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"T. Sąjunga stoįa už 
taiką", - Chruščiovas
Maskva. — Laike Titovo7 

priėmimo Kremliuje kalbė
jo Tarybų Sąjungos prem
jeras Chruščiovas. Jis, kal
bėdamas apie milžiniškus 
Tarybų Sąjungos atsieki- 
mus moksle, ištobulinime 
raketų, erdvių laivų, tarp 
kitko, sakė, kad TSRS 
mokslininkai galėtų paga-

v . . 1sumazim- 
karo pavojaus bū

METAI 50-ji

Sako: ^Supraskime TSRS 
didžių pianų svarbą”

Iš Mmerikos šali^ 
konferencijosJ. Bakšio “raportas”.

“Visi lietuviai—vagys...” 
Pats, Juozai, parašyk. 
F. Živatas-Živatkauskas.

Rašo R. Mizara

Worcesteriškis Juozas Bak
šys, sugrįžęs iš Lietuvos su 
šiemetine pirmąja JAV lietu- 
tfp grupe, pasišaukė vietos 

■^angliško laikraščio “Worces
ter Telegram” reporterį, ir 
jam papasakojo

Nors darbininkų algos ten 
per žemos, maisto ir gėrimo
jiems užtenka. Susirgę, jie ne- minti hidrogeno bombą iki 

vai- 100 milijonų tonų dinamito 
jėgos.

Jis sakė: “Jeigu Vakarų 
Vokietijos kancleris mano, 
kad karo pagalba galima 
suvienyti Vokietijas, tai jis 
klysta. Jeigu jis tokį karą 
pradėtų, tai Vokietija būtų 
paversta į dulkes”.

Chruščiovas pabrėžė TS
RS troškimą nusiginkluo
ti. Jis sakė: “Tarybų Sąjun
ga buvo ir yra pasirengus

mokamai gydomi, o jų 
kai nemokamai mokyklose 
mokosi; studentams vyriausy
bė moka stipendijas; vasarą 
lietuviai gauna mėnesį apmo-l 
karnų atostogų ir jie jas pra
leidžia kurortuose.

Kai reporteris paklausė J. 
Bakšį, jeigu žmonės ten gau
na nedidelį, palyginti, atlygi
nimą, tai kaip gi jie pragyve
na? Bakšys atsakė:

— Jie visi vagia!..
Vadinasi, J. Bakšys apskel

bė Lietuvos žmones vagimis. 
Ligi šiol dar nieks iš apie 500 
užsienio lietuvių, pokario me
tais apsilankiusių Lietuvoje, 
tokio šmeižto lietuvių tautos 
adresu nepaleido,- apart , J. 
Bakšio!

Tiesa, kadaise kažkoks Jo
kūbas, pabuvęs Lietuvoje die
na ir pusę, grįžęs pasakė: 
į.T-— Visi Lietuvos žmonės 
yra girti ir apdriskę...

Bet Jokūbas visgi turėjo 
daugiau doros negu J. Bak
šys — jis Lietuvos žmonių 
neapvagino.

susitarti ir panaikinti vi
sus ginklus — juos nuskan
dinti. Bet jeigu prieš mus 
būtų pradėtas karas, tai 
mes pavartotume visokius 
ginklus, kokių tiktai turi
me”.

Jis sakė, kad 
mui
tinai reikalinga pasirašyti 
taikos sutartis su Vokieti- 
jomis. Ir jeigu Vakarų 
valstybės toliau tą atidė
lios, tai “joki jų išsisukinė
jimai ir grasinimai nuo to- 
nesulaikys Tarybų Sąjungą. 
Ir mes manome, kad dėl to 
karą pradėti galėtų tik lu
natikai... Bet pasaulyje dar 
vis tokių bepročių yra”.

Ir TSRS premjeras nuro
dė, kad kada tokių yra, ku
rie pučia psichologinio karo 
liepsną, tai Tarybų Sąjunga 
priversta budėti.

New Yorkas. — “The 
New York Times” kolum
nistas S. L. Sulzbergeris 
analizavo Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos pateik
tą programą.

Sulzbergeris rašo, 
kapitalizmui susidaręs 
vojus Berlyno srityje, 

tik

Maršalas Konev komanduos 
TSRS jėgas R. Vokietijoje

Kadangi J. Bakšys Lietuvos 
žmones apskelbė vagimis, tai 
priešiška Lietuvai spauda jį 
apsikabino ir pabučiavo. Jį 
garbina, jį 
Jeigu taip, 
Juozai 1

Atsimink, 
atsidūrei!..

stato didvyriu, 
tai labai bloga,

Juozai, kur pats

J. Bakšys kaltina Lietuvos 
vyriausybę už tai, kad jam 
neleido vykti ten, kur jis no
rėjo. Tai nėra naujiena. Į 
Ameriką atvykusiems tarybi
niams turistams JAV vyriau
sybė taipgi neleidžia vykti, 
kur jie nori. Nuvykęs į kitas 
šalis, rasi tą patį.

Matote, pasaulis dar vis gy
vena šaltąjį karą, o kapitalis
tinis pasaulis ruošia žmones 
ir karštajam karui. Va, kodėl 
ifie suvaržymai! Tai turėtų 
Suprasti ir J. Bakšys. Bet, jis 
sako, jis nepaisęs tų patvar
kymų ir pats “ryžosi visą 
rjikalą į savo rankas paimti.”

Tai jau bloga. Kultūriški 
žmonės taip nedaro. O jei ku- 

% ris ir bando taip 
nesidžiaugia.

Berlynas. —Vokiečių De
mokratinės Respublikos va
das Walter Ulbricht pareiš
kė: “Jeigu bus užpulti Vo
kiečių Demokratinės Res
publikos rubeziai, tai juos 
gins ne tik mūsų liaudies 
armijos jėgos, bet ir Tary
bų Sąjungos jėgos”.

i Kartu buvo pranešta, kad 
Rytų Vokietijoje Tarybų 
Sąjungos jėgas jau koman
duoja geriausias karo stra
tegas maršalas Ivanas Ko
nevas. Iki dabar Konevas 
buvo komandoje Varšuvos'

sąjungos apsigynimo jėgų.
Šis pranešimas nepasako, 

ar Konevas tuo pat kartu 
pasilieka ir Varšuvos apsi
gynimo sąjungos komandie- 
riumi. Tokia padėtis gali
ma, nes jeigu būtų užpulta 
Vokiečiu Demokratinė Res
publika, tai ją gintų visos 
valstybės, kurios yra susi
jungę į Varšuvos apsigyni
mo sąjungą, tai yra, valsty
bės: Tarybų Sąjunga, Len
kija, Čekoslovakija, Veng
rija, Albanija, Bulgarija ir 
Rumunija.

kad 
“pa

tai 
yra tik trumpalaikinis”. 
Tikrasis pavojus yra už 20 
metų, tai yrą, kada Tarybų 
Sąjungos žmonės pasieks 
Komunistų partijos nužy
mėtus tikslus ir pralenks 
Jungtines Valstijas gyveni
mo gerbūvyje.

Sulzbergeris nurodo, kad 
Jungtinėse Valstijose ko
mercinės spaudos redakto
riai, kolumnistai, radijo ir 
televizijos kalbėtojai neti
ki į galimybę TSRS komu
nistų programos įyykinimo. 

Jis rašo, kad tie patys 
žmonės apsiriko taip žiū
rėdami į TSRS Penkerių 
metų planus.. Apsiriko jie 
laike Antrojo pasaulinio 
karo ir po karo.

Sulzbergeris 1941 metais, 
kada Hitlerio armija veržė
si link Maskvos, lankėsi 
TSRS fronte. Jos rašo:

pasi-

“Tada daug karo strategų 
manė, kad su Rusija jau 
baigta”. Jis matė, kaip šim
tai traukinių gabeno TSRS 
fabrikus į šalies gilumą. 
Tada Vakarų ekonomistai 
netikėjo, kad TSRS atsi
gaus nuo Hitlerio smūgių, 
kad jos išvežami fabrikai 
suspės būti įrengti ir paga
mins gynybai ginklų. “Kaip 
žinome, tie fabrikai
tarnavo įsteigimui naujų 
industrijos centrų. Gi karo 
pabaigoje Tarybų Sąjunga 
turėjo galingą armiją, ap
rūpintą ginklais ir amunici
ja iš savo fabrikų”, rašo 
kolumnistas.

Kolumnistas nurodo, kad 
JAV politiniai ir ekonomi
niai vadai manė, kad labai 
nukentėjus kare pati viena 
TSRS negalės atsigauti, 
kad ji prašys Amerikos pa
galbos. “Ir vėl militariniai 
oolitiniai ir ekonominiai 
Vakarų „vadai apsiriko. 
TSRS į trumpa laiką likvi
davo karo polikimą ir toli 
žengė pirmyn“. Kolumnis
tas sako, kad ir dabar apsi
riks tie, kurie žiūrės
TSRS Komunistų progra
mą tik kaip į “propagandą”.

1

ri ary ti, tuo

kai kurių 
grupės na- 

elgseną

/ Aš klausinėjau 
pirmosios turistų 
rių apie J. Bakšio 
Lietuvoje, kaip ten viskas bu
vo. Vienas jų man šitaip sa
kė :

— Jis elgėsi labai blogai. 
Jei jis taip būtų elgęsis kokio
je nors kapitalistinėje valsty
bėje, tai policija jam būtų įšė
lusi į tą vietą, kurios jis ne
mato, tiek, kad jis nebūtų ga- 

vlėjęs atsisėsti per keletą die
nų. Lietuvos milicija jam bu
vo labai mandagi, gera...

Mano žodis J. Bakšiui: Juo
zai, ar nebūtų gerai, jei pats 
parašytume savo kelionės įs
pūdžius “Laisvei”. Bet mes 
norime, kad parašytume fak. 
taikai: jeigu sakai, kad visi 
Lietuvos žmonės yra vagys, 
tai suminėk nors d e s ė t k ą 
tokių vagių vardų ir pavar-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Susirūpinimas JAV 
skolomis ir taksais
Elizabeth, J. — Dien

raštis “Daily ¥ Journal” iš
spausdino L. W. Houlroy- 
do laišką reikale Jungtinių 
Valstijų skolų ir augančių 
taksų. Laiško autorius su
rinkęs faktus žymi, kad su 
1961 m. kovo pabaiga JAV 
federalinės skolos jau buvo 
287,5Q0 milijonų dolerių.

Prie to dar buvo arti 200 
bilijonų dolerių kitokių sko
lų, kaip tai žmonių įsiskoli
nimai bankams, kompani
joms ir tt. Vien šių skolų 
procentų apmokėjimu
metus susidaro išlaidų po

$50 kiekvienam mūsų šalies 
gyventojui.

Autorius sako, kad nėra 
savaitės, kad Kongresas ne
skirtų šimtus milijonų do
lerių naujų ginklų gamy
bai arba užsienio valstybių 
pagalbai “kovoje prieš 
munizmą”.

Autorius susirūpino, 
mūsų šalis atsiras už
ties metų, jeigu taip brisi- 
me į skolas. Jis klausia: Ar
gi ne laikas, kad Kongreso 
nariai pradėtų rūpintis ma
žinimu skolų ir taksų?

ko

kur
20-

per

Jau yra 950,000 vyry 
J. Valstiją armijoje
Washingtonas. — Trys 

besilavinančios divizijos, po 
18,000 karininkų ir karių, 
jau įtrauktos į Jungtinių 
Valstijų paruoštos armijos 
eiles. Todėl dabartiniu lai
ku JAV armijoje yra 950,- 
000 karininkų ir karių.

Bendrai armijos, jūrų 
laivyno ir marininkų kor
pusai turi apie 3,000,000 ka
rininkų ir karių.

Dideli tankeriai 
ir Suezo kanalas

Kairas. — Suezo kanalo 
tvarkytojai paskelbė, kad 
nemažai piaujai statomų 
tankerių negalės naudotis 
Suezo kanalu. Kol kas ka
nalo gylis dar yra tik 37 pė
dos, o kai kurie tankeriai 
jau yra daugiau negu 37 p. 
vandenyje. Egiptas planuo
ja pagilinti kanalą iki 44 
pėdų, bet to bus pasiekta 
tik už keleriu metu, v v

Vėliausios žinios
Londonas. — Anglų ka

nale susidūrė hollandų lai
vas “Waterman”, 9,000 to
nų įtalpos, ir anglų “Arca
dia”, 30,000 tonų. “Arcadia” 
laive buvo šimtai keliauto
jų, bet niekas nenukentėjo.

Havana. —Kubos vyriau
sybė išleido naujus pinigus. 
Jie turi kubiečių tautinių 
vadų Jose Marti ir Antonio 
Maceo paveikslus.

Washingtonas. — Sulau
kęs 65 metų amžiaus mirė 
generolas - diplomatas Wal
ter Bedell Smith. Prie Tru- 
mano administracijos jis 
buvo ambasadoriumi Mask
voje.

Buenos Aires. —Karinin
kai bandė nuversti dabarti
nę Argentinos valdžią, bet 
jiems nepavyko.

Lėktuvo piratams 
nepavyko Kuboje

Havana. — Oro piratai 
bandė priversti lakūną 
skristi su Kubos lėktuvu į 
Jungtines Valstijas. Lėktu
ve. įvyko kova. Oro piratai 
nušovė lėktuvo kapitoną, 
vieną karį, bet susišaudyme 
buvo nušautas ir vienas 
suokalbininkas. Dar buvo 
sužeista ir penki keliauto
jai. Lakūno pagalbininkas

< lėktuvą nuleido Kuboje.

GINKLUOTI SARGAI 
JAV LĖKTUVUOSE

Washingtonas — Į kai 
kuriuos Jungtinių Valstijų 
lėktuvus, skrendančius į 
Lotynų Amerikos šalis, yra 
įsodinami ginkluoti sargai. 
Jie yra iš JAV pasienių ir 
imigracijos skyrių.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė spau
dos atstovams, kad bando
ma surasti galimybę susi
tarti vakarinio Berlyno rei
kalais. , '

Berlynas. — Vokiečių De
mokratinė Respublika už
darė visus susisiekimo ke
lius tarp rytinio ir vakari
nio Berlyno.

Washingtonas. —"Jungti
nės Valstijos ruošia protes
tą Tarybų Sąjungai prieš 
uždarymą susisiekimo kelių 
Berlyne.

i Maskva. — Ganos prezi
dentas Kwame Nkrumahas, 
po ilgo svečiavimosi Tary
bų Sąjungoje, išskrido į 
Kiniją.

Saigonas.—Pietinio Viet
namo karių dalinys įsiver
žė į Laosą ir užpuolė liau- 
diečių dalinius.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos grąžina Kubai 
karo laivelį, o Kuba JAV 
lėktuvą.

Tokio. — Atvyko Tary
bų Sąjungos premjero pa
vaduotojas Anastazas Mi- 
kojanas.

Pekinas. —Atvyko Brazi
lijos viceprezidentas Joao 
Goulartas.

rui prieš Kubą. Reakcinin
kai turėjo iššauti mortiros 
šūvį iš Kubos teritorijos į 
JAV bazę Guantanamo 
įlankoje. Bet ir tą suokalbį 
Kubos sauga susekė ir lik
vidavo.

Guevara sakė, kad Kuba 
nieko nenori nuo Jungtinių 
Valstijų, nei pinigų, nei me
džiagų, tik nori, kad būtų 
taika, kad JAV nekenktų 
Kubai tvarkytis.

Po to konferencijoje pra
sidėjo debatai reikale JAV 
pagalbos. Didesnių šalių de
legatai sakė, kad per daug 
pinigų skiriama mažosioms 
šalims, o mažųjų šalių dele
gatai nesutiko. Kuba ne- 

j priešinga JAV pagalbai, tik

Punta del Este. — Ame
rikos valstybių konferenci
joje Ernesto Guevara, Ku
bos industrijos ministras, 
skundėsi prieš Jungtinių 
Valstijų politiką. Jis sakė, 
kad JAV ne tik drąsina ku
biečius pabėgėlius kenkti 
Kubai, bet ir pačios viską 
daro nuvertimui dabartinės 
Kubos valdžios.

Guevara nurodė i visa ei
lę susektų suokalbių. Jis 
sakė, kad buvo suplanuota 
liepos 26 d. užmušti Raul 
Kastro, Kubos premjero 
brolį. Nors tas suokalbis 
nepavyko, bet tuojau JAV 
spaudoje jau buvo pasirodę 
“žinių”, kad “Raul užmuš
tas arba sužeistas”. Gueva-i 
ra sako, kad buvo suokalbis I nori, kad ji nebūtų vartoja- 
—duoti priežastį JAV- ka-'ma politiniams tikslams.

Sukako metai nuo Laoso 
liaudies sukilimo

Vientiane. — 1960 metų 
rugpiūčio 9 dieną prie , Lao
so liaudies sukilimo prisidė
jo 800 parašiutininkų ir nu
vertė reakcinę vyriausybę. 
Parašiutininkams vadovavo 
kapitonas, o dabar jau ge
nerolas, Kong Le.

Tuojau buvo suorganizuo
ta Laoso nauja vyriausybė 
priešakyje su princu Sou- 
vanna Phouma. Nauja val
džia paskelbė, kad Laosas 
laikysis neutrališkos pozi
cijos, pareikalavo JAV ka
rinius specialistus išvažiuo-

ti ir pasisakė, kad darys 
viską pagerinimui žmonių 
gyvenimo.

Bet 1960 metų pabaigoje 
reakcinės jėgos, aprūpintos 
JAV ginklais ir amunicija, 
nuvertė Phoumos valdžią. 
Laose prasidėjo naminis 
karas. Liaudies armija di- , 
desnę pusę šalies išlaisvino 
ir gal būtų išlaisvinus visą. 
Bet balandžio pabaigoje, 
Genevoje, susirinko 14-kos 
valstybių atstovai į konfe
renciją Laoso reikalais. 
Mūšiai buvo pertraukti.

Iš slėptuvių numato 
didelį biznį

New Yorkas. — “Krizė 
dėl Berlyno ir prezidento 
Kenedžio pareikalavim a s 
daugiau pinigų karo reika
lams — padidino skaičių 
norinčių įsigyti slėptuves”, 
rašo A. R. Hammer.

Jis nurodo, kad 1960 me
tais JAV slėptuvių buvo 
pirkta tik už $15,000,000. 
Bet po prezidento kalbos 
dalykai pasikeitė. Lancer 
Survival Corp., Mineola, L. 
L, N. Y, I960 metais parda
vė tik už $175,000, o dabar 
jau gavo 3,000 užsakymų, 
virš 200 pardavė, ir numa
to, kad šiemet parduos už 
$1,200,000.

Wonder Building Corp.,

Chicago, Ill., viršininkai sa
ko, kad jau gavo 200 užsa
kymų. Jungtinėse Valstijo
se yra apie 40 kompanijų, 
kurios gamina slėptuves.

The General Foods Corp., 
General Mills, Ine., ir dar 
kelios kitos firmos paruošia * 
slėptuvėms sausą maistą.

Federal Housing Adm. 
viršininkai sako, kad jie 
iš tų pinigų, kurie buvo pa
skirti naujų gyvenimo na
mų statybai, skolins net iki 
po $10,000 dėl slėptuvių. Jie 
vidurinėse valstijose jau 
pastatė 265 slėptuves, sko
lindami pinigų ant 6 pro
centų palūkanų.

kr SS I P’M™ JAV Šeštojo loKo 11.1 . 1IvUlxKAlVl/y I J
Pekinas. — Visi Kinijos 

vado vau j anti laikraš č i a i 
jau paskelbė TSRS Komu
nistų partijos naujosios 
programos projektą. Laik
raščiai, paskelbdami pro
jektą, plačiai rašė apie di
džiuosius TSRS atsiekimus.

laivyno jėgas
Washingtonas. — Padi

dintos jėgos Jungtinių Vals
tijų šeštojo laivyno, kuris 
randasi Viduržemio jūroje. 
Sakoma, kad to pareikala
vo jo komandierius admi- ' 
rolas D. L. McDonaldas.

Sakoma, kad jis dabar 
iu cuuzHauo nu- j turi virs 50 laivų, jų taipe 

ė rašytojas R. L. Wright.1 lėktuvnešių su 200 lėktuvų*

Falmouth, Mass. — Su
laukęs 75 metų amžiaus mi-; 
re
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Punta del Este konferencija
KUOMET SKAITYTOJAI šiuos žodžius skaitys, 

Punte del Este konferencija turbūt jau bus pasibaigu
si. Kaip neimsime, tai įdomi konferencija, kurioje daly
vauja visų amerikinių valstybių atstovai.

Punta del Este—dailus kurortinis miestelis Urug
vajuje, Pietų Amerikos Respublikoje.

JAV delegacijai vadovauja iždo sekretorius (mi
nistras) Douglas Dillon. Kadaise žadėjo konferencijoje 

- dalyvauti ir prezidentas Kenedis, bet paskiausiomis die
nomis pranešė, kad jis dalyvauti negalės, nes labai esąs 
užimtas europiniais klausimais. Kai kurie spėja, jog pre
zidentas Kenedis atsisakė dalyvauti dėl to, kad nenorėjo 
susidurti akis akin su revoliucinės Kubos delegacija; ki
ti sako, jis atsisakė dalyvauti ten dėl to, kad bijojo, kad 
prieš jį nebūtų sukelta kaž kokių nedraugiškų demon
stracijų.

Bet prezidentas parašė laišką, kuris buvo konferen
cijoje skaitytas, ir, sakoma, priimtas karštais aplodis
mentais.

KANADOS SLAVŲ 
KOMITETO ŽODIS

Kanadoje veikia slaviškų 
tautu komitetas, kuris va- 4. ’
dinasi Kanados Slavų Ko
mitetu. Neseniai jis išleido 
savo pareiškimą Vakarų 
Berlyno klausimu, dėl kurio 
isterikai ruošiasi karui. 
Pareiškimas tilpo kanadiš- 
kiame “Liaudies balse,” — 
“Neleiskit Vokietijai pra
dėti tretįjį karą” antrašte. 
Mes čia paimsime kai ku
rias iš to pareiškimo iš
traukas.

Koks vyriausias šiandien 
dėl Vakarų Berlyno klausi
mas? Pareiškimo autoriai 
atsako:

“L Kad jau laikas, praė
jus 16 metų po karo, pasi
rašyti taikos sutartį su Vo-

KOKS GI VYRIAUSIAS klausimas jšioje konfe
rencijoje buvo svarstytas? *

Svarstyta buvo tai: kaip padėti Lotynų Amerikos 
tautoms išbristi iš baisios skurdo bedugnės? Atsiminki
me: dešimtys milijonų Lotynų Amerikos žmonių gyve
na neapsakomai ir neaprašomai vargingą gyvenimą, o 
nedidelė saujele veltėdžių gyvena neaprašomai ir neap
sakomai liuksusinį gyvenimą!

Skurdas, vargas, politinė priespauda verčia žmonių 
mases kilti, reikalauti duonos ir laisvės. Kuboje liaudis, 
vadovaujama Fidelio Kastro, sukilo, nuvertė išnaudoto
jišką valdžią ir patapo laisva ir soti. Kubos liaudis žen
gia į naują, į socialistinį gyvenimą.

žinios apie Kuboje perversmą kitų Lotynų Ameri
kos valstybių žmones pasiekė žaibo greičiu, na, ir jau 
milijonai tų žmonių šiuo metu galvoja daryti tą patį sa
vo šalyse, ką padarė jų ^broliai Kuboje.

Nusigando valdantieji sluoksniai, visokie išgverė
liai, sugedėliai Lotynų Amerikoje; dar ląbjaų, Kubos 
liaudis išgąsdino JAV valdančiuosius' sluokshiuį. Jėigu 
Lotynų Amerikos šalių darbo žmonės, galvoja JAV fab
rikantai ir bankinikai, paseks Kubos pavyzdžiu, tai kas 
bus?.. Tuomet JAV kapitalistai negalės jų išnaudoti, 
tuomet sukilę žmonės padarys tą patį ir kitose Lotynų 
Amerikos šalyse, ką padarė kubiečiai: konfiskuos kapi
talistų turtus—dvarus, kasyklas, aliejaus šaltinius ir 
fabrikus, nors pastarųjų dar labai mažai Lotynų Ame
rikoje tėra.

Tuo klausimu, aišku, labai susirūpino ir preziden
tas Kenedis; jis taip pat buvo pritrenktas perversmo 
Kuboje. Prezidentas, siekdamasis pastoti kelią revoliuci
niam liaudies judėjimus, kadaise pasakė, kad, girdi, 
reikią JAV apsijungti su Lotynų Amerikos valstybėmis 
ir bendrai kovoti'dėl pašalinimo skurdo. Kenedis tam 
tikslui nukalė ir pavadinimą—Sąjunga pažangai (Al
liance for Progress).

Girdi, JAV duos pinigų Lotynų Amerikos šalims 
skurdui šalinti, visuomeninėms reformoms pravesti; tu
rėtų, esą, ir kitos turtingesnės šalys JAV tuo atžvilgiu 
pasekti.

Na, ir šitoje Punta del Este konferencijoje buvo ei- 
,.ta prie konkrečių prezidento siūlymų aptarimo ir jiems 
gyveniman pravedimui programos nustatymo.

ARGENTINA, Brazilija, Čilė, JAV ir Meksika pa
siūlė specialiai paruoštą programą, pavadintą Punta del 
Este Aktu. Kai šie žodžiai rašomi, toji programa dar 
nebuvo užgirta, bet jos projektai bylojo apie tai, 
kad per sekamus 50 metą Lotynų Amerikoje turėtą bū
ti panaikintas žmonių skurdas, pravestos socialinės re
formos taip,' kad išnyktų ta baisi žmonių būklė, verčian
ti žmones imti ginklą į rankas ir kovoti už laisvę ir 
ir šviesesnę buitį.

JAV duoda pažadą, kad Lotynų Amerikos šalims 
nekomunistinės kapitalisinės šalys duos dvidešimt bi
lijonų dolerių. Tie pinigai ateisią iš valstybių iždų, at
eisią ir iš privatinių kapitalistų, investment!! būdais.

REVOLIUCINĖS KUBOS delegacija; kuriai vado
vauja Kubos pramonės ministras majoras Ernesto Gue
vara, pareiškė, jog Kuba nesipriešintų Alliance for Pro
gress programai, jei ji būtų nuoširdi.

■Kalbėjęs apie dvi valandas laiko, Guevara sakė, jog 
"Kuba nori, kad ir kitos Lotynų Amerikos šalys pakiltų 
iš skurdo, reformuotųsi, bet ji nepasitiki JAV vyriausy
be, kuri tik neseniai ryžosi Kubą užpulti, kuri prieš Ku
bą ir jos vadovus daro visokius sąmokslus, kuri ruošiasi 
prie kąro. Kuba, sakė kalbėtojas, norėtų, kad JAV da- 
rytų nepuolimo sutartį su Kuba ir kitomis šalimis, kad 
JAV nesikištų į Kubos vidujinius reikalus, o Kuba pa- 

' žadėtų, kad ji nebandys eksportuoti savo revoliuciją į 
" ' kitus kraštus.

Kuba, sakė Guevara, tikisi iš komunistinių kraštų 
gauti $450,000,000 paskolą. Jis priminė ir tai, kad ši kon-

Ar ne taip? Kol taikos su
tartis nebus pasirašyta, ka
ras yra tiktai suspenduotas. 
Toks dalykas niekad neat
sitiko p i r m i a u istorijoj. 
Kaip ilgai mes galime to
leruoti tokią situaciją?

2. Kad Vakarinis Berly
nas turėtų nustoti būti oku
puotu miestu ir tapti laisvu 
miestu su užtikrintu priė
jimu Rytams ir Vakarams 
po Jungtinių Tautų kontro
le.

Kodėl negalima tokiu pro
tingu pasiūlymu susitarti?

Kodėl tuomet “krizis”? 
Kodėl mušimas karo būg
nais? Kodėl triukšmas ir 
pyktis? Kodėl didinimas 
ginklavimosi? Kodėl karo 
pavojus?

Ir kas gi priešinasi tai
kos sutarčiai? Kas nori iš
laikyti Vakarinį Berlyną 
kaip prietiltį' del karo? Tikė
tai Vakarų Vokietija Ade
nauerio vadovybėje!

Kodėl? Todėl, kad Vo
kietijos industrialistai, fi- 
nansieriai ir militaristai 
nori karo ir vėl!

Vokietijos imperializmas 
buvo sumuštas pirmajame 
pasauliniame kare, bet dėka 
tokio paties kvailo galvoji
mo, kokį matome šiandien 
(“atspara nuo bolševizmo” 
ir t.t.), Vokietija buvo ap
ginkluota ir leidžiama jai 
pradėti antrąjį pasaulinį 
karą.

Vokietija buvo nugalėta 
antrajame pasaul i n i a m e 
kare, bet šiandien, 16 metų 
praėjus, dėka “šaltojo ka
ro” politikai, Hitlerio pali
kuonys, trokštą “keršto,” 
vėl sėdi Bonnos politiniame 
balne.* Krupai sugrąžinti 
prie ekonominės galios, na
cių generolai pastatyti prie 
Vokietijos armijos koman
dos. Daugiau negu tas, jie

Speideliai ir Heusinge- 
riai — komanduoja NATO 
jėgas, įskaitant ir Kanados. 
Vokietijos armiją ruošia
masi apginkluoti atominiais 
ginklais ir vokiečių kariuo
menė jau. yra Franci jo j ir 
Britanijoj.s

Istorija kartojasi, šiuo 
tarpu didesne tragedija, ne
gu pirmiau.

John Diefenbakeris, John 
Kenedis, Harold Macmilla- 
nas ir kiti Vakarų šalių ly
deriai mano, kad šiuo sykui

vokiečiai sudaro pavojų tik
tai rusams, ukrainams, len
kams, čekoslovakams ir ki
tiems. Nejaugi jie nieko 
nepasimokė iš istorijos.”
Kanados vyriausybei 
siūlymas

Toliau:
“Kaip neatskiriama Ka

nados žmonių dalis ir 
kaip gyvas tiltas tarp sla
vų ir'vakarinių šalių, mes 
-—Kanados slavai — jau
čiame turį pareigą primin
ti mūsų valdžiai ir visiems 
kanadiečiams šiuos svar
bius faktus., .

Gali būti tiktai viena 
priežastis, kodėl taikos su
tartis tarp Sąjungininkų 
praėjusiame kare ir Vokie
tijos negali būti pasirašy
ta. Tai intencija atnaujin
ti karą, šiuo tarpu su ato
miniais ginklais!

Jei šios intencijos nėra, 
tai derybos tuojau turi bū
ti pradėtos tarp 2-ojo Pa
saulinio karo sąjungininkų, 
Rytų ir Vakarų, dėl susita
rimo pasirašyti taikos su
tartį su Vokietija — ar su 
abiem Vokietijos valsty
bėm, jei jos negali sutikti 
su tuo dąbartiniu metu, ar 
su viena, kuri sutiks, jeigu 
kitaip negalima!

Slavų ir kanadiečių krau
jas buvo pralietas dviejuose 
pasauliniuose karuose, ku
riuos pradėjo vokiečiai mi
litaristai. Neleiskim pra
dėti trečiąjį, branduolinį 
žiauresnį karą,, kurio siekia 
nepasitaisę Vokietijos im
perialistai ir militaristai!

Dėl žmonijos labo, tegu 
i sveikas grotas vyrauja. Lai 
Kanada padeda Rytams ir 
VakarąmS; susieiti ir paša
linti iš pašaūnb branduoli
nį, trečiąjį pasaulinį karą!”

ČEKŲ RAŠYTOJAS APIE 
TSRS KOMUNISTŲ 
PROGRAMĄ i-

Apie neseniai paskelbtą 
naują Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos progra
mos projektą pasisako vi
so pasaulio žmons — moks
lininkai, rašytojai, švietė
jai, darbininkai. Štai kaip 
į tą projektą žiūri įžymu
sis čekų rašytojas, laurea
tas,, Stanislavas Neimanas:

“Sekmadienio rytą aš 
kartu su dešimtimis tary
binių draugu stovėjau eilė
je “Maskvos’’1 viešbučio ves
tibiulyje, kur buvo pardavi
nėjama “Pravda,” Paskui 
aš visą dieną skaičiau, visą 
dieną negalėjau atitraukti 
akių nuo laikraščio pusla
pių. ■ . .

Mes Čekoslovakijoje žino
jome, kad greitai bus pa
skelbtas TSKP naujos Pro
gramos projektas. Žinojo
me, kad jame bus kalbama 
apie konkrečias komunisti
nės visuomenės sukūrimo 
perspektyvas. Mes daug 
galvojome apie, šitas per
spektyvas. Ir todėl aš bu
vau taip sujaudintas tą 
sekmadienio rytą.

šitą dokumentą reikia 
studijuoti, vėl ir vėl apgal- 
vojant kiekvieną frazę, pa
darant praktiškas išvadas,

kurios galėtų padėti tavo 
asmeniniame darbe. Galvo
je dar nėra pilnutinio vaiz^ 
do, dar giliau neapmąsty
tos atskiros tezės. Kol kas 
tėra gilus džiaugsmo, asme
ninės laimės jausmas.

Nejučiom iškyla atsimini
mai, kas vyko prieš septy- 
nioliką metų. Aš tada bu
vau aštuoniolikos metų.. 
Kartu su kitais čekų kom
jaunuoliais mes slapčia, 
naktimis spausdinome nele
galiame butė Prahoje “Ko
munistų manifestą.” Tada 
mes visa širdimi jautėme, 
kad ateis, negali neateiti 
komunistinis rytojus. Bet 
jis atrodė toks tolimas! At
rodė, kad jį išvys tik mūsų 
vaikų vaikai.

Ir štai dabar, skaityda
mas TSKP Programos pro
jektą, jo tikslius, aiškiai 
suformuluotus teig i n i u s , 

i kažkaip iš karto supranti, 
kad ne vaikaičiai, o tu pats 
gyvensi komunizmo laikais.

Dar vienas džiugus jaus
mas. Gal būt, aš ypač ryš
kiai suvokiau tai, skaityda
mas skyrius, paskirtus so
cializmo šalims. Aš esu lai
mingas, kad čia, TSKP Pro
gramos projekte, apibend
rintas visų šalių milijonų 
komunistų patyrimas, . jų 
tarpe taip pat patyrimas 
Čekoslovakijos komunistų, 
kurie dirba ir gyvena dėl 
to paties tikslo. Tai ne tik 
tarybinių draugų Progra
ma, bet ir mūsų programa. 
Juk ir mano tėvynė netoli
moje ateityje įžengs į ko
munizmą.

Aš atvykau Maskvon į 
Pasaulinį jaunimo forumą. 
Štai jau kelios dienos, susi
tikdami su draugais iš vi
sų žemės rutulio šalių, mes 
daug kalbėjome apie jau
nąją kartą, apie jos neri
mą ir džiaugsmus, apie jos 
likimą. Ir man atrodo, kad 
TSKP Programos projek
tas yra išsamiausias atsa
kymas į mūsų diskusijas.”

Raketos, kaip ir parako, 
išradėjais reikia laikyti ki
nus. 1130 m. kinų kroniko
se užsimenama apie “štur- 
minę ugninę ietį” — strėles 
su raketiniu įtaisu. Tokios 
ietys galėjo nuskristi to
liau, negu iš lanko paleis
tos strėlės. Be to, jas bu
vo galima panaudoti ir kaip 
padegamąsias priem ones. 
Kinai naudojo raketas ir iš
kilmių metu kaip fejerver
kus.

Per Indiją, Persiją ir 
"Arabiją atėjo į Europą pir
mosios žinios apie “ugnies 
ietis.” 1285 m. arabas Ha- 
sanas-al-Rama parašė kny
gą “Kinijos strėlė,” siūly
damas panaudoti kinų ra
ketas torpedoms.

Apie 1500 m. kinų man
darinas Va’1 Chu ryžosi pa
sidaryti sudėtingą raketą iš 
47 fejerverkinių raketų, 
pritvirtinti jas prie dviejų 
drakonų ir jomis pakilti į 
orą. Deja, bandymas bai
gėsi tragiškai: paleidžiant 
raketas, jos visos sprogo, ir 
išradėjas žuvo. Tai buvo 
pirmoji raketos panaudoji
mo taikingais tikslais au-

Indija panaikino 
pasogas

Indijoje, kaip ir daugely
je kitų atsilikusių šalių yra 
pasogų-kraičių sistema. Da
bar išleista įstatymas, kuris 
grąsina šešiais mėnesiais 
kalėjimo arba $1,050 pinigų 
bauda už davimą pasogos, 
raginime prie to ar pana
šiai. Tiesa, tas įstatymas 
nedraudžia duoti tokias do
vanas, kaip automobiliai, 
šaldytuvai, radijai ir pana
šias.

Bet pranešama, kad krai
čių davimo įstatymą jau 
apeina su pagalba lažybų ir 
dovanų davimo. Atrodo, 
kad nelengva išgyvendinti 
seną įprotį.

Tokiems įpročiams galą 
padaro tik pakeitimas so- 
cialės santvarkos, kaip ta
tai įvyko darbininkiškose 
šalyse, kur vyrai ir mote
rys yra lygūs piliečiai, kur 
vedyboms pagrindu 
meilė, o ne pelnas.

yra
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ferencija buvo sušaukta Kubai išniekinti ir ją izoliuoti 
nuo kitų Lotynų respublikų. Bet taip nebus.

KYLA KLAUSIMAS: Jeigu Lotynų Amerikos 
kraštai atsidūrė tokion kritiškon būklėn, kokioje jie 
šiandien yra, tai kas juos ten įstūmė? Gal komunizmas?

Ne! Juos ten įstūmė kapitalizmas ir imperializmas. 
Jeigu taip, tai ar Alliance for Progress išgelbės juos iš 
skurdo?

Atsakymas tegali būti vienas: ne, neišgelbės! 
pati kiekvienos respublikos liaudis galės išspręsti 
ateitį*—gal taip, kaip Kubos liaudis, gal kitaip.

Tik 
savo

.PHILADELPHIA 
PRALENKĖ N. YORKĄ

. Philadelphia, Pa. — 1960 
metais šio miesto uostas 
pralenkė New Yorko uostą. 
Per šį uostą perėjo 46,477,- 
000 tonų įvežimo ir išveži
mo prekių, o per New Yor- 
ko — 46,160,000 tonų.

Per Baltimorės uos t ą 
perėjo \ 25,555,000 ir per 
per New Orleanso — 24,- 
157,000 tonų.

Raketos ir toliau plačiai 
domino šviesesnių žmonių, 
ypač kariškių, protus. Lie
tuvos karininkas Kazimie
ras Semenavičius, kilęs iš 
Žemaitijos, gerai mokėjęs 
lotynų ir graikų kalbas ir 
plačiai susipažinęs su isto
rijos ir karo technikos 
mokslais, būdamas Vakarų 
Europoje, 1650 m. Olandi
joje atspausdino didelį savo 
studijų ir tyrimų darbą 
“Artis magnae artilleriae 
Pars prima” (Didžiojo ar
tilerijos meno pirmoji da
lis). Šiame 305 puslapių 
ir 206 jo, paties pieštų pa
veikslų veikale viena iš 5 
dalių yra skirta raketoms. 
Kad ši knyga buvo labai 
vertinama, rodo tas faktas, 
jog jau sekančiais metais 
išėjo jos prancūziškas ver
timas, 1676 m. vokiškas, 
1729 m. angliškas ir daniš
kas vertimai.

K. f Semenavičius surinko 
apie raketas ne tik visa tai, 
kas apie jas buvo žinoma 
XVII amžiaus viduryje, bet 
ir pats daug laiko skyrė ra
ketoms teoriškai studijuoti 
ir praktiškai jas bandyti. 
Kaip matyti iš jo veikalo 
teksto ir paveikslų, Seme^ 
navičius konstravo ne tik 
paprastas, bet ir sudėtines 
dviejų ir trijų pakopų bei 
ryšulines raketas — dabar
tinių kosminių raketų pro
totipus..

Vėliau vertingesnių dar
bų iš raketinės technikos 
pasirodė tik po pusantro 
šimto metų. Prancūzų lai
vyno kapitonas Treguzas 
pasiūlė pritaikyti raketas 
avarijos ištiktiems jūrinin
kams gelbėti, pasiunčiant 
jomis vieną ant būgno už
vynioto lyno galą. XIX a. 
pabaigoje vokietis H a n s - 
vindtas pasiūlė raketas kaip 
variklius kosminiams lai
vams.

Rusijoje naujų raketų 
panaudojimu labai susido
mėjo Medicinos -chirurgi jos 
akademijos ir Susisiekimo 
instituto studentas Nikola
jus Kibalčičas, gimęs 1854 
m. Už revoliucinį veikimą 
ir caro Aleksandro II nu
žudymo granata organi
zavimą, Kibalčičas 1881 m. 
buvo areštuotas ir pa
smerktas mirti. Kibalčičas, 
būdamas kalėj ime, vystė 
skraidomojo prietaiso idėją. 
Ji turėjo varyti išmetamų
jų dujų jėgą. Prieš mirtį 
jis rašė: “...rašau savo pro
jektą. Jeigu mano idėja...

c i i

bus pripažinta įvykdomai 
būsiu laimingas, atlikęs dę* 
džiulį patarnavimą tėvynei 
ir žmonijai.”

Carinei vyriausybei ne
rūpėjo nei gabus studentas 
Kibalčičas, nei jo idėjos, 
įkūnytos brėžiniuose ir 
trumpame tekste prie jų. 
Studentą jie pakorė, o jo 
palikimą įdėjo į bylą, ku
rioje jis tūnojo iki Didžio
sios Spalio revoliucijos.

Nepriklausomai nuo Ki- 
balčičo idėjų, daug giliau ir 
plačiau raketų pritaikymą 
kosminiams sk r i d i m a m s 
vystė K o n s t a ntinas Ciol- 
kovskis (1857-1935), Kalu
gos gimnazijos ir vyskupi
nės mokyklos mokytojas. 
Jis plačiai domėjosi fizika, 
stratostatais ir kitais prie
taisais atmosferai ir kosmi
nei erdvei tirti. 1903 m. jis 
paskelbė savo darbą “Pa
ša u 1 i o erdvių tyrimas 
reaktyviniais prietaisais,*^ 
kuriame plačiai nagri
nėjo raketų p a n a u d o - 
jimo kosm i n i a m s skridi
mams klausimą. Jis ne tik 
padidino raketos mastą, bet 
ir pakeitė paraką skystais 
degalais, įrodydamas jų 
pranašumą. Jis išnagrinė
jo kosminio skridimo teori
ją ir išvedė pagrindines ra
ketos skriejimo lygtis.

Kaip žinome, raketos iš
vystomas greitis priklauso 
nuo išmetamų iš reaktyvi
nio variklio dujų greičio ir 
nuo raketos pradinės masės 
santykio su galine mase. 
Įrodęs, kad su -paprasta ra
keta neįmanoma pasiekti 
kosminiams skridimams 
reikalingo greičio (nuo 8 iki 
11.2 killometrų per sekun
dę), Ciolkovskis paruošė 
sudėtinės raketos projektą 
ir. įrodė jos pajėgumą, rei
kiamiems1 • greičiams išvy^Jj. 
tyti.

Dabar Ciolkovskio idėjos 
įgyvendintos. 1957 m. spa
lio 4 d. Tarybų Sąjungoje 
panaudojus- daugiap ak o p ę 
raketą, buvo paleistas pir
mas dirbtinis Žemės paly
dovas, o š. m. vasario 12 d. 
iš dirbtinio Žemės palydo
vo startavo pirmoji tarppla- 
netinė raketa artimiausios 
planetos Veneros link.

A. Juška

Apie gegutės vaiką 
pamestinuką

Maži paukščiukai devyn
balsės augina gegutės vai
kus. Devynbalsių nejaudi
na net tas faktas, kad jų 
“priimtinis vaikas” yra du 
kartus didesnis už tariamus 
tėvus. Stebina labai žiau
rus pamestinuko elgesys— 
paaugęs jis užmuša devyn
balsių vaikus.

Kuo paaiškinamas šis pa
auglio nedėki n g u m a s ir 
keistas jo globėjų prisiriši
mas prie svetimo vaiko?

Ornitologai nustatė, kad 
pamestinukas, patekęs į de
vynbalsių lizdą, išstumia iš 
jo devynbalsiukus ne dėl 
savo įgimto žiaurumo. Pas 
jį yra nepaprastai jautri 
oda. Prisilietus prie jos, 
paukščiuko raumenys stai
ga susitraukia. Nuo tokių 
smūgių kiti lizdo gyvento
jai atsiduria žemėje. Įdo
mu tai, kad devynbalsės tu
ri nepaprastai stiprų moti
nystės jausmą
ne ja pamestinukui už savo 
vaikų mirtį ir toliau juo 
tėviškai rūpinasi.

jos dova-

Santiago. — Čilės * sena
tas svarsto užmezgimą 
plomatinių ryšių su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis socialis
tinėmis šalimis.
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AFRIKA KEIČIA SAVO VEIDĄ
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Taip anglai mano
Afrika nerimsta, Afrika 

nubodo. Viena paskui ki
tą didžiojo “Juodojo žemy
no” tautos išeina į nepri
klausomo vystymosi kelią. 
Sparčiai mažėja užsieniečių 
kontroliuojama teritorija. 
Imperijos braška.

Prieš antrąjį pasaulinį 
karą tik Etiopija, Egiptas 
ir Liberija turėjo valstybi
nį savarankiškumą. Bet ir 
tai Etiopiją 1936 metais 
okupavo italai, Egipte bu
vo anglų kariuomenė. Pie
tų Afrikos Sąjunga, nors 
ir laikoma “laisva” valsty
be, buvo ir lieka Afrikos 
vietinės kilmės gyvento
jams kolonijine katorga.

Iš viso Afrikoje penkias
dešimt šalių. Iš jų iki 1960 
metų pabaigos didžioji pu
sė pasiekė politinę nepri
klausomybę. B-et nepriklau
somų šalių gyventojai suda
rys jau rl žemyno gyvento
jų. Ne už kalnų ta diena, 
kai visos Afrikos šalys bus 
savarankiškos valstybės. , A

Kaip atsitiko, kad viena s kalba ir kultūra išsiskiria 
iš penkių pasaulio šalių bu-j Somalijos pusiasalio gyven
vo Europos valstybių už
grobta ir padalyta? Kas 
yra kolonijinis režimas Af
rikoje? Kaip Afrikos tau
tos kovoja už išsivadavi
mą?v

Kas gyvena Afrikoje
Beveik visas Afrikos že

mynas yra karštose platu
mose. Jo gamta nepapras
tai turtinga. Centrinėje 
dalyje išsidriekę drėgni tro
piniai miškai. Į pietus ir 
šiaurę miškai pamažu virs
ta savanomis — neaprėpia
momis lygumomis, apaugu
siomis aukšta žole, brūzgy
nais ir retais medžiais. Sa
vanos užima didelę žemyno 
dalį. Toliau į šiaurę ir pie
tus išsidėsčiusios sausos 
stepės ir dykumos: didžiau
sia pasaulyje Sacharos dy
kuma šiaurėje, o pietuose 
bevandenė Kalacharis. Vi
duržemio jūros pakrantė ir 
tolimieji žemyno pietryčiai 
yra palaimingo subtropinio 
klimato, pakankamai karšto 
ir drėgno, zona.

Afrikos upės vandenin
gos ir ilgos. Tai Nilas, Kon
gas, Nigeris, Zambezė, Lim- 
popas. Jose slypi milžiniš
ki hidroenergijos ištekliai. 
Palei, rytinį žemyno kraštą 
tįso IV2 tūkstančio kilo
metrui didžiulė įdauba, ta
rytum suakmenėjęs randas. 
Šioje žiojėjančioje įgriuvo
je susidarė gėlo vandens 
ežerų — Rudolfo, Viktori
jos, Tanganjikos, N j aso — 
grandinė. Kalnų Afrikoje 
nedaug, ir jie palyginti ne
aukšti : Drakonų kalnai— 
pietuose, Atlaso kalnai — 
tolimuosiuose šiaurės vaka
ruose; ir rytuose — Etiopi
jos kalnynas.

Žemynas gyvenamas la
bai nevienodai. Ir tai su
prantama — žmonės įsikū
rę klimato atžvilgiu palan
kesniuose rajonuose: ten, 
kur gera žemė, kur pakan
kamai drėgmės, kur gausu 
augmenijos ir gyvūnijos. 
Nederlingose dykumose ir 
drėgnuose miškuose gyven
tojų maža. Užtat savanose, 
palei -ežerų ir upių krantus, 
taip pat palei jūros pakran
tę gyventojų tankiau.

Afrikoje yra apie 240 mi
lijonų gyventojų. Jie visai 
nėsudaro vienalytišk ūmo. 
Pagal kultūrą, kalba, gyve
nimo būdą ir išvaizdą Afri
kos tautos labai skiriasi 
viena nuo kitos.

Ketvirtadalį bendro gy
ventojų skaičiaus sudaro 
tautos., kalbančios arabų ir 
berberų kalbomis. Jie gy-

vena šiaurinėje žemyno da
lyje: Maroke, Alžyre, Tu
nise, Libijoje, J AR Egipto 
rajone ir iš dalies Sudano 
Respublikoje. Sėslieji ara
bai nuo seno verčiasi lais
tomąja žemdirbyste, sodi
ninkyste, amatais ir preky
ba.

Arabai ir berberai kla
jokliai verčiasi gyvulinin
kyste — augina daugiausia 
kupranugarius, avis ir ož
kas. Marokiečiai, alžyrie
čiai, tunisiečiai, libiečiai ir 
egipitečiai, taip pat suda- 
niečiai paveldėjo turtingą 
arabų kultūrą, juos jungia 
istorinė praeitis ir musul
monų tikėjimas (islamas). 
Tačiau negalima sakyti, 
kad Šiaurės Afrikos arabai 
—viena tauta. Kiekvieno
je Arabijos šalyje yra sa
vos ūkio ypatybės, savi pa
pročiai, sava šnekta.

Visoje Afrikoje įpiečiau 
Sacharos dykumos gyvena 
tamsiaodės tautos,
daro tris stambias grupes.

I Ypatinga fizine sudėtimi 

Jos su-

tūkstančio išva-
Etiopai gyvena

tojai rytuose: -etiopai (am- 
chara), somaliečiai, gala ir 
kiti. Tai — liekni, siau- 
raveidžiai, rudos odos ir 
papurusiais juodais plau
kais žmonės. Kalba jie ar
ba kušitų kalbomis, viena 
iš kurių kalbėjo senovės 
egiptiečiai, i arba semitų, 
kurios priklauso tai pačiai 
kalbų grupei, kaip ir ara
bų.

Dabartinių “Afrikos ra
go” — taip vadinamas So
malijos pusiasalis — gyven
tojų protėviai nuo neatme
namų laikų palaikė ryšius 
su Šiaurės Afrikos ir Ma
žosios Azijos šalimis. Maž
daug prieš 15 amžių etio
pai priėmė krikščionybę, o 
somaliečiai priėmė musul- 
m o n ų tikėjimą kažkada 
antrojo 
karėse.
kalnų slėniuose ir daugiau
sia verčiasi žemdirbyste, o 
somaliečiai gyvena pusdy
kumėse ir daugiausia ver
čiasi gyvulininkyste. Etio
pų rasės žmonių yra maž
daug 30 milijonų.

“Juodųjų šalis”
Dabar mintyse persikel

kime į vakarus. Visą cent
rinę žemyno sritį nuo Etio
pijos iki Atlanto pakran
tės arabai pavadino “beliad- 
as-sudan” — “juodųjų ša
lis.” Čia gyvena negrų tau
tos ch’ausa, joruba, evė, ful- 
bė, mandingo ir kt. Nema
žai artimų bruožų galima 
rasti jų gyvenimo būde, re
liginėse pažiūrose., mene.

Tačiau vis dėlto tai skir
tingos tautos, kalbančios 
dešimtimis įvairių kalbų. 
Kai kurie priėmė islamą, 
labai pakeitusį jų gyveni
mo būdą. “Juodųjų šalies” 
tautos skyrėsi ir skiriasi 
visuomeninio išsivys tymo 
lygiu. Vienos sukūrė savo 
valstybes, gyvavusias dau
gelį amžių — savitos Afri
kos civilzacijos centrus, ki
tos iki šiol išlaikė bendruo
menę senovinius papročius 
ir atsilikusias ūkio formas. 
Sudano negrų yra ne ma
žiau kaip 80 milijonų.

Įpiečiau “juodųjų šalies” 
žemynas taip pat gyvena
mas negrų tautų. Tačiau 
tos tautos — išskyrus to
limųjų pietvakarių gyvento
jus — kalba giminingomis 
kalbomis. Jos vadinamos 
“bantu,” o tai vietinėmis 
tarmėmis reiškia “žmonės.” 
Kiek artimos šios kalbos? 
Manoma, kad Kongo gyven
tojai gali suprasti afrikie
čius iš tolimojo Mozambiko, 

esančio kitoje Afrikos pusė
je. Bet, reikia manyti, ne 
daugiau kaip, pavyzdžiui, 
rusai supranta slavams 
brolišką lenkų . arba čekų 
tarmę.

Bantu kalbinės šeimos 
tautų yra šimtai. Tačiau 
atidžiai studijuojant pasi
rodo, kad dauguma smulkių 
genčių vienijasi į stambes
nes tautybes. Didžiausios 
iš jų—zulusai, basuto, ma- 
šona ir makua—Pietų Af
rikoje; mbunda, bakongo, 
baluba, ruanda, baganda ir 
kikuijų Centrinėje Afri
koje. Iš viso bantu fari- 
kiečių yra apie 60 milijonų.

Koks buvo bantu tautų 
gyvenimo būdas iki europie
čių atvykimo?’

Gal būt, išskyrus toli
muosius pietus, visi bantu 
—žemdirbiai . Dirvą vals
tiečiai įdirbdavo rankiniu 
būdu kauptuku, sėjo soras, 
kukurūzus, sodino šaknia
vaisius: jamsą ir manijo
ką. Sklyai buvo naudojami 
5-6 metus, paskui kirviu ir 
ugnimi buvo valomi nauji. 
Kaimai kėlėsi paskui skly
pus. Lūšnelės buvo stato
mos iš mietų ir šakų, mie
tai buvo kalami ratu, api
pinami vytelėmis ir aptepa- 
mi moliu. Kūgio pavidalo 
stogas buvo daromas iš 
šiaudų.

Nedideli kaimai kūrėsi 
toli vieni nuo kitų. Kiek
vienas kaimas gyveno savą 
gyvenimą, vienišą neaprė
piamose savanų platybėse. 
Gyventojai daugiausia bu
vo giminaičiai,, sudarę ben
druomenę ir pripažinę vy
riausiojo giminėje autorite
tą. Visa kaimo žemė pri
klausė bendruomenei. Se
niūnas skirstė žemę ir žiū
rėjo, kad būtų laikomasi 
papročių. Jis taip pat bu
vo žynys, kuris atlikdavo 
protėvių dvasių garbinimo 
apeigas.

Eiliniai bendruo menės 
nariai gyveno kukliai, padė
dami vieni kitiems neder
lingais metais. Didelių 
maisto atsargų nedarydavo 
—tropikuose sunku išlaiky
ti produktus. Nuo bado 
gelbėdavo gyvuliai: papras
tu metu jų nepiaudavo, 
mėsos pasirūpindavo me
džiodami. Javų ir šaknia
vaisių augindavo tiek, kiek 
suval g y d a v o per metus. 
Prekyba buvo silpnai išvys
tyta, tropinė Afrika nežino
jo pinigų, neskaitant kai 
kur naudojamų kauri 
kriauklelių, pakeitusių mo
netas. Kainos matas buvo 
gyvuliai. Tarp kitko, išper
kamąjį mokestį jaunikis už 
nuotaką mokėdavo taip pat 
naminiais gyvuliais: 
3-5 iki keleto dešimčių 
vių.

Ramią nesudėtingo 
mo gyvenimo tėkmę 
retkarčiais sudrum s d a v o 
koks ners įvykis — šeimos 
iškilmės, pirklių nup pa
krantės pasirodymas arba 
vyrų sugrįžimas iš sėkmin
gos medžioklės. Visais to
kiais atvejais .buvo verda
mas alus, ir visai nakčiai 
buvo ruošiamas pasilinks
minimas su dainomis ir 
kiais, būgnui palydint.

Būgnas
Būgnas—mėgstamiausias 

afrikiečių instrum-e n t a s . 
Turi jie ir birbynes, ir ksi
lofonus., ir muzikinius lan
kus, tačiau be būgno neap
sieina nė viena šventė. Vie
noje afrikiečių paša k o j e 
sakoma: “Pirmiausia buvo 
sukurtas būgnininkas, pas
kui medžiotojas., paskui 
kalvis.” Sudėtingas čia

nuo 
kar-

kai- 
tik

so-
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dusliai, čia skambiai aidin
čių būgnų ritmas lydi ma
sinius ratelius; šoka visas 
kaimas. Vakarinėse srity
se šokėjai šoka su kaukė
mis, vaizduodami, gyvulių 
įpročius. Afrikiečiams bū
dingas subtilus ritmo jaus
mas. Ne tiktai šokyje, bet 
ir gyvenime jie vaikšto, dir
ba taip, tarytum klausyda
miesi nematomų būgnų. 
Kaip sakoma, ritmas jiems 
yra įgimtas.

Afrikiečiai yra sukūrę 
puikias kultūros ir meno 
vertybes. Apie daugelį iš 
jų dar mažai žinoma. Labai 
ilgai Afrika buvo atsisky
ręs žemynas. Dar tiktai 
truputėlį yra atsivėręs Af
rikos dvasinių vertybių san
dėlis. Puošniomis spalvo
mis sužydės Afrikos tautų 
kultūra, kai visiškai praeis 
niūrūs kolonijiniai laikai.

Didelės įtakos Europos 
dailininkams turėjo išraiš
kingos juodojo medžio sta
tulėlės, išvežtos iš Dramb
lio Kaulo Kranto, iš Kon
go ir Angolos. Istorikus ir 
meno tyrinėtojus nustebino 
archeologiniai radiniai Ni
gerijoje — tūkstantmečių 
senumo molinė ir bronzos 
skulptūra. Visų pasaulio 
šalių vaikams Afrika pado
vanojo pasakas apie broliu
ką triušį. Europos ir Ame
rikos artistai studijuoja 
te m peramentingus afrikie
čių šokius. Iš esmės pasi
keitimas kultūrinėmis ver
tybėmis su Afrika tik pra
sidėjo.

Daugelyje tropinės Afri
kos rajonų pagridinė poli
tinės organizacijos forma 
buvo gentis. Tačiau vienur- 
kitur buvo kuriamos genčių 
sąjungos su valstybinės 
valdžios pradais, kur toji

“Laisvei” ir jos pirmūnams
Kai ryškėjo audros naujos buities laiko, 

Tuomet Tu gyvuoti pradėjai.
“Tegul darbo liaudis tranus išsivaiko!”

Tais šūkiais nuolatos aidė j ai.
Jausdama vargdienių giliausią nedalią,

Užkrautą įžūlių skriaudėjų,
Ėmeisi išjudint prieš juos liaudies galią 

Skaidrumu pažangių idėjų.
Tu lietuviui taką tamsumoj praskyrei,

Raginai, kad juomi keliautų,
Tuos žingsnius pradėtus sąmoningai gyrei,

Kad laimėn artėt nesiliautų.
Pergalės artumą pirmūnai numatė

Ir už tai jie veikė širdingai, 
Taip jie savanaudžių ir veržlus sukratė, 

Slegiančius vargdienį klastingai.
Pastangom didingom “Laisvę” puoselėjo,

Tai ji per tiek metų gyvavo, 
Ne tik kad pavojų, kliūtis nugalėjo:

Ir vaidmenį kilnų įgavo.
Išbridusią liaudį apie save spietė

Ir svarbius žygius vadovavo, 
Nuo klystkelių žmones į pažangą kvietė—

Tuos, kurie patamsiui vergavo.
Turčiai, spėkom mitę pavergtos žmonijos, 

Nuoskaudas žiauriausias kartojo.
Kentėjusi liaudis tą jungą vergijos

Vis drąsiau prieš tranus išstojo.
Dabar tos didingos idėjos prigiję:

Jau daug kam jos laimę suteikia, 
Daug žaizdų atverta, daug yra užgiję...

Bet kovot už laimę juk reikia.
Visam žiemės plote pavergti atbudę,

Griebiasi nusitrenkt skriaudėjus, 
Nors siurbėlės piktos, kraują lakt įgudę...

Bet kova nenustos aidėjus...
Už nieką staugimai šėlstančių dykūnų,

Kad vergai jų globą nutrenkia,
Kilniausi troškimai liaudies išsipildo,

Vergijos mirtis įpusėjus;
Pusę visos žemės laisvės saulė šildo

Ir tolyn nesustos ji ėjus...

Gyvavusi “Laisvė” penkiasdešimt metų,
Dar metų daugybę gyvuokie,

Vis šviesk liaudžiai taką tarp buities verpetų 
Ir ryžto kilnesnio priduokie.

Tik karai žiaurieji kad nepasikartotų, 
Nešanti nelaimes siaubingas,

Kad kraujo plūdimas amžinai sustotų-— 
Toks baisus, toks neteisingas...

V. Žilvitis

valdžia rėmėsi kariuomene. 
Stambiausių genčių vadai 
gaudavo iš kaimų duoklę, 
jų žemėse dirbo bendruome- 
nininkai ir vergai — karo 
belaisviai. Diduomenė pra
leisdavo laiką puotose ir ka
ro žygiuose.

Nesąžiningi tyrinėtojai 
tvirtino., kad ūkinis atsili
kimas ir visuomenės seno
vinės organizacijos išliki
mas Afrikoje aiškinamas 
jų gyventojų menkais ga
bumais. T a i neteisinga. 
Afrikiečiai tokie patys žmo
nės, kaip ir kiti. Dabar 
daugeliui iš jų trūksta ži
nių, mokslo, o tai, kaip ži
noma, įsigyjamas dalykas.

Tolimuosiuose Afrikos 
pietvaka r i u o s e išliko se
niausi žemyno gyventojų 
palikuonys: b u š m -enai ir 
hotentotai. Bušnienai klai
džioja po sausą stepę nedi
delėmis šeiminėmis grupė
mis, medžioja lanku ir strė
lėmis, renka laukinius vai
sius. Jų būstas — laikina 
pašiūrė iš šakų. Hotento
tai praeityje buvo klajok
liai — gyvulių augintojai. 
Dabar didžioji jų dalis per
ėjo į sėslų gyvenimą.

Afrikoje yra dar viena 
nedidelė grupė gyventojų, 
kuri labai skiriasi nuo ap
linkinių tautų. Tai pigmė
jai, žemiausi žmonės žemė
je. Gyvena jie Centrinės 
Afrikos miškuose, maisto 
pasirūpina medžiodami.

(Bus daugiau)

Laike TitovoMaskva.
priimtuvių Chruščiovas sa
kė, kad TSRS gali pasiga
minti 100 milijonų tonų 
dinamito jėgos bombą, kuri 
sunaikintų ir didžiausią 
miestą.

Kada rimtas reikalas ver
čia jį apsvarstyti, dažnai 
įdomu pasiklausyti, kaip 
kiti riša tą reikalą. Da
bartinis Berlyno reikalas 
verčia kiekvieną susidomė
ti todėl, kad jo išrišimas 
kartais gali privesti net 
prie tos svieto pabaigos, 
jeigu taip jis bus rištas, 
kaip tūli Washingtone jį 
mano rišti. Todėl čia ir vėl 
galima pasiskaityti anglo 
laišką apie Berlyno reika
lą. Jis jį rašė N. Y. Times 
redaktoriui rugpjūčio 4. Jis 
sako:

“Liepos 20 “Guardiane” 
Alistair Cook paduoda iš
trauką iš N. Y. Times, kur 
sako, kad britai neapkenčia 
vokiečių.

“Gal jūs geriau suprasi
te priežastį, kodėl toks 
jausmas pas britus paplitęs, 
jeigu aš jums pasakysiu, 
kad tikroji priežastis yra 
ne jau tas Vokietijos niek
šiškumo ir kriminališkas 
n e ž m o n iškumo rekordas, 
kaip tas faktas, kad ji ir 
po šiai dienai nėra paro
džius apgailestavimo ir nė
ra bandžius atgailauti už 
savo pasibaisėtinus darbus.

“Kaip tik priešingai, kiek 
tai liečia Vakarų Vokietiją, 
ne tik kad ji sugrąžino tik
riausioms naciams atsako- 
mingas vietas aukštose 
įstaigose, ale dar uždraudė 
mokyklose aiškinti tikriau
sius faktus apie jos artimą 
praeitį. Ji globoja neona- 
cius buvusių karių organi
zacijose ir kitur, apart kit
ko, ji yra įsivėlus į politi
nę apgavystę, idant išnau
dojus s a v i e ms nacionali-

Šypsenos
Veltui

Vieno pianisto-virtuo z o 
koncerto metu kišenvagis 
kreipiasi į profesijos bend
rą:

—Nesuprantu, kaip gali
ma veltui eikvoti tokį pirš
tų miklumą.

Susivaldymas
Poilsio viloje kilo gaisras, 

prie grupės žioplių, spok
sančių į ugniagesius, prisi
jungė dar vienas.

—Visai nesuprantu, ko
dėl visi puolė į tokią pani
ką?! Atkreikkite dėmesį į 
mane. Kilus gaisrui, aš ra
miai pakilau iš lovos, surū
kiau papirosą ir pradėjau 
rengtis. Be to, du kartu 
keičiau kaklaraištį, kuris 
netiko prie marškinių.

—Taip, tai nuostabus su
sivaldymas. Bet kodėl gi 
tamstos neužsimovėte kel
nių?

Dykumoje
Liūtas pamatęs dykumo

je misionierių, puola jo pu
sėn. Mirties akivaizdoje mi- 
sionieris krinta ant kelių ir 
pradeda melstis. O, dieve!.. 
Liūtas daro tą patį. Sūdė 
jęs letenas, klaupiasi ir pa
maldžiai žvelgia į dangų. 
Misionierius su vilties ki
birkštėle klausia:

—Liūte, gal tu katalikas?
—Taip, tėve. Visad mel- 

džiuosi į)rieš valgį.
Kalkuliacija

Busimasis uošvis dukters 
sužadėtiniui:

—Kokią sumą skirsite 
mano dukters išlaikymui?

—Du tūkstančius į mėne
sį.

—Du tūkstančius? Tiek ji 
gaus iš manęs.

—Tai aš irgi priškaičiau.
Pamoka

—Kaip išmokyti vaikus 
vertinti pinigus?

—Skolintis iš jų.
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niams tikslams vakarų 
bauginimasi komunizmu.

“Bet čia tik dalis prie
žasčių, kodėl toks griežtas 
pasipriešinimas pas britus 
prieš grudimą žmonijos į 
branduolinio karo žudynes 
tik dėl Berlyno kaip tokio. 
Iš'vienos pusės, mes turime 
prisipažinti, jog vakariniai 
berlyniečiai nėra tikrieji 
tos laisvės iškovotojai, ku
ria jie naudojasi, kadangi 
jie nei tą laisvę pasirinko, 
nei už ją kovojo, nes tas 
viskas jiems buvo primesta, 
per išlaukinę spėką, pasi
taikius jiems toje geografi
nėje vietoje būti, kas galė
jo atsitikti ir rytiniams 
berlyniečiams.

“Todėl tai yra tikras 
humbugas m u m s preten
duoti, kad būk šita gan lai
minga demokratinė laisvė 
Vakarų Berlyno yra kokia 
šventa taurė, kuri turi būti 
išlaikyta, neatsižvelgiant į 
bile kainą - pasiaukojimą. 
Iš tikrųjų, kadangi visa 
Berlyno padėtis yra niekas 
daugiau, kaip tiesioginės 
agresijos pasekmė Vokieti
jos militarizmo, tai nėra jo
kio tiesioginio išrokavimo, 
kodėl politinis, ekonominis 
ir fizinis likimas viso Ber
lyno turėtų skirtis nuo liki
mo rytinių berlyniečių.

“Nei gi yra mums koks 
pelnas užsimerkti prieš fak
tą, jog Vakarų Berlynas 
yra ir visada buvo provo
katoriškas Trojos Arklys 
komunistų stovykloj.

“Todėl daugeliui mūsų 
atrodo, kad Vakarų Berly
nas mažiausiai vertas ir 
mažiausiai teisėtas altorius, 
ant kurio turėtume savo 
gyvastis, mūsų vaikų gy
vastis ir nesuskaitomų mi
lijonų kitų gyvasčių paau
koti, kad laimėjus ten žmo- 

: nai laisvę ir teisingumą.
J. Lindsay Thamas, 

Kent, England.”
A. Gilman

Apie “Kruvinasv _ n asaras
Pasakos apie “kruvinas 

ašaras” nėra naujos. Sako
ma, kad jos prasidėjo 1581 
metais, nes būk “šventoji” 
Teresė “verkė kruvinomis 
ašaromis”.

Daktarai suranda, kad, 
kartais, ašarose būna krau
jo priemaišų dėl ligos ar 
kitokių priežasčių.

Mayo klinikos daktarai 
turėjo reikalo su vienu vai
ku, kurio motina sakė, kad 
jis verkia “kruvinomis aša
romis”, nes ant paduškos ji 
radus žymių. Labaratorijo- 
je tyrinėjo tas žymes ir bū
ta kraujo dalelių.

Vėliau motina atgabeno 
gyvūnėlį, kurį rado vaiko 
blakstėnose. Pasirodė, kad 
tai būta utėlės. Tuo ir pa
aiškėjo tos “kruvinos aša
ros”.

J. N.

TILTAS Iš ALIUMINIO
Visiems teko matyti me

dinius, gelžbetoninius arba 
plieninius tiltus. Šios me
džiagos jau seniai naudoja
mos tiltų statyboje. Tačiau 
Maskvos kelių tiesėjai nu
tarė atsisakyti vyravusios 
tradicijos ir ėmėsi statyti 
tiltą iš aliuminio.

Volokolamskas-Ruza plen
te, toje vietoje, kur srauni 
Ozernos upė kerta tamsią 
asfalto juostą, sta tomas 
pirmasis TSRS šaly tiltas 
iš šio lengvo metalo. Jo 
ilgis—256 pėdos.
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KELIONE PO LIETUVĄ
(Pabaiga)

Apžiūrėjom mašinšapę, 
medžio apdirbimo dirbtuvę 
ir didelį žuvų konservavimo 

; fabriką.
Žuvų konservavimo fab- 

! rike viskas atliekama au
tomatiškai. Dirba didžiu
moje moterys, ir jos tikrai 

J dirba “amerikoniškai,” net 
gražu žiūrėti, kaip darbas 

I eina iš rankų į rankas. Tai 
vienintelė vieta, kur taip 

j planingai darbas sutvarky- 
į tas. Kitur visoj Lietuvoj 

darbas eina perdaug lėtai.
Ten mums davė didelius, 

\ labai skanius žuvų pietus. 
Apkrovė stalus viskuo, vi- 

I šokiomis žuvimis. Prie to, 
dar ir išsigerti. Ot, mes ir 
baliavojom. Apart to, dar 
mus apdovanojo “klumpe” 
ir gintarine spilkute.

Liepos 7 d. vakare bu
vom užkviesti į koncertą, 
kurį Klaipėdos miesto Liau
dies operos kolektyvas su
ruošė. Koncertas buvo labai 
gražus. Apart choro, dar 
turėjo gerų solistų. Klaipė
diečiai turi gerų meno jė-

I

I

I

f
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PALANGOJE
Liepos 8 d. važiuojam į 

Palangą. Iš Klaipėdos į Pa
langą kelionė apie 30 minu
čių. Palangoj irgi mus pa
sitiko gražiai. Miesto atsto
vas pasveikino mus ir pa
sakė kabią; merginos įteikė 
mums gėlių.

Buvome pakviesti į mies
to pirmininko (majoro) Mi- 
čiųno raštinę. Jis plačiai 
paaiškino apie Palangą, 
apdovanojo mus po spilkutę 
ir'davė apie Palangą po 
knygutę.

Miesto pirmininkas ik ki
ti "pavedžiojo mus plačiai po 
Palangą. Buvom užlipę ant 
Birutės kalno, plačiai ap- 
žVelgėm Palangos apylinkę 
ir* nuėjom prie maudynių.

.Oras buvo vėsus, tai ma
žai kas iš mūs ekskursantų 
maudėsi, bet žmonių buvo 
labai daug ir jie gražiame 
smėlyje voliojosi: daugelis 
maudėsi. Tai labai gražios 
maudynės, ir žmonės iš toli 
atvažiuoja maudytis, sma
giai laiką praleisti ir su
tvirtinti sveikatą. Sveika
tos atžvilgiu Palanga yra 
labai garsi vieta, gražus 
kurortas.

Apie Palangą būtų ga
lima labai daug parašyti.

Apžiūrėję, pasigrožėję vi
sa- Palanga, ta gražiai gam
tos apdovanota vieta, nuė
jom pietauti. Palangiečiai 
mums suruošė specialiai 
gardžius pietus. Miesto pir
mininkas drg. Mičiūnas kė
lė tostą už mūsų sveikatą ir 
pasisekimą, o mes — už jo. 
Ląike pietų, Latvių Rygos 
stūdentai labai gražiai pa
grojo, o mes už tai jiems 
garsiai paplojom. Vakare 
sugrįžom nakvoti į Klaipė
dą.

NERINGOJE
Liepos 9 d. išplaukėm lai

vu į Nidą. Plaukėm Kur
šių mariomis 3 valandas; 

į išlipom* ir persėdom į auto
busą. Autobusas aplink už- 
veže aukštai prie smėlio ko
pų. Bandėm lipti aukštyn 
į “Neringos Subarą/’ taip 
klaipėdiečiai vadina dykas 
smėlio kopas.

I . Nusiavėm batelius, pa-
• siraitojome kelnes, na, ir li

pom per tą minkštą smė
lį, iki pasiekėm viršūnę. Į

. viršų dalipau ir aš, bet jei
• dar būtų reikėję lipti, tai 
I tikrai būčiau “supleidavęs.”
• Pora moterų buvo p roti n- 
. gesnes, sustojo ir nelipo. 
> Pasiekę smėlio viršuūnę ir

vėl turėjom puškoti per

Kitur sustojus, kai kurie 
ėjo maudytis.

Privažiavome gražią val
gyklą, ėjome pietų valgyti. 
Po pietų ir vėl važiavom. 
Apie 5 valandą privažiavom 
vaikų stovyklą - palapines. 
Sustojom. Vaikai labai gra
žiai ir gerai organizuotai 
mus pasitiko, apdovanojo 
gėlėmis. Paskui iš abiejų 
pusių sustojo į gretas, o per 
vidurį mes ėjom, o jie ša
limais mums vis plojo. Ka
da užėjom aukščiau ir su
stojom, tai ir jie atėjo ir, 
išsirikiavę, pasiskirstė į 6 
būrius, o kiekvieno būrio 
vadas, sutvarkęs savo bū
rį, atėjo prie vyriausio va
do ir raportavo, kiek jo bū
ry randasi, ir kiek atėjo 
svečių iš Amerikos pasitik
ti.

Vaikai buvo nuo 6 iki 12 
metų. Kada išėjo būrio va
das — 6 metų amžiaus 
“pipirukas”—ir viską ban
dė atlikti, tai jau, žiūrint 
į jį, nesulaikomai džiaugs
mo ašaros veržiasi, kad to
ki vaikučiai taip puikiai, 
taip gražiai išlavinti. O juk 
tie vaikučiai, tai mūsų Lie
tuvos ateitis. -Nuo jų pri
klausys Lietuvos gyveni
mas ir padėtis. Į tas pala
pines tie vaikučiai atvažia
vę tik prieš tris dienas. Jie 
išbus ten 26 dienas ir va
žiuos namo, ir tik per tris 
dienas jie jau gražiai buvo 
išlavinti. Buvo ten ir svei
kinimų ir kalbų. „Nųo.jnū-! 
sų "plačiau - kalbėjo1 Jonas 
Siurbą. • Vaikai per ‘ kėjig 
sykius suriko mums “valioj 
valio, valio Amerikos lietu
viams!” Vaikų buvo 253.

' Pabaigoj, jie bendrai su
riko: “Sėkmės, sėkmės, sėk
mės!” Tai buvo mums lin
kėjimas.

Vaikščiojom, apžiūrėjom 
jų palapines, jų loveles ir 
prie palapinių sukurtus 
darželius, akmenėliais gra
žiai išdabintus. Ne tik ten, 
bet ir kitur taip rengiami 
jaunuoliai Lietuvos ateičiai. 
Paskui vaikai muips davė 
gražų koncertą, pądainavo, 
pašoko; mergaitė akroba
tiškai pasivartė, ir. viena 
mergaitė pasakė gana ilgas 
ir labai gražias eiles. Mums 
apleidžiant, vaikai ir vėl iš
sirikiavo į dvi eiles-ir mums 
plojo ir šaukė: “Sėkmės, 
sėkmės!..”

Kiek pavažiavę toliau ir 
vėl sustojom vaikų stovyk
los pažiūrėti. Vaikai čia 
mus apdovanojo gintarais. 
Mat, vaikai, būdami marių 
pakraštyj, pririnko mažų 
gabaliukų gintaro ir mus 
jais apdovanojo.

Mums buvo gėda, kad mes 
nuo Lietuvos jaunuolių ir 
gėles ir gintarus priiminė- 
jom, o jiems atminimui nie
ko nesuteikėm. Apie tai rei
kėtų pakalbėti.

GRĮŽTAME ATGAL 
Į VILNIŲ

Liepos 10 d. išvažiuojam 
iš Klaipėdos. Grįžtame at
gal į Vilnių. Po 4 valandų 
kelionės pasiekėm Kauną. 
Kaune sustojom, pavalgėm 
pietų, biskį pasilsėjom ir 
vėl į autobusą tolyn.

Važiuojant ties Žiežma
riais buvo matyti statoma 
nauja, šiluminė elektrine. 
Statomi ten ir gyvenamieji 
namai. Užklausus, iš kur 
gi ta elektrinė ims kuro, 
kurio jai daug reikės jėgai 
gaminti,, atsakė, kad bus 
naudojamos dujos, kurios į 
Lietuvą atvedamos.-

Pravažiavom didelį popie
riaus fabriką. Kaip 7.30 v. 

1 vakare pribuvom Vilnių n a

“Vil-

nau j esnės

bokštas yra 7-nių 
į kurį mes įlipom 
vidaus apžiūrėjom, 
vaizdas, žiūrint iš 
Aplink ežerai,, sa-

Apsi stojom ir vėl 
niaus” viešbutyj. -

Liepos 11 dieną praleidau 
su savo giminėmis. Susiti
kau su universiteto mokyto
ju profesorium Buroku. 
Plačiai pasikalbėjom.

Liepos 12 d. vykome į 
Trakus. Prie Tarkų senos 
pilies sustojom, apžiūrėjom 
dar išlikusias pilies sienų 
dalis.. Ant likusios dalies 
bokšto, aukštai, įsitaisęs 
garnys savo lizdą, ir vietoj 
Kęstučio, jis dabar kara
liauja.

Nuėjom prie
pilies, kuri stovi ant salos 
tarp ežerų. Tai, sako, bu
vus Kęstučio ir Vytauto pi
lis, statyta tarp 13-to ir 
14-to šimtmečio. Pilis da
bar yra atremontuota. Pats 
didysis 
aukštų, 
ir iš 
Gražus 
aukšto,
los. Trakus jungia 3 dide
li ežerai. Yra daug žuvų. 
Sako, meškeriodami pagau
na žuvų po 5, 6 kilogramus.

Trakų pilis galutinai bu
vo sugriauta 1655 m., o 
pradėta atstatyti 1950 m. 
Pavalgėm pietus, pasivaži
nėjom po ežerus ir vakare 
sugrįžom į Vilnių pilni 
įspūdžių.

Liepos 13 d. buvom lais
vi. Jonas Stasilionis mane 
ir J. Kairį nusivežė pas P. 
Rotomskį. P. Rotomskis at
minimui suteikę mums' po 
užrašų knygutę ir kaklaraiš
tį. Apžiurę joną J o. gladi j olus 
h; jurginus.■ Iš spaudos ma
čiau, kad drg. Rotomskis 
išaugina labai gražius jur
ginus ir yra gavęs už juos 
premijas, bet tuo laiku, kai 
aš žiūrėjau, tai jurginai 
buvo dar maži. Tą dieną, 
5 vai. vakare, mes susirin
kom į išleistuvių vakarie
nę. Buvo prez. J. Paleckis 
su savo visu kabinetu, drg. 
Niunka ir kiti. Vakarienė 
buvo labai gera. Buvo ir 
“lūpoms pavilgyti.” Bai
giant valgyti, prasi dėjo 
kalbos. Lietuvos draugai 
norėjo žinoti, ką mes paty- 
rem Lietuvoje ir ką ma
nome apie Taiybų Lietuvą. 
Pirmininkavo ' P. Rotoms
kis. Jis ir pakvietė pakal
bėti J. Siurbą. Pakviestas’ 
kalbėti J. Paleckis. Rotoms
kis patvarkė, kad kalbėtum 
vienas nuo ekskursantų ir 
vienas nuo Lietuvos tol, kol 
visi išsikalbėsim. Tai visi 
kalbėjom.

Užsibaigus kalboms ir va
karienei, visi draugiškai 
atsisveikinom, ir tuo oficia
liai mūsų misija užsibaigė.

Noriu pasakyti, kad lai
ke visos mūsų ekskursijos 
mums visur vadovavo J. 
Jurginis. Kai kur buvo ir 
P. Rotomskis, V. Zenkevi
čius ir Sutkus. Jurginiui 
pagelbėjo Platinskas ir Sta
siulionis.

SUDIE, LIETUVA!
Liepos 14 d. anksti ry

te atsikėlę, užkandę, kaip 
6:15 vai. išvažiavom į Vil
niaus aerouostą. Buvome 
25 turistai, nes kiti dar pa
siliko Lietuvoj. Aerouoste, 
atsisveikinę su draugais ir 
giminėmis, tarėme: ‘Sudie, 
Lietuva!”

Lėktuvas pakilo 7:20 vai. 
ryto. Lėkė tiesiog į Mask-

Maskvoje apsist o j o m e 
Metropolio viešbutyje.

Susitvarkę, pavalgę 
tų, išvykome autobusu 
žiūrėti Maskvą.

Apžiūrėję žymesnęs

pie-
ap-

sustojome ir Lietuvos pa
viljone. Lietuva savo pavil
jone turi išdėsčius, ką turi, 
gamina ir kuo gali didžiuo
tis. Tautų paviljonai užima 
labai plačią vietą, apeit 
juos visus nebuvo laiko.

Paskui sustojome prie 
Maskvos subvės, nusileido
me žemyn ir, sulipę į va
gonus, biskį pasivažinėjo
me.

Maskvos subvės—geriau
sios pasauly; daug gražes
nės ir geresnės negu 
rikoj. Žmonių labai 
transportacija didelė, 
juda, gyva.

Sugrįžę į viešbutį 
me daug žmonių, prisikabi
nusių USA ženkliukus. Tai 
Amerikos sportininkai, tuo 
laiku dalyvavę varžybose.

Liepos 15 d. atsikėlėm 
anksti ir išvykome 6:30 v. 
ryto į aerodromą. Ten už- 
valgėme ir 10:30 v. ryte 
Maskvos laiku sėdome į 
lėktuvą.
Nusileidome Kopenhagenė, 

Danijoj. Ten 3 valandas 
laukėme lėktuvo. Mums bu
vo sakyta, kad galėsim va
žiuoti tik 19 mūsų, o 6 pa
siliks ir turės laukti kito 
lėktuvo. Nesitenkinome!

Vėliau tai buvo ištaisy
ta, ir kaip 2:30 vai. (Da
nijos laiku) visi 25 mūsų 
grupės sulipome į didelį 
džetinį lėktuvą ir išlėkėme. 
Lėktuve buvo 120 žmonių. 
Sakė, jis gali vežti 130.

Sustojom Grinlandijoje. 
Išlipę, pasivaikščiojom ir 
pasidairėm į tą akmenuo
tą didelę sušalusią žemelę.

Grinlandija priklauso Da
nijai, Ji turi 827. T.ūkstan- 
čiuš; ’■ ketvirtainių mylių 
(pati Danija' turi tik 16,- 
576 ketv. mylias) plotą; gy
ventojų priskaitomh 28,- 
298. Kur tik eisi, kur susto
si, visur pamatysi paukšte
lius, žvirbliukus, bet Grin- 
landijoj jų niekur nema
čiau, gal jiems ten peršal
ta.

Lėktuvas pasiėmė kuro, 
išlėkėm.

Pasiekus New Yorką, 
pranešė, kad esame virš 
miesto, bet kol nusileisime, 
ims dar apie 1 valandą 45 
minutes.

Lėktuvas lekiojo apie 2 
valandas, kol gavo progą ir 
nusileido International ae
rouoste. Priežastis — mig
los.

Atsitiktinai tuo laiku iš
lėkė antroji šių metų JAV 
lietuvių grupė į Lietuvą, 
kai mes grįžome. Daug bu
vo aerodrome niujorkiečių, 
ir mus jie pasitiko.

Susitikęs su dr a u g a i s 
laisviečiais, nutariau pas 
juos pernakvoti ir pasikal
bėti.

Su draugais Mizarais nu
važiavome pas draugą Pov. 
Ventą, ir aš ten pernakvo
jau. Labai ačiū draugui 
Povilui už nakvynę.

Ant rytojaus draugai 
Mizarai parsivežė ir apro
dė savo gyvenamąją vietą; 
gražiai jie gyvena.

Tą pačią dien^liepos 16, 
Aido choras surengė eks
kursantų pasitikimą. Daly
vavau ten ir aš. Labai ačiū 
aidiečiams už gražų pasiti
kimą.

Vėliau drauge M. Stens- 
ler nuvežė mane į PennsyF 
vanijos geležinkelio stotį, ir 
ryte, liepos 17 d., pasiekiau 
Pittsburghą ir savo namus.

Visiems d r a u g ams ir 
draugėms tanu širdingą 
ačiū, kurie pagelbėjo man 
aplankyti Lietuvą. Labiau
siai ačiū K. Petrikienei.

Kelionė Lietuvoje, susiti
kimas su žmonėmis, pasi
kalbėjimas ir visa išvada iš 
kelionės gal bus kitų drau
gų padaryta, o gal., kai ką 

Hr man .reiks vėlinu na d n.

Ame- 
daug, 
visur

mate-

Tarybų Šalies sparnai
TSRS oro laivyno diena ; 

didelė visos liaudies šventė. 1 
Kasmet tą dieną vyksta 
aviacijos mokslo ir techni- : 
kos laimėjimų apžiūra. Ta
rybinė aviacija ryškiai ro
do, kokius nematytus isto
rijoje laimėjimus pasiekė 
darbo žmonės.

Tarybinė liaudį be galo 
džiaugiasi tais įžymiais ra
ketinės pramonės pasieki
mais, kurie įgalino įgyven
dinti drąsiausią žmonijos 
svajonę — skridimą į Visa
tą. Tarybinio lakūno ma
joro Jurijaus Gagarino kos
minis reisas aplink planetą 
laivu “Vostok” atspindėjo 
tarybinio mokslo ir techni
kos triumfą, socialistinės 
santvarkos pergalę ir pra
našumą prieš kapitalistinę 
sistemą.

Kosminio laivo “Vostok” 
—* šiuolaikinės tech n i k o s 
stebuklo — sukūrimas ir 
paleidimas, tai nuostabus 
laimėjimas tarybinės liau
dies, kuri jau ne kartą nu
stebino pasaulį savo kūry
biniu genijumi, valia ir 
didvyriškumu užkariaujant 
šeštąjį okeaną.

Iš žmonių atminties nie
kad neišdils pirmas aviaci
jos istorijoje tarybinių lėk
tuvų nutūpimas šiaurės 
ašigalyje, Čeliuskino epo
pėja, skridimai be nutūpi
mo per Šiaurės ašigalį iš 
Maskvos į Ameriką, drąsūs 
taybinių sakalų žygdarbiai 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais. , •<,; :

Užtenka pažiūrėti į pa
saulinių aviacijos 'rekordų 
lentelę; kad suprastumu 
jog mūšų šalis teisėtai ^lai
koma aviacijos tėvyne. Ta
rybiniams lakūnams pri
klauso beveik dvigubai dau
giau pasaulinių rekordų, 
negu amerikiečių lakūnams.

Kartu su visomis mūsų 
šalies tautomis tarybine 
aviacija didžiuojasi ir lie
tuvių tauta, kuri prisidėjo 
ir prisideda užkariaujant 
oro erdves. Vos tik pasiro
džius pirmiesiems lėktu
vams, savamokslis išradė
jas Aleksandras Griškevi
čius pirmas Lietuvoje ryžo
si sukonstruoti skraidymo 
aparatą. Anais laikais tai 
buvo drąsus sumanymas. 
Bet, kadangi caro valdžia 
buvo visiškai abejinga šiam 
sumanymui, Griškev i č i u i 
teko nutraukti savo bandy
mus. Apie šiuos lietuvių 
išradėjo pirmuosius žings
nius aviacijoje buvo sužino
ta tik dabai", praslinkus 
daugiau kaip 100 metų, iš 
rastos jo knygutės “Paro- 
liot žmudzina” (“Žemaičio 
garo lėktuvas”).

Nepaprastą narsumą pa
rodė lakūnai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas, ku
rie įveikė Atlanto vandeny
ną visiškai tam tikslui ne
pritaikytu lėktuvu. Žygis, 
kuriam jie ryžosi, buvo tik
rai be galo drąsus. Buržu
azinės Lietuvos vadeivos 
niekuo' nepadėjo šiam skri
dimui. “Lituanikai” žuvus, 
“Laisvės” laikraštis rašė:

“Įsivaizduokim, kad Da
rius ir Girėnas būtų Tary
bų Sąjungos lakūnai. Argi 
Tarybų šalis išleistų juos 
taip blogai įrengtu lėktu
vu? Žinoma, ne!”

Skridimas baigėsi tragiš
kai. Tada Llietuvos buržu
azija “Lituanikos” katas
trofą stengėsi pavąizduOti 
sau palankioje šviesoje, su-

sikaupti iš lakūnų žygdar
bio politinį kapitalą. Ki
taip žinią apie narsių lakū
nų žuvimą sutiko liaudis, 
kuri niekuomet nepamirš 
drąsuolių žygio.

Mūsų dienomis Lietuva 
plačiai .-žinoma kaip išvysty
to sklandymo respublika. 
Tarybų Sąjungos aviacijos 
klubuose labai populiarūs

sklandytuvai “BRO,” ku
riuos sukūrė kaunietis kon
struktorius Bronius OŠki- 
nis.

Komunistų partijos ir Ta
rybinės vyriausybės rūpini
masis aviacijos vystymu 
užtikrina, kad ateityje mū
sų šalis — taikos visame 
pasaulyje tvirtovė — dar 
labiau padidins savo spar
nų galią.

G. Taranoviči/us
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Žinios iš Lietuvos
TAI TURI PATIKTI

“Kauno audinių” fabriko 
vyr. desinatorę Rūtą Jaku- 
bonienę radome bevartant 
naujai prisiųstus tarybi
nius bei užsieninius madų 
žurnalus.

Jai atidarius stalčių, pa
stebėjome niekur nematy
tos taftos atraižą. Joje ryš- 
k ė j o auksinio atspalvio 
juostelės. Susidomėjome.

Pasirodo, tai' naujas, 
stangrus taftos tipo audi
nys vakarinėms puošnioms 
suknelėms, kurio bando
muosius pavyzdžius nese
niai patvirtino Respublikos 
meno taryba. Šiemet išaus
ta ir pasiųsta patvirtinti 
kainai keli šimtai metrų to
kios medžiagos. Kuriant šį 
audinį, ataudams imta da
žyti viskoze ir vietoj kas 
dešimto siūlelio įaus tas 
blizgantis, metalinis. Įdo
mu, jog moterys “gerąją” 
audinio pusę galės pasi
rinkti pagal skonį. Audinie- 
čiai . numato ateinančiais 
metais pagaminti 18,0Q0' fti. 
šios pųošiuc^; medžiagos. 
pKita’ atraižėlė sudomipo 
sayp prigįnaliirhtf:! įaęštafri- 
bių, bef ' gerąi jį .pastebimų 
tulpių eilės, perskirtos ho
rizontaliomis juostelė mis, 
skoningi ir kuklūs tautinio 
stiliaus ornamentai.

—Tai busimasis dekora
tyvinis audinys radijo apa
ratams. “Vaiva” — pagal 
naująją magnitolą — jį ir 
pavadinau. Iki šiol gamin
tas audinys^ magnitoloms 
“Neringa” nėra labai pa
trauklus. Atrodo, šis pa
tenkins daugelio skonį, — 
aiškina “Vaivos” audinio 
autorius R. Jokubonienė.

Audiniečiai netrukus 
pradės masiškai gaminti ir 
elestingus kapr o n i n i u s 
maudymosi kostiume liūs 
vyrams ir moterims Šio 
naujo pavyzdžio autoriai 
K. Komskis ir D. Teperis 
sukūrė pakankamo tamru- 
mo bei patvarumo audinį.

Be abejo pirkėjai ne ma
žiau domėsis ir beveik vi
sai nesiglamžančiais aceta
tinio ^ilko moteriškais ap
siaustais. Apre.tūros ir da
žymo skyrius baigia ruoš
ti receptūrą šiam audiniui 
apgumuoti.

Be to, fabriko desinato- 
riai baigia ruošti masinei 
gamybai naujas medžiagas 
lygių spalvų vyriškiems 
baltiniams, šilkinę pasun
kinto tipo medžiagą sukne
lėms, tankesnės struktūros 
ir patrauklesnius sinteti
nius audinius suknelėmis, 
palaidinukėms ir t. t.

S. Rimkus

direktorė Elena Riaukienė.
—Ačiū! Iš širdies dėkoju 

už įgytas žinias, — susijau
dinęs tarė Antanas Bie
liauskas, Klaipėdos laivų 
statyklos darbininkas.

Sėkmingai brandos ates
tato egzaminus išlaikė rajo
no vykdomojo komiteto so
cialinio aprūpinimo sky
riaus darbuotoja Berta 
Vaitkevičienė, darbininkas 
Juozas Švitra, ligoninės re
gistratorė Vita Petraus
kaitė, maisto produktų par
duotuvės pardavėja Euge
nija Prišmantienė ir kiti.

Padidės liejyklos 
pajėgumas

VILNIUS. — Remonto 
mechaninėje gamykloje iki 
šiol detalės būdavo atlieja- 
mos primityvioje liejykloje. 
Mažytė lydymo krosnis ne
galėjo patenkinti įmonės 
poreikių.

Dabar nutarta rekonst
ruoti liejyklą. Naujame ce- 
cįie bus įrengto^, dvi lydymo 
krosnys. Ęorhiavimo, išpils
tymo,,, dė tūlių valymo ir ap
dirbimo procesai mechani
zuojami'. Gautos trys for
mavimo mašinas ir kiti me
chanizmai. Po' rekonstruk
cijos cechas gamins tris. 
kartus daugiau liejinių, ne-^^ 
gu dabar.

Abiturientai noriai 
dirba kolūkiuose

ROKIŠKIS. — “Atžaly
no” žemės ūkio artelės kon
toroje yra garbės lenta, ku
rioje nuo pat metų pra
džios kabo buvusio Pane
munėlio vidurinės mokyk
los abituriento Felikso Bim
bos 'nuotrauka. Su bran
dos atestatu rankose jis at
ėjo dirbti į gimtąjį kolūkį. 
Nuo to laiko, kai Feliksas 
pradėjo vadovauti galvijų 
fermai, reikalai ėmė kas
dien gerėti.

Panemunėlio vidurinės 
mokyklos auklėtinius šian
dien galima sutikti ir ki
tuose kolūkiuose. “Pilies” 
žemės ūkio artelės žemdir
biai didžiuojasi Gertrūda 
Balaišyte •— viena iš stro- a 
piausių lauko darbininkių. ■ 
Kaimyninio Pandėlio rajo
no “Neries” kolūkio žem- 7 
dirbiai panemunėlietei abi
turientei Stasei Vilimaitei 
patikėjo vadovauti kiaulių 
fermai.
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Apžiūrėję žymesnęs vie
tas, skverus, nuvykome į 
TSRS parodą. ' Apart kitų, Hr man j reiks vėliau pada

ryti. Svarbu, labai svarbu 
ir įdomu žinoti, kaip Lietu
va prisikėlė iš karo griu
vėsiu, ir ką ji atsiekė, ir 
ką dar mano atsiekti!

Darbininkai gauna 
brandos atestatus

KRETINGA. — Rajono 
vidurinėse mokyklose pasi
baigė brandos atestato eg
zaminai. Paskutinį egzami
ną — chemiją — išlaikė ir 
Kretingos darbininkų jau
nimo vidurinės mokyklos 11 
auklėtinių.

—Sveikinu,—karstai pa
spaudė jauno šviesiaplau
kio tvirtą ranką mokyklos

Durpių kraikas — į JAV
ŠILUTĖ. — Durpių krai

ko gamykla baigė pakrau
ti pirmąją siuntą (2,000 
ryšulių) durpių kraiko į 
JAV. Pagal sutartį su fir
ma “Praimari,” ši įmonė 
1961 m. išsiųs už vandeny
no 25,000 . tonų, ryšulių.

Siunta geležinkeliais ke
liauja į Lenkijos Liaudies 
Respublikos Gdynės uostą, 
Iš kur pakraunama į laivus. 
Kraiko ryšuliai yra įpakuo
ti medžiagoje, atsparioje 
tiek vandens, tiek ir gele
žinkelio transportui.

Antroji durpių kraiko 
siunta r- 5,000 ryšulių — 
bus išsiųsta firmos adresu 
rugpiūcio 15, d. x
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Lawrence, Mass. Los Angeles, Cal. Waterbury, Conn.
Padėka

| Tariu širdingą padėkos 
žodį visiems draugams ir 
draugėms, kurie surengė 
paminėjimą mano gimta
dienio, 73 metų, liepos 22 
d., Maple parke.

Ačiū rengėjams: S. Pen- 
kauskams, J. ir M. Milvy
dams; jų dukrai Malinai ir 
žentui Bauvon, už patarna
vimą prie stalų.

Ačiū už dovaną — ra
šomąją plunksną. Ačiū A. 
ir L. Grosams už dovaną ir 
mano žmonai Evai už ran
kinį laikrodėlį, kurį suteik
dama pareiškė: “Nežiūrėk, 
kad jis greitai bėga, bet gy
venk dar ilgus, ilgus me
tus!"

Taip, nors metai bėga, 
bet senatvei nepasiduosiu— 
dirbsiu su visais progresy
viais už žmonijos geresnį ir 
laimingesnį gyvenimą, už 
taiką, prieš naujojo karo 

i< Puošėjus!
Vincas Kralikauskas

Worcester, Mass.
CHORO PIKNIKAS

Sekmadienį, rugpiūčio 20 
dieną, Olympia parke įvyks 
Aido choro piknikas. Aido 
choras vaidina labai svar
bią rolę Mass, valstijoje, 
tai mūsų visų pareiga jį 
paremti.

Apart to, kad sueisime 
draugus ir drauges, links
mai laiką praleisime, pa- 
remsime chorą, jame išgir
sime pranešimus lietuvių 
turistų, kurie tik grįžo su 
antra j a grupe.

Pranešimus padarys Elzb. 
Vilkaitė-Repšienė, Šukienė, 
jos dukra Olga ir Olgos vy
ras—Graham, mokytojas. 

)«Lurgis Šimaitis ir kiti. 
*dus įdomu išgirsti jų'kal

bas.
Antras svarbus parengi

mas įvyks Olympia * parke, 
tai pačio parko moterų 
Labor Day — rugsėjo 4 d. 
sekmadienį, rugsėjo 3 d.' ir 
Labor Day — rugsėjo d. d. 
Gros Jono Dirvelio orkes
tras. Bus dovanų.

Visus ir visas kviečiame 
į abu parengimus.

Bridgeport, Conn.
MIRIMAI

Liepos 27 d. mirė Josepi- 
na Mastauskas, Norwalk, 
Conn., bet pirma ilgus me
tus gyvenus šiame mieste, 
tai čia ir buvo šermenys. .

Liepos 26 d. mirė Antho
ny Mitchell, buvęs bridge- 
fcortietis, o jau per ilgą lai- 
Ką gyvenęs Milford, Conn. 
Liepos 30 d. mirė James 
Grigaliūnas, o liepcs 31 d. 
— Aleksandras Masiulevi- 
čius.

Apart Mastauskienės, ki
ti trys buvo nariais Lietu
vių jaunų Vyrų Draugi
jos. Visi mirę paliko žmo
nas, suaugusius sūnus ir 
dukras, jau vedusius.

Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijai, taip, kaip ir ki
toms draugijoms, neteki
mas • narių, yra nemalonus 
dalykas, nes į mirusių vie
tą naujų narių sunku gau
ti. Apart A. Mitchellio, ki
tus aptarnavo Daugėlų šer
meninė. Mirusiųjų šeimom 
ir artimiems reiškiu užuo
jautą !

J. J. Mockaitis

DRAUGIŠKUMO IR 
PAGARBOS VAIŠĖS

Paskutiniu laiku įvyko 
išleistuvių ir pagerbtuvių. 
Žymiausios, manau, įvyko 
liepos 28 d. Danu salėje, 
kurias savo ištekliais su
ruošė mūs veiklūs draugai 
Ona ir Jurgis Bernotai.

Susirinko apsčiai sukvies
tų bičiulių ir idėjos drau
gų, kurie buvo pavaišinti. 
Drg. Bernotienė pareiškė, 
kad: tai yra priimtuvės su- 
grįžusios turistės O. Pukie- 
nės, pagerbimas M. ir J. 
Alvinų, kurie šiuom tarpu 
sustojo Yucaipoje, M. Bal- 
tulicnytės iš San Francis
co, kuri leidžia atostogas 
Los Angelyje, ir pasveiki
nimas Onų, kurių diena 
bus trumpoje ateityje. Sve
čiai pasisotinę žingeidavo 
išgirsti, ką pasakys Pukie- 
nė apie Lietuvą?

Na, ji ir nesuvylė, net 
nustebino klausovus netikė
ta jos savybė: išsamiais pa
vaizdavimais ir anekdotais. 
Ji teigė, kad Lietuvos žmo
nės gerai gyyvena, išskyrus 
nekurtuos buožių likučius ir 
tinginius, kurie laukia, būk 
kas tai “sugrąžinsiąs jiems 
turėtus dvarus ir kitokias 
išnaudojimo priemenes". 
Nekurie daug geriau įsikū
rę, negu vidutiniškas ame
rikonas, su kuriais sutik
čiau pati mainytis gyveni
mu — ji sakė.

Dalyviai visukuom buvo 
pasitenkinę ir smagiai lei
do laiką. Už vaišes drau
gams Bernotams nuo savęs 
ir visų kitų šio banketo da
lyvių tariu širdingą ačiū!

MIRTYS
Paskutinėmis dienomis 

mirė du lietuviai, seni Los 
Angeliečiai. Jonas Gladis- 
Glaudelis paliko du bro
lius gyvenančius Los Ange
lyje, ir kitų giminių. Mirė 
ir Justinas Lukas-Lukavi- 
čius. Abu buvo laisvi nuo 
religijos. Seniau atsilanky
davo į pažangiečių paren
gimus. Užuojauta jų gimi
nėms !

“LABDARYBĖ"
Metropolitan Transit Au- 

torities patvarkė, kad pen- 
sionieriai., su tam tikru jų 
laiduotu pasu, tam tikro
mis valandomis, gali va
žiuoti už 15c vietoje 25c.

LOS ANGELIEČIŲ 
DĖMESIUI

Nedėlioj, rugpiūčio 27 d. 
įvyks išvažiavimas su pie
tumis kaip 1-mą vai., Ar- 
rojo Seco parke, į rytus 
Avė. 60.

Proga visiems pasigėrėti 
gamta, tyru oru ir pasiso
tinti sočiu maistu. • Svar
biausia pasitarnauti visuo
menės vertingiems reika
lams. Rengia LLD 145-ta 
kuopa. Kviečia komisija.

šakalių žemaitis

Pakeitimas dienos
“Laisvėje" buvo garsinta, 

kad sekmadienį, rugpiūčio 
20 d., pas Dr. Stanislovaitį 
įvyks pietūs. Dėl tūlų prie
žasčių jie perkelti iš 20 d. 
rugpi ū č i o į sekmadienį, 
10 dieną rugsėjo. Daly
vaus ir turistai, kurie buvo 
Lietuvoje su antra j a grupe.

J. Strižauskas

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pasiuntė pasveiki- 

M^nimus karininkui Titovui ir 
TSRS vyriausybei proga di
džiausio laimėjimo erdvių 
užkariavime.

Lawrence, Mass.
Sutiktuvėm

Šeštadienį, rugpiūčio 19 
d., Maple parke, tarp Law
rence ir Methuen, yra ren
giami pietūs pasitikimui 
turistų iš Lietuvos. Pietūs 
bus duodami 2 vai, tai visi 
ir visos būkite laiku.

Maple parkas yra visiems 
gerai žinomas, dabar gra
žus, kvepia malonus oras. 
Kviečiame lietuvius ne tik 
vietinius, bet ir iš Bostono, 
Lynno, Nashua, Lowellio, 
Haverhillio ir kitų miestų,

Visi ir visos būkite! Iš
girskite turistus, ką jie bū
dami Lietuvoje matė ir pa
tyrė.

Kviečia parengimo 
Komisija

Worcester, Mass.
Rugp. 1 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų, Dukterų Draugijos ir 
Darbininkų klubo mėnesi
nis susirinkimas. Valdyba 
ir įvairios biznio komisijos 
davė raportus iš pereito 
mėnesio veiklos. Iš raportų 
paaiškėjo, kad pereiti mė
nesiai buvo pasekmingi •— 
biznią pagerėjo.

Liepos 4-tos parengimas 
ir turistams sugrįžus iš 
Lietuvos parengimas taip 
pat buvo geri.

L.S.D. draugija nuošir
džiai dėkoja darbininkams 
ir mūsų geroms gaspadi- 
nėms už taip gerą pasidar
bavimą laike parengimų.

Mirė trys nariai
Ignas Lozoravičius, 72 m. 

amžiaus, mirė liepos 6-tą, 
palaidotas liepos 8-tą, Hjope 
Cemetery. Paliko žmoną 
Nellie (Nestor) Lozoravi- 
čienę, sūnų Edvardą J. Lo- 
zoravičių, ir dvi seseris— 
Evą, V. Pačesos žmoną, ir 
Margaret, Philip Juciaus 
našlę. Ignas buvo pažangus 
žmogus, priklausė prie pa
žangių organizacijų, nuolat 
rėmė darbininkų judėjimą 
ir lietuvių spaudą. Gaila 
gero draugo netekus.

Povilas Vizbaras, 65 m. 
amžiaus, mirė rugp. 7 d., 
palaidotas rugp. i9 d., Hope 
Cemetery. Povilas paliko 
liūdesyje devynis brolius— 
Joseph, Antaną ir Charles 
Worcesteryje, Aleksandrą, 
Jurgį, Frank, Joną, Igną ir 
Bronių Lietuvoje; dvi se
seris -— Barborą, .žmoną 
J. Lietuvniko, Shrewsbury, 
ir Mary, žmoną J. Maho
ney, Buffalo, N. Y. Vizba
ras priklausė prie Lietuvių 
Susivienijimo Ameriko j e, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos, ir Šv. Jurgio 
draugijos.

Taipgi mirė J. Kątkaus- 
kas, Norwood, Mass.

Lietuvos S.D. draugija 
pareiškė nuoširdžią užuo
jautą velionių šeimoms, gi
minėms ir draugams, taip 
pat suteikė paskutinį pa
tarnavimą, gyvų gėlių vai
nikais. Lai įnirusiems drau
gams būna lengva šios ša
lies žemė!
Labor Day — Field Day

L.S.D. Field Day įvyks 
rugsėjo 2, 3 ir 4 dienomis 
Olympia parke. Tai bus vie
nas iš šauniausių parengi
mų. Bus daug gerų “prai-_ 
zų", skanių valgių ir gėri
mų. Bus šokiai, gal ir graži 
programa. J. Dirvelio or
kestras gros.

L.S.D. , draugija kviečia 
visus dalyvauti.

Sekantis susirink imas 
įvyks rugsėjo 5 d., 7:30 va
karo, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass.

Rep.

Vėl pasisakė prieš 
gimdymo kontrolę

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų viršininkai iš 
National Institute of 
Health pasisakė prieš gim
dymų kontrolę mūsų šalyje.

Jie pripažino faktą, kad 
gyventojai sparčiai auga, 
daugelis tėvų negali tinka
mai aprūpinti vaikus mais
tu, drabužiu ir mokslu. Bet 
sako, kad “tėvai gal nesu
tiks su kontrolės patari
mais."

Instituto viršininkai sako, 
kad JAV mielai pagelbės 
gimdymų kontrolėje Indijo
je, Pakistane, Japonijoje ir 
kitur, bet ne namie.

Sienos iš stiklo pluošto
Nuostabiai plonyčius siū

lus mechanizmai ištempia 
iš lydyto stiklo. Stikliniai 
siūlai šiandien naudojami 
įvairiausiems reik a 1 a m s , 
jiems galima suteikti nori
mų savybių. Medžiaga, pa
gaminta iš stiklo pluošto, 
gali būti tanki ir kieta, 
minkšta ir lanksti, ji gali 
praleisti drėgmę arba visiš
kai jos nepriimti, būti pui
kiu elektros arba dujų izo
liatoriumi, būti atspari 
karščiui ir t. t>

Naujos medžiagos kuria
mos Visasąjunginiame stik
lo pluoštų mokslinio tyrimo 
institute.

Įeikime į seno tipo dau
giaaukštį namą. Jo mūri
nės sienos masyvos, storos. 
Ar būtina garso bei šilumos 
izoliacijai naudoti tiek daug 
medžiagų ir bereikalingo 
darbo? Pasirodo, ne. Štai 
institute pagaminta 5 cm 
storio plyta iš naujos stik
lo pluošto rūšies. Ji ir pa
keis dalį -storos sienos. Pro 
ją nepraeis.met garsas, nei 
šiluma, nei drėgmė, o ply
tos svoris visiškai menku
tis.

Šis stiklo pluoštas pui
kiausiai sulaiko ir šaltį. To
dėl jį galima naudoti šaldy
tuvuose, jie nepakeičiama 
izoliacinė medžiaga laivų 
statyboje. Instituto moksli
niai darbuotojai surado dar

JAV LAIVAS ĮVAŽIAVO 
Į TSRS TANKERĮ

Maskva. —Gibraltaro są
siauryje plaukė Tarybų Są
jungos tankeris “Trud" su 
17,000 tonų naftos link Ku
bos. Staigiai greitu smar
kumu atplaukė E. J. Smith 
Go. laivas “Janet Quinn" ir 
įvažiavo į TSRS laivo šo
ną. Abu laivai nukentėjo ir 
įplaukė į anglų prieplauką 
Gibraltare.

vieną minėto pluošto pritai
kymo sritį. Tai požeminių 
h i d r o įrengimų izoliacija. 
Jie pagamino iš stiklo 
pluošto specialią juostą, 
lengvai susukamą į rulonus, 
kuria galima bus izoliuoti 
vamzdžius. Yra apskaičiuo
ta, kad, naudojant naująją 
vamzdžių izoliaeją, jų am
žius bus prailgintas 2-3 • 
kartus.

Užraktas be rakto
Pasirodė nauji užraktai, 

kuriems nereikia... raktų. 
Skelbiama, kad tokie užrak
tai labai saugūs.

Nauji užraktai — elek
triniai. Norint atidaryti 
duris, turinčias tokį užrak
tą, reikia rakto vietoje nau
dotis mygtukais. Iš 12 myg
tukų, kuriuos turi užraktas, 
reikia paspausti 4 mygtu
kus, kad durys atsidarytų. 
Iš šių 4 mygtukų du reikia 
pasausti griežtai nustatyta 
tvarka vieną po kito per 
tam tikrą laiką. Tik tuo 
atveju toks durų užraktas 
pats “atsirakina." Tai at
lieka elektrinės relės. Šis 
atidarymo kodas gali būti 
pakeistas bet kuriuo metu. 
Jei mygtukai paspaudžiami

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

AIDO CHORO
METINIS PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį 
Rugpiūčio-August 20 d.

OLYMPIA PARKE
Kviečiame visus atsilankyyti. Val

gių ir gėrimų bus užtenkamai. Taip
gi rūpinamiesi sudalyti dainų pro
gramą. ( Iki pasimatymo,

Aido Choras
(60-66) . .

WORCESTER, MASS.
Tri,jų Hienų “Field Day“

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draw* 
gijos Moterų Komitetas rengia 
“Field Day” Labor Day šventės pro
ga, Rugsėjo-Sept. 2, 3 ir 4 dieno
mis, Olympia Parke. ' ..;

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

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

Rengėjos.
(63-64)

Staigi mirtis
Rugpiūičo 4 d. važiuoda

mas automobiliumi staigiu 
širdies smūgiu mirė Pattsy 
Sessa. Pattsy buvo veiklio
sios Marijonos Misevičie
nės - Lideikienės žentas, 
jos dukters Bronės gyveni
mo draugas, kurie yra įsi
kūrę netoli Peekskill, N. Y.a

Sulyg vietinio laikraščio 
“Star" padavimų, Pattsy 
vaižuodamas savo automo
biliumi, turėjo su savimi jų 
auklėjamą 7 metų vaikutį. 
Kada jis staiga mirė, tai 
automobilis atsirėmė į krū
vą akmenų ii? didokai apsi
daužė, bet vaikutis liko gy
vas, tik su keliomis mažo
mis žaizdomis.

Velionis buvo 48 metų 
amžiaus, H-ojo pasaulinio 
karo veteranas,.ir buvo pa
laidotas Pinelawn veteranų 
kapinėse. Paliko dideliam 
liūdesy savo moterį Bronę, 
5 brolius, seserį ir senus tė
vus. šermenyse dalyvavo 
Bronės motina Lideikiene, 
gyvenanti Largo, Florido
je; jos teta Briedienė su sa
vo vyru, jo visi giminės ir 
motina. Tėvas negalėjo da
lyvauti nes sunkiai serga. 
Jo kūnas buvo pašarvotas 
Clark Funeral Plome,, York 
Town Heights ir palaidotas 
rugp., 8 d.

Mes reiškiame didelę 
užuojautą visiems jo arti
miems toje tragiškoje va
landoje. " , j
i • Reporteris B.

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
piūčio. Tas buvo reikalingo, kad 
tinkamai prisirengti įvykinimui 
“Field Day" parengimo, Olympia 
Parke, rugsėjo 2, 3 ir 4 dienomis. 
Prašome visas dalyvauti. Pradžia 

vol. vakare. — M. S.
(63-64)

7

ROCHESTER, N. Y.
Gedcmino Draugystės metinis pik

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

Kviečia Rengėjai’ 
(63-64)

ne tie arba ne ta tvarka, 
kaip reikalauja šis kodas, 
a u t o m a t i š kai įsi jungia 
aliarmavimo sistema.

TSRS K. partijos. 
naujos taisykles

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partija 
ruošia naują konstituciją, 
kurios turinys bus paskelb
tas rugpiūčio 20 dieną.

F. R. Kozlovas jau aiški
no spaudos atstovams nau
jas taisyklių pakaitas. Į 
partijos Centralinį komite
tą ir kitas vadovaujamas 
įstaigas laike kiekvieno su
važiavimo bus darinkta vie
nas ketvirtadalis naujų na
rių. Narys negalės pasilik
ti vadovaujamose įstaigose 
daugiau, kaip tris terminus 
pagrečiui.

Newark, N. Y. — Brie
dis buvo atėjęs į miestelį ir 
išmušė du langus.

Bayonne, N. 1
Klaidos atitaisymas

“Laisvėje" iš rugpiūčio 
11 d. pasakyta, kad Mary 
Klis pridavė pinigus už 
“keturias “L" prenumera
tas" turėjo būti už tris — 
savo ir dvi į Lietuvą. Mylių' 
į Conn. Valstiją ir atgal pa
dariau ne 124, o 224 —B. P.

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Meno Choras rengia 

gegužinę, įvyks Rugpiūčio - August 
20 d., paprastu laiku ir toje pa
čioje vietoje. Štai nurodymai, kaip- 
surasti: Važiuokite Chasdon Road 
6 Rt. iki 306 kelio ir už vienos 
mailės dešinėj pamatysite Cities 
Service gasolino stotį, pro jų sukite 
į dešinę ir tuojau ųž tos stoties 
rasite pikniką.

Komisija kviečia visus ir visas 
atsilankyti, kaip vietinius, taip ir 
iš apylinkės. šeimininkės ruošia 
skanius pietus, o choras sudainuos 
keletą dainų. Čia tyrume ore links
mai praleisite’ laiką.' Nes jąu ma
žai laiko beliko mums tyru oru 
pakvėpuoti, tačiau dar turėsime 
porą išvažiavimų. Spaudos gegu
žinė įvyks rugsėjo 3 d. toje pačioje 
vietojo. Rengėjai <, (64-6Š)

LAWRENCE,' MASS.
Banketas pasitikimui iš Lietuvos 

sugrįžusių- turistų įvyks Rųgpiūčio- 
August 19 d., 1-nją vai. popiet, 
Maple Parke.

Bus didelė grupė turistų ir jie. 
papasakos savo įspūdžius, įgytus 
Lietuvoje. Tad būkite visi ii* at
siveskite savo draugus.

Kviečia Rengimo Komisija
(64-65)’

KRISLAI “
Tąsa iš 1-mo pusi.) ■ 

džių, parodydamas, ką jie pa
vogė, kiek pavogė, kur pavo
gė, nuo ko pavogė. Bet, sa
kau : parašyk su įrodymais. 
Už tai būsi vyras!

Tik šiaip sau, akies plotu; 
kaip pats padarei,— apvagia 
ųai mūsų brolius ir sesutes,— 
yra nedora, nežmoniška; tai 
tik vandens pylimas ant lie
tuvių tautos priešų malūno...-

Sulaukęs 93. metų amžiaus; 
mirė senas Scrantono miesto' 
gyventojas Pranas Živatas-Ži- 
vatkauskas.

Jei atsirastų asmuo, kuris 
objektyviai parašytų živato 
biografiją, ji būtų įdomi.

Reikia atsiminti, kad živa- 
tas kadaise veikė kartu su J; 
Šliupu ir kun. V. Demskiu. 
Jis kadaise, būdamas SLA 
prezidentu, turėjo ir kaž kokį 
skandalėlį su ano meto socia^ 
listais.

Rodosi 1938 metais, sutikęs 
jį Scrantone, klausiau:

— Pasakykite man, p. ži- 
vatai, kas jūs dabar esate, 
kuriai srovei priklausote ?

— Jokiai!—atsakė jis. — 
Lietuviškoj politikoj partijos 
man nerūpi. Manęs pilnai ne
patenkina nei jūsų spauda, 
nei sandariečių, nei socialistų, 
o klerikalų iš viso nekenčiu.

P. živatas niekad nebuvo • 
pažangiosiose pozicijose, bet 
jis buvo sukalbamesnis už 
daugelį kitų “iš anos pusės’- 
žmonių. '

Antano Metelionio Raštai

Apie Dievus ir Žmones
Autorius suteikia daug rimtų mokslinių įrodymų apie 

tai* kaip atsivado .tikėjimai, kaip pagaliau išmistijami 
patyš dievai ir jų garb mimai. ’

Duoda daug aiškių istorinių išvadų apie religinius 
prietarus, kurie kaip saulė ledą tirpina mintį 

įkalbamojo už^rabinio gyvenimo.

KNYGA Iš 280 PUSLAPIŲ, KAINA $2.00
Gaunama ’’Laisvės” Knygyne. Reikalau’dami rašykite:

Laisve,
102-02 Liberty Avenue
Ozone Park 17, N. Y.

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

44Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikes Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 

. amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančia jai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

! rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar-

‘ bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
Gaunama “Laisves" Knygyne 

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

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

te p.-Laisvė (Liberty)—Antra d., rugp. (Aug.) 15,. IMI

M



Anele Ventienė pasakoja 
apie Tarybų Lietuvą

Anelė Ventienė — idomi 
moteriškė; įdomi ir jos pra
eitis.

Ji gimė Brooklyne, bet 
1921 metais jos tėveliai K. 
ir A. Juškai grįžo į Lietu
vą, tai ir ją mažytę išsive
žė.

Sunkus, vargingas ten 
buvo gyvenimas, tai Anelė, 
pasinaudodama JAV pilie- 
tyybe, 1938 metais grįžo į 
gimtąjį Brooklyną. Neužil
go čia ištekėjo už Povilo 
Ventos ir šiuo metu tebegy
vena Forest Hills, auginda
mi du sūneliu, Konradą ir 
Povilą.

Bet Kazys Juška, Anelės 
tėvas, išvykdamas iš 
Brooklyn© čia paliko sau 
gražų paminklą — Aido 
chorą. K. Juška buvo arti
mas muziko Leono Eremino 
bičiulis; Kazys turėjo gerą 
balsą ir mėgo dainuoti. Tai
gi K. Juška, L. Ereminas, 
V. Januška (pastarieji abu
du jau mirę) ir kiti sumanė 
suorganizuoti Aido chorą. 
Jų pastangos nebuvo tuš
čios — choras buvo suorga
nizuotas ir jis tebegyvuoja 
—greit minės savo penkias
dešimtmetį! Kai Anelė vy
ko į JAV, tėvas jai sakė:

—Kai pasieksi Brooklyną, 
kai gausi darbą,. pradėsi 
gyventi, tuojau stok į Aido 
chorą, kurį ir aš padėjau 
organizuoti ir kuriame dai
navau: juk turi puikų so
praną !..

Anelė taip ir padarė: 
tuojau įstojo į Aido chorą, 
dainavo ir po šiai dienai ja
me tebedainuoja.

Kodėl aš čia tai primenu?
Todėl, kad šiemet aidiet.ė 

Anelė Ventienė su pirmąja 
JAV lietuvių turistų grupe, 
pasiėmusi abudu savo sūne
liu, nuvyko Lietuvon, nuvy
ko aplankyti savo tėvų gim
tąją žemę, ir ypatingai bu
vusi aidietį, savo tėvelį Ka
zį Jušką, jau sulaukusį 75 
metu amžiaus. Anelės moti
nai — 65 metai.

Ką ji pasakoja?
Šeši šiemetinės pirmosios 

JAV lietuvių turistų gru
pės nariai buvo pasilikę 
Lietuvoje ilgesniam laikui 
—apie septynias savaites 
ten pabuvojo: A. Ventienė 
su sūnumus, E. Brazauskie
nė, J. Siurba ir klevelandie- 
tis jaunuolis Plaus. Pasta
rieji du, šiuos žodžius ra
šant, dar negrįžo — pasili
ko Maskvoje, o iš ten dar 
vyks dienai kitai į Paryžių.

Kalbuosi su Anele:
—Kaip atrodo tarybinė 

Lietuva?
—Nėra jokio palyginimo 

su buržuazine, kurią aš pa
likau. Miestai gražūs, Šva
rūs; visur fabrikai, ir nau
ji statomi. Mokyklos. Žmo
nės gražiai apsirengę. O tas 
jaunimas!.. Koks jis gyvas, 
pamokytas!.. Smetonos val
dymo laikais mūsų gyveni
mas buvo labai sunkus. Da
bar mano tėvelis aprūpin
tas pensija, gyvena kaip 
reikia, kaip žmogus...

—Ką gi ten veikė jūsų 
sūnūs? — klausiu.

—Vaikai abudu buvo Pio
nierių stovykloje Kačergi
nėje. Povilas ir aš labai no
rėjome, kad kiek tiek pa
žintų Lietuvą, kad pramok
tų geriau lietuviškai kalbė
ti. Todėl nusivežiau juodu. 
Jie susidraugavo su istori
ko J. Jurginio šuneliais, ku
rie mokosi angliškai

Klausiu berniukų:
»—Ar jums patiko Pionie

rių stovyklą ?
—Patiko! — atsako Po

vilas, jaunesnysis.

—Kur jūs ten gulėjote?
•—Palapinėse, — aiškina 

Konradas.— Ten buvo spe
cials mums lovelės.

—Ką daugiau matėte 
Lietuvoje?

—Buvome Birštone, bu
vome Neringoje, — neat
menu, kuris jų tai sakė.

Abudu Ventukai jau ge
rokai pramokę lituviškai, 
bet ir angliškai nepamiršta: 
kad tik kiek, dar vis stve
riasi už angliško žodžio.

Klausiu Ventienčs:
—Ką gi jūs veikėte, atsi

skyrę nuo savo grupės, kai 
ji grįžo namo?

Nellie Ventiene
—Pagyvenome sostinėje: 

mudvi su Elena buvome 
“Vilniaus” viešbuty, o J. 
J. Siurba — “Neringos”. 
Sako, jam ten buvę ramiau. 
Bet mudviem su Elena la
bai patiko “Vilniaus” vieš
butis. Apie aštuonias die
nas praleidome Palangoje. 
Kiek ten svieto! Kiek ten 
vasarotojų!.. Iš kur jie ir 
imasi!.. Kalbėjausi su Pa
langos miesto majoru Pet
ru Miciūnu (Povilo Ventos 
geras draugas). Jis labai 
pasitenkinęs, kad “Laisvė
je” R. Mizara gražiai apra-į 
še apie Palangą ir Kretin
gos rajoną. Jie dabar ten 
gauna “Laisvę” ir ją ati
džiai skaito...

Klausiau Anelę, ar susi
tiko jbsu Lietuvos turis
tais, kurie 1960 metų gale 
lankėsi JAV?

Taip, sutiko eilę jų, bet 
dauguma buvo išvykę atos
togų — tų nematė.

—Palangoje mačiau poe
tą Eduardą Mieželaitį, bet 
jis manęs tur būt nepažino, 
o aš nedrįsau jo užkalbinti.

—Reikėjo užkalbinti, — 
pastebėjau aš, —rėkė j o pa
sikalbėti. Poetas labai 
draugiškas žmogus; jis bū
tų jus labai gražiai pamy
lėjęs.

—Bet va, kas blogiausia, 
—tęsia Anelė: — sunkiai 
buvo susirgęs rašytojas Al
fonsas Bieliauskas, gulėjo 
ligoninėje. Bet kai šiek 
tiek susveiko, jis mus ap
lankė. Rašytojas Sluckis 
buvo išvykęs iš Vilniaus, 
tai jo nematėme. Ekono
mistas K. Meškauskas mus 
pasiėmė, nusivedė į savo 
namus ir gražiai pavaišino. 
Taipgi mus puikiai šampa
nu pavaišino dailininkas- 
skulptorius K. Bogdanas, 
neseniai lankęsis Niujorke. 
Svetingi tie Lietuvos žmo
nės, mokslo žmonės, daili
ninkai, rašytojai, valdžios 
pareigūnai ir eiliniai pilie
čiai. Mačiausi ir kalbėjausi 
ir su akademiku Kostu 
Korsaku.

Anelė nutilo. Pagalvojusi, 
tęsė:

—Bet puikiausias vaišes 
mūsų grupei davė tai K. 
Glikas, Lenino vardo kolū
kio pirmininkas Šakių rajo
ne. Mes nuvykome pas jį į 
kolūkį, apžiūrėjome, —koks 
puikus kolūkis, kaip gražiai 

žmonės ten gyvena! K. Gli
kas, atsimenu, neperdėda
mas apie jį “Laisvės” salė
je mums pasakojo. Ale ir 
balių jis mums iškėlė; nie
kad nepamiršime!..

Klausiu:
—Kaip šiemet atr o d o 

derlius Lietuvoje?
—Labai geras! — atsako 

Anelė.—Tik gaila, kad ant
roje liepos mėnesio dalyje 
ir rugpjūčio pradžioje bu
vo ten per daug lietaus. O 
gal taip buvo tik Žemaitijo
je, gal kitur Lietuvoje nely- 
jo tiek daug. Lietus galėjo 
pakenkti javus nuimti nuo 
laukų.

—Kaip patiko Maskva?
—Maskva nepapra štai 

graži ir gyva. Koks mies
tas! Kokia ten statyba 
vyksta. Mums atvykus į 
Maskvą pastebėjome ir pa
jutome, kad ji gyvena kaž 
kokį n a u j a entuziazmą. 
Žmonės, mat, ruošėsi did
vyrį — Germaną Titovą, 17 
kartų erdve apskridusį Že
mę, — sutikti. Miestas puo
šėsi; maskviečiai apie tai 
tik ir tekalbėjo... Kaip bū
tų buvę smagu, jei mes dar 
vieną dieną (trečiadienį) 
būtume ten pasilikę ir pa
matę tą nepaprastą jauną 
vyrą...

Toks buvo neilgas mano 
pasikalbėjimas su mūsų 
dainininke Anele Ventiene 
ir jos sūneliais.

Ns

Malonios viešnios- 
Mary ir Mary Ann

Praėjusį penktadienį mus 
aplankė tik iš Seattle, Wa
shington, sugrįžusi mūsų 
sena brooklynietė ir įžymi 
veikėja Mary Zeikienė 
(Wilsoniene) su savo taip 
pat mums labai gerai pa
žįstama dukra Mary Ann 
(Mrs. Jarski). Draugė Zei
kienė sakosi labai pasiil
gusi Niujorko draugų ir 
mananti čionai tūlą laiką 
pagyventi. Kaip žinia., Wa
shington valstijoje jinai 
gyveno pas Mary Ann ir 
žentą, kurie mokėsi Wash
ington© valstijos universi
tete, o ji jiems padėjo su 
namų ruoša. Abudu jau
nieji baigė mokslą. Mary 
Ann gavo “Master’s Deg
ree of Chemistry”. Tai 
aukšto mokslo ir pasižymė
jimo laipsnis. O jos vyras 
Edy baigė inžinieriaus pro
fesiją. Juodu dabar apsi
gyvensią West Palm Beach, 
Floridoje. Edy jau ten dir
ba.

Įdomu, kad šią labai ilgą 
kelionę iš Seattle į Niujor
ką Mary ir Mary Ann atli
ko automobiliumi. Ėmė 
net penkias dienas. Maši
ną vairavo Mary Ann. Vy
ko per Montanos valstiją. 
Ten, sako, tiesiog baisus 
vaizdas: net trijose valsti
jose sausra yra sunaikinu
si visus javus.

Abidvi moteriškės labai 
gražiai, gerai, linksmai nu
siteikusios. Tikimės, kad 
mūsų. Mary vėl tuojau ak- 
tyviškai įsitrauks į mūsų 
pažangųjį veikimą. Jos spe
cialybė, kaip žinia, tai gas- 
padiniavimas mūsų paren
gimuose.

Beje, Mrs. Mary Ann 
Jarski laukiasi kūdikio. Jis 
turįs “pribūti” kada nors 
gruodžio mėnesį. Visi mes 
linkime jai didžiausios lai
mės tiek baigtoje profesi
joje, tiek šeimyniniame gy
venime.

Rep.

San Pedro, Calif. — Nu
leido į vandenį naują laivą 
“Japan Mail”, 15,000 tonų 
įtalpos. Jis pastatytas su 
naujais patobulinimais.

Pasikalbėjimas su turistu 
Jonu Markevičiumi

Penktadienio priešpietė- 
je į redakciją užėjo Jonas 
Marks (Markevičius) su 
Julium Kalvaičiu. Abudu 
buvę rochesteriečiai, seni 
pažįstami, geri bičiuliai, 
malonūs, pažangūs draugai, 
dideli mūsų spaudos ir vi
so judėjimo patriotai. Įdo
mu ir tas, kad juodu be
veik vieno amžiaus: Jonas 
79, o Julius 77 m. Drg. Jo
nas Marks jau senokai gy
vena Yucaipoje, Calif orni- 
joje. Ten ji;f gražiai įsikū
ręs. Pažiūrėjęs į jį nesaky
tum, jog jis jau yra sulau
kęs tokio gražaus amžiaus. 
Atrodo sveikas, vikrus, kal
boje gyvas, akuratnas. •

Kaip žinia, d. Marks lan
kėsi Tarybų Lietuvoje sų 
šios vasaros antrąja ameri
kiečių lietuvių turistų gru
pe. Įdomu buvo nors trum
pai išgirsti jo iš Tarybų 
Lietuvos parsivežtus įspū
džius. Jis sugrįžo kuo ge
riausiai nusiteikęs, pilniau
siai pasitenkinęs atlikta 
ilga kelione.

Klausių aš jo:
—Iš kokios apylinkės 

Lietuvoje paeinate ir kaip 
seniai jau Amerikoje gyve
nate?

—Liet u v o j e gimiau 
ir aug a u Ramygalos 
apylinkėje, Rakynės kaime, 
—sako Janas. — Į Jungti-5 
nes Valstijas atvykau prieš 
52-jus metus.

—Ar buvote nuvykę į sa
vo tėviškę?

—Taip, buvau, dvi dienas 
praleidžiau. Iš Vilniaus pa
siėmiau taksę ir nuvykau. 
Deja, iš saviškių, iš artimų
jų nieko neberadau. Visi 
jau išmirę.

—O kaip viskąs bendrai 
šiandien Lietuvoje atrodo? 
—klausiu šio seno apdai
raus pažangiečio. —Ar ne
sijauti nusivylęs kelione?

—Kur tau būsi nusivylęs. 
Daug ką pamačiau, pama
čiau naują Lietuvą.

Na, ir Jonas pasakojo 
savo įspūdžius. Jų daug. 
Jie dideli. Be Vilniaus lan
kėsi Kaune, Drūskininkuo- 

V. Černiauskas džiaugiasi 
apsilankęs Lietuvoje

Trečiadienį, rugpiūčio 9 
d., grįžo iš Lietuvos antroji 
amerikiečių turistų grupė. 
Tarp kitų joje buvo ir ži
nomas pažangietis Vincas 
Černiauskas (Wm. Cher- 
ney)iš Rochester, N. Y.

Kadangi jis yra senas 
mano pažinties draugas, 
tai sutikau jį, parsivežiau 
nakvynei ir todėl turėjau 
progą plačiau pasikalbėti 
apie jo patyrimus.

—Kaip kelionė? — klau
siau jo.

—Sakysiu, kad kelionė 
buvo labai įdomi, daug ma
čiau, daug patyriau, sužino-' 
jau apie Lietuvą, bet, mano 
amžiuje, jau sunki, —sako 
Vincas. — Vienok dabar ži
nau Lietuvos liaudies gy
venimą, didelius pasieki
mus, jos gyvenime dar esa
mus trūkumus ir džiaugiuo
si tą patyręs.

Černiauskas paeina iš 
Černiauskų kaimo, Leipa
lingio pašto, Lazdijų rajo
no. Jis Lietuvoje turi šešias 
seseris ir du brolius. Sakė, 
kad su giminėmis praleido 
apie dvi paras, gerai pasi
kalbėjo, skaniai pavalgė ir 
pauliojo. Černiauskas par
sivežė' apie 200 paveikslų, 
daugumoje, nutrauktų su jo

se ir kitur. Visur turistai 
buvo gražiai, šiltai priimti. 
Ypač į Joną padarė gilų 
įspūdį dabartinės Lietuvos 
pareigūnų draugiškumas. 
Girdi, visur, kur buvome, 
miestų galvos, miestų ma
jorai su mumis kartu val
gė, kartu vaišinosi, kartu 
dainavo. Nebematėme nė 
vieno pasipūtėlio!” — su 
giliu pasitenkinimu pareiš
kė Jonas.

Tiesa, sako d. Markevi
čius, matėsi kaimuose ir 
priemiesčiuose dar nema
žai senų, sukrypusių pasta
tų bei “laužų”, kuriuose 
žmonės tebegyvena.

•—Bet, viena, vyriausybė 
nepaspėjo naujų namų vi
siems pristatyti, —sako Jo
nas. —Antra, senuosius lau
žus nebeapsimoka remon
tuoti, taisyti, nes vistiek 
reikės juos nugriauti. Pla
nas yra, kad kolūkiuose bū
tų pastatyti modern i š k i 
prie vienos vietos namai, su 
visais moderniškais įrengi
mais, kad ir ten žmonės ga
lėtų gyventi civilizuotai, 
taip, kaip mes 1 gyvename 
miestuose. Prie to einama.

—Na, o statybos Lietuvoj 
labai, labai daug. Ir statomi 
didžiuliai, po keliasdešimt 
šeimų apartmentiniai na
mai. Puikūs, gražūs. Sta
tomi taip, jog apie kiekvie
ną namą yra gražios tuš
čios vietos.

Anot d. Markevičiaus, tai 
visai nauja Lietuva, jos nė 
palyginti negalima prie tos 
Lietuvos, kurią mes seniai 
palikome. Jam patiko Lie
tuvos žmonės, ypač jauno
ji karta.

—Kaip su maistu, kai ku
rie turistai skundžiasi, kad 
jiems buvo sunkoka prie 
nepaprasto maisto prisitai
kyti. Girdi, sako, per daug 
visokio riebaus maisto duo
da ir tt.?

—Jokio sunkumo su mais
tu aš neturėjau, — sako 
Jonas. — Valgiau viską ir 
viskas man patiko.

Entuziastiškai kalifor- 
nietis k a 1 b ė j o apie tai, 

kaip jis buvo nuėjęs 
į Vilniaus ligoninę pa
tikrinti savo sveikatą. Jo 
sveikatą, tikrino maloni, 
graži gydytoja. Paskui į 
viešbutį pribuvo slaugė su 
“bonkomis” ir jam ant 
nugaros sustatė.

— Ir ar žinote! — sako 
kalifornietis, — jog man 
visa tai nieko nekašta- 
v o ? Tik septynias ka
peikas užmokėjau už milte
lius. Visas gydymas Lietu
voje nemokamas. Tai labai, 
labai didelis dalykas!

Išeidamas svečias paliko 
“Laisvei” dovanėlę — $10. 
Širdingai jam ačiū!

Būtų gerai, kad draugas 
Markevičius, sugrįžęs į Ca
lif orniją, ten plačiai lietu
viams papasakotų savo 
įspūdžius, įgytus Tarybų 
Lietuvoje. Jie yra nuošir
dūs ir įdomūs.

Rep.

A. Velička gražiai 
sveiksta

Praėjusį šeštadienį teko 
aplankyti mūsų visų myli
mą ir veiklų draugą Alek
sandrą Veličką, kuriam 
rugpiūčio 8 dieną buvo pa
daryta Forest Hills Gene
ral Hospital skaudi ir rim
ta operacija. Kaip žinia, 
Alekas buvo susirgęs gana 
staigiai. Sako: laimė, kad 
greitai buvo nuvežtas ligo
ninėn ir tuojau griebtasi 
pagalbos. Keleto valandų 
pavėlavimas galėjo būti pa
vojingas... Kaip ten be
būtų, dabar Alekas jaučia
si jau gana gerai, operacija 
pasirodo ger a i pavykusi 
ir, labai galimas daiktas, 
kai šiuos žodžius skaitysi
te, jis jau bus sugrįžęs į sa
vo namus.

Matote, kaip kartais su 
ta mūsų sveikata pasitaiko. 
Drg. Velička didžiavosi, 
kad per visą savo jau gana 
gražų amžių nebuvo turėjęs 
jokio reikalo su ligoninė
mis, kaip va, nelaukiant ir 
nesitikint, užėjo kas nors ir 
paguldė po chirurgo peiliu!

Visi mes linkime mūsų 
draugui k u o greičiausia 
pilnai, sugyti ir vėl su mu
mis kartu dalyvauti mūsų 
bendrose pastangose pada
ryti šį taip labai neramų 
pasaulį ramesniu ir švieses
niu visai žmonijai.

Rep.

giminėmis ir jo gimtinės 
apylinkių. Jų tarpe turėjo 
ir nuotrauką jo bestovin
čio prie paminklo tėvo, ku
rio kapą aplankė.

Černiauskas sakė, kad 
Lietuvoje labai draugiški 
valdininkai, įvairių įstaigų 
pareigūnai ir moksleiviai. 
Jam buvo proga susitikti 
ne vien su broliais, seseri
mis, giminėmis, bet ir su 
buvusiais jo mok y k 1 o s 
draugais ir nuoširdžiai pa
sikalbėti.

Jis su kitais turistais at
vyko į Vilnių, o vėliau lan
kėsi Druskininkuose, Tra
kuose, Kaune, Klaipėdoje ir 
dar eilėje miestų. Sakė, kad 
iš kelionės ir apie Lietuvą 
parašys, tai aš ir palieku 
jam tą padaryti.

Jiems išvykstant iš Lie
tuvoj buvo suruoštos išleis
tuvės, kur turistai kalbėjo, 
aiškino savo įspūdžius, da
rė pastabų apie esamus trū
kumus.

Iš Maskvos jie skrido į 
Jungtines Valstijas. Tą ry
tą Maskva buvo pasipuošu
si priimti kosmonautą Tito
vą. Jį buvo iškilminga, vi
sur jau buvo masės žmonių.

Linkiu Černiauskui pasil
sėti., ir lauksime jo įspū
džių. D. M. š.

Susitikome su 
turistais

Praėjusį šeštadienį, kaiįo 
žinia, Aido choras buvo su- 
ruošęs sugrįžusiems iš Lie
tuvos turistams sutiktuves. 
Priėmimas buvo iš tikro 
puikus, o svečių buvo ku
pina “Laisvės” salė.

Pirmininkas J. Grybas 
iškvietė pakalbėti tuos tu
ristus, kurie čia buvo: J. 
Markevičių, iš Yucaipos, 
Cal., O. Šimoliūniūtę,. iš 
Binghamtono, W. Grauną, 
iš Brooklyn©, ir tris aidie- 
čius: W. Brazauską, Anelę 
Ventienę ir Eleną Brazaus
kienę.

Vieni jų kalbėjo ilgiau, 
kiti trumpiau, bet visi įdo- 
m i a i dalijosi įspūdžiais, 
įgytais Lietuvoje.

Dvi turistės — A. Ven
tienė ir E. Brazauskienė— 
Lietuvoje buvo ilgiau—apie 
septynias savaites, tai jos 
sukaupė daugiau ir įdomės^,, 
nių įspūdžių. (Su A. Veri-M 
tiene pasikalbėjimas telpa 
šiame “L.” numery.)

Eilena Brazauskienė, be 
buvimo Lietuvoje, aplankė 
ir Lenkijos Liaudies Res
publiką, dvi savaites buvo 
Varšuvoje pas savo sesutę 
cirko artistę, tai ji įdomių 
dalykų papasakojo ir apie 
Varšuva.

Nors oras šeštadienį bu
vo labai karštas ir drėgnas, 
tačiau svečiai, skaniai ai- 
diečių pavaišinti, dideliu 
susidomėjimu išklausė su- 
grįžusiųjų kalbas. 2Vs.

Užsienyje nenori 
JAV gamintų filmy

Hollywood, Calif. — Bob 
Thomas rašo, kad katas
trofiškai nupuolė Jungtinė
se Valstijose gamintų' filnAjK 
pareikalavimas užsienyje. 
■ Jis ieško priežasčių. Ir 
įvardina virš pusę tuzino. 
Kiek jam teko patirti, tai 
Europoje nenori JAV ga
mintų filmų, nes jie atitrū
kę nuo gyvenimo. Perdaug 
paremti lytiniu klausimu, 
ir< juose figūruoja “lau
kiniai jaunuoliai”.

Noervenich, Vakarų Vo
kietija. — Pulkininkas G. 
Barkhorn moko vokiečius 
karo lakūnus. Barkhorn gi
riasi, kad būk Antrojo 
pasaulinio karo laiku jis 
numušęs “301 priešų lėktu
vą”.

Katmandu. — Nors ifi- 
cialiai Nepalyje yra už- 
uždrausta vergija, bet 
praktikoje viešai vergus 
parduoda miesto rinkoje.

Teisėjas J. A. Sarafite 
nuteisė visam amžiui į ka
lėjimą Ed. Vogtą, 18-kos 
metų berniuką, kuris 1960 
m. gruodžio 23 dieną užmu
šė Robertą Giuttartį, 14 
metų berniuką. Giuttartis 
siekė pasidaryti pinigų, nu
nešdamas pirkėjams Kalė
dų eglaitę į namus. Vogtas 
pas Giuttartį surado tik 50 
centų.

Jakarta. — Indonezija 
paliuosavo 40,000 buvusių 
sukilėlių.

LLD Antrosios Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 20 August
Steamboat Inn 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-tą vai. ir nuo 
Forest Parkway stoties — 85th St., Jamaica Ave. 
12:30 vai. Kaina $1.50.
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