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Naujas didžiulis laimėjimas. 
Juk nesėdės ir nelauks. 
Žmonės jaudinasi.
Su kuo mūsų Amerika? 
Galas tai beprotybei! 
Be jokio žmoniškumo.
Jų “didvyriai.”

— Rašo A. Bimba —

^Tarybinio kosmonauto Tito- 
* v o apskridimas aplink žemę 

17 kartų erdvėje ir nusileidi
mas numatytoje vietoje toks 
didelis žygis, toks milžiniškas 
tarybinio mokslo laimėjimas, 
jog apie jį bus ilgai kalbama, 
daug rašoma, daug galvoja
ma. Iš visų pasaulio kampų 
plaukia nuoširdūs socialisti
niam kraštui sveikinimai.

Tuo žygiu, tuo mokslo lai
mėjimu nesidžiaugia tik nau
jo karo kurstytojai ir žmonės, 
kuriems protą visiškai suga
dino ilgametė antitarybinė 
propaganda. Tik jie šiame 
žygyje įmato kokį tai pavojų.

Pavojaus gi niekam nėra 
jokio. Šis neapsakomas tary
binio mokslo laimėjimas yra 
laimėjimas visos žmonijos. 
Jei tik nebūtų karo, jei tik 
kapitalistinio pasaulio “gal
vos” neišprovokuotų atominio 
karo, viskas būtų gerai. Vi
si visur mokslo pasiekimai 
pasiektų visus pasaulio kam
pus ir jais galėtų naudotis vi
si žmonės.

šiol mokslininkai ilgai 
suko sau galvas ir negalėjo 
surasti būdų, kaip “apgyven
dinti” žmogų aukštai erdvėje, 
kosmose, kur viešpatauja be- 
svoriškumas. Titovo žygis 
galutinai ir pilnai išsprendė 
šią problemą. Jis erdvėje iš
gyveno 25 valandas ir sugrįžo 
“namo” sveikutėlis.

Tas juk parodo, kad dar su 
didesnio oro laivo pagalba 
žmogus tose aukštybėse gali 
tiesiog neribotai gyventi ir 
darbuotis — gal dar saugiau 
ir ramiau, negu laive 
vandens. Juk ten nėra 
audrų, nei supimo, nei 
taus, nei kitokių pavojų...

ant 
nei 
lie-

Ar mūsų mokslininkai ir 
mūsų mokslas kada nors pra
lenks tarybinį mokslą ir tary
binius mokslininkus lenktynė
se erdvėse? Bandyti galima, 
ir bus bandoma. Mes už to
kias mokslines lenktynes — 
lenktynes be gąsdinimų, be 
isterijos, be provokacijų.

Bet'vienas įžymus moksli
ninkas nusiminusiai pastebė-

Tiesa, mes tarybinius 
mokslininkus galėtume pra
lenkti, jeigu jie nuo dabar tik 
sudėtų bei miegotų, nebesiek
tų nauji) laimėjimų...

Džiugios žinios po pasaulį 
plinta iš Anglijos sostinės 
Londono. Po paskutinės prem
jero Chruščiovo kalbos, kurio
je jis šaukė amerikiečius, 
anglus ir francūzus sėsti prie 
konferencijos stalo ir apsvars
tyti Vakarinio Berlyno ir vi
sos Vokietijos klausimą, ang
lai sujudo. Jie reikalauja, 
kad Anglijos vyriausybė pa
imtų Tarybų Sąjungos vyriau
sybės ištiestą ranką.

Tegu panašiai pasielgia ir 
Prancūzijos, ir Amerikos liau
dis. Tegu eina velniop ruoši
masis karui. Tegu visur skam
ba reikalavimas taikos ir su
sitarimo !

Labai laiku ir labai teisin
gai Afrikos ir Azijos ša
lys reikalauja sušaukti ne
paprastą J. Tautų Asamblė
jas sesiją apsvarsytmui Tuni- 

jįijos skundo prieš Francūziją. 
Socialistiniai kraštai tam bai
sui pritaria.

(Tąsa 6-tam pusi.)
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Londonas. — Tūkstan-i Jungtinių Valstijų lėktuvas
čiai žmonių, nepaisant lie
taus, susirinko į Hyde Par
ką, išklausė profesoriaus 
Bertrando Russellio ir kitų 
kalbų, paskui numaršavo 
į Trafalgaro aikštę. Ten vėl 
laikė susirinkimą. Jie rei
kalavo panaikinti atomi
nius ginklus ir visus nesuti- a Sane Nuclear Policy. Da- 
kimus spręsti taikos keliu, lyvavo daugumoje jaunuo

liai - studentai. Jie nešė 
transparantus su užrašais: 
“Ban the Lousy Bomb!..” 
“Save Humanity!” ir kito
kius.

Virš Coney Island mau
dynių skraidė lėktuvas su

kosmonauto žygį “šnipavimo laivą
numetė atominę bombą Į 
Hiroshima miestą ir užmu
šė apie 200,000 japonų civi
liniu žmonių.

Sukakties proga Union 
Square aikštėje įvyko ma
sinis mitingas, kurį sušau
kė National Committee for

T Titovas, 
milijonai 

apylink i ų 
Titovą.

Kalbėtojai sakė, kad pa
sitarimų keliu turi būti iš
rišta ne tik vakarinio Ber
lyno ir taikos klausimas su 
Vokietija, bet ir kiti pa
sauliniai reikalai.

New Yorkas. — Rugpiū-
čio 6 dieną sukako 16-ka' obalsiu: “No More Hiroshi- 
metų nuo dienos, kada mas!”

“Berlyno sriuba” ir NATO 
vadų pasitarimo planai

Paryžius. — Keturių di
džiųjų NATO narių —Ang
lijos, Francūzijos, Vakarų 
Vokietijos ir Jungtinių 
Valstijų užsienio ministrai, 
karo jėgų vadai ir ekono
mistai laikė susirinkimą. 
“Jo tikslas buvo: padaryti 
planą, kad suvienytomis jė
gomis militariniai, ekono
miniai ir diplomatiniai iš
stoti prieš Tarybų Sąjun
gos spaudimą vakarinio 
Berlyno reikale”, rašo R. 
C. Doty.

NATO susirinkimas nuta
rė, kad palaikyti dabartinę 
padėtį vakariniame Berly
ne, o jeigu Tarybų Sąjun
ga padarytų atskirą taiką 
su Rytų Vokietija, tai Ang
lija, Francūzija ir Jungt. 
Valstijos neatsisakys nuo 
dabartinių savo pozicijų va
kariniame ^Berlyne.

Joseph Barry rašo dien
raštyje “New York Post” 
po antrašte “Berlin Meniu” 
kad NATO vadai “per tris 
dienas virė velnio sriubą”, 
bet jis turi viltį, kad ji “ne
bus pateikta pasauliui val
gyti”.

J. Barry sako, kad 
NATO viršininkai planavo 
imtis ekonominių, politinių 
ir militarinių priemonių 
“apgynimui savo teisių va
kariniame Berlyne”. Buvo 
siūloma, imtis veiksmų nuo 
dalino embargo iki bloka
dos, nuo diplomatijos iki 
militarinių žingsnių, nuo 
taikos priemonių iki karo.

Susitarta ir ant popie- 
pieriaus pasirašyta. “Bet 
jeigu rytoj rusai uždarytų 
susisiekimą su vakariniu 
Berlynu, tai ir vėl NATO 
turėtų susirinkti ir svars
tyti, pirm jie išsiųstų į 
Berlyną nors vieną šarvuo
tą automobilį”, rašo J. Bar
ry. Jo supratimu, tarp Na- 
TO nėra vieningos pozici
jos.

Kam reikalinga Berlyno 
krizė, kam ji tarnauja, ir 
kam tiek daug kalbų?— 
klausia J. Barry. Ir jis ra
šo: “Jeigu Berlyno krizės

nebūtų, tai ją reikėtų iš
galvoti Laose arba Pietų 
Vietname, nors ten ji ne
būtų taip naudinga”.

Kodėl? Barry sako, kad 
“Berlyno krizė” suteikė 
prezidentui Kenedžiui pro
gą veikti, idant tvirčiau su
vienijus NATO sąjungą, 
gaminti daugiau paprastų 
(ne atominių) ginklų, dau
giau žmonių mobilizuoti į 
ginkluotąsias jėgas ir ra
ginti ginkluo t i s kitus 
NATO narius, o tai turi di
delės reikšmės JAV ekono
mikai.

Ar NATO pateikė kokį 
nors plana taikiam susita
rimui Berlyno reikalais?— 
klausia kolumnistas. Jis sa
ko, kad apie taikius pasita
rimus kalbėjo prezidentas 
Kenedis, už taikų išspren
dimą Berlyno reikalų kalba 
Chruščiovas, bet tuo reika
lu nieko nesako NATO va
dai.

NATO posėdyje plačiai 
kalbėjo D. Ruskas, JAV 
valstybės sekretorius, bet 
ne apie taikos planus, o 
apie tai, kad Jungtinės 
Valstijos dar pasiųs į Euro
pą 8 divizijas.

Iš Amerikos šalių 
konferencijos

Punta del Este. — Atsi
darė Amerikos valstybių 
konferencija ekonominiais 
ir socialiniais reikalais. D. 
Dillonas, JAV iždo sekreto
rius, sakė, kad jo atstovau
jama šalis per 20 metu duos 
Lotynų Amerikai Ž0 bilijo
nų dolerių pagalbos.

Ernesto Guevara, Kubos 
industrijos ministras, kriti
kavo JAV politiką. Jis sa
kė, kad Amerikos žmonės 
tikrą laisvę ir gerbūvį pa
sieks tik pasirinkdami tokį 
kelią, kokį pasirinko Kubos 
liaudis.

Londonas. — Anglų lėk
tuvas su 34 žmonėmis sude
gė prie Norvegijos.

žygis susilaukė, skirtingų 
atsiliepimų.

Vakarų Vokietijoje, ku
rioje hitlerininkai ruošiasi 
prie naujo karo, Titovo žy
gį sutiko piktai. Vieni že
mina, kiti pasakoja, kad 
“dabar TSRS terorizuos 
pasaulį”.

Tokio. — Japonijoje dau
guma .laikraščių ir moksli
ninkų Titovo žygį teigia
mai vertino. Eilė moksli
ninkų išsireiškė, kad “se
kamas TSRS žygis bus lin
kui Mėnulio”.

Pekinas. — Kinijos spau
da ir liaudis džiaugiasi 
TSRS laimėjimais. Profeso
rius Kuo Mo-jo sakė: “Tai 
didžiausias mokslo ir TSRS

Maskva. — Trečiadienį, 
rugpjūčio 9 d., iškilmingiau
siai buvo sutiktas TSRS 
kosmonautas 
Virš septyni 
maskviečių 'ir
žmonių sveikino 
Raudonojoje Aikštėje įvy
ko masinis paradas, kurio 
apžiūrą darė TSRS vyriau
sybes, Komunistų partijos, 
organizacijų vadai ir G. Ti
tovas.

TSRS mokslo ir 
technikos pergalė

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos erdvių laivas “Vostok- 
2” skraidė 25 valandas ir 18 
minučių. Per tą laiką jis 
atliko 17-ką skridimų aplin
kui Žemę — 435,000 mylių, technikos pasiekimas”. 
Jame keliavo karininkas G. 
S. Titova’S, ! 
žiaus. ■_

Per visą laiką karininkas j 
gerai jautėsi. Tris kartus' 
valgė, virš 6 valandas mie
gojo, per radiją pranešinė
jo kaip jaučiasi.

Tuo kartu Kanadoje ra
dosi pirmasis TSRS kosmo
nautas Juris'Gagarinas, Ti
tovo artimas draugas. Ga- tronomijos radijo direkto- 
gannas pasiuntė Titovul 
pasveikinimą. Titovas jį ga
vęs radijo bangomis atsakė.

“Vostok-2” skraidė virš 
Maskvos, Leningrado, Sta
lingrado, Kijevo, Pekino, 
Shanghajaus, Madrido, Ar
changelsko, Novosibirsko, 
Pietų Amerikos, Afrikos, 
Azijos, Australijos ir Šiau
rės Amerikos miestų.

Virš kurios palies “Vos
tok-2” skrido, tai Titovas 
siuntė tos šalies žmonėms 
pasveikinimus. Išbuvęs virš 
Žemės nuo 110 iki 160 my
lių aukštyje virš 25 valan
das, erdvių laivas sėkmin
gai sugrįžo į pageidaujamą 
vietą.

Apie G. Titovą
Titovo tėvas — sibirio- 

kas, iš Altajaus sričių, bet 
vėliau persikėlė į Uralo kal
nų sritį. Jo tėvas Steponas 
Povilo Titovas dabar yra 51 
metų amžiaus, mokytojas. 
Jo motina — Aleksandra 
yra 47 metų amžiaus.

G. Titovas turi seserį 
Zemfirą. Kosmonautas G. 
Titovas yra vedęs, jo žmo
na Tamara 24 metų am
žiaus. Vaikų jie neturi.

G. Titovas gimė Verknė
je Zelino kaime. Būdamas 
8 metų amžiaus pradėjo 
mokytis. 1949 metais įstojo 
į Jaunųjų komunistų sąjun
gą, o dabar tapo priimtas į 
Komunistų partiją. 1953 
metais įstojo į karinių la
kūnų mokyklą, o 1957 baigė 
lakūnų akademiją Stalin
grade. Po to jis įstojo į 
astronautų mokyklą Lenin
grade.

Atsiliepimai
Titovo žygis visus su

judino. Kaip pasaulis yra 
pasidalinęs į socialistinį ir 
kapitalistinį, taip ir Titovo Į^iaus.

KarminKas o. t Paryžius. — Prancūzijos i 
26 metų am- Astronautų Sąjungos pre-l

Washingtonas. — Po to, 
kai JAV karininkai į erdvę 
iššovė kapitoną V. I. Gris- 
soma, kuriam nusileidus i 
vandenyną, pergreitai, atsi
darė kapsulės durys, “Mer
cury” kapsulė nuskendo, o 
kapitonas pagavo daug 
vandens, tai komercinė 
spauda skelbė, kad būk arti 
“buvo Tarybų Sąjungos 
šnipiškas laivas su visokiais 
radaro įrengimais”.

Pulkininkas J. A. Powers, 
kuris tada spaudą informa
vo apie JAV astronautą 
Griss omą ir “Mercury” 
kapsulę, sakė, kad kapsulės 
“nusileidimo srityje buvo 
Rusijos laivas”. Kiti tvirti-

pre-' 
zidentas pareiškė: “Rusai | 

I ir vėl yra toli priešakyje Į 
: amerikiečių”. Žinių agentu- [ 
ra pareiškė: “Jeigu dabar jungos premjeras Chruščio- 
amerikiečiai ir keturis ast- vas kalbėjo per radijo ir 

|ponautus iššautų, tai visį televizijos tinklus. Jis api- 
vien TSRS yra pirmutinė; budinęs didelius TSRS ga- 1 i i t i,-__kosmoso užkariavime”.

Londonas. — J. Bank, as-

rius, pareiškė: “Dabar jau 
nereikia spėlioti kas yra 
priešakyje, rusai, ar ameri
kiečiai... “Vostok-2” skrai
dymai įrodė, kaip Tarybų 
Sąjungos mokslas ir tech
nika yra aukštai iškilę”.

Rytų Europa.—Rytų Vo
kietijos, Lenkijos, Vengri
jos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Albanijos ir Čekoslovakijos 
liaudis ir spauda džiaugia
si TSRS pasisekimais.

Washingtonas. — Daugu
ma senatorių ir kongrės- 
manų šaltai pasitiko “Vos
tok-2” laimėjimus. R. B. 
Russell, iš Georgia valsti
jos, sakė, kad tokie sateli
tai gali būti pavartoti karo 
laimėjimui.

Daugelio miestų žmonės 
matė “Vostok-2”, kai jis 
skrido virš Jungt.’Valstijų. 
Labai aiškiai matė net be 
žiūronų Charrlestone, S. C. 
Sakoma, kad buvo mato- 

j'mas, kaip aiškiausia žvaigž
dė.

Roma. — Italijoje, kaip 
ir Francūzijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Anglijoje ir 
Australijoje,'buvo sekamas 
‘Vostok-2” skridimas. Buvo 
aiškiai girdimas Titovo pa
sikalbėjimas su TSRS radi
jo stotimis.

Pasodena, Calif. —Čionai 
yra suvažiavę 175 astrono
mai iš 17-kos šalių. Jie sekė 
“Vostok-2” skridimą per di
delius žiūronus. Visi stebė
josi TSRS mokslo ir tech
nikos pasiekimais.

TSRS Mokslų Akademi
jos profesorius A . A./Mi- 
chailovas, kuris čionai da
lyvauja, sakė, kad sekamas 
TSRS mokslininkų žygis 
bus jau į Mėnulį. “Ir aš to 
dar sulauksiu”, pareiškė 
profesorius Michailo v a s, 
kuris jau yra 74 metų am- 
V • I

o

no, kad tas TSRS laivas 
buvo “tik 20 mylių atstoję 
nuo ten, kur Grissomas nu
sileido į vandenį”. Kai kuri 
komercinė spauda net “įro
dinėjo”, kad “tas TSRS 
laivas per radijo įrengimus 
galėjo atidaryti kapsulės 
duris”.

Dabar iš Washingtono 
Associated Press žinių 
agentūra pranešė: “That 
“Russian Trawler” Wasn’t 
One. After All”. Ir rašo, 
kad tai buvo ne Tarybų Są
jungos laivas, o Jungtinių 
Valstijų laivas “Acania”, 
kuris toje srityje atliko jū
rų tyrimus dėl Standard 
Research Instituto.

Mes norime visų taikos, bet 
pasirengę gynybai,”- TSR S
Maskva. — Tarybų Są-

mybos, mokslo, kultūros, 
žemdirbystės ir kitus pasie
kimus, nurodė ir į pavojin
gą pasaulinę padėtį.

1 Chruščiovas sakė, kad 
Vakarai ruošiasi prie karo, 
nes jie tikisi, kad karo pa
galba galėtų sunaikinti Ta
rybų' Sąjungą ir kitas so
cialistines šalis. Jis sakė, 
kad yra galimas Vakarų 
užpuolimas.

TSRS premjeras sake: 
“Mes darome viską, kad 
tarptautinius nesutikimus 
išrišus taikos keliu ir ra
mioje. atmosferoje. Tarybų 
Sąjunga nenori karo. Mes 
nenorime kitų teritorijų...”

Ir jis, kreipdamasis į 
Jungtines Valstijas, Angli
ją ir Francūziją sakė: “Nuo
širdžiai susėskime prie kon
ferencijos stalo, nepūskime 
psichologinio karo, išblai- 
vykime atmosferą, vado
vaukimės protu, o ne ato
minės jėgos ginklais”.

Chruščiovas sakė, kad iki 
šių laikų visos Tarybų Są
jungos pastangos nepaveikė 
Vakarų — nepatraukė jų į 
kelią taikiai spręsti vakari
nio Berlyno ir taikos klau
simą su Vokietija. Priešin
gai, JAV prezidentas Kene
dis, kalbėdamas “liepos 25 
dieną, pasivėlino grasinti... 
kalbėjo, kaip ultimatumą 
statydamas Tarybų Sąjun
gai, atsakydamas į jos pa
siūlymą padaryti taiką su 
Vokietija”.

TSRS premjeras sakė, 
kad Vakarų grasinimai 
nieko gero- nežada, kad jie 
nepadės išrišti ginčijamus 
klausimus. Jeigu Vakarai 
nesutiks prisidėti prie išri
šimo vakarinio Berlyno 
klausimo ir padarymo tai
kos su Vokietija, tai tada 
TSRS, ir kitos socialistinės 
valstybės, padarys taiką su 
Vokiečių Demokratine Res
publika (Rytų Vokietija), o

ir 
daugiau

dėl vakarinio Berlyno susi
siekimo Vakarai turės su
sitarti su Rytų Vokietija. 
TSRS premjeras sakė, kad 
nei TSRS, nei kitos socia
listinės valstybės nesiren
gia kištis į vakarinio Ber- 
lynio vidaus santvarką.

Kas dėl Vakarų grasini
mų, tai Chruščiovas sakė, 
kad tas gali priversti 
TSRS patraukti
divizijų į vakarų sienas ir 
gal net pašaukti rezervis
tus. Jis sakė, kad jeigu Va
karai užpuls bent kurią so
cialistinę vai s t y b ę, tai 
TSRS raketomis pasieks ir 
sunaikins užpuolikus ir už 
vandenynų. Chruščiovas sa
kė, kad tie, kurie pasakoja 
apie “lokalizavimą karo”, 
tai klaidina žmones. Jeigu 
prasidėtų karas tarp Tary
bų sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų, tai j tą karą būtų 
įtrauktos ir kitos šalys. Ir 
tas karas būtų atominis.

Varšuva. — Teismas pa
siuntė dviems metams į 
kalėjimą katalikų kunigą 
K. Zambrowskį, kuris lais
vų minčių mokytoją išvadi
no “kiaule”.

Kuba išmainytų JAV 
lėktuvą ant laivo

Havana. — Kubos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
grąžintų Eastern Air Line 
lėktuvą, kuris prieš kiek 
laiko buvo priverstas Ku
boje nusileisti, jeigu Jung
tinės Valstijos grąžintų 
Kubai karinį laivelį “SVS”.

Prieš kiek laiko kontrre
voliuciniai « elementai pri
vertė laivelio kapi toną 
plaukti į JAV prieplauką. 
JAV vyriausybė laiko tą

Washingtone eina girdai, 
kad gal būti bus tariamasi 
su Kuba.

Havana. —Kubos vyriau
sybe sako, kad JAV spau
da ir radijas kursto prie 
naujos invazijos į Kubą.
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Germano S. Titovo žygis
KAI ŠITŲ ŽODŽIŲ RAŠYTOJAS liepos 6 dienos 

rytą pasiklausė radijo žinių, jis buvo užklaustas: kokios 
šiandien žinios? Į tai jis atsakė: šiandien tėra tik viena v • •
žinia.

Ir taip buvo! Per visą dieną, per keliolika valandų, 
žmogus atsisukęs radijo priimtuvą, pirmiausiai tegirdė
jo: tarybinis kosmonautas Germanas S. Titovas erdvėje 
tarp 110 ir 170 mylių aukštyje, lekioja aplink Žemę. Bū
damas “Vostoke I I-a jame”, Titovas gyvena normalų gy
venimą — valgo ir ilsisi; jis kalba į Žemėje esančius 
žmones, ir jo kalbą jie girdi; o jis per radijo aparatą 
girdi, ką jam sako tarybinis žmogus...

Jokia kita žinia tą dieną buvo neįdomi, nereikšmin
ga, mažytė, palyginus su žinia apie Titovo kelionę.

Ir kiekvenas blaiviai galvojąs žmogus, nežiūrint, 
kur jis būtų begyvenęs, tik troško, tik sielojosi, kad Ti
tovas laimingai sugrįžtų į Žemę motiną, kad jis laimin
gai savo kelionę baigtų.

Ir jis laimingai ją baigė!
Titovas pakilo 9 vai. ryto Maskvos laiku (2 vai. ryto 

Niujorko laiku). Jis aplėkė aplink mūsų Žemę 17 kartų 
ir, po 25 valandų buvimo erdvėje (10:18 v. ryto Mask
vos laiku, 3:18 vai. Niujoko laiku), nusileido ten, kur iš 
anksto buvo nutarta, kad nusileistų. Atsistojo Titovas 
ant žemės sveikas ir pilnas energijos!

Kai tik jis atsistojo ant Žemės, telefonu kalbėjosi su 
N. Chruščiovu, pasakydamas, kad jis sveikas, linksmas, 
kad jis atliko didžiulį uždavinį, kurį jam partija ir vy
riausybė pasiūlė. Chruščiovas jam atsakė: “Jūsų balsas 
skamba, tarytum būtumėte tik ką grįžę iš vestuvinio 
baliaus...”

Tik prieš porą mėnesių erdve mūsų Žemę buvo aplė
kęs Titovo draugas ir sandarbininkas Jurijus Gagari
nas. Gagarinas buvo erdvės nugalėjimo pradininkas, 
Titovas—Gagarino pradėtojo žygio tęsėjas. Ir koks tę
sėjas!..

Jurijus Gagarinas, iškildamas į erdvę, jau buvo TS 
Komunistų partijos narys, o Germanas Titovas, kilda
mas į erdves, tebebuvo tik kandidatas į partijos narys
tę. Bet kai jis nusileido ant Žemės, Titovui buvo pasa
kyta: jam esant erdvėje, jis buvo priimtas į Komnistų 
partiją pilnu nariu!..

TITOVO ŽYGIS—milžiniškos reikšmės žygis, iš 
tikrųjų, eiliniam žmogui dar vargiai besugrumuliuoja- 
mas. Tai tarybinio mokslo triumfas!

Išbūti 25 valandas erdvėje, ligi šiol buvo manyta, iš 
viso negalimas daiktas. Tačiau tarybinis mokslas sura
do priemones ir būdus, su kurių pagalba žmogus gali 
būti kosmose (erdvėje), šimtų mylių aukštyje nuo Že
mės, visai normalus; jis gali valgyti, gali dirbti, gali 
ramiai ilsėtis.

Tai puikiausiai įrodė tarybinio kosmonauto Germa
no Titovo žygis,—jo kelionė, kuri bus žinama visiems lai
kams!

Mokslininkai šiandien jau sako, jog Titovas liepos 6 
dieną nulėkė tiek (700,000 kilometrų), kad jis galėjo nu
lėkti į Mėnulį ir iš ten atgal sugrįžti. Ir tie patys moks
lininkai jau spėlioja, jog neužilgo tarybiniai kosmonau
tai pasieks Mėnulį ir iš ten sugrįš.

Kad taip gali būti, sako ir Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos Centro Komitetas ir tarybinė vyriausybė 
savo bendrame pareiškime Titovo žygio proga. Pareiš
kimo dalis skamba:

“Tarybinio kosmonauto reikšmingas žygis parodo, 
jog netoli tas laikas, kai žmonių valdomi erdvės laivai 
nuties tarpplanetarinius kelius į Mėnulį, Marsą ir Ve- 

L nerą...”
Titovo žygis parodo, kad ir daugelis mūsų skaityto

jų sulauks tos dienos, kai jie skaitys mūsų laikraštyje
* apie žmogaus kelionę į Mėnulį bei į Marsą.

Štai, ką pasiekė mokslas! Štai, kokius kelius mums 
rodo socialistinis pasaulis, tarybinis žmogus!

Tik gyvenk, žiūrėk ir džiaukis!

IR PASAULIS DŽIAUGIASI! Šiuos žodžius rašant, 
Tarybų Sąjungos žmones, tarybinės tautos, yra džiaug- 
shio ekstaze. Maskvoje vyksta pačios didžiausios iškil
mės, sutinkant didvyrį, 17-ką kartų aplėkusį erdvės lai- 
vu aplinkui Žemę per 25 valandas.

Šiuo tarybinio žmogaus, žygdarbiu nesidžiaugia tik 
baisia socialistinei santvarkai neapykanta persiėmę su
tvėrimai. Nesidžiaugia tik karo troškėj ai', kuriems rūpi 
ne žmonijos laimė, o laimė saujelės kapitalistų, trinkančių 
iš žmonijos nelaimių! Pastarieji tai dūksta, siunta. Jie 
dūksta dėl kiekvieno pažangaus, didelio žygio, atlikto 
darbo žmogaus naudai.

Laimingi mes, broliai ir sesės, kad gyvename tokį 
' laikotarpį, kuriuo išlaisvintas socialistinis darbo žmogus, 

statydamas beklasinę visuomenę ant žemės, pasiekė to-
• kį aukštą lygį moksle ir technikoje!

Mes žinome, mes matome, jog ir mūsų šalies, JAV 
mokslas ta linkme progresuoja ir progresuos.

Mes esame giliai įsitikinę, jog ir amerikinis žmogus 
anksčiau ar vėliau'atliks tai, ką atliko. Gagarinas ir Ti
tovas! •

-- Tik Jai būna taika!

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
“ŠILUVA” BUVO — 
“ŠILUVOS” NEBĖRA...

Čikagos marijonų laik- 
raty kun. A. Sabaliauskas 
praneša saviesiems tokią 
naujieną:

“Cedar Lake, Ind., pas 
tėvus saleziečius nebus at
skiros lietuviškos vasaros 
stovykols lietuviškam jauni
mui ir jokių lietuviškų pik
nikų, nes toji vietovė jau 
prieš kelis metus buvo pa
vesta kitataučiams, o lietu
viai saleziečiai vieni kitur 
iškelti, kiti dar tuo tarpu 
čia laikinai prisiglaudę tal
kininkauja.”

Eiliniam piliečiui ši kun. 
Sabaliausko žinelė atrodys 
eiliniu pranešimėliu, netu
rinčiu jokios didesnės svar
bos. Bet yra žinovų, kurie, 
tokias žinias pasigavę, pirš
tu parodo į tai, kas už jų 
slepiasi. Tokiu prisistatė 
Edvardas Šulaitis, Toronto 
klerikalų laikraščio bendra
darbis.

Paklausykite, ką jis dėl 
kun. Sabaliausko praneši
mėlio pasakoja:

“Čia yra kalbama apie 
buvusią “Šiluvos” vietovę 
netoli Čikagos, kurios pa
statams įruošti iš lietuvių 
kišenių suplaukė daug tūks
tančių. Ten nekartą yra 
tekę būti ir šių eilučių au
toriui ir reikėjo tik stebėtis, 
kokiu nuoširdumu mūsų 
tautiečiai ir lietuviai sale
ziečiai darbavosi, kad ta 
vieta primintų bolševikų 
pavergtą Šiluvą. Kai ji bu
vo pakankamai- įruošta, lie-, 
tuviams teko pasitraukti.

Pradžioje dėl šio elgesio 
buvo raginta siųsti telegra
mas tos vienuolijos vyriau
sybei, bet tas greitai nuti
lo.. Pasirodo, jog telegra
momis bei laiškais negali
ma atkovoti ne tik lietuviš
kų pasiuntinybių, bet ir 
lietuvių pinigais pastatytų 
šventovių.”

Matote, kas darosi! Lie
tuviškieji klerikalai kaulijo, 
kaulijo iš lietuvių katalikų 
dolerius “lietuviškai šven
tovei” (“panašiai į Šilu
vą”!) statyti. Klerikalai sa
kė, jog ten galės lietuviai 
praleisti gražiai vasaros 
atostogas, piknikus, etc.

Kaip greitai “Šiluva” bu
vo pastatyta, taip greitai 
Vienuolijos vadovai pasakė 
lietuviams: laukan iš čia!..

Taip yra Amerikoje su 
visomis “lie t u v i š k o m i s 
šventovėmis.” Jas pastato 
lietuviai darbo žmonės,, o 
pasiima kitataučiai vysku
pai ; lietuviai, kurie savo 
proca tą ar kitą dalyką pa
daro, neturi jokios prie jo 
teisės!

Paimkime bažnyčias: kiek 
daug jų JAV lietuviai pri
statė. O kam jos šiandien 
priklauso ? Romos trustui 
—vyskupams/ Tas pats yra 
net ir su klebonijomis.

Ar lietuviai katalikai ka
da riors pasimokys iš tų 
apgaudinėjimų, kuriuos 
atlieka kunigai ir visas Ro
mos katalikų trustas?!..

PATYS MUŠA— 
PATYS RĖKIA

Kažkoks “galvočius” Či
kagoje, sakoma, parašęs 
anglų kalba , brošiūriukę, 
p a va d i fi tą “Lithuania.” 
Sandariečių laikraętis, ži
nodamas,, kad brošiūrėlę pa
ruošė jo šersties žmogus, 
sako, jog, girdi, brošiūrėlė 
“rūpestingai paruošta,” bet 
joje esama “netikslumų” —• 
—senovės • prūsai ir ' kitus 
lietuvių tautos giminės ten4 

vadinamos beveik laukinė
mis...

Tai tau ir “rūpestingu
mas” !

Peckeliai rašo, peckeliai 
kritikuoja, kadangi jiems 
nerūpi lietuvių praeitis, 
jos aiškinimas.

Jei kas nori anglų kalba 
gauti gerą brošiūrą apie 
Lietuvą, tegu parašo į Vil
nių, o iš ten gaus gerą (su 
gausiomis iliustracijomis) 
b r o šiūrą — “Lithuania,” 
kurią paruošė dabartinis 
Tarybų Lietuvos Ministrų 
tarybos pirmininkas Mo
tiejus Šumauskas.

LOJA, LOJA IR 
NEBESUSTOJA

Smetonininkų organo 
Clevelande redaktorius B. 
Gaidžiūnas pliauškia, būk 
R. Mizarą kadaise Lietuvo
je gražiai priėmė, “kad vė
liau už tai liežuviu ir 
plunksna atlotų, grįžęs į 
JAV...”

Taip kvailai rašyti, kaip 
rašo B. Gaidžiūnas, tegali 
paskutinis durnelis.

O reikia pastebėti, kad 
R. Mizaros raštus apie Lie
tuvą spausdinosi ir tas 
pats smetonininkų laikraš
tis, kurio redaktorius da
bar loja.

Loja jis, loja ir nebesu- 
stoja!

NAUJOJI LENKIJA
Š. m. liepos 22 dieną su

kako 17 metų, kai pradėjo 
kurtią naujoji Lenkija — 
Lenkijos Liaudies Respubli
ka. Prieš 17 metų ji- buvo 
pradėta laisvinti iš vokiškų
jų fašistų okupacijos.

Vilniaus “Tiesos” redak
cijai paprašius, lenkų pub
licistas Varšuvoje K. Bla- 
chovskis parašė lietuviš
kam lai k r a š č i u i įdomų 
straipsnį apie naująją Len
kiją. Paimsime mes iš jo 
kai kurias citatas. M. Bla- 
chovskis rašo:

“Neseniai vienoje Varšu
vos mokykloje geografijos 
mokytojas atnešė į klasę 
Lenkijos žemėlapį, kuris 
pasirodė vaikams nepažįs
tamas. Kas gi ypatingo 
buvo šiame žemėlapyje? 
Tuoj pat į rytus nuo Vis- 
los tįsojo kone tuštuma: 
rutuliukai, kuriais žymimi 
miestai, buvo mažyčiai. 
Plentų ir geležinkelių lini
jos buvo tokios retos, kad 
jas vos-ne-vos buvo galima 
įžiūrėti.

Tai buvo toji Lenkija, ku
rios mūsų penktosios klasės 
moksleiviai nežinojo, o ir 
negali žinoti: 1939 metų 
Lenkija. Skurdi šalis, 
įsprausta į trišakes hitleri
nės Vokietijos reples. Net
gi iš šio žemėlapio buvo ga
lima spręsti apie visą mūsų 
šalies istorinio likimo tra
giškumą : aštrių' suspaustų 
replių vaizdas nebuvo vien 
tik iliuzija.

Aš- čia kalbėjau apię 
prieškarinį Lenkijos geo
grafijos žemėlapį, kad aki- 
v.a i z d ž iai įrodyčįąu, jog 
pražūtis buržuazinei Len
kijai buvo jos atskirų ra
jonų vystymosi ekonomi
nis netolyginumas. Silezija, 
kurioje daug miestų, ga
myklų, šachtų, geležinkelio 
linijų, buvo užsieninio ir 
tėvyninio kapitalo lyg ir 
“valstybė valstybėje.” O į 
rytus ir pietus nuo Vislos 
viešpatavo ūkinis - ekonomi
nis tuštumas.

Norint susipažinti su 
šiuolaikine Lenkija, užten
ka pažvelgti įjos dabartinį 
'žemėlapį ir atidžiai įsižiū-

—-T-"/-:..... .

rėti į tankų geležinkelių 
tinklą, į įmantrią plentų 
autotrasų raizginę, į dau
gybę išbarstytų po visą te
ritoriją taškų, žyminčių 
miestus. Jūs paklausite — 
kokią gi iš Čia galima pa
daryti išvadą?
Gdanskas, Gdyne (i 
ir ščečinasį

Toliau:
“Tai paaiškinama labai 

paprastai: tik po pergalės 
prieš vokiškąjį fašizmą 
Lenkija pagaliau atgavo 
savo istorinę sieną Baltijos 
pakrantėje, jai buvo sugrą
žinti trys stambūs uostai—■ 
Gdanskas, Gdynė ir Ščeči- 
nas, o taip pat eilė smul
kesnių uostų. Į visą pasau
lį—į 32 šalis— iš čia eina 
jūrų keliai.

Lenkijos uostuose per
kraunama daugiau kaip 20 
milijonų tonų k r o v i n ių, 
lenkų žvejyba iš Baltijos 
jūros jau prasiveržia į At
lanto vandenyno šiaurę, o 
viena žvejybos flotilė prade
da žvejoti prie Afrikos pa
krančių. Neseniai sukurta 
laivų statybos pramonė. Ir 
Lenkija, šalis, kuri apla
mai nefigūravo ..tarp jūri
nių šalių, dabar jų tarpe 
yra devintoji!

Kita neatpažįstamai pa
sikeitusi Lenkijos teritorija 
—tai yra Oderio rytų pu
sė. Oderis — pasienio upė 
mūsų šalies vakaruose. Tai 
objektas, kurį įnirtingiau
siai puola Vakarų Vokieti
jos revanšistai. Mes čia 
nesirengiame analizuo'ti vi
sų Bonos vyriausybės nea
pykantos Paoderės žemėse 
gyvenantiems lenkams šal
tinių. Įsiminkime tiktai du 
skaičius, paimtus iš vokiš
kųjų archyvų: 271 vokiečių 
bankas ir koncernas, 100 
junkerių šeimų turėjo dau
giau kaip milijoną hektarų 
žemės Neisės ir Oderio upių 
baseinuose. Štai kam pri
klausė čia fabrikai, gamyk
los, laukai.

Dabar čia gyvena ir dir
ba aštuoni milijonai lenkų, 
kurie ne tik apvalė savo 
miestus ir kaimus nuo 
griuvėsių ir degėsių, bet 
ir padarė tuos miestus 
ir kaimus žymiai turtin
gesni u s, negu jie bu
vo vokiečių junk e r i a m s 
viešpataujant. Vakarų Len
kijos ekonominiame žemėla
pyje pažymėti visiškai nau
ji ir anksčiau čia nebuvę 
pramonės centrai, tokie, 
kaip energijos kombinatas 
Turošove, vario baseine 
prie Legnicos, chemijos ga
mykla Kendzežine. Trečiąją 
dalį visos šalies pramonės 
produkcijos duoda kaip tik 
Vakarų Lenkija.”

- Šiandien, kaip žinia, Va
karai dar vis nenori Len
kijai pripažinti šių žemių, 
kurios pokario metais buvo 
grąžintos Lenkijai, kurios 
buvo atimtos iš Vokietijos. 
Bet tai nieko nepadės: 
lenkų tauta yra pasiryžusi 
niekam jų neatiduoti. Gi 
Tarybų Sąjunga stovi su 
Lenkija!
Melėcas

žurnalistas K. Blachovs- 
kis savo raštą baigia taip:'

“Melec” — šiandien šį 
žodį kiekvienas lenkas aso
cijuoja su šaldytuvais, mo
tociklais, skalbimo mašino
mis. Nedidelis Meleco mies
tas yra kaip tik Lenkijos 
pietų rytuose. Žodis “Liub
linas” mūsų ausiai tapo jau 
įprastinis automobilių pra
monės ir netoli nuo jo 
Krasnikė esančios guolių

Daugeliui gal atrodo, kad 
jeigu jau Washingtone de
mokratai ir respublikonai, 
prisidedant dar tokiam re- 
okcionieriui unijos vadui, 
kaip Mr. Meany, šaukia 
galvas guldyti už Berlyną, 
tai ir visi žmonės Ameriko
je taip mano apie Berlyno 
reikalą. Bet taip nėra. Yra 
daugelis ir atsakomingų 
amerikiečių, kurie neguldy
tų nė vieno plauko už Ber
lyną.

Liepos 28, 1961, “The NY 
Times” atspausdino vieno 
savo skaitytojo laišką, ku
riame jis išreiškia Anglijos 
žmonių nuomonę apie gul
dymą galvų už Berlyną. 
Įdomu pasiskaityti jo laiŠ-
ką. Jis rašo:

“Drew Middleton (liepos 
17-tas dispače) turėtų pa
rodyti dairiau supratimo 
link anglų atsinešimo į Ber
lyno reikalą. Anglai turi 
ganėtinai priežasčių, kodėl 
jie mano, kad Vokietija iš
sivysto į uodegą, kuri viks- 
noja patį šunį NATO sa-
viems norams...

Iš laiškų
Rašytojas Jonas Šimkus 

rašo Mizarai:
Vilnius
1961 m. rugp. 3 d.

Mes... visi susidomėmję 
laukiame Partijos 22-ojo 
suvažiavimo ir jo nutari
mų. Partijos programos 
projektą jau turime. Ir tai 
jau yra didžiulės reikšmės 
dokumentas. Atitink amai 
jis paveiks visą pasaulį...

Atidžiai seku Jūsų spau
dą. Malonu, kad JAV pa
žangūs lietuviai taip remia 
savo spaudą, ir kad jie at
važiuoja pasisvečiuoti į Lie
tuvą...

.Žinai, Rojau, Tavo straips
nį Jubiliejinėje “Laisvėje” 
apie lietuvišką spaudą A- 
merikoje reikėtų papildyti, 
patobulinti ir išleisti atski
ra knyga. Aš manau, kad 
tokią knygą galėtų išleisti 
mūsų Mokslų Akademija.

Iš viso jubilejiniai “Lais
vės2’ numeriai buvo labai 
įdomūs. Ir dabar būtų ne
bloga, jei “Laisvė” duotų 
daugiau medžiagos apie sa
vo artimiausius bendradar
bius praeity. Iš to galėtų 
susidaryti savotiška pažan
giosios spaudos veikėjų an
tologija. Tai būtų ir rimta 
parama dedant mūsų tautos 
kultūros istorijos pama
tus...

gamyklos sinonimas, šis žo
dis vis mažiau ir mažiau 
asocijuojamas tik su senojo 
Liublino administracinėmis 
funkcijomis.

Dešimt labai stambių ga
myklų ir dvidešimt septy- 
nios vidutinio masto įmones ilgesnių straipsnių spausdi- 
dabar statomos Bielostoko nimas abiejuose laikraš-
vaivadijoje, kuri ekonomi
niu požiūriu buvo labiau
siai atsilikęs Lenkijos ra
jonas. Per kokius ketve
rius metus šešios iš šių nau
jų- statybų bus žinomos jau 
daugeliui užsienio prekybos 
firmų. -

Štai jos — Lenkijos ketu
rios pusės! Šiomis krypti
mis mes žengiame greitai, 
nors ir ne be suprantamų 
tokiame žygyje sunkumų ir 
kliūčių. Bet svarbiausia, 
kaip sako ekonomistai ir 
politikai, neišleisti iš akių 
kurso, o mūsų kursas tei
singas. Kasdinenine 30 mi
lijonų lenkų kalba šis kur
sas vadinasi socializmo sta
tyba.”

Toliau, anglai negali paj* 
miršti pereitųjų dviejų ka
rų, kuriuose jie tiek daug 
nukentėjo. Vokiečiai pralai
mėjo tuos du karu ir vėl 
tapo sustiprinti, daugiausia 
Jungtinių Valstijų, pada
rant Anglijai neparanku
mų.

Tas vadinamas “pačių 
vokiečių nusisprendimas” 
perdaug jau primena Sude- 
tano nuotykius, ir vėl to
kiomis pat priekabėmis jau 
reikalaujama iš Italijos Al
to Adige teritorijų. Neste
bėtina, kad pasaulis į tai 
žiūri šaltai, arba tūlus įbau
gina girdint apie ‘paskuti
nius’ reikalavimus, kurie 
bus pareikšti.

Pagaliau daugelis edito- 
rialų, “polis”, ir politinės 
prakalbos Jungtinėse Am. 
Valstijose stačiai reikalau
ja karo dėl Berlyno. Mes 
planuojame mobilizaciją', . 
visais atgarsiais 1914 ir 
1939 metų. Tas turi išbu
dinti.

Vėlesnėse krizėse mes at-
sisakome duoti, jei bent 
griežtai verčiami, bile pa
galbą, jeigu ji ne militarinė, 
būt tai Kuba, Laosas, o da
bar Berlynas.

Kubos nuosprendis buvo 
padarytas remiantis netei
singu populiariu sentimen
tu. Aš meldžiuosi, kad mes 
vėl neapsigautume remda
mi vokiečius. J. E. Ullman”

A. Gilman

Alžyriečiai stovi su 
Tunisijos liaudimi

Tunisas. — B. Krimas, 
Alžyro liaudies vyriausybės 
viceprezidentas, pareiškė, 
kad alžyriečiai stoja su Ta
msi j a už išvarymą Fran-' 
cūzijos iš Bizertės bazės ir 
sutvarkymą Saharos sienų.

Alžyriečių liaudies vy
riausybė nurodė, kad Fran- 
cūzijos imperialistai ne tik 
nenori pasitraukti iš Tuni
sijos, bet taip pat ir iš Al
žyro. Jau virš šešeris me
tus jie žiauriai kovoja prieš 
Alžyro liaudį. Todėl yra rei
kalingos Tunisijos ir alžy
riečių bendros pastangos, 
kad išvarius francūzų im
perialistus. '

Redakcijos Atsakymai
J. K. Alvinui, Kaliforni

ja.— Kadangi draugas savo 
kelionės įspūdžius po JAV 
prisiuntėte mums ir tuo pa
čiu kartu “Vilniai”, tai mes 
jais nepasinaudosime? Da
lykas tas: nemaža žmonių 
skaito abudu laikraščiu^ 
tad, kuomet tas pats ilgas 
raštas telpa abiejuose laik
raščiuose, tampa nuskriau
sti skaitytojai. Tik labai re
tais atsitikimais tų pačių 

čiuose tegali būti pateisin
tas.

Tai, ką sakome draugui 
Alvinui, sakome ir visiems 
iš kelionių įspūdžių — iš 
Lietuvos bei iš Amerikos — 
rašytojams: užtenka, jei 
jūsų įspūdžiai tilps viena
me mūsų laikraščių: siųski
te juos tik vienai kuriai re
dakcijai. Nereikia jaustis 
labai dideliais ir galvoti: 
mano kelionės įspūdžiai to
kie svarbūs, 
kia skelbti 
“Vilnyje”...

Darykime,

kad juos rei- 
“Laisvėje” ir

draugai, visa, 
kad mūsų spauda būtų įdo
mi, įvairi, kad ji nebūtų 
pildyta tais pačiais rasi-4 
niais!

2 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., rugp. (Aug.) 11,1961
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ĮVAIRUMAI
‘‘Dievas nubaudė

V 1 >9svedus
Švedija didžiuojasi iškė

lus iš Stokholmo įlankos 
laivą “Vasą,” kuris nu
skendęs buvo per 333 me
tus. Bet švedai nepasako, 
kad tais laikais Lietuvos ir 
Lenkijos žmonės rokavo, 
kad dievas nubaudė švedus 
ir jų naują laivą nuskandi
no.

Septynioliktame amžiuje 
Švedija buvo galinga. Ji 
kariavo su Lenkija, puolė 
Lietuvą, kuri buvo Lenkijos 
dalimi. Švedai grobė ir de
gino miestelius, žudė žmo
nes, būdami kito tikėjimo, 
jie nepasigailėjo katalikų 
bažnyčių.

1628 m. rugpjūčio 10 d. 
^Stokholme nuleido į vande
nį naują karo laivą “Va
są,” kuris buvo apginkluo
tas 64 kanuolėmis, turėjo 
133 jūrininkus ir pasiėmė 
300 švedų karių nuvežti į 
Pabaltijį.

Prieplaukoje buvo patsai 
karalius Gustavas Adolfas. 
Susirinko apie 8,000 žmo
nių. Laivas pajudėjo iš 
prieplaukos, šaudė iš visų 
kanuolių. Tai buvo tais 
laikais galingas karo laivas. 
Bet štai jis pavirto į vie
ną pusę. Kapitonas pasu
ko jį atgal, bet nepasiekęs 
kranto laivas nuskendo su 
visais jūrininkais ir ka
riais.

TSRS naujas įrankis 
laivų apsaugai

“Naktį į liepos 25 prie 
Naujosios Anglijos krantų 
susidūrė tranšatlantin i a i 
keleiviniai laivai — italų 
“Andrea Dorija” ir švedų 
“Stokholmas”. “Andrea Do
rija” paskendo. Iš 1,134 ke 
leivių ir 572 italų laivo eki
pažo narių žuvo 45 žmo- 

— y ) nes .
Toks pranešimas apie 

vieną didžiausių katastro
fų apskriejo pasaulį 1956 
metų vasarą. Tačiau istori
ja žino nemažai tokio pa- 
būdžio avarijų. Kaip paaiš
kinti, kad bekraščiame van- 
odenyne vis dar dažni lai
vų, netgi aprūpintų šiuolai
kinėmis radiolokacijos prie- 
monėmiš, susid ū r i m a i ? 
Svarbiausia tai, kad laivai 
daugiausia plaukia j ū r u 
magistralėmis, kur judėji
mas visada nemažas. Turė
dami radiolokatorius, jūreiviai 
plaukia esant bet kokiam 
orui. Tačiau pagal lokato- 
riaus ekraną neįmanoma 
greitai apskaičiuoti, kaip 
prasilenkti su artėjančiu 
laivu. Be to, neaišku, ar su
tiktasis laivas taip pat ap
rūpintas aparatūra “aklam 
plaukiojimui”, ar jis taip 
pat pastebėjo artėjantį lai
vą. Tokiu būdu kapitonas, 
prasilenkdamas “iš akies”, 
visada rizikuoja. Atsirado 
netgi terminas: “radioloko- 

cinis susidūrimas”. Yra nu
statytos prasilenkimo tai
syklės, kurios reikalauja di
delių apsk a i č i a v i m ų, o 
jiems kartais ir nebepakan
ka laiko. Kur išeitis?. Ją ra
do grupė jaunų tarybinių iš 
radėjų—I. Buchnovskis, O. 
Mitrofanovas, R. Raichli- 
nas. Jų sukurtas prietaisas 
“EIR” leidžia tiksliai ir 
greitai nustatyti nepavojin
gų laivo judėjimo kursų 
sektorius. Tai be galo svar
bus atradimas visų jūrų jū
rininkams.

LENINGRADE JAU BUS 
662 TILTAI

Leningrade pradėtas sta
tyti dar vienas gelžbetoni
nis tiltas per Nevą. Jis tu
rės 7 angas po 124 metrus 
ir sujungs naująjį Lenin
grado rajoną — Mažąją 
Ochtą — su miesto centru. 
Tai vienas didžiausių Le
ningrado tiltų per Nevą.

Pastačius šį tiltą, Lenin
grade bus 662 tiltai, tame 
skaičiuje 21 pakeliamasis 
tiltas.

AR AŠAROS 
NAUDINGOS?

Keistai skamba toks klau
simas. Visi žino, kad aša
ros yra sunkių pergyveni-' 
m ų palydovas. Paplitusi 
nuomonė, kad “ašaros žmo
gaus nepuošia.” Bet pasi
rodo, kad ašaros labai nau
dingos. Prinstono univer
siteto profesorius Esli Mon- 
tegju yra pasakęs, kad “tam 
tikra prasme žmogus gyve
na tik todėl, kad gali verk
ti.”

IŠ ISTORIJOS
Proga 20-ties metų su

kakties nuo hitleriškos Vo
kietijos užpuolimo ant Ta
rybų Sąjungos generolas N. 
Pavlenko pateikė įdomų 
straipsnį. Jis rašo, kad 
patys hitleriniai generolai 
jau pripažino, kad nuo 1941 
m. birželio 22 d. iki 1944 m. 
birželio 6 d., tai yra, kada 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos iškėlė savo jėgas į 
Francūziją, Vokietija nete
ko Tarybų Sąjungos fron- 

i te 6,061,000 užmuštais, o 
per visą karą vokiečių-tary- 
bų fronte—apie 10,000,000.

Tada Vakarų vadai įver
tino Tarybų Sąjungos kovą. 
1943 m.' vasario 23 d. pre
zidentas Roose veltas rašė 
pasveikinimą Stalinui,, kur 
tarp kitko sakė: “Didžiuo
jamės ir džiaugiamės Tary
bų Sąjungos armijos didžio
mis pergalėmis.”

1944 m. rugsėjo 27 d. 
Churcillas rašė: “Tai rusų 
armija išleido žarnas iš vo
kiečių karo mašinos.” Tų 
pačių metų liepos mėnesį 
JAV vidaus sekretorius 
Harold L. Ickes rašė:

“Didvyriška rusų kova už 
tėvynę ne tik įrodė visam 
pasauliui, kad galima hit
lerininkus nugalėti, bet ir 
paakstino į kovą, uždegė ir 
tuos žmones drąsa, kurie 
jau buvo nustoję vilties ir 
patekę į desperaciją. Mitas 
apie hitlerininkų “nenuga
limumą” buvo išblaškytas 
TSRS kovų laukuose.”

Taip rašė ir kalbėjo ta

da Vakarų demokratijos 
vadai. Gaila, kad dabar 
daugelis tą ne tik nutyli, 
bet bando net istoriją fal
sifikuoti, ypatingai tie, ku
rie kursto prie karo prieš 
socialistines šalis.

D. M. š.

Aplink pasaulį tik 
per 15 minučių

Po sunkios kelionės snie
go dykuma, Tarybinės ant
arktinės 4-osios ekspedici
jos dalyviai atvyko į ameri
kiečių mokslinę stotį — 
Amundsen-Skot. Nuo jos 
tiktai 900 m iki Pietų aši
galio. Šitą vietą nužymi ra
tas, sudėtas iš tuščių gele
žinių statinių.

Susitikimo su kolegomis 
amerikiečiais garbei tarybi
nės ekspedicijos dal y v i a i 
vikšrinėmis mašinomis 
“Charkovčianka” apvažiavo 
statinių ratą, perkirto vi
sus meridianus, susieinan
čius ašigalyje, ir tokiu būdu 
atliko kelionę aplink pasau
lį. Ji truko 15 minučių.

Šiam įvykiui pažymėti 
amerikiečių stoties viršinin
kas keliautojams aplink pa
saulį įteikė “diplomus,” pa
rašytus senovine anglų kal
ba. Diplomai patvirtino, 
kad “šaunusis laivas “Char
kovčianka” atliko kelionę 
aplink pasaulį” ir kad “ke
lionės dalyviui suteikiamos 
visos teisės ir privilegijos, 
kurias turi tas nedaugelis 
išrinktųjų, kurie pilnai api
plaukė Žemės rutulį.”

STEBĖTINAS GENIJUS
Kazimieras Grandeman- 

ge (1835-1895) gimė Epi- 
nal mieste Francūzijoje. 
Veikiausia buvo įdomiau
sias genijus, kokį pasaulis 
yra matęs. Fiziškai gamta 
jį žiauriai nuskriaudė, nes 
jis gimė be rankų ir kojų. 
Kai gimė, svėrė tik vieną 
svarą, ir motinai nebuvo 
rodomas per kelias savai
tes, kas jai labai gadino 
nervus.

Bet gamta jam atmokėjo 
didžiausiu protu, suteikda
ma gabiausias smegenis. 
Jis tuojau pasireiškė suma
niausias matematikas-geni- 
jus. Jis gyveno mediniame 
bakse vienos pėdos platu
mo. Galėjo iš atminties 
padauginti 100x100 į 30 
sekundų. Galėjo išdalyti 
colį ant 23x23 ir vienu a- 
kies mirksniu duoti teisin
gą atsakymą. Jis buvo pra
našiausias skaitininkas de
vynioliktame šimtmetyje. 
Jam imdavo vieną minutę 
laiko suskaityti, kas ga
biausiem matematikam 
imdavo vieną valandą. Jis 
galėjo apsirūpinti visais 
savo reikalais pats apie 
save. Turėjo gražiausią 
rankraštį, tačiau nėra pa
žymėta, kaip jis rašydavo 
be rankų būdamas.
KEISTI PAPROČIAI

Laose gyvena gentis Kwa 
su keistais papročiais. Pas 
juos mergaitė, sulaukus 12 
metų amžiaus, turi “ište

kėti”. Jei nesuranda vai
kino, kuris ją imtų, tai bū
na privedama prie vandens 
ir “apvesdinama” su šešė
liu., kuris atspindi vande
nyje. Ir taip ji būna vedus 
su šešėliu, kol atsiranda 
tikras vyras, kuris sutin
ka ją vesti.
DAINUOJANČIOS
ŽUVYS

Porichthys Notarus žu
vys veisiasi žemutinėje Ka
lifornijoje. Jos dainuoja 
savo kiaušiniams, kol juos 
ąpveisia patinas. Garsas 
aiškiai girdisi ant vandens 
viršaus.
ATSISAKĖ NUO 
GENEROLO VIETOS

Roger Atkinson Pryor 
(1828-1919), iš Peters
burg, Va., atsisakė užimti 
generolo vietą Konfedera
cijos armijoje. Jam genero
lo vietą buvo pasiūlęs gen. 
Johnston. Savo laiške ge- 
rolui jis sakė, kad genero
lų jau ir taip yra iki va
lios, o paprastų gerų ka
reivių trūksta. Tad jis ir 
tarnavo paprastu kariu per 
visą Pilietinį karą.

J. Bimba

Allen Park, Mich. — Su
laukęs 72 metų amžiaus mi
rė Graiku kilmės leitenan
tas H. Kurgis. Jis pasižy
mėjo JAV armijoje kare 
prieš vokiečių nacius.

Briuselis. — Mirė kardi
nolas Van Roey.

Buvo laikotarpis, kada 
J‘Laisvėje” retkarčiais gali- 

• ma buvo užtikti žinučių ir 
iš Brazilijos, bei apie čia 
gyvenančius lietuvius ir jų 
veiklą. Deja, jau keliolika 
metų tos korespondencijos 
ir korespondentai lyg ir 
pranyko. Suprantama, 
tam gal yra ir priežasčių: 
vieni paseno, kiti aptingo, 
dar kiti gal visai pasitrau
kė nuo bendradarbiavimo 
spaudoje ir visuomeninės 
veiklos. Bet, mano nuomo
ne, kol dar kvėpuojam ir 
krutam, kiek galėdami tu
rim dirbti ir veikti, o pasi
ilsėsime, kuomet atsigulsi
me po velėna, — kaip sako 
lietuvių liaudies priežodis. 
Nors gyvendamas ir sun
kiose darbininko sąlygose, 
panaudodamas poilsiui 
skirtas valandas, ryžaus, 
kiek sugebėsiu, painfor
muoti “Laisvės” skaityto- 

i jus anie Braziliją ir čia gy
venančius lietuvius.

Ekonominis gyvenimas
* Pirmiausia tenka pasaky
ti, kad šių dienų Brazilija 
visai mažai skiriasi nuo ki
tų kapitalistinių šalių.

Po Antrojo pasaulinio 
karo, kuomet Anglijos ga
lingas liūtas pradėjo spar
dytis agonijoj, prarasda
mas vis daugiau ir daugiau 
savų kolonijų, kuomet Vo
kietijos, Italijos ir Japoni
jos militarinis imperializ
mas visiškai prarado pres- 
tyžą ir įtakas, tuomet ir 
Brazilijos valdantys sluoks
niai prisiminė Monroe “dok
triną” (kuri buvo primirš
ta) ir pradėjo vis labiau 
dairytis į “šiaurės milžiną” 
(colosso de norte), kad ši
tas “milžinas” apgintų ir 
Braziliją nuo Sovietų Są
jungos “užpuolimo” ir ko- 

Tmunistų įtakok, skolinda- 
mas milijonus dolerių.

Deja, matomai, paprasti 
piliečiai, gyven darni ne 
Brazilijoj, apie Braziliją ir

Iš Brazilijos padanges ir lietuvių kolonijos
joje viešpataujančią tvar
ką mažai žino arba ir vi
siškai nieko nežino. Kiek 
yra žinoma, daug kas įsi
vaizduoja, kad Brazilija ir 
šiandie!^ yra kaip kokia pa
sakų šalis, atvaizd uotą 
“Tūkstantis ir vienos nak
ties” pasakose.

Neperseniausiai man te
ko skaityti vieno iš Š. Ame
rikos lietuvio laišką, rašytą 
giminaičiui į Braziliją. Jis 
klausia ir kartu tiki, kad 
Brazilijoj labai greitai ga
lima praturtėti, nes čia, 
girdi, Valdžia duodanti už 
dyką tūkstančius akerių že
mės, kur galima kasti viso
kius mineralus, statyti fab
rikus, steigti fermas ir t.t., 
tik samdyk kažkokius pus
laukinius darbininkus, ir 
už metų kitų semk lopeto
mis dolerius.

Žinau, fašistiniams pasa
kojimams daugiau kas pa
tikės, negu tikrai ir grynai 
tiesai. Bet rašydamas tiesą, 
ar neįžeisi Brazilijos tautą, 
jos liaudį ir vyriausybę?

San Paulo mieste radijo 
“Tupy” studija turi specia- 
lę programą “Escandalo do 
dia” (dienos skandalas), 
kurioje kasdien pranešinė
ja apie visos rūšies aferistų 
darbelius. Kokie Brazilijoj 
“dosnūs” ir “sąžiningi” vy
rai užima net aukštus vy
riausybės postus, kuriems 
nerūpi Brazilijos tauta ir 
jos progresas, bet savo 
nuosaVa kišenė. Pav., Moi
ses Lupion, buvęs Paranos 
valstijos gubernatorius, per 
ketveris metus valdydamas 
savo valstiją, visokiomis 
spekuliacijomis padarė val
stybei dar iki šiolei neap
skaičiuotą, bet tyrinėtojų 
komisijos pripažintą nuo
stolį, kuris gali viršyti 200 
bilijonų kruzeirų. Eksgu- 
bernatorius paspruko ir 
kažkur švilpauja Europoje, 
o Brazilijoje likę jo šalinin
kai ir bendradarbiai papir
kinėja teismus ir teisėjus,

|kad aferistas Lupionas ga
lėtų sugrįžti į Braziliją, 
kaip nekaltas avinėlis.

Neseniai atidengta, kad 
iš Brazilijos į užsienį, ypa

tingai į Š. Ameriką, kont
rabandos keliu išvežama 
šimtai tūkstančių kavos 
maišų, kas davė valstybei 
milijoninius nuostolius. Bet 
įdomu tai, kad šiuo bizniu 
užsiima asmenys, kurių pa
reiga ginti valstybės įsta
tymus ir kurie patys tuos 
įstatymus ruošia, tai fede- 
raliniai, estadualiniai ir ki
tokių seimų ir seimelių 
liaudies “atstovai” - depu
tatai.

Sučiupus kaltininkus, la
bai garsiai pradeda rėkti 
spauda ir radijai, atrodo, 
kad teisingumo organai 
prasikaltėlius paims ir nu
baus kuo griežčiausia baus
me. Bet štai, po kelių savai
čių, ir vėl viskas nusirami
na, o deputatai sučiumpa
mi naujame biznyje. IŠį kar
tą kontrabanduoja ameri
koniškus “Kadelakus” ap
eidami muitines, ir San 
Paulo bei Rio de Janeiro 
rinkose juos parduodami, 
uždirba milijonus kruzeirų.

Brazilijos seimų liaudies 
“atstovai” gyvena kaip ink
stai taukuose ir, per savo 
mandatų laikotarpį, neiš
leidžia ir nepatvirtina nė 
vieno įstatymo, ginančio 
liaudies interesus. Bet už 
tai labai greitai susirenka 
bent kokiu laiku, nors ir 
vidurnaktį anti - liaudiš
kiems dekretams išleisti bei 
savų algų pakėlimams.

Gali kas paklausti: ko
kiems gi galams Brazilijos 
balsuotojai renka tokius at
stovus? Brazilija turi 70 
proc. beraščių, o beraščiams 
Brazilijos Konstitucija at
ima teisę balsuoti. Kadangi 
beraštiškumas daugiausiai 
apima biednuomenę, darbi
ninkus ir valstiečius, ku
riems mokslas neprieina
mas dėl brangumo, tai rin

kimuose ir yra didžiausias 
nuošimtis valdančiosios 
klasės elemento. O kur dar 
kandidatų korupcija, papir
kimai, grasinimai ir kitokie 
manevrai.

Brazilija turi 60 mili
jonų gyventojų, o balsavi
muose dalyvauja vis tik 
apie 10 milijonų balsuotojų. 
Bet esant ir tokioms sąly
goms, kartais vienas kitas 
kandidatas prasiskverbia ir 
iš liaudies ir iš parlamenti
nių tribūnų drąsiai prade
da ginti jos reikalus. Tuo
met, kaip bematant, prieš 
šitokį drąsuolį atsistoja 
ant kojų ir pakelia galvą 
visa feodalų likučių ir 
krikščioniš k o s “moralės” 
gynėjų reakcija. Prasideda 
rašymai prašymų aukščiau- 
siems tribunolams, kad ši
tokiam tėvynės “išdavikui” 
būtų “sumedžiotas” manda
tas (cacasao do mandato).

Eisant tokiai tvarkai ne
sunku įsivaizduoti, kaip gy
vena šiandieną Brazilijoje 
papras tas “marmiteiras” 
(katiliukininkas). (“Mar- 
miteiru” pravardžiuojamas 
darbininkas, kuris nešasi 
pietus aluminiame kati
liuke). Prieš kiek laiko bu
vo skelbiama, kad ekono
minė ir socialinė komisija, 
veikianti prie Jungtinių 
Tautų, apskaičiavo, kad 
Brazilijoj visokių produktų 
kainos esą aukščiausios, 
negu kur kitur pasauly.

Brazilijoj algos minima
lumas yra maž-daug lygus 
vienam Amerikos doleriui 
—8 vai. darbo dienai. Dar
bininkas už dienos uždarbį 
gali nusipirkti 1 kg. mėsos 
arba pusę kilogramo svies
to, arba nuo 4 iki 5 kg. duo
nos. Tiesa, aukštai kvalifi
kuoti darbininkai ir profe
sionalai uždirba 20:000 ir 
iki 30:000 arba ir daugiau 
į menesį, bet tokių yra ma
žai. Paprasto darbininko 
mėnesinė alga yra biskį 
daugiau kaip 9:000 kruzei

rų, arba 53 doleriai. Jis pu
sę algos turi sumokėti bu
to nuomai, paprasčiausių 
dviejų kambarių ir virtu
vės.

. ♦

Gal “Laisvės” skaityto
jams būtų ir įdomu, kad su
teikčiau visokių produktų 
ir kitų dalykų kainų lente
lę, bet tai padaryti teisingai 
yra neįmanoma, nes kainos 
kyla kas dieną. Pas mus 
yra tokia valdiška Kainų 
Kontrolės Komisija, vadi
nama “Coap” ir “Cofap’L 
Po kiekvieno tų koapų ir 
kofapų posėdžių, žmogelis 
turi žinoti, kad ant ryto
jaus viskas pabrangsta.

Birželio mėnesį Brazili
joj prasidėjo žiema. Pietinė
se valstijose: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina ir 
Parana kai kur iškrito 
sniegas ir termometras nu
krito žemiau nulio iki 6-7 
laipsnių. San Paulo valsti
joj ir mieste taipgi pasiekė 
“šalčiai” su 7 virš nulio. 
Bet ir prie tokių šalčių be 
aukų neapsiėjo. Išbadėję ir 
pusnuogiai bedarbiai ir be
namiai, “valkatos” ir “tin
giniai”, kurie gyvena po 
tiltais ir šaligatviuose, kuo
met vasarą saulutė kepina, 
suteikdama 35—40 laipsnių 
šilumos pavėsy, 7 laipsnių 
šilumos neišlaikė. Iš po 
nakties įvairiose Švento 
Povilo miesto vietov ė s e 
tarp įstaiginių pastatų ir 
apituščių dangoraižių, buvo 
rasti nuo šalčio sustingę 
keturi žmonių lavonai.

POLITIKA
Brazilija nuo 1932 metų 

iki 1960 metų — diktatori- 
nė ar demokratinė valdžios 
forma — buvo valdoma tų 
pačių žmonių sluoksnių, 
nežiūrint, kaip jie besiva
dindavo :—demokratais., so- 
cialdemočkratais,* trabalis- 
tais, krikdemais, respubli
konais ar dar kitokiais. 
Brazilijoj nėra didelių tra
dicinių politinių partijų, 
kaip kad, pavyzdžiui, Ang
lijoj konservatorių ir dar- 
biečių, arba Š. Amerikoj 

demokratų ir respublikonų 
partijos. Brazilijoje viso
kių partijų aktyvumas pra
deda pasireikšti tik arti
nantis balsavimams. Tued- 
met partijų vardai ir pra
deda šokinėti, kaip abėcėlės 
raidės: PTB, PSD, P D C, 
DTB, UDN, ir II.

Prieš rinkimus dažniau
siai tos partijos sudaro 
koalicinius frontus ir išsta
to kandidatus į preziden
tus, gubernato r i u s , bur
mistrus, deputatus, verea- 
dorius, -senatorius ir kitus 
valdininkus. Bet 1960 m. 
Brazilijoj iškilo žmogus, 
kuris pasiskelbė, kad. jis 
jokiai partijai nepriklau
sąs ir apie politiką nieko 
neišmanąs, bet kandidatuo
jąs į Brazilijos respublikos 
prezidentus, kad išgelbėti 
šalį nuo ekonominės suiru
tės ir moralinio supuvimo.

Naujas. Brazilijos prezi
dentas Janio da Silva 
Quadros politikoj pradėjo 
kilti visai netikėtai — nuo 
vereadaro į deputatus, nuo 
deputato į burmistrus, nuo 
burmistro į San Paulo vals
tijos gubernatorius., ir 1961 
m. jau prezidentas! Jis, 
būdamas San Paulo bur
mistru ir gubernatorium, 
be pasigailėjimo šluodavo 
lauk iš visokių tarnybų ne- 
sąžininkus ir tinginiaujan
čius valdininkus, ir nuo to 
gavo “šluotos” vardą (can
didate de vasoura). “Šluo
tos” prezidentas 1961 m. 
sausio mėn. perėmė nuo 
Jesulino Kubičeko vyriau
sybę su apie 260 bilijonų 
valstybės iždo nedateklium. 
Po 30 dienų prezidentavimo 
išleido instr ūkei ją refor
muoti finansus, n u v e rti- 
nant Brazilijos valiutą 100 
nuošimčių.

Iš pirmo žvilgsnio kai 
kam pasirodė, kad ši prezi
dento politika duos skaudų 
smūgį dideliems rykliams 
ir spekuliantams, kurie iš 
užsienio importuodami pre
kes valstybiniam bankui 
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vietoj dabar 200 kruzeirų 
už dolerį mokėdavo tik 100 
kruzeirų. Minėti spekulian
tai nuo prezidento instruk
cijos visai nenukentėjo, nes 
tam jie buvo pasiruošę ir 
turėjo dolerių atsargą, o vi
daus rinkoj už kelių dienų 
nuo 50 iki 100 nuošimčių 
visų reikmenų kainos paki
lo. Šiandien rimtai kalba
ma, kad pirmiausia prezi
dento šluota nušlavė duo
nos trupinėlius Brazilijos 
darbininkui nuo stalo. Ar 
dabartinis Brazilijos prezi
dentas- yra dirbančio s i o s 
liaudies užtarėjas, ar dema
gogas, parodys ateitis.

Bet atsiranda ir tokių 
“išminčių,” kurie preziden
to politiką jau pakrikštijo 
komunistine, ir tai dėl to, 
kad jo vyriausybė svarsto 
atnaujinti diplomatinius ir 
komercinius santykius su 
Sovietų Sąjunga ir kitomis 
Liaudies de m o kratinėmis 
respublikomis.

Jau pirmasis žygis šiuo 
reikalu padarytas: pasiųsta 
Joao Dantas ir vėliau Leao 
Moura vadovauti Brazilijos 
ekonominei komisijai į So
vietų Sąjungą, kuri ir su
darė prekybos sutartį 120 
milijonų dolerių vertės. Š. 
m. liepos mėn. pradžioje iš 
Sovietų Sąjungos į Brazili
ją atvyko prekybinė dele
gacija, kuri jau veikia Rio 
de Janeiro mieste. Šiuos 
žodžius berašant, taipgi šio
mis dienomis j Braziliją at
vyko ir Sovietų Sąjungos 
Draugystės komisija, kuri, 
spėjama, atnaujins ir diplo- 
matiniuns san tykius su 
Brazilija.

Dar vienas pozityvus ir 
sveikintinas gestas naujos 
J. Quadro vyriausybės — 
tai kad jis nešoka pagal Š. 
Amerikos intervencionistų 
muziką, ypatingai kas liečia 
Kubą. Pono A. Stevensono 
neseniai lankymasis Brazi
lijoj ir dviejų valandų kon
ferencija su “šluotos” pre-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Juozas Miliauskas

KELIONĖ PO LIETUVĄ

Se- 
da-

Ant 
kal- n

(Tąsa)
Prie ligoninės užvestas 

didelis gražus sodas. Visi 
ligoninės pastatai sujungti 
požeminiais tuneliais, 
kamais metais bus dar 
statyta dalis pastatų.

GIMTINĖJE
Tą pačią dieną nuvažia

vau į savo gimtąją vietą— 
nuo Kauno 48 kilometrai, 
į Balbieriškiu miestelį, ku
ris randasi prie Nemuno 
kranto, tarp Prienų ir Aly: 
taus. Iš Kauno į Balbieriš
kį vietovės man buvo labai 
gerai žinomos. Praėjus 51 
metams, kai kurių tų vieto
vių. atpažinti negalėjau. — 
pasikeitė: Prienų šilas, nors 
tas pats, bet, rodos, dabar 
jau siauresnis, o gal man 
taip atrodė autobusu pro 
jį važiuojant. Prie Balbie
riškio Nožnagarių kalnas, 
rodos, irgi žemesnis. 
“Panelės švenčiausios 
no “panelės švenčiausios 
didelė statula, kurią išva
žiuodamas palikau, taip ir 
dabar stovi, medeliais apso
dinta.

Tiltu pervažiavus Pab- 
raščių upelį, prie kelio šal
tinėlis vis dar teka. Tai 
šaltinėlis, iš kurio jaunas 
būdamas daug vendens gė
riau. Balbieriškio bažnyčia, 
kaip palikau, taip ir dabar 
tebestovi. Mokyklos, kurioj 
mokiausi ir kuri buvo arti 
bažnyčios, jau nesiranda— 
sudegus. Visas Balbieriš
kio miestelis s u m a ž ėjęs. 
Pirmiau buvo keletas ir 
mūrinių namų, ir , krautu
vių, dabar tik gyvennamiai 
atstatyti.

Kaip vietiniai man pasa
kojo, prie Balbieriškio pra
ėjusiame kare ėjo žiaurus 
mūšiai. Hitlerin inkai, 
traukdamiesi atgal, bandė 
visą miestelį išdeginti; jų 
tankas šliaužė pro stubas ir 
mėtė ugnį į jas. Stubos de
gė. Tik prie miestelio galo 
vokiečių tankas buvo su- 
s p r o g dintas ir galutinai 
miestelio išdeginti nepa
baigė.

Sako., minėtas tankas ir 
po karo ten dar ilgai sto
vėjo, gal prisiminimui. Kas 
tą tanką tada susprogdino? 
Vieni pasakoja, kad tary
binė partizanė-moteris pri
bėgo ir metė į tanką gra
natą. Kiti sako, kad tarybi
niai kariai pataikė į tanką 
iš kanuolės.

Balbieriškio kolūkis pasi
didžiuoti negali, sako, pras
ta vadovybė. Dabar, sako, 
turi jau geresnį pirminin
ką, gal dalykai pasikeis.

Sustojau pas buvusį ame
rikietį, dar mano giminaitį, 
Miką Vaičiūną. Žmogus jau 
pasenęs, bet jis ir jo mo
teris, nors seni, bet dar gy
vumo pilni. Jis gyvena kol
ūkyje, o šeimos jaunesnieji 
gyvena Kaune. Ant kluono 
stogo įsitaisę garniai ir tu
ri. lizde jaunus gamiukus.

Prie stubos gražus sodas, 
neblogos trobos, viskas., ro
dos, tvarkoj.

Nuvažiavau pas brolį Jo
ną, kuris yra traktoristas 
ir praėjusio karo veteranas. 
Didžiuojasi, kad jam teko 
su a m e r i konais susitikti 
prie Elbės upės Vokietijoj. 
Jį Kaune mačiau ir kalbė
jausi, bet dabar namie ne
buvo. Jis kur tai dirbo, o 
žmona buvo kur išėjus: na
muose buvo tik du vaiku
čiai. Pasikalbėjus su vai
kučiais ir apžiūrėjus namą, 
sodelį ir sodelyje bites, iš
važiavau į miestelį. Susto
jau ant “gaspadarskos ūly- 
čios” prie tėvelio “pleciaus” 

(tėvelis seniai miręs), kur 
yra šulinys, iš kurio skubo
tai išgėriau 4 puodukus 
vandens. Tai pagarsėjęs 
apylinkėj skaniausias ir 
sveikiausias vanduo, kurį 
jaunas -būdamas visada 
gardžiai gėriau.

Užėjau pas seserį ir švo- 
gerį Vyšniauskus, apžiūrė
jau jų daržą, s tūbelę ir bi
tes; nedorėlės bitės mano 
šoferį dukart įgylė; reikė
jo greit pabėgt. Prie stu- 
bos — sandėlis,, darže žemė 
buvo ir yra labai gera, mėš
lo nereikia, viskas labai ge
rai auga. Kokios ten gra
žios bulvės, svogūnai! Po
midorai gerai užaugo. Tik 
stovėk ir gėrėkis viskuo.

Nuvažiavau prie kapinių, 
perėjau Peršaikos upę liep
tu, užlipau į kapines. Ka
pinėse, kur stovėjo koply
čia, jos jau nebėra—sude
gė. Atėjau ant tėvelio ka
po, padėjau gėlių, mintimis 
perbėgau tą laikotarpį, kai 
važiavau iš Lietuvos, kai 
atsisveikinau su savo arti
mais ir su savo tėveliu, ir 
kai žadėjau sugrįžti ir savo 
tėvelį senatvėje paguosti. 
Dabar tik laikinai sugrįžau 
pats jau senas, o mano 
brangus tėvelis kapuose. 
Gaila!

Liepos 4 d. buvom šilko 
fabrike Aleksote (dalis fab
riko yra pačiam Kaune). 
Tai naujas šilko fabrikas. 
Ten dirba apie 3,000 darbi
ninkų. Šilko siūlus gauna iš 
kitur. Kaune tik, apmeta;’ 
išaųdžia, išplauiia, /išdžiūvK 
na, nudažo ir vėl išplauną,.* 
išdžiovina ii’ susuka į riti
mus. Turi gerą chorą, me
nininkų grupę iš apie 100 
asmenų, ir apie 400 sporti
ninkų. Jų choras gražiai 
mums padainavo.

• LENINO VARDO 
KOLŪKYJ

Liepos 5 d. nuvažiavom 
į Šakių rajono Lenino kol
ūkį — tai buvusio grafo 
Potockio dvaras ir laukai. 
Priėmė mus kolūkiečiai su 
duona ir druska. Jaunos 
merginos, tautiškais rūbais 
apsirengusios, įteikė mums 
po gėlių puokštę, davė po 
stiklą giros atsigerti. Kol
ūkio pirmininkas K. Glikas 
pasveikino, pasakė mums 
kalbą, pakvietė į svetainę. 
Vėliau apžiūrėjom visą kol
ūkį ir kalbėjom su kolūkie
čiais. Klausinėj om., kaip jie 
gyvena, kokias pamatines 
pajamas kolūkis sudaro, ir

Buvom užėję ir į buvu
sio amerikono stubą (pa
vardę pamiršau). Jis trobas 
ir medžius daug apkabinęs' 
“baksiukais” d ė 1 špokų. 
Klausiau, ar jis myli paukš
telius. Sakė, kąd myli, bet, 
sako, tie “nevidonai” špo
kai labai vyšnias nulesa.

Kolūkyj dirba 7 brigados. 
Pamatinės kolūkio pajamos 
—už pieną, bekonus ir li
nus. Turi apie 2,000 raguo
čių, iš kurių 800 yra mel
žiamų karvių. Karvės vi
sos juodmargės. Jų pienas 
nelabai riebus, bet jos daug 
pieno duoda. Karvės gano
si dobiluose, ten jos girdo
mos ir ten jos ir nakvoja. 
Kada karvė hueda kur jį 
pririšta, tada ją perkelia į 
naują dobilų ruožtą. Dėl to 
karvės gražios* riebios ir 
pieningos.

Turi apie 3,000 kiaulių, 
priskaitant ir paršiukus. 
Turi jaunus didelius kelių 
šimtų hektarų sodus. Sako, 
statys fabriką ir iš nukri
tusių obuolių darys vyną, 
o pribren d u s i u s sveikus 

obuolius yeš į miestus ir 
pardavos. Obelys didžiu
moje žieminės rūšies.

Gražioj kolūkio mokykloj 
mums paruošė labai ska
nias pietus. Dar pirm pie- 
pietų pridėjo pilnus bliūdus 
uogų, serbentų, kad para
gautum, kokias serbentas 
kolūkiečiai augina.

Po skanių pietų, mokyklos 
svetainėj davė labai gra
žų koncertą, kur buvo dai
nos, muzika, įvairūs juo
kingi lošimai; gražiai pub
liką prijuokino. Jauna gim
nazistė, sava akrobatiška 
mankšta parodė savo talen
tą. ' Po koncerto buvo šo
kiai. Pasišokus, vėl prie 
stalų, ir vėl gert ir valgyt 
ir kalbos. Turistų vardu 
J. Siurba pasakė ilgą kalbą. 
Po šaunios viešnagės kol
ūkyj, parvažiavom į Kauną 
kaip 11 valanda nakties.

* KLAIPĖDOJE
Liepos 6 d. atsisveikinom 

su Kaunu ir kauniečiais, 
išvažiavom iš Kauno kaip 
12 vai. dieną. Pribuvo m j 
Klaipėdą 4:30 vai. popiet.

Klaipėdiečiai pasitiko 
mus su muzika ir jaunos 
merginos, tautiškais drabu
žiais pasipuošę, apdovanojo 
mus gėlėmis. Kla i p ė d o s 
miesto pareigūnas pasvei
kino mus.

Pietūs. Po pietų lankė
mės pas miesto pirmininką- 
majorą. Jis paaiškino mums 
apie Klaipėdą., Sąkę,'- fnięs-’ 
tas** laikė ’karo >50 nuošim^- 
čių. buvo >#ugriautasy’ po’ ka-( 
rarreikėjo griuvėsius nuva
lyti, reikėjo viską atremon
tuoti, reikėjo ir pramone 
rūpintis.

Prisiminė ir apie pasta
tytą naują katalikų bažny
čią, kurios statymas pasi
baigė “misteriškai.” “Aukos 
bažnyčiai statyti buvo pla
čiai renkamos, bet kur tai 
išgaravo, medžiaga vardan 
bažnyčios vis buvo imama 
ir imama, bet kur tai din
go. Miesto gyventojai apie 
65 n u o š i m čiai lietuviai. 
Kaip kituose Lietuvos mies
tuose, taip ir Klaipėdoje ei
na didelė statyba. Prie mū- 
rinimo dirba vyrai ir mote
rys. .

Liepos 7 d. apžiūrėjom 
Klaipėdos uostą. Uoste re
montuoja laivus, dirba apie 
2,000 darbininkų. Daug 
laivų. Stovi didelis laivas 
“Z. Angarietis,” šalia sto
vi didesnis laivas “Tarybų 
Lietuva.” Tai 12 tūkstan
čių tonų įtalpos laivas, ku
ris su kitais žuvininkų lai- 
vukais išplaukia į atvirą jū
rą, nuo mažesnių laivelių 
priima sugaudytas žuvis, 
jas surūšiuoja ir apšaldo. 
Dirba jame 180 darbininkų.
Žuvavimas jūroj kai kada į<uri turėdavo

pries 20-30 metų. Laikas 
kol prisigaudo užtek- ^ga V’ lietuvių emigracija 

čia, kaip ir kitur, silpsta.
užsitęsia kokius du mėne
sius,
tinai žuvų ir sugrįžta.

Apžiūrėjom tą gražų lai
vą ir iš vidaus. Laivo vi
dui labai gražiai viskas su
taisyta^ turi ir savo ligoni
nę tiems, kurie suserga ke
lionėje. .

(Bus daugiau)

Klaidos atitaisymas
Antradienio “Laisvė j e” 

d. Miliausko straipsnyje 
“Kelionė po Lietuvą” ant
rojoje skiltyje nuo viršaus 
antrasis sakinys labai su
painiotas. Jis turi skambėti: 
“Pirmininkavo P. Rofcoms- 
kis, pasakydamas įžanginę 
kalbą. Kalbėjo ir kiti Lietu
vos pareigūnai, taipgi ir 
mes, turistai, ilgesnę kalbą 
Pasakė J. Siurba”.

■ Atsiprašome autorių.

BARfišetOSlOŠ JAUNUOLIS

Vilkaviškio rajono “Į komunizmą” kolūkio gyvulių augin
tojai šiemet įsipareigojo 100 hektarų žemės ūkio naudmenų 
pagaminti po 504 centnerius pieno — 83 centnerius dau
giau, negu pernai.

Savo įsipareigojimus garbingai vykdo 'melžėjos, kurioms 
vadovauja Janina Pauliukaitytė. Per penkis mėnesius jos 
iš kiekvienos karvės primelžė po 1200-1600 kilogramų pieno. 
Merginos nutarė pačios išauginti prie fermos tris hektarus 
pašarinių runkelių gyvuliams papildomai šerti. Metinį įsipa
reigojimą —• iš kiekvienos karvės primelžti po 3600-4300 
kilogramų pieno — jos įvykdys iki TSKP XXII suvažiavimo 
atidarymo dienos.

Nuotraukoje: melžėjos komjaunuolės Julija Rašimaitė ir 
Jani ja Barkauskaitė.

IŠ BRAZILUOS
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

zidentu nedavė jokių rezul
tatų. Bet yra žinoma, kad 
J. Quadros ponui A. Ste- 
vensonuipareiškė: ...“mums 
yra reikalinga doleriai, kad 
pakelti ekonomiškai mūsų 
kraštą, bet į kitų kraštų 
vidaus reikalus mes nesiki- 
šam, mes norime taikiai su
gyventi su visomis tauto
mis, tuo labiau su Kuba.”

Ir ponas A. Stevensęną.s 
grįžo į į pamuš-Hk!-perskai
tęs Ant sienų p a r a š y tus 
obalsius: “Gubą, sim, Jany 
ques nao” (Kuba taip, jan
kiai ne), arba “Trąidores 
per tratores” (už išdavikus 
traktoriai).

Brazilijos liaudis už to
kią naujo prezidento užsie
nio reikalams politiką duo
da tinkamą kreditą. Bet 
užkietėj u s i u s, reakcionie
rius, ypač aukštus bažny
čios dvasiškius, tokia J. 
Quadros politika varo į pa
siutimą.

Lietuviškas f ašis tuo jan
tis elementas ir buvę sme- 
tonlaižiai irgi gavo gėdin
gą antausį. Mat, prieš rin
kimus, jų simpatija buvo 
aiški J. Quadrui, nes tikė
josi, kad jis išnaikins Bra
zilijoj komunizmą. Bet J. 
Quadros kol kas nė vieno 
komunisto į Gyvačių salą 
neišsiuntė, o buvusiems Pa
baltijo valstybių “ministe- 
riams” ir “kancleriams” 
įteikė vilko bilietą, jų tar
pe F. Mileriui ir A. Poli- 
šaičiui.

LIETUVIŲ VEIKLA
Reikia pasakyti, kad šian

dien Brazilijos lietuviai jau 
neturi to dinamizmo ir en-

prieš 20-30 metų. Laikas

Prieš 15 met ų, padedant 
lietuviškam fašistu o j a n - 
čiam elementui, Brazilijos 
reakcija likvidavo paskuti
nę pažangių lietuvių meno 
ir kultūros organ izaciją 
“Rytas.” Ir nuo to laiko^ 
pažangiečiai neturi jokios 
savo organizacijos ir spau
dos. . 1 .

Tiesa, apie spaudą nusi
skųsti negalima. Jos norin
tieji skaityti gauna iš Tar. 
Lietuvos, Urugvajaus, Ka
nados, o taipgi ir iš Šiaur. 
Amerikos. Bet labiausiai 
pasigendama organizacijų, 
o be to, kaip minėjau, nyks
ta ir mūsų veikėjai.

Nuo 1954 iki 1960 me
tų iš Brazilijos į Tar. Lie
tuvą sugrįžo apie 200 lie
tuvių, tai daugiausia pa- 

žangūs tautiečiai. Jų tar
pe nemažas skaičius gabių 
organizacijų vadovų ir vi
suomenės veikėjų. Neten
ka ir abejoti, kad tų tautie
čių repatriavimasis negalėjo 
būti nenuostolingas mūsų 
kolonijai, bendrai visuome
nės veiklai.

Kadangi niekas jiems ne
trukdo, o, priešingai, dargi 
turi visokių protekcijų ‘iš 
vięŲnių,,,reakcionierių1 rate
lių, tai lietuviški, kunįgąi/ 
vadovaujant prelatui * Pijui 
Ragažinškui, dar parodo 
aktyvesnę veiklą.' Tik’Vis
lia jų nelaimė, kad vietoj 
skelbti krikščionišką “mei
lę” savo artimui, jie užsi
ima visai negudria politika, 
skelbdami neapykantą tarp 
kitų tautų, ir propaguoja 
už karą...

Savaitinukas “Mūsų Lie
tuva,” kurią leidžia P. Ra- 
gažinškas lietuviams kata
likams, nieko neturi katali
kiško. Jis Kristaus garbi
nimą pamainė ant doleriuo- 
tų antikristų, šaukiančių: 
viešpatie, palaimink Šiaur. 
Amerikos atomines bombas! 
P. Ragažinsko lai kr a š t i s 
kas savaitę pranašauja 
atominį karą, kuriuo jis ti
kisi atkurti “laisvą” Lie
tuvą.

Turi apie pusę tuzino 
“organizaci jų’’: L. R. K. 
Bendruomenė ir jos filia
lai — “Ateitininkai,” “Ma
rijos dukterys,” “Kristaus 
broliai” ir keli davatkų bū
reliai. Reikia pasakyti, kad 
kunigai neblogą daro biznį 
dar ir iš mokyklų, lupdami 
didelius mokesčius nuo tė
vų, kurių vaikai lanko jų 
privačias mokyklas.

1938 m. grupė pranciš- 
kiečių vienuolių iš Šaurės 
Amerikos atvyko į mūsų 
koloniją ir pradėjo už ame
rikoniškus dolerius kurti 
mokyklą. Žinoma, gavo 
šimtus ■ tūkstančių kruzei- 
rų nuo gubernatorių ir bur
mistrų kaip dovaną, kad 
galėtų plėsti mokyklų sta
tybą. Šiandien jie jau tu
ri priešmokyklinio amžiaus 
vaikų darželį, grupę pradi
nių mokyklų ir šv. “Myko
lo . Archangelo” vardo gim
naziją. . .

Kunigai ne tiktai daro iš 
šitų mokyklų materialinį 
biznį, bet ir dvasinį, ver
buodami jaunuolius moks
leivius į savas atžagarei v iš
kas organizacijas.
. Prieš porą metų pažan
gesni lietuviai jaunuoliai 
suorgan i z a v o saviveiklos 
klubą “Alvorada” (Pro- 
švaistė), bet neturint savų

patalpų, veikti neįmanoma. 
Pažymėtina, kad jeigu “tė
vas” Juozas Šeškevičius ne
gali “Alvorados” jaunuo
lius vadovauti, tai jie pa
krikštyti k o m u n istais ir 
įskųsti S. Paulo politinei 
policijai DOPS.

FAŠISTŲ JOMARKAI
Kas mūsų kolonijoj yra 

juodžiausia ir fašistiškiau- 
sia, tai slepiasi po prelato 
Pijaus Ragažinsko sutonu. 
Jau visiems žinomi Hitlerio 
našlaičiai ir baltaraiščiai, 
atbėgę į Braziliją, “dipu
kai” : V a 1 a v i čiai, Bogu- 
slauskai, Vigšnaičiai. Anta
naičiai, Stoniai ir kiti, gy
veną prisidengę P. Raga
žinsko skraiste. Bet ret
karčiais ir jie išeina viešu
mon, suruošdami “baisiojo 
birželio,” 16-osios vasario 
ir kitus fašistų paminėji
mus.

Šitokį jomarką šiais me
tais lietuviškieji fašistai 
padarė birželio 18 d. San 
Bento kunigų gimnazijos 
patalpose, su savo bendra
minčiais latviais ir estais. 
Publikos galėjo būti apie 
100 asmenų nuo kiekvienos 
kolonijos, daugiausia seny
vo amžiaus, matomai, kuni
gų sukviestų. Buvo kelios 
dešimtys jaunuolių, kurie 
dalyvavo meninės progra
mos atlikime — latvių bab- 
tistų choras ir lietuvių pa
rapijos choras.

Pirmiausiai prel. Pijus 
Ragąžinskaš po trumpo ir 
publikai nesu p r ,a n t a m o 
mikčiojimo ^pristatė kalbė
tojus Latvijos “ministrą”! 
Peters Olin^, j’umuhą fa
šistą (iNidoIaš dane u ir žiųo-;

* ifaą'krikdemų dgRi|tatą,..in- 
teg^alįstą; < ■ (Brazilij 0^ fa
šistą) Motesto ” Gugliami. 
Visų tų oratorių neapsimo-j 
ka komentuoti, nes maž
daug visų jų kalba buvo ta 
pati, kurią gali pasakyti 
kiekvienas fašistas, meluo
damas ir šmeiždamas Tar. 
Sąjungos santvarką. Kalbė
damas labiausiai skerečio- 
josi deputatas Gagliami, 
kuris keikė prezidentą Ja
nio Quadros už panaikini
mą Pabaltijo ^konsulatų” 
ir jo draugavimą su komu
nistine Rusija. Sakė, kad 
komunistų pavojus krikš
čioniškam pasauliui yra la
bai didelis, bet krikščiony
bė vistiek komunizmą nu
galės,. Paminėjo, kad ir 
Brazilijoj komunistų “visur 
knibždėte knibžda: sindika
tuose, kariuomenėje ir net 
valdžios įstaigose.”,Baigda
mas savo kalbą pažadėjo 
Pabaltijo fašistams padėti 
atimti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją “nuo Rusijos bolše
vikų,” kurie 1940-ais me
tais jas “okupavo.”

Reikia dar pridurti, kad 
į šiuos kunigų joma r k u s 
kasmet lankosi vis mažiau 
lietuvių, ypač iš senųjų 
imigrantų. Matomai, pra
deda įsitikinti, kad Lietu
vos- “vadavimu” kunigų ki
šenių nepripildysi, ir ste
buklams niekas netiki, kad 
jie galėtų prikelti Smetonos 
lavoną/ A. J.

KINIJOS KAREIVIAI 
DIRBA ŽEMĖS ŪKYJE
Pekinas.-—

Kinijos karininkų ir karei
vių dirba žemes ūkyje pa
dėdami žemdirbiams nuva
lyti javus. Jie jau.nuvalė 
virš 500,000 akrų.

Apie 600,000

“The World Almanac” už 
11961 metus paduoda, kad 
TSRS turi 858 -prekybos 
laivus k 123 tankerius, ben
drai apie 4,500,000 tonų 
įtalpos.
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Canterbury, Conn.
Mirė F. Liepis

Liepos 24 d. mirė Frank 
Liepis, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Jis buvo' nuolati
nis “Laisvės” skaitytojas. 
Paliko nuliūdime žmoną 
Marcelę Liepis (Bucis), sū
nų Stanley, dukras Evą ir 
Elenorą. Visi vaikai jau 
vedę.

Liepis atvyko į šią šalį 
1905 metais, į Staughton, 
Mass. Vėliau gyveno Rum
ford, Me., dirbo popieriaus 
gaminimo fabrike. 1908 m. 
jis ir Marcelė apsivedė ir 
išaugino gražią šeimą. 1919 
metais atvyko į Canterbu
ry, Conn., kur užlaikė pie
no karvių farmą, o prieš 10 
metų pasitraukė ant senat
vės.

Šias informacijas sutei
kė velionio dukra Elenora 
Liepytė (Bergman).

Reiškiame velionio šei
mai užuojautą.

Philadelphia, Pa.
Ir skunke užsimanė 

patogumų
Prie pat miesto centro, 

gražiame Fairmount parke, 
randasi status kalnas, ap- 

, augęs šimtameči a i s me
džiais. Kažkodėl tas kalnas 
užvardintas citrinos kalnu 
(Lemon Hill). Tikriau ga
lima būt pavadinti kozir- 
ninkų sostine, nes tenai 
daugelis ir pažangių lietu
vių pensininkų praleidžia 
laiką kortuodami.

Šąlia 'citrinos kalno .ram 
dasi parko sargų (policijos) 
stotis. Vieną šiltoką dieną 

* du policistai sugrįžę nuo 
parko pątrolės, pastatė savo 
automobilį po,inedžiu šalia 
raštinės. Už valandos sar
gams vėl reikėjo važiuoti, 
apžiūrėti jiems skirtą apy* 
rubę. Bet pirmasis policis- 
tas vos tik priėjęs prie au
tomobilio durų greitai atšo
ko nustebęs! Automobilyje 
ant sėdynės gulėjo skunke 
su dviemis savo vaikais pa
togiai įsikūrusi.

Ką daryti su tuo taip ne
kultūringu gyvūnu?.. Par
ko sargybiniams iškilo rim
ta problema. Vienas sargy
binis iš revolverio paleido 
į orą kelis šūvius, tačiau 
skunkės nei nepajudėjo. 
Nutarta atsivežti ašarinių 
bombų ir išsprogdinti arti 
automobilio. Bet kol jie 
prisirengė ašarinę bombą 
susprogdinti, skunke pati 
savo “bombą” išsprogdino 
ir užsmardino didoką dalį 
parko, o pati iššoko 
tomobilio su vaikais 
nušlepsėjo j savo 
buveinę, palikdama 
viškus patogumus.

iš au- 
ir vėl 
senąją 
naujo-

Na, tai jau ir sulaukėme.į 
Sekmadienį, rugpjūčio 13 
dieną, linksmi trauksime į 
seniai lauktą draugišką po
kylį Ramanauskų ūkyje, 
Almond, Pa. Džiugu gir
dėti, kad jau prižadėjo at
vykti į mūsų rengiamąjį 
kermošių iš* kitų miestelių 
svečių. Tai puiku. Girtina!

Pastaruoju laiku Phila- 
delphijoje labai pradėjo 
plisti lytinės ligos tarpe 
mokyklinio amžiaus jau
nuolių, nuo 13 iki 17 m. 
amžiaus. Pietinėje miesto 
dalyje tapo įsteigta miesto 
lėšomis klinika lytinių li
gų gydymui. Klinikoje- jau 
gydoma 90 užsikrėtėlių, 60 
mergaičių ir 30 berniukų.

Washingtohas. — Kon«V 
gresas užgyrė Kenedžio rei
kalavimą, • didinti gynybos 
jėgas.



Philadelphia, Pa.
k Šį sekmadienį, rugpiūčio 

13 dienų, draugai B. dr A. 
Ramanauskai kviečia 
Philadelphijos ir apylinkės 
lietuvius atvykti pas juos i 
svečius pasitikimui turistų 
iš Lietuvos jų ūkyje Al
mont, Pa. Atvykę būsite 
svetingai priimti, pavalgy
dinti ūkininkų maistu. 
Vykdami neimkite nieko, 
čia bus visko visiems pa
kankamai. Tikimės, k a d 
Puodis ir Stasienė, viešėję 
savų tėvų žemėje, bus su 
mumis ir pasakys savo įgy- 
tus įspūdžius. Anksčiau pa- -------
sakiau, kad išvyko Tania-1 Gera da 1 i s skaitytojų 
šauskienė, bet padaryta! klausia patarimų, kaip 
klaida, turėjo būti A. Sta- . gauti Social Security, ir čia
sienė. Atsiprašau. , | noriu pateikti kelis atsaky- 

Važiuodami iš Philadel-' mus. Vyrai, sulaukę 65 me- 
phijos imkite kelią 309. Pri- ' tų, ir moterys, sulaukusios 
važiavę Sellersvillę važiuo- | 62 metų, kad gavus Social 
kite iki trafiko šviesu . ir | Security, turi būti išdirbę 
Nr. 563. Sukite po kairei ir į du ir pusę Social Security 

įvažiavę Lonely Road, su-1 apdraustame darbe, iš sa
lute po kairei, temydami vo uždarbio mokėję SS mo- 
Mail Box 200 su Ramanaus- kesčius. Bet sulaukę tų mo
kų pavarde, ir ten jų ūkis.

Važiuojant nuo Bethle
hem sukite po dešinei ir ke
liu 563 iki Lonely Road.

Bušai iš Philadelphijos 
nuo 13-tos ir Fillert st. iš
eina 7, 9, ir 11 v. ryto. At
važiavę į Sellersville pasa
kykite draiveriui, kad jus 
išleistų ties Washingtono 
banku. Telefonuokite Alpi
ne 7-7444 ir būsite paimti. 
Arba paimkite taksį, kuris 
atveža su mažu primokėji- 
mu.

Vasara baigiasi. Būkime 
draugų Ramanauskų sve
čiais. Tikimasi svečių iš 
Eastono, Baltimorės, Ches- 
terio.' Philadelphiečiai ruo
šiasi skaitlingai dalyvauti. 
Prašome tų, kurie vyksite 
pivo mašinomis, paimti sa

vus draugus, pažįstamus ir 
atvežti į parengimą.

Bedarbis rašo laikrašty
je, kad spauda, valdininkai 
sako, jog darbai pagerėjo, 
bet jis neteko darbo, kuo
met įmonė, kurioje jis dir
bo, užsidarė. Eidamas nuo 
dirbtuvės į dirbtuvę gauti 
darbą, girdi, patyriau, jog 
pirmutinis klausimas yra: 
kiek metų turi, ir kuomet 
pasakiau, 40, tai ats^Kymas 
buvo, kad ima tik nuo 30 
metu. Keturiu dešimtų me
tų esi per senas!

Tr eidamas nuo namo iki 
namo su kompanijų prakt
inis”, jis sako, “negaliu pa
daryti pragyvenimo. Šei- 

s mynai reikia maisto”.

Allegheny County senato 
delegacija Harrisburge iše- 

su protestu prieš Japoni
joje gamintas Amerikos vė
liavas. Jie pateikė rezoliu- 
<Sją, kuri priimta, raginant 
valstiją ir kitas įstaigas 
pirkti tik Amerikoje ga
mintas vėliavas unijinėse 
įmonėse.

x Sveikatos departmentas 
sako, kad mainų “acid”, lie
tui pasikartojus, užnuodija 
Susquehanna upę ir išžudo 
žuvis. Jie savo tyrinėjime 
pažymi, kad tas įvyko pra
eityje ir pasikartoja dabar.

Willow Grove ir, Chest
nut Hill busų vairuotojai ir 
mechanikai sulaikė darbą, 
užtardami mechanikus, ku
riems kompanija nesutiko 
apmokėti tris šventadie
nius, kuomet kitų šakų dar
bininkai turi. Jie priklauso 
Amalgamated unijai, Lai
kas atgal jie gavo pakėlimą 
i'2 centų valandai.

Philadelphijos krautuvės 
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knygyne, spauda rašo, su
rasta įrodymas, kad 96 me
tai atgal Lincolno kabineto 
karo sekretorius prisidėjo 
su planu prie nužudymo 
Lincolno.

Juodveidžių organizacija 
kaltina, kad įvairių organi
zacijų susivienijimas, į kurį 
įeina ir Philadelphijos uni
jų susivienijimas, rekomen
duodami penkis teisėjus, 
nepatarė nei vieno juodos 
rasės žmogaus. Tai juodo
sios rasės diskriminavimas.

tu iki 1958 turi būt išdirbę 
tik metus ir pusę. Jeigu jū
sų vyras mirė 1957-tais me
tais ir jūs sulaukėt 62 me
tų, jūs turit teisę gauti So
cial Security, jeigu jūsų 
vyras buvo išdrbęs metus 
ir pusę. Sulaukusiems 65 
metų nėra keblumo gauti 
senatvės pensiją.

Pennsylvanijos valstijo
je tikimasi telefonų darbi
ninkų streiko. Unijos na
riai įgaliojo valdybą skelb
ti streiką, jeigu nebus pri
eita prie susitaikymo. Uni
jos pareigūnai sako, kad 
kai kuriuose pavietuose 
darbininkai gauna $10.50 
savaitėje mažiau, negu 
Philadelphijoje. Unija sa
ko, kad automatizacija iš
meta iš darbo gerą dalį dar
bininkų, o dirbantiesiems 
paskuba, apsunkinimas. 
Reikalaujama pakėlimo už
darbio. Unija atstovauja 
13,000 darbininkų. Kon
traktas pasibaigė birželio 
22-rą. Streikui laikas nenu- 
skirtas.

Pilietis

Cleveland, Ohio
Meno choro ir spaudos 

piknikai
Dėlei stokos, o ypatingai 

su prieinamomis kainomis 
vietų piknikams, atrodė, jog 
šiemet jau daugiau neturė
sime. Bet netikėtai surado
me gražią ir patogią viete
lę, tai ir pasimojome ten su
rengti bent porą piknikų ir 
vieną “Weiner Roast”.

Rugpiūčio 20 dieną ten 
įvyks Meno choro piknikas.

Rugsėjo 3 dieną spaudos 
piknikas, o rugsėjo 17 d. 
LDS 55 kuopos “Weiner 
Roast”.

Vieta bus ta pati, kur 
įvyko L.D. Pašalpinės Drau
gijos piknikas liepos 30 d. 
Kurie ten buvote, tai žino
te, kaip ją rasti, o kurie ne
buvote, tai važiuokite Char
don Rd. (6 kelias). Prava
žiavę 306 kelią už vienos 
mylios -sukite po tiesiai ir 

rasite Cities Service gazoli
no stotį, pro ją sukite po 
tiesiai, už stoties rasite 
pikniko vietą

Kuomet rengiamės prie 
spaudos pikniko, tai bus 
vietoje draugams ir drau
gėms priminti apie įvairias 
dovanėles: ar jos yra ma
žos ar didelės — jos visos 
prisideda prie džiuginančių 
pasekmių. Jas galite iš 
anksto priduoti man, arba 
atvežti tiesiai į pikniko vie
tą.

J. žebrys

Avalon, N. J.
Užbaikime vasaros sezoną 

pas Bekampius
Pagal klostančiąsias gy

venimo apystovas jau rodė
si, kad lietuviai pamirš 
Avalon, tą gražų vasaroto
jų kurortinį miestelį, bet 
dalykai krypo geroj on pu
sėn ir dabar rengiame išva
karėse prieš Darbo dieną 
sąskrydį, kuris bus daug 
skirtingesnis už pirmesnius 
parengimus. Ne tik kad 
šiltai ir draugiškai svečius 
priimsime, gardžiai paval
gydinsime ~ir gerai pavai
šinsime, bet bus parodyta 
filmų iš Tarybų Lietuvos. 
Dalyvaus 3—4 turistai, su
grįžę iš Tėvynės; dalyvaus 
grupė dainininkų iš Brook- 
lyn’o. Turiu pasižadėjimą, 
kad dalyvaus vienas iš “Vil
nies” redaktorių; be abejo
nės, turėsime vieną ir iš 
“Laisvės” redaktorių. Tu
rėsime filmus, dainas ir 
pranešimus iš senos tėvy
nės.

Pasiruoškite iš anksto 
dalyvauti.

Sąskrydis atsibus sekma
dienį, rugsėjo 3 d.

J. A. Bekampis

Bayonne, N. J.
Įspūdžiai keliones po 
Connecticut valstiją

Pradžioje liepos mėnesio 
pradėjo skaudėti dešinią 
koją, gerokai patino, kad 
nė čeveryko užmaut nebu
vo galima. Taip tęąėsi virš 
dviejų savaičių, reikėjo net 
prie gydytojo kreiptis. Ko
jai pagerėjus, nutarėme 
abudu su žmona nuvažiuoti 
ant farmų keletą dienų pa
būti. Taip ir padarėme. Nu
keliavom į Gonnec t i c ut 
valstiją pas giminaitę Ma
ry Klish. Daug metų kai ji 
našlauja. Jos vyras Ado
mas Klish mirė 1937 m. va
sario 18 di Ji užlaiko nema
žą farmukę, turi daug kar-. 
Vių — pieną parduoda, taip 
ir gyvuoja. Bet ji nusiskun
džia, kad per mažai už pie
ną gauna, sakė, tik 11 ir pu
sę cento už kvortą, o, kaip 
girdėt, miesto gyventojai 
moka po 30 c. už kvortą. 
Reiškia, negaunam nė pu
sės to, ką miestelėnai moka. 
O darbo labai daug. Ji ne
dirba per daug farmos 
darbų, daugiausia stubos 
reikalus tvarko, o sūnus 
Arthuras tvarko ūkio rei
kalus. f

M. Klish ..yra ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja. “Lais
vę” gauna normališkai ant
radieniais ir penktadieniais. 
Mums ten būnant daugiau 
savaitės laiko nebuvo nuo
bodu. Mat, gaudavom “Lais- 
vutę’\ tai ir žinojome apie 
pasaulio įvykius. Labai ma
lonu ir sveika pabuvoti va
saros laiku ant farmų. Oras 
tyras, žalumynai visur, pa
kvėpuoji tyru oru, pasida
rai daug tvirtesnis.

Neprilyginti miesto oro.
Bekalbant su Mary Klish, 

prisiminė, kad jos “Laisvės 
prenumerata už šiuos me
tus neužmokėta. Aš. sakau: 
galiu jums patarnauti. Taip 
ir pridavė pinigus net už 
keturias* “Laisvės” prenu
meratas—už savo ir už 3 į 
Lietuvą.

Pabuvus geroką laiką ant 
farmų, sudrūtėjo ir mano 
koja. Sugrįžom į namus lai
mingai! Ačiū jums visiems 
už viešnagę! Mylių į ten ir 
atgal padarėm 124.

Daug širdingų .linkėjimų 
visam “Laisvės” personalui 
nuo mūs!

Binghamton, N. Y.
Mūsų žinios

Teisėjas R. O. Brinks nu
teisė nuo metų ir pusės iki 
trijų į kalėjimą Thomas W. 
Woodrufa. Nuteistasis bu
vo Binghamtono viršinin
kas (supervisor) per 21 
mėnesį ir išeikvojo $3,884 
miesto pinigų.

Mūsų mieste yra seno 
amžiaus žmonių. A. P. Da
vis pereitą vasario mėnesį 
minėjo 102 metų gimtadie
nio sukaktį. Gi Mrs. Louise 
Klee liepos mėnesį minėjo 
100 metų amžiaus sukaktį

Rugpiūčio 7 d. mirė Juo
zas Klivis. Buvo ilgametis 
šio miesto gyventojas. Pa
liko nuliūdime žmoną, brolį 
ir jo šeimą. Juozas ilgai 
sirgo. Užuojauta jo arti
miems

/ ■ III
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Sugrįžo iš vakacijų M. 
Sedonienė ir dukra su šei
ma. Vakacijas pral e i d o 
Mass, ir N. J. valstijose.

Peter Norkevich praleido 
vakaciją Kanadoje pas bro
lį ir jo šeimą.

Sugrįžo S. ir M. Kamins
kai, praleidę vakacijas pas 
sūnus Kalifornijoj.

Pas Juozą ir Edną Stro- 
lius ir pas A. Žvirbęlienę 
svečiavosis Mr. ir Mrs. 
Stanley Žvirblis. Jie taipgi 
svečiavosi pas kitus gimi
nes ir draugus.

Pas Mrs. Mary Sadaus
kienę svečiavosi jos seselės 
ir brolis iš Scranton, Pa., 
taipgi jos artima giminaitė 
iš Philadelphijos, Pa., ap
lankė ją. M. Sadauskienė 
dar vis tebėra ligonė.

Josephine Nelesh

Red. pataisa. —“Laisvė
je” iš rugpiūčio 4 dienos 
Nelesh korespondencijoje 
įvyko klaidų. Ten pasakyta, 
jog Žolynienė gydėsi ir 
New Yorke. Tai klaida. 
New Yorke gydėsi ne ji, o 
Anthony Mainionio žmona. 
Ten pasakyta Mainionio 
“tėvai jau nuo seniai ser
ga”, o turėjo būti jo žmona. 
Atsiprašome.

New Haven, Conn.
Pirmiau buvo pranešta, 

kad LLD 32 kuopa ruoš 
parengimą rugpiūčio 20 
dieną. Kuopa tą parengimą 
atšaukė — nerengs, nes tą 
dieną Waterbury pažangie
čiai rengs pietus pas Sta- 
nislovaičius, jų gražiame 
ūkyje. Todėl ir mes ten da
lyvausime.

Julius Duoba vis serga. 
Randasi ligoninėje, ant pir
mųjų lubų Wincester sky
riuje. Lankymo valandos 
nuo 2 iki 3 po pietų, nuo 6 
iki 8 vakarais.

LDS 16 kuopa turės pa
rengimą sekmadienį, rugsė
jo 17 d., L. S. Klubo s vėtai-, 
nėję, 243 Front St. Paren
gime dalyvaus ir Laisvės 
choras iš Hartfordo.

Mūsų mieste jaunuoliai 
drąsiau kelia balsą už tai
ką. Rugpiūčio 5 ir 6 dieno
mis buvo rengiama marša- 
vimai su prakalbomis.

Skaičiau “Tėvynės Bal
są” iš Lietuvos. T,en paduo
da vardus ir pavardes lie
tuvių nacionalistų, kurie iš
vien su hitlerininkais terio- 
ja Lietuvos žmones. Jų yra 
Pittsburgh, Pa.; galimas 
daiktas, jog randasi ir mū
sų mieste.

J.Kunca

- i V f ‘j * | ' ėĄžuolo imkejunai ~
18.3 cnt iš hektaro. Kuku
rūzai — po 800 cnt iš ha 
žaliosios masės davė. Ge
riausioji melžėja Elena Škė
mienė pernai buvo įsiparei
gojus iš karvės primelžti po 
4,500 kilogramų pieno, o 
primelžė po 4,711 kg. Bu
vęs samdinys Juozas Sima
navičius šiandien aktyvus 
kolūkio narys, eina dirbti

Darbšti ir talentinga lie
tuvių tauta didžiuojasi dau
geliu įžymių žmonių: Vin
cu Kapsuku-Mickevičiumi, 
Salomėja Nerimi, Julium 
Janonių... O kiek daug 
sraigtelių— nežinomų žmo
nių, išgarsinusių senelio 
laisvę mylinčio Nemuno 
kraštą.

Neseniai buvati parva
žiavęs pas tėvukus. Pas tė
vą, kuris dirba Kauno ra
jono kolūkio “Gintaro” sta
tybos brigadininku, užėjo 
to kolūkio narys; Kazys 
Randis. Užsimezgė pokal
bis, kurio metu svečias pra
dėjo lyginti savo gyvenimą 
Amerikoje, kur jis penke
rius metus jaunystėje bas
tėsi pas farmeries. Tarp 
kitko jis papasakojo vieną 
atsitikimą, kuris mane su
domino. Sakiau, kad apie 
tai parašysiu ir pasiųsiu į 
JAV lietuviškam laikraš
čiui. Jis prašė kartu per
duoti linkėjimus- broliams- 
varguoliams.

Vieną dieną — ankstyvą 
pavasario rytą — man dir
bant laukuose, iš girdau 
garsiai rėkiant. Atsigręžęs 
pastebėjau, kad mano šefas 
moja ranka, kad ateičiau. 
Atėjęs pamačiau., kad mano 
šefas su savo sūnumi, ku
rie abu buvo vyrai iš. stuo
mens ir liemens, kaip ir 
Žemaitės aprašytasis Vin
gių Jonas, iš kluono per 
slenkstelį negali išrišti javų 
plaunamosios mašinos, nors 
ir daug prakaito išliejo. 
Pamatęs tai, aš jiems pa
mojau ranka, kad pasi
trauktų, o vienas išjudinau 
ir iš įsibėgėjimo lengvai iš- 
ritau. Šefai patraukė pe
čiais, pagerino darbo sąly
gas, pavadino ąžuolu. Sve
timoj padangėj buvo nemie
lą, grįžau Lietuvon, kur 
tuomet buvo kunigų ir po
nų valdžia, o materialines 
gėrybes kurianti liaudis 
buvo tamsoj ir skurdė'. 
Grįžęs Kazys Randis sukū
rė šeimą. Nežiūrint senyvo 
amžiaus yra pajėgus ir žva
lus. Dirba kolūkyj. Gyvena 
jis su šeima kolūkio gyven
vietėje naujame name.

Kūlūkis, kuriame gyvena 
žilagalvis ąžuolas, yra ant 
Kauno marių kranto. 
Kolūkiečiai gyvena pasi
turinčiai. Kolūkis pasiekia 
vis didesnių laim ėjimų. 
Praėjusiais metais 100 hek
tarų žemės naudmenų pa
gamino pieno po 750.1 cent
nerio, o mėsos —po 201.2 
centnerio. > Grūdinių kultū
rų derlius pernai siekė po

Atlantic City, N. J.
Pereita žiema buvo sum 

ki, o dabar ir vasara yra 
nepastovi. Vieną dieną ly-( 
ja, kitą pučia šaltas vėjas, 
o kada saulutė pasirodo, 
tai ir vėl už debesų slepia
si. Atrodo, kad vasara bus 
prasta viešbučių ir kitokių 
biznių savininkams.

Iš Phila atvyksta vasaro
tojų, tai pabūna dieną kitą 
ir vėl važiuoja atgal.

Tiesa, čionai daug dide
lių viešbučių, tai įvyksta 
daug visokių konferencijų, 
suvažiuoja delegatų. Bet 
taip su vasarotojais, tai šie
met yra prastokai...

Lietuvių čia ne per daug 
randasi, vis daugiau seny
vo amžiaus. Jaunimas susi
maišo su kitataučiais.

Aš irgi nekaip jaučiuosi. 
Gydytojas sakė, kad turiu 
kraujo’ reumatizmą. Neži
nau, man nei, negirdėta li
ga. Na, tai taip laikąs ir bė
ga. U

P. B. Navalinskas

Žinios iš Lietuvos
Busimųjų inžinierių 

miestelis
Kaune bus pradėta busi

mųjų Politechnikos institu
to inžinierių miestelio sta
tyba. Birželio 15 d. LTSR 
Ministrų Taryba patvirtino 
pirmosios statybos šiame 
miestelyje — Statybos fa
kulteto — naujųjų rūmų 
projektą. Projekto autorius 
— inžinierius - architektas 
V. Dičiuls.

Statybos fakulteto rūmai 
bus didžiausias pastatas 
Kauno mieste. Tai keturių 
aukštų mokomasis - labora
torinis korpusas. Jame bus 
įrengtos auditorijos, brai
žyklos, laboratorijos, spor
to ir aktų salės, dvi amfi- 
teatrinės auditorijos, mo
kymo dirbtuvės, buitinės 
patalpos. Pastatui pritai
kyta moderniška konstruk
cija iš surenkamųjų gelž
betoninių elementų.

Naujasis miestelis išsi
plės Jaunosios Gvardijos, 
Tunelio ir Slėnio gatvių ra
jone. Čia 30 hektarų plo
te išaugs ištisas daugia
aukščių pastatų komplek
sas.

didžią statybą. ’ O kai j i 
baigsis, vienoje Jaunosios 
Gvardijos gatvės pusėje iš
augs dailūs centriniai rū
mai su visuomeninių moks
lų katedromis, didžiule bib
lioteka, klubu, administra
cinėmis patalpomis, aktų 
sale. O kitoje—išsirikiuos 
penki studentų bendrabu
čiai po 450 vietų kiekviena
me. Be to, bus įrengtas 
įvairių sporto įrenginių, 
stadionų, aikščių komplek
sas. P. Misevičius

čekų kompozitoriai apie 
lietuvių muziką

VILNIUS. —< Tris dienas 
viešėję Lietuvoje, čekų kom
pozitoriai Liubomiras Želez- 
nas ir Františekas Kovar- 
žičekas, išvyko iš Vilniaus 
į Maskvą.

Prieš išvykdami, jie pa
pasakojo ELTOS korespon
dentui savo įspūdžius apie 
LietuVos muzikinį gyveni
mą. Pažymėjęs bendrą lie
tuvių muzikos pakilimą, 
Liubomiras Železnas pabrė
žė, kad respublikos muzi
kai, ypač jaunieji kompozi
toriai, turi aukštą techninį 
pasiruošimą.

Svečiai iš Čekoslovakijos 
labai gerai įvertino Vytau
to Laurušo simfoninės poe
mos “Andronaša” instru
mentuotę, jos temos vienti
sumą, o Rimvydo Žigaičio 

i
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? VIKTORUI ROMANDUI

f Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai 
Elvyrai, žentui Pranui, anūkui 

Viktorui ir visiems giminėms.

LLD. 22-a kuopa

ten, Kur sunkiau. Jo sūnus 
dirba ir mokosi Kauno Po
litechnikos institute. Džiu
ginančių laimėjimų kolūkis 
pasiekė ir šiais metais.

Šiandien Kazys Kandis 
laimingas, nes gyvena ša
lyje, kurioje:
Keičias mūšy tėvynė,
Keičias Baltijos gintariniai krantai.
Lietuva Į Naują. Rytą iengia, 
J Šviesią ateitĮ ji nužengs.

J. Randis

sonatą fortepijonui ketina 
įtraukti į kamerinių kon
certų, rengiamų trečiadie
niais Čekoslovakijos kom
pozitorių klube, programą.

Vokalinės komisijos prie 
Čekoslovakijos kompozito
rių sąjungos pirmininkas 
Františekas Kovaržyčekas 
susitarė su chormeisteriu 
Adolfu Krogertu keistis vo
kaliniais kūriniais. Numa
toma, kad gastrolių į Če
koslovakiją vyks Valstybi
nis nusipelnęs choras, o Lie
tuvą aplankys Moravijos 
mokytojų choras.

Čekų kompozitoriai pasi
rodė žiūrovams per televi
ziją. L. M.

„ 1 > I  U - —

STUDENTAI IŠVYKSTA 
STOVYKLAUTI

Vilniaus V. Kapsuko var
do universiteto pirmoji stu
dentų grupė išvyko į darbo 
ir poilsio stovyklas. Šią va
sarą apie 1,600 šios aukšto
sios mokyklos auklėtinių 
dirbs ir ilsėsis šešiolikoje 
stovyklų.

Šiaulių rajono “Raudono
sios vėliavos” kolūkyje stu
dentai baigs statytį ligo^į- 

' hę, Pas valio r a j on o S tali n <) 
vardo kolūkyje jaunimas 
pastatys aštuonmetę mo
kyklą. Pirmą kartą studen
tų darbo ir poilsio stovyk
los veiks Tauragės rajono 
“Lenino keliu” kolūkyje ir 
Kėdainių rajono K. Požėlos 
vardo bei “Nemuno” kalū- 
kiuose. Čia vilniečiai statys 
gyvulininkystės pastatus.

TSKP XXII suvažiavimo 
garbei studentai įsipareigo
jo šią vasarą atlikti staty
binių darbų už 25 tūkstan
čius rublių.

Universiteto visuomeni
nės organizacijos kaimo 
jaunimo tarpe numato at
likti ir didelį—politinį dar
bą. Bus rengiami bendri 
komjaunimo susirinkimai, 
tematiniai vakarai.

Studentai per vasarą per
skaitys apie 1,000 paskaitų 
TSRS vidaus ir užsienio po
litikos, mokslo populiarini
mo, meno ir literatūros, 
komunistinės moralės ir e- 
tikos klausiniais. Stovyk
lautojai taip pat padės kai
mo jaunimui organizuoti 
sporto ir meno saviveiklos 
kolektyvus, ateistinius ra
telius, jaunimo klubus.

Elta

Rio de Janeiro. — John 
M. Cabot pasitraukė iš JAV 
ambasadoriaus vietos. Jis iš 
Brazilijos išvažiuos rug
piūčio 17' dieną.



Sugrįžo antroji JAV 
lietuvių turistų grupė

Trečiadienio povakaris. 
International aerodr ome, 
Niujorke kaupiasi vis di
desnė ir didesnė lietuviu 
grupė.

į Ko jie čia?
Laukia sugrįžtant iš Lie

tuvos savųjų. — apie 6 vai. 
jie turi -SAS lėktuvu grįžti.

Išsiliejo mūsų laukėjai 
ant tilto, stebi kiekvieną 

’. nusileidžiantį lėktuvą ir 
nekantriai kalba:

—Gal šis, gal šis...
Pasitaikė, kad ir atspė

jo —vienas nusileidžiančių- 
jų ir buvo “šis”.

Greit pasažierius perlei
džia per muitinės šerengą 
ir jie jau eina pro vartus 
“į laisvę”. Vienais išpirmų- 

' jų buvo miamiškis Stankus, 
brooklyniškis Graunas; to
liau, ana, O. Šimoliūniūtė, 
Wm. Černis - Černiauskas, 

i Jurgis Šimaitis, Jurgis Sta- 
siukaitis, jauna mokytoja 
iš Lawrence, Mass. —Več- 
kytė, Pr. Pakalniškis, Eli- 

Izabeth Repšienė - Vilkaitė; 
detroitietė Vera Smalstie- 
nė, waterburiete Svinkū- 
nienė.

Kartu su antrąja grupe 
> grįžo ir mūsų aidiečiai: 

Anelė Ventienė su jaunais 
sūnumis - berniukais Kon
radu ir Povilu, Elena Bra
zauskienė su vyru Walte- 
riu.

Bęt Ką gi — visų nesu
minėsiu. Ne visus ir pažįs
tu; ne visiems ir ranką te
ko paspausti, žodžio pa
klausti. Bet visi, nors tru
putėlį kelionės pavarginti, 
atrodo gražiai: sveiki, 
linksmi.

Visi nekantrūs — kiek
vienas nori greičiau pa
siekti savo namus. Vieni 
lėktuvais, kiti mašinomis 
grįžta į savo miestus, į sa-

• vo namus.
Šitų žodžių rašytojui te

ko ilgiau pasikalbėti su 
Anele Ventiene ir jos dai
liais sūneliais. Apie tai pa
rašysiu sekamame “Lais
vės” numery.

NS
PS. šeštadienį, rugp. 12 

d., Aido Choras ruošia sa
viškiams sutiktuves. T a i 
bus “Laisvės” salėje, vaka
re. Dalyvaus niujorkiškiai 
turistai, dalyvaus ir iš apy
linkės. Kai kurie turistų iš 
kitų miestų, rodosi, pasili
ko Niujorke pas draugus il
gesniam laikui, kad galėtų 
dalyvauti aidiečių baliuje- 
priimtuvėse.

Ignas Sutkus pasakoja apie 
. lankymąsi Lietuvoje

Brooklyno lietuvis biznie
rius Ignas Sutkus šią vasa
rą su turistų grupe aplan
kė Lietuvą. Jis yra geras 
mano bičiulis. Užėjau į jo 
Bar & Grill užeigą, 492 
Grand Street, pasiteirauti, 
kaip jam atrodo tarybinė 
Lietuva. “Koks skirtumas 
yra tarybinės Lietuvos nuo 
tų laikų Lietuvos, kai pats 
ją apleidai išvažiuodamas į 
Ameriką?”—klausiau Sut
kų.

Atsako:
“Labai didelis skirtumas, 

Pranai... Pasikeitę miestai, 
pasikeitęs visas žmonių gy
venimas. Vilniuj, Kaune ir 
kitur pristatyta daugybė 
moderniškų naujų namų. 
Plačiai išvystyta pramonė, 
pribudavota gana fabrikų. 
Valstybė aprūpina piliečius 
darbais, bedarbių ten nė
ra.” i < *

“Kaip biznierius, aišku, 
stebėjai ten miestuose visą 
gyvenimo judėjimą; kaip 
ten atrodo ekonominis žmo- 

! nių gyvenimas?” klausiu 
Igną.

“Ekonominis gyvenimas 
abelnai atrodo gerai. Žmo
nės linksmi, gerai apsiren
gę, atrodo sveiki, stiprūs. 
Jauni žmonės labai karšti 
tarybinės Lietuvos patrio- 

: tai. Mokyti, inteligentiški 
I tikra šio žodžio prasme.”

Klausiu, kaip jaunimas 
linksminasi, ar yra šokių 
sueigos taip, kaip Ameriko- 
je?

“Yra, bet ne visai taip, 
kaip Amerikoje. Pas mus 
'sueigose būna daug girtų, 
barasi, triukšmauja, daž
nai susimuša. Kaunas man 
kaip namai, gerai žinomas. 
Vakarais aplankiau keletą 
p a s i 1 i nksminimo sueigų. 
Stebino mane žmonių kul- 
tūriškumas. Didelės, gra
žiai išdekoruotos salės, su
eina ten po keletą šimtų 
žmonių, jaunimo ir suaugu
sių. Dideli orkestrai gra
žiai groja. Susirinkusieji

kystė ten gerai pastatyta. 
Gyvuliai labai gražūs.”

“Na, papasakok kiek ir 
apie meną. Tiesa, vasarą 
mažai galėjote menu pasi
naudoti, nes meni ninkai 
atostogauja,” — priminiau 
Sutkui.

“Pasinaudojome ir menu. 
Labiausiai mus stebino mū
sų pasitikimai s u r e n g t i 
koncertai provincijoje. Vi
sur radome didelius chorus. 
Nuostabūs balsai, puikiai 
sumokyti chorai. Taip jaut
ri jų muzika, kad eina tau 
giliai į širdį, klausai sustin
gęs, kaip užhipnotizuotas. 
Mes mylime savo brookly- 
niškį Aido chorą, bet, bro
liuk, nėra visai palyginimo 
su jų chorais. Ir tu žinai, 
Pranai, kad tuos chorus su
daro darbininkai, mokosi po 
darbo valandų.

“Ot, aš dar noriu tau pa
sakyti apie vaikų auklėjimo 
įstaigas,” — sako Sutkus. 
“Priminsiu tik vieną. Toje 
įstaigoje yra apie 500 vai
kų. Jie sudarė mums pa
roda. Nuo 7 iki 12 metu 
vaikučiai iš visai paprastų 
instr umentukų sudarė tokį 
orkestrą ir mus taip sujau
dino, kad mums per skruos
tus ašaros riedėjo. Vėliau 
jie sakė eiles, taip pat la
bai įspūdingai.”

Sakau Sutkui: “Atrodo, 
kad pačiam viskas labai pa
tiko Lietuvoje.”

“Nu, ne viskas. Alus man 
geriau patiko Maskvoje ne
gu Lietuvoje...”

“Abelnai imant, visais 
atžvilgiais radote padarytą 
didelį progresą tarybinėje 
Lietuvoje?”

“O, taip, taip. Yra dar 
ten žmonių, gyvenančių 
po šiaudiniais stogais, 
ant mažų žemės sklypukų, 
apšepusių, suvargusių, bet 
jau nedaug tokių ten yra. 
Valdžia rūpinasi jiems pa
dėti: neužilgo ir jų padėtis 
pasikeis.

Man atrodo, kad drabu-

Pavažinėjo po Floridą; 
vyks ten apsigyventi

Praėjusį antradienį užsu
ko į “Laisvės” įstaigą flat- 
bushiečiai Makarevičiai, tik 
ką sugrįžę iš kelionės po 
Floridą.

Buvojo jie ten labai trum
pą laiką. Manę kiek ilgiau 
pabūti Miamėj, bet vos tik 
ten nuvykus Makarevičienė 
susižeidė pirštą, atsidūrė li
goninėn ir todėl greit grįžo 
namo.

Sakosi Florida jiems pa
tikusi, ir neužilgo žada vyk
ti ten apsigyventi.

Pasirinko miestą Fort 
Lauderdale.

Valilioniai susilauks nau
jų kaimynų.

Makarevičius šią vasarą 
išėjo į pensiją. Jis turėjo 
kirpyklą 111 gatvėj, Rich
mond Hillyj. . V.

krislai
Tąsa iš 1-mo pusi.)

Bet ir vėl mūsų vyriausybė 
padarė baisią klaidą. Ji pa
sisakė prieš nepaprastą sesi
ją. Vadinasi, ji vėl atsistojo 
kolonijinės Francūzijos pusė
je. Ji tižgyrė l'rancūzų im
perialistinę, plėšikišką politi
ką.

Ar žinote, kad tūkstančiams 
pabėgėlių iš Kubos mūsų vy
riausybė moka mėnesinę al
gą ?

Iki šiol ji buvo mokama iš i 
Centrinės žvalgybos Agentū
ros iždo, o nuo dabar bus iš 
Sveikatos, Apšvietos ir Gero
vės departamento iždo.

Šitai beprotybei turėtų bū
ti padarytas galas.

Po aštuonerių metų kalini
mo pagaliau tapo paleistas 
Įžymusis kovotojas Gilbert 
Green. Kaip žinia, jis anais 
metais buvo nuteistas kalėti 
su lyg Smitho aktu.

Bet ar manote, kad jis da
bar bus paliekamas ramiai 
gyventi su žmona ir valkais ? 
Nieko panašaus. Prieš jį su
darytas, pagal tą patį aktą, 
naujas skundas. Jis paleis
tas iš kalėjimo tik po užstatu. 
Jis vėl bus teisiamas.

Tai žiauru, tai nežmoniška. 
Tie mūsų valstybės prokurorai 
yra beširdžiai kerštinčiai.

Filmai
THE JOKER

Taip pavadintas francū- 
zų gamintas naujas komiš
kas filmas. Jį rodo 55th St. 
ir 68th St. Playhouse teat
ruose, Manhattane.

Gal būt francūzams, su- 
gaunantiems už žodžių žo
delius ir mintis, šis filmas 
yra pilnutinė komedija. 
Man teko keliais angliškais 
sakiniais ir aktorių mimika 
vadovaujantis išsiaiškinti 
veikalo turinį, tad jis pa
sirodė ne tiek komiškas, 
kiek keistas.

Filmo (šiokių tokių akto
rių) šeimos centre vyrauja 
vyrukas Eduardas (Jean- 
Pierre Cassel), tikras vi
jurkas. Jis gali vaizduoti be 
galo įsimylėjusį, desperatiš
kai liūdną, arba dainuojan
ti, grojantį, šokinėjantį iš 
džiaugsmo. Ir jis šokinėja, 
lyg ožiukas, iš vieno kiemo 
i kitą, vis ieškodamas nau: 
jos ponios, nežiūrint, kas ji 
bebūtų. Bėgančias nuo jo 
jis vaiky tusi nors ir iki 
krašto žemės, o nuo gali
mųjų pasiimti jis bėga. 
Anouk Aimee yra viena tų 
jo “meilės” objektų.

Jo šeima yra senas dėdė, 
vyresnysis brolis ir jo žmo
na (ji augina Eduardo-pa- 
laidūnėlio “dovanotus” jai 
porą vaikelių), ir tarnaitė. 
Visi jie taria, kad jeigu 
Eduardėliui reikia naujos 
meilės, tai reikia. Vieni duo
da pinigus, kiti bėga pirš
liauti, treti patalėlį kloti. 
Tos situacijos ir sudaro 
juoką. S.

Susirgo Alekas Velička
Rugpjūčio 8 d., nakčia, 

staigiai susirgo Alekas Ve
lička. Greit buvo išvežtas 
į Forest Hills ligoninę, 
102-01 66th Road, ir tuojau 
buvo operuotas. Žinią tele
fonu pranešė Veličkos mar
ti.

Mes nuoširdžiai linkime 
Alekui greitai ir pilnai su- 
sveikti.

SERGA
Ona Quater pranešė te

lefonu, kad Viktorija Bal
kus dar tebėra Coney Is
land Hospitaly, 2601 Ocean 
Parkway, Brooklyne.

V. Balkus jau pergyvenu
si pirmą operaciją, bet šeš
tadienį ii vėl bus operuota.

Ligonė laukia LDS 1 kp. 
lankytojų.

Lankymo laikas: trečia
dieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 vai. iki 4 vai. popiet; 
antradieniais ir penktadie
niais tarp 8 ir 9 vai. vaka
re.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y. i

Lietuvių Namo Bendroves (LidW 
Bldg. Corp.) direktorių susirinl/C 
mas įvyks pirmadienį, rugpjūčio 1$, 
savame name, 102-02 Liberty Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vaakrc. Visi di
rektoriai prašomi dalyvauti. J. G.

(62-63)

Iš kelionės Europoje
Hello!
Gražiausia ir įdomiausia 

kelionė. Per tris dienas bu- 
vome Luzernėje, Šveicarijo
je. Ežerai ir kalnai labai 
labai įspūdingi, tai yra ko 
pažiūrėti. . #

I Helen ir Mil
(Jeskeviciutės)

Į —
; Po miestą pasidairius

New Yorke prasidėjo už- 
I puolimai ant policininkų.

Jau beveik nėra nakties, 
kad vienur ar kitur nebūtų 
užpultas policininkas ir su
muštas. Buvo atsitikimų, 
kad kada p r a s i k altėlius 
bandė suimti, tai juos už
stojo skaitlingi būriai.

Federalinis teisėjas W.
B. Herlands nuteisė visam 

! amžiui į kalėjimą d-rą Ro- 
, * bertą A. Sobleną. Kaltino 

jį, būk jis šnipavo užsienio 
valstybei. Bet d-rui Sob- 
lenui nedaug jau beliko gy
venti, nes jis yra 61 metų 
amžiaus ir turi kraujo vėžį.

šoka. Pasišokę, susėda ap
link staliukus, lengvai už
kandžiauja, išsigeria. Kal
basi labai inteligentiškai, 
lėtai., vieni kitų netrukdy
dami.

Tose pasilinksminimo su
eigose nemačiau, girtų, ne
girdėjau barnių; nuostabiai 
mandagūs tarybinės Lietu
vos žmonės.

Sueigos baigiasi 1-mą va
landą naktį. Laikui išsibai
gus, visi išeina gražiai, ei
na kas sau, be alaso. Greit 
ištuštėja gatvės, ir viskas 
ramu.

Kai Amerikos miestuose 
gėrimų užeigos užsidaro, 
gavtėse kyla riksmas, gir
ti šlitinėja, dažnai mušasi. 
Lietuvoje to nėra: piliečiai 
laikosi miestų patvarkymų, 
elgiasi gražiai.”

“Daug girdėjome apie 
švarą Lietuvos miestuose. 
Ką pats apie tai pasaky
si?”—klausiu.

“Nepaprasta švara! Nak
timis šluoja, mazgoja gat
ves taip, kad ryte jos atro
do blizgančiai švarios.”

“O kaip jūsų grupę, kaip 
turistus, traktavo? Kokių 
įspūdžių gavote iš kelionės 
po Lietuvą?”— klausiu sa
vo bičiulį.

“Mus gerai traktavo. Tik 
mes kai kurie gal buvome 
nelabai mandagūs; mat, 
buvome supykę, kad pas gi
mines trumpai teleido apsi
stoti. Bendrai kelionė po 
Lietuvą buvo labai įspūdin
ga. Kolūkiai puįkūs. Lau
kai buvo sužėlę-, pačiame 
grožyje. Mums atrodė, kad 
bus geras derlius. Ūkinin-

žiai, avalynė ir kai kurie 
maisto produktai ten yra 
brangūs. Paprasto darbo 
darbininkai: gatvių šlavi
kai, viešbučiu raštiniu ir 
restoranų aptarna u t o j a i 
yra per mažai apmokami. 
Jie skundžiasi dėl kainų 
aukštumo.

Rublio vertė yra dešimtu
ku aukštesnė už dolerio ver
tę. Lašinių kilogramas, 2'/> 
svaro, kainuoja 2 rubliai. 
Tai apie tiek pat, kaip A- 
merikoje. Bet lašiniai ge
riausios rūšies, valgiau ža
lius,—skanūs.”

Sutkus lašinius gerai pa
žįsta, nes jis per keletą me
tų turėjo maisto krautuvę.

Sutkus įsigijęs tiek daug 
įspūdžių Lietuvoje, pasako
ja plačiai, kad sunku viską 
iš jo kalbos pasižymėti ir 
aprašyti. Norėdamas ko 
paklausti, turi pertraukti 
jo kalbą. Apart kitų daly
kų, jam labai didelį įspū
dį padarė Lietuvos jaunimo 
inteligentiškumas ir rimtu
mas. P. Buknys

MIRĖ
Rugpjūčio 16 d., trečia

dienio vakare staigiai mi
re plačiai žinomas pažan- j 
gus lietuvis Jurgis Litwin 
(Litvinas), kuris gyveno po 
num. 127 Thames St., Rid-' 
gewoode. Kūnas pašarvotas 
Ballas šermenin ė j e, 660 
Grand St., Williamsburge. 
“Laisvei” einant į spaudą 
laidotuvių bei kitos smulk
menos nežinomos.

žinią^ telefonu pranešė d. 
Briedis.

So. Bostono menševikų la
pas išleido dar vieną amži
ną prakeikimą mūsų mielajai 
Lietuvėlei. Plūsta ją už tai, 
kad ji paskelbė “karą” “para
zitams,” “spekuliantams” ir 
“vagims” — tiems visiems su
tvėrimams, kuriuos mūsų men
ševikai laiko didvyriais. Gir
di, toje mūsų Lietuvoje “jo
kios laisvės nebepaliko.”

O man Lietuvos draugų pa
aštrinta kova su išsigimėliais 
bei nenorinčiais savo darbu 
gyventi labai aptinka. Gerai, 
kad jie rimtai ima vykdyti 
gyvenimai! tą seną ir puikų 
šūkį: “Kas nedirba, mielas 
vaike, tam nė duonos duot 
nereikia.”

New Yorko bankięrių 
viršininkai sako, kad biznis 
gerėja, nes pramonininkai 
ir prekybininkai daugiau 
skolina pinigų.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
yra PIONIERIUS ir 

Labiausiai Patyręs Tvarkyti 

KELIONES I LIETUVA 
ir j visus kitus

RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 
PLANUOJATE KELIONĘ! 
ilgiau ar trumpiau pabu

voti su savo
GIMINĖMIS

COSMOS tuo jaus gaus jums 
VIZAS ir patarnaus tvarkant 
visus kitus smulkius reikalus ir 
formalumus ir tuomi

JUS SUTAUPYSITE 
COSMOS gali padėti 
ATSIGABENTI jūsų 

gimines iš USSR
Bet kokią kelionę planuojant— 
j bet kokį kraštą, susižinokite 

arba ateikite į

COSMOS Travel Bureau 
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Tel. CI 5-7711

Antrosios Turistų Grupes 
Sutikimui Banketas

Rengia Aido Choras

Įvyks šeštadienio Vakarą —:— Pradžia 6-tą Vai.

Rugpjūčio 12 August
“Laisvės” Saleje

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

Bus graži programa ir dalyvaus geras skaičius 
tik sugrįžusių turistų.

> t

Aido Choras kviečia visus dalyvauti

iš kuopos susirinkimo
Antradienį turėjome ge

rą, džiugų Literatūros 
Draugijos 185 kuopos susi
rinkimą. Pasirodė, kad sek
madienį be jokio garsinimo 
greitomis kuopos valdybos 
suruoštas išvažiavimas i 
pajūrį puikiai pavyko. 
Maistą paruošė ir pristatė 
kuopos pirmininkas Vincas 
Venckūnas, jo žmona Niolė 
ir Alek. Nevins ir jo žmona 
Valentina. Kuopa taria 
jiems nuoširdų ačiū.

Susirinkime plačiai pasi-Į 
kalbėta apie bendrinimą 
veiklos su kitomis kuopo
mis ir organizacij o m i s. 
Mums atrodo, kad didelių 
pakeitimų nereikia. Bend
rai galima tam tikrais atsi
tikimais suruošti vieną kitą 
parengimą, tačiau kiekvie
nai kuopai bei organizaci
jai reikia palikti iniciatyvą 
veikti, kaip veikė. Tegu jos 
ruošia parengimus ir rūpi
nasi savo judėjimo reika
lais.

Džiugu ir tas, kad į kuo
pą įsirašė du nauji nariai.

Narys

Havana. — Alžyrietis A. 
C. Cadon privertė JAV ke
leivinį lėktuvą, su 81 asme
niu, nusileisti Havanoje. 
Kubos vyriausybė lėktuvą 
tuojau paliuosaVo. Jis at
skrido į Miami, Fla.

WORCESTER, MASS.
AIDO CHORO 

METINIS PIKNIKAS
Jvyks Sekmadieni 

Rugpiūčio-August 20 d.
OLYMPIA PARKE

Kviečiame visus atsilankyyti. Val
gių ir gėrimų bus užtenkamai. Taip
gi rūpinamiesi sudaryti dainų pro
gramą. Iki pasimatymo,

Aido Choras
(60-66)

WORCESTER, MASS.
Trijų Dienų “Field Day’'

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos Moterų Komitetas rengia 
“Field Day” Labor Day šventės pro
ga, Rugsėjo-Sept. 2. 3 ir 4 dieno
mis, Olympia Parko.

Rengėjos kiekvienai dienai turi 
prirengusios skirtingas vaišes ir 
progromas. Kiekvieną dieną atsilan
kiusieji turės progos gauti suvanie- 
rų. Yra paskirta 13 dovanų, kuri(» 
bus išduotos pirmadienį, rugsėjo^ 
4-tą.

Kviečiame vietos ir apylinkės vi
suomenę skaitlingai atsilankyti i šį 
mūsų parengimą, pasiviešėti ir įsi
gyti vertingų dovanų.

Rengėjos.
(63-64)

WORCESTER, MASS.
PERKELTAS SUSIRINKIMAS
Lietuvos Sūnų ir Dukterų drau

gijos, moterų komiteto mėnesinis 
susirinkimas atkeltas savaitei anks
čiau, tai yra iš 31 d. į 24 d. rug
pjūčio. Tas buvo reikalingo, kad 
tinkamai prisirengti įvykinimui 
“Field Day” parengimo, Olympia 
Parke, rugsėjo 2, 3 ir 4 dienomis. 
Prašome visas dalyvauti.- Pradžia 
7 vol. vakare. — M. S.

(63-64)

ROCHESTER, N. Y.
Gedcmino Draugystės metinis pik

nikas (gegužinė) įvyks rugpjūčio 
(August) 20 dieną, sekmadienį, sa
voje svetainėje, 575 Joseph Ave., 
prasidės 1:30 vai. popiet. Bus ska
nių valgių ir gėrimų; bus gera mu
zika. Visi Rochesterio lietuviai ma
loniai proomi atslankyti. Visi apie- 
Ijnkės miestelių lietuviai malonėki
te pribūti. Visi turėsite gerus lai
kus.

Kviečia Rengėjai
(63-64) y,

Maskva. — Tunisijos už
sienio reikalų ministras S. 
Makaddemas matėsi su 
TSRS užsienio ministru 
Gramyko.

LLD Antrosios Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 20 August
Steamboat Inu Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Piknikas bus pilnas įvairaus grožio: muzika, dai
nos, polkos., kontestas ir lengvo žaidimų sporto. Mai
šuose bėgimas., šaukšte kiaušinių nešimas ir mėly
nių uogų “pajaus” valgymo lenktynės. Kviečiame 
visus, jaunus ir senus suvažiuoti ir turėti smagų 
pikniką.

Busas veš nuo Lituanica Square 12:30 ir nuo 
Forest Parkway stoties — 85th-St., Jamaica Ave. 
1-mą vai. Kaina $1.50.

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina S3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., rugp. (Aug.) 11,1961
Į 
i




