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KRISLAI

ir ramu, 
vadinami 

Kubos lėk- 
Amerikon. 
didvyriais,

Pagimdė pabaisą.
Niekas jų nekaria... 
Tikroji šunvotė.
To dar neužtenka...
Pirmoji prezidentė pasaulyje. 
Pavojingas viliojimas.
Dėmesio!

— Rašo A. Bimba —

^Atsimenate, kaip viskas pas 
mus buvo “gražu” '• ------
kai kriminalistai, 
oro piratais, vogė 
tuvus ir gabeno 
Mes juos laikėme 
o jų pavogtus lėktuvus pasi
savinome.

Bet štai atsirado piratų, ku
rie pradėjo vogti mūsų lėk
tuvus. Vaje, koks baisus ala
vas visoje šalyje iškilo! Kon
grese jau turime sumanymą 
tokius piratus bausti mirtimi!

Vogimas lėktuvų yra baisi 
kriminalystė. Daugelio žmo
nių gyvybė pastatoma į pa
veju.

Mes tuojau sakėme, k a d 
vogimas ir užgrobimas Kubos 
lėktuvų yra baisi klaida. Tai 
lazda su dviem galais. Tai 
poelgis, kurio negalima sude
rinti su jokiu padorumu ir 
žmoniškumu. Dabar net ' ir 
mūsų valdovai Washingtone 
pamatė, kad tuo savo poelgiu 
užsiauginome pabaisą, kurios 
suvaldymui siūloma mirties 
bausmė.

Wxrai pavojinguose-balsuose 
se skęsta mūsų visas kraštas. 
Kasdien per spaudą, radiją ir 
televiziją 
už karą, 
išmislais 
psichozė.

Girdi, 
“persiimti” dėl Vakarinio 
Berlyno dviejų milijonų žmo
nių “laisvės.”

Betgi tų berlyniečių niekas 
nekaria, nemuša ir nekalina. 
Jiems siūloma gyventi kaip jie 
gyveno. Jiems dar nė vienas 
plaukas nuo galvos nenurau
tas. Tik vieno dalyko iš jų 
reikalaujama, būtent, kad jie 
patys ramiai gyventų ir leistų 
kitiems ramiai gyventi.
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pilasi propaganda
Visokiais 

kurstoma
būdais ir 
karinė

ir eikimeruoškimės

Mūsų Dėdė Samas sunkiai 
.serga nauja, keista ir pavo
jinga liga. Taip sako Chica- 
gos kunigų marijonų “Drau
gas” (rugp. 11 d.).

Kas toji per liga? Tik ne
sijuokite :

“Apsėdo Dėdę Šamą raudo
nosios šu n voty s ir nuo jų gy
dymasis kasdien darosi komp- 
likvotesnis”
. Kurie vaikais būdami sir- 
got% šunvotėmis, žinote, kokia 
tai niauri ir skaudi liga.

Vargšas mūsų Dėdė Samas!
Bet jau jeigu iš tiesų mū

sų Dėdę Šamą apniko kokia 
kvaraba, tai jau tik ne rau
donoji. Kur nepasisuksi, ku
nigai, vyskupai, kardinolai ir 
davatkos knibždėte 
Tai tikros šunvotės, 
gydymasis iš tikrųjų 
darosi vis sunkesnis.

knibždi. 
Nuo jų 
kasdien

Gal pagaliau susiprato, o 
gal tik išsigando ir smetoni
nės “Vienybės” redaktorius 
Juozas Tysjiava. Karo jau ir 
jis nebenorįs. Nes, girdi, “to
kio karo atveju negalėtų bū
ti nei laimėjimų, nei užkaria
vimų, o tik vienas, visuotinis 
visos žmonijos pralaimėji
mas.”

Mes puoširdžiai sveikiname 
kiekvieną balsą prieš karo 
kurstytojus, prieš karo pavo
jų. Sveikiname ir buvusį po
etą už suradimą drąsos paši
lą i prieš karą.

let to neužtenka. Reikia 
dSr darbais įrodyti savo atsi
vertimą. Dar niekur nematė
me, kad mūsų Juozas 'būtų 

Tąsa 5-tame pusi.

JAV, Kubos liaudis ir Lotynų 
Amerikos šalių politika

Punta del Este. — Ame
rikos valstybių, konferen
cijoje žymi delegatų dau
guma žiūrėjo j Jungtinių 
Valstijų ir Kubos nesutiki
mus, kaip į šių dviejų šalių 
reikalą, kuris nieko bendro 
neturi su kitomis Amerikos 
šalimis.

JAV delegacijos pirmi
ninkas D. Dillonas stengė
si įrodyti, kad Kubos nau
joji santvarka “sudaro pa
vojų Lotynų Amerikos ša
lių santvarkai“. Bet pačioje 
konferencijoje paaiškė j o,1

Kas yra ruošiama 
Tolimuose Rytuose
New Yorkas. — “The 

New York Times” kores
pondentas praneša iš Japo
nijos sostinės: “U.S. Paci
fic Fleet Ready for Ginsis”. 
Gi UPI žinių agentūra pra-. 
neša iš Tokio, kad “Nauja 
krizė artinasi Tolimuosiuo
se Rytuose”. Tuo pat kartu 
atėjo žinių, kad Pietinio 
Vietnamo “partizanai” įsi
veržė į Laosą ir į dalį Šiau
rinio Vietnamo.

IKi dabar Jungtinės Val
stijos kaltino Šiaurės Viet
namą, būk tai jo “partiza
nai kariauja Laose ir Pietų 
Vietname”. Dabar pasiro
dė, kad Pietų Vietnamas

Iš viso pasaulio
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis tarėsi su 
valstybės sekretoriumi D. 
Rusku ir militariniais va
dais, taipgi ambasadoriumi 
L. E. Th'ompsonu, kuris 
tik parvyko iš’.Maskvos.

Prezidentas patva r k ė, 
kad jūrininkai, kurių pasi
baigė tarnyba, pasiliktų dar 
metams laiko karo laivyne. 
Tas liečia 26,800 karininkų 
ir jūrininkų.

Bonna. —Vakarų Vokie
tijos vadai pasakoja, būk 
Rytų Vokietijoje žmonės 
sukils ir vakarų vokiečiai 
turės eiti jiems į pagalbą? 
Kancleris Adenaueris rei
kalauja, kad Vakarai pa
skelbtų embargo Tarybų 
Sąjungai ir kitoms socialis
tinėms šalims. Jis reikalau
ja daugiau ginkluoti NATO 
jėgas ir pasiruošti milita- 
riniams veiksmams.

Londonas. — Anglijoje 
politiniai vadai nepritaria 
Adenauerio planams grieb
tis embargo prie m o n i ų 
prieš socialistines šalis.

Nicosia. — Kipriečiai de
monstruoja ir reikalauja 
anglus pasitraukti iš Dhe- 
kelia ir Akrotiri karo lai
vyno bazių.

Maskva. — TSRS teiks 
pagalbos Tunisijai. 

jog Lotynų Amerikos šaly
se reikalai blogi, kad žmo
nės gyvena varge ir skurde 
ir jeigu nebus rimtų refor
mų, tai liaudis kovos. Kad 
ji nepasektų Kubos žmonių, 
tai JAV pateikė “Alliance 
for Progress” planą.

JAV diplomatai mane, 
kad po šios konferencijos 
bus galima politiniai apvie- 
nyti Amerikos valstybes 
prieš Kubą. Bet konferenęi- 
joje aiškiai pasirodė, kad 
tam nepritaria Brazilija, 
Meksika ir Čilė.

siunčia diversantus į kitas 
šalis.

Sakoma, kad e Jungtinių 
Valstijų Septintasis jūrų 
karo laivynas, kuris plau
kioja Kinijos ir Šiaurės 
Vietnamo srityje, susideda 
iš 130 laivų, 650 lėktuvų, 
60,000 karininkų ir jūrinin
kų ir tūkstančių marinin- 
kų, kurie bile kada gali bū
ti iškelti į sausumą.

Pirmasis JAV karo lai
vynas veikia prie TSRS To
limųjų Rytų sričių ir jame 
yra 90 k*aro laivų, 420 lėk
tuvų, 75,000 karininkų ir 
jūrininkų.

Tokio. — Japonija netu
ri savosios geležies rūdos, 
tai ji perka iš kitų šalių se
nąjį metalą. Šiemet 
Japonija jau parsivežė 2,- 
120,000 tonų senojo metalo. 
Daugiausiai jo pirko Jung
tinėse Valstijose.

Paryžius. — NATO va
dai laikė specialų susirinki
mą. Dauguma NATO narių 
mano, kad Berlyno reika
las tiesiai neliečia šią są
jungą, kad jis yra reika
las tik tų valstybių, kurios 
laiko Berlyną okupavę.

Francūzų laikraštis 
“France’s-Soir” rašė: “Sau
gokimės incidentų, kuriuos 
siūlo vakarų vokiečių kanc
leris Adenaueris”.

Geneva. —S. Carapkinas, 
TSRS delegatas į atominių 
ginklų kontrolės konferen
ciją, nesitiki, kad bus gali
ma susitarti su Jungtinė
mis Valstijomis.

Seulas. — Pietų Korėjos 
militaristai palių osavo 
5,600 kalinių ir kitiems 
9,300 sumažino baudas.

Teheranas. — Iranas nori 
gauti Jungtinėse Valstijose 
$80,000,000 paskolos.

Stockholmas. — Švedai 
iššovė nedidelę raketukę 56 
mylias į aukštį.

Apie vėliausius 
įvykius Berlyne

hitlerininkai, ginkluo j a s i.Berlynas. —'Varšuvos 
apsigynimo sąjunga, kurią 
sudaro Albanija, Bulgari
ja, Čekoslovokfja, Lenkija, 
Rumunija, Tarybų Sąjun
ga, Vengrija ir Vokiečių 
išleido pareiškimą vakari
nio Berlyno reikalais.

Pareiškime sako, kad Va
karų valstybės, kurios yra 
susivieniję į NATO, žymiai 
padidino siuntimą šnipų ir 
diversantų per vakarinį 
Berlyną. Ypatingai tas pa
didėjo po to, kai Tarybų 
Sąjunga, sutikime su kito
mis socialistinėmis šalimis, 
pasiūlė pasirašyti tai
kos sutartį su abiejomis 
Vokieti jomis ir sutvarkyti 
vakarinio Berlyno reikalus. 
Sako, kad tiems žalingiems 
tikslams NATO net turi 
specialų fondą.

Varšuvos sąjungos pra
nešimas sako, kad Vokiečių 
Federatyvėje Respubliko- 
ja (Vakarų Vokietijoje) at
sistoję prie galios buvę Hit
lerio politikai ir militaris
tai, kurie skelbia planus: 
karo pagalba apvienyti 
abidvi Vokietijas, < o po to 
pulti kitas socialistines ša- 
,lis.

Varšuvos sąjunga, ku
rios pareiga ginti Vokiečių 
Demokratinės Respublikos 
nepaliečiamybę, nutarė, kad 
Rytų Vokietija imtųsi žing
snių uždarymui kelio žalo
tojams iš Vakarinio Berly
no ir jo apylinkių.

Vokiečių pareiškimas
Vokiečių Demokratinės 

Respublikos vyriausybė iš
leido . pareiškimą, kuriame 
sako, kad ji prisilaiko visų 
Potsdamo konferenc i j o s 
nutarimų: eina liaudies de
mokratijos keliu, likvidavo 
hitlerininkų palikimą ir sie
kia taikaus sugyvenimo su 
visomis kitomis šalimis. Tuo 
pat kartu nurodo, kad Va
karų Vokietijoje susispietė

L. Amerikoje paaugo 
Kubos prestižas

Punta del Este. — Ame
rikos valstybių konferenci
joje sugabiai manevravo 
Kubos delegacijos pirmi
ninkas Ernesto Guevara. 
To rezultate paaugo Kubos 
prestižas.

C. Mariani, Brazilijos fi
nansų ministras, sakė, kad 
reikia vengti nesutikimų 
Amerikos valstybėms. Jis 
sakė, kad Kuba nesudaro 
kitoms šalims pavojaus, o 
laikas gali pašalinti aštrius 
politinius nesutikimus.

Po Mariani kalbėjo D. 
Dillonas, JAV delegacijos 
vadas, bet jis nieko nesakė 
prieš Brazilijos ministro 
kalbą.

Brazilijos prezidentas 
Jani Quadrosas užkvietė E. 
Guevarą į svečius.

ir ruošiasi prie užpuolimo 
Vokiečių demokratinės res
publikos ir kitų šalių.

Vokiečių Demokratines 
Resp. vyriausybė įsakė vi
daus ir susisiekimo minist
rams įvesti kontrolę tarp 
rytinio ir vakarinio Berly
no: Dabar sieną galės per
eiti tik asmenys su specia
liais dokumentais. Taipgi 
įvesti kontrolę ryšiams tarp 
vakarinio Berlyno ir jį ap
supančios Rytų Vokietijos 
teritorijos.

Bet šis patvarkymas ne
liečia Anglijos, Francūzijos 
ir Jungtinių Valstijų mili- 
tarinių jėgų susisiekimo su 
Vakarų Vokietija. Šie pa
tvarkymai bus pakeisti, ka
da bus pasirašyta taikos 
sutartis su Vokiečių Demo
kratine Respublika.

Vokiečių Demokrat i n ė 
Respublika nutraukė ' tele
fonų, telegrafo ir pašto su
sisiekimą su Vakarų Vo
kietija. Ji patvarkė, kad vi
si civilinių automobiliai ir 
motociklai išvažiuojanti ir 
įvažiuojanti į vakarinį Ber
lyną turi gauti specialius 
leidimus.

Rytų Vokietijos vyriau
sybė pareiškė, kad jeigu 
Vakarai paseks Adenauerio 
pasiūlymą ir imsis embar
go, tai R. Vokietija sulai
kys maisto įvežimą į vaka
rinį Berlyną.

Rytų Berlyno adminis
tracija įrengia spyglių tvo
rų užtvarus išilgai visą 25 
mylių liniją, kuri dalina 
miestą i dvi dalis, v v

Rytų Vokietijos vyriau
sybė atmetė Vakarų protes
tą. Ji sako, kad Anglija, 
Francūzija ir Jungtinės 
Valstijos sulaužė visus ki
tuos susitarimus Vokietijos 
reikalais, tai neturi galios 
ir jų susitarimas vakarinio 
Berlyno reikalais.

TSRS žygiai drąsina 
ir amerikiečius

Washingtonas. — JAV 
erdvių užkariavimo virši
ninkai sako, kad Tarybų 
Sąjungos Kosmose pasie
kimai suteikė padrąsinimų 
ir amerikiečiams. National 
Aeronautics & Space admi
nistracijos viršininkai ne
abejoja, kad Gagarinas ir 
Titovas sėkmingai nusilei
do su erdvių laivais ant Že
mės.

Gagarino ir Titovo žy
giai įrodė, kad žmogus gali 
kosmose erdvėse skrajoti ir 
sveikas grįžti. ;

Tik JAV erdvių užkaria
vimo viršininkai nežino iš 
kokių medžiagų TSRS pa
gaminti erdvių laivai ir ko
kius būdus vartojo jų sėk
mingam į Žemę grįžimui. v

Nikosiai — Kipro saloje 
paaugo komunistų įtaka.

Automobilių gamintojams 
gali prisieiti streikuoti

Detroitas. — United Au- į spiriasi prieš unijos reika- 
to Workers unija pateiks lavimus. Šios kompanijos 
savo nariams slaptai nubal-Į fabrikuose dirba 65,000 
suoti: ar skelbti streiką • darbininkų. Ford Motor 
rugpjūčio pabaigoje, jeigu , Corp, yra darbininkų 125,- 
iki to laiko automobilių ga- ' 000, o kitose kompanijose 
minimo fabrikantai nepasi- po mažiau.
rašys kontrakto. / Sakoma, kad su rugpiū-

Yra pranešama, kad Gę- čio 1 diena automobilių par- 
neral Motors Corp., kurios davyklose dar buvo 885,000 
fabrikuose dirba 310,000 , naujų automobilių, o pirkė- 
automobilių gamintojų, yra ! jų skaičius labai sumažėjo, 
artimiausia prie priėmimo į Tomis aplinkybėmis 
unijos sąlygų.
Corp., savininkai labiausiai! na kontraktą.

nau-
Čhry s 1 e r ’ dojasi fabrikantai ir vilki-

Negrai nenusileis 
kovoje už laisvę

Jackson, Miss. — Busais, 
traukiniais ir lėktuvais at
vyko į šį miestą 189 Lais
vės keliautojai. Jie užsista- 
tė po $500 kaucijos ir pa
reiškė, jog kovodami už 
negrų rasės teises nėra 
neprasikaltę. Jie sakė, kad 
tą kovą vęs ir ateityje.

Tarp Laisvės keliautojų 
yra ir baltųjų, bet daūgumą 
jų sudaro-negrai studentai.

Teisėjas Russel Moore 
sakė, kad jis pradės juos 
teisti, bet šiemet tik kelių 
bylas peržiūrės, o kitu pasi
liks 1962 metams. Negrų 
vadai sakė, kad dar kalėji
muose yra virš 100 Laisvės 
keliautojų, kurie atsisakė ir

Vėliausios žinios
Bonna. — TSRS ambasa

dorius Smirnovas užtikrino 
Vakarų Vokietiją, kad so
cialistinės šalys neturi tiks
lo pakeisti vakarinio Berly
no santvarką. Tuo pat kar
tu jis reikalavo vokiečius 
neaštrinti padėties Berlyno 
reikalais.

Berlynas. — Anglijos, 
Francūzijos ir Jungtinių 
Valstijų karo jėgų koman- 
dieriai įteikė protestą 
TSRS komandieriui prieš 
vakarinio Berlyno ryšių 
suvaržymą. Tarybų Sąjun
gos komandierius jiems 
atsakė,' kad tai yra grynai 
Rytų Vokietijos reikalas.

Londonas. — Vakarų vo
kiečių tankų batalionai da
ro pratimus Wales srityje, 
Anglijoje.

Roma. — Sulaukęs 76 me
tų amžiaus mirė istorikas 
Leonelo Venturi.

New Delhi. — Indija pir
ko karo lėktuvų Anglijoje, 
Francūzijojė/ir Vakarų Vo
kietijoje.

Washingtonas. — šiemet 
Jungtinėse Valstijose gerai 
užaugo medvilnė

Madridas. — Požemyje 
susimušė du traukiniai ir 
sužeidė 111 žmonių.

kaucijas užsistatyti, o į ka-. 
Įėjimus nuėjo keturiems 
mėnesiams protestuodami 
prieš negrų rasės persekio
jimą.

Mississippi universiteto 
studentų registratorius R. 
Ellis sakė, kad į universite
tą bus jau priimami ir neg
rai studentai, “jeigu jie ati
tiks universiteto reikalavi
mams”. •

New Yorkas. — 1961 me
tais per pirmuosius 6 mė
nesius iš kitų šalių į Jung
tines Valstijas buvo atvež
ta 190,000 automobilių. 1960 
metais per tą patį laiką at
gabeno 267,000.

Berlynas. — Vakariniame 
Berlyne karo kurstytojai 
buvo surengę demonstraci
jas. Majoras Brandtas rei
kalavo Vakarų griežčiau 
veikti prieš Tarybų Sąjun
gą.

Key West, Fla. — Jung
tinės Valstijos jau perdavė 
Kubos laivyno kapitonui 
laivelį, kurį čionai buvo at
plukdę bėgliai. Laivelis iš
plaukė į Kubą.

Havana. — Atvyko East
ern Air Lines lakūnai, ku
riems Kubos vyriausybė 
perdavė didelį lėktuvą 
“Electra”, kuris po prievar
ta buvo Kuboje nutupdy
tas.

Barkeley, Calif. — Tarp
tautinė Astronomų Unija į 
prezidento vietą nominavo 
tarybinį astronomą Viktorą 
A. Ambartsumianą.

Maskva. — Sulaukus 76 
metų amžiaus mirė Bolšojo 
teatro solistė N a d e ž d a 
Obuchova.

Washingtonas. —JAV er
dvių užkariavimo komite
tas vis dar neturi planų 
Mėnulio pasiekimui.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Taubate kalėjime įvyko 
gaisras ir sudegė 40 kali
nių. }
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Baigia išprotėti?
LIETUVIŠKIEJI “VEIKSNIAI” visiškai baigia 

“susibalamutyti”. Iš šalies žiūrėdamas žmogus stato 
klausimą: ar tie sutvėrimai baigia išprotėti ar jie taip 
gudriai vaidina durnių roles?

Dalykas yra toks: Š. m. liepos mėn. 12 d. monopolis
tų dienršty “The New York Times” minėto laikraščio 
bendradarbis C. L. Sulzbergeris išspausdino straipsnį, 
pavadintą “Berlin Bird and Baltic Bush.” Straipsnio au
torius, netiesiogiai, samprotauja, kad jau laikas JAV 
pripažinti tarybines Pabaltijo respublikas — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją—nes jos jau 20 metų gyvena tarybinį 
gyvenimą. Mr. Sulzbergeris nurodė, kad jauni Pabaltijo 
kraštų žmonės jau įsisąmoninę tarybinę santvarką, kad 
tos respublikos,—pripažins jas kas ar nepripažins,—bus 
tarybinės, ir t. t. Straipsnio autorius mano: dabar, kai 
vyksta ginčai dėl Vakarų Berlyno likimo, JAV Pabaltijo 
tarybinių respublikų pripažinimas gali būti faktas.

Toks daug maž Sulzbergerio straipsnio turinys.
Na, tai ką gi dėl to darė lietuviškieji “veiksniai”?
Buvęs smetoninės Lietuvos Tautininkų partijos sek

retorius Vincas Rastenis suoganizavo prie “The New 
York Times” leidyklos pikietininkų būrelį. Kai kurie 
“veiksniai” pradėjo rašyti tam laikraščiui protestus dėl 
to, kam spausdino minėtąjį Sulzbergerio straipsnį; kiti 
“veiksniai” galvojo apie siuntimą delegacijos į laikraščio 
redakciją. Dar kiti galvojo “susidurti akis akin” su 
pačiu Sulzbergeriu ir jam kailį išpilti. Bet “susidurti 
akis akin” su Sulzbergeriu jiems nepavyko, kadangi tas 
žurnalistas vieną dieną yra viename Europos mieste, o 
kitą gal .jau bus kitame.

ATSIRADO IR TRUPUTĖLĮ blaiviau galvojančių- 
jų. Pav., Juozas Tysliava per savo laikraštį pasisakė 
prieš “The New York Times” pikietavimą. Pikietavi- 
mas, tai, girdi, “griovimas tribūnos”. Tysliava mano, 
kad Sulzbergeris, rašydamas tą straipsnį, parašė JAV 
Valstybės departamento nuomonę...

Na, reikėjo palaukti ir pamatyti, kaip montreališ-’ 
kis “veiksnys” J. Kardelis tuo klausimu pasirodys. O'jis 
“pasirodė”. Girdi, “The New York Timesą” reikią he 
tik pikietuoti, bet griauti. Ir vis pakartoja: “Griauti, 
griauti”. Esą, to laikraščio redakcijoje yra ne tįk vie
nas toks Sulzbergeris, ten esą ir daugiau tokių, tik kiti 
labiau maskuoti. Kardelis įvardija Lipmanną, nors pa
starasis, kiek mes žinome, niekad nėra straipsnių tam 
laikraščiui rašęs.

Montreališkis “veiksnys” kad kerta, tai kerta! Gir
di, “JAV neteko savo pirmykštės dvasios”. Kokios “dva
sios”—nepasako.

Matote, kas darosi!..
“Veiksniai” labai bijosi, kad tik JAV nepripažintų 

tarybinių Pabaltijo respublikų. Nes jei taip būtų, tuo
met “veiksniai” .prarastų “laisvinimo” karvutę, kurią 
taip jie melžia. Negalėtų jie apgaudinėti tamsesnių 
žmonelių ir kaulyti iš jų dolerius pasivažinėjimams ir 
pabaliavojimamsa

Taigi, kai apie visą tai pagalvoji, prieini tokią išva
dą: gal būt “veiksniai” nėra visiškai sudurnavoję, o tik 
vaidina durnių roles.

Jų rašytus dėl Sulzbergerio straipsnio išspausdini
mo “The New York Timesui” protestus, matyt, redak
cija bus visus pasiuntusi į gurbą.

Suretina
LRKSA (KLERIKALŲ VALDOMAS Susivieniji- 

mas) per daugiau kaip 40 metų leidžia savo' ’organą 
“Garsas”. Kadaise jis ėjo savaitiniu ir apie astuonių- 
puslapių; vėliau buvo puslapiais sumažintas—per ilgą 
laiką ėjo tik keturių puslapių. Pagaliau buvo nutarta 
“Garsą” visai sulaikyti. Bet rugpjūčio 15 d. laidoje 
skaitome:

“Laikraščio leidimą atnaujinant, turime pranešti, 
kad dėl finansinių sunkenybių nuo dabar “Garsą” leisi
me du kartu į mėnesį...”

Tik pagalvokime: organizacija, kuri dar turi tarp 
8—9 tūkstančių narių nebegali išleisti net savaitinio sa
vo laikraščio. Taip klerikalai nušeimininkavo minėtą 
organizaciją!..

Kalbant apie lietuvišką spaudą Amerikoje,—tiesa, 
jos būklė sunki, kadangi senoji karta'miršta, o čia gimu
sioj! mažai tekreipia dėmesio į lietuvišką spaudą. Betgi 
SLRKA yra organizacija su tūkstančiais narių.

Matyt, katalikiško Susivienijimo nariai atsisako 
skaityti “Garsą”, o atsisako skaityti del to,. kad jis 
spausdina šmeižtus prieš Tarybų Lietuvą—nieko gero, 
nieko doro ten skaitytojas nesuras, kaip tik šmeižtus, 
niekinimus, juodąją “veiksnių” propagandą už karą!

Tuo atžvilgiu SLA organas “Tėvynė” taipgi nege
resnė !

Abiejų minėtų Susivienijimų vadovai mulkina savo 
narius visokiomis “veiksnių” nesąmonėmis.

Kaip gaila, kad nariai dėl to nepakelia protestų.
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Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Tarybinis kosmonautas 
Germanas Titovas, 'kaip ži
nia, šių metų rugpiūčio 6 
dieną erdvės laivu “VOS- 
TOK' 2” apskrido aplink 
Žemę daugiau kaip 17 kar
tų. Jo istorinis žygdarbis, 
pirmą kartą toks žmonijos 
istorijoje, sujaudino ne tik 
tarybines tautas, o ir visą 
pasaulį.

Mes čia paduosime mūsų 
skaitytojams kai kuriuos 
reikšmingesnius dėl to žy
gio pasis a k y m u s pačioje 
Tarybų Sąjungoje. — Red.

G. TITOVO ŽODIS, 
TARTAS PRIEŠ 
IŠSKRENDANT

Brangūs draugai 
ir bičiuliai!

Man teko didelė garbė 
atlikti naują kelionę į Visa
tos platybes tarybiniu lai
vu “Vostok-2”

Sunku žodžiais nusakyti 
džiaugsmo ir pasididžiavi
mo jausmus, kurių kupina 
mano krūtinė.

Mes, tarybiniai žmonės, 
didžiuojamės, kad mūsų 
mylimoji Tėvynė atvėrė 
naują kosmoso užkariavimo 
erą. Man patikėta garbin
ga užduotis. Mano didelis 
bičiuolis Jurijus Gagkrinas 
pirmasis praskynė kelią į 
kosmosą. Tai buvo didis 
tarybinio žmogaus žygdar
bis. .

Pastarąsias minutes prieš 
startą aš noriu tarti nuo
širdų ačiū tarybiniams 
m o k s 1 in inkams, inžinie
riams, technikams ir darbi
ninkams, kurie sukūrė pui
kų'kosminį laivą i“Vostok- 
2” ir paruošė jį skridimui.

Naująjį kosminį skridi
mą, kurį man teks atlikti, 
aš skiriu mūsų brangiosios 
Komunistų partijos XXII 
suvažiavimui. Šiomis minu
tėmis noriu dar kartą karš
tai padėkoti brangi o s i o s 
Lenino partijos Centro Ko
mitetui, Tarybų Sąjungos 
vyriausybei, bran g i a j a m 
Nikitai Chruščiovui už pa
sitikėjimą ir u ž t i k r inti, 
kad aš visomis savo jėgomis 
ir sugebėjimais stengsiuosi 
atlikti garbingą ir atsakin
gą užduotį.

Aš tvirtai tikiu skridimo 
sėkme?

Iki greito susitikimo, 
brangus draugai ir bičiu
liai!
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
IR TARYBINĖS VYRAU-

SYBĖS PAREIŠKIMAS
G. Titovo skridimo proga 

Tarybų Sąjungos Komuni- 
tų partija ir TSRS vyriau
sybė išleido sekamą pąrėiš* 
kima:
Brangūs draugai! 
BiČiuliai-tėvynainiai!

1961 metų rugpiūčio 6 d. 
būsų Tėvyne — Tarybų So
cialistinių Respublikų Są
junga— sėkmingai žengė 
naują drąsų žingsnį keliu į 
kosminės erdvės užkariavi- 
ma.

Tarybiniu kosminiu, lai
vu - palydovu “Vostok r 2” 
lakūnas kosmonautas, did
vyriškas Komunistų parti
jos sūnus draugas G. TI
TOVAS atliko 25 valandų 
kelionę kosmose, apskriejęs 
mūsų planetą daugiau kaip 
17 kartų..

Tai didžiausia mūsų 
mokslo ir technikos pergalė, 
tuo ryškiai pasireiškė ko
munistinės visuomenės sta
tybos keliu tvirtai žengian
čios tarybinės liaudies kū
rybinis genijus.

Tik .lįaųdis, įkvėptą , di

džios komunizmo pastatymo 
programos, vadovau j a m a 
savo brangiosios Komunis
tų partijos, gali per tokį 
trumpą laiką atlikti žy« 
gius, apie kuriuos daugelį 
amžių svajojo geriausi rusų 
ir pasaulio mokslo atstovai.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos Centro Komi
tetas, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas 
ir TSRS Ministrų Taryba 
mūsų šlovingosios Komu
nistų partijos, Tarybų Są
jungos vyriausybės, visų

G, Titovas
Tarybų Sąjungos tautų 
vardu karštai sveikina 
mokslininkus, konstrukto
rius,, technikus, darbinin
kus, visus kolektyvus ir or
ganizacijas, dalyvavu sius, 
kuriant ir paruošiant kos
minį laivą - palydovą “Vos
tok-2” ir sėkmingai įvyk
dant kosminį skridimą, — 
su hauja' didele tarybinio 
žmogaus proto ir darbo per
gale.

Iš visos širdies sveikina
me Jus, brangusis mūsų 
draugas Germanai Titovai, 
atlikus didį žjigį — naują 
įžymų skridimą į kosminę 
erdvę.

Šlovė Tarybų Sąjungos 
mokslininkams, konstrukto
riams, inžinięriams, techni
kams ir darbininkams — 
kosmoso užkariautojams!

Šlovė mūsų liaudžiai — 
liaudžiai-kūrėjai, liaudžiai- 
nūgalėtojai, kuri, vadovau
jama" Komunistų partijos, 
skina kelią į šviesią visos 
žmonijos ateitį —- komuniz
mą! p

Tegyvuoja šlovingoji Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partija — visų tarybinės 
liaudies pergalių įkvėpėja 
ir organizatorė!

Tegyvuoja komunizmas!
G. TITOVAS — PILNAS 

TSKP. NARYS
Rugpiūčio 7 d. TSKP 

Centro Komitetas paskelbė 
tokį nutarimą:

Draugas Germanas Tito
vas, gimęs 1935 metais, ru
sas., kandidatas į partijos 
narius nuo 1961 metų ba
landžio mėnesio.

Drg. G. Titovas įvykdė 
neturintį pavyzdžio didvy
rišką žygdarbį, įsavinant 
kosminę erdvę. Kosminiu 
laivu “VostQk-2” jis 1961 
metų rugpiūčio 6-7 d. d, per 
25 skridimo valandas apsi
suko aplink Žemę daugiau 
kaip 17 kartų, nuskrieda- 
mas daugiau kaip 700 tūks
tančių kilometrų, ir puikiai 
įvykdė. Komunistų partijos 
bei Tarybų Sąjungos vy
riausybės užduotį.

Savo didžiuoju žygdarbiu 
draugag G. Titbvas visame 
pasaulyje išgarsino mūsų 
socialistinę Tėvynę ir paro
dė, kad jis vertas būti Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos nariu.

TSKP CK nutąrią.:
Priimti draugą Germaną 

Titovą į Tarybų Sąjungos 
Komunistępartijos narius.

N. CHRUŠČIOVO 
POKALBIS TELEFONU

SU G. TITOVU
Rugpiūčio 7 d. 11 valan

dą 30 minučių N. Chruš
čiovui, kuris tuo metu pri
ėmė Argentinos ambasado
rių Sesarą Ch. Barosą Ur- 
tadą, buvo pranešta, kad 
kosmonautas Germanas Ti
tovas nori pats pranešti te
lefonu, jog sėkmingai baigė 
savo kosminį skridimą.

—Labai džiaugiuos,—sa
ko Nikita SergiejeviČius ir, 
kreipdamasis į Argentinos 
ambasadorių priduria: — 
štai ir jūs galite būti mūsų 
pokalbio su kosm o n a u t u 
liudininkas.

Paėmęs telefono ragelį, 
Nikita SergiejeviČius pasa
kė:

—Klausau jus, Germanai 
Stepanovičiau. Laba diena, 
nuoširdžiai sveikinu.

G. TITOVAS. Draugas 
Tarybų Sąjungos Komunis« 
tų partijos Centro Komite
to , Pirmasis sekretoriau! 
Pranešu, kad partijos ir 
vyriausybės užduotis įvyk
dyta. Visos laivo sistemos ir 
visi įrengimai veikė labai 
gerai. Nusileidau numaty
tame rajone. Draugai su
tiko gerai, savijauta puiki.

N. CHRUŠČIOVAS. Pui
ku! Jūsų balsas skamba 
taip, tarytum ką tik būtu
mėte atvykęs iš vestuvių 
pokylio.

G. TITOVAS, Jūs gerai 
pasakėte, Nikita Sergiejevi- 
čiau. Buvo pokylis, tik ne 
vestuvinis (Abu 'jiivkiaęij

N. CHRUŠČIOVAS. Tai 
teisinga, kad pokylis, bet 
tik ne vestuvinis. Jauna
vedžiams vestuvių pokylis
—laimingiausias metas. O 
tai, ką jūs padarėte, — tai 
laimingas metas visai žmo
nijai. z

G. TITOVAS. Ačiū, Ni
kita Sergiejevičiau!

N. CHRUŠČIOVAS, Jūs 
atlikote neturintį pavyzdžio 
kosminį reisą. Kiek kartų 
jūs apskriejote aplink Že* 
mės rutulį? z

G, TITOVAS. Septynio- 
'lika su puse, Nikita Sergie
jevičiau.

N. CHRUŠČIOVAS. Per 
kiek valandų?

G. TITOVAS. Per 25’ va
landas su minutėmis.

N. CHRUŠČIOVAS. Per 
25 valandas su minutėmis! 
Juk tai — didvyriškas žyg
darbis, Jūs įgyvendinote 
žmonijos svajonę. Ne per 
seniausiai svajonė apie kos
minius žmogaus skridimus 
buvo laikoma neįgyvendina
ma svajone. Mes didžiuo
jamės tuo, kad jūs, tarybi
nis žmogus, komunistas, tai 
padarėte. Jūs dabar jau ne 
kandidatas į partijos na
rius. Laikykite, kad jūsų 
kandidatinis stažas jau pa
sibaigė. Nes kiekviena mi
nutė, kai jūs buvote kos
mose, gali būti įskaityta 
kaip metai. Jūs kandidato 
į partijos narius stažą jau 
išėjote ir įrodėte, kad jūs 
tikras komunistas ir galite 
aukštai iškėlęš laikyti Le
nino vėliavą!

G. TITOVAS. Labai ačiū, 
Nikita Sergiejevičiau. Pa- 
sistehgsiu pateisinti parti
jos pasitikėjimą, prižadu ir 
ateityje vykdyti garbingas 
partijos nario par eigas, 
kaip jas - įvykdžiau šian
dien. \

N. CHRUŠČIOVAS. La
bai gerai* Sveikinu jus, jū
sų tėvus—tėvą ir motiną— 
už tai, kad, jie jus išugdė

tokį narsų tarybinį žmogų.
G. TITOVAS. Dėkoju 

jums, Nikita Sergiejevi- 
čiau.

N. CHRUŠČIOVAS. Mes 
dar pasveikinsime jus ir 
padėkosime jūsų tėvams, 
patys susitikę Maskvoje. 
Mes jus garbingai sutiksi
me Maskvoje — visa liau
dis, visa šalis.
. G. TITOVAS. Nuošir
džiai dėkoju jums, Nikita 
Sergiejevičiau, dėkoju par
tijai ir vyriausybei.

N. CHRUŠČIOVAS. O 
kaip jaučiasi jūsų žmona, 
ji žinojo,, kad jūs skrendat? 
Pateikiu jums klausimus, 
kuriuos, tur būt, galima 
laikyti standartiniais, nes 
tokį klausimą aš jau esu 
pateikęs ir pirmajam kos
monautui Jurijui Gagari- 
nui.

G. TITOVAS. Taip, ži
nojo,

N. CHRUŠČIOVAS. Ar ji 
pritarė'šiam skridimui?

G. TITOVAS. Iš pradžių 
ne visai pritarė, o paskui 
pritarė.

N, CHRUŠČIOVAS. Tai 
visiškai suprantama. Ji no
rėjo, kad jos vyras įvykdy
tų žygdarbį, Bet šis žyg
darbis buvo toks, kad ji ga
lėjo netekti vyro, ir maty
ti, todėl ji galėjo dvejoti. 
Tai žmogiškos dvejonės, ir 
jos suprantamos visiems 
žmonėms.

G. TITOVAS. Kaip tik 
taip mes ir kalbėjomės su 
Tamara, Nikita Sergiejevi
čiau.

N. CHRUŠČIOVAS. Da
bar noriu jus paklausti, 
kaip jautėtės skridimo me
tu? ’ 1

G. TITOVAS. Jaučiausi

[ Korespondentas pasakoja, 
kaip wVostok-2” pakilo 1

Specialus TĄSS-o kores
pondentas A. Roman o v a s 
nuvyko pamatyti, kaip G. 
Titovas su savo erdvės lai
vu pakilo į aukštį, čia pa
duodame kelias itšraukas iš 
jo rašto: t

Tarp glaudžiai susipynu
sių metalinių konstrukcijų 
blizga daugelio pakopų ra
ketos cigaro pavidalo kor
pusas, Didžiulės fermos ją 
rūpestingai ir kartu tvirtai 
laiko, tarytum bijodamos, 
kad ji gali nuskrieti aukš
tyn, negavusi savo kūrėjų 
leidimo. Tai starto aikšte
lė. Ant konstrukcijų, ku
rios yra aplihk kosminį lai
vą, matyti žmonės. Per ra
diją nuolat duodami trum
pi, tikslūs įsakymai. Vyks
ta paskutiniai pasirengimai 
skridimui.

Nuo raketos viršūnės nu
sileido liftas, ir iš jo į aikš
telę išlipo nedidelio ūgio 
vaikinas su mėlynais lan
guotais teniso marškinėliais 
ir lengvomis pilkomis kel
nėmis. Jis greit nulipo 
laipteliais žemyn ir priėjo 
prie grupės žmonių, kurių 
priešakyje vyriausias kon
struktorius — žmogus, ku
ris savo rankose laiko visus 
pasirengimo kelionei į dan
gaus a u k št u m as siūlus. 
Mes, tikriausiai, nebūtume 
atkreipę dėmesio į vaikiną 
su mėlynais marškiniais, 
taip panašų į daugelį dar
bininkų, jeigu kaimynas 
nebūtų šnabžtelėjęs į ausį:

—-Tai kosmonautas—-Ger
manas Titovas. Vienas iš 
tų, kurie kartu su Jurijum 
Gagarinu išmoko naują ir 
sudėtingą kosmonauto pro
fesiją.

Prieiname arčiau pasižiū
rėti. Vos pastebimas vėje
lis glosto šviesius Germano 
Titovo plaukus. Jo akys

...M. X’ T .. '

puikiai, Nikita Sergiejevi- 
čiau. Nusileidęs atsigėriau 
vandens ir jaučiuos puikiai.

N. CHRUŠČIOVAS. J<is 
pavyko bent truputį pamie
goti skridimo metu?

G. TITOVAS. Turėjau 
pabusti 2 valandą nakties, 
bet pabudau 2 valandą 35 
minutės.

N. CHRUŠČIOVAS. Tai 
gerai. Vadinasi, jūsų svei
kas organizmas, jeigu gali
te, įtemptai dirbęs, gerai 
pasilsėti ir prisiversti pa
busti, kai reikia pradėti to
liau eiti savo pareigas. Jū
sų valia ir organizmas vi
sai puikūs, ir tai labai ge
rai! . K

Ką gi, Germanai Stepano
vičiau, laukiame jūsų 
Maskvoje.

G. TITOVAS. Dėkoju 
jums, Nikita Sergiejevi
čiau !

N. CHRUŠČIOVAS. Bu
čiuoju ir apkabinu jus kol 
kas telefonu. O kai jus ^u- 
tiksime aerodrome?* jus ap
kabinsiu tėviškai, kaip 
brangiausią ir mylimiausią 
mūsų Tėvynės sūnų.

G. TITOVAS. Ačiū, Niki
ta Sergiejevičiau. Labai 
ačiū!

N. CHRUŠČIOVAS. Lin
kiu jums sėkmės, eikite il
sėtis, jūs nusipelnėte poil
sį.

G. TITOVAS. Dabar ei
siu ilsėtis, Nikita Sergieje
vičiau !

N. CHRUŠČIOVAS. Viso 
gero! Linkiu svei k a t p s . 
Laukiame jūsų grįžtant į 
Maskva. Iki pasimatymo!

G. TITOVAS. Iš visos 
širdies jums dėkoju, Niki
ta Sergiejevičiau. Iki pa
simatymo! .

pilkos, ir jose dega ta ug
nelė, kuria pasižymi išra
dingi, energingi žmonės. 
Pasižiūrėjęs, tur būt, nepa
sakysi, kad jam 26 metah 
Jis atrodo jaunesnis. Visa 
jo figūra, visa jo esybė 
dvelkia sveikata ir guvu
mu.

...Rugpiūčio 6 d. rytas. 
Ugninga ir karšta saulė pa
kilo viršum stepės, paauk
suodama sidabro spalvos 
laivą, kosmodromo pasta
tus, gėles, pasodintas palei 
šaligatvį. Vadovavimo1 
punkte susirinko valstybi
nės komisijos nariai — žy
mūs tarybiniai mokslinin
kai, konstruktoriai, inžinie
riai - bandytojai, starto ko
mandos personalas. Komi
sijos pirmininkas atidaro 
posėdį, paskutinį prieš iš- 
skrendant laivui. Nflja- 
prastai lakoniški praneši
mai. Jų prasmę galima iš
dėstyti keliais žodžiais : 
“Skridimui viskas paruoš
ta.” '

Valstybinė komisija 
skiria starto valandą
...Tuščia starto aikštelė. 

Čia liko ‘ tiktai labiausiai 
reikalingi žmonės. Laikas 
lekia greit ir artėja prie 
momento, kai kosminis lai
vas nuskries į dangaus to
lumas. Štai pasirodė žyd
ras autobusas, kuriuo va
žiuoja kosmonautas. Ger
manas Titovas išlipa iš au
tobuso ir eina į aikštelę, iš 
kurios liftas jį pakels 
į kabiną. Jis ’ apsi ren
gęs oranžinės spalvos 
skafandru, ant šalmo užra
šyta “TSRS.” Jis eina 
nerangiai. Skafandras, Žr- 
n o m a , ne pasivaikščioji
mams Žemėje. Po skafand-

(Tąsa 3-ame pusi.)
....................... s—.
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AFRIKA KEIČIA SAVO VEIDĄ
(Tąsa,)

Istorinių mįslių apie pa
saulio tautų persik ė 1 i m ą 

* tarpe viena iš nesupranta
miausių yra atsitikimas su 
Madagaskaro sala. Šioje 
Afrikos saloje dabar gyve
na malgašai, išeivių iš Pie
tų Azijos palikuonys, kurie 
perplaukė Indijos vande
nyną neatmen amais lai
kais. Jie nors ir susimai
šė su vietiniais tamsiao
džiais gyventojais, bet iš
saugojo malajiečių kalbą ir 
senovės indoneziečių kultū
rą.

Be vietinės kilmės Afri
kos gyventojų, žemyno šaly
se yra beveik milijonas in
dų ir kone 6 milijonai eu
ropiečių, persikėlusių čia 
daugiausia per apskutinį 
šimtmetį ir įsikūrusių mies- 

(ft*ose.
Taigi Afrikoje gyvena: 

arabų tautos — šiaurėje, 
etiopų tautos — rytuose, 
sudano tautos — centre ir 
vakaruose, bantu tautos — 
pietinėje pusėje, bušmenai 
ir hotentonai — pietvaka
riuose, malgašai — Mada
gaskare, europiečiai ir in
dai — miestuose.

Įvairios tautos, įvairus 
kultūrinio ir ūkinio vysty
mosi lygis. Bet vis dėlto 
Afrika apskritai vadinama 
atsilikusiu žemynu.

Kodėl atliko “Juodasis 
žemynas”

Kai sakoma: Afrika pa
budo — tai reiškia, kad 
Afrikos tautos, sukaupusios 
jėgas, sukilo prieš amžius 
crukusį svetimšalių jungą, 
trukdžiusi visuomenei nor
maliai vystytis.

4 1 Buvo laikas, kaj^. Afrika 
aplenkė ir Aziją, ir’Euro
pą. Senovės Egipto kara
lystė susikūrė Nilo žemupy
je prieš penkis su puse 

' tūkstančio metu. Jos di
džiuliai statiniai iki šiol 
stebina pasaulį. Jos išraiš
kingas menas, įsikūnijęs 
akmenyje, išliko amžiams. 
Jos moksliniai atradimai, 
anie kuriuos mes žinome iš 
išlikusių užrašų, davė pra
džią daugeliui mokslų. Vi
sa tai yra įsišakniję Afri
kos dirvoje. Egipto kaimy
nystėje prieš tūkstantme
čius gyveno Napato, Meroje 
ir Aksumo valstybės, kurių 
paveldėtoja yra dabartinė 
Etiopija:

VII mūsų eros amžiuje 
Afrikos šiaurėje susikūrė 
pirmosios arabų valstybės 
chalifatai, prilygusios tuo
metinės Europos viduram
žiu valstybėms.

■' Prieš 500-700 metų Va
karų Afrikos šalys ėjo ly- 
£ai su Europos šalimis. 
Per karus ir antplūdžius 
kūrėsi ir žlugo tokios vals
tybės, kaip Gana, Malis, 
Songajis; Dagomėja, Ifė ir 
k t. Toli šiaurėje — arabų 

\ pasaulyje ir Europoje — 
garsėjo Vakarų Afrikos 
universiteto miesto T i m - 
buktu, klestėjusio chausa 
šalies' prekybos centro — 

. Kana, turtingo miesto-vals- 
tybės Benino šlovė. Benino 
likimas tipingas. Apie šį

• seną Afrikos miestą ant 
Gvinėjos įlankos kranto su 
nuostaba ir susižavėjimu 
rašė ankstyvieji keliautojai 
iš Portugalijos ir Olandijos.

Tai buvo didelis miestas 
su plačiomis gatvėmis 
ir didingais pastatais, 
kurių sienas puošė me
niški bareljefai, lieti is 

^bronzos. Valdovo rūmuose 
buvo surinktos retos verty
bės. 1897 metais anglai 
apšaudė miestą patranko
mis iš laivų, sudegino ir 

sugriovė visus pastatus, 
išžudė ir išvaikė gyvento
jus. Kareiviai išplėšė val
dovo sandėlius. Meno kūri
niai — biustai, statulėlės, 
bareljefai buvo išvežti į 
Europą ir pateko į Londo
no, Paryžiaus, Berlyno mu
ziejus. O senojo Benino 
vietoje pamažu išaugo ne
didelis sunykęs miesčiūkš- 
tis su siauromis gatvelėmis 
ir žemais namais.

Savo kultūringas valsty
bes turėjo ir Centrinė Af
rika: tokias, kaip Kongas, 
Lundą, Monomotapa ir kt. 
Tačiau daugelio iš jų isto
rijoje išliko vien pavadini
mai, jos žlugo, besikilno- 
jant tautoms ir po Euro
pos antplūdžio. Garsios mū
rinės Zimbabvė tvirtovės 
Zambezės upės slėnyje iki šiol 
tebėra mįslė-mokslui. Anks
tyvoji istorija dar tik pra
dedama tyrinėti. Tačiau 
jau dabar aišku, kad pa
žiūra i Afrikos tautas, kaip 
į laukines ir nekultūringas 
—nesąmonė. Tiesa, drauge 
su labai kultūringomis ša
limis buvo ir yra Afrikoje 
atsilikusių sričių. Jos atsi
likusios dėl tam tikrų prie
žasčių.

Ankstyvuosiuose žmonijos 
visuomenės vystymosi eta
puose labai svarbią reikšmę 
turėjo gamtos sąlygos. Ne
sveikas tropinis klimatas, 
slegiantis karštis ir papli
tusios mirštamos ligos truk
dė aktyviai žmogaus veik
lai. Antra vertus, esant 
per daug dosniai gamtai, 
žmogus neturėjo reikalo to
bulinti savo darbo įrankių 
ir ūkininkavimo met odų. 
Tropinės Afrikos savanose 
laisvos žemės buvo daug. 
Iki valiai buyo laųkienos ir 
miškų vaisių. Jei išsekda- 
vieno rajono ištekliai, žmo
nės persikeldavo į kitą.

Kitokia buvo geografinė 
aplinka, sakykim, Gvinėjos 
įlankos pakrantėje arba ne
toli didžiųjų Afrikos ežerų. 
Čia gyventojų buvo tan
kiau, žemės mažiau, santy
kiai tarp žmonių sudėtin
gesni. Kaip tik ten pa
laipsniui susikūrė pirmo
sios Afrikos valstybės.

Atskirti
Priminsime dar vieną 

veiksnį. Daugelis “Juodo
jo žemyno” tautų ilgą lai
ką buvo atskirtos nuo pla
taus išorinio pasaulio, ne
buvo susijusios, nebendra
vo su išsivysčiusiomis Azi
jos ir Europos šalimis. Ne
buvo keičiamasi ūkiniais 
įgūdžiais ir kultūri n i a i s 
laimėjimais. Nuo Europos 
jas, skyrė sunkiai praeina
ma -—ypač tais laikais — 
Sacharos dykuma. Nuo Azi
jos — beveik neturintis sa
lų Indijos vandenynas. Pa
čios Afrikos pakrantės li
nija mažai išraižyta, ir tai 
trukdė vietinei jūrų laivi
ninkystei vystytis. Trum
piau tariant, vidinių žemy
no sričių gyventojai ilgai 
gyveno beveik visiškai izo
liuoti., nežinodami apie už
jūrio šalis ir, tautas.

XV amžiuje prie Afrikos 
krantų pasirodė portugalų, 
olandų, prancūzų, anglų 
laivai. Ir ką gi, prasidėjo 
klestėjimo epocha? Ne, Af
rikai pasatri-eji keturi su 
puse amžiaus buvo niūriau
sias jos istorijos laikotar
pis. Pradėję nuo tropinių 
prieskonių ir vaisių, aukso 
ir dramblio kaulo išvežimo, 
europiečiai griebėsi pasi
baisėtino verslo: vergų pre
kybos. Afrikos žemėlapyje 
iki šiol išlikę pavadinimai, 
primenantys buvusią kolo
nizatorių veiklą: Dramblio

vėliava kolektyvią agresiją 
prieš Kongą, stengdamiesi 
primesti jaunajai respubli
kai savo valią.

Kartu tragiški įvykiai 
Konge parodė tikruosius 
Afrikos draugus, patikimus 
ir atsidavusius. Kai Kongo 
vyriausybė kreipėsi į SNO 
su skundu dėl begėdiškųjų 
agresorių, kurie siautėja 
šalies teritorijoje, Saugu
mo Taryba pareikalavo, 
kad būtų išvesta kolonijinė 
Belgijos kariuomenė. Bet 
agresoriai nenurimo. Jau
nosios respublikos minist
ras pirmininkas perspėjo, 
kad kreipsis apsaugos į Ta
rybų Sąjungą ir kitas šalis. 
Mūsų vyriausybė pareiškė, 
jog ji pasiruošusi imtis ryž
tingų priemonių užkirsti 
kelią agresijai.

Tarybų Sąjunga dar kar
tą pademonstravo visam 
pasauliui savo kilnią pozi
ciją mažųjų nacijų atžvil
giu — tai socialistinės sto
vyklos ir Afrikos - Azijos 
bloko šalys; tai viso pasau
lio darbo žmonių masės.

Afrika laikė taikos, sim
boliu, draugystės laidu ta
rybinių lėktuvų su maistu 
ir laivų su mašinomis Kon- 
gui pasiuntimą. Afrikos 
tautos praktiškai vėl įsitiki
na, kad socializmo šalys vi
suomet joms padės sunkią 
minutę.

Padėdama jauno s i o m s 
Afrikos valstybėms nugalė
ti ekonominius sunkumus, 
Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys teikia 
joms gausius kreditus be 
jokių politinių sąlygų. So
cializmo šalys dalijasi su 
Afrikos šalimis techniniu 
patyrimu ir padeda joms 
statyti pramonės įmones. 
Antai Jungtinėje Arabų 
Respublikoje pagal tarybi
nių inžinierių projektą ir 
jiems padedant statoma 
aukštybinė Asuano už
tvanka ant Nilo upės. Soci
alizmo šalys sutinka be at
lyginimo mokyti Afrikos 
jaunimą. Maskvoje ,t a m 
tikslui atidarytas Tautų 
draugystės universitetas.

Nuoširdaus ir gilaus dė
kingumo išraiška už visada 
palankią Tarybų Sąjungos 
poziciją buvo pakvietimai 
TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininkui Nikitai Chruš
čiovui aplankyti Gvinėją, 
Ganą, Etiopiją ir kitas Af
rikos šalis.

Socializmo šalių ir Afri
kos šalių tautų draugiški 
ryšiai nepatinka kolonizato
riams, nes jaunosios res
publikos dabar nesilenkia 
jiems, kai joms prireikia 
lėšų, specialistų ar įrengi
mų. Socialistinės šalys — 
naujųjų Afrikos šalių sava
rankiškumo ramstis. Steng
damiesi trukdyti mūsų ša
lių bendradarbiavimui, im
perialistai skleidžia pįktus 
išmislus apie “komunistinį 
pavojų.” Jie mano tokiu 
būdu atitraukti Afrikos 
Tautų dėmesį nuo tikrosios 
grėsmės — kolonializmo at
gaivinimo grėsmės. O toks 
pavojus, kaip rodo Kongo 
pavyzdys, yra realus.

Kova už Afrikos išsiva
davimą dar nepasibaigė. 
Bet dabar jau aišku, kad 
greitai ir Afrikoje praeis 
tamsūs kolonialiniai laikai 
ir visos joje gyvenančios 
tautos įsigis tikrą laisvę ir 
nepriklausomybę.

(Bus daugiau)

nuolatos sukildavusius ge
re ro ir hotentotus išžudė 
pusę gyventojų.

Karuose su Afrikos “lau
kiniais^ ^civilizuoti” euro
piečiai plėšikai nelaikė rei
kalinga laikytis įprastinių 
taisyklių. Belaisvius šaudė, 
kaimus degino, urvus, ku
riuose slėpėsi taikūs gyven
tojai, sprogdino dinamitu. 
Jėgos buvo labai nelygios: 
patrankos ir kulkosvaidžiai 
prieš ietis ir senus šautu
vus. Daug ginkluotos ko
vos su svetimšaliais tradi
cijų turi Pietų Afrika. 
XVIII-XVIII amžiuje olan
dai persikėlėliai (būrai) 
kovojo naikinamas kovas 
prieš bušmenus ir tote n to
tus, valydami žemes plan
tacijoms ir paversdami be
laisvius vergais. XIX am
žiaus pradžioje būrai ir an
glai ėmėsi “įsisavinti” - že
mes, kuriose gyveno afri
kiečiai kosa, prav a d i n t i 
katrais. Kolonizatoriai iš- 
p r o v o kavo apie 10 kaf- 
provokavo apie 10 “kaf- 
būrai grobikai susidūrė su 
narsiausiais zulusais, paro
džiusiais jiems labai atkak
lų pasipriešinimą. Iki šiol 
Pietų Afrikoje gerbiamas 
zulusų gynybinio karo įžy
maus vadovo Dingano at
minimas.

Afrika buvo dalijama ne 
vien ginklu. Kolonizatoriai 
siuntė į vidines sritis savo 
agentus — tariamus pirk
lius, medžiotojus, bažnyčios 
misionierius. Ypač klastin
gai elgėsi bažnytininkai. 
Jie įsigydavo pasitikėjimą 
todėl, kad ateidavo be gink
lų ir nereikalaudavo sau, 
kaip kiti europiečiai, nei 
žemės, nei aukso, nei dram
blio kaulo. Tačiau nepa
stebimai jie rinko žinias 
apie vietos politinę ir kari
nę organizaciją, ruošdami 
u ž g r o bimą. •. Misionieriai 
buvo kolonizacijos žvalgais. 
O įvedus kolonijinį režimą, 
jie ėmėsi auklėti parapijie
čius paklusnumo dvasia, 
mokydami lenktis europie
čiams ir niekinti savąją af
rikiečių kultūrą.
tų sugriautas pasitikėjimas 
Kongo vyriausybe ir, su
kėlus paniką, nepastebimai 
suskaldytas Kongas.

f TLabai turtingoje Katan- 
gos provincijoje belgų ir 
anglų kalnų pramonininkai 
administracijos priešakyje 
pastatė tokį Čiombę, kuris 
jų nurodymu pareiškė, kad 
provincija išeina iš Kongo 
Respublikos sudėties.

Kuo paaiškinami šie im
perialistų veiksmai Konge? 
Rūpinimusi savo kapitalais, 
įdėtais į Katangos rūdy
nus, plėšrūnišku ir nepaso
tinamu kitų jėgomis leng
vai įsi gi j amo pelno troški
mu. Įvykiai Konge dauge
liui atvėrė akis. Štai ji, 
tikroji žvėriška imperializ
mo prigimtis: kalnakasybos 
3ramonęs bendrovės “Juni- 
m minjer,” valdančios rū
dynus Katangoje, monopo
listų grupelės savanaudiš- j 
kais interesais Belgijos vy
riausybė pasiuntė mirti sa
vo kareivius.

Išnyko mitas apie geru
čius kolonizatorius, nuolan
kiai išvaduojančius paverg
tąsias tautas. Kaip sako 
viena afrikiečių patarlė, 
jei leopardas nurimo ir 
prigludo prie žemės., tai ne
reiškia, kad jis nusileido— 
jis ruošiasi šuoliui. Įvykiai 
Konge įtempė Afrikos tau
tų dėmesį, padidino jų bud- 
r u m ą klastingo ir nuož
maus priešo akivaizdoje.

Dabar net atkampiausio
se Afrikos žemyno vietose 
suprantama, kad senosios 
kolonijinės valstybės ir 
draugė su jomis J A V ir 
VFR—visi šie NATO part
neriai — pridengia SNO

Kaulo K r a’n.t Pipirų 
Krantas, Aukso Krantas, 
Vergų Krantas. Tris šim
tus metų laivai su vergais 
plaukė per Atlanto vande
nyną, tris šimtus metų iki 
dantų apsiginklavę samdi
nių būriai grobė kaimą po 
kaimo, griovė ir degino 
miestus. Senius žudė, o jau
nimą varė į pakrantę. Ver
gų prekybos metai Afrikai 
kainavo 100 milijonų gyvy
bių. Daugelis sričių liko be 
žmonių, kultūriniai centrai 
nusmuko. Slėpdamiesi nuo 
vergų pirklių, afrikiečiai 
bėgo į miškus, į giluminius 
rajonus. Žuvo ištisos tau
tos.

Ši didžiulė nelaimė nu
bloškė Afriką atgal, ir rei
kia stebėtis ne tuo, kad jos 
gyventojai dėl to atsiliko, 
bet tuo, kad jie iš viso išli
ko. Turtai, įsigyti apiplė
šiant ir prekiaujant gyvąja 
preke, buvo Europos ir A- 
merikos bankų namų ir 
pramonės trestų pagrin
das. Brėško kruvina kapi
talizmo aušra.

XIX amžiaus viduryje 
vergų prekyba buvo už
drausta. Vergų išvežimas 
ne iš karto nutrūko ir, ži
noma, ne dėl to, kad pabu
do piratų sąžinė, o dėl to, 
kad sumažėjo gyvosios pre
kės paklausa. Amerikoje 
pakankamai susitelkė lais
vų persikėlėlių, o, kaip ži
noma., ” laisvai samdomųjų 
darbas daug našesnis už 
vergų darbą. B-e to, Ame
rikos kolonijose prasidėjo 
sukilimai prieš ispanų ir 
portugalų viešpat avimą. 
Sukilimuose aktyviai daly
vavo negrai-vergaį, tuo pa
čiu padarę vergvaldystę ne
galimą naujose valstybėse. 
Ilgiausiai vergija išsilaikė 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

XIX amžiuje Europos 
pramonei prireikė daug 
medvilnės, rūdos, kaučiuko 
ir kitos žaliavos. Prasidėjo 
aktyvus Afrikos žemyno 
gamtos turtų įsisavinimas. 
Padažnėjo karinės - moksli
nės ekspedic i j o s i gilumi
nius rajonus. Keliautojai 
iš įvairių šalių lenktyniau
dami smeigė į Afrikos že
mę savo valstybines vėlia
vas. Karštligiškai skubėda
mos, daužydamosi kakto
mis, valstybės karpė Afri
kos žemyno žemėlapį, glem- 
žėsi sritį po srities, kol pa
galiau pasidalijo tarpusa
vyje visą žemyną.

Karai
Afrikos tautos žūtbūtinai 

priešinosi europiečiams gro
bikams. Visiems laikams 
įėjo į istoriją 1827 -1871 
metų ilgai trukę ir kruvini 
gynybiniai alžyriečių karai 
prieš prancūzus: Arabi-pa- 
ši sukilimas prieš anglus 
Egipte 1882 metais: 18Š1- 
1898 metų liaudies karas 
Sudane; Etiopijos armijos 
ištrenkusios italų kariuo
menę už gimtosios šalies ri
bų 1896 metais, šlovingos 
pergalės. XIX amžiuje Va
karų Afrikoje anglai nega
lėjo susitvarkyti su nepa
klusniais ašanti, prieš ku
riuos septynis kartus buvo 
pradėję karą. Prancūzų 
kautynės su fulbe Senegale 
truko pusę amžiaus; vienas 
iš šio karo didvyriškų epi
zodų buvo Samori vadovau
jamas sukilimas 1885-1887 
metais. Sunkiais mūšiais 
skynė sau kelią į Kongą 
Belgijos karaliaus Leopoldo 
II kariai. Pietvakarių Af
rikoje nuo 1884 iki 1907 
metų vokiečiai baudžiamo
siomis operacijomis prieš

Žinios iš Uruguajaus
Rašo

PRANAS J. KURAITIS
(Specialiai “Laisvei”)

KOLONIZAVIMAS 
SU NAUJA IŠKABA
Urugvajaus pajūry, Pun

ta del Estes mieste, posė
džiauja “Interamerikinė E- 
konominė ir Socialinė Kon
ferencija (Amerikos Vals
tybių Organizacijos šalių), 
kur dalyvauja 21 Lotynų ir 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų delegacijos.

Kaip žinoma, pasitarimas 
svarsto, pagal JAV pasiūly
tą formulę, apie Kubą ir 
“komunistinę grėsmę,” ir 
apie Kenedžio “pagalbą” 
silpnai išsivysčiusioms ša
lims su “Bendrosios rinkos” 
klausimais, kad būtų leng
viau ekonominiai bei poli
tiniai skverbtis jankių mo
nopolijoms į Lotynų Ameri
ką.

Bendrosios rinkos atsto
vai patiekė Konferencijai 
“rekomendacijas,” kad vi
sos šalys Lotynų Amerikoje 
turi “prisijungti” prie šios 
rinkos. Jiems taip pat pa
vyko pratempti “rekomen
dacijas,” kurios palieka at
virą naująją asociaciją ki
toms Lotynų Amerikos aš- 
lims su sąlyga, kad nė vie
na iš jų negali dalyvauti 
kokioje nors kitoje ekono
minėje grupuotėje, kurios 
tikslai nesuderinami su 
asociacijos tikslais. Tai yra 
suprantama, kad turi būti 
nutraukti ekonominiai ir 
kultūriniai ryšiai su TSRS 
ir socialistinėmis šalimis.

Tokiu būdu, Jungtinių 
Jungtinių Valstijų monopo
lijos apdairiai mėgina apsi
rūpinti garantijomis, ku
rios padėtų joms įsiviešpa

Korespondentas pasakoja, 
kaip “Vostok-2” pakilo

DAUG SPĖLIOJIMŲ
Berlynas. —Vakarų Ber

lyne spėlioja vokiečiai, 
anglai, amerikiečiai ir fran- 
cūzai: kodėl Rytų Vokietija 
nesiima žingsnių pastojimui 
kelio bėgliams. Yra ir tokių 
pasakų, būk: norį atsikra
tyti nenuoramų, tai ir ne
sistengia juos sulaikyti.

(Tąsa iš antro pusi, 
ru įtvirtinti įvairūs prie
taisai. Jie perduoda į Žemę 
objektyvius duomenis apie 
fizinę piloto būklę...

Atsisveikinęs su savo bi
čiuliais, busimaisiais kos
monautais, Germanas Tito
vas eina prie lifto. Jo akys 
džiaugsmingai šviečia iš 
veido, nenyksta plati šypse
na.

Germanas laiptais užlipa 
į aikštelę, kurioje pastaty
tas liftas, ir kreipiasi į su
sirinkusius, į visą tarybinę 
liaudį sveikinimo žodžiais.

Mes matome, kaip Ger
manas Titovas įeina į kabi
ną. Praeiš kiek laiko — ir 
bus duotas įsakymas “Kil
ti”...

Tuo momentu Germanui 
Titovui atnešė laivo žurna
lą. Ant nedidelės knygutės 
viršelio parašyta: “Kosmi
nio laivo ‘Vostok-2’ žurna
las.” Prie viršelio kapro- 
n i n i u siūlu pritvirtintas 
pieštukas. Kosmona u t a s 
tikrina, ar jis gerai pririš
tas. Reikia patikrinti, kad 
n e s v a r ūmo būklės metu 
pieštukas nebūtų pamestas. 
Jurijus Gagarinas silpnai 
pririšo pieštuką ir jį pa
metė. Vėliau Jurijus jį ra
do, — juokiasi Titovas.

—Skrisdamas viršum Ka
nados, būtinai sušuksiu sa
vo draugui: “Sveikas, Juri
jau!”

Skelbiama 10 minučių 
parengtis...

Valstybinės kom i s i j o s 
pirmininkas klausia kosmo
nautą, kaip jis jaučiasi. 

————— i ■■■■■■■■■
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tauti Lotynų Amerikos rin
kose ir pratempti kolonia
lizmą su nauja iškaba.
Lotynų Amerikos tautos, 

karčių faktų pamokytos,- 
nelaukė malonės nei iš se
nųjų (ispanų - portugalų) 
kolonizatorių,—nelauks nei 
iš naujųjų jankių, tarptau
tinių išnaudotojų.

Šiandien jau šių šalių 
tautos labai gerai»žino, kad 
vien jų liaudies nepalaužia
ma kova yra jų pergalės 
laidas. O toji kova bus ga
lutinai laimėta, kai iš visų 
Pietų Amerikos šalių bus 
išvyti visi jankiai, nauji 
kolonizatoriai.

NE PAGAL JAV 
PLANUS

Kaip p r a n e ša “Franc 
Pres Interneišin” iš Punta 
del Estes (Urugvajuj), kur 
tebevyksta “Interamerikinė 
E k o n o minė ir Socialinė 
Konferencija,” Amer i k o s 
jankiams nesiseka. Nepa
vyksta jiems diplomatiniai 
palenkti Lotynų Amerikos 
šalis į savo pusę ir pasiek
ti, kad jos vieningai pa
smerktų revoliucinę Fidelio 
Kastro vyriausybę, ir tuo 
būdu gauti juridinę teisę 
atvirai kištis i Kubos rei
kalus.

Dauguma Lotynų Ameri
kos delegacijų atsisako šį 
reikalavimą paremti. Jungt. 
Amer. Valstijas remia tik 
tokios šalys, kaip Guatema
la, Paragvajus, Peru ir kai 
kurios kitos, kurių vyriau
sybės yra visiškai priklau
somos nuo ame r i k i e č i u 
(jankių).

Naha, Okinawa. — JAV 
karo orlaivynas paskelbė, 
kad “U-2” lėktuvai pradė
jo manevrus.

—Jaučiuos puikiai, pui
kiai — pabrėžia Germanas 
Titovas.—Ačiū už dėmesį.

Ir pagaliau įsivyravusio
je tyloje girdėti paskutinis 
žodis:

—Kilti!
—Klausau, kilti!
Iš tolo mes matome si

dabro spalvos raketą, jau 
visiškai atpalaiduotą nuo 
visų fermų, kurios ją lai
kė. Dar sekundė — lygiai 9 
valanda. Ir raketa varoma 
kažkokio^ nežinomos, ste
buklingos jėgos, lėtai, atro
do, labai lėtai, atitrūksta 
nuo žemės.,

Sukaupusi jėgas, ji vis 
greičiau kyla aukštyn, kaip 
kunkuliuojantis ugnies ru
tulys. Tuo momentu atro
do, akd viršum Žemės švie
čia dvi saulės. Bet viena 
vis mažėja ir mažėja. Pa
lyginti neaukštai pakilęs, 
kosminis laivas nukrypsta į 
šalį ir skrieja nurodytu 
kursu į orbitą.

Radijas perduoda pir
muosius Germano Titovo 
žodžius, pasakytus Žemei iš 
kosmoso.

—Skrendu viršum Žemės, 
viršum plačios mūsų Tėvy
nės.

Už keliu minučių dar vie
nas sakinys.

—Lygiai, kaip lygiai 
skrieja laivas!

Jo sodrus baritonas gir
dėti taip gerai, tarytum jis 
čia, netoli mūsų. Tuo tarpu 
ji nuo starto jau skiria 
daug kilometrų. Ir vėl Ger
mano Titovo balsas:

—Būkite sveiki, draugai! 
Iki greito susitikimo...
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Lėktuvų ryšys tarp 
Maskvos ir N. Yorko

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga susitarė atidaryti 
lėktuvais tiesų susisiekimą 
tarp Maskvos ir New Yor
ko. Iš TSRS pusės skrajos 
Aerofloto sprūsminiai lėk
tuvai, o iš JAV pusės — 
Pan American World Air
ways lėktuvai.

Tarp Maskvos ir New 
Yorko yra 5,000 mylių oro 
tarpas. Lėktuvai skrajos 
dar tik 1962 metais.

JAPONIJA JAU TURI 
PAKANKAMAI RYŽIŲ
Tokio.—Pirmiau per me

tus laiko Japonija iš kitų 
šalių įveždavo apie 1,250,- 
000 tonų ryžių. Bet 1960 
metais ji jau pasigamino 
apie 200,000 tonų daugiau, 
kaip pirmiau.

1961 metais įvedė naujos 
rūšies sėklą ir geriau žemę 
įdirbo, tai gavo apie 15 pro
centų ryžių daugiau, negu 
1960 metais.

Chop suey buvo pradėtas 
gaminti ne Kinijoj, bet 
Amerikoj, taip vadinamais 
“gold rush” laikais Califor- 
nijoj. Kuomet vienas labai 
išalkęs darbininkas atėjo į 
valgyklą, kur dirbo kinietis' 
virėjas, ir pareikalavo pa
gaminti valgį. Virėjas, ne
beturėdamas gana maisto, 
surinko visokių likučių ga 
balėlius ir, skaniai sutaikęs, 
pavadino chop suey. Neku
riu kiniečių kalba gabalė
liai, likučiai ir reiškia chop 
suey. >«.

Hawaijan saloj nėra jo
kių gyvačių, net ir zoologi
jos darže neturi.

Michigano ežeras niekuo-’ 
met neužsąla visas.

Kiek verti pašto ženkle
liai? Mirusio F. D. Roose- 
velto rinkinys ženklelių bu
vo parduotas 1946 metais 
varžytinėse už ketvirtada
lį milijono dolerių. Yra 
žmonių, kurie pelno gerus 
pinigus, supirkdami ir par
duodami pašto ženklelius.

George Washington turė
jo svaiginančių gėralų 
dirbtuvėlę Mount Vernon. 
Mat,> tais laikais buvo ma
doj pasigaminti savo gėra
lus.

Žiurkės buvo atvežtos iš 
Azijos apie 12-me šimtme
tyje. Prieplaukose įsigau
davo į čion plaukti paruoš
tus laivus ir dykai atva
žiuodavo. 4

' Kaip aukštai gali arklys 
iššokti? Yra rekordas, kad 
kapitono A.L. Morale val
domas arklys iššoko 8 pė
das ir colį ir pusę.

Didžiausia jūrų žuvis, va
dinama whale shark, būna 
iki 60 pėdų ilgio ir sverian
ti apie 67 tonas.

• #

Briedžių akys yra dau
giau į šonus, tai bėgant nuo 
priešo jam nereikia atsi
gręžti į užpakalį, kad ma
tyti, ar priešas dar jj veja.

Pripažintas geriau s i a s 
virėjas yra francūzas Au
guste Escoffier. Jis tiek 
praturtėjęs, kad jam pa
čiam jau nereikia dirbti, 
tik kitiems įsakymus duoti.

Saulutė

Viena. —Sulaukęs 72 me
tų mirė buvęs Vengrijos 
prezidentas Zoltai Tildy.

Iš oro šulinio
Pasirodo, esama “paukš

čių smuklių,” kurias labai 
noriai lanko paukščiai ir 
vabzdžiai. Čia jie su pasi
tenkinimu išgeria švarios ir 
šviežios ryto rasos “aure- 
lę.” “Paukščių smuklė” — 
tai pavadinimas augalo, ku
rio lapuose yra maži grio
veliai. Juose susirenka ra
sa. “Šaltąjį žemės prakai
tą” geria ne tiktai augalai 
ir g y v ū n a i. Pavyzdžiui, 
Madagaskaro ir Angolos 
g y v e n t o j ai sausrų metu 
kruopščiai surenka šią 
brangią drėgmę.

Seniai jau žmonės mėgina 
įsikišti į gamtinių siurblių, 
pompuoj ančių vandenį iš 
oro šulinio, darbą. 1888 m. 
Feodosijos apylinkėse buvo 
aptiktas neįprastas vanden
tiekio v a m z d žiu tinklas. 
V a m z d ž iai buvo 5-7 cm 
skersmens. Jie turėjo tiek
ti vandenį 114 fontanų. Įdo
miausia tai, kad vamzdžiai 
vedė ne prie vandens šalti
nio, o prie savotiškų pira- 
midžių-krūvelių, sudėtų iš 
klinčių lustų, skaldos vė
juojančiose vietose. Mili
jardus vandens lašelių pa
likdavo ant akmenų vėjas, 
praeidamas pro šiuos pir
muosius kondensacijos įren
ginius. Vienas inžinierius 
apskaičiavo, kad jie per die
ną tiekė 700 tūkstančių lit
rų vandens! Senovinių Feo
dosijos gyventojų bandymai 
vėliau buvo pakartoti: Mpn-' 
peljė Fizikos ir klimatolo
gijos ’ institute ' .(Prancūzi
ja). Nors vandens buvo 
gauta mažiau, tačiau fak
tas, kad tokia sistema gali 
veikti, buvo patvirtintas.

Bolivija, doleriai 
ir komunistai

La Paz. — Nusigando re
akcinė Bolivijos vyriausybė 
ir JAV patarėjai, kad ne
paisant Jungtinių Valstijų 
pagalbos, darbo žmonės la
bai kairėja. “Komunistų 
įtaka sparčiai auga,” rašo 
Juan de Onis.

Mat, pirma iš Bolivijos 
apie 60 procentų skardos 
gamybos ėjo į Jungtines 
Valstijas. Dabar aliuminis 
daugelyje vietų išstūmė 
skardą. Bolivijoje daugelis 
darbininkų atsidūrė varge 
ir skurde.

JAV suteikė Bolivijai 
$150,000,000 pagalbos, bet, 
matomai, kad ta “pagalba” 
nepasiekia darbo žmonių. 
Liaudis kairėja ir mokosi iš 
tų šalių, kur' darbininkai 
yra galioje.

Europoje dvi grupės 
varžosi už rinkas

Londonas. — Vakarų Vo
kietija, Francūzija, Italija, 
Hollandija, Belgija ir Luk- 
senburgas yra sudarę bend
rą Europos rinką (Euro
pean Common Market). Jos 
savo prekyboje panaikino 
muitus, viena kitai parduo
da prekes.

Anglija atsis p y r i m u i 
prieš šią grupę buvo suda
riusi kitą sąjungą, į kurią 
įtraukė Austriją, Šveicari
ją, Daniją, Portugal i j a, 
Norvegiją is ’Švediją. Bet 
Anglija negali atsilaikyti 
prieš pirmesnę sąjungą. To
dėl Macmillano- valdžia pa
sisuko stoti į pirmesnį blo
ką. Bet jeigu Anglija įstos 
į European Common Mar
ket sąjungą, tai gali pabjo- 
gėti jos santykiai su domi
nijomis,

Lawrence, Mass. Philadelphia, Pa.
Praėjusį šeštadienį Lietu

vių piliečių klube buvo su
ruoštas priėmimas iš Lietu
vos sugrįžusiems turistams. 
Įdomautojų prisirinko ga
na daug — pilna apatinė 
salė, kur buvo paruošta ga
na gera (už $1 asmeniui 
mokesčio) vakarienė.

Pirmininkavo jauna vei
kėja maloni panelė Pun- 
džiūtė.

Pirmoji iššaukta savo 
įspūdžius papasakoti moky
toja Olga Večkytė. Ji ir 
kalbėjo ilgiausiai ir įdo
miausiai.

Jai kalbą baigus, pakilo 
vienas vyrukas ir ėmė pil
ti jai klausimus, matomai, 
stengdamasis iš jos išpešti 
ką nors jam reikiamo, ką 
demagogiškai galėtų panau
doti prieš tarybinę santvar
ką.

Paskutinis jo klausimas 
buvo: “Panelė Večkytė lan
kėtės pas savo gimines vals
tiečius Vabalninko rajone. 
Ar jie yra patenkinti?”

Večkytė visai į jo klausi
mą, “ar JIE patenkinti,” 
neatsakė, o tik pasakė, kad 
JI PATI ten gyventi neno
rėtų.

Vaje, vaje, sukrykštė-su- 
plojo būrelis klausėjo vien
minčių, kaip vaikai geležė
lę radę.

Visai natūralu, kad ame
rikietė mergina, gyvenda
ma amerikiniame mieste, 
kur namuose yra puikiausi 
patogumai, Lietuvos bakū
žėj., be daugelio jai įprastų 
patogumų,; gyventi nenorė
tų/’ Ji gal nelabai ųųrętų 
neį f ir< Anieriįcb^1 farmukej 
feli Į nuo' miesto' gyventi.

Abejoju net, ar pats klau
sėjas, paragavęs amerikinio 
miesto gyvenimo, norėtų 
gyventi valstietiškoj Lietu
vos bakūžėj. Net pačioj 
Amerikoj, Georgijoj ar ki
toj pietinėj valstijoj, negrų 
gyvenamoj lūšnelėj nė su
rišto paties klausėjo neiš- 
laikytumei!

Lietuvos “bakūžės sama
notos” nėra taiybiniai tva
riniai. Jose valstiečiai gy
veno caro laikais ir iš jų 
bėgo smetoninio režimo me
tu — bėgo “kur akys ve
dė, kojos nešė.” Daugelis 
mūsų brolių valstiečių 
pasirinko net Brazilijos ka
vos plantacijas, kur ne vie
nas pusbadžiu mirė, iš kur 
ne vienas bėgdamas džiung
lėse žuvo arba buvo plan
tatorių tarnų pavytas ir 
nušautas.

Lietuvos valstiečius iš 
vargo ir šiaudiniais stogais 
bakužių palaipsniui veda ir 
išves tik tarybinė santvar
ka. Sugriautus miestus jau 
atstatė, fabrikų pristatė ir 
vis naujų stato, milžiniškos 
elektrinės dygsta. Nedarbo 
Lietuvoje nėra, visi dirba. 
O kai dirba, tai visgi kraš
tą gerina. Moterys vyriš
kus darbus dirba? Taip, 
dirba, kur vvru stoka. O 
ar kraštui būtu geriau, iei 
ios visai nedirbtu? Bet ne
reikia manvti. kad ios ten 
arkliškai dirba —- dirba su- 
lyg sava žmogiška išgale. 
Ten niekas nepersidirba. 
Ne vienas amerikietis su
grįžęs sakė, kad ten tokios 
paskubos, kaip pas mus, ne
matė.

Tūli žmonės bando kaltin
ti tarybinę Lietuvą dėl to, 
kad ten gyvenimo lygis yra 
daug žemesnis negu Ame
rikoj.

Amerikoj karo metu nė 
viena vištidė nebuvo su
griauta, o iš fronto grįžę 
kareiviai neturėjo kur gy
venti, — laikinai tapo pa
statyti jiems ištisi- skardi
niai miesteliai. Gi Lietuvo
je per ketverius ’metus ne 

tik statyba sustojo, bet 
beveik visas kraštas buvo 
griuvėsiais paverstas.

Klausėjo ir jo vienminčių 
džiaugsmu sukrykštimas ir 
suplojimas buvo vienas iš 
dviejų — arba pikta dema
gogija, arba ignorancija!

Ar Večkytė iš viso galė
jo apčiuopti savo giminių 
valstiečių gyvenimo pulsą, 
aplankiusi juos tik kelioms 
valandoms? Iš savo paties 
patyrimo galiu tvirtinti, 
kad negalėjo, nesuspėjo. 
Vos tik amerikietis kur pa
sirodo, tuoj subėga kaimy
nai, ima klausinėti savo gi
minių, apkrauna adresais, 
prašymais. Prasideda vai
šės. Ir, žiūrėk, jau tau lai
kas išvažiuoti..,. Aš pats 
nespėjau daugelio man rū
pimų dalykų išklausinėti. 
Sugrįžęs iš Lietuvos laiš
kais apie tai juos klausi
nėjau.

Večkytė gi nėra politi
kė, ir jai reikėtų daugiau 
laiko pasitenkinimais ar ne
pasitenkinimais susivokti, 
sau nuomonę susiformuoti. 
Ir ji pat savo kalbos pra
džioj pasakė, jog ji į Lie
tuvą vyko ne politiniais 
tikslais, o susipažinti su ne
matytais giminėmis ir pa
matyti Lietuvą kaip tokią.

Večkytė sugrįžo didžiai 
savo kelione pasitenkinusi.

Turistas Galinis pasakė, 
kad Lietuvos darbininkas 
gauna tik vieną rublį už 
dienos darbą — 30 rublių 
per mėnesį. •

Tai' nėtiesa, ’tai mažiau 
minimumo. Jau pernai 
uždarbis buvo virš 300 rub
lių minimum > (mažiausia), 
kas naujais pinigais yra 
virš 30 rublių^ nes naujas 
rublis yra 10 įkartų bran
gesnis? Daugelio darbinin
kų mėnesinis uždarbis per
nai buvo iki 800 rublių, o 
naujais pinigais yra iki 80 
rublių. Tą patyriau klau
sinėdamas Kauno audyklos 
audėjas ir Klaipėdos laivų 
statyklos darbininkus. Va
žiuojant laivu į Nidą, pla
čiai išsikalbėjau su bufet.o 
darbininke. Ji gaunanti 800 
rublių (taigi šiemet nau
jais pinigais • 80 rublių). 
Jos vyras šoferis uždirbąs 
1,000 rublių (naujais 100 
rublių). Tiesa, mažesniuose 
miestuose šoferiai uždirba 
mažiau.

Kolūkiečių uždarbis pri
klauso nuo kolūkio produk
cijos, — daugiau užaugina, 
daugiau ir parduoda, tai ir 
po didesnį atlyginimą gauna 
už darbadienius. Be to, ką 
kolūkietis gauna už darba
dienį, jis dar turi 60 arų 
žemės (apie pusantro ak
ro amerikoniška žemės mie- 
ra), kurioj užsiaugina dar
žovių. Turi teisę laikyti 
karvę, o didesnė šeima—2 
karves, kurios nemokamai 
ganosi kolūkio ganyklose ir 
kurioms duoda žiemai paša
ro (sakoma, kai kada jo bū
na per maža ir reikia dasi- 
pirkti). , Užsiaugina porą 
kiaulių. Dažnai iš savo 
daržo turi ko parduoti lais
voj rinkoj. Individualiai 
jokių valdžiai mokesčių kol
ūkietis nemoka; tam' tikrą 
nuošimtį nuo pajamų moka 
kolūkis. 1

Tūli žmonės, arba dauge
lio dalykų nepatyrę, arba 
tiesiog melagingai savo “in
formacijomis” apie Lietuvą 
išpučia baubą.

'Nekantrus

SERGA L. BŲLAUKIENĖ
Jau kelinta savaitė kai 

serga Lena Bulaukienė ner
vų galūnių įdegimu —* 
“shingles.” Daktaras sako,

Skaitlingas turistų 
pasitikimas

Rugpiūčio 13 d. arti šim
to susirinko pasitikti par- 
vykusius iš Lietuvos P. 
Puodį ir A. Stašienę. Tai 
džiuginantis dalykas, kad 
senoji karta taip susidomė
jusi jaunų dienų tėvyne. 
Stalai po medžiais, gėlėmis 
papuošti ir apkrauti įvai
riu maistu, sudarė gražų 
vaizdą. Svečių buvo iš 
E a s t o n o, Chesterio, bet 
philadelphiečių didži urna. 
Draugas Zambuzevičius su. 
savo grupe pribuvo iš Read- 
ingo, Vilkas — iš New 
Jersey.

Visiems pasivalgius, pa
kviesti parvykusieji iš Lie
tuvos pasakyti. savo įspū
džius. Stašienė atsiprašė, 
kad ji negalinti kalbėti. 
Puodis pasakė savus paty
rimus, pabrėždamas gerus 
ir paminėdamas dar esa
mus trūkumus. Jie parvežė 
gražių audinių ir blizgučių 
ir didelį kiekį knygutės for
moje vaizdų iš žymesnių 
Lietuvos vietovių. Publika 
kalbų klausėsi atidžiai.

Šiam išvažiavimui dirbo 
Merkis, padarydamas sta
lus ir suolus. Jam pagel
bėjo Kazlauskas. Dirbo 
Šmitienė, Walentai, Mer
kienė, Baranauskas, Povi
laičiai ir Ramanauskai.

Aukojo: maistu — Ra
manauskai, Tilvikai, K. 
Duklienė ir Kalinienė; pini
gais t laidotuvių direkto- 
............... I II į jlll

Worcester, Masą.
“Keleivis,” Krasinskas 

ir J. Bakšys
Tas neva socialistinis sa

vaitraštis rugpiūčio 10-tos 
dienos laidoje su ypatingu 
džiaugsmu išspausdino su 
Krasinsko parašu dalį J. 
Bakšio pasakojimų, kas bu
vo išspausdinta buržuazi
niam vietos dienrašty “Te
legram.” “Keleivis” savo 
įpratimu biauroja Tarybų 
Lietuvos vyriausybę ir mū
sų pažangiųjų vadus.

Kodėl “Keleivis” neįsidė- 
jo ir tos Bakšio fotografi
jos,, kuri buvo “Telegra- 
me”? Vietoje ilgiausio edi- 
torialo, fotografija būtų at- 
rodžius gražiau.

Worcesterieciams J. Bak
šys yra žinomas kaip žmo
gus neapsakomo skūpumo 
ir saumylybės, kaip nesu
valdomo sauvališkumo ir 
“gabaus” koliojimosi žmo
gus.

Pagal paties Bakšio pa
sakojimus kapitalistiniam 
reporteriui, jis buvo sulai
kytas Tarybų Lietuvoje be
keliaujant toliau negu po
licijos leidžiama, ir už tai 
buvo sugrąžintas ten, kur 
turėjo būti. O kaip šioje 
šalyje policija pasielgia su 
tais, kurie' laužo įstatymus? 
Ne tik kad sulaiko, bet pa
deda į kalėjimą ir dar prie 
sunkių darbų pristato. Bet 
šu Bakšiu Tarybų Lietuvo
je taip nebuvo pasielgta. 
O tokiam “drąsuoliui” bū
tų verta patupėti belangėj 
už patvarkymų laužymą, 
tai gal dabar ne taip smar
kiai keiktų Tarybų Lietu
vos tvarką. Dabar jis tie
siog šaukia, kad visus ten 
reikia iššaudyti, nes jam ne
leido keliauti, kur jis nori. 
O “Keleivis” su Krasinsku 
delnus trina, susilaukę to
kio “drąsuolio.” D. J.

kad dar bent porą savaičių 
liga ją kamuos.

Linkiu jai sėkmingai pa
sveikti. ' Draugas

riai Ramanauskas ir Ka
valiauskas ir geras priete- 
lius Neverdauskas.

Šis pirmas tyrame ore, 
farmoje išvykimas pasiliks 
atsilankiusiųjų atmin t y j e 
ilgai.

A. Stašienė, aplankiusi 
Lietuvą, paaukojo $10 
“Laisvei.” Ačiū jai.

Tą pačią dieną drg. Wm. 
Patten, Gloucester Heights, 
vaikai jo sode surengė 
tėvui 80 metų gimtadienio 
pokylį. Kiek svečių buvo, 
negaliu pasakyti, bet ma
nau, kad buvo gražus skai
čius. Patenas gerai žino
mas ir turi daug pažįsta
mų ir draugų. Tie, kurie 
dalyvavo, tikiu parašys pla
čiau. Pattenas, sulaukęs to
kio skaičiaus metų, atrodo 
sveikatoje stiprus ir prisi
deda prie palaikymo mūsų 
veikimo. Nepasiduoda se
natvei. Linkiu Jums, drau
ge, dar daug metų gyventi 
ir būti stiprioje sveikatoje.

Jūroj besimaudančių jų 
prižiūrėtojai kaltinami ne
švarume, nepaisyme savų 
pareigų. Kaltinimus padarė 
tūlas konsilmanas. Jisai 
sako, kad jie apleidžia sa
vus postus, palikdami ne
prityrusius plaukėjus. Jo 
pasakymu, tokie pareigūnai 
turi būti atleisti ir pasta
tyti tokie, kuriems tikrai 
rūpi plaukiojančiųjų gyvy
bė, apsauga ir savas dar
bas.’ ■ ’

1776 rąpitąjs'' Th’omaš Jef- 
fersotfas' ;gyve'no dviejų 
kambarių ąpartmeptje|-'tarp 
7-tos irMarketgktvlų ir, 
sakoma, čia parašė Nepri
klausomybės dėklą raciją. 
Prieš 78 metus toje vietoje 
buvo pastatytas bankas, 
kurio dabar nebėra, o tik 
mažų dalykų mažas stan- 
das riogso.

Dabar du valstijos sena
toriai Clark ir Scott sakosi 
nupirksiu tą vietą ir pasta
tysią knygyną, į kurį bus 
surinkti istoriniai doku
mentai apie Jeffers o ną 
Šiam savo sumanymui jie 
tikisi gauti valstijos para
mos. i'

1958-tais metais 57-nios 
poros gavo apsivedimo lei
dimus, sumokėdamos $185. 
Dabar vienai apsivedusiai 
porai prireikė dokumentų, 
bet dokumentų apsivedimų 
biure nėra. Tuo būdu ap- 
sivedusieji pasidarė neved- 
siais.

Dabartiniai biuro vedėjai 
žino, kas tais metais biure 
dirbo, bet nežino, kas atsiti
ko su sumokėtais pinigais.

•

Fenestra kompanija pasi
ryžo darbininkams numuš
ti po 80 centų valandai. U- 
nijos lokalo 503 ( A_F L - 
CIO) nariai paskelbė strei
ką. Streikas tęsėsi\ savaitę 
laiko. ' Susitaikinta senomiš 
sąlygomis be uždarbio pa
kėlimo su pridėjimu ligoje 
pašalpos. Bet kompanijai 
nepavyko nukapoti uždarbį.

Barnes Gallery vertingų 
piešinių trustistai kovo mė
nesį valdžios verčiami ati
darė duris lankytojams. 
Dabar pasimojo imti $2.00 
įžangos, nors įstaiga yra 
nuo taksų paliuosuota. Vals- 
tijos prokuroras gavo lai
kiną drausmę, kad įžanga 
nebūtų imama.

Barnes Gallery vedėjai 
turi įrodyti savo imamos 
įžangos tikslą iki rugpjū
čio 25-tos. Pilietis

fV tIs laiškų 4
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Gerb. Tautieti 
R. Mizara!

Pirmiausia prašau priim
ti m2no nuoširdžius sveiki
nimus ir atleisti man, kad 
trukdau Tamstą savo asme- 
niniškais reikalais.

Kuomet Tamsta 1959 m. 
lankeisi Lietuvoje ir buvai 
Varėnoje, tuomet ir man 
teko garbės trumpai su 
Tamsta kalbėtis ir pa 
spausti Jums ranką. Tai 
buvo Jūsų išstojimo vaka
ro metu Varėnos rajono Ta
rybų rūmuose.

Žinoma, geriausiai Tams
ta esi man ir mano šeimai 
pažįstamas kaip rašytojas 
iš Jūsų raštų, ir publicis- 
tas-visuomenininkas iš Jū
sų redaguojamo laikraščio 
“Laisvė,” kurį aš gaunu 
skaityti Varėnos miest^ 
bibliotekoje.

Aš į Tamstą turiu tokį 
prašymą:

Apie 1904 - 1905 m. iš 
Lietuvos, Telšių apskrities, 
Tverų miestelio emigravo į 
Ameriką mano tėvo sesuo 
Apolonija Bumblytė, duktė 
Jono. Gyvendama Ameri
koje, Racine mieste, Wjs-- 
consin valstijoje, ji neužil
go ištekėjo už pažangaus 
lietuvio darbininko-staliaus 
Stanislovo Ralio. Racine 
begyvendami Raliai susi
laukė dviejų sūnų Liudviko 
ir Stanislovo. Pats Ralys 
Stanislęvas mirė bene 1928 
ari' 1929 metais; Gi našlė 
Apolonija 'Ralienė su savo 
sūrįumis Liudviku ir Sta
nislovu iki 1940 metų vis 
dar tebe g y v ę n o Racine, 
nuosavame nanie. 1941 m. 
kilęs karas nutraukė mūsų 
ryšius su Ralių šiema Ame-* 
rikoje iki šiai dienai.

Mano tėvas Adomas 
Bumblys, sūnus Jono, ir 
pats yra gyvenęs Ameriko
je, Racine, Wis., nuo 1905- 
1912 metų.

Mano šeima, o ypatingai 
mano senas tėvelis,, labai 
nori žinoti, ar dar tebėra 
gyva jo sesuo Apolonija Ra
lienė ir anūkai Liudvikas 
ir Stanislovas Raliai.

Gal kas iš Ralių šeimos 
ir bandė mums į Lietuvą 
rašyti senu adresu, tačiau- 
mūsų šeima po karo iš se
niau gyventos vietos (Tel
šių apskritis, Tverų mieste
lis) išsikėlėme gyventi ki
tur, taip kad jie ir norė
dami nebegalėjo mūsų su
rasti. Mano tėvelis (iš se
numo) pamiršo Amerikoje 
Ralių adresą, o per karą 
žuvo-sudegė ir buvęs su Ra-v 
liais susirašinėjimas. f

Aš esu tarybinis taniau-' 
toj as - ekonomistas, dirban
tis Varėno srajono pramo
nėje.

Už šią paslaugą aš Tams
tai amžinai būsiu dėkingas.

Bumblys Petras 
Mano adresas: •

Varėna
Melnikaitės Nr. 33 
Bumbblys Petras 
Lithuania, USSR

SUJUDO ETHIOPIJOS 
LIAUDIS

Addis Ababa. — Visoje 
Ethiopijoje (Abisinijoje)’ 
yra žmonių nepasitenkini
mas. Žemdirbiai nepasiten
kinę baudžiavine padėtimi, 
Armijoje nepasitenkinę ka
rininkai naujomis i’eformo- 
mis. Ethiopija turi beveik 
20,000,000 gy entojų.

Pekinas. — Sulaukęs 6? 
metų amžiaus mirė žymus 
kinų artistas Mei Lang- 
f angsts.

4 p.-Laisve (Liberty)—Penktad.. rugp. (Aug./18,1961



YUCAIPOS NAUJIENOS Worcester, Mass. | BOSTON, MASS. | KRISLAI
Tarpe lietuvių

Diena po dienos čia pa
žangesnieji lietuviai laukia 
grįžtant iš Lietuvos d-go 
Jono Markevičiaus su nau
jienomis. Jis žadėjo, būda
mas Lietuvoj, nutr a u k t i 
daug judamų paveikslų ir 
mums parodyti, kaip ten_ 
viskas atrodo. Tikimės, 
kad mūsų geras draugas 
mūsų neapvils.

Vėliau, apie lapkričio mė
nesio 7 d., m u s aplankys 
brooklynietis Jonas Grybas 
su savo prožektorium ir 
Lietuvoj gamintais filmais. 
Tad tikrai galėsim pasigė
rėti. Jis turi labai gerą 
prožektorių ir aiškų gar
siakalbį.

Taigi šie du draugai Jo
nai mums atveš daug nau- 

/ jų dalykų, tik reikia prie jų 
rengtis. Pasinaudokime šia 
gera proga.

' Ligoniai
Romanas Stašys sunkokai 

sirginėjo nuo praeito pava
sario ir jau buvo sustiprė
jęs. Bet dabar liga vėl pa
sikartojo. Jį vargina šir
dies negalavimai. Gaila ge
ro draugo. Linkiu jam ge
rai susveikti. Kam laikas 
leidžia, a p 1 a n k ykime jį. 
Antrašas: 34639 Avenue B.

Kastulė Muntvidienė, 221 
- W. Avenue L, yra prižiūri
ma savo sesutės d-gės Ri- 
chardienės. Ją vargina ne
labasis paralyžius. Gaila 
jaunos moteriškės. Dar pa
čiame gyvenimo smagume, 
o turi būti atskirta n u o 
linksmo pasaulio.

Daugiau kaimynų
Juozas ir Marytė Demen- 

čiai, losangelięčių mylimi 
draugai, parduoda savo na-

Los Angelėj ir pasiren
gę apsigyventi Rėdlande, 
Calif. Tai tik 8 mylios nuo 
Yucaipos miestelio. Gera 
naujiena. Jie bus mūsų ar
timi kaimynai.

Naujas paštas
Iki rugpjūčio mėn. pra

džios Yucaipos pašto sky
rius buvo ant Yucaipa bul
varo, sename name, bet da
bar pastatė naują namą, 
daug didesnį, su vėliausiais 
įtaisymais. Aplink namą 
yra erdvinga vieta automo
biliams pastatyti. Dirba 35 
patarnautojai. Nauja vieta 
randasi ant Second St. ir 
Avenue A. *
Rengiasi kvailinti publiką

Los Angeles Riverside ir San 
Bernadino apskričiai sudaro 
tam tikrą rajoną reakcionie
riams, kurie rengiasi apsisau
goti nuo “komunizmo” pavo
jaus. Šio rudens sezonui yra 
įgaliotas šaunus reakcionie
rius James L. Jackson steigti 
tam tikras prelekcijas bei 
“wsokyklas” dėl jaunesniu 
žmonių svetainėse ar mokyk
lose, kad užkrėsti juos neapy
kanta prieš komunizmą, ži
nom gerai, kad reakcionieriai 
nieko negali rasti blogo ko
munistų idėjoje ir veikime, 
nes tas idealas apgina var
gingų žmonių reikalus. Tai 
nors bandys skiepyti žmo
nėms klastingą neapykantą.

Tą vadinamą “mokyklą” 
užlaikys penkias dienas į sa
vaitę, pradedant rugp. 28 d. 
L tą “mokyklą” mokiniai tu
rės užsimokėti $20 už sezoną. 
Pamokos tęsis nuo 8:30 vai. 
ryto iki 9:45 vai. vakaro.

Prie to vadinamo “štabo” 
yra prijungtas sen. Thomas J. 
Dodd. Iš Australijos atvykęs 
dr. Fred Schwar bus vyriau
sias prelegentas. Jis turi savo 
.raštinę Long Beach, Calif. 
Dabar apsistojęs Los Angeles.

Iš to visko galima spręsti, 
kad reakcija nesnaudžia su 
sar»o purvina propaganda ir 

Alsiai švaisto taksų mokėtojų 
pinigus neapykantai prieš dar- 

' bo klasės kovotojus skleisti.
Apie Yucaipos miestelį
Vienas mano draugas klan
inei si Ji t 

sė pas mane informacijų apie 
Yucaipą. Gaila, nespėjau as
meniškai atsakyti, tai trum
pai paduosiu viešai.

Yucaipa turi 370 ketvirai- 
nių mylių plotą. Gyventojų 
yra 24,000, ir kas mėnuo pri
auga po 20 šeimynų. Apy
linkėje yra didesnių miestų, 
kaip Redland, San Bernadino, 
Riverside, ir Los Angeles už 
apie 72 mylių. Kiti miestai 
tik apie keletą mylių nuo čia. 
Miestelyje randasi tik pora 
desėtkų krautuvių, valgyklų 
ir keletas lengvų pramonėlių. 
Viena ligoninė, bet 20 bažny
čių. Miesto aukštuma virš 
2,000 pėdų virš jūros lygio. 
Oras vasarą visados sausas ir 
šiltas. Iš rytų ir vakarų apsup
tas iki 11,500 p. aukščio kal
nais. Stubos taip pat bran
gios kaip ir kitur Kaliforni
joj. Maistas dikčiai pigesnis. 
Lietuvių, visokių pažiūrų, pri- 
skaitoma iki 70 šeimynų.

Alvinas

Maynard, Mass.
Lenkų kunigas išvarė 
katalikišką draugiją iš 
parapijinės svetainės

Čia lenkai suorganizavo 
katalikišką pašalpinę drau 
giją dar 1911 m. Dar čia ta
da nebuvo lenkų parapijos, 
kai šita draugija gimė. Už 
metų laiko (1912 m.) 'tie 
patys žmonės (šitos drau
gijos nariai) suorganizavo 
ir parapiją. Savo bažnyčios 
jie dar neturėjo, tai prisi
glaudė pas airius po baž
nyčia rūsyje (sklepuke) 
ant burdo! Gavo ir seną 
kunigą, kuris tačiau dar 
galėjo jiems gerai vilnas 
kirpti. Tada čia buvo didelė 
AmericanWoolen Co. audi- 
nyčia, tai, “grinoriai”, len
kai (gudai) čia plaukė kaip 
vanduo, ba jie čia galėjo 
gauti darbus. Šita jų drau
gija augo nariais, augo ir 
iždas gerai, nes visi buvo 
tada jauni. Senis kunigas 
negyveno kartu su airiais 
kunigais.

Lenkai parapijonys vis 
bruzdėjo statyti savo baž
nyčią. Jairbuvo ir sklypą 
žemės nupirkę statymui 
bažnyčios. Bet šitam seniui 
kunigui buvo gerai ir rūsy
je. Jis nebuvo godišius ant 
pinigų, ką jis gavo, tai ir 
užtekdavo. Taipgi nebuvo 
jis blaivininkas ir neatsisa
kydavo nuo stiklelio ir ki
to. Jeigu parapijonas užei
davo pas jį su kokiu reika
lu, tai ir jis neišleisdavo 
sausai. Už tai jo airių kuni
gai ir nemylėjo. Bet jis čia 
prabuvo daugelį metų.

Galų gale vistiek jį iš čia 
iškėlė į Bostoną, ir ten var
gingai jis mirė. Jo vieton 
atvažiavo jau jaunas kuni
gas. Negi jis landžios rūsy
je pas airius.

Čia buvo gatvekarių mū
rinis trobesys, kurio jie ne
vartojo. Šitas jaunas kuni
gas, apžiūrėjęs, kad iš jo 
galima pasidaryti bažnyčią, 
išvaikius visus velnius iš čia. 
Taip ir padarė, nupirko tą 
trobesį pusdykiai. Bet čia 
reikia labai daug darbo pri
dėti, kol padarysi iš to tro
besio bažnyčią, ir pinigo 
reikia nemažai.

Pinigų lenkai negailėjo, 
taipgi negailėjo ir savo dar- 
bo.Šitas trobesys buvo gana 
ilgas. Pertverė per pusę — 
iš priešakio padarė bažny
čią, o užpakalyje įtaisė sve
tainę susirinkimams ir pa
rengimams.

Virš minėta drau'gija irgi 
prisidėjo nemažai pini- 
giškai ir darbu. Dar nema
ža aikštė yra ir piknikams 
'•engti.

Šita draugija ir susi
kraustė kaip į savo namą. 
Viskas buvo gerai. Bet ši
tas jaunas kunigas persike^ 
lė į didesnę parapiją, čia

vėl atsikraustė kitas k'uni- Į 
gas, bet ne toks smarkuo
lis, kaip buvo, ir jis nebuvo 
ilgai čia. Dabar atsikraustė 
jaunas ir dar smarkesnis ir 
už pirmesnį. Šitas yra ir or- 
dinuotas, ba po savo pavar
de deda tris raides “D.C.L.”. 
Na, ir pradėjo jis čia savo
tiškai šeimininkauti. Pradė
jo jis čia rengti visokius 
parengimus. Žiūrėk, po Ve
lykų švenčių jau ir važiuo
ja naujutėliu automobilium. 
Jis mato, kad ši draugija 
turi virš dešimt tūkstančių 
dolerių ižde.

Prie šitos draugijos buvo 
prisirašiusių ir jaunų vyru
kų (žinoma, tėvų prikalbin
tų). Šitam kunigui parūpo 
prikalbinti šituos jaunuo
lius, kad jie suorganizuotų 
“tikrą” katalikišką draugi
ją “Hįoly Name Society”. 
Pradėjo vest agitaciją, kad 
ir senoji draugija dėtųsi 
prie šitos “H. N. Society”. 
Bet seni nariai suprato, kad 
čia kunigas nori tik pasi
naudoti draugijos iždu. Ba 
šita nauja “society” neturi 
jokios pašalpos savo na
riams, vien tik visi eina 
kartu prie komunijos ir vėl 
visi kartu turi pusryčius.

Žinoma, kunigas turi iš 
to naudos.

Senoji draugija tos nau
jos “H.N.S.” nepriėmė. Ta
da kunigas pasakė senajai 
draugijai, kad jūs čia dau
giau susirinkimų nelaiky
site ir jokių parengimų čia 
nerengsite. Ir taip senoji 
draugija jau virš dveji me
tai nelaiko susirinkimų sa
voje svetainėje. Taipgi ir 
parengimų čia negali ji 
rengti. Dabar Draugija 
rengia 50 metų sukaktį. Bet 
neturi tinkamos vietos. Pa
siprašė pas vieną moterį 
netoli lenkų bažnyčios, kad 
leistų jiems jos > kieme su
rengti. draugijos pobūvį. 
Kunigas, tai sužinojęs, irgi 
pradėjo rengti savajame 
darže pikniką, bet viena sa
vaite anksčiau, kad paken
kus senajai draugijai.

Šitaip kunigas atsilygina 
savo parapijonims.

J. G.

CLEVELAND, OHIO
Spaudos piknikas ir filmai

Šiomis dienomis mūsų 
pramogų kalendorius pa^j- 
clarė gana įdomus ir turtin
gas. Rugp. 20 dieną Meno 
choras rengia pikniką, apie 
kurį, tikiu, praneš smul
kiau patys rengėjai. Jie, 
veikiausiai, turės ten ir dai
nų programą.

Rugsėjo 3 d. turėsime 
spaudos naudai pikniką, ku
rio surengimu rūpinasi vie
tos draugijų sąryšis. Kuo
met sąryšis ką rengia, tai 
automatiškai prie rengimo 
prisideda ir visos į sąryšį 
prigulinčios draugijos. Taip 
būdavo praeityje. Aišku, 
nebus išimtis ir šį kartą.

Abu šie piknikai , įvyks 
ant Chardon Rd. (Route 6). 
Pravažiavus 306 kelią už 
mylios rasite, po tiesiai “Ci
ties Service” gazolino stotį, 
už jos tuoj rasite pikniko 
vietą.

Rugsėjo 6 ir 7 dienomis 
turėsime iš Lietuvos filmų 
rodymą. Rugs. 6 d., 6-tą vai. 
vakare tupėsime LDS 55 kp. 
sus. Jį užbaigę, apie 8 vai 
ar anksčiau, turėsime fil
mus, Klubo sveta i n ė j e.

Rugs. 7 dienai.paimta di
desnė White Eagle svetai
nę, 8315 Kosciužko Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Fil
mus rodys gerai tame dar
be patyręs J. Grybas, o fil
mai irgi nauji— tik ką gau
ti iš Lietuvos, Kviečiame 
visus atsilankyti ir pasigė
rėti gražiais Lietuvos vaiz
dais. z J. žebrys

IŠ LLD 11 KUOPOS
susirinkimo

Rugpiūčio 14 d. 11 kuo
pos susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Vasarinių pa
rengimų pranešimai paro
do geras pasekmes. Susirin
kusieji nutarė turėti spalio 
mėnesį surinktų daiktų iš
pardavimą — “Rumm age 
Sale.” Kas turėsite atlie
kamų daiktų, priduokite 
Ausiejiams, 99 Providence 
St., arba 29 Endicott St.

Antras svarbus ir didelės 
darbuotės pasiryžimas, tai 
rudeninis spaudos piknikas. 
Jis įvyks rugsėjo 17 dieną 
Olympia Parke. Pikniko 
programai atlikti nutarė 
kviesti brooklyniškį Moterų 
kvartetą ir vietinį duetą—• 
Oną Dirvelienę ir Joną Sa
baliauską. Šis spaudos pik
nikas ir darbuotė nevien 
worcesterieciu, bet visos 
Massachusetts valstijos pa
žangių lietuvių užduotis. 
Tuo turėtų susidomėti vi
sos kolonijos ir kuo nors 
prisidėti prie pikniko pa- 
sėkmingumo, nes visi gerai 
suprantame pažangi o s i o s 
spaudos vertę. D. J.

Rochester, N. Y.
Iš moterų veiklos

Rugpiūčio 9 d. įvyko Mo
terų klubo susirinkimas. 
Susirinko gražus būrelis 
narių. Apsvarsčius bėga
muosius reikalus nutarta 
bendrai su LLD vyrų kuo
pa suruošti parengimą sek
madienį, rugsėjo 10 dieną, 
Gedimino svetainėje, 575 
Joseph Ave. Tai bus pietūs 
Turėsime skanių valgių.

Bet svarbiausia ,tai išgir
sime daug naujienų iš Lie
tuvos. Kaip jau žinia, tik 
grįžo iš Lietuvos Wm, Čer
niauskas.. Mes paprašysime 
jį, kad jis papasakotų, ką 
matė, ką patyrė Lietuvoje. 
Todėl visi ir visos ateikite 
ir išgirskite.• Pietus duosi
me 1 vai. dieną. Nesivėluo- 
kite!

Ligoniai
Jau nuo seniai serga J. 

Graibus. Jis turėjo šoką, 
dabar sveikata laipsniškai 
taisosi. Jau 4 mėnesiai ser
ga A. Bekešius. Buvo ligo
ninėje, dabar po daktaro 
priežiūra randasi namie. 
Serga Antanina Duobienė, 
gydosi namie. Linkiu vi
siems ligoniams greitai pa
sveikti ir niekados daugiau 
nesirgti.

L.B.

Montreal, Canada
PADĖKA

Didžiai gerbiami mano 
gerieji prieteliai ir drau
gai iš Miami, Fla., nuošir
džiai jums dėkoju už išties
tą man jūsų pagalbos ran
ką, kada mano gyvenimo li
kimas mane nulėmė taip, 
kad sveikatos nustojęs tu
rėjau grįžti atgal į Kana
dą. Jūsų pasidarbavimas ir 
tokia gausi finansinė para
ma — iš 18-kos šeimų ar 
asmenų virš $100! — pa
dengimui mano kelionės iš
laidų iš Miami į Montrealą, 
man buvo labai reikalinga. 
Jei ne jūsų, mano gerieji 
prieteliai, parama, tai neži
nau kaip būtų buvę.

Dar kartą iš gilummos 
širdies dėkoju jums visiems 
už jūsų nuoširdumą. Aš 
neužmiršiu jūsų niekados!

K. Radzevičius

Bogota. —Kolombija bai
gė statyti 400’ mylių naują 
geležinkelį, kuris jungs sos
tinę su Magalena upe.

l ' i' ■ <11-'. I . >*»';. • į

Rugpiūčio 6 d. So. Bosto
no A. L. Pil. Klubas suren
gė Olympia parke, Worces- 
tery, gražų išvažiavimą, tik 
gaila, kad bostoniečiai, o 
ypatingai monteliškiai, ne
skaitlingai dalyvavo. Ro
dos, iš Montellos nei vieno 
asmens mūsų piknike nesi
matė. Tą sekmadienį nuo 
ryto oras buvo niūrus,, bet 
dangus iškentė per visą die
ną nelijęs, todėl turėjome 
nemažai publikos. Daugiau
sia mūsų pikniką parėmė 
worcesterieciai, kurie myli 
lankyti p a r e n g imus, re
miančius jų sunkiai išlaiko
mus Olympia parką ir 29 
Endicott St. su puikia sve
taine namą. . \

Biskį po pirmos valandos 
pietūs jau buvo gatavi, nes 
bostoniškiai darbininkai ir 
darbininkės, D. Jusiui ati
darius virtuvę ir uždegus 
gazo pečius, nuo 10-tos vai. 
pradėjo stropiai ruošti... 
Virtuvėje rūpestingai dir
bo: E. Žekcnienė, J. Rai- 
nardienė, M. Paurienė, V. 
Mineikienė. Vėliau atvykę 
Beleketūčienė ir Freiman- 
tienė patarnavo prie lėkš
čių plovimo. Iš vyrų: A. 
Jankus, St. Rainardas, A. 
K a n d raška, J. Matulevi
čius, L. Zelsonas ir S. Ei- 
ningis sunkiau ar mažiau 
darbavosi, o Skliutas visą 
vadovavimą atliko. Žukaus
kienė, B e 1 e k e v i čienė ir 
Freimantienė dargi dirbo 
prie kitų darbų, Petras Sa
dauskas, worcesterietis, at-

Miami, Fla.
Propaganda

Išilgai didžiulį automobi
lių vieškelį U.S. No. 1 pri
statė didelių transparantų 
su užrašais:’ " “Wake up 
Amarika. Fight commu
nism. Do something now. 
Do something' now!”-

Tie transparantai turi po 
15 pėdų aukščio. Isteriški 
|auksmai sukelia jausmus, 
tartum komunistai užpuolė 
Ameriką. Sakoma, kad 
kiekvierto transparanto pa
ruošimui išleista po $100.

O gal tai yra “nedarbo 
likvidavimas?” Kąip žino
me, kad valdininkai, sakė, 
jog panaikins nedarbą. Bet 
vietoje panaikinimo, tai ne-r 
dirbančių skaičius paaugo. 
Isteriški šauksmai dėl Ber
lyno, mobilizacija 217,000 
jaunų vyrų, sulaikymas la
kūnų, karių ir jūrininkų 
paleidimo namo, kurie jau 
atsitarnavo, mažina bedar
bių skaičių dar apie 300,- 
000, Bet nedarbas- viešpa
tauja. Gal todėl tokie iste
riški šauksmai ir kurstanti 
propaganda.

Bet ant tų transparantų 
atsirado kiti užrašai, kurie 
sako: “Šis vieškelis ir mies
tas bus paverstas tik rūks
tančiais pelenais, jeigu da
bartinis apsiginklavi m a s 
bus tęsiamas”. \

Reakcionieriai baisiai su
pyko ir pašaukė policiją ir 
FBI agentus ieškojimui tų, 
kas tą garbingą šūkį Užra
šė ant reakcionierių trans
parantu.

’ M. 

DARYS KRATAS PAS 
LĖKTUVŲ KELEIVIUS
Washingtonas. — Trys 

lėktuvų kompanijos, būtent 
Eastern, National ir Mo
hawk, padavė prašymus Ci
vil Aeronautics tarybai, 
kad leistų daryti kratą ke
leivių, kurie norės lėktu
vais keliauti. Prašyme sa
ko, kad kompanijos atsisa
kys vežti tuos keleivius, ku
rie nesutiks pasiduoti kra
tai. ’ 5 p.-Laisv5 (Liberty)—Penktad., rugp. (Aug.) 18,1961

lyginimo neėmė už darbą 
prie baro.

Taigi So. Bosono lietuvių 
piliečių klubo vardu širdin
gai dėkoju visiems ir vi- 
soms,v prisidėjusiems prie 
minėto pikniko sėkmingu
mo, nes tas duos apie šim
tinę pelno klubui, o mums 
dalyviams davė progą susi
tikti su maloniais draugais 
bei pažįstamais, taipgi po
rą sykių prisivalgyti skanių 
dešrų, kugelio, kopūstų... 
Manau, kad ir sunkiai dir
busios gaspadinės yra pa
sitenkinusios, nes parengi
mas neblogai nusisekė.

•

Kaip jau daugeliui yra 
žinoma, iš Bostono buvo į 
Tarybų Lietuvą nuvykę 
(antroj turistų grupėj ) 
net penki asmenys. Jie jau 
grįžo sveiki ir pasitenkinę 
gavę progą pamatyti tėviš
kę. Tikrai nežinau, ar visi 
yra kelione pasitenkinę, nes 
tik su pora iš jų turėjau 
progą kalbėtis.

Elzbietos Repšienės nuo
mone, iš to, ką ji ten ma
tė, viskas naujosios san
tvarkos vadovybės tvarkin
gai vedama mūsų gimtinė
je. Gi S. Šukienė biskį 
skundėsi maisto netinka
mumu: taipgi sakė, kad 
kaimo žmonių gyvenimas 
nuo miestiečių yra gerokai 
atsilikęs... Manau, kad tu
ristai patys, kurie sugeba 
rašyti, “Laisvėje,> papasa
kos savo įspūdžius plačiau.

A. K—a
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1 COSMOS TRAVEL BUREAU 
yra PIONIERIUI ir 

Labiausiai Patyręs Tvarkyti

KELIONES I LIETUVA
V | visus kitus

RYTŲ EUROPOS RRASTUS 
PLANUOJATE KELIONĘ! 
ilgiau ar trumpiau pabu

voti su savo 
GIMINĖMIS

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

JUS SUTAUPYSITE 
COSMOS gali padėti 

K ATSIGABENTI jūsų 
gimines iš USSR

Bet kokią kelionę planuojant— 
į bet kokį kraštą, susižinokite 

arba ateikite j

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

Tel. CI 5-7711

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Brockton, Mass.
I

METINIS DVIEJŲ DIENŲ 

PIKNIKAS
' Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Rugsėjo 3 ir 4 September
Labor Dienos Proga

- Ramova Parke
CLAREMONT AVE., MONTELLO, MASS.

Šį pikniką rengia Montello Vyrų Dailės Grupė 
ir Lietuvių Tautiško Namo Draugovėm

Prasidės 1 valandą dieną ir tęsis iki vėlumos...

BUS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Šauni dainų programa, kurią atliks
Montello Vyrų Dailės Grupė, vad. Al. Potsus
Prašome visus, vietinius ir iš apylinkės, atsilan- _ 

kyti. Bus namie gamintų valgių, šaltų ir šiltų gė
rimų. čia pasimatysite su iš Lietuvos sugrįžusiais 
turistais.

Rengimo Komisija

Tąsa iš 1-mo pusi.)
sutraukęs visus saitus su kle
rikalais, menševikais ir savo 
partijos išsigimėliais, kurie 
apsiputoję kalba už naują ka
rą. Jis save tebeskaito vienu 
iš “veiksnių,” kurie saVo pik
tų, kriminališkų tikslų siekia 
naujo karo keliu.

Kai taip tebėra, prieškari
nės frazės tik frazėmis ir pa
silieka.

1 • n

Aną dieną skaičiau kores
pondenciją iš Taškento, Uzbe
kistano Tarybinės Respubli
kos sostinės. Ar žinote, kad 
šios tarybinės respublikos pre
zidiumo pirmininke yra Yad- 
gar S. Nasriddinova ?

Tai pirmutinė šalies prezi
dentė visoje pasaulio istorijo
je!

Už pavyzdį paimkime Det
roitą. Tegu detroitiečiai suži
no, kad už upės Kanadoje 
juos laukia ir sotus maistas, 
ir gražūs rūbai, ir, šauni pa- • 
stoge, ir priedui dar “ geras 
darbas, arba alga be jokio 
darbo. Kiek detroitiečių be- 
paliktų Detroite ?

Labai mažai. Visi takai ir 
takeliai užplūstų pabėgėliais 
iš Amerikos.

Lygiai taip šiandien taip ‘ 
vadinamų Vakarų yra vilioja- ! 
mi kubiečiai iš Kubos ir vo- . 
kiečiai iš Rytinės Vokietijos. 
Veikiausia visi matėte televi
zijoje vaizdą, kaip amerikie
čiai su maisto porcijomis ir 
rojiškais pažadais prie pat 
sienos pasitinka berlyniečius.

, Bet šitokia klaidinga poli
tika neveda ir negali vesti 
prie gero. Ji jau pradeda 
Vakarams atsirūgti. Šitie prL 
šivilioti “svečiai” darosi ne* 
besuvaldomais elementais. Jie 
tapo provokacijų šaltiniu.

Prašome visų kolonijų nuo 
Avalon, N. J., iki Seattle', 
•Wash., veikėjus ir .organiza
cijas įsitėmyti: mūsų didžio
sios Lietuvių Literatūros Drau
gijos sekretorius Jonas Gry
bas leidžiasi su filmų iš Lie
tuvos rodymo maršrutu. Ke
lionėje jis išbus nuo rugsėjo 
3 dienos iki spalio 10 d. Jis 
turi daug labai gražių filmų. 
Visus juos pasiryžęs parodyti. 
Padėkite jam. Paimkite salę, 
sukvieskite publiką. Nauda 
visiems bus didelė.

Filmų rodymo dienas ir vie
tas matote “Laisvėje” ir “Vil
nyje” garsinimuose. Reikia, 
kad kiekvienas mūsų spaudos 
skaitytojas asmeniškai prisi
dėtų prie padarymo šio filmų 
rodymo maršruto tikrai sėk
mingu.

Tunisas. — Tunisijos vy
riausybė protestavo prieš 
Francūziją, kurios būriai 
karių buvo įsiveržę į Tuni- 
siją.



LMS VEIKLA _
L.M.S. Antrosios 
Apskrities žinios

Menininkai veikia ir va
saros laiku. Liepos 30 d. įvy
ko LMS Antrosios apskri
ties piknikas Olympia par
ke, Worcesteryje. Jis buvo 
visapusiškai pasekmingas. 
Svečių atsilankė. Dalyvavo 
Montello Vyrų Dailės gru
pė ir iš Hartfordo Laisvės 
choras.

Vyru grupė ir choras iš
pildė dainų programą. Pub
likai labai patiko choro su
dainuota dainelė “Palanko
je saulelė teka”, kurią solu 
įvedė choro mokytoja Wil
ma, o chorui direkciją pra
vedė jaunutis mokytojos 
sūnelis. Puikiai sudainavo 
Montello vyrai “Ar aš tau, 
sese, nesakiau”, o publika 
pritarė. Širdingai ačiū dai
nininkams ir jų mokyto
jams—Al. Potsui ir Wilmai 
Hollis. Dėkui Jonui Dirve
lių) už suteikimą garsiakal
bio.

Ačiū P. Kubliavičienei už 
mėlynių pyragą, O. Špa- 
kauskienei už tris gražias 
prijuostukes. Helen Smith 
už skanų keiką, V. Žitkui 
už pyragą. Dėkui už talką 
darbe J Miškinienei, B. Ku- 
lišienei, M. Meškienei, O. 
Skralskienei, M. Šiupėnie- 
nei, E. Pilkauskienei, L. 
Ausėjienei, P. Bakšienei, A. 
Vasilienei, M. Petkūnienei, 
J. Sabaliauskui, J. špakaus- 
kui, W. Dupšai, J. Yeskevi- 
čiui, J. Deksniui, P. Sa
dauskui, H. Žilinskienei ir 
M. Žalimienei.

Rengėjai pasitiki, kad 
gerbiamoji publika nerū- 
gos, jeigu ir buvo kai kurių 
trūkumų. Dėkui visiems ir 
visoms už atsilankymą, pa
ramą menininku veiklai, 
pridavimą energijos darbui 
žiemos sezone.

M. S.

Svarbi televizijos 
lektūra

Pirmadienį, rugpi ū č i o 
(Aug.) 21 d., 10 vai. vaka
re, iš WNBW stoties (5 ka
nalas) bus duodama įdomi 
programa apie vėžio ligą 
bei jos gydymą. Taigi neuž
mirškite pažiūrėti.

Simpoziumą apie vėžį su
darys net septyni daktarai, 
tos srities specialistai. Vie
ni kalbės apie tos rūšies vė
žį, kuris čiumpa dažniau
siai vyrus, kiti — liečiantį 
moteris. Vienas lektorių 
bus Niujorko lietuvis, dr. 
Jorome Urban (Urbonas). 
Jis kalbės apie savo specia
lybę — moterų krūties vėžį.

Dr. J. Urban yra chirur
gas, sūnus brooklyniečiams 
gerai žinomo vaistininko 
Prano Urbono, kuris kadai
se turėjo vaistinę Williams- 
burge, o vėliau Maspethe. 
Šiuo metu vaistininkas P. 
Urbonas, dėl sveikatos pa
blogėjimo, iš savo profesi
jos pasitraukė ir gyvena 
Maspethe.

A.P.

Aido choro rėmėjai
Rugpjūčio 11 d. Choro su

rengtame .bankete pasitiki- 
mui antrosios grupės iš Lie
tuvos grįžusių turistų d-gė 
Cibulskienė, minėdama 2-jų 
metų savo vyro mirties su
kaktį, paaukojo $10. Drau
gė E. Graunas, sulaukus 
savo vyro iš Lietuvos, kuris 
buvo nuvykęs aplankyti tė
viškę, paaukojo chorui $5.

Varde Aido choro tariu 
širdingą dėkui toms drau
gėms už taip gražią paramą 
chorui.

Korespondentas
Vincas Kazlaziskas

Laiškas iš Vilniaus
Petras Guobys, buvęs Ar

gentinos pažangiųjų lietu
vių laikraščio “Tėvynės” 
administratorius, prieš du 
metus grįžęs Lietuvon, ra
šo J. Gasiūnui:

Gerb. Drauge:
Visų pirmiausia sveiki

nu jus ir linkiu daug sėk
mės darbe, o už vis dau
giausia tai stiprios sveika
tos.

Dabar aprašysiu apie ma
no ir bendrai mūsų Tėvy
nėje žmonių gyvenimą. Kai 
aš grįžau iš Argentinos, 
tai jau prabėgo 2 metai. 
Per šį trumpą laikotarpį 
mano gyvenime įvyko dide
li pasikeitimai. Daabr aš 
esu pilnateisis žmogus. Ar
gentinoje aš išgyvenau 30 
metų, o teisių balsuoti ne
turėjau, o čia aš jau bal
savau du kartus: pirmą 
kartą už respublikos liau
dies teisėjus, o antrą kartą 
už darbo žmonių deputatus. 
Tai mano gyvenime pirmą 
kartą tokia džiugi diena.

Man dabar visko užtenka. 
Gavau naują gražų butą 
pačiame gražiausiame Vil
niaus rajone, Antakalnyje. 
Mano butas apstatytas gra
žiais baldais. Turiu telefo
ną. Argentinoje apie to
kius daiktus nei galvoti ne
buvo ką, o čia aš jį turiu.

Darbas, kurį aš dirbu, 
tai visai ne tas, ką dirbau 
Argentinoje. Čia aš greit 
įsigijau specialybę, nežiū
rint to, kad man dabar jau 
nebe dvidešimt du metai., 
kai aš nuvažiavau į Argen
tiną. Bet man čia darbo 
draugai padėjo.

Jau turėjau dvejas ato
stogas, tai turėjau progos 
aplankyti kelis rajonus, 
daug pasikalbėjau su kol
ūkiečiais.

Kaip jūs g erai žinote, 
gyvendamas kapitalistų ša
lyj e, gyvenau vienas, kaip 
ir daugelils mano draugų. 
Nedrįsome sukurti šeimy
nišką gyvenimą, manydami, 
gal liksime be darbo, tai 
kaip gali vestis. Dabar 
aš jau vedžiau šių metų ba
landžio 2 dieną. Mano žmo
na iš Dzūkijos krašto, Sta
sė Šimonytė. Ji dirba pa
čioje didžiausioje Vilniaus 
siuvykloje “Lelija.” Mes 
abu dirbame ir džiaugia
mės, kad dirbame sau ir sa
vo mylimai Tėvynei.# Mane 
labai džiugina, kad ir aš 
galiu prisidėti prie taip di
delio darbo, prie įvykdyme 
septynmečio plano pirma 
laiko.

Mūsų Tėvynėje diena iš 
dienos vis geriau ir geriau 
žmonės gyvena. Kurie grį
žo iš kapitalistinių šalių 
nežiūrint to. kad dirbo, tur
tus k r a u d am i kapitalis 
tams, o čia gauna pensijas 
Tai kur tokią motiną rasi 
kaip mūsų Tėvynė motina"

Šiemet pas mus laba 
graži vasara. Kolūkiečia 
pripildys savo aruodus grū
dais.

Pas mus kalbama ir apie 
trūkumus, bet palyginant 
kokie jie buvo, tai dabar 
jau mažai žymu. Jei jūs 
dabar apsilankytumėt., tai 
nebeatpažintumėt tų vietų, 
kurias matėte 1959 metais.

Dabar taip pat lankosi 
JAV lietuviai turistai, bet 
man neteko su jais pasikal
bėti. Gal ir jūsų pažįsta
mų yra.

Petras Guobys 
1961-7-31 ,

Washingtohas. — JAV 
Senatas užgyrė paskyrimą 
46,662 milijonų dolerių gy
nybos reikalams.

Lietuviškos naujienos
’ - - Rašo A

Taip kalbasi lietuviai?
Prieš kiek laiko “Dirvoj” 

tilpo neva tautininkų “in- 
i f o r m a c i n ė s tarnybos” 
straipsnis, kuriame su pa
gieža tyčiotasi iš pastangų 
Lietuvoj pastatyti didžiulę 
šiluminę elektros gamyklą. 
Girdi, ir patys lietuviai bū
tų pasistatę, nėr ko čia da
bar didžiuotis, ir panašiai.

Svetur pabėgusiem, ir 
svetimų interesų apuokam 
tie žurnalistai, matykite, 
rado reikalinga rūpintis, 
kaip, iš kokio biudžeto ke
liamas Lietuvoj mūsų mie
lų tautiečių gerbūvis.

Kažin ar nebūtu buvę ga
lima pastatyti gal net pa
naši elektrinė Lietuvoj už 
tuos visus pinigus, kiek Va
kariečių kaikurios vyriau
sybės išleido po karo tuš
čioms “laisvinimo” pastan
goms?

D ė 1 minėto “Dirvos” 
straipsnio iš Lietuvos pasi
sakė J. Paliukonis: norma
liai galvojantis ekonomis
tas supras, kad investuoto
jas turi gauti dalį pelno, nes 
kaip gi jis kitaip galėtų in
vestuoti. Toliau J. Paliuko
nis aiškina šitaip. Kiekvie
na respublika, aišku savai
me; moka indėlius centri
niam biudžetui, bet didžiau
sia indėlį visgi deda di
džiausia respublika—Rusų. 
Dėlto, girdi, aiškinki kaip 
nori, bet faktai parodo, kad 
visgi rusų respublika dau
giausiai “nukenčia” mažes
nių respublikų naudai..
Ištuokos

Mujtimilionierių skyrybos 
pykina ne vieną amerikietį. 
Ne taip seniai Wintropas 
Rockefelleris išsiskyrė su 

i(Bobo) Ieva Paulėkiūte, 
f palikdamas jai sūnų, ir už 
! skyrybas šešis milijonus 
j dolerių! Prieš porą mėne- 
|sių išsiskyrė su savo žmona 
;A&P didžiausias Ameri
koj gastronominių prekių 
krautuvių - supermarke t ų 
savininkas H. Hartford, 
palikdamas žmonai.du vai
kus ir bene 8 milijonus do
lerių ! O šiomis dienomis 
jau penktą kartą skiriasi 
automobilių firmos Dodge 
savininkas.

t* 

Pasmerkimas ar kas?
Kaip tik kuih Amerikos 

senatorius ar kongresma- 
nas - parlamentaras prade
da šnekėti apie Lietuvos 
“laisvinimą”, tai beveik tik
ras dalykas, kad jo dienos 
kaip politiko ir baigiasi. 
Taip atsitiko su išgarsėju
siu kongresmanu Kerstenu, 
lenator.ium iš Kalifornijos 
Knowland, o dabar jau 
Amerikos spauda praneša, 
kad senatorius Tom Ku- 
?hel. kuris paskelbė rezo- 
iuciją vėl “išlaisvinti” Lie
tuvą, beveik užtikrintai yra 
praradęs viltį ir vargiai bus 
įerrinktas senatorium sa
vajame distrikte.
Pirmasis Niujorko 
gydytojas lietuvis

A. Simutis užsispyrusiai 
įrodinėja, kad , pirmas i s 
Niujorko gydytojas ir mo
kytojas buvo ne kas kitas, 
bet ’’lietuvis” dakt aras 
Aleksandras Karolis Kur
šius. Prieš 300 metų, tuo 
metu Niujorkas , tada New 
Amsterdamas, turėjo apie 
du šimtus namų ir mažiau 
kaip 1,500 gyventojų. Ta
čiau Simutis pripažįsta, kad 
nei jis negalįs įrodyti, iš ku
rios vietos Lietuvoj Kur
šius kilęs, kaip jis atsirado 
Olandijoj, o vėliau New 
Yorke.

, Zienius ' T/
Fondai, kurie “užšąlą”

Šūkiais padėti Lietuvai, 
lietuviams Amerikoj, iki 
šiolei pristatyta čia milijo
ninės vertės bažnyčių, vie
nuolynų, ligoninių, kuriuos 
perima tarpt, organizaci
jos. Dabar tokia pusiau re
liginė organizacija pasišo
vusi sukelti milijono dole
rių fondą, nors nei vienas 
iš jų nežino, kaip ir kokiu 
būdu to milijono palūkanos 
bus skirstomos. Ta proga in
žinierius Pijus Žiūris pri
mena, kad tūlas klebonas 
kun. Pautienius, “kilnus pa
triotas”, kaip jis rašo, tes
tamentu paskyrė 100,000 
dolerių fondą Lietuvos Uni
versiteto studentams remti. 
Bet taip jau atsitiko, kad 
tas fondas užšalo airių kon- 
troliuojamoj Philadelphijos 
Vyskupijos kurijoj. Užšalo 
ir pakilo iki $200,000. Tik
riausiai lietuviai studentai, 
net ir aršiausi katalikai, 
matys tą fondą tiek, kiek 
savo ausis.
“Vienybė” spausdina 
Lietuvos poetus

J. Tysliavos “Vienybė” 
vis dažniau spausdina iš 
Lietuvoj leidžiamų leidinių 
nuotraukas ir literatūri
nius “deimančiukus”. Rugp. 
4 d. numeryje spausdinami 
V. Mykolaičio - Putino eilė
raštis “pasika 1 b ė j i m a s 
šviesią dieną”, E. Mieželai
čio, “O' koks mano vardas”, 
A. Venclovos — “Gyveni
mas prabėga šuoliais”. 
Rugp. 11 d. n r. tilpo A. Dri- 
lingos eilėraštis “Aš esu ne
paprastai turtingas”, ir 
kitų. Gaila tik, kad ne
nurodoma, iš kokių leidinių 
šitie leidiniai paimti, ar 
kieno nuotraukos darytos.
Lietuviai plastikos 
pramonėj

Lietuvoj šiuo metu ple
čiama tiesiog stebuklinga 
plastikos pramonė. Įdomu, 
jog šioj srity ir Amerikos 
lietuviai neatsilieka, nors 
tai daugiau savo asmeniško 
pasipelnijimo, ne noro tar
nauti savo tautai, tikslu da
roma. “Vienybė” aprašo J. 
J.- Katilių, iš Elizabeth, N. 
J., kuris įsteigė ir sėkmin
gai vadovauja įmonę “Plas
tic 'Extruded Products Co. 
Griūva “kortų nameliai”?

21 metai kai žlugo buržu
azinė santvarka Lietuvoj. 
Bet dar praėjusiais metais 
keliolika dipukiškų archi
tektų paskyrė valandų va
landas, kad sukurtų “Lietu
vos respublikos pasiuntiny
bės rūmus” Brazilijoj, nau
jojoj Brazilijos sostinėj. 
Galiausiai konkurse pirmą 
vietą laimėjo arch. Arbas. 
Bet, štai atėjo naujas Bra
zilijos prezidentas ir at
šaukė pripažinimą. O šio
mis dienomis išeivių buvo 
paskelbta: “V. Sidzikaus- 
kauskas praneša, kad Bra
zilijos vyriausybės skirtas 
žemės sklypas Lietuvos pa
siuntinybės rūmams staty
ti, yra pavestas kitiem s”.

V. Zylė “Vienybėj” rašo:

“... Atsakymą tegu duoda 
mūsų veiksniai; Nepartinio 
piliečio proto ir minčių 
“veiksniai” nepakenčia. 
“Veiksniai” susikūrė labai 
keistai (!) ii* sukūrė labai 
keistus kalbų, rezoliucijų 
ir laiškelių rašymo fabrikė
lius. Anot A Gerceno: “Jei
gu tuos žmones pašauktų 
naujo trimito ir naujo 
aliarmo garsas, jie, kaip de
vynios miegančios merge
lės, toliau gyventų tą pačią 
dieną, kurioje buvo užmi
gę”..

Tiek juokų. Bet, ar nebū
tų geriau, kad dabar krep
šin išmestas projektas, įdo
mus projektas, būtų pasiųs
tas Vilniun su prierašu: 
“Ard Arbo gimtinės Kultū
ros Namų projektui?” Ir iš 
vis ar nebūtų gera, kad iš
eiviai lietuviai architektai 
galėtų dalyvauti Lietuvoj 
vykstančiuose architektū
ros konkursuose ? Taip, 
kaip kad vyksta Lenkijos 
Demokratinėj Respublikoj ?
Kviečia keltis į 
San Francisco

V. Navickas, P. O. Box 
4672, San Francisco 1, Cali
fornia, neseniai spaudoje 
stebėjosi, kodėl tiek daug 
Amerikos lietuvių tebegy
vena tokiose biauriose sąly
gose Čikagoj ir Williams- 
burge, Brooklyne — smar
vėj, dulkėse, susigrūdime, 
kada San Francisco siūlo 
žemišką rojų. Miestas esąs 
pusiasaly Ramiojo vande
nyno, vasarą klimatas vė
sus, žiemą šiltas ir malonus. 
<Lija 2—3 savaites per met. 
Vidutinė' temperatūra 70. 
Miesto viduryje nepapras
tai gražus Golden Gate par
kas. Už 150 mylių yra Sier- 
ros kalnai, kur per visus 
metus idealios žiemos ir va

saros sporto sąlygos. Girdi, 
didžiausia yra lietuvių sto
ka. Naujieji ateiviai latviai, 
estai, vokiečiai į San Fran
cisco traukia būriais.

AIDO CHORO PADĖKA
Antros turistų grupės su

tikimui banketas pavyko 
| visapusiai. Reikia tarti šir- 
j dingą padėka mūsų šau- 
j nioms gaspadinėms: Nastei 
Buknienei, B. Keršulienei, 
Onai Čepulienei; pagelbi- 
ninkams P. Ventai ir drau
gams Nevins. Taipgi ir 
skaitlingai publikai

Taipgi už suteiktą specia
lią paramą Aido chorui. 
Gauta nuo Cibulskienės 
$10; J. K. Rtušinskų, kurie 
parvežė iš Minersville, Pa. 
lietuvių $20, ir Eva Grau
nas $5. Visiems širdingai 
Ačiū. Taip pat dėkui Kaz. 
Dzevečkai už saldžią dova
ną, ir visiems šventiškai pa
dabinusiems stalus gėlėmis.

Aido Choras

6 p.—Laisve (Liberty)—Peųktad., rugp. (Aug.) 18,1961

Didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuviams \

šį sekmadienį visi keliai i 
veda į Lietuvių Literatū
ros Draugijos metinį pikni
ką, kuris atsibus Kasmočių 
parke, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y.

Piknikas bus su visomis 
linksmybėmis: muzika, dai
nos, sportas ir polkos kon- 
testas. Smagumo bus jau

Alekas Velička jau j 
sugrįžo iš ligoninės
Po rimtos vidurių opera

cijos jau grįžo namo Ale
kas Velička. Atrodo, kad 
operacija pavyko, ligonis 
sveiksta, stiprėja. Jo namų 
adresas: 61-50 80th St., 
Middle Village, L. L, N. Y. 
Šia linksma žinia “Laisvei” 
pranešė Mrs. Veličkienė;

Alekas Velička yra pats 
svarbiausias Aido choro te
noras, o Aidas neužilgo po 
vakacijų pradės repeticijas. 
Linkime drg. Veličkai sėk
mingai ir greit sustiprėti 
taip, kad galėtų dalyvauti 
chore su pirma jo praktika.

Aidiečiai džiaugsis pama
tę šią žinią apie Aleko svei
katą lygiai taip, k a'i p 
džiaugiasi visa pažangiųjų 
lietuvių visuomenė, kuri 
dažnai mato ir girdi Aleką 
Veličką scenoje. Jis yra ne 
tik chorietis, bet ir solistas.

P. B.

GERA NAUJIENA
Iš netyčių susipažinau su lietuviu 

biznierium John Blaževičium. Besi
kalbant paaiškėjo, kad jis daro nau
jus šaldytuvus ir taiso senus, taipgi 
taiso ir skalbiamas mašinas. Bla
ževičius yra labai malonus ir nuo
širdus žmogus. Reikalui esant kreip- 
Rites

JOHN' BLAŽEVIČIUS
87-71—97th St., Woodhaven, N. Y.

Telefonas VI. 7-3195

Gražių ir naujų filmų iš 
Lietuvos rodymas

PAMATYSITE ĮŽYMIOJO VEIKĖJO 
LEONO PRŪSEIKOS LAIDOTUVES

Visi įsitemykite šio mėnesio (rugpjūčio) 26 d., šeš
tadienį. ^‘Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, bus rodomi nauji gražūs filmai iš Lietuvos. Taip
gi pamatysite draugo Leono Prūseilkos laidotuvių fil
mą, kurį padarė detroitietė Stefanija Masytė.

Visus filmus rodys Jonas Grybas.
Rodymas prasidės lygiai 7 vai. vakare. Visi būkite 

laiku.
\ Rengėjai

/T .

niems ir seniems.
Busas veš nuo Lituanica 

Square 12-tą valandą ir nuo 
Forest Parkway stoties 
prie 85 th St., Jamaica Ave., 
Woodhaven, 12:30 v. Kaina 
tik $1.50.

Kviečiam visuomenę 
skaitlingai suvažiuoti!

LLD Antroji Apskritis

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 sudaryti dainų pro
gramą. Iki pasimatymo,

Aido Choras
(60-66) į

WORCESTER, MASS.
Trijų Dienų “Field Day’'

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos Moterų Komitetas rengia 
“Field Day” Labor Day šventės pro
ga, Rugsėjo-Sept. 2, 3 ir 4 dieno- į 
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 j Šį 
mūsų parengimą, pasiviešėti ir įsi
gyti vertingų dovanų.

Rengėjos.
(63-64)

WORCESTER, MASS.
PERKELTAS SUSIRINKIMAS'

I

V. Balkus sveiksta
Telefonu mums d. F. 

Krunglis pranešė, kad jis 
aplankė mūsų veiklią pa- 
žangietę Viktoriją Balkus. 
Kaip žinia, Viktorija buvo 
sunkiai susirgusi. Jai ligo
ninėje buvo padaryta net 
dvi operacijos. Draugas 
Krunglis sako, kad dabar 
ligonė jau gražiai sveiksta, 
nors dar iki atgavimo pil
nos sveikatos ims nemažai 
laiko. Nors ligonė tebėra 
gana silpna, bet jau nebe
maitina per gyslą, o gali 
valgyti per burną.

Viktorija labai pasigen
danti draugų ir pažįstamų. 
Kuriems sąlygos leidžia, 
reikėtų šią sunkiai ligos 
suimtą draugę aplankyti il
su r am in t i.

Viktorija randasi Coney 
Island ligoninėje, Ji guli 
ant šešto aukšto kambaryje. 
No. 16.

Nuoširdžiausiai linkime 
Viktorijai greitai ir pilnai 
susveikti. Ačiū Frank 
Krungliui už jos aplanky
mą ir mums pranešimą 
apie jos sveikatos būklę.

Atitaisome klaidą
Praėjusia m e “Laisvės” 

num aprašyme apie Anelės 
Ventienės kelionę Lietuvoj 
buvo pažymėta, kad josios 
motina — Anelė Juškienė 
—turi 65 metus, o turėjo 
būti — 76 metus amžiaus.

JUNGTINĖS TAUTOS 
PRASISKOLINO

Jungtines Tautos, N. Y. 
—Dag Hammarskjol d a s, 
Jungt. Tautų sekretorius, 
raportavo, kad organizacija 
jau turį $90,600,000 skolų. 
Daugiau pusę skolų sudarė 
Jungtinių Tautų armijos 
palaikymas Kongoje. Tary
bų Sąjunga ir kitos socia
listinės šalys atsisakė mo
kėti Kongoje padarytas iš
laidas.

Maskva, —Išrinko Trofi
ni ą Lysenką TSRS Žemės 
Ūkio akademijos preziden
tu.

i

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

(63-64)

ROCHESTER, N. Y. '<
Gedemino Draugystės metinis pik

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

Kviečia Rengėjai 
(63-64)

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 ją sukite į 
į dešinę irt tuojau už 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 tyrame ore links
mai praleisite laiką. Nes jau ma
žai laiko beliko mums tyru oru 
pakvėpuoti, tačiau dar turėsime 
porą išvažiavimų. Spaudos gegu
žinė įvyks rugsėjo 3 d. toje pačioje 
vietoje. Rengėjai (64-615)

LAWRENCE, MASS.
Banketas pasitikimui iš Lietuvos 

sugrįžusių turistų įvyks Rugpifrjeio- 
August 19 d., 1-mą vai. popiet, 
Maple Parke.

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

Kviečia Rengimo Komisija
(64-65) 

MONTELLO, MASS.
Grįžusieji iš Lietuvos mūsų tu

ristai — Geo. Shimaitis ir kiti — 
išduos raportą iš jų kelionės po 
Lietuvą. Sueiga bus rugpiūČio-Au- 
gust 19 d. Lietuvių Tautiško namo 
mokyklos kambaryje. Kurie įdo
maujate išgirsti raportą, ateikite pa
siklausyti. įžanga veltui. Pra
džia 7 vai. vakare. Rengia LLD 6 
kuop§. K. Čereškienė

BROCKTON, MASS.
Metinis dviejų dienų Labor Day 

piknikas įvyks Rugsėjo-September 
3 ir 4 dienomis. Rengia Vyrų Dai
lės Grupė ir Liet. Tautiško Namo 
Draugovė. Bus Ramova Parke, 
Claremont Ave., Montello, Mass.

Bus muzika 'ir dainų programa, 
kurią atliks Montello -Vyrų Dailės 
Grupė, vadovaujama Al. Potsus. 
Bus namie gamintų valgių, Šaltų ir 
karštų gėrimų. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės atsilankyti, nėščia 
turėsite smagų laiką. PasimatysitJf 
su sugrįžusiais iš Lietuvos turistais 
ir pasikalbėsite apie savo tėvų 
kraštą, išgirsite jų ten Įsigytus 
įspūdžius. Rengimo komisija

(66-67)
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