuvau 
ir nesu jos nare, — atsakė 
ši gydytoja.

—Kodėl ne?
—Disciplina — griežta 

ten disciplina. Jei tu komu
nistas, tai nežinai, kur ry
toju atsidursi: tave, kaip 
Partijos narį, gali bile.kada’ 
bile kur siųsti. Ir tu priVa-ų 
lai‘klausyti. O aš ridriu1 gy-\ 
veiiti vieno je'”vietojė. Liati- > 
džiai dirbu ištikimai, kiek 
leidžia jėgoš, tai’man to ir 
užtenka.

Reikia priminti ir tai, 
kad Lietuvos Koihunistu 
Partija šiuo metu mažiau 
kreipia dėmesio inteligenti
jai įtraukti į savo eiles — 
jai labai rūpi gauti narių- 
komunistu iš kolūkiečiu ir 

fabrikų darbininkų.
Rojus Mizara

—Ar Lietuvoje šalinami 
iš darbų profesionalai, — 
inžinieriai, agronomai, gy
dytojai — del to, kad jie at
sisako stoti į Komunistų 
partiją?

Asmuo, kuris šį klausimą 
stato, dar primena, kad 
vienai senai “Laisvės” skai
tytojai rašęs jos sesers sū
nus, inžinierius, “kad jį 
valdžia pašalino iš darbo už

tvarkęs priėšciporą metų, 
kad tokia politinė diskrimi
nacija prieš piliečius neto
leruojama pagal kiekvie
nam piliečiui garantuotas 
konstitucines teises. Sena
torius Keating ir jo reakci
niai kolegos tiesiog siunta 
ant Aukščiausio teismo ir 
Kongreso nutarimu nori 
panaikinti tą labai išmin
tingą teismo patvarkymą.

Senatoriaus Keating gal
vosena yra pavojinga. Jo 
teisinimasis nesumažins jo- 
nusidėjimo Amerikos žmo
nių

fašistinė diktatūra tapo 
nuversta. Ją nuvertė patys 
Lietuvos žmonės. Tarybinė 
armija nebuvo iššovus nė 
vieno šūvio. Kruvinasis 
Smetona su savo klika iš
dūmė į Berlyną pas dar 
kruvinbsnį Hitlerį. Ten jie 
buvo iškilmingai priimti 
kaipo ištikimi Hitlerio če- 
batlažiai.

Lietuvos žmonės išsirin
ko Liaudies seimą. Tas sei
mas 1940 metų liepos 21-ą 
dieną Lietuvą paskelbė ta
rybine socialistine respub
lika ir nutarė įstoti į tary
binių tautų šeimą, tai yra 
į Tarybų Sąjungą. Tarybų 
Sąjungos Aukščiausioji ta
ryba Lietuvos prašymą pa- 

I tenkino. Ir taip Lietuva ta- 
pareiškimais, ' P° lygiateise ir pilnateise 

• • tarybine respublika tarybų
■ duodant Lietuvai dar di- Sąjungoje Ji turi visas 

I dėsnių garantijų, kad Lie- teises, kokias turi Taiybine 
į tuva su Rusija jokių kon- 
i fliktų nebeturės”.

Dar galima pridurti, kad 
'toji sutartis dar daugiau 
Į buvo sustiprinta 1939 metų 
Į birželio mėneso sutartimi, 
' Tarybų Sąjungai ■ pasiža- 
I dant visais galimais būdais 
i ginti ir saugoti Lietuvos 
: nepriklausomybę.

Taigi, viskas gerai, vis- 
! kas tvarkoje. Argi tas ne- 

kaip daug ; parodo, kad Tarybų Sąjun- 
jeigu ! ga buvo ištikima, draugiš- 
san- ka Lietuvos kaimynka? Ji

$10.00 
$5.50 

112.00
$6.50

Plėšikai nepasiduoda!
TAI, KAS ŠIANDIEN DEDASI Kongos respubli- 

koje, tik prieš keletą savaičių buvusioje Belgijos kolo
nijoje, dar kartą ryškiausiai įrodo, kaip imperialistiniai 
plėšikai nenori iš nagų paleisti savo auką. Nebeatsilai- 
kydami prieš Kongo žmonių reikalavimą nepriklauso
mybės, belgai sutiko jai tą “nepriklausomybę” suteikti, 
bet tik ant popieriaus. Jie pasiliko savo rankose buvu
sios kolonijos armijos vadovybę. Visi tos armijos kari
ninkai buvo belgai, atėjūnai, kurie su eiliniais karei
viais elgėsi kaip su beteisiais vergais. Natūralu, kad

PAGAL SUTARTIS IR 
PASIŽADĖJIMAS

Mūsų klerikalu dienraš
tis atsiminė, kad liepos 12 
dieną sukako lygiai 40 me
tų nuo pasirašymo pirmo
sios sutarties tarp Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos. 

; Toje sutartyje Tarybų Są
junga pripažino Lietuvą

■ nepriklausoma respublika 
įsu jos sostine Vilniumi ir 
'Vilniaus kraštu. Toji su- 
į tartis, sako kunigų orga- 
į nas, “buvo dar labiau su- 
i stiprinta, kai buvo suda
ryta nepuolimo sutartis

■ t4arp Lietuvos ir Tarybų 
i Sąjungos” 1926 metų rug- 
! sėjo 28 d. Dar toliau ir dau- 
‘p-iau: “1933 ir 1934 m. šios

I tai, kad jis atsisakęs įstoti 
: vi) ”

teisėms.

Iš Lietuvos
kongoliečiai tuoj pamatė, jog jiems suteikta nepriklau- j sutartys buvo papildytos iš-i 
somybė yra apgavystė. Kareiviai sukilo ir pareikalavo kilmingais

j jas dar labiau sustiprinant
i ir

belgus karininkus išsinešdinti. Deja, jie išsinešdinti at
sisakė. Belgijos valdžia jiems įsakė kareivius ir sukilu
sius žmones numalšinti. Prasidėjo teroras ir žmonių 
žudymas.

Kongo valdžia užprotestavo prieš Belgijos pasielgi
mą, nutraukė su ja diplomatinius ryšius ir kreipėsi 
Jungtines Tautas pagalbos. Ir čia įvyko labai retas, la 
bai nepaprastas ir labai svarbus atsitikimas. Saugumo 
Taryba aštuoniais balsais prieš tris nutarė išklausyti 
kongoliečių prašymą ir pasiųsti ginkluotų jėgų, suside
dančių iš afrikiečių, apvalymui Kongo armijos nuo bel
gų ir įvedimui tvarkos. Na, ir už šitą propoziciją balsa
vo Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga! Vadinasi, 
tam tikrais opiais ir greitais reikalais abidvi šios šalys 
gali surasti bendrą kalbą, nepaisant jų santykių įtem
pimo. Galima įsivaizduoti, kaip dažnai ir 1 
įvairių klausimų būtų galima bendrai išspręsti, 
šaltojo karo kurstytojai nedrumstų vandens, jeigu __
tykiai tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos įgautų tai-1 visas sutartis ir pasižadė- 
kaus bendradarbiavimo pobūdį!

Reikia tikėtis, kad Kongo respublikos gyvybė 
išgelbėta, kad belgai plėšikai.bus išvaryti laukan ir kad! 
toji buvusi kolonija' tvirtomis kojomis atsistos laisvū ir 
nepriklausomų tautų gretose.

1

ijimus šventai pildė. Pildo 
, i jas ir šiandien, 'nes jos pa- 
u? j sirodė labai naudingomis 

Į ir reikalingomis tiek Lie- 
I tuvai, tiek visoms tąrybi- 
I nėms tautoms.

Bet niekur nė vienoje su
tartyje nebuvo' pasakyta, 
kad Tarybų Sąjunga pasi- 
žala g-loboti ir ant Lietuvos 

į liaudies sprando palaikyti 
klerikalų režimą žirba kru- 

! viną smetoninę diktatūrą, 
i Niekur nė vienoje minėto- 
i je sutartyje nesakoma, kad 
' Lietuvos liaudis neturi tei
sęs nuversti fašistinę dik- 

; tatūrą. Tokio pasižadėjimo 
Tarybų Sąjunga nėra da- 

i vusi jokiam kapitalistiniam 
I kraštui, su kuriuo jinai 
! turi pasirašiusi sutartį ir 
i sudėjus pažadėjimą gerbti

Tarybinė Ukraina, 
i Tarybinė Armėnija, Tary
binė Latvija, Tarybinė Es
tija, Tarybinė Baltarusija 
ir kitos tarybinės respubli
kos. Niekas jos nėra paver
gęs.

Tai tokia istorinė tiesa. 
Jokie Lietuvos priešų ple
pėjimai prieš rusus ar ki
tas tarybines tautas tos tie
sos nepakeis. Jokie išgal
vojimai apie laužymus su
tarties bei paneigimo Lie
tuvos suvereniteto nebepa
suks lietuvių tautos iš so
cialistinio kelio.

Ve] incidentas, vėl pavojus
NAUJAS INCIDENTAS su Amerikos lėktuvu 

RB-47, atrodo, bus pasikartojimas lėktuvo U-2 istori
jos. Jis tapo nušautas. Du lakūnai gyvi išliko ir yra su
imti. Tarybinė vyriausybė teigia, kad ir šis lėktuvas iš 
bazės Anglijoje buvo į tarybinę teritoriją pribuvęs šni
pinėti. Prie tokios misijos prisipažinę suimtieji lakūnai. 
Vėl Tarybų Sąjunga apskundė Ameriką Jungtinių Tau
tų Saugumo tarybai.

Iš savo pusės mūsų vyriausybė tvirtina, kad lėktu
vas RB-47 buvo nukirstas dar tarptautiniuose vandeny
se, apie 30 mylių nuo tarybinės teritorijos, kad jis ten 
nelekiojo su šnipinėjimo misija, kad toje jūros dalyje 
netoli Tarybų Sąjungos per paskutinius dešimt metų 
Amerikos lėktuvai nekaltai studijuoja elektro-magneti- 
nius reiškinius ir tt. Mūsų vyriausybė dar priduria, Jo suverenitetą. Kiekvieno, j patinka tų piliečių politi- 
kad po incidento su lėktuvu U-2 šnipinėjimas iš Ameri 
kos pusės Tarybų Sąjungos teritorijoje iš oro nutrauk-1 liekama teisė išspręsti sa-|jis nužiūrės, kad jie yra ar
tas ir nebekartojamas.

Taip dabar dalykas ir stovi. Abi vyriausybės ruo
šiasi savo parodymus išdėstyti Saugumo taryboje. Rei
kia tikėti, kad jeigu ir neviskas, tai daug kas vėliau i 
turės paaiškėti.

Tuo tarpu taip vadinamas militarinis “N. Y. Times” 
specialistas Hanson W Baldwin vėl kreipia dėmesį į mū
sų vyriausybės pranešime, proteste ir teigime vieną la
bai didelį prieštaravimą, labai panašų į prieštaravimą 
su pranešimais apie lėktuvą Ui2. Iš karto, kai susisie
kimas su lėktuvu RB-47 nutrūko, reiškia, kai jis din
go, žuvo arba buvo nukirstas, buvo pranešta, kad lėk
tuvas randasi net 275 mylių arstui nuo tarybinės terito
rijos, Na, o dabar, girdi, tvirtinama, kad jisai tapo nu
kirstas tik apie 30 mylių atstui nuo tarybinės teritori
jos (“N.Y.T.”, liepos 14 d.). Skirtumas atstos labai di
delis. Kuris teisingas?

. ' Vienas dalykas visiems aiškus: naujas incidentas 
dar labiau sugadins santykius tarpe Amerikos ir Tary
bų .Sąjungos. O tai be galo p'avojinga taikos reikalui.

Beje, į šį incidentą tiesioginiai įvelta ir Anglija. Ji 
irgi gavo Tarybų Sąjungos protesto notą. Pasirodo, kad 
lėktuvas buvo pakilęs iš Amerikos militarinės bazės An
glijoje. Vadinasi, Anglija negali neimti atsakomybės už 
tai, kas prieš kurį kraštą daroma iš jos teritorijos. An
glija, žinoma, kaip ir Amerika, protestuoja prieš lėktu
vo nukirtimą ir teigia, kad jo misija buvusi kuo nekal
čiausia.

Žinoma, Saugumo taryboje mūsų vyriausybei pra
laimėti neįmanoma. Ji turi užtikrintą daugumą, kuri, 
suprantama, pasielgs taip, kaip pasielgė su skundu dėl 
lėktuvo U-2. Tačiau ką pagalvos ir pasakys apie šį nau
ją incidentą valstybės, kurios Saugumo taryboje atsto
vybės neturi, kaip į šį naują incidentą atsilieps pasau
linė opinija, jau kitas klausimas. Jau iš visur plaukia 
susirūpinimo gardai Visur klausiama: Kodėl Amer’kos

Kompozitorius
Konstantinas Galkauskas 

Neseniai Vilniaus visuome
nė atžymėjo jo 85-ąsias gi
mimo metines.

Kategoriškai galiu už
ginčyti tai, būk Lietuvoje 
žmones mėto iš darbų dėl 
to, kad jįe nestoja j LKP.

Turime atsiminti, k a d 
Lietuvoje j KP nepriima 
daugelio tų, kurie prašo bū
ti priimami, tai kodėl kas 
nors veistų- tuos asmenis, 
kurie nenori priklausyti? 
Kokia gi iš tokių komunis
tų būtų nauda, jei juos 
verstinai į KP įrašytum?

Lietuvos Komunistų par
tijai priklausymas nėra juo
kas. Ten veikia griežta na
riams disciplina; jie apdėti 
didesniais mokesčiais, o už 
darbą atlyginimas yra ly
gus, jei jis ar ji dirba lygų 
darbą su nepartiniais.

Disciplina LKP nariams, 
mano nuomone, net ir per 
griežta. Net ir šeimyninia
me gyvenime 
turi laikytis

teisme

Švenčionių 11 vidurines 
mokyklos mergaitės tarpmo
kyklinėje siuvimo dirbtuvėje 
pasiuvo Adutiškio mokyklos 
bendrabučiui užvalkalus pa
talynėms, paklodes, staltieses,, 
langams užuolaidas.

SENATORIAUS KREIVA 
REAKCINĖ 
GALVOSENA

New Yorko senatorius 
Keating supykusiai bara 
“The New York Times” re
daktorius už tai, kad jie'p 
pasisakė prieš Kongresui ! 
paruoštą kvailą ir piktą bi- ĮJ 
lių pasportų išdavimo rei- p 
kale. Mat, senatorius Kea- i' : 
ting yra vienas iš to biliaus į' 
autorių. Jis susidėjo su pa- fe 
čiais nachališkiausiais re- H 
akcionieriais, Amerikos S 
žmonių teisių priešais.

Keating biliuje siūloma 
sugrąžinti Valstybės De- B 
partmentui teisę neišduoti pf 
Amerikos piliečiams pas- g 
portų, jei departmentui ne- B

tokio krašto žmonėms pa-Įneš pažiūros, tai yra, jei

vo likimą.
Kaip žinia, 1930 metų 

. birželio mėnesio

Į ba gali būti komunistai.
Kaip žinia, šalies Aukš- 

dienomis čiausias teismas yra pa-

lėktuvai su visokiomis “misijomis” slankioja po tarybi
nę teritoriją arba prie pat jos, kuomet dar nė kartą su 
jokia panašia misija be mūsų žinios ir sutikimo nepasi- 

Į rodė joks tarybinis lėktuvas prie mūsų teritorijos arba 
I mūsų teritorijoje?

Vieną kandidatą jau turime
DEMOKRATŲ PARTIJOS KONVENCIJA nedavė 

nieko, kas iš anksto nebuvo numatyta ir žinoma. Jau se
niai John F. Kennedy buvo nominuotas. Visi tai žinojo. 
Tam konvencijos nereikėjo. Tasai triukšmingas konven
cijoje cirkas, dar perstatinėjant ir kitus kandidatus, bu
vo gryniausia apgavystė.

Sakoma, kad senatorius Kennedy iš savo riebios ki
šenės priruošimui nominacijos išleido gerokai virš pen
kis milijonus dolerių. Joks kitas pretendantas į tą gar
bingą vietą tokios krūvos dolerių nepajėgė pakloti. 
Tai, žinoma, dar nereiškia, jog Kennedy yra pats blo
giausias demokratų kandidatas. Kiek jis tų savo pažiū
rų yra išdėstęs, jos neatrodo reakcingesnės už pažiūras 
Johnsono arba Symingtono. Priimtoji demokratų7 plat
forma irgi turi punktų, kurie taikomi laimėti darbinin
kiškus balsus. Darbo Federacijos prezidentas Meany 
jau užgyrė platformą ir kandidatą.

Tai, žinoma, dar toli gražu nereiškia, kad senato
rius Kennedy jau išrinktas šalies prezidentu. Dar lau
kiame Republikonų partijos panašaus cirko. Ji irgi su 
didžiausiu triukšmu savo kandidatu pastatys vice-pre- 
zidentą Richard Nixona. Abudu palyginti dar jauni 
vyrai. Kai jie pradės vienas kitam kailį vanoti, juoko 
užteks visam svietui. Kuris jų laimės, galutinai išgirsime 
tiktai lapkričio 8 dieną.

, Nuotraukoje: mergaitės su 
mokytoja E. Cicėniene užsiė
mimo metu.

■ R
■ V, ’
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Vilniaus elektros skaitik
lių gamykloje sumontuota 
automatinė skaitiklių tikri
nimo linija.- Šiuo- metu lini
ja reguliuojama. Nuotrau
koje matome reguliuotoją 
V. Junčą darbo metu. Arti
miausiu laiku automatinė 
linija pradės veikti.

Union, N. J. — Policija 
tvirtina, kad vengras bėg
lys Michael Fekecs New 
Jersey valstijoje nužudė še
šis civilinius žmones, apart 
dviejų policininkų.

komunistas 
griežtesnės 

disciplinos; net ir ištuokos 
(divorso) gavimas 
komunistui sunkiau gauti
negu nekomunistui. Komu
nistą gali bausti ir valdinis 
teismas ir partinis teismas.

Va, mažas pavyzdėlis: 
Vienas tūloje Vilniaus dar- 
bipinkų’ įstaigoje dąrbuoto- 
jas labai norėjo būti K t* 
nariu. Jis prašę, kitų komu
nistų, kad paremtų ’jo apli
kaciją ‘į KP. *

Gėrai, jis buvo priimtas, 
bet pirmiausia, žinoma, 
—kandidatu. Visoje Tary
bų Sąjungoje’asmuo, jei jis 
nori- būti KP nariu, pir
miausia turi metus ar dve
jus (tikrai neatsimenu, 
kiek) išbūti kandidatu. Jei 
jis per tą laiką pavyzdingai 
užsilaiko, gerai dirba, tuo
met tampa pilnu partijos 
nariu.

Nusidžiaugė šis žmogus 
gavęs progą įstoti į LKP.

Tačiau... atsitiko kaž kas 
jo šeimoje ar pačiame ja
me: jis įsimylėjo kitą mote
rį ir norėję gauti ištuoką 
nuo savo žmonos, 
nuėjo į teismą, teisėjas 
klausė:

—Kodėl norite ištuokos? 
Kas verčia?

—Mudviejų charakteriai 
nesutinką,. — atsako vyras.

—Charakteriai? !. Juk 
kartu gyvenote apie dvide
šimt metų, tai kodėl jūsų 
charakteriai per tą laiką 
sutiko, o dabar ne?

Tarybų Lietuvos teismai 
div.orsų atžvilgiu yra labai 
šykštūs, nenori juos duoti. 
Teisėjas dėl viso ko atsar
giai paklausė skundėjo:

—Ar tamsta — komunis
tas?“

—Kandidatas.
>—Hm... Kol kas dar pa

laukite, gal dar“charakte- 
riai”judviejų pasitaisys, iš
tuokos dar neužtvirtinsiu.

Po kiek laiko įvyko LKP 
pirminės kuopelės narių su
sirinkimas. Jame šis klausi
mas iškilo ir buvo nutarta 
šiam asmeniui kandidatū
rą į LKP suspenduoti... Di
delis, nelauktas smūgis jam 
buvo užduotas.

Ir šį smūgį jis gavo dėl 
šeimyniniame gyvenime pa
darytų “išsišokimų”.

Kai jie

iš

jĮĮp:
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Joniškio rajono “Jauno
sios gvardijos” kolūkio 
žemdirbiai, sekdami riaza • 
n iečių pavyzdžiu, šiais me
tais prisiėmė didžiausius 
respublikoje įsipareigoji
mus. Jie numato 100 hekta
rų naudmenų pagaminti po 
200 centnerių mėsos ir 1,000 
centnerių pieno.

Nuotraukoje matome 
jaunąsias kolūkio melžėjas

ir L. Sivolovaitę, kurios įsi
pareigojo iš kiekvienos kar
vės primelžti po 4,800 kilo
gramų pieno.

Geneva. — TSRS atsto?. # 
vas Lesečko pareiškė, kad 
jo šalis suteiks paskolų ir 
kitokios pagalbos naujoms 
valstybėms Afrikoje. -

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., liepos (July) 19, 1960
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MOTIEJUS ŠUMAUSKAS

Tarybų Lietuvos dvidešimtmetis ir jos ateitis
žymimi Liet. įmonių mar
ke. Mašinų gamybos ir me- 

j talo apdirbimo pramonė 
į 1959 metais pagamino pro
dukcijos 55 kartus dau
giau, negu 1940 metais. 
Šiuo metu Lietuvoje vie
nam tūkstančiui gyventojų 
pagaminama metalo apdir
bimo staklių daugiau, negu 
bet kurioje kapitalistinėje 
šalyje.

Dabar nereikia iš kitur 
įsivežti, kaip tai darė lietu
viškieji buržuaziniai nacio
nalistai, ne tik cemento, 
bet ir kalkakmenių, gipso, 
poliruoto akmens ir kt. 
Šias ir kitas statybines me
džiagas didžiuliais kiekiais 
gaminamės patys.
GARSIOJI KAUNO HES

Buržuazijos valdoma Lie
tuva užėmė beveik paskuti
nę vietą Europoje pagal el
ektros energijos gamybą ir 

įjos suvartojimą vienam gy- 
iventojui. 1959 m. elektros 
: energijos pagaminta 12 
kartų daugiau, negu 1940 

i metais. Išsipildė sena lietu- 
ivių tautos svajonė pajungt 
Nemuno vandenis tarnauti 
žmogui. Šiemet pavasarį 
visu pajėgumu buvo paleis
ta Kauno HES, kuri balan
džio mėnesį pagamino elek
tros energijos daugiau, ne
gu jos davė visos bendro 
naudojimo elektrinės 1939 
metais. Siekiant patenkin
ti sparčiai augančius po
reikius elektros energijai, 
šiemet pradėta statyti šilu
minė elektrinė, kuri bus 
keliolika kartų galingesnė 
už Kauno HES.

Svarbu pažymėti, kad 
nors durpių gavyba padi
dėjo 22 kartus, septynme
čio metais jas plačiu mas
tu tiek pramonėje, tiek bui
tyje pakeis gamtinės dujos, 
kurias Lietuva 1961 me
tais gaus dabar sparčiai 
tiesiamu dujotiekiu Daša- 
va - Minskas -Vilnius -Ryga. 
Šis puikus kuras leis res
publikai atsisakyti 1965 
metais nuo 2,000 sunkia
svorių traukinių anglies.

MASINIO VARTOJIMO 
GAMYBA

Pokario metais Tarybų 
Lietuvoje sparčiai vystosi 
maisto pramonė. Naujai 
sukurta žuvies konservų 
pramonė. 1959 metais res
publikoje buvo sugauta 105 
tūkstančiai tonų žuvies, tai 
yra 87 kartus daugiau, ne
gu 1939 metais. Dabar 
žvejojama daugiausia Bal
tijos, Šiaurės jūrų ir At
lanto vandenyno platybėse. 
Konservų pramonė padidi
no gamybos apimtį paly
ginti su 1940 metais 76 
kartus.

Nematyto suklestėjimo 
pasiekė lengvoji pramonė. 
Jos produkcijos apimtis 
palyginti su 1940 metais 
išaugo 11 kartų. Baltinių 
ir viršutinio trikotažo ga
myba per tą laiką padidė
jo 18,4 karto, odinės ava
lynės — 12,4 karto. Pasau
linėje parodoje Briuselyje 
“Drobes” kostiuminė ir 
paltinė medžiagos buvo pa
žymėtos aukso medaliu. K. 
Giedrio vardo fabriko kai
liniai gaminiai toje pačio
je Briuselio parodoje susi
laukė aukščiausio įvertini
mo — Aukso medalio su 
diplomu. Medaliu taip pat 
buvo apdovanotas mūsų tri
kotažo pramonės atstovas 
— “Verpsto” fabrikas.

Šiandien Tarybų Lietuva 
savo pramoninius gaminius 
išveža daugiau kaip į 30 
socialistinių ir kapitalisti

. i Prieš dvidešimt metų lie
tuvių tautos revoliucinė ko
va baigėsi tuo, kad Lietu- 

' voje buvo nuversta fašisti
nė diktatūra, besiremianti 
kapitalistais, dvarininkais 
ir kitokio plauko išnaudo
tojais. Nuo to laiko Lietu
vos darbo žmonės turi nuo
stabią ir gražią Tėvynę, 
kurioje broliškai sugyvena 
daug tautų. Laisvoje bro
liškoje lygiateisių tarybi
nių tautų sandraugoje lie
tuvių tauta sukūrė savo 
sitprią ir suvereninę na
cionalinę valstybę.

Šios socialistinės san
draugos tautos, vieningai 
ir didvyriškai kovojusios 
antrajame pasauliniame 
kare, išgelbėjo lietuvių tau
tą nuo visiško sunaikinimo, 
kurį buvo numačiusios hit
lerinės ordos savo kruvi
nuose planuose, padėjo jai 
ne tik atkurti vokiškųjų 
fašistų nuniokotą liaudies 
ūkį, bet toliau žymiai jį iš
vystyti. Todėl lietuvių tau
ta be galo brangina didžią 
draugystę su visomis Tary
bų Sąjungos tautomis, o 
pirmoje eilėje su didžiąja 
rusų tauta, ir visokeriopai 
stiprina ją.

BAISIOJI PRAEITIS j
Liūdnus prisiminimus

paliko buržuazijos viešpa-1 
tavimas Lietuvoje. Tai bu-! 
vo kapitalistų, dvarininkų, į 
buožių ir kitų vidaus ir už-1 
sienio išnaudotojų žiaurios 
priespaudos ir eksploataci
jos laikai, kada valstietis 
nesuvesdavo galo su galu, 
o miestuose kiekvienas ket
virtas žmogus buvo bedar
bių. Skurdas, nedarbas, 

/masiškas valstiečių nusi- 
gyvenimas ir nuolatinis 
netikrumas dėl rytojaus 
vertė darbo žmones masiš
kai ieškotis darbo kitose ša
lyse. O tuo metu į užsienį 
plačiu srautu plaukė pi
nigai, pelnyti iš darbo žmo- i 
nių kraujo ir prakaito. ’ 
Mat, iš bendrojo visų akci
nių bendrovių kapitalo be
veik 60 procentų jo pri
klausė užsienio kapitalis
tams. 15-16 milijonų litų 
gryno pelno — toks buvo 
jų kasmetinis grobis.

Lietuvoje sukurta socia
listinė santvarka, pagrįsta 
visuomenine gamybos prie
monių nuosavybe, amžiams 
nugrimzdo į praeitį vieno 
žmogaus išnaudojimas ki
to žmogaus ir visiškai pa
naikintos šį išnaudojimą 
sukeliančios priežastys.
'DIDIEJI LAIMĖJIMAI

Tapusi pilnateisiu savo 
likimo šeimininku, lietuvių 
tauta, Komunistų partijos 
vadovaujama, per palyginti 
trumpą laiką įveikė savo 
ekonominį ir kultūrinį at
silikimą Tarybų valdžios 
metais respublikoje pasta
tyta daug naujų pramonėm 
fabrikų ir gamyklų, aprū
pintų šiuolaikine technika. 
Jų tarpe Vilniaus speciali
zuota grąžtų gamykla, ku
ri, paleidus visu pajėgu
mu, taps stambiausia Eu
ropoje šitokios rūšies ga
mykla. Rekonstruotos ir iš
plėstos beveik visos senos 
įmonės. Dabar Lietuvos 
pramonė išleidžia produk
cijos 10 kartų daugiau, ne
gu 1940 metais. Metalo 
apdirbimo staklės, elektros 
motorai, žvejybos ir upių 

blaivai, garo turbinos, mag
netolos, dviračiai, skaičia
vimo mašinos ir eilė kitos 
produkcijos—štai toli gra
žu nepilnas sąrašas svar
biausių gaminių, kurie pa

nių šalių. Dviračiai siun
čiami į Etiopiją, Angliją, 
Italiją, Kanadą, Jungtines 
Amerikos Valstijas, Islan
diją, Suomiją ir kitur, turbi
nos — į Norvegiją, Indiją, 
Bulgariją, Lenkiją ir kitus 
kraštus. Pasaulinėje rinko
je didelę paklausą turi lie
tuviškieji elektros suvirini
mo įrengimai.

NAUJIEJI UŽMOJAI _
Didingas perspektyvas 

Lietuvos pramonei atveria 
septyynmečio planas, kuris 
sėkmingai įgyvendinamas. 
Jeigu respublikos pramonė 
dabar per 36 dienas paga
mina tiek produkcijos, kiek 
jos išleido visos įmonės 19- 
40 metais, tai 1956 m. to
kiam produkcijos kiekiui 
pagaminti jau reikės tik 20 
dienų.

Tarybų valdžios metais 
iš pagrindų pasikeitė Lie
tuvos kaimo veidas. Žemės 
ūkyje organizuota stambi 
visuomeninė gamyba, tai 
yra kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai. Niekas nebegali ko
lūkiečio nuvaryti nuo že
mės, kurią jis dirba, nes 
žemė dabar yra amžina 
liaudies nuosavybė. Tuo 
tarpu buržuazijos viešpata
vimo laikais kasmet nuo 
700 iki 1,200 valstiečių 
ūkių būdavo parduodama 
iš varžytinių. Dabar žemės 
ūkis gausiai aprūpintas 
puikia technika ir žemės 
ūkio specialistais. 1937 me
tais buržuazinės Lietuvos 
žemės ūkis turėjo 434 trak
torius ir 730 sunkvežimių, 
jame dirbo tik 200 agrono
mų su aukštuoju mokslu 
ir 760 su viduriniu ir ne
baigtu viduriniu išsilavini
mu. Tarybų Lietuvos kai
mas šiandien turi 27 tūks
tančius (skaičiuojant 15- 
jėgiais) traktorių ir dau
giau kaip 11 tūkstančių 
sunkvežimių. Jame dirba 
daugiau kaip 1,700 specia
listų su aukštuoju mokslu 
ir daugiau kaip 5,000 su 
viduriniuoju išsimokslini
mu.

Lietuvos kaimas dar nie
kuomet nėra matęs tokių 
masiškų statybų ir atlieka
mų didelių žemės nusausi
nimo darbų. Tarybų val
džios metais drenažu nu
sausinta 138 tūkstančiai 
hektarų žemės, arba dvyli
ka kartų daugiau, negu per 
20 buržuazijos valdymo 
metų.

Visa tai sudaro palan
kias sąlygas Lietuvos že
mės ūkiui nenukrypstamai 
žengti į priekį. Pernai ko
lūkiai ir tarybiniai ūkiai 
padidino pieno gamybą 26 
procentais, mėsos— 28 pro
centais ir kiaušinių — 22 
procentais. 1959 metais 
respublikoje kiekvienam 
100 hektarų žemės naud
menų buvo gauta: po 76 
centnerius mėsos ir po 420 
centnerių pieno. Tai reiš
kia, kad mes pieno viduti
niškai vienam gyventojui 
pagaminame daugiau, ne
gu Jungtinės Amerik. Vals

Vilniuje sparčiai vyksta milžiniškos statybos.
Nuotraukoje: gyvenamųjų namų statyba iš stambiapanelinių blokų Vilniaus piet 
vakarinėje dalyje.

tijos. Tuo tarpu 1938-1939 
metais buržuazijos valdo
moje Lietuvoje kiekvienam 
100 hektarų žemės audme- 
nų buvo pagaminta viduti
niškai po 65 centnerius 
mėsos ir po 270 centnerių 
pieno. 1959 metais valsty
bei buvo parduota 640 tūk
stančių tonų pieno, arba 
beveik 150 tūkstančių tonų 
daugiau ,negu jo prieš karą 
supirkdavo “Pienocentras”. 
Supirkta apie 900 tūkstan
čių kiaulių, daugiausia be
konų, arba jų beveik 300 
tūkstančių daugiau, negu 
iki karo supirkdavo “Mais
tas”.

Audringai vystantis eko
nomikai, kasmet nenukryp
stamai auga Lietuvos TSR 
nacionalinės pajamos. Jos 
1958 metais, skaičiuojant 
vidutiniškai vienam gyven
tojui, padidėjo palyginti su 
1957 metais 11% ir buvo 
53% didesnės, negu 1955 
metais. Apie tris ketvirta
dalius nacionalinių pajamų 
socialistinė valstybė skiria 
asmeniniams gyventojų po
reikiams patenkinti, o liku
sioji jų dalis nukreipiama 
gamybai plėsti ir kitiems 
visuomenės poreikiams.

Tarybų valdžia nuolat 
rūpinasi, kad darbo užmo
kestis būtų teisingai nusta
tytas ir kad jis nepaliauja
mai didėtų. Per 1956-1959 
metus vidutinis respublikos 
darbininkų ir tarnautojų 
užmokestis išaugo 18 pro
centų.

TRUMPESNĖS DARBO 
VALANDOS

Besiplečianti gamyba ir 
kylantis darbo našumas 
įgalina mus trumpinti dar
bo dieną ir kaskart didinti 
darbo užmokestį. 1959 me
tais septynių valandų dar
bo dieną jau dirbo ketvir
tadalis valstybinėje pramo
nėje dirbančių darbininkų 
ir tarnautojų. Šių metų pa
baigoje visi 647 tūkstan
čiai Tarybų Lietuvos dar
bininkų ir tarnautojų dirbs 
sutrumpintą darbo dieną. 
Trumpėjant darbo dienai, 
darbo užmokestis nemažėjo, 
o daugeliu atvejų didėja.

Nuo 1960 iki 1965 metų 
palaipsniui panaikinsime 
visus iš darbininkų ir tar
nautojų imamus mokesčius. 
Šiuo atveju žymiai padidė
ja darbininkų ir tarnauto
jų darbo užmokestis.

Tačiau nominalus darbo 
užmokestis neduoda pilno 
vaizdo apie liaudies gyve
nimo lygį socialistinėje 
santvarkoje. Tokį vaizdą 
parodo nepaliąujamai didė
jantis realus darbininkų ir 
tarnautojų darbo užmokes
tis, nepaliaujamai augan
čios realios darbo valstiečių 
pajamos. Tai reiškia, kad 
darbo žmonės, be gaunamo 
į rankas darbo užmokesčio, 
vis plačiau naudojasi vi
suomeniniu aptarnavimu.

LIAUDIES ŠVIETIMO 
DIRVOJE

Valstybės sąskaita orga
nizuotas nemokamas liau

dies švietimas, kurio dėka 
beveik likviduotas neraš
tingumas Lietuvoje ir įves
tas privalomas septynmetis 
mokymas. Jeigu prieškari
niais metais Lietuvoje bu
vo 69 gimnazijos ir 27 pro
gimnazijos, kuriose mokėsi 
20,700 mokinių, tai 1959- 
1960 mokslo metais Tary
bų Lietuvoje veikė 624 vi
durinės ir 944 septynmetės 
bendrojo lavinimo mokyk- 
los-internatai. Jų tarpe — 
123 darbininkų, 50 kaimo 
jaunimo vidurinių ir 2 ne
akivaizdinės vidurinės mo
kytos bei 38 kaimo jauni
mo septynmetės mokyklos. 
Visų šių mokyklų V-XI 
klasėse praėjusiais mokslo 
metais mokėsi 8 kartus 
daugiau moksleivių, negu 
paskutiniaisiais buržuazi
jos valdymo metais. 1932 
metais Lietuvoje kiekvie
nam tūkstančiui gyventojų 
buvo vos 64 žmonės su vi
duriniu ir nepilnu viduri
niu išsilavinimu, o pernai 
jų tam pačiam gyventojų 
skaičiui teko po 175 žmo
nes. Liaudies švietimui vis 
didėjančios lėšos 1959 me
tais Lietuvos valstybinia
me biudžete sudarė 21 pro
centą visų išlaidų.

Tuo pat metu Tarybų 
valdžia išleidžia milžiniš
kas lėšas kvalifikuotiems 
specialistams ruošti. Juos 
respublikoje ruošia 12 auk
štųjų mokyklų ir 72 specia
liosios vidurinės mokyklos. 
Lietuvoje kiekvienam tūks
tančiui gyventojų 1939 me
tais teko tik 2 žmonės, bai
gę aukštąjį mokslą, o 1959 
metais jau 13. Aukštosiose 
mokyklose iš kiekvieno de
šimties tūkstančių Lietuvos 
gyventojų 1939-1940 mok
slo metais mokėsi 14 žmo
nių, o dabar — 92. Tokiu 
būdu, šiuo metu Lietuvoje 
dešimčiai tūkstančių gy
ventojų tenka beveik trigu
bai daugiau studentų, ne
gu Austrijoje, Šveicarijo
je ir Italijoje, 3,5 karto 
daugiau, negu Olandijoje.

O kiek kainavo visuome
nei paruošti pokario me
tais apie 60 tūkstančių kva
lifikuotų darbininkų darbo 
rezervų sistemoje!

KULTŪRA, MOKSLAS, 
MENAS

Vešliai klesti socialistinė 
kultūra, mokslas, menas. 
Šiems reikalams per pasta
ruosius penkerius metus 
skiriamų lėšų sumos iš val
stybinio biudžeto padidėjo 
apie du kartus. Jeigu 1939 
m. vienam gyventojui buvo 
išleista vidutiniškai po vie
ną knygą, tai 1959 m. — 
beveik po 5 knygas. Tūks
tančiui gyventojų šiuo me
tu tenka 708 egz. laikraš
čių ir žurnalų, o bendras 
prenumeratorių skaičius iš
augo iki 1,876,900.

Buržuazijos valdomoje 
Lietuvoje nebuvo tokių įs
taigų, kaip kultūros namai, 
klubas-sRaitykla. Dabar 
yra 738 kultūros namai, 

mams, invalidams aprūpin
tu ortopediniais - protenzi - 
niais reikmenimis.

Kaip matome, dabar Li< - 
tuvoje didžiulės lėšos sk - 
riamos socialinėms-kultūri- 
nėms priemonėms finansut - 
ti. Valstybės išlaidos socL-, 
linėms - kultūrinėms reik
mėms per mėnesį vienatį 
darbo žmogui dabar skai 
čiuojamos dešimtimis rub 
lių. Per septynmetį išlaido: 
tam tikslui žymiai padidė
ja ir 1965 metais sudarys 
daugiau kaip 4,000 rublių 
kiekvienam darbo žmogui. 
Tuo tarpu biudžeto soči ai i- 
nės-kultūrinės išlaidos 1938 
metais, škaičiuųant vie
nam gyventojui, tesudarė: 
tik vieną litą ir 63 centus-\ 
per mėnesį.

Darbo žmonių gyvenimo j 
lygio kėlimo inteiesais sis- 
temingai mažinanns vartę- 
jamų prekių ir vsuomenC 
nio maitinimo kairos. Jo\ 
buvo sumažintos diugeliui\ 
prekių ir šiemet. \
GERIAU, IR DALGIAU’ - \

VALGYS - \
Tarybų valdžios ūpini- 

mosi dėka nepaliaijamai 
gerėja darbo žmonių gyve
nimas ir nenukrypstamai 
kyla kultūrinis lygis. Dar
bo žmogus Tarybų vadžios 
metais pradėjo geriau mai
tintis, rengtis. Darbininkų 
šeimose, pavyzdžiui, 1959 
m. palyginti su 1953 m. 
mėsos ir mėsos produktų 
suvartojimas padidėjo 727s 
pieno ir pieno produktų - 7€%, 
riebalų — 11%, kiaušinių 
— 39% ir konditerijos ga
minių — 65%. Kolūkiečių 
šeimose per tą patį laiko
tarpį mėsos ir mėsos pro
duktų suvartojimas padidės 
jo 49%, pieno ir pieno proA 
dūktų f— 38%, riebalų —, ■ 
72%, kiaušinių — 88%j \ 
konditerijos gaminių, —,U 
79%, cukraus — 81%. Tek
stilės prekių ir odinės ava
lynes sunaudojimas, skai-” 
čiuojant vienam Lietuvos 
gyventojui, padidėjo paly-' 
ginti su prieškariniais me
tais daugiau kaip 2 kar~ 
tus, kultūrinės-buitinės pa
skirties prekių — keliolika 
kartų.
ŠVIESI IR LAIMINGA 

ATEITIS 
* » ♦ f

Laimingai gyvena ir; 
džiaugsmingai dirba lietu
vių tauta, žengdama pla
čiuoju tarybiniu vieškeliu.; 
Šiendien Lietuva milžiniš
kų statybų pastoliuose, vi
sur virte verda kūrybinis 
darbas. Visu ūgiu pakilęs 
Lietuvos darbo žmogus 
kuria savo šviesų ir laimiu-, 
gą gyvenimą be siurbėlių 
ir išnaudotojų. Jis dabar 

i įsitikino ką reiškia dirbti' 
sau, socialistinei visuome
nei. Todėl lietuvių tauta' 
be galo brangina didžius 1 
iškovojimus visose ekono- 
minio ir kultūrinio gyveni; 
mo srityse. Veltui buržua- / 
žiniai nacionalistai, netekę / 
fabrikų ir dvarų, karkia i? 
šmeižia tarybinę tikrovę. 
Jokie užjūrio Ūkininkai ne
padės jiems sutrukdyt mū
sų žengimo į priekį. Kaip 
savo ausų jie nemato, taip 
jiems nepamatyti Lietuvos, 
kurioje nevaržomai šeimi
ninkautų kapitalistai, dva
rininkai, užsienio monopo
listai.

Džiaugsmingai švęsdama 
šlovingąjį Tarybų Lietuvos 
dvidešimtmetį, lietuvių tau
ta visu balsu pareiškia, kad 
ji tvirtai žengia teisingu 
tarybiniu keliu į gražesnę 
ateitį.

M. Šumauskas
25. VI. 60

1,329 klubai-skait y k 1 o s. 
Kiekvienai valstybinei ma
sinei bibliotekai (jų dar 
yra ir profsąjunginių, ir 
mokslinių, ir kitų žinybų) 
šiuo metu tenka pusantro 
tūkstančio gyventojų, kai 
tuo tarpu buržuazijos vieš
patavimo metais vienai bib
liotekai teko 22 tūkstančiai 
gyventojų.

1940 m. veikė tik 66 ki
no įrengimai, iš jų — 26 
kaimo vietovėse. Šiemet ki
no įrenginių skaičius pa
sieks iki 1,096, iš jų kaimo 
vietovėse bus 953. Tarybų 
valdžios metais sukurta 
nacionalinė kinematografi
ja. Kino lankymas kaime 
tapo įprastu reiškiniu.

Daina ir liaudies šokis, 
jautri kanklių melodija, gi
musi ir išpuoselėta liaudies 
gelmėse, skambės šlovingo
sios sukakties dieną kaip 
laimingo ir džiaugsmingo 
lietuvių tautos gyvenimo 
išraiška. Apie 10 tūkstan
čių saviveiklinių chorų, 
liaudies instrumentų bei 
pučiamųjų instrumentų or
kestrų, liaudies šokių rate
lių, kaimo kapelų, kanklių 
ir skudučių ansamblių ir 
kitų kolektyvų Respubliki
nės jubiliejinė dainų šven
tės dienomis pasirodys nau
joje estradoje gražiajame 
Vingio parke Vilniuje. Šių 
metų Respublikinė dainų 
šventė savo užmoju ir pro
gramos turtingumu bus di
džiausia ir įdomiausia iš 
visų buvusių švenčių. Ši 
šventė bus 220,000 respub
likoje esančių saviveikli
ninkų darbo ir kūrybos ap
žiūra.
SVEIKATOS APSAUGA

Svetur gyvenančius ir be
silankančius tėvų žemėje 
lietuvius stebina puikiai 
organizuotas nemokamas 
medicininis aptarnavimas. 
Tam reikalui yra 296 ligo
ninės su 20,5 tūkstančio lo-1 
vų. Šių medicinos įstaigų 
1938 metais tebuvo 71, o 
jose lovų skaičius tesiekė 
tik 4,250. Prieš karą vie
nas gydytojas teko 1,400 
Lietuvos gyventojų, o da
bar 590. Švedijoje vienas 
gydytojas ir, ž i n o- 
ma, už pinigus aptarnauja 
720 žmonių, Anglijoje — 
850, o tokioje Turkijoje — 
net 3,730 gyventojų. Vis 
gerėjančio medicininio ap
tarnavimo dėka mirimu 
skaičius Lietuvoje, skai
čiuojant tūkstančiui gyven
tojų, sumažėjo 1958 metais 
palyginti su 1939 metais 
nuo 13,6 iki 8,2.

Tuo metu, kai kapitalis
tinėse šalyse butų nuoma 
sudaro 25-30% šeimos biu
džeto, pas mus ji tesiekia 
4-5% šeimos biudžeto. To
kia nedidelė butų nuoma 
nepadengia namų eksploa
tacijos ir kapitalinio re
monto išlaidų. Dėl to tam 
tikros lėšos iš visuomeni
nių fondų eina gyvenamų
jų namų išlaikymui.

Tarybų valdžia kasmet 
vis daugiau lėšų skiria pen
sijoms išmokėti. Tam tiks
lui 1955' metais buvo išskir
ta 68,6 milijono rublių. 
1957 m. — 179,8 milijono, 
o pernai net 256,6 milijono 
rublių. Jei 1939 m. pensijas 
gavo vos tik 6,4 tūkstančio 
žmonių ir tai daugiausia 
buvę aukšti valdininkai, tai 
1959 metais jos suteiktos 
120 tūkstančių Lietuvos T. 
S.R. piliečių.

Stambios pinigų sumos 
skiriamos pašalpoms dau
giavaikėms ir vienišoms 
motinoms, invalidų na
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Antanas Venclova

Ateities alsavimas
Šiomis dienomis grįžau 

iš vieno Lietuvos miestelio, 
kurio prieš dešimtį metų 
beveik niekas nežinojo. Šis 
miestelis dabar vis labiau 
traukia tūkstančius žmo
nių, ir tiek jaunimas, tiek 
pagyvenę žmones, radę pro
gos, stengiasi jį aplankyti. 
Čia ypatingai ryškiai ma
tai gimstant tą naujų, švie
sią dieną, kurioje po metų 
kitų gyvens visa Lietuva. 
Šis miestelis yra vietoje, 
kuri seniau buvo tikras už
kampis, *arp nederlingų 
laukų, pekių ir krūmokš- 

' nių. Jis vadinasi Naujoji
Akmenė.

Kuo gi pagarsėjo Lietu
voje ši veta? Kodėl dauge
lio žmonų žvilgsniai kryp
sta į ją su tokiu susidomė
jimu ir meile?

Naujoji Akmenė šiandien 
visoms didžiulėms Lietuvos 
statybons — miestams ir 
k a i mų gyvenvietėms — 
duoda aukščiausios rūšies 
cememą-portlandą. Dieną 
ir nactį rūksta trys aukšti 
kaminai, sukasi trys galin
gos krosnys, prie kurių 
greitai prisijungs ketvir
toji. Greitai iškils čia ir 
naujas šiferio cechas, ku
ris gamins šiferį stogams, 
o taip pat vamzdžius van
dentiekiui, kanalizacijai ir 
kitiems reikalams.

Dar nebuvo baigęsis Tė
vynės karas, o Lietuvos T. 
S. R. Liaudies Komisarų 
Taryba 1945 m. jau priėmė 
nutarimą statyti čia didžiu
lę cemento gamyklą. Tary
bų Lietuvoje turėjo greitai 
išsivystyti ligi tol nematy
to užmojo atstatomasis ir 
statomasis darbas; Nebuvo 
galima elgtis beprotiškai, 
kaip tai darė Smetonos ir 
Tūbelio valdžia — įvežinė- 
ti cementą iš Anglijos, Šve
dijos ar Čekoslovakijos, mo
kant žvėriškus pinigus. Sa
vo kraštą pradėjo tvarkyti 
darbo žmonės, o ne jų iš
naudotojai.

Aš vaikščioju po milžiniš
ką karjerą, kur ekskava- 
toriai kasa klintis, ir, žmo
gaus valdomi, po tris kubi
nius metrus iš karto, pila 
i savivarčius sunkvežimius. 
Sunkvežimių kelias netoli
mas — vos 400 metrų. 
Klintys pakliūva į žaliavų 
cechą, ir čia prasideda dar
bas, kuris baigiasi paga
mintu aukščiausių rūšių 
cementu. Iš aukštų bokštų, 
kuriame jis laikomas, ce
mentas pakraunamas į va
gonus ir naujai nutiesta 
geležinkelio šaka keliauja į 
įvairiausias Lietuvos vie
tas, kur jo laukia tūkstan
čiai statytojų.

Vaikščioju po didžiulius 
gamybos cechus, ir mane 
stebina tai kad čia tik kur- 
ne-kur pamatysi vieną ar 
porą darbininkų— visi dar- 
bb procesai mechanizuti iki 
aukščiausio laipsnio. Greit 
bus įrengta netgi vidujinė 
televizija per kurią vado
vybė aiškiai matys, būda
ma valdymo kambaryje, 
kiekvieną darbo smulkme
ną. Ir vis dėlto gamykloje 
dirba žymiai daugiau negu 
tūkstantis žmonių — tai 
irgi rodo gamyklos didumą.

Fabriko vadovybė — mū
šų jaunimas baigęs mokslus 
daugiausia jau po karo. Tai 
daugiausia Kauno Poli
technikos instituto auklėti
niai, puikiai sugebą vado
vauti stambiai įmonei, per
pildyti planus ir jau keleri 
metai iš eilės laimėti Visa
sąjunginę p e r e i n amą ją 

Raudonąją vėliavą — aukš
tą pasižymėjimo ženklą. 
Gamykloje veikia komunis
tinio darbo brigados. Tai 
sąmoningiausių darbininkų 
organizuotos grupės, ku
rios stengiasi dirbti pavyz
dingai laikytis aukštų mo
ralės ir elgesio normų kas
dieniniame gyvenime, lais
vu laiku mokytis kelti savo 
kvalifikacijas Vakarinėje 
jaunimo mokykloje arba 
užakiniame technikume, 
kuris veikia čia pat mies
telyje. Gamykla dirba tri
mis pamainomis po septy
nias valandas per dieną. 
Kadangi visą darbininkų 
darbą sudaro daugiausia į- 
vairių mechanizmų priežiū
ra, tai suprantama, kad 
darbas žmonių fiziškai ne
išvargina, ir jį gali dirbti 
įvairaus amžiaus žmonės, 
vyrai ir moterys.

Aš labai mėgstu vaikščio
ti po Naujosios Akmenės 
miestelį, kuris šiuo metu 
turi apie 6000 gyventojų. 
Jis nuostabus tuo, kad ligi 
1948 metų čia buvo tuščios 
pelkės, kuriose prisiglaudę 
šiaip taip skurdo vos trys 
Ramučių kaimo gyventojai. 
Dabar aš žengiu plačiomis 
šviesiomis gatvėmis, kur iš 
abiejų pusių eina gražūs, 
patogūs vieno, dviejų ir 
trijų aukštų namai. Gat
vės asfaltuotos, šaligatviai 
kloti cemento plytelėmis. 
Yra kanalizacija ir van
dentiekis. Gatvėse ir sode
liuose jau žaliuoja jauni 
medeliai, veja ir žydi gėly
nai. Eidamas Lenino alė
ja, kairėje pamatau puoš
nų rūmą su kolonomis — 
tai nauji Kultūros rūmai. 
Šitie rūmai gali būti pa
vyzdžiu, kaip reikia staty
ti panašios paskirties pa
status. Puiki salė su didele 
scena, kur vyksta saviveik
los pasirodymai. O gamyk
los darbininkai turi sudarę 
čia savo dūdų ir styginius 
orkestrus, chorą, šokių ra
telį ir labai stiprų dramos 
kolektyvą, kuris savo spek
taklius netrukus rodys net
gi Vilniaus žiūrovams. Vi
sai saviveiklai vadovauja 
patyrę meno vadovai. Kul
tūros rūmų scenoje dažnai 
pasirodo ir Vilniaus bei 
Kauno teatrai, įžymiausi 
respublikos muzikantai, 
rašytojai atvažiavę čia dar
bininkams skaito savo kū
rinius. Be šios, yra dar dvi 
puikios salės, kurių sienas 
įžymiausi mūsų dailininkai 
išpuošė freskomis, o langus 
—■ spalvotais vitražais. 
Puikūs tautinio stiliaus 
baldai puošia visas šias pa
talpas. Rūmuose yra biblio
teka, turinti 15 tūkst. to
mų knygų. Visu šiuo turtu 
laisvai be jokio mokesčio 
naudojasi mūsų darbinin
kai ir visi gyvenvietės žmo
nės. Tiesa, čia pat nuolat 
demonstruojami tiek tary
biniai, tiek daugelio užsie
nio kraštų filmai.

Eidamas toliau, sustoju 
ties puikia nauja vidurine 
mokykla (gimnazija), į ku
rią aš kaip tik buvau pa
kviestas atlankyti mokyk
lą baigusių abiturientų iš
leistuvių proga. Mane nu
stebino puikus didžiulis 
Vilniaus vaįzdas, kabąs 
prieš įėjimą sienoje, platūs 
koridoriai, erdvios šviesios 
klasės, moksliniai kabine
tai, sporto salė. Beveik visi 
abiturientai nusprendė įsi
lieti į gamyklos kolektyvą. 
Jie, kaip nepilnamečiai, 
dirbs po 6 vai. per dieną 
ir, įgiję praktinių įgūdžių, 

po poros metų galės stoti 
į aukštąsias mokyklas įsi
gyti aukščiausių kvalifika
cijų. Su dainomis, šokiais 
ir vaišėmis praėjo jaukios 
abiturientų išleistuvės, ku
riose dalyvavo pedagogai, 
tėvai ir gamyklos atstovai, 
įteikę abiturientams dova
nų ir šiltais žodžiais pa
kvietę juos įsijungti į dar
bininkų kolektyvą.

Miestelyje yra ir kita 
nauja mokykla, nes visi 
moksleiviai vienoje mokyk
loje nesutelpa.

Aš aplankiau Naujosios 
Akmenės polikliniką ir li
goninę, jauno direktoriaus 
chirurgo, prieš kelerius me
tus baigusio Kauno medici
nos institutą, lydimas. Jis 
man parodė puikias naujas 
poliklinikos ir ligoninės pa
talpas. Mane nustebino, 
kaip turtingai aparatūra 
aprūpinta ligoninė. Čia yra 
patys naujausi įrengimai 

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
Vilniuje susikūrė saviveiklinis simfoninis orkestras. Neseniai įvyko pirmasis jo 
koncertas.

Šiame orkestre dalyvauja įvairaus amžiaus, įvairių profesijų žmonės. Tai ir 
studentės, busimosios gydytojos G. Arlauskaitė ir G. Kavaliauskaitė, žemės ūkio 
technikumo dėstytojas agronomas P. Augulis ir kiti.

Nuotraukoje matome saviveiklinio simfoninio orkestro dirigentą R. Balčiūną 
(pirmas iš kairės) su orkestro dalyviais repeticijos metu.

Kino mechanike Elena žemguliene. 1955 metais ji baigė Jurbarko 
V vidurinę mokyklą. Po to Elena gavo paskyrimą dirbti Kauno kilnoja-
\ mo kino “Žaibas” mechaniku. Įvykusioje respublikinėje apžiūroje E.

žemgulienei kilnojamų kinų tarpe buvo pripažinta pirmoji vieta.

Šiuo metu vėl ruošiami skaitikliai kitoms staty
boms Vietnąme, Mongolijoje, Irake.

Nuotraukoje: techninės kontrolės skyriaus bandy
mų stoties viršininkas L. Druskis, prieš išsiunčiant, dar 
kartą patikrina skaitiklius. ,......... •__

Vilniaus elektros skaitiklių gamykla' šiais metais 
pradėjo gaminti tropinius elektros skaitiklius. Pirmoji 
tropinių skaitiklių partija buvo skirta Rangoono univer
sitetui, kuris statomas pagal Tarybų Sąjungos ir Bir
mos vyriausybių susitarimą.

<

' Kovarsko rajono žemėse, 
ten, kur laukas buvo labai 
šlapias, apaugęs krūmokš
niais, trijų traktorių traukia
ma, juda ■ grioviakasė.

Paskutinioji Kauno II vidurinės mokyklos moky
tojos Marijos Baltrušaitienės pamoka. Kolektyvas ją 
išleidžia į užtarnautą pensiją.

... Prieš 40 metų Marija Šeduvos progimnazijoje* 
jaudindamasi pradėjo savo pirmąją pamoką. Daugelis 
jos buvusių mokinių—inžinieriai, mokslininkai, žemės 
ūkio darbuotojai.
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operuoti ligoniams ir jiems 
gydyti. Mes perėjom per 
palatas, kur dovanai, kaip 
ir visoje Tarybų Sąjungo
je, gydomi ligoniai. Teko 
man apžiūrėti ir naujagi
mių skyrių, kur gulėjo ke
letas naujų mūsų piliečių, 
visai neseniai atėjusių į šį 
pasaulį. Poliklinikoje ir li
goninėje visur buvo labai 
švaru, o ligonys džiaugėsi 
esą rūpestingai gydomi ir 
prižiūrimi. Direktoriui aš 
pastebėjau, kad N. Akme
nėje matyt labai daug ma
žų vaikų ir nėščių moterų. 
Jis patvirtino tai, ir mes 
nusrendėme, kad šis reiš
kinys yra aiškiai susijęs su 
geromis ir vis gerėjančio- 
mis gyvenimo sąlygomis.

Alankiau aš ir vaikų lop
šelį, kur priimami vaiku
čiai nuo 3 mėn. ligi 3 me
tų. Čia jie miega, žaidžia, 
valgo, prityrusių auklių 
prižiūrimi. Vėliau jie pa

tenka. į vaikų darželį, kur 
esti ligi 7 metų, kol jiems 
ateina laikas lankyti mo
kyklą. Ir čia vaikučius 
prižiūri ir auklėja prityru
sios auklės. Ar reikia saky
ti, koks tai patogumas ypa
čiai toms motinoms, kurios 
pačios dirba? Ar reikia 

iminėti tai, kad jaunimo 
auklėjimas ir mokymas, 
kaip ir žmonių gydymas, 
vykdomas dovanai?

Išėjęs iš pagrindinių 
miestelių gatvių, aš pama
čiau plaukiojimo baseiną ir 
dirbtinį pliažą, — čia mau
dėsi ir prieš saulutę kaiti
nosi kelios dešimtys žmo
nių. Mat, Akmenės apy
linkėse nėra upių ar ežerų, 
todėl elektrinės pompos 
pumpuoja vandenį iš kar
jero dugno ir vamzdžiais 
siunčia jį į baseiną. Neto
liese dirbo sunkvežimiai, 
ekskavatoriai ir darbinin
kai, stengdamies Tarybų 

Lietuvos sukakčiai „baigti 
puikų sporto stadioną, ku
riame galės vykti įvairios 
sporto varžybos ne tik ra
jono, bet ir respublikos, o 
kartais gal net ir visasą
junginiu mastu.

Štai, trumpai, kaip gyve
na šis naujas miestelis. Ar 
reikia minėti, kad jis turi 
didelį naują universal į ma
gaziną, kuriame, kaip pa
stebėjau, šalia drabužių, 
batų, radijo ir televizijos 
aparatų (televizijcs antenų 
pilna ant visų mistelio sto
gų), žmonės perka ypačiai 
daug baldų — tiek lietuviš
kų, tiek atvežtų iš kitur. 
Mat, darbininkų vidutiniš
kas uždarbis mėnesiui yra 
didesnis už 1000 rublių, ir 
jie gali sau leisti įsigyti ne 
tik minėtus daiktus, — jie 
turi dviračius, motociklus, 
o nemažas skaičius ir leng
vąsias auto-mašinas. Su 
Šiauliais, Žagare, Telšiais 
ir įvairiais kitais miestais 
N. Akmene sujungta daž
nai kursuojančiais autobu
sais, — jais susisiekimas 
labai pigus.

N. Akmenės gyventojai 
—• daugiausia buvę smul
kūs valstiečiai arba samdi
niai, kadaise dirbę dvaruo
se ir lietuviškų bei latviš
kų buožių ūkiuose. Tarybi
nė santvarka šiuos užgui
tus, išnaudojamus žmones 
padarė tikraisiais savosios 
žemės šeimininkais — są
moningais, šviesiais žmonė
mis, kurių materialinė ge
rovė ir kultūra diena iš 
dienos kyla. Ir jiems, ir 
jų vaikams atėjo naujas, 
prasmingas, įdomus ir švie
sus gyvenimas.

Kodėl šia proga, kada 
Tarybų Lietuva iškilmin
gai pažymi savo laisvo gy
venimo dvidešimtį, aš ra
šau apie šį nuošalų Žemai
čių kampelį? Man rodos, 
kad kaip vandens laše gali 
pajusti jūros alsavimą, 
taip šio naujo nuostabaus 
miesčiuko kasdieniniame 
gyvenime gali pajusti atei
ties alsavimą. Visa Tarybų 
Lietuva, broliškų tautų pa
dėdama, stato, kuria, ieško, 

veržiasi pirmyn anksčiau 
niekad neregėtu žingsniu. 
Vos tik paleista pilnu pajė
gumu Kauno hidroelektri
nė, o jau tyrinėjamos vie-1 * 
tos naujai elektrinei ant 
Nemuno, jau statoma nau
ja šiluminė elektrinė, kuri 
duos 12 su puse karto dau
giau elektros energijos už 
Kauno hidroelektrinę. Lie
tuvos laukai pilni traktorių 
ir kombainų, keliai — pilni 
sunkvežimių su plytomis, 
cementu, su javais. Visoje 
respublikoje kaip grybai po 
lietaus dygsta gyvenvietės, 
mokyklos, naujos gamyklos, 
ir visa tai mūsų darbo žmo
nės stato savo pačių laimei 
ir džiaugsmui, o ne po 
nams, išnaudotojams, pra
kaito gėrikams.

Darbo žmogui pas mus 
viskas —: namai ir stadio
nai, mokyklos, bibliotekos, 
teatrai ir ligoninės, filmai 
ir knygos, autobusai, trau
kiniai ir lėktuvai. Štai ko
dėl mūsų darbo žmonės la
biau už viską myli taiką ir 
savo didvyrišku darbu už 
ją kovoja. Štai kodėl su 
tokiu nepaprastu džiaugs
mu visa Tarybų Lietuva 
atžymi pirmąjį savo dvide
šimtmetį, kuris ją, įsijun
gusią į broliškų Tarybų Są
jungos tautų šeimą, išvedė 
į naujo, šviesaus, laimingo 
gyvenimo kelią. Nėra pa
saulyje jėgų, kurios mūsų 
liaudį iš šio kelio pakreiptų 
į šunkelius arba grąžintų į 
sunkų praeities neteisybių, 
išnaudojimo ir priespaudos 
gyvenimą. Tai visam lai
kui turėtų įsidėmėti užjū
riuose gyveną mūsų naujo
jo gyveninio draugai ir rė
mėjai, o taip pat ir priešai, 
kurie veltui netgi atominiu 
karu tikisi grąžinti mūsų 
tautą i tą kelią, kuris veęlė, 
tik į liaudies skurdą ir iš-' 
naudotojų lobimą. Kas mi
rė, to niekas iš kapo nebe
prikels. Kas gimė, tas au
ga, klesti ir žydi pilnavidu
rių naujo gyvenimo žiedu!

Tegyvuoja Tarybų Lietu
vos dvidešimtmetis, pradė
jęs naują, šviesią mūsų 
tautos gyvenimo epochą!



I

r.... ■............................ i
1 MIAMI, FLA. I

MIRUS 1

MARIJONAI MEISONIENE1 1

g Mes reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui 1
Stasiui, jos dukroms Aldonai, Violetai ir Evai, 1 
ir kitiems giminėms, ir jos draugams, kurių ji 1 
gausiai turėjo. Į

A. ir M. Valiuboniai J. ir M. Koch 1
C. ir N. Tamašiūnai M. Zlatkienė 1
(1. ir A. Suvakai J. Sliekai Į
S. ir J. Jurevičiai P. Kriaučiūnai 1

| S. ir A. Kanapini T. Dominaitienė 1
| V. ir K. Stankai A. Paukštienė ■
S E. ir P. Alexandra! J. Viganai gk C. Mii.itai S. ir A. Masonai g
Fj Anna Uagickienė J. Milleriai 1
3 J. Birštonai J. šukaičiai g
1 J. ir M. Paukštaičiai P. Cibulskis g
| V. ir M. Bovinai C. Chapai
1 • St. Urbonai J. W. Thomsonai
S’ V. ir P. Križinauskai G. ir S. DaniaiJ J. ir O. simkai Marijona

pasiilgu-

MIAMI, FLA.
MIAMĖS LIETUVIŲ jau ir “dvarponis” pradė- 

j jė pajusti, kad melagingi 
! jų spėjimai, būk turistų į 
: Lietuvą neįsileido, nubluko. 
iTada jau jie nuliūdo, sakė, 
tai, mat, gal būt, kad ten 

• 'netaip bloga...
Prie to dar jo smutkus 

,da pasižadėjo čia atsi-' padidino trijų tautų bėg- 
lankyti sovietinis diploma-;lių parengimas gelbėjimui 
tas Anastas Mikojanas, tai j “tremtinių”, kaip jie vadi- 
wct:3 “lietuviški veiks- na. žmonių dar susirinko

Tos i Lietuva ekskursi-' 
jos ir sovietinių diplomatų 
i šią šalį atsilankymas mū-. 
su “lietuviškiems veiks
niams” pridarė nemažai1 
rūpesčio ir ekstra darbo.

vietos “lietuviški
niai” nepaprastai susirūpi-(ne taip mažai, bet kada pa
ne. Jų vadas tūlas K., kaip prašė aukų, tai it tie žvirb- 
jis skelbėsi, Lietuvoje bu- liai vanagą pamatę,
vęs- dvarponiu, atrodė iš'giojo užkampius.'Aukų su
groto išėjęs. Jis pasigrie- rinko tik $6.00. Gali būti,

išbe-

2 . Jis pasigrie- rinko tik $6.00. Gali būti,
bęs kirvį ir pjūklą lakstė,i kad tas “dvarponis” iš susi- 

dabar išbėgo į 
stipry- 
Šimu-

organizavo savo savo pase-■ krimitmo 
kėjus dirbti juodą kryžių,; Chicagą pasisemti 
kuriuo tikėjosi išgąsdinti 
Mikojaną ,kada anas atva
žiuos į Miamę. Jis nusive
dė savo pagelbininką pas 
savo sūnų į jo mašinos ga
ražą ir ėmė piaut, tašyt, 
kalt juodą kryžių. Kada 
jau kryžius buvo gatavas, 
jį pastatė taip, kad gatve 
praeidami žmonės gerai jį 
matė ir pečiais traukyda
mi su nusistebėjimu vieni 
kitu klausė: kas čia dabar, 

•kam čia tas gremėzdiškas 
kryžius? Paskui 
jie 
kol jie jį nutempė į Bay- važiavus 
Front Park, iš kur jie pla-|Conn. 
navo gąsdinti
tuo kryžiumi. Bet išgirdo, I šią šalį atvyko 1905. Su- 
kad Mikojanas į Miami vi-'sipažino su St. Meisonu ir 
saS neatvažiuos, vaje, kiek 
nusivylimo, kiek spjaudy
tos! buvo, kad dirbo, pra
kaitavo, kaimynus gąsdino 
su savo tuo gremėzdišku 
kryžiumi, viskas veltui!
Tada pradėjo save raminti, 
girdi: Mikojanas sužinojo, 
kaip jie prisirengę jį pasi-

bes pas Grigaiti ir 
ti...

i
i

MIRIMAI
Paskutiniu laiku giltinė 

pradėjo čia švaistytis. Bir
želio 27 d. palaidojome B. 
Želvį. Į Miami buvo atva
žiavęs iš Cleveland, Ohio.

Liepos 5 d. palaidojome 
Aleną Kvedericfntę,. buvo iš 
Newark, N. J. Ją ilgai 
kankino reumatas ir kas 
ten daugiau. Liepos 11 d. 

gerokai1 palaidojome Marijoną Mei- 
(veiksniai) prakaitavo, |sonienę. Į Miami buvo at- 

iš Waterbury, 
Velionė, po tėvais 

Mikojaną i Šakytė , paėjo nuo Šakių.

įs

am-

apsivedė. Išaugino ir 
mokslino tris dukteris, 
dę išgyveno 53 metus. Ve
lionė išgyveno gražų 
žiu — 81 metus. Abu Mei- 
sonai mulyjo proigresyviš- 
ką spaudą, nuolatos skaitė 
“Laisvę” ir “Vilnį”, pri
klausė visą laiką prie dar
bininkišku 
aukavo visada 
reikėjo.

Manau, jie 
žinomi tarpe Amerikos pro
gresyvių. Paliko liūdesyje 
savo mylimą vyrą, 3 duk-

organizacijų, 
ir visur, kurvažiavo.

JUDŽIAI Iš LIETUVOS
Kada pasklido kulbos, 

kad į Lietuvą skrenda A- 
merikos lietuvių turistai, 
tai veiksniai susispietę sa- teris (visos dalyvavo moti
ve klubelyje pranašavo, nos laidotuvėse), dvi anū- 
kad tai tik propaganda, kės, keturias proanūkes ir 
Vėliau, kai pasirodė, jog vieną brolį Lietuvoje, 
turistai jau Lietuvoje, jie 
raminosi vapaliodami, kad 
tai melas, girdi, jų į Lietu
vą neįleido, vieni sakė, kad 
tie turistai rašo iš Rusijos, 
o kiti, kad iš Lenkijos. Bet 
-Į'ada turistai sugrįžo ir 
parsivežė iš Lietuvos gra- 

' žiu filmų, kurie Miamėj 
buvo rodomi, bėgliai nebe
iškentė, daugelis atėjo pa
žiūrėti. Filmai buvo tokie 
gražūs ir įtikinanti, kad

yra

, ku
rio sūnais velionė labai did
žiavosi, kurie buvo gerai 
išsimokslinę ir eina atsa- 
komingas pareigas.

Koplyčioje atsisveikinimo 
prakalbėlę pasakė E. Slie- 
kienė, išpildydama velionės 
prašymą, nes ji visuomet 
sakydavo Sliekienei: “Ne
užmiršk, kad tu turėsi prie 
mano grabo man prakalbą 
pasakyti.” Buvo susirinkę 
gražus būrelis velionės

JUBILIEJINĖ DAINŲ ŠVENTĖ
Šiandieną jau liepos dvidešimt pirmoji, 
Tai Šventė Tarybų Lietuvos didžioji, 

Nes šiemet dvidešimtmetinė 
Tarybų Lietuvos sukaktis, 
Kuriuose jau jubiliejinė 
Dainų šventė didingai įvyks.

Čia Vingio parkas bus pilnas visokių žmonių, 
Tai yr’ savų ir iš kitur svečių ir viešnių.
Estrada irgi bus pilna spėkų meninių, 
Tenai iš jaunuoliškų tūkstančių krūtinių 

Džiaugsmingas, stiprus dainų • balsas 
Kaip kad varpas gaudžiai suskambės; 
Į taiką šauks lyg kad trimitas 
Ir aiškiai visi supras, girdės.

Ir Lietuvai bus duota garbė šitoj dienoj, 
Kad rado laimę tarybinių tautų šeimoj.

Jonas Juška

Waterbury, Conn.
Išėjęs iš Namų Negrįžo, 

ieškomas
Birželio 25 d. Viktoras 

Zelvis, 70 metų amžiaus, 
gyveno 22 Lawlor St., Wa
terbury. Šeima ieško ir pa
geidauja, kad draugas V. 
Zelvis sugrįštų pas saviš
kius. Visi laukia 
šiai.

Draugas Zelvis 
švietos mylėtojas

| jas. Skaito “Laisvę” 
daugelį metų, taipgi

yra ap- 
ir rėmė-

per 
rėmė

vien 
bet

Mielas drauge, ne 
tavo šeima pasigenda, 
ir daugelis tavo gerų ir ar
timų draugų. Mes visi tavo 
draugai kartu su tavo šei
ma trokštame matyti su- 
grįštant ir veikiant kartu 
dar daug metų.

* *
Labai džiugu pranešti, 

kad draugės Klimontinos 
Jankeliūnienės sveikata ei
na geron pusėn. Teko ją at
lankyti. Atrodo, kad ne už 
ilgo ji galės eiti kasdieni
nes pareigas.

Taipgi teko atlankyti 
draugę Marozienę, kurios 
sveikata irgi gerėja. Vėli
nu greitai abiem draugėm 
pasveikti.

M. Strižauskienė

So. Boston, Mass.
Lietuvių Piliečių Klubas 

nutarė surengti šią vasarą 
pikniką Olympijos parke, 
Worcester, Mass. Per dau
gelį metų klubas savo pik
nikus rengdavo Montello- 
je. Bet kadangi Montellos 
parkas tapo parduotas, tai 
išbandysime Worceste r i o 
parką. Nors, tiesa, bus to
liau parką pasiekti, bet kas 
turi ukvatą, galės nuva
žiuoti automobiliais. Mažas 
skirtumas, keletas mylių. 
Parkas paimtas rugpjūčio

Įsitėmykite dieną ir iš 
anksto rengkitės mūsų pik
nike dalyvauti. Vėliau bus 
pranešta plačiau, ką mes 
šiame piknike turėsime.

J. Skliutas

Binghamton, N. Y.
GRAŽUS JUBILIEJUS

Liepos 3 d. buvo gra
žiai atžymėtas draugų Izi
doriaus ir Helenos Vėžių 
vedybinio gyvenimo jubi
liejus. Puotą surengė jų 
dukra Stephanie Evans ir 
sūnus Peter Vežis. “Parė’ 
įvyko puošniame Cloverly 
restorane. Dalyvavo visi 
Vėžių šeimos nariai, taipgi 
draugės ir draugai, viso 
23 ypatos. Kurie dalyvavo, 
labai patenkinti buvo.

Draugai Vėžiai gavo gra
žių dovanų ir pinigų nuo 

draugų ir pažįstamų su ja 
atsisveikinti. Lai būna jai 
ten lengva.

Žilas Juošas 

dalyvių. Taigi ta proga į 
“Laisvės” fondą aukojo 14 
dol. Ir mes, kurie negalė
jome dalyvauti toje gražio
je puotoje, o buvome kvies
ti, irgi prisidedame prie ju
biliatų pagerbimo su dole
riu kitu. Po du doleriu au
kojo: A. ir J. Navalinskai, 
A. ir J. Žemaičiai, P. ir K. 
Juozapaičiai, U. Šimoliū- 
nienė. Prisidėjo ir dalyva
vusios “parėję” su vienu 
doleriu: V. Kapičiauskienė, 
A. Kumpan ir N. Mačiukie- 
nė. Viso susidaro $25.

Veliju draugams Vėžiams 
susilaukit deimantinio ju
biliejaus.

Draugai Vėžiai yra LDS 
6 kuopos nariai ir “Lais
vės” skaitytojai ir rėmėjai. 
Yra pensionieriai, gyvena 
gražioje apylinkėje ir gra
žiame moderniškame name
lyje. Jie yra labai dėkingi 
tiems, kurie dalyvavo “pa
rėję” ir už dovanas, taipgi 
už aukas “Laisvei”.

Josephine Nelesh

ŠIRDINGI PADĖKA
Širdingai dėkojame drau

gams Frank ir Pauline Wa- 
lantams už draugiškumą 
ir mums suteiktą nakvynę 
laike LDS 14-jo seimo ir 
LLD suvažiavimo, kurie ■ 
įvyko liepos 1-3 dd, Phila- 
delphijoje. Jie ne tik mus 
gražiai priėmė, suteikė na
kvynę ir pavaišino, bet dar 
nuveždavo į sesijas ir iš jų 
parsiveždavo namo.

Dar kartą širdingai ačiū.
A. Žemaitienė
J. K. Navalinskienė

Paterson, N. J.
VIEŠA PADĖKA

Savo laiku buvo “Laisvė
je” rašyta, kad d. P. Saka t 
sunkiai serga ir kad buvo 
išveštas į ligoninę. Dabar 
pranešė jo žmona Sakatau
skienė, kad jos vyras po 
išbuvimo ligoninėje 12 sa
vaičių, sveikatai kiek page
rėjus, tapo parveštas na
mo,, nors dar tebėra labai

P. ir T. Sakatauskai yra 
“Laisvės” skaitytojai ir T. 
Sakatauskienė mane prašė, 
kad aš jos vardu viešai per 
“Laisvę" padėkavočia jų 
draugams ir bičiuliams, 
kurie nuvežė į ligonbutį, 
lankė ligonbutyjė ir na
muose, taipgi ir tiems, ku
rie parvežė iš ligoninės na
mo.

Dėkoja J. ir C. Skarba
liam, J. ir Mrs. Strimilam, 
J. ir T. Dulkiam, M. ir M. 
Semenam, J. ir S. Bimbom, 
J. ir Mrs. Linioniam, jos 
broliui ir brolienei, taipgi 
sūnui ir marčiai, kurie bu
vo atvažiavę net iš Teksu, 
ir P. Malinauskui.

Dar sykį taria širdin
giausią ačiū visiems drau
gams ir bičiuliams, kad 
taip nuoširdžiai atjaučia ir 
pagelbsti nelaimėje.

J. Bimba

Naujosios Anglijos 
menininkų konferencija

Liepos 24 d., 3 vai. po 
pietų, Olympijos parke, 
Worcester, Mass., yra šau
kiama visos Naujosios An
glijos menininkų konferen
cija.

Per pastaruosius kelis 
metus mūsų meno apskritys 
pusėtinai buvo apgriuvęs. 
Visa bėda dabartiniu laiku, 
kad kolonijų draugai apsi
leidę ir nepanaudoja, o ge
riau pasakius, neišnaudoja 
savo parengimuose meni
ninkus. Todėl, šion konfe- 
rencijon yra kviečiami vi
si menininkai ir kolonijų 
veikėjai, kad ateinantį se
zoną mūsų veikimas būtų 
organizuotas, o ypatingai, 
kad būtume pasiruošę tin
kamai atžymėti laikraščio 
“Laisvės” auksinį jubiliejų.

Dar Kartą kviečiame kuo 
skaitlingiausiai ir laiku da
lyvauti.

Meno apskrities
Pirmininkas J. Petrus

Pastabos
LDS seime padarytas ta

rimas ir pavestas pildomai 
tarybai gyvenime įvykinti, 
kad kuopų finansų sekre
toriams būtų mokama nuo 
nario po 50 centų. Šis ta
rimas pagyvins tas kuopas, 
kurios neturi lėšų kuopų 
reikalams.

Bet aš prisibijau, kad 
kuopos, tikėdamos paramos 
iš Centro, nepasidarytų ty
kios, neveiklios, nesirūpi
nančios sukėlimu finansų. 
Aišku, kad yra kolonijų, 
kuriose parengimų negali
ma surengti, bet susidėjus 
dviem kolonijom, manau, 
būtų galimas nors ir mažas 
parengimėlis.

Ir kuopų komitetai turė
tų turėti mintyje, kad ne 
tik privalumas, bet ir pa
reiga ir joms pačioms su 
lėšomis rūpintis.

Antras tarimas — pri
imti naujus narius į ap- 
draudą ir pašalpą be dak
taro egzaminacijos taipgi 
palengvins gauti naujų na
rių.

Kiekviename LDS seime 
padaromi nauji tarimai ir 
pataisoma konstitucija > na
rių naudai. LDS reikalai 
gerai tvarkomi, kas duoda 
pamatą LDS augti, plėsti 
savas ribas su čiagimiais.

Šiuomi tarpu Amerikoje, 
sakoma, dirba 28 milijonai 
moterų, arba 33% visų ša
lyje dirbančiųjų sudaro 
moterys. Iš šio skaičiaus, 
sakoma, yra vienas milijo
nas moterų mokytojų.

Antrame pasauliniame 
kare buvo pagarsėjęs lakū
nas Jimmy Doolittle. Jisai 
1942 m. balandžio 18 d. su 
daugeliu orlaivių ir 80 žmo
nių išlėkė naikinti Tokijo. 
Misijai pasibaigus, sugrįžo 
tik 64 lakūnai ir žuvo 16 
orlaivių. Orlaiviai, išski
riant vieną, žuvo kitose ne
laimėse.

Darbininkai

Vakarinėje Vokietijoje 
paštas tūri sunkumu su 
darbininkais.
meta tą amatą ir eina į ki
tas industrijas darbo ieš
koti. Taip sako biuras, ku
ris parūpina - darbininkus.

Vakarinėje Vokietijoje 
pašto darbininkų mokestis 
valandai 60 centų, .

70 nuošimčių iš septynių 
milijonų kiekvieną dieną 
atspausdintų popierinių 
pinigų yra dolerinės. Dole
ris yra populiarus, jeigu

SHENANDOAH, PA
MIRUS '

PETRUI GRABAUSKUI
Liepos 20 d. sueina metai kai tapo palaidotas 

mano brolis Petras Grabauskas.
Ilsėkis, mano mylimas broli Petreli, ramiai, o 

aš tavo sesuo, kol gyva būsiu, tave visada prisi
minsiu

Ona (Grabauskaitė) Overaitienė

tiek jų per dieną atspaus
dina.

Man prisimena mūsų sei
mai ir suvažiavimai. Mūsų 
eilėse yra gražus skaičius 
prasilavinusių draugų bei 
draugių. Linksma, smagu.

Pilietis

TSRS LAIVAI IR 
JŪRŲ TEISĖS

Maskva. — Tarybų Są
junga protestavo prieš 

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne Į

Prošvaistes
-Šioje knygoje yra paduoti .žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių ęilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų, ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose,

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie, išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50 \

'Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo # 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:.. . ,

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.
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Jungtines Valstijas ir Ka
nadą. Ji sako, kad JAV ka
ro laivas su Nr. 375 ir du 
Kanados karo lėktuvai per
sekiojo TSRS okeanografi
jos laivą “Michail Lomono
sov”.

Tarybų Sąjungos laivas 
tyrinėja Atlanto vandeny
ną, bet mokslininku darbui 
kenkė JAV karo laivas, arŲ 
besisukinėdamas, ir Kana
dos lėktuvai, nors laivas 
buvo 120 mylių nuo Kana
dos krantų.



Trys valstijos susitarė 
bausti greit važiuotojus

Gyvename automobilių I 
gadynėj. Kur tik nepasi- j 
suksi, visur rasi auto susi-1 
kimšimą. Nėra saugios nei j 
gatvės, nei paprasti keliai, i 
ir dar blogiau su didžiai
siais keliais.

Suprantama, kuomet tiek i 
daug mašinų ant kelių, tai 1 
įvyksta nemažai ir nelai
miu ir susimušimų. Kiek-i 
viena valstija turi savo pa-j 
tvarkymus auto vairuoto- i 
jams. Ir, rodos, konkuruo-Į 
ja viena su kita, kad iš-į 
vengti per daug aksidentų. I

New Jersey valstija turi, 
įsteigusi tam tikrą labora-1 
toriją, kuri mokina vairuo-l. 
tojus. Laboratorijos įsteig-,' 
tos visose apielinkėse. Josi 
veikia sekamai. i

Vairuotojas virš 60 metų šiais metais lietuvių tau- 
amžiaus. Jei jam pasitaikei^ iškilmingai mini Tarybų 
akcidentas, būna pasiustas Lietuvos dvidešim t m e t į. 
į tą laboratoriją ištyrimui, Liepos 21 d. senajame Vil-
jo sveikatos. Turi atnešti I 
nuo gydytojo raštą apie sa
vo sveikatos stovį. Jeigu 
sveikatos stovis geras, tai 
ima egzaminuoti tavo regė
jimą. Ir tą daro labai aty- 
džiai. Jei nematai gerai, 
pataria įsigyti akinius. Ti-1 
ria kaip tavo akys nakties 
laiku atsigauna nuo labai 
aiškios šviesos nuo priešin
gos pusės vairuotojo. Žiūri, 
kaip tavo kojos veikia ir 
kaip greitai gali sulai- 
kvti auto. Turi atsakyti į 
26 klausimus važiuotės pa
tvarkymu.

Prie to duoda įvairių i 
klausimų, kurie nieko ben- 
ro neturi su vairavimu au
to. Klausimai būk tai esą 
tam. kad patirti va i rotoj o 
psichologiją. Ir tuos atsa
kymus siunčia psicholoe'is- 
tams Of the Drivers’ Saf-į 
ety, Inc., of New York, Įęų-J 
rių tikslai patirti iš atsa-| Kongo žmonių sukilimas 
kymų,' ar vairuotojo atsa-prieš belgus pilnai supranta- 
kymai neturi ką nors ben
dro su įvykusiu aksidentų.

Greitus vairuotojus bau
sti jau vra susitarė 3 vals
tijos: N. J., Pa. 
Jei Conn, valst. 
jas nesilaiko ir 
10 mylių virš 
greitumo ant N. 
jis per 30 dienu 
leidimo įvažiuoti i N. J. Ir 
tą bausme patvirtina Conn, 
valstija, kas reiškia, kad 
vairuotojas netenka leidi
mo ir Conn, valst. Panaši 
sutartis ir su Pa. valstija. 
Tik skirtumas tas, kad iš 
Pa. neatima leidimo. Tik 
praneša jiems, tai Penna, 
pati atima leidimą.

Ignas

li’ Conn, 
vairuoto- 
peržengia 
nustatvta 
J. keliu.

netenka

Miami, Fla.
Liepos 9 d. mirė Marijo

na Meison (Šakiūtė), sulau
kusi pilnus 80 metų. Sun
kiai sirgo apie metus laiko. 
Ji buvo sena gyventoja, čia 
atvyksi iš Easton, Pa.. Bu- 

\vo pažangi draugė.
u Šermenyse dalyvavo trys 
dukros — Aldona, Violet ir 
Eva, ir tėvas Stasys. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Žemai
tijos, Plungės apylinkės. 
Trumpą prakalbėle pasakė 
E. Sliekienė, dalyvaujant 
daug artimųjų pažangiečių 
draugų.

Lai būna tau, Mariute, 
lengva ilsėtis Dėdės Šamo 
krašte.

Kitą kartą parašysiu 
daugiau. ‘

V. J. Stankus

Chicago. — Republikonų 
partijos nacionale konven
cija prasidės liepos 25 die
ną. Joje bus nominuotas 
kandidatas į JAV preziden
tus.

VENGRIJA. Neseniai Vengrijos Liaudies Respublikos sos
tinėje Budapešte buvo atidaryta pramonės mugė, kurioje 

| dalyvavo 19 šalių, tame tarpe ir Tarybų Sąjunga.
Nuotraukoje: mugės teritorijoje.

Didžiajai tautos šventei

niuje, Vingio parke, naujai 
pastatytoje didžiulėje estra
doje iš 35 tūstančių respub
likinės Dainų šventės daly
vių krūtinių plačiai nu
skambės lietuvių liaudies ir 
Tarybinės danos, broliškų 
tarybinių respublikų kom
pozitorių kūryba. Dainų 
šventes programą papuoš 
liaudies šokėjų, liaudies in
strumentų orkestrų ir kitų 
kolektyvų pasirodymai. Šiai 
didžiulei ir puikiai šventei, 
kuri bus dvidešimtmečio 
minėjimo širdis, ruošiasi vi-

KRISLAI
( fąsa iš pirmo pusk) 

paskelbė prezidentastu s
James Monroe. Su ja jis pasi- 

, ėmė visas Lotynų Amerikos 
' respublikas savo globom Tai 
I ir viskas.

mas. Jie nori nusikratyti jų 
viešpatavimą. Jie nori, kad jų 
pačių rankose būtų krašto ar
mija ir visos kitos įstaigos.

Reikia tikėti, kad Jungtinių 
Tautų įsimaišymas padės 
jiems susidoroti su buvusiais 
viešpačiais.

kad Ni- 
rengiasi 
militari- 
tikslas: 
žmones,

šio gando
Amerikos
juos prieš Tarybų

Kažin kas išsitarė, 
kita Chruščiovas jau 
Kuboje įsteigti savo 
nę bazę, 
pagąsdinti 
pakurstyti 
Sąjungą.

Tiktai gandas apie tarybi
nę bazę Kuboje kai kam ne
beduoda užmigti. Na, o kaip 
su Tarybų Sąjungos žmonė
mis, kurių tiesiog pašonėje 
(Irane, Turkijoje, Norvegijo
je, etc.) jau seniai veikia mil
žiniškos Amerikos militarinės 
bazės? Kaip jie jaučiasi?

Jokūbas Stukas aną dieną 
pamelavo, kad visa Lietuva 
esanti paskendusi girtuoklia
vime. žiūriu, dabar tą biaurų 
šmeižtą pasigavo Kanados 
klerikalų laikraštis. Jo bend
radarbis Al. Gimantas net 
verkia, 
nė nekovoja prieš 
girtavimą, 
lę”.

Ir ko tie 
išgalvos tos 
niekinimui!

AL Gimantas 
kad niekas Lietuvoje 

plintantį 
krintančią mora

sutvėrimai nebe- 
mūsų Lietuvėlės

Plymouth, Pa.
įPlymoutho L.D.S. ir L.L.D. 

kuopų gegužine įvyks liepos 
17 dieną, Kazlauskų-Majaus- 
kų farmukėje, tai yra, toj pa
čioj vietoj, kaip ir pereiti pik- 
nikai-gegužines įvykdavo.

Tikimės. kad diena bus 
graži, tad visus ir visas nuo
širdžiai prašome, iš arti ir 
toli dalyvauti mūsų rengia
moje gegužinėje.

Su valgiais ir gėrimais rū
pintis nereikės — bus įvalias.

Kviečia Rengėjai 

sr Lietuva. Visos Įmonės ir 
kolūkiai, visi darbo žmonės 
nori Tarybų Lietuvos dvi
dešimtmečio vainiką pa
puošti naujomis juostelėmis
— naujais darbo laimėji
mais.

—Su kuo Tarybų Lietu
vos dvidešimtmetį sutinka 
meno pasaulio darbuotojai? 

>— su šiuo klausimu mes 
kreipėmės pas Tarybų Lie
tuvos Kult Iros ministerijos 
meno reikalų valdybos vir
šininką, respublikos nusi
pelniusį meno veikėją V. 
Pečiūra, kuris maloniai su- 
tiko mums papasakoti.

—Tarybų Lietuvo dvide
šimtmeti sutinkame turėda
mi 10 profesinių meno te
atrų ir 8 liaudies teatrus, 
tame tarpe liaudies operą 
Klaipėdoje. Pastaruoju me
tu respublikos teatrai sukū
rė visa eilę spektaklių, ku
riuos žiūrovai aukštai įver
tino. šiuo metu visi teatrai 
ruošia dvidešimtmečiu! pa
statymus, — papasakojo V. 
Pečiūra. — Bus pastatyti J. 
Bubnio “Kovos draugai”, 
V. Miliūno “Žuvėdros palv- 
di”, J. Montvilos “Mirusieji 
prabyla” ir daugelis kitų.

Puikiais kūriniais dvide
šimtmetį sutinka tapyto
jai, grafikai, skulptoriai, 
taikomosios'dailės meistrai. 
Štai kad ir paskutinis skulp
toriaus P. Vaivados darbas
— paminklinė skulptūra 
“Vincas Mickevičius - Kap
sukas”. Skulntorius gerai 
perteikė šio įžymaus lietu
viu tautos sūnaus bruožus. 
Skulptorius J. Vasilevičius 
meistiškai granite iškalė V. 
L Lenino biustą. Visiems 
lietuviams gerai žinoma 
Pirčiupio kaimo tragedija, 
kurio gyventojus hitleri
ninkai ir jų tarnai gyvus 
sudegino. Netrukus šiame 
kaime bus atidengtas pa
minklas aukoms pagerbti ir 
muziejus. Didingas pamink
las vaizduoja sielvarto ap
imtą moterį, kuri kartų 
kartoms primins šiurpias 
mūsų tautos dienas, šauks 
visus kovoti už taiką. Šį pa
minklą sukūrė skulptorius 
J. Jakubonis.

Lietuvių tarybinė muzi
ka, remdamasi lietuvių 
liaudies muzikos neišsemia
mais lobynais, toliau vysto
si ir bręsta. Pastaruoju me
tu Tarybų Lietuvos muzi
kai mus pradžiugino nau
jais kūriniais, kurie atsto
vauja įvairiausius' muzikos 
žanrus, pradedant liaudies 
bei masinėmis dainomis, 
chorine muzika ir baigiant 
stambiomis simfonijomis, 
operomis ir baletais.

Šaunios kompozitorių 
dvidešimtmečio dov anos 
yra V. Klovos opera “Duk
tė”, E. Balsio baletas “Eg
le — žalčių karalienė”, B. 
Gorbulskio operetė “Meilė
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ir skarda”. Puikiai skamba 
B. Dvariono fortepiono 
koncertas, S. Vai n i ū n o 
smuiko koncertas, A. Ra
čiūno ir Bašinsko simfoni
jos. Gerai skamba A. Bela- 
zaro kantata “Mylimai že
mei” (žodžiai V. Montvilos 
ir E. Mieželaičio) ir V. Jur
gaičio poema “Žmogaus sar
gyboje” (žodžiai J. Deguty-

Tarybų Lietuvoje įgyven
dinti didžiojo Lenino žo
džiai, kad menas priklauso 
liaudžiai. Norėčiau paminė
ti tik vieną iš augelio nau
jovių — operos spektaklius 
atvirame ore. Štai šiomis 
dienomis Žagarėje ant Žvil- 
gaičių piliakalnio mūsų sos- 

i tinęs operos meistrai pasta
te B. Dvariono operą “Da
lia”. Susirinko daugiau 
kaip 20 tūkstančių plačios 

• i Žagarės apylinkės gyvento
jų. O šioje operoje kaip tik 
ir apdainuojamas Žvilgai- 
čių piliakalnis. Alytuje ir 
Utenoje atvirame ore buvo 
parodyta V. Klovos opera 
“Pilėnai”, ant Kauno 
kranto — “Dalia”. Ir 
tūkstančiai žiūrovų.

—Tarybų Lietuvos 
darbuotojai

juros 
visur

meno 
respubl i k o s 

dvidešimtmetį pagerbs nau
jais kūriniais, nes tai pati 
didžioji mūsų tautos švente, 
— baigė respublikos kultū
ros ministerijos meno rei
kalų valdybos viršininkas, 
respublikos nusipelnęs me
no veikėjas V. Pečiūra.

Rep.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JUODOJI KNYGA DĖL 

AUTO VAIRUOTOJŲ
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris pasi
rašė įstatymą; kad įvesti 
Jungtinėse Valstijose Juo
dąją knygą pavojingiems 
auto vairuotojams. Į knygą 
bus įtraukiami tie, kurie 
užmušė žmonių arba buvo 
netekę vairavimo teisių (li
censes) per girtumą.

CHRUščIOVAS APIE 
ĮVYKIUS KONGE

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas sako, kad 
Kongo suirutę kelia Vaka
rų imperialistai ir jų kari
nė sąjunga NATO. Jie nori 
ir ant toliau tą milžinišką 
šalį palaikyti kolonijos pa
dėtyje. Jis sako, kad Kon
go kariai gerai daro reika
laudami pašalinti senus ka- 
nninkus iš komandos.

SKAITLINGA KINŲ 
MISIJA JAU KUBOJE
Havana. — Keturiolikos 

žmonių kinų misija atvyko 
į Kubą. Jos priešakyje yra 
Lu-Hsu-čanas, užsienio mi
nistro pagalbininkas. Nu
matoma, kad tarpe Kubos 
ir Kinijos bus įsteigta di
plomatiniai ryšiai. Sakoma, 
kad Kinija pasirengus pirk
ti 500,000 tonų cukraus, o 
Kubai parduoti’ ryžių.

J. VALST. NUTRAUKĖ 
PASITARIMĄ SU TSRS
Washingtonas. — Jung

tines Valstijos nutraukė 
pasitarimą su Tarybų Są
junga reikale pastarosios 
lėktuvų skraidymo tarp 
Maskvos ir New Yorko. Sa
ko, kad tai rezultatai pa
blogėjusių santykių.

Roma. — Jau rengiasi 
Tambroni ministerija pasi
traukti. Parlamente ją rė
mė “naujieji” fašistai. Bus 
bandoma sudaryti naują 
ministeriją, kuri gautų pa
ramą liberalų, social-demo- 
kratų ir republikonų par
tijų.

Kinijos pagalba dėl 
Afrikos tautų

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų centre paaiškėjo, 
kad Kinijos pagalba Afri
kos tautoms nuolat auga. 
Afrikosx tautos atga u n a 
tautinę nepriklausomybę, 
bet Vakarų kapitalistai ne
nori teikti joms ekonominės 
pagalbos. Vieni nenori, kad 
“atsilikę afrikiečiai” pa
jėgtų susitvarkyti, o kiti— 
bijosi, kad įdėti turtai ne
būtų ten nacionalizuoti.

Todėl Afrikos valstybėlės 
kreipiasi pagalbos į Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialisti
nes šalis. Viena po kitai jos 
užmezga diplomatinius ry
šius su socialistinėmis ša
limis ir daro prekybos ir 
techninės pagalbos sutartis.

Afrikiečiai daug pagal
bos gauna iš Kinijos. Vėles
niu laiku virš 600 kinų tech

Keli žodžiai iš Vilniaus
JUSTAS PALECKIS ra- 

šo laišką laisviečiams, ku
riame be kitko sako:

Tai jau sulaukėme sve
čių iš Jūsų krašto, bet ma
žai laiko teturėjome su jais 
pabendrauti. Su pirmąja 
grupe, daugiausiai čikagie- 
čių, susitikome per pobūvį, 
kuriuo metu turėjome pro
gos nuoširdžiai pasikalbėti. 
O rytojaus dieną jie išvy
ko pas gimines.

Antrąją grupę tik trum
pą laiką sutikau ant ryto
jaus po jų atvykimo. Kar
tu palipome į Gedimino 
kalną, iš kur apžvelgėme 
senąjį ir panaujintąjį Vil
nių. Čia turėjau progos su
sipažinti su mieląja Ievute 
bei pasikalbti su kitais 
draugais. Tos dienos vaka
re, Vii 10, turėjau kuriam 

'laikui išvykti iš Vilniaus.
•

Liepos 10 d. vakare Ieva 
Mizarienė parašė trumpą 
laiškutį, kuriame primena:

“Vilniuje įspūdžių tiek 
daug, kad nėra lengva 
trumpame laiške nė pradė
ti juos surašyti. Neužilgo 
parašysiu plačiau...”

Laisviečiy piknikas 
buvo gražus

Piknikas, ruoštas “Lais
vės” naudai, įvykęs Kas- 
močiūtės parke, Great 
Great Neck, N. Y., buvo 
visais atžvilgiais gražus, 
geras.

Žmonės pradėjo suvažiuo
ti ankstokai, na, ir ten sau 
ramiai šnekučiavosi, šoko, 
ką kas tik norėjo, tai ir da
rė iki vėlumos.

Autobusas, gabenęs broo- 
klyniečius į pikniką, buvo 
perpildytas, ne visi, kurie 

KRIAUČIŲ METINIS

PIKNIKAS
Šeštadienį, Liepos-July 30

1960

Polish Nationl Park, Inc.
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

Pradžia 2 vai. dieną — Įžanga 90c.
Maloniai kviečiame dalyvauti siuvėjų parengi

me, jaunus ir senus. Gražiai pasilinksminsite 
prie grynai lietuviškos orkestros.

Kriaučių Lokalus ^-tas

nikinių ir žemės ūkio spe
cialistų atvyko į Gvinėjos 
respubliką.

Alžyro liaudies vyriausy
be, kuri kovoja prieš Pran
cūzijos imperializmą už sa
vo šalies laisvę, dėkinga Ki
nijai, nes pastaroji pasiža
dėjo teikti alžyriečiams 
ginklų ir kitokios pagalbos, 
o jeigu reikės ir laisvanorių 
kovotojų.

Alžyriečiai nepatenkinti 
Jungtinių Valstijų politika, 
kurios būdamos sąjungoje 
su kitais Vakarų imperia
listais, teikia jiems milita- 
rinę pagalbą. Alžyriečiai 
sako, kad “Jungtinių Vals
tijų karo technika ir karo 
specialistai gelbėja Pran
cūzijai kariauti prieš alžy
riečius”.

išleisime Lietuvon 
kitą turistą grupę

Antradienio vakare, lie
pos 26 susirinksime į Lietu
vių Kultūrinį Centrą iš
leist Lietuvon dar vieną 
amerikiečių lietuvių turis
tų grupe.

Dvi grupės jau Lietuvo
je. Pirmoji — chicagiečių 
ir detroitiečių. Antroji su
sideda iš kitų lietuvių kolo
nijų turistų. Pirmąją gru
pę iškilmingai išlydėjo chi- 
cagiečiai. Antrąją — mes, 
newyorkieciai. Dabar tre
čiąją grupę išleisime liepos 
26 d.

Išleistuvėse tikimasi tu
rėti daug palydovų. Tam 
ruošias LLD 1 kuopos ko
mitetas. Bus skanių vaišių. 
Taipgi bus ir trumpa pro
grama. Susipažinsime ne 
tik su vietiniais Lietuvon 
vykstančiais, bet ir atvyks
tančiais iš kitu lietuviu ko- 

C- v
lonijų, net iš Chicagos. Pa
linkėsime jiems laimingos 
kelionės pasiekti ■ Lietuvą, 
ten daug ką pamatyti, savo 
gimines aplankyti. J. G.

SERGA ANTANAS 
LINKUS

Draugė Gaškauskienė iš 
Huntington, L. L, pranešė 
mums, kad Antanas Lin
kus iš Central Islip, L. L, 
turėjo rimtą vidurių ope
raciją ir dabar yra ligoni
nėje. Operacija skaitoma 
pavykusia, ligonis gražiai 
sveiksta ir mano greit ap
leisti ligoninę.

Pr. B.

norėjo vykti, sutilpo.
Didelė padėka priklauso 

mūsų šeimininkėms ir ki
tiems draugams, kurie ap
rūpino svečius maistu ir 
išgėrimais.

Padėka
Anna Kairienė mirė bir

želio 22 d., buvo palaidotu 
birželio 25 d. iš Shalins ko
plyčios į St. Charles kapi
nes.

Nuoširdžiai dėkojame gi
minėms ir visiems pažįsta
miems, kurie atlankė kop
lyčioj ir palydėjo į kapus 
mylimą žmoną-motiną, ir 
Shalins už malonų patar
navimą. O labiausia Albi
nai Vaznienei, kuri pirmu
čiausia toj liūdnoj valandoj 
mums pagelbėjo.

Taipgi visiems už gėles 
ir už užuojautos laiškus 
toj liūdnoj valandoj.

Ilsėkis, a. a. Onute, Ame
rikos žemelėje sykiu su du
krelėm.

Juozas Kairys, vyras 
Jonas Ormanas, žentas 
Jonukas, anūkas

Sunkai grįžo iš 
Kanados

Valys ir Verutė Bunkai 
buvo išvykę porai savaičių 
į Kanadą pas gimines pa
viešėti. Buvo Montrealyje, 
New Glasgowe, netoli Mon- 
trealo ir kitur.

Praėjusį penktadienį Va
lys buvo užėjęs į “Laisvės” 
leidyklą. Sakė, kelionė bu
vo smagi. Susitiko su ne
mažu skaičium kanadiečiu 
lietuvių; iš kai kurių V. 
Bunkus gavo ir “Laisvei” 
pinigų už prenumeratas.

Po miestą pasidairius
PRIGĖRĖ ANT STOGO 
ŠEŠIŲ AUKŠTŲ NAMO
Ketvirtadienį labai smar

kus buvo lietus New Yorke 
ir jo apylinkėje. Žemesnėse 
vietose užsėmė skiepus ir 
gatvės. ” .

Brooklyne, 25 Lefferts 
Ave., gyventojai skundėsi, 
kad vanduo krinta nuo sto
go. Namo prižiūrėtojas A. 
Eiden, 49 metų amžiaus, už
lipo ant stogo ir rado užsi
kimšusį vandens nubčgimo 
vamzdį. Ant stogo, tarp 
mūrinių sienų, jau buvo 
apie dvi pėdos vandens. Jis 
pasilenkęs traukė užnašas 
iš vamzdžio. Tuo kartu van
duo pasileido į vamzdį, 
įtraukė jo ranką, kuri įkliu
vo. Žmogus parvirto ir 
prigėrė.

Spalio 5 d. vėl bus teisia
mas Manhattan© preziden
tas Hula Jack. Pirmesnė 
“jury” nesusitaikė, bet vals
tijos prokuroras Jacką vėl 
traukia teisman.

The Port of New York 
Authority viršininkai nuta
rė paskirti $6,000,000 pagi
linimui kanalų tarp New 
Yorko, Newarko ir Eliza
beth prieplaukų.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojamas vienas fornišiuotas 

kambarys, su teise naudotis virtu
ve, arba be virtuvės, su garažu ar 
be garažo. Richmond Hill, prie 
parko. Skambinti: Virginia 6-0467.

(58-59)
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