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KRISLAI
Taikos ambasadorius. 
Sužavėjo anglus.
Ką Gagarinas pasakė? 
Reikia ji pakviesti pas mus.

Rašo R. Mizara

Kosmonauto Jurijaus Gaga
rino vizitas Anglijoj turi mil

žiniškos reikšmės taikiam 
^tarpvalstybiniam sambūviui, 

visam taikos reikalui.
Nuskrido jis i Londoną trim 

dienom. Londone šiuo tarpu 
vyksta Tarybų Sąjungos pa- 
roda-ekspozicija, tai Gagari
nas manė, kad jo buvimas 
ten atkreips didesnį anglų 
dėmesį į parodą, nors, iš tik
rųjų ta paroda anglų susido
mėjimas buvo ir tebėra be 
kosmonauto vizito didelis.

Londono aerouoste pasitiko 
Gagariną, palyginti, nedide
lis žmonių kiekis, o iš val
džios pusės — smulkūs pa
reigūnai.

Visa tai sukėlė protestus iš 
visuomenės. Aštriai kritikavo 
valdžią ir darbiečiai, ir libe
ralai, 'ir konservatoriai už 
tai, kad Gagarino sutikti į ae
rouostą nenuvyko “didesni 
žmonės”!

Bet kai Gagarinas pasiekė 
Londoną, sujudo visas did
miestis: šimtai tūkstančių — 

kaip milijonas 
išsiliejo į gat

ves didvyriui sveikinti!..
Sveikino, ovacijomis, atro

dė, nebus galo. Ir tai buvo 
kas tokio didelio, valdantie
siems sluoksniams netikėto.

Pamatęs, jog Gagarino vi
zitas nėra juokas, Anglijos 
ministrų pirmininkas Macmil- 
lanas ketvirtadienį pasikvietė 
kosmonautą užkandžių.

O karalienė Elzbieta penk
tadienį pasikvietė garbingą 
svečią arbatėlei ’..

Gagarinas—didvyris ne tik 
Tarybų Sąjungoje, o ir visa
me pasaulyje. Jis pirmas 
žmonijos istorijoje, iškilęs į 
beribę erdvę, aplėkė aplink 
mūsų žemę.

Jis matė mūsų žemę, kaip 
mes matome Mėnulį, tik Ga
garinas matė ją iš arčiau, že
mės grožis, stebint ją iš erd
vės, sako .jis, yra neapsako
mas, neaprašomas...

z Kai jis nuvyko į Manches- 
terį, ten jį sveikino kiti šim
tai tūkstančių žmonių. Gele- 
Jies liejikų darbo unija Ga- 

ariną priėmė savo pirmuoju 
garbės nariu.

— Būti profesinės sąjungos 
nariu yra didžiausia šlovė!— 
dėkodamas anglams, tarė Ga
garinas. — Aš pats taipgi ka
daise dirbau geležies liejimo 
fabrike.

Jurijus Gagarinas — labai 
kuklus vyras. Jis nei kiek 
nesididžiuoja savo atliktu is
toriniu žygiu. Gagarino kuklu
mas — naujo, socialistinio 
žmogaus charakteristika.

—Mano apskridimas aplink 
Žemę,— pasakoja jis, — yra 
pirmas, bet ne paskutinis. 
Tuoj tokių lėkimų bus daug, 
seks vienas kita. Mes turi
me visas galimybes tokiems 
lėkimams įvykdyti.

Ir jis pridėjo:
—Erdvėje vietos užtenka 

visiems — mums, amerikie
čiams, britams, ir kitiems. 
^Aš vaizduojuosi tą didžią die
ną, kai tarybinis erdvialaivis 
išlaipins ant Mėnulio grupę 
tarybinių mokslininkų, kurie

Jungtinių Tautų Asamblėja, 
Kinija ir Jungt. Valstijos

Rašę apie Berlyną ir 
Pabaltijo šalis

Amerikiečiam patiko Tarybų 
Sąjungos bibliotekų tvarka

Jungtinės Tautos, N. Y. 
j—“Jungtinės Valstijos ran
dasi keblioje padėtyje Kini
jos klausime”, rašo John 
McNut. Aišku, kad Jungt. 
Tautų Asamblėjoje bus 
svarstomas Kinijos priėmi
mo klausimas. Daugelis
mano, kad ji bus priimta, 
nes pereitojoje sesi j o j e
JAV su savo šalininkais ga
vo tik biskį virš 55 procen
tų balsų prieš jos priėmi
mą, v w

Kinija turi virš 600,000,- 
000 gyventojų, tai skaitlin
giausia valstybė pasaulyje. 
Afrikos ir Azijos delega
tai mano, kad neleistina to
kią valstybę laikyti už 
Jungt. Tautų sienų. Antra,

Tarptautine jūrininkų unija 
reikalauja suvaldyti Egiptą
New Yorkas. — Interna

tional Transport Workers 
Federation, prie kurios 
priklauso 6,500,000 jūrinin
kų iš 71 šalies, reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos su
valdytų Egiptą, tai yra, 
Jungtinę Arabų Respubli
ką, kuri nepraleidžia Izrae
lio laivų Suezo kanalu.

Federacijos vadovybė nu
tarė: kad jūrininkų unijos 
reikalautų savo šalių val
džių veikti tuo klausimu 
Jungtinėse Tautose.

Joseph Curran, National 
Maritime unijos preziden
tas, jau pasiuntė telegramą 
JAV prezidentui Kenedžiui,

Washingtonas. — Sve
čiuojasi Pakistano prezi
dentas Mohammedas Ayub. 
Jis reikalauja daugiau JAV 
pagalbos Pakis tanui ir 
priešingas JAV pagalbai 
Indijai.

ras britų ir amerikiečių mok
slininkus jau dirbančius ten, 
ir jie visi dirbs kartu, ir pra
dings ta lenktyniavimo dva
sia', kuri šiuo metu glūdi žmo
nėse, kurių mintys sukasi apie 
militarinį lenktyniavimą...

Ką gi reiškia šie kuklūs 
didvyrio žodžiai?

Tai reiškia, kad, norint juo 
greičiau užkariauti erdvę, — 
nors dalį jos — norint pa
siekti Mėnulį, reikia mesti ša
lin mintis apie militarinį gin
klavimąsi, apie lenkytniavi- 
mą, apie tai, kas pirmiau ko
kį baisesnį ginklą išras žmo
nėms žudyti, žmonija turėtų 
gyventi taikoje, turėtų eiti 
prie nusiginklavimo, ir turė
tų visas jėgas pajungti moks
lui, gamtos užkariavimui, Mė
nulio, Marso ir kitų “dangiš
kų kūnų” pasiekimui. Visa 
tai atneštų žmonijai laimę, 
kokios ji per tūkstančius me
tų siekėsi.

Na, o kada gi mūsų šalies 
vyriausybė pasikvies didvyrį 
Gagariną atVyktif į Jungtines 
Valstijas ?

Laikas tam jau pribrendo! 

jeigu ir įvyktų nusiginkla
vimo susitarimas, tai Kini
jai nedalyvaujant, jis būtų 
negalimas įvykdyti.

JAV diplomatai ieško iš
eities. Bet Kinija nesutiks 
stoti į Jungtines Tautas, 
kol Saugumo Taryboje yra 
laikomas Čiang Kai-šeko 
atstovas, o jis pasirengęs 
vetuoti Kinijos priėmimą. 
Jeigu Čiang Kai-šeko atsto
vas vetuos, tai tada Asamb
lėja gali nubalsuoti Kiniją 
priimti ir Čiang Kai-šeko 
atstovą visai pašalinti.

Diplomatai bandys pra
stumti Kinijos priėmimą ir 
tuo pat kartu Jungtinėse 
Tautose palikti ir Čiang 
Kai-šeko “valstybę”.

kad būtų veikiama suvaldy
mui Jungtinės Arabų Res
publikos. Jis sako: ITW 
nutarė, j e i g ų valstybių 
valdžios neveiks per Jung
tines Tautas, tai tada jūri
ninkai paskelbs boikotą 
arabų laivams ir atsisakys 
plaukti Suezo kanalu.

Tarp Izraelio ir arabų 
valstybių eina nesutikimai 
nuo žydų valstybės susior- 
ganizavimo. Egiptas, per 
kurio žemę prakastas Sue
zo kanalas, ne tik nepralei
džia Izraelio laivų kanalu, 
bet ir kitų šalių laivų, ku
rie gabena į Izraelį arba iš 
jo prekes.

Automobilistų unija 
įteikė reikalavimus
Detroitas. — United Au

tomobile Workers unija jau 
įteikė General Motors Co. 
sąlygas reikale kontrakto. 
General Motors Co. yra di
džiausia, jos fabrikuose dir
ba 310,000 automobilių ga
minimo darbininkų, tai uni
ja jai pirmiausiai ir įteikė 
reikalavimus.

Unija reikalauja, kad 
darbininkams, kurie dabar 
gauna po $2.55 per valan
dą, būtų pridėta dar po 26 
centus, nes pragyvenimo 
reikmenys labai pabrango. 
Unijos ir fabrikantų kon
traktas baigiasi su rugpiū- 
čio 31 diena.

NEPAVYKO GYVUS 
SUDEGINTI

Rochester, N. Y. — Poli
cija suėmė J. Phillips, 27 
metų amžiaus, už tai, kad 
jis bandė sudeginti gyvą 
savo moterį ir 7 vaikus. Jis 
buvo juos uždaręs į nusi- 
prausimo kambarį ir namą 
padegęs. Ugniagesiai laiku 
atvyko r šeimą išgelbėjo.

Pamplona, Ispanija. — 
Arenoje bulius subadė du 
matadorus (vyrus, kurie 
stojo su juo į kovą).

New Yorkas. —“The New 
Y o r k Times” kolumnis- 
tas C. L Sufcbergeris, rašy
damas apie vakarinio Ber
lyno klausimą, kalba ir apie 
kitus klausimus. Jis rašo, 
kad jeigu JAV susitars va
karinio Berlyno klausime, 
tai jos turės sutikti su Len
kijos vakarų siena, kuri ei
na išilgai Odro-Neisse upės, 
taipgi, kad Lietuva, Latvi
ja ir Esfįįa yra dalimis Ta
rybų Sąjungos.

Jis atžymi faktus, kad 
Vakarai sutiko, kada Tary
bų Sąjunga atsiėmė Besa
rabiją, Karpatų Ukrainą, 
Vakarų Baltarusijos ir Uk
rainos plotus. Anglija jau 
“de facto” ir “de jure” suti
ko, kad Pabaltijo valstybės 
yra dalimi Tarybų Sąjun
gos. Francūzija pilnai suti
ko ne tik su tuo, kad Lietu
va, Latvija ir Estija yra 
dalimi TSRS, bet ir su Len

Stiprėja kova už 
negry teises

Washingtonas. — < Fede
ralinė JAV vyriausybė kal
tina Baltųjų Piliečių Tary
bą ir balsuotojų pavietuose 
registratorius, kad jie 
Louisiana valstij o j e 4,800 
negrų neprileido prie balsa
vimų.

Iš Little Rock, Ark., pra
neša, kad virš 500 žmonių 
demonstravo, reikalaudami 
nebausti Laisvės keliauto
jus.

Iš Jackson, Miss., prane
ša, kad areštavo du negrus 
jaunuolius tik už tai, kad 
jie įėjo į vaistinę pirkti gy
duolių, kur prie durų ne
buvo užrašo “Ir negrams 
galima”.

“Pamiršo” dvi JAV 
senatores - moteris
Washingtonas. — Iš šim

to Jungtinių Valstijų sena
torių yra tik dvi moterys— 
Margaret C. Smith, respub
likonė iš Maine valstijos, ir 
Maurine Neuberger, demo
kratė iš Oregono valstijos.

Senatorių pat o g u m u i 
įrengta naujas maudymosi 
baseinas ir dar keli kiti 
įrengimai. Tam JAV vy
riausybė išleido $41,000. 
Bet moterys senatorės sa
ko, kad jas “pamiršo” ir 
joms nieko neįrengė.

RYTŲ VOKIEČIAI JAU 
SUTVARKYS BERLYNĄ
Berlynas. — Vokiečių 

Demokratinės Respublikos 
vyriausybė paskelbė, kad 
nuo 1 d. rugpiūčio, kurie 
dirba vakariniame Berlyne, 
tai turės gauti valdžios lei
dimą. Iki dabar tokių pa
tvarkymų nebuvo.

Washingtonas. — Indi
jos premjeras J. Nehru 
atvyks lapkričio 10 d.

kijos vakarų siena 'išilgai 
Oderio-Neisse upes.

Kas dėl JAV, jis žymi, 
kad jos kol kas nesutinka, 
bet kelia sekamus faktus iš 
Antrojo pasaulinio karo lai
ko. Jis rašo, kad preziden
tas Rooseveltas sakė Stali
nui, jog jis pilnai sutinka, 
kad Lietuva, Latvija ir Es
tija istoriniai buvo ir yra 
Rusijos dalimis. Taipgi Jal
tos konferencijoje sutiko, 
kad Lenkijos vakarų siena 
būtu nukelta iki Oderio 
upės.

C. L. Sulzbergeris rašo: 
“Jau ištisa generacija lat
vių, lietuvių ir estų užaugo 
po kūjo ir pjautuvo ženklu 
ir nėra mažiausios vilties 
pakeitimui padėties”. Jis 
nurodo, kad Jaltos susita
rimas ir kiti karo laiko su
sitarimai rodo, jog tada 
Vakarų vadai sutiko su da
bar esama padėtimi.

Brazilija nepriima 
kitų diktavimo

Rio de Janeiro. — J. M. 
Cabot, JAV ambasadorius, 
norėdamas paveikti į Bra
ziliją, idant ji nedalyvautų 
neutralliškų valstybių suva
žiavime Belgrade, pareiš
kė: “Brazilija nėra neutra- 
liška... Ji yra pasirašius su
tarčių su JAV ir kitomis 
Amerikos valstybėmis. Ma
nau, kad ji jų nepamirš”.

Brazilijos prezide n t a s 
Quadros atsakė: “Brazilija 
nepamiršta savo sutarčių, 
bet ji netoleruos iš užsienio 
diktuojamos politikos”.

Brazilijos užsienio minis
tras sakė, kad Brazilija sto
ja už taiką ir visų šalių 
draugiškumą, kad ji nesi
deda į jokį karo bloką.

Chicagiečių grupė 
išvyks j T. Lietuvą

Chicogo, III. —Dienraštis 
“Vilnis” paskelbė, kad lie
pos 25 dieną lėktuvu į Vil
nių išvyks gana skaitlinga 
ekskursantų grupė. Dau
giau smulkmenų nepaduo
dama. Manoma, kad čika- 
giečiai Lietuvoje aplankys 
visą eilę vietovių, kaip ir 
pirmosios dvi grupės, viena 
kurių jau sugrįžo, o kita 
dabar vieši Lietuvoje.

KINIJOS PROTESTAS
Pekinas. — Kinijos radi

jas pranešė, kad JAV karo 
lėktuvas skraidė virš San- 
meno salos ir Kwantungo 
provincijos. Kinija sako, 
kad tai buvo jau 160-tas 
toks JAV karo lėktuvų pa- 
sielgimąs.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Francūzija ruošia savo pa
reiškimą vakarinio Berlyno 
klausime ir reikale taikos 
su Vokieti jomis.

• Clevelandas. — Įvyko 
Amerikos bibliotekų vedėjų 
ir specialistų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo v i r š 
5,000 žmonių. '

D. H. Clift, American 
Library Ass’n direktorius, 
kuris su eile kitų bibliote- 
kierių lankėsi Tarybų Są
jungoje, sakė, kad mes, 
amerikiečiai, turėtume 
daug pasimokyti iš TSRS 
bibliotekų tvarkos.

Jie buvo Maskvos, Lenin
grado, Taškento ir dauge
lio kitų miestų bibliotekose. 
Clift sakė, kad TSRS biblio
tekos ne tik turtingos kny
gomis, jų moksline ir kito
kia kokybe, bet turi labai 
gerą tvarką, pagal kurią 
lengvai ir greitai suranda

T. Sąjunga ir Jugoslavija 
bendrai kovos už taiką

Maskva. — Kosa Papovi- 
kas, Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministras, savaitę 
laiko viešėjo Maskvoje. Jis 
dalyvavo ir TSRS aviacijos 
parado apžiūroje. Išvykda
mas ir Maskvos bendrai su 
Tarybų Sąjungos vadais iš
leido pareiškimą, kuriame 
sako, kad jo atsilankymas 
ir pasitarimai su TSRS vy
riausybe buvo vaisingi.

Pareiškime sako, kad 
TSRS ir Jugoslavija visais 
pamatiniais klausimais su
tinka, kaip tai vakarinio 
Berlyno, kovos už taiką, 
nusiginklavimo ir kitais

Apie Jurio Gagarino 
viešėjimą Anglijoje
Londonas. — Tarybų Są

jungos kosmonautas / Juris 
Gagarinas atskrido į Lon
doną tarybiniu “TU-104” 
dideliu lėktuvu. Tūkstan
čiai žmonių jį pasitiko. 
Spaudos konferencijoje da
lyvavo virš 600 laikrašti
ninkų, žurnalistų ir kores
pondentų.

Anglijos karalienė už
kvietė Gagariną pietums. 
Anglų visuomenės yra dide
lis susidomėjimas tarybiniu 
žmogumi, kuris kosmoso 
erdvėse apskrido Žemę. 
Anglų mokslininkai įteikė 
jam medalį.

SAKO: 20,000 VAKARŲ 
VOKIEČIŲ JAU 

BERLYNE
Berlynas. — Rytų Vokie

tijos radijas sako, kad Va
karų vokiečiai atliko karo 
provokaciją, nes anglų, 
francūzų ir amerikiečių 
civiliniais lėktuvais į vaka
rinį Berlyną jau pernešė 
dvi pėstininkų divizijas — 
20,000 karių.

Vakarų viršininkai sako, 
būk tai neteisybė.

----- "■ 71
Seulas. —i Pietinę Korė

ją valdo militaristų taryba, 
kurią sudaro 27 karininkai. 

mos knygos. Jis sakė, kad 
TSRS bibliotekose gerai 
įrengta skaitymo bei infor
macijų rūmai.

R. C. Swank, Internatio
nal Relations Office of the 
Library Ass’n < direktorius, 
sakė, kad jis kalbėjosi su 
vedėjais, kurie lankėsi 
Jungtinėse valstijose. Jam 
tarybiniai bibliotekininkai 
sakė, kad Amerikoje yra 
geri bibliotekų namai, įdo
miai įrengti ir jie šio to pa
simokė iš mūsų bibliotekų 
tvarkos.

D. H. Clift ir R. C. 
Swank pareiškė, kad labai 
naudinga abiejoms šalims 
mokslo žmonių ir net pa
prastų piliečių vienų pas 
kitus apsilankymai.

TSRS ir Jugoslavija pa
sižadėjo viena su antra 
bendradarbiauti ir koope
ruoti.

A. Gromyko, TSRS užsie
nio ministras, sakė, kad Po- 
poviko atvykimas buvo 
naudingas. Vakarų diplo
matai pastebėjo, kad dabar 
jugoslavu ministrą supo vi
sai kitokia atmosfera, negu 
laike jo atsilankymo 1956 
metais.

Londonas. — Fieldmar- 
šalas V. Montgomery priė
mė Kinijos pakvietimą. Jis 
vyks į Kiniją.

R. Vokietija tvarkys 
ryšius su Berlynu

Berlynas. — Otto Win- 
zer, Vokiečių Demokratinės 
Respublikos užsienio minis
tro pavaduotojas, įteikė 
Anglijai, Francūzija i ir 
Jungtinėms Valstijoms no
tas, kad po to, kai su ja so
cialistinės šalys pasirašys 
taikos sutartį, tai Rytų Vo
kietija kontroliuos oro, sau
sumos ir vandens susisieki
mą su Berlynu.

Winzer įspėjo, kad Vaka
rai neapsigavinėtų, būk jie 
su Rytų Vokietija skaitysis 
tik “kaip su TSRS agentū
ra”. Vokiečių Demokratinė 
Respublika yra nepriklau
soma valstybė, jos teritori
joje randasi Berlynas, ir ji 
tvarkys susisiekimą.

GOODYEAR CO. STATO 
FABRIKĄ TURKIJOJE
Akronas. — Goodyear 

Tire & Rubber Co. paskel
bė, kad ji statys fabriką 
Turkijoje automobilių pa
dangų gaminimui. Fabriko 
pastatymui bus išleista $13,- 
000,000. Jame dirbs apie 
300 darbininkų.

Watertown, N. Y. —JAV 
armijos sunkvežimis įkrito 
į upę ir du kariai prigėrė.
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Neramus metas
PASIKLAUSĘS ŠIANDIEN radijo komentatorių, 

paskaitęs buržuazinės spaudos rašeivų - kolumnistų 
straipsnių, žmogus priverstas labai susirūpinti ir klaus- 
tis: “Kas bus?” “Kur einama?”

Nuolat ir nuolat, per radiją ir spaudą, visokie bur
žuaziniai propagandistai nieko daugiau nekalba, kaip 
apie karą, apie pasiruošimą karui. Tai, žinoma, labai 
gadina žmonėms nervus. Kai kuriuos žmones tai varo iš 
lygsvaros. Tik pagalvokite: motina, turinti suaugusius 
vaikus, pasiklausiusi tokių “teorijų”, ką ji galvoja? Ji 
galvoja, kad karas bus, kad jos sūnūs gali bet kada būti 
pašaukti eiti kariauti...

Apie kokį karą tie visokie “ekspertai” plepa? Apie 
karą “su rusais”. Už ką tas karas turėtų būti? “Už 
Berlyną”. Ar tai ne juokinga?

Kodėl amerikiečiai turėtų eiti kariauti “su rusais” 
dėl Berlyno Mūsų šalis, reikia atsiminti, niekad su Ru
sija nekariavo?. Tiesa, Wilsono administracijos laikais 
buvo pasiųsti Amerikos kariniai daliniai į Rusiją, kad 
padėtų kontrrevoliucionieriams nugalėti Rusijos liaudį, 
bet jie iš ten turėjo greit trauktis, nes pamatė, kad nie
ko nebus, kad liaudis laimi ir laimės, kad Spalio revoliu
cija triumfuoja ir triumfuos.

Antrojo pasaulinio karo metu Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos buvo geriausios talkininkės kovoje 
prieš fašistinę ašį. Tai už ką, kodėl dabar jos turėtų 
kariauti?

Atsakymas, mielas skaitytojau, gali būti tik toks: 
karo prieš Tarybų Sąjungą nori Vakarų Vokietijos re- 
vanšistai-fašistai, kurie mierija atkeršyti Tarybų Są
jungai už tai, kad pastarosios armijos be gailesčio kirto 
skaudžius smūgius hitlerinėms armijoms, iki jas pa
klupdė, iki užėmė paskutinę hitlerininkų tvirtumą- 
Berlyną.

Ir dabar šitiems revanšistams pas mus norima eiti 
talkon. Norima, kad Vakarinis Berlynas būtų ginkluo
tas, kad jis būtų paruoštas būsimam karui prieš socia
listinę (Rytų). Vokietiją, na, ir prieš Tarybų Sąjungą. 
Ir dabar prasidėjo ta baisi propaganda už karą, už 
ginklavimąsi, už talką hitleriniams likučiams Vakarų 
Vokietijoje.

Mes jokiu būdu nedasileidžiame minties, kad turė
tų būti dėl Berlyno karas. Mes esame įsitikinę, kad Va
karų Berlyno klausimą galima išspręsti taikiu būdu, 
derybomis. Mes esame įsitikinę ir tuo, kad šiandien abie
jų Vokietijų suvienijimas nebus galimas. O jeigu taip, 
tai tegu Tarybų Sąjunga daro'-aiškią taikos, sutartį su 
Rytų Vokietija, tegu Vakarų Berlynas liekasi laisvu 
miestu, tegu jis susidaro ryšius su tos žemės valdovais, 
kurioje stovi—su Vokietijos Demokratine Respublika/

Būtinai reikia padaryti galą tai piktai, žmonių ner
vus ardančiai užkarinei propagandai!

Taikos savaite Rostoke
PRAĖJUSI SAVAITĖ Rostoko mieste (Vokietijos 

Demokratinėje Respublikoje) buvo nepaprastas įvykis. 
Suvyko ten apie Baltijos jūrą gyvenančių tautų visuo
meninių organizacijų, sporto, meno, spaudos atstovai. 
Rostoke buvo, be kitko, įvajrių tautų sporto ir meno 
festivaliai. Pasakyta kalbų, šaukiančių už taikos išlaiky
mą pasaulyje. “Baltijos jūra—taikos jūra,” buvo sakyta.

Šių metų liepos 7 d. Vilniaus “Tiesoje” telpa tokia 
žinelė:

“Iš Maskvos į Rostoką (VDR) dalyvauti tradicinėje 
"Taikos Pabaltijyje savaitėje” išvyko tarybinės visuo
menės delegacija, kuriai vadovauja TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatas A. Sniečkus.

Delegaciją sudaro Latvijos, Estijos, Leningrado ir 
Kaliningrado miestų atstovai.”

Tenka priminti, kad ši “Taikos savaitė” Rostoke 
šiemet nebuvo pirmoji. Jau, rodosi, per praėjusius tre
jus metus ten tokios savaitės buvo suruoštos, . ir > jose 
gausiai dalyvavo atstovai tautų, gyvenančių aplink Bal
tijos jūrą!

Ayubo Chano vizitas
JAV LANKOSI Pakistano prezidentas Ayubas 

Khanas. Kaip jis ten buvo išrinktas, kas jį išrinko pre
zidentu—kitas klausimas. Bet Ayubą prezidentas Kene
dis priėmė taip ištaigingai, kad dėl to šiandien net ky
la protestai.

Ayubai pagerbti banketas buvo suruoštas palei 
Mount Vernon (Jurgio Washingtono rezidenciją)—tai 
kas nors naujo! Banketas, sakoma, buvo toks ištaigin
gas, kad net pats Kenedis nedrįsta pasakyti, kiek visa 
tai lėšavo I O dėl to pastabos, protestai tuojau iškilo. 
Sakoma, net ir privatūs asmenys buvo prisidėję prie šio 
banketo “su centu kitu”.

Pakistano valdžia nepasitenkinusi JAV valdžios po
litika dėl to, kad Washingtonas per daug kreipiąs dė
mesio į neutralią Indiją. Girdi, Pakistanas, besirubežiuo- 
jąs su Tarybų Sąjunga, visuomet pasirengęs kariauti 
už “Vakarų demokratiją”, o’ Washingtono valdžia ma- 
žai tai įvertinanti; ji daugiau pataikauja Indijai. Gi

Kas ka rašo ir sako
APTARĖ “LIETUVIŲ 
LITERATŪROS 
ISTORIJOS IV TOMĄ

Vilniaus spaudoje skaito
me:

Lietuvos Mokslų akade
mijoje įvyko Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto 
surengtas “Lietuvių litera
tūros istorijos” IV tomo 
rankraščio aptarimas. Ap
tarime dalyvavo Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tuto darbuotojai, Rašytojų 
sąjungos, Vilniaus Valst. 
V. Kapsuko vardo univer
siteto, Vilniaus Pedagogi
nio instituto lietuvių litera
tūros katedrų atstovai. Ap
tarimą įžanginiu žodžiu 
atidarė akademikas K. Kor
sakas. Pranešimą apie 
“Lietuvių literatūros isto
rijos” IV tomo rankraštį 
padarė Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto tarybi
nės lietuvių literatūros sek
toriaus vadovas J. Lanku
tis.

“Lietuvių literatūros is
torijos” IV tomas apima 
lietuvių tarybinės literatū
ros 1940—1960 m. laiko
tarpį ir nušviečia pagrin
dinius jos vystymosi eta
pus. Tomą sudaro apžval
giniai skyriai apie lietuvių 
tarybinės literatūros raidą 
1940—1941 m., Didžiojo 
Tėvynės karo metu ir 1945 
—1960 m. laikotarpiais, 
taip pat atskirų tarybinės 
lietuvių literatūros žanrų 
apžvalgos ir žymesniųjų lie
tuvių tarybinių rašytojų 
monografijos.

Apatrime pasisakė drau
gai A. Venclova, J. Būtė
nas, D. Judelevičius, B. 
Pranškus, Ei Matuzevičius, 
J; Baltrūnas, . Ambra
sas, V. Areška, Ž. Slaviū
nas ir kiti.

Pabaigoje, apibendrinda
mas aptarimo rezultatus, 
akademikas K. Korsakas, 
“Lietuvių literatūros isto
rijos” vyriausiasis redakto
rius, pastebėjo, kad apta
rimo metu pareikštoji kri
tika bei patikslinimai duos 
didelę naudą toliau ren
giant šio veikalo IV tomą 
spaudai.

Du “Lietuvių Literatūros 
istorijos” tomai jau išėjo 
iš spaudos prieš trejetą me
tų. Trečiasis tomas, kiek 
girdėjome, jau yra spaus
dinamas ar gal jau baigtas 
spausdinti. Dabar, kaip 
matome, ruošiamas spau
dai IV-asis tomas, kuris 
bylos apie tarybinę lietuvių 
literatūrą ir apie tarybi
nius rašytojus.

Atspausdinus IV-ąjį to
mą, bus atliktas milžiniš
kas darbas!

Apie mūsų mokyklas
la ir laivų remonto gamyk
la Varnoje padidino savo 
produkciją maždaug 7 kar
tus.

Pernai ši gamykla pradė
jo’ statyti savaeigius vidu
tinio tonažo metalinius lai- 
vuSį o šiemet pradės- ga
minti 5000 tonų talpos kro
vininius laivus.”

PIRMASIS DARBININKŲ 
STREIKAS LIETUVOJE

Kada Lietuvoje įvyko 
pirmasis darbininkų strei
kas? Tai įdomus klausimas. 
Į jį duoda atsakymą J. Ne- 
verauskaite, Lietuvos Vals
tybinio istorijos-revoliucijos 
muziejaus skyriaus vedėja. 
Ji rašo, kad šių metų lie
pos mėnesį sukanka 100 
metų nuo pirmojo darbi
ninkų streiko įvykimo Lie
tuvoje.

J. Neverauskaitės žo
džiais:

“1861 metais per Lietuvą 
buvo tiesiamas geležinkelis 
Peterburgas - Varšuva. Ge
ležinkelio statybos darbai 
vyko prie Dūkšto. Liepos 
mėnesio pradžioje statybos 
darbų kontora kai kuriems 
darbininkams sumažino at
lyginimą. Darbininkų tar
pe kilo didelis pasipikitni- 
mas. Solidarizuodamiesi su 
nuskriaustaisiais, 45 ak
menskaldžiai atsisakė eiti į 
darbą. Sustreikavusieji iš 
samdytojų/ pareikalavo taip 
pat pagerinti maistą ir dar
bo sąlygas.

Streikui malšinti buvo iš
kviesti Zarasų apskrities 
atsakingi pareigūnai, ta
čiau jų įkalbinėjimai bei 
grasinimai darbininkų ne
paveikė. . Jie ryžtingai atsi
sakinėjo pradėki, dirbti. At
vykęs į Dūkštą žandarų ka
pitonas telegrafavo Kauno 
gubernatoriui apie būtinu
mą imtis skubių ir ryžtin
gų priemonių, nes streikas 
esąs labai blogas, kitus dar
bininkus užkrečiantis pa
vyzdys.

Streikas tęsėsi. Iš akty
vesniųjų darbininkų tarpo 
buvo išrinkti keturi atsto
vai, kurie su skundais ir 
reikalavimais nuvyko į Vil
nių pas generalgubernato
rių, tikėdamiesi “rasti tei
sybę”. Čia jų laukė skau
dus nusivylimas —liepos 
mėnesio pabaigoje juos su
ėmė ir įgrūdo į kalėjimą.

Nors šis stichiškai kilęs 
ir menkai organizuotas 
streikas neturėjo pasiseki
mo, tačiau jis įėjo į Lietu
vos darbininku kovos isto
riją kaip pirmą kartą pasi
reiškusi klasinė darbininkų 
kova su išnaudotojais.”

Redakcijos Atsakymai
J. N., , Brooklyn, — Apie 

Praną Bukšnį jaū buvo ga
na plačiai parašyta.- Jūsų 
rašinėlyje nieko naujo ne
pridedama, tai nepasinau
dosime.

J. D. Sliekui “Mūsų kai
mo nuotykiai” gauti. Iš
spausdinsime.

BULGARIJOS LAIVŲ 
STATYBA AUGA

Iš Sofijos rašoma:
“Bulgarijos laivų, staty

ba per trumpą laiką pasie
kė puikių laimėjimų. Šaly
je statomi 3400 tonų talpos 
krovininiai, 250 vietų kelei
viniai laivai,/4000 tonų tal
pos tanklaiviai. Vien per 
pastaruosius 10 metų did
žiausia šalyje laivų statyk-

■ Įi „ ...S -r      
tarp Pakistano ir Indijos santykiai blogi,—vyriausiai 
del Kašmiro provincijos.

Matyt, Kenedžio valdžia šiuo- ištaigingu banketu, 
kokio JAV niekad neparodė Indijos vadovui Nėhru, kai 
jis Čia lankėsi, norėjo lyg ir pasakyti: “Žiūrėkite, kaip 
mes jus, ponas Ayubai, gerbiame!.. Būkite' mums ge
ras!..”

Pakistano liaudis skęsta baisiame skurde. Milijonai 
pakistaniečių miršta be laiko,- nedaval-gę. Bet Pakista
nas yra “Vakarų tvirtuma Azijoje”, skelbia j o vadovai. 
Tvirtuma, pastatyta iš smėlio. Ir būtų didelis juokas, jei 
tai nebūtų tragedija! 
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Per šiuos du mėnesius— 
liepos ir rugpiūtį — moky
tojai ir mokiniai turi vaka- 
cijas. Kuomet pastarieji 
liuesi, tai mokyklų budin- 
kam pasidarė “kančios”.

Per visą šalį bus- išdau
žyta milijonai langųy paga
dinta durų užraktų, sulau
žyta sėdynių, nutepliota 
sienų, nudraskyta nuo: sto
gų vandenio nubėgimo dū
dos, padaryti gaisrai. Ir 
daugiau visokių nuostolių.

Priežodis: “Nėra to blo
go, kas neišeitų ant gero”. 
Vandalai siaučia ir padaro 
milijonus nuostolių, o stik
lų trustas katutes ploja ir 
džiaugiasi, kad geras biz- 
mis.

Šiuo atveju man prisime
na Čarlio Čaplino komedi
ja “The Kid”. Vaikutis eina 
gatvėmis, paleidžia akme
nius į langus, o jo bosas, 
Čarlis Čaplinas,, užsidėjęs 
pilną skrynią stiklų ant ku
pros atokiai sekdamas ber
niuką, gauna darbo: sudau
žytus stiklus atnaujint. Už
baigė darbą, abu linksmi 
džiaugiasi, kad viskas gerai 
pavyko.

New Jersey — Fleming
ton-Raritan pradžios mo
kyklos superintendentas dt. 
Edw. L. Fandt padarė tyri
nėjimą ir surado, kad iš 
554 mokyklų distriktų 389 
mokyklos su juo nekoopera
vo, ir tai jis surado, kad 
per dvejus metus vandalai 
padarė nuostolių New Jer
sey mokykloms apie už mi
lijoną ir pusę doleWli.

Dr. Fandt sako, Kad dau
gelis tėvų mažai paiso, kad 
jų vaikai pasismagindami 
paleidžia akmenį į mokyk
los langus. Ir tai dar skai
to savo rūšies sportu,

Nekurios mokyklos ban
do apsisaugoti nuo vanda
lų, uždedamos dratinius 
sietus ant langų, taipgi ir 
plastikinius, neišdaužomus; 
kitos naktim palieka švie
sas., džianitorius įtaiso sig
nalus, kurie praneša poli
cijai, jei vandalai “darbuo
jasi” apie mokyklas.

Visi tie dalykai reika
lauja daug lėšų- Supranta
ma, jei vandalizmą būtų 
galima sukontroliuoti, tai 
tų bereikalingų išlaidų nei 
nebūtų, ir visiems būtų ant 
sveikatos: mokykloms ir 
taksų mokėtojams.

Ant tų nelaimingų mo
kyklų užpuolė nevien van
dalai, bet nuo jų nelabai 
toli atsilieka ir politikie
riai, kurie susirišę su mo
kyklomis.

Šiuo tarpu didelis nesu
sipratimas eina Jersey City 
mokyklų klausime. Lincol- 
no aukštesnėj mokykloj 
randasi 1,500 mokinių. Ir 
toj pačioj mokykloj yra 50 
.sieninių elektrinių laikro
džių. Bet, girdi, paklausk 
.mokinių, kuri valanda, tai 
atsakymą gauni, — “neži
nau.” Didžiuma tų laikro
džių neina,- o- jei vienas ar 
kitas eina, tai rodo skirtin
gą laiką.

Direktorius D r.- Maxim 
Liosi sako, kad su laikro
džiais1 nėra nieko blogo, rei
kia tik elektros .vielų, nes 
mokykla pastatyta prieš. 44 
•metus, prie laikrodžių nie
kas nei piršto nepridėjo.

Toj pat mokykloj, ant tre
čio aukšto esanti didelė sky 
lė lubose ir per trejus me
tus niekas neužlopo. Iš sy
kio. pradžioj., kuomet sto
gas tik prakiuro, galėjo 
stogą užtaisyti visai pigiai, 
būtų galėję sutaupyti stogą 
ir lubasy ir būtų sutaupę 
dažymą. Su langais ir mo
kyklų kitais .rakandais tas 
pat, — niekas • nesirūpina / A. .. ....

ad- 
Ro- 
be- 
at- 
rū-

pataiso. Ir taip vieni ki
tus kaltina, o tikro kalti
ninko nesuranda. j

Nors mokyklos čia ir ap-p 
leistos, bet ir tų pačių per7 
mažai. Daugely vietų vai
kai lanko mokyklą tik pusę 
dienos, nes stoka vietų ir 
visi negali sutilpti.

Mes, paprasti piliečiai, 
apie mokyklas ir apie šalies 
svarbius prastus reikalus 
labai retai girdime. Girdi
me apie juos tik tuomet, 
kuomet įvyksta valdininkų 
rinkimai. Užsibaigia rinki
mai, būna viskas užglosty
ta ir, rodos, viskas 
viskas ramu.

Taigi, jei ne merų 
mai Jersey City ir
Yorke, tai niekas nebūtų 
kalbėjęs nei apie išgriuvu
sias lubas ir sugedusius 
laikrodžius Jersey City mo
kyklose, ir nei apie žiurkes 
New

tol, kol langas išpuola, su
lūžta, rakandai sutrūksta, 
nebeveikia. Tuomet reikia 
viską iš naujo daryti, ir tai 
sudaro daug išlaidų.

Jersey City randasi ketu
rios aukštesnės dieninės 
mokyklos ir viena vakari
nėm O elementarės 29 su 
32,000' mokinių.

Visose tose mokyklose 
panaši betvarkė, apsileidi
mas taip pat, kaip ir Lin- 
colno mokykloj.

Užklausus mokyklos 
ministrą to riaus John 
manowski, kodėl tokia 
tvarkė mokyyklcse, jis 
sako, kad politikieriai
pinasi mokyklų būdavo j i- 
mu ir mokyklų personalu. 
Bet mokyklų -pataisymui 
pinigų neduoda, verkia, kad 
neturi.

1960-61 metais biudžetas 
buvo $15,740,094, o 1961- 

‘62 metų biudžetą nukirto 
$750,000, iš tos sumos nu
kilto $300,000 ir mokyklų 
pataisymui.

Kuomet reikia didesnio 
pataisymo, tai aišku, kad 
tai padalyti negalima, nes 
nėra užtenkamai pinigų,, 
sako Romanowski.

Mokyklų reikalai nege
riau, o gal dar ir blogiau 
stovi didžiajame New Yor- 
ike. Andai televizorius ir 
laikraščiai pranešė, kad 
ivienoj New Yorko mokyk
loj užplūdo žiurkės ir visur 
vaikus išgainiojo iš mokyk
los. Mokykla per kelias die
nas buvo uždaryta, kol tas 
nelabąsias žiurkes išvaikė.

Klausai žmogus ir nebe
gali suprasti, kaip tai ga
lėjo atsitikti. Mislini- sau, 
gal čia įvyko kokia didelė 
tragedija, gal laivas skęs
ta, tai nuo skęstančio laivo 
žiurkes' bėga.'1 Q/gal' jos ir 
pataikė į tą mokyklą. New 
Yorkas juk yra ant salos ir 

’ apstatytas laivais. Apie 
skęstantį laivą nesigirdėjo.

: Žiurkių užpultoj mokyk
loj pribuvo1 ir meras Wag- 
neris. Išklausė raportą, į-

• sakė žiurkes išgainioti ir 
mokyklų komisionieriui pa
sirodė, kad New Yorko mo
kyklos daug labiau apleis
tos, negu kad Jersey City 
mokyklos. Komisionierius 
kaltina mokyklų superin
tendentus, kad jie nerapor-

- tuoja, kad tą ir tą reikia 
pataisyti. Tie sako,- kad jie 
ra j e-r tuo j a, bet jų nieks ne-

■ klauso. Kiti raportuoja, 
kad kontraktoriams jau 
yra užmokėta už pataisy-

• mą, bet kontraktoriai ne-

gerai,

rinki-
New

Yorko mokyklose.
Ignas

Gerb. Laisvės Ad-cija:
Atsiprašau, kad taip il

gai neatsiunčiau už prenu
meratą. Čia randate čekį 
sumoje $10. Tai bus $9 už 
prenumeratą ir $1 aukų.

Mano mylimas vytas, An
drius Jankeliūnas, mirė ge
gužės 17 d., palaidojom geg.

kapinėse,22 d., 'Šv. Jono 
Brooklyne.

Neilgai sirgo, 
turias savaites, 
įsakė jam gerai ilsėtis, gu
lėti, bet jis atsikėlė, pradė
jo vaikščioti, ir gavo ^tre
ką’ (suparalyžavimą) visa
me kairiajame žone. Geg. 
11 d. nuvežėm ligoninėn, o 
17 dieną mirė.

P'aliko mus liūdesy j, ma
ne, dukterį Dorothy. Sū
naus jau 7 metai kai netu
rim. Norėjom jums anks^ 
čiau pranešti, bet neprisie- 
jo. Su pagarba, Veronika 
Jankeiiūniene, New Mil
ford, N. J.

apie ke- 
Gydytojas

Avalon, N. J.
Liepos 14 d. “Laisvėje” 

korespondencijoje iš poky
lio įvyko korektūros klaida. 
Ten pasakyta, kad iš liku
sio pelno LLD 6-tai Apskr. 
paskirta $22, o turėjo būti 
$32. Taip pat po korespon
dencija nėra parašo, o turi 
būti J. A. Bekampis. Assi- 
prašome.

Praga. — Anglies kasyk
loje įvyko sprogimas ir žu
vo 108 angliakasiai.

ir Vilniaus universiteto niedi-Kauno medicinos institutas 
cinus fakultetai šiemet išleis eilinę jaunųjų specialistų laidą. 
Terapeutų, chirurgų, stomatologų diplomai bus įteikti dau
giau kaip 300 žmonių, o daugiau kaip 300 falčerių-laboran- 
tų, dantų technikų, bendro profilio medicinos seserų ir me
dicinos seserų vaikų įstaigoms paruoš respublikos vidurinės 
mokyklos. ■ - f

beveik bisi baigę aukštąjį ir vidurinį mokslą jaunieji spe
cialistai vyks dirbti į rajonų centrus ir kaimus.

Dabar Lietuvoje kiekvienai dešimčiai tūkstančių gyvento
jų tenka apie 17 gydytojų. Tai žymiai daugiau, negu Anįryt 
lijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir kitose buržuazinėse šalyse. *

Nuotraukoje: Vilniaus universiteto medicinos fakulteto 
5-to kurso studentai, profesoriaus P. Norkūno vadovaujami, 
pirmoje tarybinėje' ligoninėje, atlieka chirurgijos pratybų.
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Kodėl į Kolumbo grabą 
įdėjo geležinius pančius

Gimė Kolumbas Italų že-1 sigelbėjo ir laimingai su- 
mėj, Genujos mieste. Jo tė- grįžo Ispanijon.
vas buvo audėjas, bet jo tas Čia jį karalius su kara
amatas netraukė; nuo pat 
mažumės įknibo jis į kny
gas, skaitė tolimų kelionių 
aprašymus. Jo galvoj gimė 
karščiausias troškimas pa
čiam kokiu nors, būdu tapti 
keleiviu, plaukioti po van
denynus. Džiaugsmo šiur
puliai perėjo per jo kūną, 
kada pagaliau tas jo troš
kimas įvyko: pagaliau ga
vo jis viename laive vietą ir 
galėjo nors netoli, jūrų pa
kraščiais plaukioti.

Vėliau Kolumbas gavo 
progą ir tolimesnėms ke
lionėms. Jis daug skaitė ir 
mąstė. Jis galvojo: kad ga
lima plaukiant į Vakarų 
pusę apiplaukti Žemę ir pa-

liene pasitiko su didžiausia
iškilme ir pagarba: visi da
bar pamatė, kad Kolumbo 
būta 'sumanyta teisingai. 
Jis atvežė jiems atrastosios 
žemės turtų — augalų, gy
vulių ir žmonių, kurių čia 
ligi tol dar niekas nebuvo 
regėjęs.

Dabar Kolumbui davė 17 
laivų ir tūkstantį du šimtus 
ginkluotų vyrų. Jis vėl iš
plaukė atgal į vakarus, šiuo 
kartu jis atrado daug ma
žų ir kelias didžiules salas 
ir tarė, kad tai būsiąs Azi
jos kraštas... Tačiau tai bu
vo Amerika.

Bet čia prasidėjo Kolum
bo nelaimės. Tarp nukelia- Vilniaus garvežių depo mašinistas Antanas Bražukas. Sa-

vo pavyzdingu darbu jis nusi.pelnė visų pagarbą, buvo ' iš
rinktas komunistine darbo brigados vadovu.

Žinios iš Lietuvos Naujos, tobulos staklės - 
VILNIUS. — Šlifavimo

siekti Indiją. Prašė tam vusių su juo žmonių buvo
tikslui laivų Portugalijoje,daug” aukštos kilmės ponų.
bet negavo. Atvyko į Ispa
niją, tų laikų antrą galingą 
pasaulinę valstybę, ir jos 
valdžia sutiko duoti jam 
tris laivus, vieną dideli ir 
du mažus, su 120 žmonių.

Kolumbas nudžiugo. Nors 
portugalai darė daug skers- 
painių, kad jis negalėtų iš
plaukti, dar daugiau sutvir
tinti Ispaniją, bet jis 1492 
m. rugpjūčio 3 dieną išplau
kė į Atlanto vandenyną. 
Plaukė į vakarus. Jo laivai 
buvo mediniai, nedideli, va
romi tik vėjo.

Ispanijos pajūris veikiai 
išnyko jiems iš akių. Kur 
pažvelgs aplinkui, visur 
buvo matyti vien dangus ir 
banguojančios jūros. Slinko 
diena po dienos, savaitė po 
savaitės, — žemės vis ne
matyti: vanduo ir vanduo,; 

fbe galo, be krašto. Neįpra
tę į tokią ilgą kelionę, jū
rininkai nuliūdo: vietoje 
juokavimo jau buvo girdė
ti dūsavimai arba keiks
mai. Dažnai Kolumbas ta
rėsi tame vandenyne turė
siąs mirti.

Jau 2 mėnesiai praėjo, kai 
iškeliavo jis iš Ispanijos; 
žemės vis dar nematyti; kai 
kurie jūrininkai troško ge
riau numirti, ne kaip be
plaukti toliau. Bet štai van- 
duo atnešė žaliuojančių 
medžių šakelių. Visi atgijo: 
gal būti žemė nebetoli?! 
Galiausiai, spalio mėnesio 
14-tą dieną, vienas jūrinin
kas sušuko:

—Žemė!
Visi išbėgo pažiūrėti ir 

pamatė gražią, puikią salą, 
pilną įvairių medžių ir žo-1 
lynų; jos pakrantėmis bė
giojo laukiniai žmonės — 
vyrai, moterys ir vaikai, 
įvairiai pasipuošę. Nuvar
gusių jūrininkų džiaugs

imas buvo neapsakomas: 
vieni bučiavosi, kiti verkė.

Išlipęs Kolumbas šią sale 
praminė San Salvadoru, t 
y., išgelbėjimo sala. Salos 
gyventojai pasitiko Kolum
bą ir jo žmones geruoju, 
žiūrėjo į juos kaip į kokius 
dievaičius arba atėjusias iš 
ano pasaulio dvasias; išgir
dę šaudant, tarė, kad tai 
būsiąs pats dievas atėjęs, 
griausmu nešinas, ir krito 
žemėn. Drabužių jie beveik 
jokių neturėjo, tik buvo ap
sikaišę papuošalais iš 
plunksnų, aukso, kaulų. Iš 
jų Kolumbas patyrė, kad į 
vakarus ir pietus nuo tos 
salos esą žemių, kad tenai 
galima esą rasti daug auk
so ir kitų brangių daiktų.

, Linksmi dabar grįžo Ko- 
. Uumbas ir jo žmonės pra- 

** nešti visiems geros naujie
nos. Kelyje užpuolė baisi

Jie pavydėjo Kolumbui gar
bės ir valdžios, kurią jis bu
vo įgijęs, ėmė jo nebeklau
syti ir priešintis, visaip jam 
kenkti ir skųsti Ispanijos 
vyriausybei. Kolumbas tu
rėjo sugrįžti Ispanijon ir 
pasiteisinti karaliui 
ralienei..

1496 metais jis 
kartą iškeliavo; vėl 
kelias naujas salas, 
kelionės bendrininkai vėl 
prieš jį sukilo, karaliui pra
manė visokių nebūtų daly
kų. Tada karalius išsiuntė 
valdininką, vardu Babadi- 
lą, kad tas visą dalyką iš
tirtų.

Susitikęs Kolumbą, Ba- 
badila surakino ji geleži
niais pančiais, uždėjo ant jo 
grandines ir taip parsiuntė 
Ispanijon. ' Karalius liepė 
paleisti Kolumbą, bet/, vaį- 
dzios nebesugrązinor”

■ Datyar Kolumbas niekam 
neberūpėjo; visi ji užmiršo; 
Žmogus, kuris tiek; metų 
vargo, kol įvykdė savo su
manymą,. kuris atrado vĮsą 
Naująjį Pasaulį, kuris Is
panijos karalystei ir jos gy- 
ventotojams šute i k ė • di
džiausius žemės plotus, ap
dovanojo juos brangenybė
mis, — buvo dabar visų ap
leistas ir paniekintas, vėl 
gyveno varguose, 
badą ir šaltį.

Nebeilgai gyveno 
bas: nuliūdimo ir 
skausmo suspaustas, jis mi
rė 1506 metais. Vykdyda
mas kolumbo norą, jo sūnus 
į tėvo grabą įdėjo grandi
nes ir geležinius pančius, 
kuriais jo tėvas buvo sura
kintas.

Tais pančiais atmokėjo 
Kolumbui valdantieji žmo
nės už tat, ką jis jiems gero 
buvo padaręs.

SKAITYTOJŲ B A LSAI

vėtra, ir Kolumbas vos ne-
nuskendo jūroje. Tačiau iš-

trečią 
atrado 
Bet jo

kentėjo

Kolum- 
širdies

PERSKAIČIUS 
“ŠVIESOS” No. 2

Lietuviu Darbininku Li
teratūros Draugijos leidžia
moje bertaininėje “Švieso
je”, numery antram, yra 
daug žingeidaus skaitymo.

Prozinės eilės ir ritminės, 
nušviečiančios darbininku 
gyvenimą; daug gilių min
čių, c

Apie “Laisvės” auksinį 
jubiliejų raštas brandus, 
bet “L.” pirmūnų paveiks
las daugiau pasako, negu 
pats raštas. Rodosi, tik ne
seniai dirbant tam tikrą lai
ką “Laisvėje0 ir turint rei
kalą su redaktoriais, kal
bėjomės, o po paveikslu pa- 
,žymėtau; “visi - jau- ^mii^ę” -. 
Apie mirusius buvo daug 
rašyta, suprantama, -ne 
apie visus.; Gal ir ne vieto
je, vienok turiu.- pasakyti-, 
kad J. Undžiųs'ir J.- Vąl.at- 
.ka buvo maloniausi “Lais
vės” spaustuvės darbinin
kai. . .,:

k Antano Pureno 80-čio 
prisiminimas yra akstinan- 
tis dirbti, nušviečiantis 
darbus dėl darbo žmonių 
labo.

Du rašiniai apie Leoną 
Prūseiką. Vienas “rašytas 
11957 m.” Redaktorius A. 
Bimba pastebi. Kalbamame 
rašinyje yra vienas R. M. 
pareiškimas, įsiskverbęs 
gal per neapsižiūrėjimą, 
vienok reikia pastebėti: 
puslapyje 47-tam, dešinėje 
skiltyje skaitosi, kad LD- 
LD darbininkų judėjime 
sudaro veikiantįjį aparatą, 
ir kad “Draugija tebelei- 
džia knygas ir jas duoda 
nariams nemokamai.’’

daug nuveikęs 
žmonių (kaipo 

redaktorius,

Taip atrodys energetikų 
miestelis

VILNIUS.—Kasdien ple
čiasi darbų frontas Lietu
vos šiluminės elek t r i n ė s 
statyboje. ' Statytojai sten
giasi dar iki šių metų pa
baigos atiduoti pagrindinio 
pastato dalį montuotojams, 
kurie įrengs čia pirmąjį 
bloką. Tuo būdu sekančiais 
metais bus galima paleisti 
vieną agregatą.

Greta šiluminės elektri
nės statybos sparčiai auga 
energetikų gyvenvietė. Pra
slinks kiek laiko, ir čia iš
kils gražus miestelis, kuria
me gyvens daugiau kaip 5 
tūkstančiai žmonių. Jo pla
čias gatves papuoš dabar 
statomi s t a m b iaplokščiai 
keturaukščiai gyvenamieji 
namai, kurių kiekvienas tu- 

Į rėš po 48-64 butus. Jau 
atiduoti naudotis pirmieji 
keturi namai, šiemet busi
mieji energetikai gaus dar 
apie 8,800 kvadratinių me
trų gyvenamojo ploto. Mies
telio statyboje 90 procentų 
darbų sudaro gelžbetonio 
konstrukcijų montavimas. 
Kiekviena šeima gaus at
skirą butą su visais pato
gumais. Visi gyvenamieji 
namai bus dujofikuoti.

Miestelyje bus pastatytos 
valgyklos, kavinės, bufetai, 
parduotuvės, administraci
niai pastatai, prekybos pa
viljonai, viešbutis, stadio
nas, uždaras plaukymo ba
seinas, kuris veiks ištisus 
metus ir naudos šiltą elek
trinės vandenį. Numatyta 
išasfaltuoti ir apželdinti 
miestelio gatves ir aikštes, 
įrengti skverus.

Kaune atidaryta studentų kavinė. Ją savo jėgomis supro
jektavo ir įrengė Kauno Politechnikos instituto studentai. 
Kavinės salės skoningai apipavidalintos. Jų sienas puošia 
stilizuoti piešiniai iš studentų gyvenimo.

Sudaryta taryba, kuri rūpinasi kavinės .reikalais. Studen
tai čia gali ne tik skaniai užkąsti, bet ir kultūringai pailsėti. 
Diskusijų salėje vyksta pašnekesiai ir pokalbiai mokslo, ko

LDLD nariai moka du 
doleriu — metinę mokestį, 
— ir nieko negauna dova
nai.

Ištrauka iš “Kovos” lei
dinio 1907 metų apie And
rių Baltrušaitį, kurį caris- 
tiniai žandarai nušovė ka
mine pasislėpusį, yra šiur
pulingas prisiminimas Lie
tuvos revoliucinio judėjimo.

(Kalbant apie vieną Bal
trušaitį, mano supratimu, 
būtų gerai, jei kas nors pa
rašytų apie J. Baltrušaitį, 
kuris yra 
del darbo 
žurnalistas.
etc.)

Apie keturis nužudytus 
už kovą prieš buržuazinį- 
kapitalistinį išnaudojimą 
darbininkų klasės yra nau
dingas istorinis raštas.

Telpa keturių nukankin
tų paveikslai ir jų pavar
dės. Man rodosi, jie neturė
jo bendro nei su William 
H. Silvi u, nei su Pirmuoju 
Internacionalu; jie buvo 
“aidoblistai” — I.W.W. ar
ba — International Work
ers of The World. Kapita
listinė spauda juos vadino 
“anarchistais”, nors visi 
bendrai veikė prieš išnau
dotojus. (Jūs smarkiai klys
tate. I.W.W. susiorganiza
vo tik 1905 metais. — Red.)

Gaila, kad A. B. nepasa
kė, kas iššaukė Čikagoje, 
tuo metu, McCormick fab
rikuose streiką.

Apie Voltairį rašinys ge
ras, kaipo asmens gyveni
mo istorija. Ar tame raš
te yra kiek ištraukų iš kny
gos “Vakarų Europos Li
teratūros Istorija?

Rašinys apie “Baltąją 
Demokratiją” labai įdomus, 
parodantis, kaip “baltoji 

1 demokratija” darė gerą, 
nors ir biaurų verslą, ga
bendama juodosios rasės 
žmones su surakintomis 
rankomis ir kojomis.

“Vėžiniai susirgimai ir 
gydymas” — raštelis nau
dingas. Vienok mes, ame- 
kiečiai, esame daug prisi
skaitę apie to gyvūno, at
bulai einančio, vardu pa
vadintą ligą.

Telpa prisiminimas apie 
Džiordano Bruno sudegini
mą ant laužo Romoje, še
šiolikto šimtmečio pabaigo
je, už mokslavimą žmonių, 
kad Žemė nėra plokščia 
kaip blynas, kaip Romos in
kvizitoriai aiškina, bet ap
skrita, kaip Kopernikas 
kalba. Geras raštas.

Inkvizitoriai ne tik Bruno 
sudegino; jie kankino viso
kiais būdais visus, kas tik

Nauji suvirinimo agregatai
VILNIUS. — Specialiam 

konstruktorių biurui prie 
Vilniaus elektrinio suviri
nimo įrengimų gamyklos 
buvo iškeltas svarbus už
davinys — sukurti nedide
lį agregatą, kuriuo būtų ga
lima dirbti kolūkių laukuo
se ir kitose vietose, kur nė
ra elektros energijos.

Tokį įrengimą sukonstra
vo biuro darbuotojai J. Ka
rosas, S. Diržys ir L. Qhlev- 
novičius. Jį sudaro astuo
nių arklio jėgų benzininis 
motoras ir 3' kilovatų galin
gumo generatorius. Agre
gato suvirinimo srovė turi 
120 amperų. Svarbus jo 
privalu m a s — lengvumas. 
Jis sveria 300 kilogramų ir 
gali būt naudojamas au
tomašinoje— remonto dirb
tuvėse.

veikti bekonų fabrikas, ku
ris per pamainą išleis 22 
tonas sūdyto bekono. Be to, 
čia statoma šaldymo kame
ra. Joje per parą galima 
bus sušaldyti 80 tonų mė
sos. Vilniaus mėsos kom
binate neseniai stojo rikiuo- 
tėn paukščių cechas, kurio 
pajėgumas — 11 tonų 
paukštienos per pamainą. 
Įmonėje baigiamas statyti 
3 tūkstančių tonų talpos 
šaldytuvas. Artimiausiais 
metais stambus paukščių 
cechas išaugs Tauragės mė
sos kombinate. Šiemet čia 
paleista vandens paukščių 
perdirbimo linija. Šiaulių 
mėsos kombinate numatoma 
pastatyti dešrų cechą, ku
ris per pamainą galės paga
minti 20 tonų produkcijos.

Paruoštas Panevėžio mė
sos kombinato rekonstruk
cijos projektas. Jo pajėgu
mą numatyta padidinti 
daugiau kaip dvigubai.

Italijos mašinos Kaune
Kaunas. — K. Požėlos 

vardo spaustuvės adresu 
nuolat plaukia nauji tech
nikos įrenginiai. Štai dar 
neseniai įmonės raidžių rin- 
kykloje sunkų rankų darbą 
pakeitė labai našūs įrengi
mai — monotipai. Jie skir
ti surinkti tekstus sudėtin
giems leidiniams — įvai
riausiems žodynams bei ki-_ 
tiems moksliniams d a r- 
bams.

Dabar spaustuvė vėl ga
vo naują įrengimų siuntą. 
Italijos “Andriati” firma 
atsiuntė giliaspaudės maši
ną. Naująja mašina galima 
vienu metu spausdinti 6 
spalvomis sudėtingiausius 
spausdinius.

Koresp.

Įdomūs eksponatai
Kauno Valstybinis istori

jos muziejus renka ekspo
natus, vaizduojančius mūsų 
respublikos pramonę XIX 
amžiuje.

Įdomius eksponatus sura
do Garliavos apylinkės gy
ventojas S. Jokubauskas. 
Tai žemės ūkio mašinos — 
akselinės, kuliamosios su 
jiems skirtais skirtais ma
niežais ir pan. Jie buvo pa
gaminti Kaune prieš pir
mąjį pasaulinį karą.

Apie vis naujus radinius, 
vaizduojančius XIX am
žiaus pramonę, praneša ir 
kiti muziejaus neetatiniai 
korespondentai iš įvairių 
respublikos kampeliu.

Koresp.

munistinio auklėjimo, buities bei kitomis temomis.
Nuotraukoje: Kauno studentų kavinė.

/

pasipriešino jų “mokslui”.
Spartakas

Plečiama mėsos pramonė
VILNIUS. — Per pas

kutiniuosius penkerius me
tus mėsos gamyba Lietuvoj 
padidėjo beveik keturis 
kartus. Šiemet darbo žmo
nės gaus apie 120 tūkstan
čių tonų mėsos ir mėsos 
produktų. Paskutiniaisiais 
septynmečio metais jų iš
leidimas išaugs dar labiau. 
Kaip žinoma, respublikos 
gyvulių augintojai pasiža
dėjo artimiausiais metais 
padidinti mėsos gamybą iki 
245 tūkstančių tonų.

Spartus gyvulininkystės 
vystymasis pareikalavo iš
plėsti mėsos pramonę. Klai
pėdoje pradėtas statyti 
stambus mėsos kombinatas. 
Jau ketvirtaisiais septyn
mečio metais čia stos ri- 
kiuotėn 15 tonų pajėgumo 
per pamainą dešrų cechas, 
o taip pat 3 tūkstančių to
nų talpos šaldytuvas. Nau
joji įmonė pilnu pajėgumu 
pradės dirbti 1963 metais. 
Ji per pamainą išleis 50 
tonų mėsos.

Kauno mėsos kombinate

Premijos už tekstus 
dainoms

VILNIUS. — Respubliki
nio konkurso tekstams ir 
dainoms įvairių švenčių te
matika sukurti žiuri komi
sija suvedė pirmuosius re
zultatus. Peržiūrėta apie 
300 tekstų, iš kurių geriau
sieji premijuoti.

Pirmąja premija pažymė
tas J. Lapašinsko eilėraštis 
“Vėliavos,” skirtas Gegužės 
Pirmajai.

Antrosios premijos pa
skirtos P. Kondratui už ei
lėraštį “Didžiojo Spalio že
mė” ir J. Kalvaičiui už ei
lėraštį “Papartėlis žydi.”

Trečiomis premijomis ko
misija atžymėjo Vyt. Blo
žės eilėraštį “Pinties dai
na,” P. Gerulaičio—“Links
masis brigadininkas” ir K. 
Pūro—“Vestuvių daina.’’

Žiuri komisija paskyrė 
paskatinamąsias premijas 
J. Lapašinskui už eilėraš
čius “D raugų daina” ir 
“žvaigždutės,” o taip pat 
P. Kondratui — už eilėra- 
tį “Jaunimo daina.”

staklių gamykloje įsisavin
ta dviejų tobulesnių mode
lių universalaus ir apva
laus šlifavimo staklių gax 
myba. Serijiniu būdu jas 
bus pradėta išleisti antraja
me pusmetyje.

Dabar ruošiamasi dar 
moderniškesnių — ypatin
go tikslumo šlifavimo stak
lių išleidimui. Jas kuria 
prie gamyklos esantis Liau
dies ūkio tarybos specialus 
konstravimo biuras. Šiemet 
technologinėje laboratorijo
je bus pagamintos ir išban
dytos šių staklių mazgų 
konstrukcijos.

Įmonėje pasiruošta taip 
pat gaminti trijų modelių 
automatus, kuriuos dar 
šiemet gaus Vilniaus kuro 
aparatūros gamykla.

Septyniasdešimt 
metų praėjus

ŠIAULIAI. — Juliaus 
Janonio v a r d o vidurinės 
mokyklos moksleiviai ir pe
dagogai sulaukė netikėto 
svečio: į mokyklą atsilankė 
buvęs jos auklėtinis perso
nalinis pehsini.nkas, seno*- 
sies kartos rašytojas Mar
celinas šikšnys - šiaulėniš
kis.

Pedagogas-rašytojas šią 
mokyklą baigė 1893 metais 
ir nuo to laiko Šiauliuose 
nebuvo lankęsis. Neboda*- 
mas senyvo amžiaus, M. 
šikšnys rašo prisiminimus 
apie savo mokymąsi gimna
zijoje. Norėdamas atgai
vinti jaunystės įspūdžius, 
jus nutarė joje apsilankyti. 
Sveičas gėrėjosi mieste iš1 
augusiomis naujomis mo
kyklomis, vaikų darželiais, 
kinais, didžiulių gyvenamų
jų namų kvartalais, tiesio
mis asfaltuotomis gatvė- 
,mis, žaliu apdaru pasipuo
šusiomis aikštėmis ir skve
rais. Jis papasakojo moks
leiviams apie apie tai, kaip 
atrodė šis miestas prieš 70 
metų.

—Mano jaunystėje buvo 
grįstos tik dabartinės Vil
niaus ir Lenino gatvės, 
pasakė M. šikšnys. — Vil
niaus gatvėje buvo medinis 
šaligatvis. Didžiausias pa
statas mieste buvo ši mo
kykla, vadinama klasikine 
gimnazija. Joje tada mo
kėsi apie 300 dvarponių, 
caro valdininkų ir ūkininkų 
vaikų. Visoje Lietuvoje te
buvo tada tik dvi tokios 
gimnazijos. Dabar gi vien 
jūsų mieste 8 vidurinės mo
kyklos, dvi mokyklos-inter- 
natai, agrozootechnikumas, 
pedagoginis institutas, 10 
su viršum tūkstančių moks
leivių. Apie tai anksčiau 
nebuvo ko ir svajoti. Tai 
davė tik Tarybų valdžia.

Moksleiviai aprodė sve
čiui mokyklos laboratorijas, 
mokymo kabinetus, dirbtu
ves, įteikė atminimo dova- 

7 C 

nas.

Dar viena moderniška 
parduotuvė

KAUNAS. — Mickevi
čiaus ir Kęstučio gatvių 
kampe atidaryta nauja par
duotuvė “Kava—pienas — 
duona.”

Pieno skyriuje pirkėjai 
įsigyja visus pieno produk
tus, kurie išdėlioti dailiuose 
atviruose prekystaliuose —- 
šaldytuvuose. Pienui pils
tyti yra automatiniai pieno 
dozatoriai.

Duona ir jos gaminiai iš
dėstyti besisukančiose len
tynose ir 7-iuose automa
tuose, o prie specialių sta
liukų pirkėjai gali atsiger
ti kvepiančios kavos.

Nauja parduotuvė gražiai 
apipavidalinta.

artimiausiu metu pradės 3 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 18, 1961



ALBANI JO JE - KALNŲ ERELIŲ ŽEMEJE
Žemiau telpą kelionės 

įspūdžiai paraašyti jauno 
Tarybų Lietuvos žurnalisto, 
A. Ragaišio, kuriam teko 
proga lankytis Liaudiškoje 
Albanijoje.—Redakcija

Dar prieš valandą vaikš- 
tinėjome Adrijos jūros pa
krante, atsi sveikinimo 
žvilgsniu žvelgėme į nepa
kartojamą mėlynę. Dar ry
tą su savo naujaisiais drau
gais vaikščiojome stambiau- 
biausio Albanijos uosto gat
vėmis. Dar jaučiu Tiranos 
tekstilės kombinato direkto
riaus Veiso Gebero stiprų 
draugišką rankos paspaudi
mą. Tik vakar kalbėjome 
su Albanijos Darbo jauni
mo sąjungos Centro Kmite- 
to sekretore Vito Puto. Bet 
pietų saulėje blizgantis lėk
tuvas jau atplėšė mus nuo 
žemės.

Žvelgi į pasilieka n č i u s 
miestus, apačioje prabėgan
čias kalnų viršūnių virti
nes, ii dar kartą norisi su
grįžti atgal, prisiminti visa 
tai, kas patirta per tas 13 
taip greit pralėkusių dienų, 
praleistų su svetingu šios 
nedidelės, broliškos šalies 
jaunimu. Bet kaip iš to
kios daugybės vaizdų, įspū
džių, atsiminimų atrinkti 
pačius cha rakteringiau- 
sius?

Lėktuvas neria į aukštį. 
2,000 - 4,000 - 6,000 metrų. 
Kairėje blizga Adrijos jūra. 
Dešinėje žemai plaukia be
kraštis, baltų debesų van
denynas, pro kurio proper
šas matyti kalnų keteros. 
Tai Šiaurės Albanijos Al
pės, kurių aukščiausias Je- 
zerca kalnas siekia 2,692 
rųetrus.

Kiek čia įvairiausių ir 
keisčiausių viršų kalnių, 
tarpeklių; o papėdėse ža
liuoją miškai iš čia atro
do maži lyg samanų kups
teliai. Mašina plaukia 8,000 
metrų aukštyje. Kokie nuo
stabūs reginiai atsiv e r i a 
pro iliuminatorius! Tačiau 
Albanijos gamtos grožis., 
kalnais kalneliais nusėtos 
teritorijos vaizdai, žydrais 
ir niekada neužšąlančiais 
vandenimis skalauj ančių 
krantų puošnumas negali 
prilygti žmonių dvasios di
dybei.- z

Tiranoje yra paminklas, 
kurį aplanko kiekvienas ša
lies pilietis. Stovi šis bal
tas obeliskas ant aukštos 
kalvos akacijomis ir rožių 
krūmais apsodintoje aikšte
lėje Ar tai bus vyriausy
binės delegacijos vadovas, 
ar komjaunuolis, ar eilinis 
turistas, — visi prie šio pa
minklo atneša gėlių, tylos 
minute pagerbia . didvyrių 
atminimą. Čia, kur obelis
kas su penkiakampe žvaigž
de viršūnėje stiebiasi į pa
dangę, ilsisi jaunuoliai, la
biau už gybyvę mylėję lais
vę. Vienoje marmurinėje 
plytoje skaitome: “VojoKu- 
shi. 1918-1942 X. 10.” Tai 
vienas pirmųjų Albanijos 
komjaunuolių, Alba n i j o s 
Liaudies Didvyrių. Žiūri į 
•baltą marmurą, klausai pa
sakojimo, ir vaizduotėje at
gyja praeities vaizdai.
x ...1942 metai. Albanų 
tauta kenčia fašistinės Ita
lijos priespaudą. Bet kal
nuose aidi partizanų kovos 
daina. Susikuria Albanijos 
komunistinė jaunimo sąjun
ga. Rytais* ant stulpų pa
sirodo atsišaukimai, ragi
nantieji priešintis okupan
tams. I padanges lekia 
sandėliai. Vienos diversijos 
metu komjaunuoliai Tira
nos gatvėse sus i r ė m ė su 
stambiu okupantų būriu.

Užvirė nelygi kova. Ke
lias valandas tratėjo šūviai, 
sproginėjo granatos. Italai 
prieš partizanus pasiuntė... 
tankus. Vojo Kushi liko 
paskutinė granata. Minu
tė, antra, trečia... Pasipylė 
kulkosvaidžio kruša. Jau
nuolis nušliaužė už sienos, 
prabėgo kiemu ir šoko ant 
šarvuoto galiūno. Akimir
ka — ir granata—liuke... 
Iki pat Daiti kalno papė
dės nuaidėjo kurtinantis 
sprogimas, kurio aidas il
gai kartojosi tarpkalniuose, 
skriejo kalnų viršūnėmis, 
aplen k d a m a s tvirtaspar- 
nius erelius, sekė legendą 
apie didelę ir karštai mylin
čią jaunuolio širdį.

Tarp palmių, kiparisų ir 
akacijų šviečia Nacionali
nės išsivadavimo kovos mu
ziejus. Ilgai mes stovėjome 
prie stendų, pasakojančių 
apie didelę ir gražią, daug 
aukų ir kančių pareikala
vusią ADJS istoriją.

Jaunimui kovoje prieš fa
šizmą 1939 - 1942 metais 
vadovavo Albanijos kom
jaunimo Centro Komiteto' 
sekretorius Kernai Stafa. 
Tai buvo talentingas rašy
tojas, menininkas ir bebai
mis kovotojas. Kada fašis
tai jį susekė, jis užsidaręs 
name, kaip ir Alfonsas Če
ponis, kovėsi iki paskutinio 
šūvio. Po mirties jam bu
vo suteiktas Albanijos 
Liaudies Didvyrio vardas.

Daug didelės dvasios sū
nų neteko Albanija. Eis 
metai, bet albanai nepamirš 
tų, kurie atidavė savo gy
vybę už liaudies laisvę ir 
laimę.

Aukštai kalnuose ir slė
niuose, prie kelių ir miestų 
aikštėse mes matėme pa
minklus nacionalinio išsiva
davimo kovotojams, drą
siems kalnų ereliams, ku
rių du trečdaliai buvo jau
nimas.
Jaunimas—Albanijos širdis

Seniai kalnuose ir slė
niuose kovos dainą pakeitė 
darbo ir džiaugsmo daines, 
bet ir šių dienų Albanijos 
jaunimas lygiai toks tvir
tas savo dvasia, kaip rūs
čiais kovos metais. “Jauni
mas—mūsų tautos širdis,” 
taip apibūdino šių dienų 
jaunąją kartą Albanijos 
Darbo Jaunimo Sąjungos 
CK sekretorė Vito Puto. Il
gai mes su ja kalbėjomės, 
ir kiekvienas žodis bylojo 
apie tuos z didžius darbo ir 
patriotizmo m o n u mentus, 
kuriuos šiandien kuria lais
vos ir darbščios rankos, 
jaunos širdys.

Per 17 pastarųjų metų 
Albanijos jaunoji karta 
kaip lava papliupo į balų 
permerktas lygumas, uolė
tas kalnų atšlaites, sraunių 
upių vagas ir, susijungusi 
į savanorių brigadas, sukū
rė stambius kombinatus, 
hidroelektrines, įrengė rū
dos kasyklas, privertė lau
kus duoti po du gausius 
derlius.

Albanijos Liaudies Res
publiką mes pravažiavome 
nuo šiaurės iki pietų, buvo
me šalies centre ir Jugosla
vijos pasienyje, kaįnų rajo
nuose ir amžinai žaliuojan
čiose Adrijos ir Jonijos jū
rų pakrantėse ir visur mes 
matėme naują gyvenimą, 
išsiliejusį lyg kalnų upė pa
vasarį. Per septyniolika 
metų net svajonės tapo pa
prasta realybe. Šalis, ku
rioje moteris neturėjo teisės 
į gatvę išeiti neuždengtu 
veidu, kurioje buvo papli
tęs kraujo kerštas., kuri 
kadaise garsėjo tik mečetė
mis ir rytietiškomis preky

vietėmis, kraštas, kuris 
prieš dvidešimt metų visuo
se geografijos vadovėliuose 
buvo minimas kaip labiau
siai atsilikęs, mažiausiai 
raštingas Europoje, šian
dien neatpažįstamai pasi
keitė.

Dabar Alba n i j o j e kas 
penktas gyventojas mokosi, 
o Tiranoje kas šeštas — 
universiteto arba politechi- 
kumo studentas! Mergaitė, 
kurią dar taip neseniai, 
neklausdami jos sutikimo, 
kaip daiktą perduodavo iš 
tėvų namų į vyro namus, 
šiandien ne tik dirba mo
derniomis • staklėmis, valdo 
traktorių, bet gali tapti in
žiniere, geologe, pedagoge, 
gydytoją, lakūne...

Tvirtai plaka jauna Al
banijos širdis.' Ant srau
nios Mati upės pastatyta 
Karlo Markso vardo -elek
trinė. Jos statyboje savano
riais dirbo 22 tūkstančiai 
vaikinų ir merginų. Alba
nijos žemė ir kalnai dabar 
dosniai teikia chromą ir va
rį, akmens anglį ir geležį, 
nikelį ir naftą. Jauni geo
logai, tarybinių specialistų 
padedami, ieško naujų gam
tos turtų. Darbininkų jau
nimas artimiausiu laiku 
nusprendęs pastatyti dar 
dvi elektrines, vario sodri- 
nimo gamyklą, maisto kom
binatą, tabako fermentaci
jos, vyno fabrikus ir daug 
kitų pramonės įmonių.

Iki antrojo pasaulinio 
karo Albanijoje nebuvo ge
ležinkelio. Dabar Dūręs 
uostas geležinkeliu sujung
tas su sostine Tirana ir 
pramonės centru Elbasani. 
Po darbo ir laisvalaikiu ge
ležinkelį statė daugiau kaip 
100 tūkstančių vaikinų ir 
merginų.

Keletas kilometrų į va
karus nuo Tiranos prieš de
šimtį metų telkšojo balos, 
kurios-e žiemos mėnesiais 
susirinkdavo daugybė lau
kinių ančių ir žąsų. Gali
ma įsivaizduoti malonumą: 
vienas kitas medžiotojas ir 
tūkstančiai ančių! Tačiau 
šiose vietose man ančių ne
beteko matyti. Užtat iš
vydau kai ką 'svarbesnio. 
Buvo taip. Mus pakvietė 
į susitikimą su Tiranos 
Stalino vardo kombinato 
/darbininkais. Kai atvyko
me, net ir nepagalvojome, 
kad šioj-e lygumoje, kur da
bar nusidriekęs tekstilinin
kų miestelis, kur nutiestos 
gražios asfaltuotos gatvės, 
kur kelis kilometrus tęsia
si modernūs cechai, prieš 
keletą metų buvo mėgia
miausia medžiotojų vieta.

Mes, socialistinio darbo 
brigados brigadininko Ve- 
s-el Bani ir inžinieriaus, 
Nacionalinio susirin kimo 
deputato Vito Andžari ly
dimi, einame didžiuliais 
pramonės giganto cechais. 
Važiuodamas į čia, minare
to viršūnėje mačiau muląr 
šaukiantį tikinčiuosius 
melstis, o. čia tūkstančiai 
vaikinų ir merginų audžia, 
verpia pačiomis moderniau
siomis mašinomis.

Štai kaip keičiasi gyveni
mas! Šimtai tarybinių ma
šinų dieną ir naktį ūžia 
kombinato cechuose. Kom
binatas kasmet pagamina 
22 milijonus metrų medvil
ninių audinių arba 15 met
rų kiekvienam gyventojui.

Naujas gyvenimas jaučia
si ir Albanijos kaimuose. 
Trečiasis Albanijos Darbo 
Jaunimo Sąjungos suvažia
vimas atkreipė jaunimo dė
mesį į kolektyvizavimą. Ir 
šimtai sąjungos narių išė
jo į kaimus ne tik agita

toriais ir propogandistais, 
bet ir gamybos vadovais. 
Teko mums lankytis Elba- 
sano rajono “Štromen” ko
operatyve. Čia dirba 155 
ADJS nariai. Tai jų ini
ciatyva kooperatyve buvo 
nutiesta 40 kilometrų iri- 
gacinio tinklo, jų rankomis 
pasodinta daugiau kaip 2,- 
000 alyvmedžių.

Albanijos kaimo jauni
mas stengiasi būti prieša
kyje, mokosi . gyventi nau
jai. Kaimo jaunimas še
fuoja alyvmedžių sodinimą. 
15-kos metų planą įsiparei
gojęs įvykdyti per 13 metų. 
Iki 1960 metų jaunimas 
jau pasodino 18 milijonų 
vaismedžių ir 3 milijonuš 
alyvmedžių, 14,000 hektarų 
vynuogynų.

Važiuoji kaimų keliais, 
kalnų pašlaitėmis ir atsiste
bėti negali: žemė — ištisas 
akmenynas, o puikiausiai 
tarpsta vynuogės. Nepa
prastai dosni pietų saulė. 
Jos dosnumą kuo geriau pa
siryžo išnaudoti laisvas 
darbo žmogus. Važiuodami 
iš Sarandos į B u t r i n t o 
miestą, kuris buvo pastaty
tas prieš 400 metų iki mū
sų eros, matėme didžiulį 
žalią slėnį, kuriame ganėsi 
kaimenės avių ir ožkų.

—Čia buvo pelkės, — pa
aiškino mus lydėjęs Mita- 
tas Bočari. — Dabar jas 
nusausinome. Per uolas 
iškirtome kanalą ir į jūrą 
išleidžiame vandenį.

—Čia sužydės sodai, nu
sidrieks platūs laukai. Po 
du derlius galėsime nuim
ti, — pasakojo albanas, o 
jo draugas pridūrė:

—Be Tarybų Sąjungos 
šie didžiuliai melioravimo 
darbai nebūtų < įmanomi. 
Tarybinis ekskava torius 
buldozerius, traktorius val
do mūsų jaunimas. Ir am
žinos balos, kaip matome, 
traukiasi.

Daug balų išnyko Alba
nijos žemėlapyje, dar dau
giau jų išnyks artimiau
siais metais.

čia išaugs rūmai
Su Mitatu Bočari mes 

buvome nuėję už miesto, 
ten, įkur Tiranos jaunimas 
laisvalaikiu stato dirbtinį 
•ežerą. Grįždami į miestą, 
susipažinome su “ŽIL” vai
ruotoju Albanijos Darbo 
Jaunimo Sąjungos nariu 
Chadži Manchi ir kartu at
važiavome į Tiranos centrą.
—Norite, aš jums kai ką 

parodysiu, — pasiūlė alba
nas.

Kaip nesutiksi! Ir neuž
ilgo mes atsidūrėme didžiu
lių statybų rajone.

—Štai čia mūsų brangus 
svečias Nikita Chruščiovas 
padėjo pirmąjį akmenį Ti
ranos kultūros rūmams. 
Šie rūmai, — su padėka ir 
pasitenkinimu pasakoja 
jaunas šoferis, — didžiosios 
Tarybinės liaudies dovana.

Rūmai statomi buvusio 
“Seno turgaus” vietoje, fa
sadu į centrinę Skanderbe- 
go vardo aikštę. Tai mo
numentalus statinys, kuria
me bus operos ir baleto te
atras, didžiulės parodų ir 
paskaitų salės, klubas su 
žiūrovų sale, biblioteka su 
pusantro milijono knygų 
fondu, vasaros kino teatras, 
k a m b a r iai saviveiklinin
kams. Kultūros rūmai bus 
įrengti- pagal paskutinį 
technikos žodį. Ekskava- 
torininku dirba aštuonioli- 
kametis Achmed Kurti ir. 
dar dešimtys vaikinų. Ir 
kasdien, eidamas į darbą ar 
grįždamas namo, tiranietis 
minutei stabteli prie šios 
didžiulės' statybos aikštelės,'

——Darbas pas mus nesunkus. Visa eile gamybos procesu mechanizuoti arba pusiau 
mechanizuoti,—sako Kazlų Rūdos medžio apdirbimo kombinato pamainos meistras T. Je- 
gorova.—Mūsų pagaminta tara keliauja į visos respublikos maisto pramones įmones. Tu
rime pirmūnų ir brigadų, kurios pradėjo kovoti už komunistinio kolektyvo vardą.

NUOTRAUKOJE: (iš kairės) matome geriausius piovimo cecho darbininkus Kazį Čes- 
navičių, Viktorą Vaiginį, Stasį Karpavičių ir Kazį Bartkų, kurie Šiuo metu dirba jau 
rugpiūčio mėnesio sąskaita, V

Atsiliepkite, draugai, paskubėkite!
Šių 1961 m. 48 nr. “Lais

vės” (birželio 16 d.) tilpo 
mano laiškas pseudonimų 
ir enciklopedijos reikalais. 
Nuo keleto draugų susilau
kiau gražaus atsiliepimo. 
Labai dėkui! Bet vis tebe
laukiu kokių žinių apie 
daugelį draugų darbuoto
jų. Čia noriu paraginti, 
kad pasiskubintumėte, mie
li draugai, nes susitrukdo 
darbai.

Gana gausiai suteikė ži
nių d. Juozas Bekampis. 
Vyras už tai! Labai gra
žiai ačiū! Tiesa, apie savo 
daugeriopą veiklą, mielas 
Drauge, gal galėtum dar 
ką papildomai parašyti. 
Pilnesnis pasidarytų vaiz
das. Tebelaukiu žinelių — 
irgi papildomųjų — apie 
Paulių — Stankevičių Vin
cą. Alfabetiškai jo pavar
dė su S susilauks savo ei
lės dar už keleto metų, tai 
draugas Bekampis dar su
spėsi pasigraibyti, kiek 
sveikatėlė leis.

Mielam draugui Mocka- 
petriui Petrui dėkoju už 
jaunatvės žineles ir datas. 
Bet dar norėčiau, kad pa
rašytumėte ir apie savo 
“antrąją jaunystę”, kas ir 
kaip vyko, kai 1912 m. spa
lio mėn. pasiekėt Bostoną. 
Žinau, draugo veikla turė
jo būti gražiai išsišakojusi. 
Daug ką atsimenu matęs iš 
Jūsų braižybos, piešybos, 
skaitęs pjesę iš Pompėjos 
gyvenimo. Daugelio metų 
Vilnies kalendoriui, taipgi 
Atžaloms pagaminote įspū
dingas vinjetes. Prašom 
patiekti gausiau ir siste
mingai apie save žinučių. 
Pavardė su m dar ne

su nuostaba žvelgia, kaip 
sukioja kaklus kranų strė
lės, o vaizduotėje jau mato 
busimuosius rūmus.

Bud amas knygyne, te
kreipiau dėmesį į didžiulį 
Albanijos žemėlapį. Bet 
mane nustebino jo viršuje 
užrašas “Shųiperia.” Vė
liau išsiaiškinau, kad “ški- 

,peri ja” lietuviškai reikštų 
“kalnų erelių šalis.” Nuo
stabus pavadinimas, ir jau
nimas jį pateisina.

Kaip kalnų erelis jis ko
vėsi su priešu, kaip erelis 
jis šiandien kuria naująją 
Albaniją. Ji kasdien gra
žėja ir turtėja. Malonu ir 
džiugu dirbti didelio tikslo 
vardan. Praeis metai, iš
augs ir sustiprės jauni me^ 
deliai, kuriuos sodina šian
dieninė karta, ir su padėka 
žmonės atsimins tuos, ku
rie albanų žemėje sodino- 
pirmus puikaus socialisti
nio sodo medelius. 

»

greit pasieks savo vietą, tai 
mielas draugas susiorien
tuosite.

Draugas Klevinskas Ig
nas malačius! Labai dėkui 
už žineles. Bet dar prašy
čiau, kad bent paminėtų- 
mėt savo raštų (poezija ir 
proza) vardus. Iš anksto 
ačiū!

Gerai visiem žinomas 
draugas 'Barkus Jonas, 
daug metų kruopščiai dir
bęs “Laisvėje” korektoriaus 
nuobodų darbą, suteikė glė
belį žinių. Bet, brangus 
drauge Jonuk, būk toks ge
rutis, papildyk dar šį tą. 
Suminėk parašytas ir vers
tines knygas ir šiaip straip
snius, apybraižas, pasta
bas: aš palūkėsiu, žinoma 
— greičiau, geriau, jei tik 
akys ir šiaip sveikata leis. 
Geriausių sėkmių, mielas 
Jonuk!

Draugas Progresas pa
guodžiamai atsiliepė. Dė
kui, mielasis, bet dabar 
prašau daugiau duomenų, 
datų, faktų apie save. Apie 
d.d. Baltrušaičius čia re
dakcija jau turi gana žinių 
tai tuo nebesirūpinkite, bet 
apie save prašom viską at
pasakoti. Paskubos nėra, 
tai suspėsite.

Draugas J. K. Mažukna 
atsiuntė gausų, gražų laiš
ką. Malonūs prisiminimai! 
Nuoširdžiai dėkui! Lietu
voje pageidaujamos senos 
knygos. Joms bet kada at
ras vietos knygų namuose. 
Kada sugebėsite, pristaty
kite. Na, o apie save, mie
las drauge, prašom smul
kesnių žinių, autobiografi
nių ir bendrų — iš savo 
plačios veiklos visokiais 
frontais. Su m laiko dar 
yra gražaus.

Bet štai kas man dabar, 
tuojau labai labai rūpi. 
Ogi daug kas nieko nepara
šė, neatsiliepė, su pavardė
mis b ir net a. "Čia jau rei
kia būtinai ir greičiau su- 
krutėt. Rašiau asmeniškai 
laišką J. ir M. Alvinam į 
San Francisco, Calif. — ir 
ničnieko. ' Kas gi čia da
bar? Drauge Jonai ir Mar
garita, pasispauskite grei
čiausiai, o ne — tai nusto
site progos. Pasiskubinki
te, mielieji — laukiu nesu
laukiu.

Taipgi laukiu nesulaukiu 
kokių žinių apie anų senes
nių laikų kruopštų veikė
ją d. Rapolą Baltrūną. Mie
la drauge Karosiene Ksave- 
rute, Baltrūnaite, parašy
kite žinučių apie savo tėve
lį. Būtinai būtinai, be at
sikalbinėjimų. Labai gra

žiai dėkui iš anksto. Sat
suma !

Dabar vėl keistas suklu
pimas. Nagi mielasis ma
no draugas Baranikas Ru
dolfas, plunksnos ir pale
tės meistras, lig šiolei ne
atsiliepė... Nebent kur bus 
išvažiavęs ir atitrūkęs nuo 
“Laisvės”, “Vilnies”, ne
matė mano prašymų. Jei 
pats d. Baranikas tikrai 
kur kelionėj, kas nors iš 
jo artimesniųjų draugų 
malonėkite su juo susisiek* 
ti ir perteikti jam mano 
prašymą, kad kuogreičiau- 
sia atsiųstų žinių apie save 
ir savo gausią darbuotę, 
kaipo dailininko ir publi
cisto, rašytojo ir net redak
toriaus. Prašom, prašom^ f 
greičiau!

Taipo pat dar neatsilie
pė ir kiti draugai su b.

Šitie visi draugai ir 
draugės kviečiami jau ant
rą kartą. Pasijudinkite su
simildami. Juk tai ir Jūsų 
reikalas, Jūsų dalykas dar 
labiau,' negu mano.

Tai tiek šiam karteliui. 
Norėjau dar šį tą pridėti 
apie pirmosios grupės liet, 
turistus, bet tegul bus ki
tam kartui. Atleiskite, jei 
sutrukdžiau. Ir būkite vi
si sveikučiai ir linksmu
čiai ! Tik neapsileiskitc, 
krutėkite, judėkite.

Visų Jūsų draugas ir 
brolis.

Jonas Kaskaitis
Adresą įsidėmėkite:

Vilnius
Klinikų g. 3—11
J. Kaškaitis
Lithuania, U.S.S.R.

Newark, N. J. ?
Parsinešiau “Laisvę” iš 

Jono Marcinkevičiaus, Har
rison, N. J., birželio 20-os 
numerį. Man ją bevartant 
ir skaitant, patėmijau pra
nešimą iš Short Hills, N. J.

Skaitau liūdną žinią, kad 
mano mylimos dangiško 
balso buvusio Sietyno cho
ro choristės pateko į nelai
mę. Gaila gerų pažįstamų 
draugių.

• Nuoširdžiai linkiu Onai 
Stanelieneį ir K. Žukaus
kienei greit pasveikti.

Ona Arlauskienė 
(Ar lauš)

St. Petersburg, Fla., išei
nantis laikraštis “Indepen
dent”, vienintelis laikraštis, 
kuris duodamas dykai to- , 
mis dienomis, kuriomis neA 
būna saulės St. Petersbur- 
go mieste. Per 50 metų bu
vo 211 tokių dienų.

4 p.«-Laisvė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 18, 1961



UKRAINIEČIU KULTŪROS 
t DIENOS LIETUVOJE

Netrukus po Gegužės Pir
mosios šventės į Tarybų 
Lietuvą atvyko pilnas trau
kinys svečių iš Tarybų Uk
rainos: rašytojai, artistai, 
menininkai.

Senoji Lietuvos, sostinė 
Vilnius iškilmingai sutiko 
U k r a i nos pasiuntinius. 
Gausūs susitikimai dviejų 
broliški! tautii kultūros 
darbuotojų virto visaliau
dinėmis iškilmėmis, kurias 
Vilniaus spauda teisingai 
pavadino didžiąją šventę. 
Ukrainos rašytojai, artis
tai. kompozitoriai, meni
ninkai pasirodė teatruose, 
muziejuose, per radiją ir 
televiziją ir buvo sutikti ne
paprastai šiltai ir džiaugs
mingai. Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje, A- 
nykščiuose — galima buvo 
jjpatyti jaudinančias bro- 

' kiškos draugystės scenas. 
Darbininkai, tarnautojai, 
kolūkiečiai, studentai ir 
moksleiviai su meile ir nuo
širdžia pagarba sutikdavo 
ir palydėdavo Ukrainos 
kompozitorius, poetus, ope
ros teatro artistus, liaudies 
šokių meistrus ir kitus uk
rainiečių meno atstovus.

Tarybų valdžios metais 
lietuvių kalba išėjo Tara
so Ševčenkos raštų rinki
nys, Michailo Stelmacho 
romanas “Žmogaus krau
jas — ne vanduo”, Vadimo 
Sobko “Taikos laidas” ir 
“Tolimasis frontas”, Na- 
tano Rybako “Perejeslavo 
Rada”, Olesio Gončaro “Vė
liavnešiai”. Vandos Vasi- 
levskos apysakos ir romą-1 
nai, ukrainiečių novi 
rinkinys, ukrainiečių liau
dies pasakos, Valentino 
Rį’čko, Platono Voronko ir 

l*kitų autorių kūriniai. Lie
tuvos teatrai statė ir stato 
ukrainiečių dramaturgo’ A- 
leksandro Korneičiuko, Va
silijaus Minko, Nikolajaus 
Zarudno pjeses. Laikraš
čiuose ir žurnaluose pasi
rodo vis nauji ir nauji Uk
rainos rašytojų prozos ir 
poezijos kūrinių vertimai į 
lietuvių kalbą.

Ukrainiečių kultūros die
nos Lietuvoje dar labiau 
suartino dvi broliškas tau
tas. Šia proga Vilniuje ir 
Kaune buvo demonstruoja
mi naujausi ukrainiečių 
filmai: “Miško daina”, 
“Mes iš Ukrainos”, “Ukra
ina, 1960” ir kiti. Dailės 
muziejuje tūkstantmečiai 
vilniečių susižavėję žiūrėjo 
ukrainiečių menininkų kū
rinių parodą.

“Aš labai myliu Tarybų 
Ukrainą, — rašo žinomas 
ftetuvių rašytojas Antanas 
Venclova, atspindėdamas 
šiuose žodžiuose ne tik sa
vo, bet ir visos Tarybų Lie
tuvos gyventojų jausmus. 
— Man patinka jos* mies
tai, laukai ir upės. Bet ypa
tinga meile jau seniai pa
milau jos žmones, darbš
čius ir linksmus, mėgstan
čius dainą ir neužgaulią iš
daigą, žmones herojiškus, 
visa siela mylinčius gimtą
ją žemę ir mokančius jų 

s ginti” (“Tiesa”, 1961 m.
.gegužės 10 d.)

Draugystės ir meilės jau
smai iš seno riša lietuvių 
ir ukrainiečių tautas. Kaip 
tik todėl geriausi ukrainie- 

~ čių tautos minčių ir jaus
mų išreiškėjai seniai įėjo 
j lietuvių kultūros lobyną, 
tapo artimi ir brangūs lie
tuvių tautai. Tarp jų ypa
tingą vietą užima garsusis 
ukrainiečių tautos kobza- 

nuus Tarasas Ševčenko, 
Kurio kūriniai pradedant 
nuo XIX amžiaus pabaigos 
verčiami į lietuvių kalbą ir 
gaidai skaitomi.

Apvainikuodami lietuvių- 
ukrainiečių draugystės die
nas tūkstančiai vilniečių 
susirinko aikštėje prie vie
no iš seniausių Tarybų Są
jungoje Vilniaus universi
teto, kad įamžinus puikaus 
kobzario atmintį memoria
linėje lentoje. Čia prieš 
130 metų baudžiauninkas 
Tarasas žengė pirmuosius 
žingsnius į meną, mokėsi 
Vilniaus universiteto pro
fesoriaus Rustemo studijo
je. Memorialinėje lentoje 
įrašyta lietuvių, ukrainie
čių ir rusų kalbomis:

“Šiuose rūmuose, dai
lininko I. Rustemo stu

dijoje, mokėsi didysis Uk
rainos poetas-revoliucio- 
nierius Tarasas Ševčen- 

in-

Antroji Lietuvos 
upė - Neris

Didžiausias Nemuno
takas yra Neris. Ji yra lyg 
vyriausioji Nemuno dukra. 
Neris taip pat teka iš Bal
tarusijos balų, 150 kilomet
rų į šiaurę nuo Nemuno 
versmių, ir turi 550 km il
gumo.

Iš karto teka Neris balo
ta lyguma. Vietos neįdo
mios, ir pati upė siaurutė, 
dumblina.

Paskui upė teka kieta že
me, krantai sausi, smėlėti; 
pakrantės sausos, vietomis 
apaugusios ąžuolais ir alk
sniais.

Toliau prasideda aukšti,
.. " | statūs krantai, nemaži skar- 

- 1 džiai. Tie skardžiai apau
gę tankiais miškais, o vie- 

\ tomis ir akmenų lyg vers
te priversti.. Upės vingru
mas čia dar padidėja, nes 
jai tenka veržtis pro kalvo
tas vietas. Akmenų pilna ir 
upės tėkmėje, todėl supran
tama, kad ji čia nepatogi 
laivams plaukioti.

Apskritai sakant, Nery
je yra gerokai seklumų, uo
lų, iš kurių pačios didžiau
sios yra net tam tikrais var
dais pavadintos. Tos visos 
uolos yra nemaža ir nelai
mių žmonėms pridariusios 
— sudaužiusios laivų, pa
skandinusios prekių, išar- 
džiusios sielių.

Į patį Vilniaus miestą 
upės vingrumas kiek suma
žėja. Nepatogi yra Neris 
laivybai dėl tėkmės vingru
mo, uolų bei seklumų, betgi 
graži ji gamtos mėgėjams 
savo didingais, dažnai miš
kais apaugusiais krantais 
bei kalvomis.

Už kokių 7 km nuo Vil
niaus, aukštyn, dešinėje 
Neries pusėje yra labai 
graži, pušimis apaugusi vie
tovė — Verkai. Kiek pa
plaukę Nerimi su gražiais 
Panerio kalnais, atsiduria
me ties Galvės ežeru. Pa
viršiaus įvairumas, su dau
gybe ežerų ežerėlių, ypač 
gražus kairėje Neries pusė
je.' Miškeliai, kalvos, sąloti 
ežerai sudaro gražiausią 
vaizda. Čia, prie didelio Gal
vės ežero, ir stovi Naujieji 
Trakai. Naujaisiais vadina
mi todėl, kad už kelių kilo
metrų nuo jų stovi senieji 
Trakai. Nors vieni vadina
mi naujaisiais, o kiti senai
siais, tačiau, abu miesteliai 
yra labai seni.

Senuosius Trakus įkūrė 
Gediminas.—Jis XIV a. pra
džioj rado čia vieno kai
melio griuvėsius, kuriuos 
vietos gyventojai vadinę 
Trakais. Vieta Gediminui 
patiko, ir jis, pasistatęs rū
mus, persikėlęs gyventi. 
Tačiau po metų kitų Gedi- 

. minas persikėlė į Vįlnių? o

Trakuose paliko Kęstutį. 
Kęstutis, rūmus pavertė pi
lim, apkasdino juos giliu 
ir plačiu grioviu, kurio lie* 
kanų dar ir šiandien yra 
žymu.

Tačiau senieji Trakai 
tvirtovei buvo nepatogūs, ir 
Kęstutis naujiems rūmams 
ir tvirtovei pasirinko vietą 
ties Galvės ežeru, kur ir 
pirmiau jau buvo pilis. Kęs
tutis išsistatė rūmus — pilį 
ežero saloje.

Didelių audrų yra mačiu
sios šios pilys. Daug kartų 
jas mėgino imti piktieji 
kryžiuočiai, bet paimt ne
galėdavo. Į šias pilis visada 
atsimušdavo ir subyrėdavo 
kryžiuočių grabikų gaujos.

Nuo Trakų žemyn pa
plaukus, aukštam krante 
stovi mažas Kernavės mies
telis.

Kernavė labai senas mies
telis. Pilis,, tur būt, yra bu
vusi aukšto Neries kalno 
šlaito kalvelėse, tik, matyt, 
medinė, nes jokių mūro lie
kanų nėra; tėra tik griovių 
bei supiltų kalvelių žymių.

Paplaukę dar gražia ja 
Nerim, priplaukiame Šven
tosios intaką ir kiek 
toliau, gražioje Neries pa
krantės lygumoje, —Jona
vos miestą.

Pagaliau Nerim 
kiame į didžiausią Lietuvos 
upę — Nemuną, ir šių abie
jų krantuose išvystame 
Kauno miestą.

įplau-

CHICAGO, ILL
' Iškilmingos laidotuvės

Lietuvių visuomenės ve
teranė, nuoširdi veikėja E. 
Mockienė buvo palaidota 
šeštadienį, liepos 8, Lietu
vių tautinėse kapinėse.

Dar gerai prieš 1 valan
dą po pietų, prisirinko į 
Weisneskiarch koplyčią 
daug pažįstamų ir drau- 
pagerbti ir atsisveikinti 
su Elzbieta Mockiene. Nors 
buvo skelbta, kad gėlių ne-1 
neštų, o vietoj vainikų, pa
aukotų vėžio institutui bei 
vėžio fondui, kurį globoja 
Mrs. E. Roosevelt, bet gė
lių buvo.

Laidojimo apeigomis rū
pinosi ir jas gražiai ir 
tvarkingai pravedė laidotu
vių direktorius P. J. Ridi
kas.

SLA 134 moetrų kuopos 
narės, prie velionės karsto, 
pastatė garbės sargybą, iš 
abiejų pusių po tris. Jų 
kuopos pirmininkė Čižaus- 
kienė paskaitė iš jos gyve
nimo bruožų ir taip pat K. 
Katkevičienė pasakė gražią, 
momentui pritaikytą, kal-

Genovaitei. Giedraitienei 
vargonais pritariant., gra
žiai” padainavo Josephine 
Miller ir Austin “Man gai
la” ir “Sudiev kvietkeli” ir 
dar vieną tinkamą liūdną, 
dainelę.

Ridikas angliškai labai 
išsamiai nupiešė Elzbietos 
Mockienės gražią veiklą ir 
gerą būdą, kaip ji buvo pa
vyzdinga motina ir nuošir
di visuomenininke. Kaip1 
gražiai ji išauklėjo vienin
telę dukrelę Birutę, kuri 
yra puiki lietuvaitė ir vei-

Velionė išgyveno ' 45- me
tus vedusi pavyzdingai su 
savo vyru James. Jie abu 
darbavosi lietuvių visuome
nės labui.. Velionė Mockie
nė buvo LDS 76 kuopos na
rė, kaip ir jos vyras, taip
gi priklausė ir prie kitų 
organizacijų.

Apie 2-rą valandą atsis
veikinus su velione visiems 
laikams, pusė šimto auto
mobilių su palydovais pasi
leido1 Lietuvių tautinių ka
pinių link. Visi liūdni, 

I daugelis ašarojančiomis a-

Įvairios Žinios
JAV VYRIAUSYBe Už 

NEGRŲ SAMDYMĄ
Washingtonas. — Presi

dent’s Committee on Equal 
Employment Opportunity 
patvarkė, kad kontrakto* 
riai, kurie gauna JAV fe
deralinės vyriausybės dar
bų, samdytų ir negrus dar
bininkus. Patvarkymas lie
čia kontraktorius, kurie už
sakymų gauna ne mažiau 
$10,000 vertės.

VARO PRANCŪZUS 
Iš TUNISIJOS

Tunis. — Tunisijos vy
riausybė reikalauja, kad 
Francūzija pasitrauktų iš 
Bizerto prieplaukos. Prie 
šios prieplaukos yra didelis 
ir gilus ežeras, kurį perta- 
ka susijungia su Vidurže
mio jūra. Tame ežere gali
ma daug laivų įtalpinti

SUiSIRŪPINO INDIJOS 
VYRIAUSYBE

New Delhi. — Indijos 
vyriausybė susirūpino, kad 
šalyje pasireiškė tautiniai 
nesutikimai. Indijoje yra 
virš 400,000,000 gyventojų, 
bet juos sudaro daugelis 
skirtingų tautinių ir religi
nių grupių.

White Plains, N. Y.—Mi
rė istorikas H. C. Brown.

kimis ir slegiančiomis šir
dimis, ypač artimieji, gi
minės, vyras, dukrelė ir 
kiti, liūdnai keliavo paly
dėti jos palaikus amžinam 
poilsiui.

Šilta vasaros dienelė, 
saulutei beriant sidabro 
spindulėlius, apie dvi va
landas kelionės, palengva 
virtinė mašinų įslinko į mi
rusiųjų miestą. Čia jau 
daug buvo suvažiavusių 
tiesiai iš savo namų.

Čia paskutines apeigas 
atliko P. J. Ridikas ir pa
dėkojo vardu velionės šei
mos dalyviams, kalbėto
jams, granbešiams ' ir vi
siems palydovams. Pietus 
davė< Lietuvos Kultūros sa
lėje, Roselande.

SUNKIAI SUSIRGO
šiomis dienomis sunkiai 

susirgo plačiai žinoma vei
kėja ir “Vilnies” adminis
tracijos darbininkė B. F. 
Senkevijienė. Jai padaryta 
operacija. Sakoma, kad- 
operacija buvo sėkminga ir 
ligonė gražiai sveiksta.
SVEČIAS IŠ FLORIDOS

Chicagoje šiuo tarpu lan
kosi floridietis Antanas 
Metelionis. Jis čia žada pa
viešėti keletą savaičių. An
tanas yra visos eilės kny
gų apie bedievybę autorius 
ir gausus mūsų pažangio
sios spaudos bendradarbis.

Binghamton, N. Y.
MIRTIS

Birželio 28 dieną mirė il
gametis vietos gyventojas 
Adomas Garnis, sulaukęs 
66 metų amžiaus.

Ųimė Lietuvoje, Medeko- 
nių kaime, Pušaloto para
pijoje. Atvyko į šią šalį 
1913 metais ir visą laiką 
išgyveno Binghamtone. 47 
metus išdirbo Endicott- 
Johnson čeverykų dirbtu
vėje ir per trumpą laiką 
jau gyveno iš pensijos. Bu
vo laisvo nusistatymo žmo
gus,- bet visgi nepriklausė 
j o k io j e darbininkiškoje 
draugijoje. Liko palaido
tas liepos I, dieną Florai 
Avė. kapinėse.

Liko nuliūdime žmona 
Parlipa,,.sesėrėną^ EcĮwąy-

Bet tai

o parti-

Saigonas. — Pietų Viet
namo armijos daliniai ap
supo apie 500 partizanų. 
Valdžia sako, kad 185 par
tizanus užmušė ir kisus iš
sklaidė. Valdžia tvirtina, 
kad ji neteko tik 76 užmuš
tais ir sužeistais, 
jau nebe pirmas valdžios 
toks pareiškimas, 
zanai vis arti Saigono yra.

Berlynas. — Vakarų ar
mijos daliniai daro prati
mus ir šaudo pilnais šovi
niais. Sakoma, kad tas rei
kalinga ginklų išbandymui.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija pašaukė ambasadorius 
iš Washingtono, Paryžiaus, 
Londono, Maskvos ir Otta- 
wos į pasitarimą.

Toronto, Canada. — Lai- 
vakrovių streikas plečiasi.

Washingtonas. — Hollan
ds jos lėktuvai skraido į 
New Yorką, Miamį, Hous- 
toną ir Montrealį. Ji 
nori gauti leidimą ir į 
Angeles.

dar
Los

Vo-Bonna. — Vakarų 
kietija atmokės Romos žy
dams $1,150,000 už kontri
buciją, nacių išreikalautą iš 
žydų laike pereitojo karo.

Orlando, Fla. — Federa
linis teisėjas J. P. Lieb iš
metė kaltinimą, būk tyms- 
terių unijos prezid. klasta- 
vo pa-štu siuntinėjimą 
Tai jau 12-tą kartą J. R. 
Hoffą išteisino nuo jam da
romų kaltinimų.

St. Petersburg, Fla. — 
Mirė generolas T. H. Dillon.

Blackpool, Anglija. —Ke
leivinis traukinys su 300 
vakacininkų įvažiavo į ta- 
vorinį. Nelaimėje 6 žmones 
užmušta ir 130 sužeista.

Daugelį metų prie staklių praleido Bronius Putrimas. Jis 
mielai pasakoja, kaip Vilniaus dažymo aparatų gamykloje 
išmoko tekintojo specialybės, vėliau pradėjo dirbti grąžtų 
gamykloje. Tačiau ypatingai Broniaus balsas nuskamba, kai 
jis prisimena tas, palyginti dar visiškai netolimas dienas, kai 
nuskambėjo šūkis: gyventi ir dirbti komunistiškai. Vienas 
iš pirmųjų gamykloje j šį patriotinį judėjimą įsijungė ir Bro
nius. Jis pradėjo kovoti už komunistinio darbo spartuolio 
vardą. , *»

Iš tolo ceche pastebėsi Broniaus darbo vietą. Viršum stak
lių kaip liepsna iškilusi raudona gairelė su užrašu “Individu
alinių soclenktynių nugalėtojui’’. Broniui ji įteikta ne vien 
už užduočių nulotinį viršjiimą. Ji žymi vietą, kur triūsia ko
munistiškai dirbantis ir gyvenantis spartuolis Bronius Put
rimas.

Menininku Piknikas
Sekniadienį, liepos (July) 30 d., Olympia parke, 

Worcester, Mass., Įvyks L.M.S. Antrosios 
Apskrities rengiamas didysis

Dainų programą duos Hartfordo Laisves Choras, 
Montello Vyrų Dailės grupė ir Montello Trio.

PIKNIKAS

Ford Motor Co. ir 
jos šėrininkai

Ford Motor Co. vėl par
duoda 2,750,000 Šerų. Mat, 
šios kompanijos savininkai 
nori parodyti, kad ne tik 
jie savininkai nuosavy
bių, bet ir jų darbininkai, 
bei kiti žmonės.

Ford Motor Co. 35,452,- 
306 Šerus laiko savo ranko
se, o 19,497,213 Šerų par-j 
davė kitiems. Kadangi bal-i 
šuo ja Šerais, tai jos kontro
lė užtikrinta, nes Ford Mo-7 I
tor Co. rankose yra $2,-' 
500,000,000 šėrų vertės, o 
parduotu vertė yra tik $1,- 
339,700,000.

Prie to, ir parduoti- Še
rai nėra visi paprastų žmo
nių rankose. Jų. yra prisi
pirkę tokios kompanijos, 
kaip: Blyt & Co., Inc., The 
First Boston Corp., Gold
man, Sachs & Co., Kuhn, 
Loeb & Co., Inc., Lehman 
Brothers, Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith, 
Inc., White, Weld & Co. ir 
kitos. Taip, kad turčių ran
kose užtikrinta Ford Motor 
Co. nuosavybė.

1956 metais šėro vertė 
buvo $64.50,- dabar jau — 
$80.50.

Montello Trio: Al. Potsus, Rožė Stripinis ir Wm, 
Yucdeikis dalyvaus šio pikniko programoje.

Prašome meilo, dainos mylėtojus, meną remiančią ją 
visuomenę iš anksto ruoštis praleisti diena su me
nininkais, pasigrožėti vasaros oru ir išgirsti gražių 
dainų.

Iš Montello j šj pikniką vyks busas. Kurie norite atvykti j šį 
pikniką su menininkais iš Montello, kreipkitės j K. Ustupą ar į 
Steponauską. Kelione — $2.00.

WORCESTER, MASS.
Įdomus Piknikas ir Pietūs

Rengia L.D.S. 57-ta ir A.L.D.L.D. 11-ta kuopos 
įvyks Sekmadienį

das Zakonis,, artimi drau
gai ir pažįstami. ;

Gražus būrys jo draugų 
palydėjo jį į amžino poilsio 
vietą kapines, kur Ona 
Wellus keliais žodžiais pa
reiškė paskutinę pagarbą, 
o jo žmonai, giminėms, 
draugams ir kaimynams 
širdingą užuojautą.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į šeimos namus, kur 
buvo maloniai priimti ir 
pavaišinti.

Ona S. W.

Liepos 23 July 
Pradžia 1-mą valandą dieną

Olympia Parke
RENGĖJAI PAGAMINS GERUS PIETUS

Jau bus sugrįžę iš Lietuvos mūsų turistai: J. Bakšys, 
J. Raulušaitis, Kanapkienė ir Domeikienė. Jie darys, 
pranešimus iš savo kelionės po Lietuvą.

Kviečiame visus atsilankyti. — LDS ir ALDLD Kuopos
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Republikonai juokiasi, kai 
demokratai pešasi

Gal niekads pirmiau Niu
jorko mieste nebuvo tokios 
politinės maišatės, kokią 
dabar matome. Įdomu tas, 
kad painiava verda ne tarp 
dviejų didžiųjų kapitalisti
nių partijų, kaip papras
tai būna, o tik valdančiojo
je partijoje — Demokratų 
partijoje. Republikonų par
tijos organizacija jau susi
tvarkė ir ruošiasi rinkimų 
kampanijai. Jos kandida
tų sąrašas vienas ir pilnas. 
Jo pryšakyje stovi gana 
populiarus politikierius da
bartinis valstijos prokuro
ras Lefkowitz.

Bet tai, kas dedasi Demo
kratų partijoje, tai suiru
tė. Netenka nė kalbėti, jog 
iš tos suirutės tikisi gra
žiai pasinaudoti republiko
nai. Jie mato puikią pro
gą laimėti rinkimus ir mie
sto valdžios vairą pasiim
ti į savo rankas.

Ir, reikia pasakyti, vis
ko gali būti.

Štai kaip dabar yra su
siskaldę demokratai. Mies
to partijos organizacija at
sisakė paremti dabartinio 
miesto majoro Robert Wag- 
nerio kandidatūrą trečiam 
terminui. Ji sudarė savo 
sąrašą, kuriam stengsis 
rugsėjo mėnesį pirminiuose 
balsavimuose (nominacijo
se) laimėti užsiregistravu
sių demokratų daugumą. 
Kodėl toji klika, kuri tai 
organizacijai vadovauja, 
taip užsirūstino ant majo
ro? Paaiški, kad Wagneris 
nevisada sutinka šokti pa
gal partijos vadovybės bo
so De Sapio muziką. Jis 
daugiau linkęs prie taip Va
dinamų “reforminių demo
kratų” grupės, kuriai va
dovauja buvęs senatorius 
Lehmanas ir ponia Roose- 
veltienė. De Sapio negali 
pakęsti majoro vietoje žmo
gaus, kuris jo ne visame 
kame klauso. Todėl pasimo- 
jo jį išėsti.

Carmine De Sapio vado
vaujama reakcinė klika sa
vo kandidatu stato dabarti
nį Niujorko valstijos kont
rolierių Levitt. Reikia ži
noti, kad Mr. Levitt gana 
populiarus miesto žmonėse. 
Jis tik vienas praėjusiuose 
rinkimuose laimėjo valsti
jos aparate vietą, kai repu
blikonai su Rockefelleriu 
pryšakyje supliekė visus 
kitus demokratų kandida
tus. De Sapio neabejoja, 
kad demokratai pasirinks 
kandidatu jo siūlomą Le
vi ttą. Jei taip atstiktų, tai 
rinkimuose oficialiu Demo
kratų partijos kandidatu 
būtų Levitt.

Bet majoras Robert Wag
ner žada nenusileisti. Jis 
savo kandidatūrą statys 
prieš partijos vadovybės 
valią. Bet jeigu jis pirmi- 

. niuose balsavimuose (nomi

BROCKTON, MASS
Metinis piknikas, kurį rengia meno sąjungos ap

skritis, įvyks sekmadienį, Liepos-July 30 d., Olym
pia Parke, Worcester, Mass. Montello Vyrų Dailės 
Grupė dalyvaus dainų programoje. Jie važiuos į 
pikniką specialiu bušu. Taigi, kurie „ norėtumėte 
su jais važiuoti busu į tą pikniką ir linksmai pra
leisti laiką, tuojau kreipkitės pas K. Ustupą arba 
George* Steponauską ir įsigykite buso tikietą. Kai-

, na į abi pusi tik $2.00.

Nepraleiskite šios puikios progos pasilinksminti.
Bzisų, Komisija

nacijose) nelaimėtų demo
kratų daugumos? Ką jis 
tada darytų? Kol kas ne
aišku. Jis pats dar nėra 
pasakęs savo nusistatymo. 
Ar jis tada .vis tiek kokiu 
nors nepriklausomu sąrašu 
kandidatuotų j miestų ma
joro vietą trečiam termi
nui? Reikia žinoti, kad jo 
kandidatūra yra užgyrusi 
Liberalų partija. Jis galė
tų būti jos oficialiu kandi
datu.

Bet ir tai dar ne viskas. 
Dabartinis miesto kontro
lierius Lawrence Gerosa, 
irgi demokratas, žada ne
nusileisti. Jis savo kandi
datūrą išstatysiąs nepri
klausomu sąrašu. Jis ma
no, kad jis rinkimuose lai
mės ne tik daug demokra
tų, bet didelę dalį ir repub
likonų piliečių.

Vadinasi', labai galimas 
daiktas, kad rudens rinki
muose į miesto majoro vie
tą bus net trys demokratai 
kandidatai: Wagner, Le
vitt ir Gerosa. Jei taip at
sitiktų, tai iš tikrųjų repu
blikonai turėtų puikią pro
gą pasiimti Niujorko mie
sto vadeles 1 į savo rankas. 
Jų labai, Labai seniai puo
selėjami lūkesčiai pagaliau 
išsipildytų. Tada jie val
dytų ne tik didžiausią ša
lyje valstiją, bet ir didžiau
sią miestą.

Kaip rinkimuose orien- 
tuosis Niujorko miesto dar
bo žmonės? Beveik jau aiš
ku: viena po kitos darbo 
unijos pasisako už Wagne- 
rio kandidatūrą. Na, o dar
bo unijos mūsų mieste yra 
didelė jėga. Jų balsas rin
kimuose gali būti nusve- 
.riamu balsu.

B. Pilietis

Iš Lietuvos
Moksline konferencija 

reumato klausimais
ŠIAULIAI. — Agrozo- 

otechnikumo salėje dvi die
nas vyko Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Ekspe
rimentinės medicinos insti
tuto surengta mokslinė 
konferencija reumato klau
simais. Joje dalyvavo in
stituto moksliniai darbuo
tojai, Šiaulių, Panevėžio, 
Kauno, Klaipėdos, respubli
kinių, o taip pat rajoninių 
ligoninių vyriausieji tere- 
peutai.

Pranešimus reumato di
agnostikos ir gydymo klau
simais padarė instituto di
rektorius medicinos mokslų 
k a n d i d atas docentas B. 
Penkauskas, medicinos 
mokslų kandidatas V. Ast
rauskas, Šiaulių respubliki
nės ligoninės vyr. terapeu
tas medicinos mokslų kan
didatas P. Erelis. Iš viso 
perskaityta 30 mokslinių 
pranešimų.

Filmai
FATE OF A MAN

Iš šio filmo vardo jau 
matome, kad temoje liečia
mas vieno 1 asmens likimas, 
tačiau galima pasakyti, kad 
paskutinio karo metu dau
gelis žmonių galėjo pana
šaus likimo susilaukti. Šią 
temą galima pritaikinti ne 
vienam karo nukentėju
siam asmeniui ir, be abejo, 
kaipo pavyzdį, autorius M. 
Šolokovas norėjo šiame vei
kale tai išreikšti.

Pradžioje filmo matome 
pirmą ankstyvą, pavasarį 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Eina keliu’ vidurinio .am
žiaus vyras, vardu Andrius 
Sokolovas, vesdamas už 
rankos mažą berniuką. Ne
toliese, prie upės, jie pama
to senuką ilsintis ant kalno. 
Prieina juodu prie senelio 
irgi sėstelti, pasikalbėti- 
užsirūkyti.

Besikalbant, jiedu prisi
mena praėjusius laikus, tą 
baisųjį paskutinio karo lai
kotarpi, kuomet naciai te- 
riojo žmones, vežė ir varė 
pėsčiomis sunkiems dar
bams į Vokietiją, tarp ku
rių ir Andrius buvo pakliu
vęs.

.Pasakojo Andrius sene
liui apie savo likimą, kaip 
jis, jaunas būdamas, laimin
gai vedė mergina, kuria la
bai mylėjo, ir tik tas mei
lės jausmas jam davė stip
rumo pergyventi tą sunkųjį 
jungą nacių koncentracijos 
stovyklose. Ryžtas pamaty
ti savo žmoną ir vaikus pri
davė jam drąsos pabėgti iš 
tos peklos, kurioje dieną ir 
nakti dūmai rūko iš krema- 
torijų kaminų.

Tik iš antro karto pasi
sekė jam pabėgti iš fašistų 
nagų ir dar su svarbiais 
dokumentais. Už tai And
rius gavo pagyrimą nuo sa
vo vyresniųjų ir kovojo su 
savaisiais iki karo pabaigos.

Jis svajojo pamatyti nors 1 
vieną iš savo šeimos, bet, 
dęja, taip neįvyko. Krito 
nacių bomba tiesiog ant jo j 
namelio ir užmušė jo myli
mą žmoną, dukra ir jau
niausią sūnelį. Vyriausias 
sūnus žuvo fronte.

Ka-rui pasibaigus, And
rius /gavo darba bet kentė
jo vienumoje. Nėra artimų
jų — nėra su kuo p a s i- 
guosti...

Štai, vieną dieną jis pa
mato einant gatve berniu
ką. Jis irgi atrodo vienišas, 
basas, nuplyšęs, . alkanas. 
Pasirodo, kad šis berniukas 
dar vis laukia tėvo sugrįž
tant iš fronto, kuris j du 
buvo žuvęs. Andrius pasi
siūlo berniukui būti tėvu ir 
kartu džiaugiasi suradęs 
sau sūnų. Abudu džiaugiasi 
viens kitą suradę.

Baigdamas pasakoti se
neliui savo atsiminimus, 
Andrius numeta ' nuorūką, 
atsisveikina ir, paėmęs savo 
sūnelį Vąniušką už rankos/ 
nueina j tolį.

Tai įdomus ir realu's Ta
rybų Sąjungos filmas, ku
rį režisavo ir vyriausioje 
rolėje vaidino Sergiejus 
Bondarčiukas.

“Fete of a Man”daĮ)ar ga
lima pamatyti 68 St. Play
house 68 St. ir 3rd Ave., ir 
55th St. Playhouse, 154 W. 
55th St., New York.

Nepraleiskite progos!
H. F.

V —:-----
New Yorkas. — Artistė 

Elizabeth Taylor ir jos vy
ras dainininkas Eddie Fish
er išskrido į Tarybų ’Sąjun
gą

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

Antroji JAV lietuvių turistų 
grupė išvyko į Lietuvą

Liepos 15 d. vakarą SAS 
linijos lėktuvu į Lietuvą iš
skrido antroji JAV lietuvių 
turistų grupė. Pirmoji tą 
vakarą iš Lietuvos sugrįžo, 
o antroji išvyko.

Sekami asmenys, kiek Jū
sų korespondentas patyrė, 
sudaro antrąją turistų gru
pę:

Anastazija Barkauskas, 
Oakville, Conn.

Walter Brazauskas, Fo
rest Hills, N. Y.

William Che rney, Ro
chester, N. Y.

Nellie Grigaliūnas, Wa
tertown, Mass.

Frank J. Graham, South 
Boston, Mass.

Mrs. 0. Graham, South 
Boston, Mass.

Wladislaw G r a u n a s , 
Ozone Park, N. Y.

Mr. K. Kalvelis, Brock
ton, Mass.

John Mar k s, Yucaipa, 
Calif.

Lillian Novak, Cranford, 
N. J.

Mr. M. Orman, Elsinore, 
Calif.

Mrs. M. Orman, Elsinore, 
Calif.

Frank Pakalniškis, Clear
water, Fla.

Wm. D. Paul a u s k a s , 
Elizabeth, N. J.

Iš pobūvio 
turistams

Aido Choro valdyba ant 
greitųjų suruošė pobūvį su
tikimui grįžusių JAV lietu
vių turistų iš Lietuvos, 
kadangi tarp turistų ketu
rios buvo aiclietės. Bet dvi 
aidietės - solistės — Anelė 
Ventienė ir Elėna Brazaus
kienė — dar nesugrįžo: jos 
pasiliko Lietuvoje savai
tei kitai. Pasiliko Lietu
voje ir J. Siurba.

Pobūvis įvyko sekmadie- i 
nį, liepos 16 d., “Laisvės” 
salėje, kuri buvo kupina 
svečių. Buvo duota gerų 
užkandžių ir išgėrimų; ai- 
diečiai svetingai svečius pa
mylėjo. X

Programai vadovavo Ai
do Choro pirmininkas Jo
nas Grybas. Kalbėjo su- 
grįžgusieji turistai — ai
dietės B. Briedienė ir J. 
L a z a u s kienė, taipgi kiti 
niujorkiečiai. J. Kairys, M. 
Simonavičius ir Alb. Va- 
lungienė. Buvo Niujorke 
sustoję ir turistai J. Mi
liauskas (iš McKes Rocks, 
Pa.) ir kalifornietis Jagmi
nas., tai ir jie dalijosi su 
publika savo kelionės įspū
džiais.

Be kitų dalykų, grįžusieji 
pasakojo, kad šiemet turis
tams Lietuvoje judėjimas 
yra labiau aprėžtas negu 
buvo pernai arba užpernai 
—net su giminėmis susiti-

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS 
r. *• ■

333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu, prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Anna Petrauskas, Pro
spect, Conn.

Matilda Puo dž i ū n as, 
Prospect, Conn.

Peter Puodis, Philadel
phia, Pa.

Elizabeth, Repshis, Dor
chester, Mass.

George Shimaitis., Brock
ton, Mass.

Matheius M. Sinkus, West 
Lynn, Mass.

Mrs. K. Sireikis, Brock
ton, Mass.

Vera Smalstis, Livonia, 
Mich.

Suzana Shukiš, So. Bos
ton, Mass.

Angela Stasis, Perkasie, 
Pa.

Vincent Stankus, Miami 
Springs, Fla.

Geo. Stasiukaitis, Fair
view., N. J.

Mary Z. Svinkunas, Wa
terbury, Conn.

Mr. Joseph Vaitonis, 
Waterbury, Conn.

Olga J. Veckys, Law
rence, Mass.

John Wallins, Anna Ma
ria, Fla.

Anna Wellus, Bingham
ton, N. Y.

Anna Zilinsky, Bridge
port, Conn.

Mrs. Stakenas, Freesoil, 
Mich. -i

grįžusiems 
pagerbti

kimas buvo “siauresnis.” 
Tačiau kelionė buvo lai
minga; visi džiaugėsi, pa
matę atsistačiusią Tarybų 
Lietuvą.

Grįžusieji apgailestavo, 
kad kelyje į Lietuvą (Mask
vos ligoninėje) mirė detro- 
itietis Vincas Stepankevi- 
čius, nepamatęs net savo 
numylėto gimtojo krašto, 
Tarybų Lietuvos.

Pobūvyje buvo ir ameri
kiečiai - lietuviai svečiai iš 
tolimosios Kalifornijos: tai 
Juozas ir Ksavera Karosai: 
jiedu svečiuojasi pas savo 
dukrą ir žentą Stanelius 
New Jersey valstijoje, tai 
ta pačia proga atvyko į po
būvį su J. ir O. Staneliais. 
Ks. Karosienė pasakė gra
žią kalbą.

Nors oras buvo drėgnas 
ir karštas, bet publika lai
ką praleido smagiai, ir il
gai nebenorėjo skirstytis.

Ns.

Darius ir Girėnas 
pagerbti

šeštadienį, liepos 15 d., 
Lituanic o s aikštelėje 
Brooklyne tapo pagerbti la
kūnai Dasius ir Girėnas. 
Prie jų paminklo padėta 
gėlių vainikai.

Svečiai Karosai Aido Choro
bus “Laisvės” piknike

“Laisvės” piknike, kuris 
įvyks liepos 23 dieną Great 
Necke, bus ir gerbiami sve
čiai iš Kalifornijos: Ksave
ra ir Juozas Karosai.

Taigi kviečiame visus 
Niujorko ir apylinkės lais- 
viečius būtinai dalyvauti 
šiame piknike, nes atrodo, 
kad šią vasarą “Laisvė” ki
to pikniko šioje apylinkėje 
neturės.

Piknikas įvyks Kasmo- 
čiūtės parke, 91 Steamboat 
Rd.

Susirgo mūsų knygvedė 
Lillian Kavaliauskaitė

Jau senokai mūsų darbš
čioji “Laisvės” knygvedė 
lillian Kavaliauskaitė ne- 
sveikavo, bet ligai nepasi
davė ir dirbo. Tačiau šiomis 
dienomis nutarė pasiduoti 
ligoninėn savo sveikatos 
patikrinimui. Jei neatsiras 
rimtų nesveikavimo prie
žasčių, ji ligoninėje žada 
būti tiktai savaitę laiko.

Lillian randasi Queens 
Memorial ligoninėje, 175th 
St. ir 88 Ave., Jamaica, N. 
N. Lankymo valandos: die
nomis nuo 2 iki 3:30 ir va
karais nuo 7:30 iki 8:30. 
Randasi Room 38.

Visas “Laisves” kolekty
vas reiškiame Lillian gilią 
užuojautą ir linkime grei
tai pasveikti.

Dailininko Čiurlionio 
kūrinių paroda

Didžiojoje Niujorko bib
liotekoje ant 5th Avė. ir 
42nd St. yra išstatyta visa 
eilė įžymiojo lietuvių tautos 
dailininko M. K. Čiurlionio 
tapybos reprodukcijų. Pa
roda randasi bibliotekos 
Slavonįc skyriuje. Aišku, 
kad nemažai lietuvių paro
dą lankys.

Ši paroda suruošta atžy- 
mėjimui 50 metų nuo daili
ninko mirties. Kaip žinia, 
Čiurlionis mirė 1911 m. vos 
tesulaukęs 35 metų am
žiaus.

Kaune yra Čiurlionio 
vardu muziejus, kuriame 
sukaupta dailininko kūry
ba.

Cresskill, N. J. — Prie 
statybos darbų virto žemė 
ir griovyje užgriuvo du 
darbininkus. Kada juos po 
15—kos minučių atkasė, tai 
jau rado negyvus.

“LAISVĖS” PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Iš BROOKLYNO BUSAS EIS Į PIKNIKĄ
Busas išeis 12:30 valandą dieną nuo 

Lituanica Square. Kaina $1.75 į abi pusi 
Prašome iš anksto užsisakyti buse vietą.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 18, 1961 į
' • '• ■ •

Liepos 23 July
Prasidės 1-mą valandą dieną

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y

šaunią Dainų Programą Atliks

BROOKLYNO VYRŲ KVARTETAS
Tai grupė žymių talentų iš Aido Choro: 

Jonas Grybas, Alekas Velička, Klemensas Briedis, 
Walter Keršulis,

Taipgi jau bus grįžę turistai iš Lietuvos ir jie sakys 
kalbas iš įgytų įspūdžių savo kelionėje po Lietuvą.

metinis piknikas
Mūsų Aido Choras snia-J- 

kiai rengiasi prie savo me
tinio pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 10 d. Kasmočiūtės 
parke, Great Necke, 91 
Steamboat Rd.

Aido Choras kviečia lie- | 
tuviškąją p u b 1 i k ą nepa
miršti šios dienos.

PATAISA
Labai stambi klaida įvy

ko aprašyme operetės “Za
porožietis už Dunojaus.” 
Ten suminėti aktoriai, da
lyvavę vaidinime, bet ne
paminėti Jonas Grybas ir 
Jonas Juška. Todėl labai 
atsiprašau draugų už šią 
nemalonią klaidą.

Vincas Kazlauskas

Salomėja Narkėliūnaitė 
išvyko į T. Lietuvą r

Praėjusį penktadienį, lie
pos 14 d., lėktuvu į Vilnių 
išskrido Chicagos kunigų 
marijonų dienraščio “Drau
go” ilgametė Jungtinėse 
Tautose korespondentė Sa
lomėja Narkėliūnaitė — iš
vyko kaip turistė. Žada 
Lietuvoje pabuvoti apie dvi 
savaites. Sakosi labai išsiil
gusi Lietuvos ir norinti ją 
pamatyti. •*

Reikalauja daugiau 
ginkluotis

Washingtonas. — Komer
cinės spaudos kolumnistai, 
radijo ir televizijos repor
teriai vis daugiau išpučia 
“karo pavojų”, tai dėl vaka
rinio Berlyno, tai dėl kito
kių nesutikimų”, rašo ko
respondentas Jack Ray- 
mond’as.

To sėkmėje eina labai pa
skubus apsiginklavimas. 
Dabar jau pateikta JAV 
Kongresui pasiūlymai, kad 
sekamais metais apsigink
lavimui būtų skiriama ne 
mažiau 43 bilijonų dolerių.

Generolas Curtis E. Le- 
May, JAV karinio orlaivy- 
no vadas, reikalauja dar 
daugiau skirti karo reika
lams pinigų, o ypatingai 
lėktuvų gamybai.

Patrolmen’s Benevole n t 
Ass’n, kuri turi 20,000 poli
cininkų narių, reikalauja 
sumažinti policininkų dar
bo laiką iki 42 valandų per 
savaitę ir metams pakelti 
po $325.




