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KRISLAI
Amerikiečių bombos 
Kenkia patys sau 
Viršininkų algos 
Nesinaudoja kultūra

— Rašo J. Gasiūnas —

Jungtinių Tautų' Asamblėjo
je Kilpos delegacijos pirminiu- 
kafcvGarcia, kalbėdamas apie 
tai, kaip Amerika padeda 
Francūzijai Tunisijoje, nuro
dė, kad Amerikos bombos už
mušinėja afrikiečius, kubie
čius.

Toks aštrus Amerikai kalti
nimas, suprantama, nepatiko 
jos atstovui Adlai Stevenso- 
nui. Jis šokosi tą viską užgin
čyti. Girdi, Amerikos bombos 
nei vieno afrikiečio, nei vieno 
kubiečio neužmušė.

Nepaisau kaip Adlai Ste- 
vensonas bando uždangstyti 
mūsų vyriausybės paremtą ii* 
nelaimingai pasibaigusią Ku- 
bon invaziją, visas svietas ži
no, kad toje invazijoje ameri
kinės bombos daugelį kubiečių 
užmušė, daug nuostolių Kubai 
padarė.

O kaip su afrikiečiais?
Dienraštis “Long Island 

Press“ patalpino Associated 
Press korespondento B. Neeldo 
aprašymą, kaip Portugalijos 
kariuomenė žudė Angolos gy- 
VjMBicius. ‘TJ. S. Bombs Kili 
^W®x/rs in Their War With 
Portugal”—ši dienraščio ant
raštė viską pasako.

Amerika siunčia fašistinei 
Portugalijai bombas ir kito
kius ginklus, o portugalai juos 
panaudoja prieš afrikiečius, 
kovojančius už nepriklauso
mybę.

Pan American lėktuvų kom
panija Washingtone, tarpinin
kaujant mūsų valdžiai, susita
rė su Tarybų Sąjungos atsto
vais atidaryti tiesioginę liniją 
tarp New York o ir Maskvos.

Dabar gi Kenedžio vyriausy
bė tą sutartį panaikino. Berly
no klausimas, girdi, neleidžiąs 
tiesioginį lėktuvais su Maskva 
susisiekimą su Maskva palai
kyti.

Toks susisiekimas labiausiai 
• reikalingas amerikiečiams, nes 

jų daugiausia keliauja į Tary
bų Sąjungą kaip turistai, pre
kybininkai, diplomatai.

Smagu girdėti, kad ameri
kiečių produktų išvežimas į 
socialistinius kraštus pastaruo
ju flįetu pakilo net iki 800 
procentų. O tai reiškia, kad 
amerikiečiai darbininkai turės 
daugiu darbo, o socialistiniai 
kraštai gaus daugiau jiems 
reikalingų dalykų.

Bet reakcinis elementas pra
dėjo skandalinti. Net tūli kon- 
gresmanai ir senatoriai reika
lauja prekybą su 
niais kraštais 
norėtų visai

’Jr

*

socialist!’ 
siaurinti, tūli 

duris uždaryti. 
Jie visai nepaiso, kad preky
bos sulaikymas gali smarkiai 
pakenkti patiems amerikie
čiams.

Automobilių darbininkų uni
jos prezidentas Reuther, gavęs 
trijų korporacijų pasiūlymus, 
teigia, jog tie pasiūlymai šiek 
tiek pakelti darbininkams al
gas nesudaro net pamato de
ryboms su k o m p a n i jomis. 
Kompanijos teisinasi, kad jos 
negali patenkinti teisingų dar
bininkų reikalavimų.

Kodėl negali? Ar jos neturi 
iš ko pakelti algas?

Gerai žinome, kad visos au
tomobilių kompanijos 1960 
jrrta* padarė didžiulius pei
ki Ir didesnius negu kuriais 
kitais metais.

Chryslerio prezidentas L. L. 
Colbert tais metais gavo alga

j(Tąsa 6-tam pusi.)

Mikojano misija Japonijoje 
labai nustebino diplomatus

V a Ik ą r y vokiečiai 
stumia prie karo

Tokio. — Tarybų Sąjun
gos premjero pavaduotojas 
Anastazas Mikojanas Japo
nijoje išbuvo devynias die
nas. Kiek jis atsiekė, tai at
eitis parodys.

Mikojanas lankėsi į TSRS 
technikinę parodą, kuri su
ruošta Tokio mieste. Jis 
kartu stengėsi praplėsti 
prekybą tarp TSPfS ir Ja
ponijos.

Mikojanas kritikavo Ja
ponijos ir JAV militarinę 
sutartį, kaip suokalbį prieš 
TSRS, Kiniją ir Šiaurės 
Korėją.

Mikojanas nebuvo sve
čias Japonijos valdžios ir 
jis nesiekė pasitarimų su 
japonų valdininkais. Bet jis 

Į

Reakcija nuverti 
Brazilijos valdžią

Rio de Janeiro. — Brazi-j nizuoti legališką vyriausy- 
li jos prezidentas Janio ’ 
Quadros pasitraukė. Jis sa
ko, kad jį prie to privertė 
reakcinės jėgos. Kur jis da
bar randasi, tikrai nežinia. 
Vieni pranešimai sako, kad 
pasitraukė į savo namus, 
kiti, kad jis randasi karo 
orlaivyno bazėje netoli Sao 
Paulo.

Tuo kartu vicepreziden
tas Jose Goulartas buvo Ki
nijoje. Tuojau parlamentas 
paskyrė “laikinuoju prezi
dentu” reakcininką R. Maz- 
zillį, gi generolas Ofilio 
Denys paskelbė militaristų 
diktatūrą. Jis grąsina tuo
jau areštuoti vicepreziden
tą Goulartą, kaip tik jis 
parskris į Braziliją.

Brazilijos darbininkų or
ganizacijos šaukia genera
linį streiką. Ruošiasi orga-

Jau gamina 1962 m 
automobilius

Detroitas. — Šiemet tri
mis savaitėmis anksčiau, 
kaip 1960 metais, pradėjo 
gaminti naujus, tai yra, 
1962 m., automobilius.

Pirm Darbo dienos nau
jieji automobiliai jau bus 
išstatyti jų pardavyklose.

1961 metais visos kompa
nijos pasažierinių automo
bilių pagamino tik 4,141,- 
500. 1960 metais jų buvo 
pagaminta 6,609,800. Gi 
1957 metais, gerlaikyje, jų 
pagamino net 7,900,000.

DIDELI PELNAI Už 
MAISTO PRODUKTUS
Chicaga. — Maisto pri

statymo ir pardavimo kom
panijos pasidarė labai daug 
pelno. Vien Consolidated 
Foods Corp. 1960 metais 
turėjo virš aštuonis milijo
nus dolerių pelno.

Paryžius. — Brazilijos 
viceprezidentas Goulartas 
atskrido iš Kinijos. 

turėjo daug pasitarimų su 
japonų biznieriais, prekybi
ninkais, mokslininkais ir 
kultūriniais žmonėmis.

Kas labiausiai Vakaru di
plomatus nustebino, t a i 
masinis Japonijos žmonių 
susidomėjimas Mikoja n u. 
Kur jis ėjo, kur jis buvo, 
visur buvo masės darbinin
kų, žvejų ir žemdirbių. Ka
da jis važiavo Tokio gatvė
mis, tai šaligatviai buvo pil
nutėliai žmonių, kurie jį 
karštai sveikino. Visa eilė 
korespondentų sakė: “Tai 
tie patys žmonės, kurie li960 
metais piktai demonstravo 
prieš atvykusį James Ha
gerty ir neįsileido prezi
dento Eisenhowerio”.

bę.
Brazilija yra didžiausia 

šalis Lotynų Amerikoje. Ji 
užima 3,288,050 ketvirtai- 
nišk.ų mylių plotą ir turi 
apie 70,000,000 gyventojų.

Washingtonas. — JAV 
valdiški rateliai pasitenki
nę įvykiais Brazilijoje. Val
stybės departamentas aky
lai seka įvykius^

Havana. —Kubos vyriau
sybė teigia, kad Brazilijoje 
reakcijos ir militaristų suo
kalbis prieš liaudies išrink
tąją vyriausybę yra JAV 
imperialistų paruoštas.

Maskva. — Čia aiškina
ma, kad Brazilijos pre
zidento Quadroso pasitrau
kimas yra rezultatai JAV 
veikimo.

Nehru siūlo tartis 
Berlyno reikalais

New .Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sako, kad 
jis nemato jokios priežas
ties, kodėl Vakarai neturė
tų tartis su Tarybų Sąjun
ga vakarinio Berlyno ir tai
kos padarymo su Vokietijo- 
mis reikalais. Jis sako, kad 
reikės anksčiau 
baigti Antrojo 
karo palikimą.

Nehru mano, 
galima palikti
Berlyną kaipo laisvą mies
tą, kuris turėtų susisiekimą 
su kitomis šalimis.

ar vėliau 
pasaulinio

kad pilnai 
vakar i n į

Norristown, Pa. — Karo 
laivyno sprūsminis lėktuvas 
nukrito ant departmentinės 
krautuvės. Lakūnas užsi
mušė ir 31 -žmogų sužeidė, 
kurie tuo laiku buvo krau
tuvėje.

Saranac Lake, N. Y. -4 
Juoda meška buvo atėjusi 
į atyirame ore teatrą. Poli
cininkas ją nušovė.

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė griežtus pro
testus Anglijai, Francūzijai 
ir Jungtinėms valstijoms 
prieš leidimą vakarų vokie
čiams vartoti oro susisieki
mą su Berlynu.

TSRS proteste pabrėžia 
faktą, kad vakarinis Berly
nas nėra dalimi Vakaru Vo
kietijos, tai gerai žino ir 
jo okupantai. Šis faktas 

' atžy mėta susitarimuose, 
bet Vakarai leidžia Vakarų 
Vokietijai jame elgtis, tar
tum jis būtų jos dalimi. 
TSRS nurodo, kad vakari
niame Berlyne Vakarų Vo
kietija net palaiko 
minister! ir oficialias 4.

savo

k a clTSRS protestuoja, 
Anglija, Francūzija ir JAV 
globoja vakarų vokiečių 
įstaigas, kurių tikslas yra 
įstumti Angliją, Prancūzi
ją ir JAV į karą prieš Tary
bų Sąjungą.

TSRS protestuoja, kad 
Anglija, Francūzija ir JAV 
leidžia vakarų - vokiečiams 
oro susisiekimui gabenti į 
vakarinį Berlyną šnipus, 
provokatorius ir kenkėjus, 
kurie iš vak. Berlyno vyks
ta į Vokiečių Demokratinę 
Respubliką, ir kitas socialis
tines šalis. TSRS nurodo, 
kad oro susisiekimas buvo 
paliktas tiktai Anglijai, 
Francūzijai ir JAV susi
siekti su jų okupacinėmis 
jėgomis vakarų Berlyne, o

Diktatoriai labai nuskurdino 
Pietų Korėjos liaudį

Seulas. — “Neilgai išsi
laikys ir dabartinė Pietų 
Korėjos valdžia”, rašo ko
respondentas Merton D. 
Perry.

Per daugelį metų Pietų 
Korėjoje viešpatavo dikta
torius Syngman Rhee. 196(5 
metais, balandžio mėn., jis 
buvo nuverstas. Bet jo mi
nistrai, ir artimi, po prie
danga “demokratų”, sulin
do į valdžią ir tęsė Rhee 
politiką. Liaudis nuo jų nu
sisuko. Todėl 1961 m. gegu
žes mėn. militaristų grupė, 
priešakyje su generolu 
Park Chung Hee, lengvai 
nuvertė “demokratų” val
džią ir įsteigė savo diktatū
ra, v

Bet ir jie eina Rhee pėdo
mis.. Korėjos industrija nu
alinta, mokslo reikalai ap
leisti, žemdirbiai neteko no
ro dirbti, nes jų produktai 
labai pigūs. Mokesčiai val
džiai yra dideli. Bendrai 
Pietų Korėjos darbo žmo
gaus metinės įplaukos yra 
tik apie $60. Kaip gyVenti? 
Vargas ir skurdas viešpa
tauja visur.
Tuo gi kartu militaristų 

taryba (junta) ginki a i s 
žvangina ir vis grąsina 
Šiaurės Korėjai. Pietų Ko
rėjoje užlaikoma. 600,000 

ne kitokiems, tikslams.
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos a t m e t ė 
TSRS protesto notą. Jos 
neužginčijo TSRS proteste 
pateiktų kaltinimų, bet sa
ko, kad TSRS “sulaužė su
tartis” leisdama rytų vokie
čiams įvesti Berlyne susi
siekimo kontrolę. JAV sa
ko, kad jeigu TSRS imsis 
priemonių įvesti kontrolę 
oro susisiekime arba nu
traukimui jo, tai bus 
“TSRS agresyvis žingsnis”.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė labai riihtai susi
rūpino dėl TSRS protesto. 
Laikraščiai rašo, kad ang
lai “neleido vakarų vokie
čiams naudotis oro susisie
kimu”, bet prileidžia, kad 
tas buvo praktikuojama 
JAV lėktuvais.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle, vis 
laikosi supratimo, kad jei
gu Anglija, Francūzija ir 
JAV kietai laikysis prieš 
TSRS, tai ji nesiims ; prie
monių sutvarkyti Vakarų 
oro susisiekimą su vakari
niu Berlynu, nes “vengs ka
ro”.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos spauda rašo apie va
karinį Berlyną taip, tartum 
jis būtų jos dalimi. Vakarų 
vokiečiai reikalauja dides
nio, skubesnio apsiginklavi
mo ir vartojimo jėgos prieš 
Rytų Vokietiją ir kitąs so
cialistines šalis. • 

vyrų armija. Jungtinės 
Valstijos nuo 1953 metų jai 
davė $4,500,000,000 pagal
bos, bet pusę tų pinigų suė
da armijos užlaikymas.

Pietų Korėja užima 36,- 
700 ketv. mylių plotą ir tu
ri apie 20,000,000 gyvento
jų.

Šiaurės Korėjoje yra dar
bo žmonių santvarka Ten 
visai kitokia padėtis. Liau? 
dies gyvenimas gerėja.

Šiaurės Korėja užima 
48,500 ketv. mylių plotą ir 
turi virš 10 milijonų gyven
tojų. Iš Šiaurės Korėjos mi
lijonus gyventojų japonai 
išvarė į Pietų Korėją 1945 
metais, kada jiė bėgo nuo 
Tarybų Sąjungos armijos. 
Pietiečiai tiems žmonėms 
nedavė progų grįžti į savo 
pirmesnio gyvenimo vietas.

Ra-

PRASIDĖJO MOKSLO 
ŽMONIŲ KONGRESAS 

Honolulu, Havajai.
miojo vandenyno sričių 
mokslininkai susiri n k o į 
kongresą. Dalyvauja virš 
1,500 mokslininkų. Iš Japo
nijos dalyvauja 140, Aust
ralijos —- 70, tarybų Sąjun
gos — 47, Pietų Ameri
kos — 46, Jungtinių Valsti
jų apie 500, o iš kitų šalių 
po mažiaus.

Užsienyje JAV indėliai jau 
viršija 50 bilijonų dolerių

Washingtonas. — Jungti-i Amerikos šalis buvo tik 
nių Valstijų prekybos de-, $95,000,000, gi 1959 metais 
partamentas paskelbė, kad jie siekė $218,000,000. Su- 
1960 metais JAV kapitalis- mažėjimas įdėlių į Lotynų 
tai ir vyriausybė įdėjo už- Amerikos šalis yra rezulta- 
sienyje dar 5,500 milijonų tas naujų įvykių Kuboje, 

įdėliai j kuri perėmė į savo rankas 
'JAV kapitalistų įmones. Po 
įvykių Kuboje JAV kapita
listai bijosi Įdėti savo ka
pitalą Pietų Amerikoje.

Pagal pasaulio dalis JAV 
kapitalistų įdėliai yra: Ka
nadoje $10,171,000,000; Lo
tynų Amerikoje — $8,218,- 
000,000; Europoje — $5,- 
300,000,000; Afrikoje — 
$843,000,000; Artimuosiuo
se Rytuose - Azijoje—$2,- 
236,000,000 ir kitur — $2,- 
970,000,000.

dole-

doleriu, tai bendrai 
j a u y r a $50,300,000,000 
(penkiasdešimt bilijonų ir 
trys šimtai milijonų 
riu).

Atskiri kapitalistai : 
kompanijos yra įdėję 
700 milijonų dolerių į 
dustrijos, susisiekimo ir ka
syklų įmones. Gi kiti įdėliai 
yra Jungtinių Valstijų pa
skolos.

1960 metais JAV kapita
listų investmentai į Lotynų

ir .iu 
32,- 

i in-

Japonai nusisuko 
nuo reakcininkų

Tokio. — Japonijoje fa
šistinių elementų silpnumas 
pilnai paaiškėjo laike besi
lankymo Anastazo Mikoja- 
no. Pirm jis atvyko, tai de
šiniųjų organizacijos grąsi- 
no suruošti masines demon
stracijas ir net Miko j aną 
užmušti.

Faktas, kad japonų deši
nieji elementai (samurajai) 
apie pustuzinį japonų yra 
nužudė, jų tarpe ir socialis
tų vadą. Daugelis manė, 
kad jie bandys nužudyti ir 
Mikojaną.

Mikojano atsilankym a s 
galutinai irodė, kad samu
rajai, kurie Japonijoje turi 
apie 100 organiz. ir 65,000 
narių, neturi žmonių pri
tarimo. Jiems niekur nepa
vyko suorganizuoti masines 
demonstracijas prieš Miko
janą, nors jie dėjosi karš-

■ .— .i ■ ■ ■■■ ■ ■ .......................

Nauji R. Vokietijos 
patvarkymai

Berlynas. —Vokiečių De
mokratinės Respublikos vi
daus reikalų ministerija iš
leido naujus patvarkymus.

Iš vakarinio Berlyno sve
timšaliai, tai yra, Anglijos, 
Francūzijos, ir JAV kariai, 
gali pereiti į rytinį Berlyną 
tik vienoje vietoje ir per tą 
pačią vietą grįžti atgal.

Vakarų berlyniečiams ir 
Vakarų Vokietijos vokie
čiams palikta po du punk
tus, per kuriuos jie gali įei
ti į rytinį Berlyną. Bet visi 
turi iš anksto pasirūpinti 
leidimus.

BAUS MIRTIMI JAV 
LĖKTUVŲ GROBIKUS
Washingtonas. — Atsto

vų Butas 373 balsais prieš 
5 nutarė, kad bausti mirti
mi lėktuvų paveržėjus (hi
jacks). Bilius nurodo, kad 
tokius prasikaltėlius galės 
teisti prisaikintieji teisėjai 
(jury), arba tik vienas tei
sėjas.

čiausiais šalininkais Japo
nijos ir Jungtinių Valstijų 
militarinės sutarties.

Samurajų pasisakymas 
už JAV ir Japonijos milita- 
rinę sutartį, JAV karo ba
zes Japonijoje ir negavi
mas masių pritarimo, tai 
tik susilpnino JAV poziciją 
Japonijoje.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies banko viršininkai pasi
rašė sutartį su Brazilijos 
banku.

Tekio. — Japonijos biz
nieriai protestuoja prieš 
JAV, kurios varžo įvežimą 
iš Japonijos drabužių ir 
audiniu, .c

Maskva. — Į Japonijos 
parodą Gorki parke lankė
si TSRS maršalas Juris Žu
kovas.

Socialistines šalys 
ir Laosas

Geneva. — Socialistinės 
šalys reikalauja, kad 14-kos 
valstybių konferencija eitų 
prie rimtų žingsnių Laoso 
reikalais.

JAV vis reikalauja, kad 
Laose būtų palikta užsienio 
ginkluotų jėgų “kontrolei 
ir tvarkos palaikymui”.

Socialistinės ir Azijos ša
lys reikalauja visas užsie
nio militarinės jėgas iš
traukti ir palikti pačiai La
oso valstybei tvarkytis.

TSRS REIKALAUJA 
PASIAIŠKINTI

Maskva. — Tarybų Są
jungos ambasadorius M. S. 
Kapitsa įteikė Pakistano 
vyriausybei notą ir reiką- 
lauja pasiaiškinti dėl SEA- 
TO karo sąjungos agresijų. 
TSRS turi įrodymus, kad 
toji karo sąjunga, ku
rią sudaro JAV vadovybė
je Anglija, Iranas, Pakis
tanas ir Turkija 1958 m. 
planavo pulti Tarybų Są
jungą.
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Indija , ir Berlyno problema
KIEKVIENAS, kiek plačiau susipažinęs su tarp

tautinių santykių eiga, pripažins faktų, jog Indijos ir 
jos premjero Nehru vaidmuo yra didelis, yra svarbus. 
Kada tik kur iškyla rimtesnis nesusipratimas bei gin
čas, tuojau diplomatiniuose rateliuose klausiama: “Na, 
o kaip į tai žiūri Indija?” Dalykas, mat, tame, kad Indi
ja su savo neutralumo politika nėra viena. Panašaus 
nusistatymo yra keletas desėtkų tautų Azijoje ir Afri
koje. Jos irgi nėra militariniai susirišusios nei su Var
šuvos pakto socialistinių šalių militarine sąjunga, nei 
su kapitalistinių šalių militariniu bloku (NATO). Todėl 
Indijos balsas visuomet būna plačiai stebimas ir girdi
mas.

Šiuo tarpu viso pasaulio akys nukreiptos į Berly- 
nus ir Vokietijas. Visa tarptautinė atmosfera labai 
įkaitusi. Todėl ir vėl visur klausiama: “O kaip į tai žiū
ri Indija ir jos premjeras Nehru?”

Dar vis negalima į tą klausimą aiškiai ir pozityviš- 
kai atsakyti, bet šiokias tokias išvadas jau galima pa
daryti. Nors toli gražu dar neaiškiai, bet savo kalboje 
Indijos parlamentui rugpiūčio 23 dieną premjeras Neh
ru šį-tą jau pasakė. Įdomu, kad beveik visa Amerikos 
stambioji komercinė spauda iš tos kalbos jau padarė iš
vadą, kad Nehru jau esąs atsistojęs “raudonųjų pusė
je”. Pav., “New York Times” ant rytojaus savo prane
šimui iš Indijos uždėjo tokią antraštę: “Nehru palaiko 
raudonuosius del susisiekimo su Berlynu. Rytų Vokie
tijos akciją jis vadina legalia”.

Kiek šis didlapis turi savo tokiai išvadai pagrindo? 
Ką gi iš tikrųjų Nehru savo kalboje pasakė?

Gaila, kad šiuos žodžius rašant neturime tos. kalbos 
pilno teksto. Pranešimuose iš New Delhi paduodama 
tiktai trumpa santrauka.

Pasirodo, kad Nehru gana ryškiai pabrėžė faktą, 
jog mes šiandien turime ne vieną, bet dvi Vokietijas, 
dvi vokiškas valstybes. Visos kalbos apie visas Vokieti
jos problemas turi skaitytis su tuo faktu.' Na, o Jungti-’ 
nes Valstijos, Anglija ir Francūzija to fakto, tęs tiesos 
nepripažįsta, su ja nesiskaito.. Jos teigia, kad tėra “le
gali” viena Vokietija, būtent jų pripažinta Vakarų Vo
kietija. Jos griežtai atsisako pripažinti buvimą Rytų 
Vokietijos. Jokių kalbų su ja jos nenori turėti. Jokių 
derybų su ja jos nedasileidžia. Taigi, šiuo reikalu, aiš
ku, Nehru pasakymas, kad yra dvi Vokietijos ir kad su 
abiemis reikia skaitytis, nesuderinama su Vakarų diplo
matijos nusistatymu.

AR MENŠEVIKŲ BOSAS 
JAU PAAUKOTAS 
ŠIUKŠLYNUI?

Chicagos “Vilnyje” pla
čiai pranašaujama,.kad kle
rikalai jau yra nusprendę 
atsikratyti “Naujienų” re
daktoriumi Pijum Grigai
čiu “Lietuvos vadavimo” 
rakete. Girdi:

“ ‘Naujienų” savininkas 
Pijus Grigaitis, kuris iš ka
talikų malonės per eilę me
tų už svetimus pinigus va
žinėja į Vašingtoną ‘lais
vinti’. Lietuvos, dabar atsi-f 
dūrė keblioje padėtyje. Ka
talikai žada jį išpašalvony- 
ti iš ‘laisvinimo’ biznio. Jie 
mato, kad žmogelis jau su-, 
senęs, suvaikėjęs, kar.tais 
nušneka nei šį, nei tą, tai 
tegul geriau užleidžia vietą 
jaunesniems, kurie taip pat 
norėtų pasivažinėti j Va
šingtoną. Kitais žodžiais 
tariant, mauras savo darbą 
atliko, jis gali eiti.”

Bet, žinoma, tiesiai pa
sakyti į akis, kad Pijaus 
darbas jau baigtas, kad 
klerikalams jis nebereika
lingas, kaip nereikalingas 
yra iščiulptas lemonas, bū
tų “negražu,” “neetiška,” 
tiesiog, atsiprašant, kiau
liška. Tai klerikalai suieš
koję kitokius būdus. Pradė
ta Kalifornijoje. Ten, gir
di, sudarytas “bendruome- 
nininku” ir “frontininku” 
komitetas neva senatoriaus 
Kučelio ir kongr e s m a n o 
Lipskcm bo į K o n g r e s ą 
įneštai rezoliucijai parem
ti. Bet juk toks darbas 'tu
rėtų priklausyti Amerikos 
Lietuvių’ Tarybaik kurią iki 
šiol Grigaitis skaitė kokia 
tai savo lyg privatiška nuo
savybe. Todėl jis ant tų ka- 
liforniečių supyko ir visą jų 
žygį atmetė ir pasmerkė. 
Pareiškė, kad iš jų pastan
gų išeis tik vienas didelis 
piš!

Jis, Grigaitis, girdi, 'ma- 
Nehru savo kalboje iškėlė kitą labai įdomų klausi

mą. Kalbėdamas apie amerikiečių, anglų bei francūzų 
susisiekimo su Vakarų Berlynu, tai yra, jų okupacinė
mis zonomis Berlyne, teisę, Nehru pareiškė, kad ta tei
sė nėra per okupaciją, per užkariavimą įgyta teisė, bet 
Tarybų Sąjungos jiems suteikta kaip jiems nuolaida, 
kaip dovana!

Reikia atsiminti, kad Amerika, Anglija ir Francūzi
ja visuomet teigė, jog jos turi teisę susisiekti su Vaka
rų Berlynu grynai ir griežtai kaip okupantai, kaip už
kariautojai. Jie už tą teisę neturį niekam sakyti ačiū!

Tuojau aišku, kad tarpe tų dviejų teisės sąvokų 
yra didelis skirtumas. Jeigu amerikiečiai, anglai, fran- 
cūzai gavo arba pasiėmė tą teisę nieko nesiklausę, nieko 
neprašę, kaip okupantai, kaip užkariautojai, tai vienas 
dalykas, o jeigu tą teisę jiems suteikė arba padovanojo 
Tarybų Sąjunga, tai jau kitas dalykas. Toji pati Tary
bų Sąjunga, tuo būdu, turi teisę reikalauti, kad toji su
sisiekimo su Vakarų Berlynu teisė nebūtų piktanau- 
džiaujama, panaudojama blogiems, piktiems tikslams — 
pav., siuntimui į Berlyną šnipų, diversantų, revanšistų, 
provokatorių, kriminalistų, žmogžudžių ir tt.

Vadinasi, šitais dviem klausimais Nehru pasisaky
mas turi reikšmės ginčuose dėl. Berlynu ir Vokietijų. 
Jeigu ir kitos neutrališkos šalys užims panašią pozici
ją, tai Berlynu ir Vokietijų reikalas įgaus naują pobūdį, 
daug lengviau duosis išsprendžiamas.

Kaip ten nebūtų, šis Indijos vardu jos premjero pa
sisakymas užpila už kalnieriaus šalto vandens visiems 
naujo karo kurstytojams. Jiems baisiai nepatinka. Ir 
todėl jie rėkia, kad Nehrujau atsistojo “raudonųjų pu
sėje”. Nieko panašaus dar neatsitiko.

Iš jo gyvena, o jį keikia
GELEŽINKELIEČIŲ brolijų organas “Labor” 

kreipia dėmesį į iš mūsų šalies militariniu pajėgų cent
rų Pentagono plaukiančią reakcinę fašistinę propagan
dą. Tie visokio plauko reakciniai generolai ir admiro-
lai visas reformas pasmerkia ir “socializmu” vadina

“Labor” pusiau rimtai ir pusiau pajuokiančiai tiems 
. utilitariniams apaštalams primena, kad jie neturi teisės 

“socializmą” niekinti, nes juk jie iš “socializmo” gyvė- 
na. Girdi, jie išmokslinti valdžibs užlaikomose rftokyklo- 

r. ' se nemokamai, jie aprūpinti maistu, drabužiais ir vis- 
kuo-valdžios lėšomis*-Kai“pasensta, jie gauna ' didžiules/ 
pensijas, nieko už tai į valdžios iždą neįnešdami. Kai jie

nė, kad taip pasielgs ir kle
rikalai su “Draugo” redak
toriumi Leonardu Šimučiu 
priešakyje. Deja, išėjo prie
šingai. Klerikalai ir Šimu
tis visomis keturiomis sto
jo minėtą naujai iškeptą 
komitetą paremti, ir dabar 
sušilę jį remia.

Ką tai visa reiškia? Kuo 
tai visa kvepia?

Tegu kalba “Vilnis.” Ji 
sako: x

“Pradžioje buvo numaty
ta, kad toks Šimučio ir Gri
gaičio linijų išsiskyrimas 
yra atsitiktinis. Bet vėliau 
pasirodė, kad čia kvepia 
rimtesniu reikalu. Katali
kai nutarė Grigaitį nuo 
‘laisvinimo’ biznio visiškai 
atstumti'. Tuo tikslu buvo 
sudaryta speciali komisija 
nėva Kdchėlio - Lipskombo 
rezoliucijai remti, gi tikru
moje jos uždavinys pamažu 
perimti iš čikagiškės traicės 
visą '‘laisvinime)’ biznį. Į tą 
komisiją įeina J. J. Stukas 
iš New Jersey, V. Volertas 
iš Baltimorės ir A. Skirius 
iš Los Angeles.

Taip atrodo toji komisi
ja oficialiais duomenimis. 
Gi neoficialiais — ji daug 
platesnė. Už jos pečių sto
vi vad. A. Liet. Bendruo
menė, frontininkai ir visa

suserga, jie gauna nemokamai visą gydymą, žodžiu sa
kant, jie gyvena “kaip inkstai taukuose”.

Ką jie žino apie darbo žmonių reikalus? Nieko ne
žino. Tai bent jau turėtų į tekius Reikalus nesikišti. O 
jie visur kiša savo nosį ir plūsta tuos, kurie stengiasi 
liaudies būklę pagerinti. Komunizmo arba socializmo 
“pavą jus’,’ j jiems ^tęr^maska^ paslėpimui saVoj £ 
tikslų. ' <

eilė kitų fašistinio plauko 
grupelių, šimučiui joje nu
matyta šiokia tokia vietelė. 
Gi Grigaičiui teks pasiten
kinti tik stebėtojo vaidme
niu.

Nežiūrint to, ar kalifor- 
niečių Sugalvota rezoliucija 
bus pravesta JAV kongre
se, ar ne, bet jos suteikta 
proga atstumti Grigaitį nuo 
‘laisvinimo’ lovio vėliau ar 
anksčiau susilauks įgyven
dinimo. Katalikai jam iš
krėtė pokštą. O jis juk taip 
ištikimai jiems tarnavo. Dėl 
jų atsižadėjo savo socialis
tinių pažiūrų ir visko, kas 
žmogui turi būti šventa...”

Kad jokių pasekėjų netu
rintis menševikų bosas jau 
visiškai išsisėmė ir klerika
lams pasidarė nebereikalin
gas, tai jau daugeliui seno
kai aišku. Tačiau ar jie vi
siškai ir griežtai yra nusi
statę ‘jo atsikratyti ir visą 
‘laisvinimo’ žulikystę pasi
imti į savo locnas rankas, 
tai dar tik ateitis parodys. 
Mūsų čikagiškių draugų 
pranašystės išsipildymo dar 
tenka palaukti.

KO TEVERTAS JŲ 
SUSIRŪPINIMAS ‘

Mūsų senas darbuotojas 
ir žurnalistas V. Andrulis 
dienraštyje “Vilnyje” savo 
kolumnoje turi labai sveikų 
pastabų respublikonų ir de
mokratų adresu. Ko jie 
taip triukšmauja ir nervi
nasi, dėL to Vakarinio Ber
lyno? Kas jiems daugiau
sia rūpi?

Andrulis,sako:, -
;■ “Respublik o n ų lyderiai 
Kongrese smerkia Kenedžio 
poziciją ryšium su Berlyno 
krize. Jie kalba apie vieną 
abiejų partijų bendrą poli
tiką, bet turėdami akį ant 
kongresinių rinkimų 1962 
metais, paneigia bendrą po
litiką.

Laimėti kad ir kelis na
rius Kongresai! jiems yra 
svarbiau negu Berlynas.

Berlyno likimas ir demo
kratams menkai apeina. Jie 
rėkauja apie laisvę, norėda
mi atsteigti savo prestižą, 
ar bent sulaikyti nuo dides
nio jo puolimo.”

Tikra tiesa: abiejų parti
jų politikieriai jau išplėtę 
akis žiūri į 1962 metų kon
gresinius rinkimus. Būda
mi nustumti nuo federali
nio valstybės lovio, respub
likonai jaučiasi nuskriaus
tais ir kaustosi atsigriebi- 
mui. Na, o demokratai ir
gi naudojasi krize dėl V. 
Berlyno pakėlimui savo par
tinio prestižo. Ta prasme 
1962 metų kongresiniai rin
kimai bus labai reikšmingi.

SU DARBO IR 
PERGALES - 
DŽIAUGSMU!

Vilniaus dienraštis “Tie
sa” rugpiūčio 16 d. staty
bininkų dienos proga veda
majame rašo:'.

, “Tai buvo prieš mėnesį 
Naujojoje Akmenėje. Erd
viame cemento gamyklos 
kieme, ketverto besisukan
čių degimo krosnių papėdė
je, susirinko šimtai žmonių 
atšvęsti puikios darbo per
galės' Susijaudihęs į mi

tingo dalyvius kreipęsi ko
munistinio darbo jungtinės 
statybininkų, brigados bri
gadininkas J. Šimkus:

—Aš gerai prisimenu, 
kai čia, kur jūs dabar sto
vite, prieš kelioliką metų 
tyvuliavo sunkiai išbrenda
mos Karpėnų pelkės. Lietu
viška tundra pravardžiavo 
kai kas šį nykų užkampį. O 
dabar apsidairykite, drau
gai, aplink. Dviem su puse 
mėnesio anksčiau numatyto 
laiko paleidžiame į darbą 
ketvirtąją krosnį, kuri ša
lies statyboms išdegs beveik 
tiek pat cemento, kiek iki 
šiol trys veikusios drauge. 
Mano akyse išaugo vienas 
iš gražiausių Lietuvoje ce- 
mentininkų miestas. Iš šir
dies dėkoju broliams ru
sams, ukrainiečiams, lat
viams, baltarusiams ir ki
tiems bendražygiams, kurių 
darbščios rankos ir karštos 
širdys padėjo taip neatpa
žįstamai pakeisti šį tolimą 
ir kadaise visų užmirštą 
Lietuvos kampelį.

Nebuvo tokių, kurie .be 
pasididžiavimo ir pasigėrė
jimo klausytųsi šių nuošir
džių žodžių. Mažakalbio že
maičio ir jo gimtinės liki
mas tarsi veidrodis atspin
di visos mūsų respublikos 
praeitį, dabartį ir ateitį. 
Buvęs vargingas valstietis 
Juozas Šimkus—dabar nu
sipelnęs respublikos statybi
ninkas. Vargana jo tėviškė, 
kur prieš porą dešimtmečių 
ne kiekvienas buvo matęs 
automašiną, girdėjęs *apie 
elektrą, — Stambiausias ce
mento gamintoja^ Pabalti
jyje. Išsimėčiusių šiaudinių 
valstiečių ‘pastogių vietoje 
iškilo puiki mūrinė darbi
ninkų gyvenvietė. Štai ko
kius stebuklus per trumpą 
laiką padarė nežiną n č i o s 
nuovargio statybininkų 
rankos, partijos ir Tarybi
nės vyriausybės pašauktos 
taikiam darbui. Panašūs 
pasikeitimai įr visoje mūsų 
respublikoje. Ne taip seniai 
buvusi' vyžota, sermėgota, 
šiaudinė Lietuva, partijos 
rūpesčiu apgaubta, šian
dien kiekviename kampely
je dabinasi mūrais, velka
si gelžbetonio šarvais, pa
skendusi elektros šviesų jū
roje.”

Seniausias laivas
Amerikiečių profesorius 

Džordžas F. Basas JAV 
Archeologijos instituto su
važiavime pranešė, kad se
niausias pasaulyje nusken
dęs laivas — medinis bron
zos amžiaus laivas, sudužęs 
šimtas metų prieš Trojos 
karą (XIII a. pr. m. e.),—- 
buvo rastas 30 metrų gyly
je netoli Turkijos pakran
tės. Laive buvo daugiau 
kaip tona įvairių metalų, 
jų tarpe vario tašelių, įvai
rių z įrankių ir bronzinių 
ginklų.

Nuskendusį laivą aptiko 
Niujorko fotografas, kurį 
laiką gyvenęs turkų pinčių 
gaudytojų tarpe. Kitų lai
ve rastų daiktų tarpe buvo 
mėsai kepti iešmas, labai 
panašus į dabar Rytuose 
naudojamus, alyv medžio 
vaisių kauliukų, avies kau
las, keraminių dir b i n i ų , 
lempos ir ’dėžutės liekanų. 
Iškėlę į paviršių, amerikie-;
Čiai šį laivą — muziejinę 
retenybę-išsigabeno į JAV.

I Londonas. — British Eu
ropean Airways lėktuvų 
kompanija pereitais metais

liauninkų.

IŠ LA
MŪSŲ NUOMONĖ DĖL 

SUSIVIENIJIMŲ
Mes kalbame ir norime 

patarti, kad visi trys pašal- 
piniai susivienijimai susi
vienytų į vieną susivieniji
mą. Kaip yra dabar, tai čia 
augę mūsų vaikai sako: Jūs 
turėjote daug organizacijų, 
o kur jos dabar? Tas pats 
bus ir su jūsų susivieniji
mais !

Susidėję trys susivieniji
mai taptų didelė Amerikos 
lietuvių organizacija, at
kreiptų niūsų sūnų ir duk
terų dėmesį ir jie į ją rašy- 
tųsi.

Tokių Jokūbų ir Bakšių 
pranešimų iš Lietuvos mes 
visai nepaisome. Mes gau
name laiškus nuo savųjų, 
kurie mums rašo., kad jie 
gyvena vic'i naują gyveni
mą ir gražiai žengia pir
myn. Seneliai ilsisi, sveiki 
visi vyrai ir moterys dar
buojasi, o vaikeliai visi mo
kosi, visi pavalgę ir apsi
rengę.

“Laisvės” skaitytojas

J. J. Mockaitis, bridge- 
portietis, gavo laišką nuo 
Birutės Juknevičienės, jo 
sesers dukros. Tarpe kitko 
ji rašo? .

“Balandžio mėnuo man 
buvo sunkus, nes mano dar
bą apsunkino nėštumas. 
Bal. 31 d.1 man gimė sū
nus... Aš tam tikslui1 pasi
naudojau beveik 4 mėnesių 
atostogomis: Gavau atlygi
nimą už atostogas tokį pat, 
kaip ir dirbdama, be to, ga
vau 65 naujus rublius vien
kartinės’ pašalpos ir, kaip 
profsąjungos ‘ ‘narys, dar 
gavau 30 rublių. iš profsą
jungos. Pašalpų pinigais 
aprūpinau savo naujagimį. 
Taigi, mes, moterys, jaučia
me didelę paramą iš valsty
bės...

Tapo paskelbtas TSRS 
Komunistų partijos pro
gramos projektas. Pasaky
siu atvirai — truputį lyg ir 
pavydžiu jaunajai kartai, 
kuri gyvens komunizme. 
Bet pavydo gaidelė daug 
silpnesnė už pasididžiavimo 
jausmą. Ar gali būti dides
nė laimė kaip kurti šviesų, 
laimingą gyvenimą savo 
vaikams, tokį kurio dar ne
žino pasaulio ištari j a. Nie
kuomet!..

Skaitydama “Laisvę” vis 
prisimenu Jus ir dažnai 
perkalbame apie tai. Iš tie
sų geras laikraštis. Kiek 
daug'ir įvairių jame žinių! 
Už jį nuoširdžiai dėkoja
me”.

Gerb “Laisvės” Redakcija!
Labai gerai, kad sulaiko

te talpinimą tų pačių raštų 
abiejuose laikraščiuose —

Tai sveikintinas dalykas!
Aš jau ne kartą ėmiau 

plunksną į ranką rašyti dėl 
tų “dubeltavų” korespon
dencijų, bet vis palikdavau 
toliau, gal patys redakto
riai susipras. Žinoma, yra 
tokių raštų, kurie reikalin
gi perspausdinti. Bet ne 
paprastas korespondenci
jas.

Draugiškai,
J. Gaidys

Red. pastaba: Kai kurias 
svaubesnes korespondenci
jas iš toliau mes perspau- 
dinsime ir ateityje, tai ne
išvengiama. Tačiau mes ne
galim spausdinti tų pačių 
ilgų raštų, pav. kelionės 
įspūdžių, “Lais v e j ė” ir 
“Vilnyje”. Tokie “dubelta- 
Vi” įspūdžių spausdinimai 
labai kenkia mūsų tiems
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skaitytojams, kurie skaito 
abudu laikraščiu.

Daugelis mūsų draugų 
bei draugių pakeliauja, va- 
važinėja. Tai gerai. Gerai, 
kad parašo ir savo kelionės 
įspūdžius “Laisvei” ar “Vil
niai”. Bet kai tuos pačius 
įspūdžius spausdina abudu' 
laikraščiai, tai atrodo net 
juokinga.

Mūsų bendradarbius pra
šome: darykime visa kad* 
mūsų laikraščiai, “Laisvė” 
ir “Vilnis”,- būtų juo origi
nalesni, įdomesni; nedary
kime jų kopija. Tuomet jie 
bus visiems lygiai įdomūs. *

Iš VISIŠKAI SVEIKŲ ( 
PASTABŲ VISIŠKAI 
KVAILA IŠVADA

Koks ten Alekas Šemeta 
So. Bostono menševikų laik- . 
raštyje straipsnyje “Apsi
prantame padėtį?” patiekė 
mums visiškai sveikų pa
stabų, kategoriškai pabrėž
damas, kad.

“Patinka ar nepatinka, 
Kubos revoliucija yra žibin- I 
tas būsimai revoliucijai vi
soje Pietų Amerikoje. To
kia revoliucija ten yra tik.... 
laiko klausimas. Tos revo
liucijos tikslas bus išsiva
duoti iš vietos didžturčių 
nežmoniško dir b a n č i o j o 
žmogaus išnaudojimo ir at
sikratymas nuo JAV kapi
talistų ekonominio jungo. 
Nėra jokia paslaptis, kad 
JAV kapitalas dominuoja 
visose P. Amerikos valsty
bėse, kaip ir Kanadoje. 
Ypač P. Amerikoje. Štai 
kodėl Castro ekonominės 
reformos Kuboje susilaukė 
tokios didelės simpatijos ir 
Brazilijoj, ir Argentinoj, ir 
Bolivijoj bei kituose Muš
tuose.”

Kokia iš to išvada? Pro
tingomis darbininkiškomis 
akimis žiūrint, reikėtų tik
tai nuoširdžiai pasveikinti 
Lotynų Amerikos kraštuose 
bebręstančią kubišką revo
liuciją. Tegu baigiasi toji 
tamsioji gadynė! Tegu pa
teka nauja saulė tiems už
uitiems ir užguitiems Lo
tynų Amerikos žmonėms! 
Tegu eina velniop turčių 
sostai! Juo greičiau, tuo 
geriau! v *

Deja, tokios sveikos išva
dos straipsnio autorius ne
prieina. Tokia išvada jam 
pavojinga ir svetima. Jis 4
visus menševikiškus pote
rius sukalba už tai, kad 
mūsų dosnusis prezidentas 
Kenedis pribus su bilijonais Į
mūsų dolerių ir tuos Loty
nų Amerikos vargdienius 
išgelbės nuo revoliucijoj ir ' 
išsilaisvinimo! Jis doleriais 
sulopys senąją prakeiktą 
turčių sistemą ir dar ilgam, 
ilgam mus apsaugos nuo 
“komunizmo pavojaus.”

Iš visiškai sveikos analy
zes ponas Šemeta priėjo vi- i 
siškai kvailos išvados.

Jovaras
Liaudies parke prie pat tako 
Auga jovaras status, 
Ir jo figūra pasako, 
Kad jis tvirtas ir gajus.

Jo''matai gi visos šakos 
Tiesiai stiebiasi aukštyn, 
Jokios vėtros arba audros 
Nenulanksto jų žemyn.

Jis atrodo kaip ir sargas 
Parko medžių ir gėlių, 
Ir nors parkas medžiais mar- 
Bet keisčiausias jis iš jų [gas,

Ir kadangi jis toks tvirtas— 
Turi tiek daug atsparos/ .M 
Tai ir paukštelis kas rytas” 
Gieda ant jojo ašakos.

< Jonas Jugka
rki/ ru^p. M!Aug^f1961
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Mašinistas

^Žmonija niekados nebuvo mačiusi piktesnių 
plėšrūnų, kokiais pasirodė naciai
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Gal ne visai tikslu Hitlerį 
ir jo esserius su hi jenomis 
lyginti. Tie pikti plėšrūnai 
įsižeistų. Jie savo aukas 
tik sudrasko, bet tyčia jų 
nekankina, iš jų nesityčio
ja. Be to, į save panašių 
keturkojų jie net neliečia. 
Taigi hijenos su Hitleriu ir 
jo essseriais veik nieko ben
dro neturi.* Atsiprašau, ir 
palyginimą atsiimu.

Dvi knygos apie 
tuos žvėris

Vilniaus “Tėvynės Balso” 
redakcinės kolegijos narys 
M. Jackevičius padovanojo 
man M. Kurganovo “Mir
ties akivaizdoje” knygą, ku
rią atidžiai ir jaudindama
sis perskaičiau. Devinta- 

** jam mirties forte išlikęs 
būrelis žmonių. Matydami, 
kad ir jų paskutinės dienos 
artėja, 64 kaliniai susita
rė ir po ilgo ir sunkaus pa
siruošimo pabėgo. Daugu
mą pabūgusių naciai suga
vo ir sušaudė. Kiti 
nuo žaizdų, šalčio,
Bet ju pasiaukojimas nežu
vo. Iš 80.000 IX forte žu
vusių, iš 64 pabėgusių, li
ko 13 žmonių.

Tai nacių baisių nusikal
timų gyvi liudininkai. Jų 
tikslas ir buvo, kad IX for
to paslaptys nežūtų, kad 
pasaulis apie tai sužinotų. 
Autoriaus M. Kurganovo 
žuvo ir 2 broliai, kurie, pa
bėgus, nuo jo atsiskyrė. 
Kerštaudami, naciai paga
vo jo žmoną. Jos pasirinki
mas buvo vienas iš dviejų— 

, išdavystė, ar kančios ir 
a mirtis! Ji pasirinko kanki

nės mirtį. Aleksandra žuvo 
IX forte.

Kunigo prisiminimai iš 
naciško pragaro

Pripuolamai gavau
“Žmonės ir žvėrys” knygą. 
Autorius kun. St. Ylą, ku
ris buvo Stutthof’o stovyk
loje įkalintas. Knygos 
pradžia įdomi, pilnai nu
šviečia nacių žiaurumus. 
Jų grupėje buvo 64 žmonės. 
Įvairių profesijų, inteligen
tai. Vėliau jie tapo “gar
bės kaliniais,” ir knygos te
ma darosi panaši į Maldų 
knygą. Užsibaigia su nie
kinimu ir prakeiksmais ru
sams, nes naciams nesuge
bėjus jį apginti, rusai jį 
“pavergė.” Ta “vergija,” 
jo žodžiais, buvo tokia: Ka
pitonas, ištardęs, pasakė:

—Dovolno! Galit eiti!— 
ir dar paklausė:—Ar šian

dien valgėt?
—Ne, — atsakiau.
—Prašau sėsti ir užkąs- 

. t t i!
Vertėjas pakart o t i n a i 

siūlė:
—Imkit kiaušinių, tepki! 

sviesto.
Tokių “pavergėjų” kuni

gėlis negalėjo pakęsti... ir 
jis turėjo kiek drūtas vėl 
antru kartu, bėgti pas savo 
globėjus.

“Šventa” malda—“Leisk 
išvargusiam sušilti Tavo 
meilės ugny, o Dieve!” — 
kunigas Yla užbaigia kny-

(' Vienas iš autoriaus kole
gų — Jonas Nereikia. Rei
kia pasakyti, kad jo prašy
mas buvo išklausytas — 
Dievas jam leido grįžti į 
Lietuvą! Ir jis ten su pa
raku ir ugnimi “šildėsi.” 

JJeja, neilgai ! Tur būt die- 
k was susiprato klaidą pada- 
**ręs...

Mes visi iš laikraščių 
paveikslų žinome “Mein 
Kampf” biblijos vykintojų 
kruvinus darbus. Kąip jie

bus. Jurgutis, matyt, vi
sas virpėjo, nes vos paėmė 
rąstgalį, jis vėl jam išpuo
lė iš rankų. Tada Kapas 
pats padėjo uždėti didžiau
sią gabalą ant pečių ir, 
sudrožęs per nugarą, pastū
mė jį skubėti, kad prisivy
tų kitus. Ir šį kartą Jurgu
tis neišvengė nelaimės — 
rąstgalis vėl nulėkė nuo 
pečių. Lazdų kruša vėl pa
sipylė ant jo.

Klaiku buvo žiūrėti, kaip 
mūsų Mokslų akademijos 
pirmininkas atrodė visas 
mėlynas, kaip jo veido rau
menys trukčiojo, o visas 
veidas buvo varvančiu pra
kaitu apipiltas. Padėti jam 
nebuvo priemonių. Klum
pes jis pametė pakeliui ir jų 
nebeieškojo: jos tik labiau 
kliudė bėgti, o joms smun
kant nuo- kojų ir medis 
greičiau nusirisdavo nuo 
pečių.

(Čia kalbama grupė buvo 
visi lietuviai profesoriai, 
64 vyrai. Iš pradžių na
ciai juos traktavo kaip ir 
visus kalinius. Bet vėliau 
naciai, matydami jiems ga
lą artėjant, pakeitė savo 
“programa,” ir juos—lietu-1 
vius, tik šią grupę, padarė 
net “garbės kaliniais,” pa
siūlė lengvus darbus, o kas 
norėjo, galėjo nedirbti.)

Esserio išdaigos
Tą vakarą buvome pavar

gę. Kai gulintieji pamažu 
tilo, atrodė, pradeda su
migti, blokinis Esseris vėl 
pasirodė, susirado vienoje 
eilėje ruselį ir liepė pakilti. 
Pasodino jį ant suolelio, 
įspraudė į rankas armoni
ką ir įsakė groti “kazačio- 
ką.”

—Kas pašoks, gaus pai- 
kę (duonos riekelę) — 
kreipėsi į gulinčius.

Prie durų buvo laisvos 
vietos, kur niekas negulėjo. 
Esseris parodė ranka išeiti 
tenai, tarsi į sceną. Pirma
sis kandidatas buvo vien
marškinis, kaip ir tas, ku
ris grojo, dėl to jo kojos bu
vo gerai matomos. Jos bu
vo vieni kaulai, be raume
nų. Esseris pažiūrėjo į jas 
ir garsiai nusikvatojo. Šo
kėjas buvo jaunas, gal kokių 
19 metų. Bet jo išvaizda la
bai savotiška: pečiai ap
smukę, krūtinė įtraukta, 
veidas išsekęs, pa juo d ę s , 
lyg žemėmis apneštas.

—Ir vis dėlto jis išdrįso! 
galvojom. Keistuolis, ar pa
mišėlis! Tada dar nesupra
tom, jog jis “bandė laimę,” 
norėjo gauti riekelę duonos.

Jį turėjo kankinti pasiu
tęs alkis, ir jis išėjo į “sce
ną.” Buvo graudu žiūrėti; 
kaip kilnojo savo stibinkau- 
lius, kaip jis bandė šypsotis 
klaikiu mirtininko šypsniu. 
Visa tai, aišku, negalėjo 
būti įspūdinga esseriui. Jis 
priėjo, paspyrė koja, vadi
nas^ davė ženklą trauktis 
nuo “scenos.” Žadėtosios 
riekelės jam nedavė.

Kvietė pasirodyti naujus 
šokėjus, ir jų atsirado. Jie 
buvo daugiau ar mažiau pa- 
našūs į pirmąjį. Pajėges
nieji. kurių alkis nebu
vo dan toks baisus, neno
rėjo eiti į pasityč i o j i m o 
vietą, ėjo tie, kurie viską 
galėjo pakęsti, tik ne alkį. 
Ir tik vienas iš jų gavęs ža
dėtą riekelę.”
“žydai darbams ir mirčiai”

...Matėm, kaip žydai se
niai, net invalidai, spraudė
si į darbingųjų ir jaunųjų 
eiles, kad tik neliktų ne
naudingi, nuskirti/ mirčiai;

savo aukas mušė ligi nete
kimo sąmonės. Badu mari
no, šaudė, korė, nuodijo. 
Pusgyvius “laidojo” ar de
gino. Užleisdavo šunimis 
sudraskyti. Bet daug 
“smulkmenų” mes dar ne
žinome. Čia mes jų keletą, 
paimtų iš minėtų knygų, 
Pateiksime.

Baisus kankinimas
Knygoje “Žmonės ir žvė

rys,” skyriuje “Antr a s i s 
krikštas,” skaitome:

Vyras jis buvo jaunas, 
kokių 24 m., geros išvaiz
dos, aštrių veido bruožų, 
pakankamai švarus. Pir
mas su juo susitikimas ne
buvo malonus. Jautėm, kad 
jis žinojo, su kuo turi rei
kalą. Jo veide žaidė ironi
ja, ir akys buvo iš pirmo 
žvilgsnio piktos.
\ — Los los! Ko stovite 

kaip šunes! — sušuko jis, 
r o d y d a m as į rąstagalių 
krūvą.

Mes skubėjome juos imti 
ant pečių.

—Marš! — parodė į miš
kelio pusę.

Eilute, vienas paskui ki
tą, ėjome nešini sunkiais 
stambiais medžio gabalais, 
persisvėrusiais per pečius.

—Schneller — greičiau ! 
— šaukė vyrukas, eidamas 
šalia.

Skubinome žing s n i u s , 
nors palaidas, neseniai iš- 
niltas smėlis gerokai kliu
dė mūsų žingsnių spartą. 
Koki 5 0 0 metrų kelio iki 
vietos, kur turėjom rąstga
lius numesti.

—Laufen — bėgti!. įsakė 
grįžtant mums atgal.

Jo tonas 'Buvo dirbtinis, 
skardus. Vadinasi, šis mū
sų Kapas žinojo karišką to
ną. Bėgti greitu žingsniu, 
per smėlį, o dar su klum
pėmis, buvo stipriai alsi
nantis dalykas. Neatsikvė
pus vėl reikėjo imti naujus 
rąstgalius ir dideliu grei
tu žingsniu juos nešti tuo 
pačiu taku.' Pastebėjome, 
kad tempas eina prescendo: 
kiekvienas naujas “žygis” 
vis spartinamas, ir kapo to
nas darosi erzlesnis ir gra
sesnis. Nekreipiame per 
daug dėmesio į tai, kad jis 
vienam bei kitam uždrož- 
davo lazda. Tai buvo įpras
ta ir normalu. Tačiau po 
trijų “reisų” prasidėjo aki
vaizdus priekabių ieškoji
mas. Profesorius Jurgutis, 
senyvas žmogus, greit pa
vargo, rankos jam ėmė vir
pėti, ir rąstgalis trečiajame 
kelyje nukrito nuo jo pie
čių. Kapas, atrodė, to ir 
laukė. Pripuolęs ėmė Jur- 
gutį stambia savo lazda 
mušti per nugarą. Jurgutį 
dar labiau sujaudino ir dar 
norą kartų, nebeišlaikęs 
svorio, nuleido rąstgalį nuo 
nečių. Kapas nebežiūrėjo 
kitų, tik sekė Jurgutį, lyg 
džiaugdamasis atradęs prie
žastį šiam žmogui pribaig
ti.

žvėris iki galo
f

Kai grįžome ketvirtą kar
tą prie krūvos, draugui 
Jurgučiui pakuždėjo imti 
mažesnį rąstgalį. Jis pa
klausė ir užsidėjęs bandė 
įsimaišyti į kitų tarpą, kad 
jo nepastebėtų. Betkur-tau! 
Kokį 10 metrų panešėjus, 
kapas jį sustabdė, liepė tą 
gabalą numesti nuo pečių, 
grįžti prie krūvos ir paim
ti didžiausią.

—Tu, senas arkly, bandy
si man simuliuoti!—šaukė 
jis.

Mes gręžemės žiūrėti, kas 
'ii f ’ OWUtkJHMf A ‘

Graudu buvo žiūrėti, kaip 
vienas raišas, su medine 
koja, senyvas žydas du kar
tu buvo išgrūstas iš atrink
tųjų eilių ir vis dar taikėsi 
į jas patekti. Žmogaus įsi- 
baiminimas buvo sunkiai 
beišskiriamas nuo tikros 
mirties. Ypatingai tarp 
moterų buvo didelis mirtin
gumas. Pusgyvės ir miru
sios valandomis gulėjo gre
ta. Kas rytas matydavo
me ties vielų tvora išneštas 
nuogai išrengtas, į krūvą 
sumestas moteris. Vežimai, 
kuriais kaliniai veždavo mi
rusius į krematoriumą, ne
spėdavo rytais tų lavonų 
krūvų išnešti. Jos dar bū
davo matomos iki pietų.

Krematoriumas per dieną 
tepajėgė sudeginti ne dau
giau kaip 150, o moterų 
blokai tų kandidatų duoda
vo iki 200 ir 250. Adminis
tracijai rūpėjo tik vienas 
dalykas, kaip tas gausias 
mirtis nuslėpti nuo žmonių 
akių. Ilgainiui krematori
umas atsisakė laiku viską 
paleisti dūmais. Reikėjo ki
tų priemonių, bet jos pasi
darė per daug viešos ir ma
tomos.

(Bus daugiau) ,,

tai 
pa-

Aukšta piramidė
Gizos piramidės — 

senovės Egipto faraonų 
minklai, pastatyti prieš 
tūksančius metų. Didžiau
sioji ir aukščiausioji — fa
raono Cheopso piramidė 
yra 14 5 metrų aukščio. 
(Metras yra 3 pėdos ir 3 
coliai). Ji sukrauta iš 2 
milijonų 2,300 tašytų gra
nito luitų, kurių kiekvienas 
turi nuo 6 iki 9 metrų ilgio 
ir sveria ne mažiau kaip 4-5 
tonus.

Cheopso piramidė — tai 
smailia viršūnis akmens 
kalnas maždaug 35 aukštų 
namo dydžio, pastatytas ant 
kvadratinio pagrindo, kurio 
kraštinės lygios, po 230 m 
kiekviena. Šios piramidės 
statybai buvo suna u d o t a 
tiek akmenų, kad iš jų bū
tų galima nutiesti pusės 
metro storio ir 2.5 tūkstan
čių kilometrų ilgumo sieną. 
Kaip tvirtina Herodotas, 
šis faraono Cheopso kapas 
buvo statomas 2 0 metų. 
Vienu metu prie jo dirbo 
100,000 žmonių. Tai buvo 
sunkus ir kankinantis dar
bas — kasmet čia žūdavo 
net iki 20,000 vergų, o vi
sos piramidės kaina—pusė 
milijono žmonių gyvybių.

Ne taip seniai prie Che
opso piramidės buvo rastas 
milžinikas “saulės laivas,” 
pastatytas daugiau kaip iš 
tūkstančių rąstų. Medžiai, 
įmūryti į akmeninį urvą, 
nesupuvo ir labai gerai iš
silaikė. Kaip mano arche
ologai, šis laivas buvo pa
statytas faraono pomirtinei 
kelionei.

Greta piramidės išdidžiai 
puikuojasi garsusis sfink
sas — figūra su žmogaus 
galva ir liūto kūnu. Jis iš
kirstas iš geltonojo smiltai
nio uolos — didingas iš
minties, jėgos ir vyriškumo 
simbolis. Tačiau sfinksui 
numušta nosis. Tai Napole
ono armijos kareivių dar
bas, kurie siausdami pra
dėjo šaudyti į jį iš patran
kų.

Dabartiniu metu sfinksas 
apsuptas pastolių — jis re
stauruojamas, o Gizos pira
mides ir kitus architektūri
nius paminklus saugo spe
ciali policija,, prižiū r i n t i 
tvarką.

Vakarinis Berlynas. — 
Padrąsinimui berlynieč i ų 
atvyko JAV karo laivyno 
sekretorius J.* • Connally j

ĮVAIRUMAI
Dar viena apgavimo 
klasta - padirbinys

Beveik 30 metų Niujorko 
vaizduojamojo meno muzie
jaus “Metropoliteno” pasi
didžiavimas buvo trys tera
kotinės etruskų karių figū
ros. Dešimtims tūkstančių 
lankytojų gerai pažįstamos 
šios monumentalios rausvos 
spalvos skulptūros. Didžiau
sioji iš jų, vaizduojanti ka
rį su vaizdinga tunika, pa
siruošusį pulti mūšin.

Šiuos kūrinius muziejus 
įsigijo Italijoje 1915, 1016 
ir 1921 m. Tebuvo jų at
skiri gabalai. Pavyzdžiui, 
kario su šalmu galva buvo 
sudaužyta į 178 dalis. Kita 
skulptūra buvo be rankų. 
Šitokios jos daugelį metų 
pragulėjo muziejaus sau
gykloje ir tiktai 1 9 3 3 m. 
jau sutvarkytos buvo išsta
tytos. ’

Jos buvo priskirtos V a. 
pr. m. e. Apie jas buvo pa
rašyta dešimtys straipsnių, 
atlikti tyrinėjimai, suteikę 
mokslinius vardus ameri
kiečių meno žinovams ir iš
garsinę juos.

Visai neseniai po šiomis 
“senienomis” muziejaus ad
ministracija pakabino nedi
delį skelbimą, pranešantį 
lankytojams, kad, atlikus 
kruopščią analizę, muziejus 
gavo “įrodymų, kad šios 
įžymiosios statulos nebuvo 
nulipdytos antikos lai
kais.” Muziejaus direkto
riaus Rorimero žodžiais, vi
sas tris statulas šio šimtme
čio pradžioje padarė tos pa
čios rankos. Statulos są
moningai buvo sudaužytos, 
kad būtų sudarytas origi
nalo įspūdis. Ekspertai nu
statę, kad glazūroje, kuria 
padengtos skulptūros, yra 
mangano dvideginio. Tai 
cheminė medžiaga, kuri iki 
XIX šimtmečio nebuvo nau- 
d o j a m a. “Metropoliteno” 
muziejus tiria aplinkybes, 
susijusias su padirbimais.

Tai jau antras atvejis 
pastaruoju metu. Vasario 
pradžioje Britų muziejuje 
Londone taip pat buvo ap
tiktas padirbinys: tai buvo 
“etruskų” sarkofagas, įgy
tas 1873 m.

Žuvis kvėpuoja uodega
Šios žuvelės (Periophthal- 

mus) vadinamos “aplink 
matančiomis” arba, daž
niausiai, dumbliniais šok
liais. Jų akys iškilusios 
aukštai virš galvos ir gali 
sukiotis, panašiai kaip te
leskopas, į visas puses. Šok
liai gali gyventi tiek van
deny, tiek sausumoje.

Visoje tropikų zonoje 
tarp mangrovinių sąžalynų 
galima stebėti, kaip šios žu
velės. vikriai šliaužioja po 
dumbliną krantą, atsispir- 
damos savo krūtininiais pe
lekais. Jos šokinėja nuo ak
mens ant akmens ir, vyda- 
mosios vabzdžius bei mo
liuskus, užkopia ant kyšan
čių iš vandens šaknų.

Kuo gi kvėpuoja šie įdo
mūs gyvūnai? Kvpavimui 
jiems reikalingas vandens 
deguonis, 
neužtrokštų, 
iššliauždamos 
uždarose žiaunų 
sukaupia vandens atsargą, 
kurios pakanka ilgokai kvė
puoti. Kai tik deguonies 
atsarga baigiasi, šokliai lei
džiasi naujos vandens por
cijos pasiimti.;

Dar viena savybe: žuve- 
lės-šokliai tarytum prie 
vandens pririštos uodega. 
Mat, žuveles i uodegos srities 

Kad sausumoje 
, šios žuvelės, 

iš vandens, 
ertmėse

CRWWvwvvvwvvavvvwvvv

odoje gausu specialių krau
jagyslių, kurios ima deguo
nį tiesiog iš vandens. Vadi
nasi, iš tikrųjų šios žuvys 
‘kvėpuoja uodega”!

Šoklių gyvenime yra ir 
daugiau įdomių reiškinių. 
Pavyzdžiui, ikrelius jie de
da į siaurus urvelius netoli 
kranto, ir kiekvieną tokį 
urvelį saugo suaugusi žu
vis; gąsdindama priešus, ji 
plačiai išžioja burną, at
skirais atvejais skleidžia 
f o s f o rescuojančią šviesą. 
Išgąsdintos žuvelės staigiai 
neria į vandenį ir, sudrums- 
tusios dumblą, lengvai paši
epia po tokia uždanga.

LAIVAI ŠARVUOTI...
STIKLU

Sūrus jūrų vanduo kenks
mingai veikia tas laivo da
lis, kurios būna panertos. 
Ypač nukenčia medinės 
korpuso dalys. Dabartiniu 
metu laivams apsaugoti nuo 
kenksmingo sūraus van
dens veikimo pradėtas tai
kyti stiklas, tiksliau, stik- 
loplastas. Medinis laivo 
korpuse paviršius nuvalo
mas smėliu, plaunamas ir 
išdžiovinamas. Po to me
diena padengiama derva su 
katalizatoriumi ir ant jos 
užklojamos stiklo pluošto 
juostos. Stiklo pluoštas vėl 
sutepamas derva su katali
zatoriumi, ir vėl užkloja
mas naujas stiklo pluošto 
sluoksnis. Taip laivas gau
na stikloplastinį kevalą, ku
ris savo stiprumu beveik 
prilygsta plienui ir, 
svarbiausia, 
vandens veikimo.

kas
nebijo jūrų

KELIŲ KOMBAINAS
Amerikos kompanija “Ke- 

ring” pradėjo gaminti ke
liu tiesimo kombainus. Ma
šina turi 3 betono maišytu
vus, kurie dirba nepertrau
kiamai: kol vienas pakrau
namas, antrasis tuo metu 
gamina betoną, o trečias — 
jį jau tiekia. Kombainas 
yra 70 pėdų ilgio ir sveria 
apie 32 t. Naujoji mašina 
turi 180 arklių jėgos dize- 
lini variklį. Ji per minutę 
pakloja ir sutankina dau
giau kaip 6 .pėdos betono ir 
atlieka visus kitus reikalin
gus darbus. Per pamainą 
minėtas kombainas nutiesia 

ilginių metrų šiuolaiki- 
autostrados.

800 
nes

BE SKAUSMO
Kuo greičiau sukasi dan

tų gręžimo mašinos grąž
tas, tuo pacientas jaučia 
mažesnį skausmą. Čekoslo
vakijoje pradėtos gaminti 
šios rūšies mašinos,, kurių 
grąžtas sukasi tiesiog neįti
kėtinu greičiu — 300,000 
apsisukimų per minutę ! 
Taip gręžiant, dantis nepa
prastai greit įkaistų. Jį šal
do oro-vandens plonytė sro
velė. Grąžto visiškai nerei
kia spausti prie skaudamo 
danties, skylutė pragręžia- 
ma nepaprastai greit, o pa
cientas nejaučia nė 
žiausio skausmo.

Naujoji dantų gręžimo 
mašina turi dar vieną pri
valumą — dantį aušinanti 
srovelė šalina iš gręžiamos 
vietos “piuvenėles,” truk
dančias -gydytojui stebėti 
patį gręžimo procesą.

ma-

POŽEMINIS MUZIEJUS
JAV, Arizonos valstijoje, 

Taksono mieste, Dykumos 
muziejuje atidarytas nau
jas skyrius. Jame eksponuo
jami gyvi Arizonos dyku
mines faunos atstovai, ku
rie dieną slepiasi po žeme, 

3 p.-Laisvė (LĮberty^Antrad., rugp. (Aug,) 29, 1961
/v . i>bxi ^mxhįr,’.< i ir>j • * ■

o iš savo slėptuvių išeina 
tik nusileidus saulei. Pože
minėje galerijoje, 4 metrų 
gilumoje, dirbtinai apšvie
tus., galima stebėti barškuo
lių, kojotų, barsukų, skun- 
sų, žiurkių, šikšnosparnių, 
dygliakiaulių jų įprastinėje 
aplinkoje — tarp uolų, ak
menų ir smėlio—gyvenimą.

AUGA KALNAI
Neseniai nustatyta," kad 

pradėjo “augti’ senieji Hi
malajų kalnagūbriai. 1955 
m., po stipraus žemės dre
bėjimo, Himalajų viršūnės 
pakilo trisdešimčia metrų! 
Jos kyla ir dabar.

Ką gi, visas Himalajų 
viršūnes, užkariautas alpi
nistų, matyti, reikės įveikti 
iš naujo.

Plymouth, Pa.
Šis tas iš kietosios anglies 

kasyklų apylinkės
Angliakasyklų labai ma

žai yra dirbančių, didelėj 
daugumoj yra apleistos ir 
uždarytos. Kitokios indust
rijos čia labai mažai, tad 
bedarbių dideliais pulkais 
gatvėmis slankioja.

Tiesa, Wilkes-Barre ir 
apylinkės miesteliuose ran
dasi nedidelių siuvėjų ir ap- 
avų-čeverykų dirbtuvėlių, 
kuriose darbininkai dirbi
nėja, bet jose darbo sąly
gos ir uždarbiai labai pras
ti; pradiniams daugiau ne
moka kaip 75 c. į valandą, 
o po apie dvejų metų smar
kesni darbininkai jau gau
na dolerį į vai., tai bosai 
sako, kad jų tie darbinin
kai jau gana gerai uždirba.

Bet pragyvenimo reik
menų kainoms kylant ir ky
lant, nedatekliai verčia dar
bininkus reikalauti algų 
pakėlimo ir dirbtuvėlėse są
lygų pagerinimo, nes kai 
kuriose dirbtuvėlėse bando 
įvesti vergijos laikus. Pa- 
vyzdin, Exedor, Pa., mies
telyje yra avalynės dirbtu
vėlė, Rexsol Shoe Co. Apart 
menkų uždarbiu dar įvedė 
štai kokia vergišką sistemą 
savo darbininkams: kiek
vienas ir kiekviena, eidami 
į išeinamąją vietą turi bū
tinai ofise užsirašyti, kad 
ten su tuo reikalu eina, o 
grįždamas atgal taip pat 
turi užsirašyti, nes jie turi 
žinoti kiekvieną, kiek laiko 
praleido išeinamojo j. • Ir, 
kaip man tos dirbtuvės 
darbininkė papasakojo, tai 
aš nustebęs paklausiau:

—Ar jūs ten visi darbi
ninkai taip ir darote, eida
mi išvietėn užsirašinėjate?

—Taip, mes turime taip 
daryti, jei mes norime ten 
dirbti.

—Ar jūs ten uniją turite?
—Turime —1 U.M.W. Jau 

rengėmės eiti į streiką, bet 
kai mūsų unijos atstovas su
žinojo, sušaukė mitingą, 
kuriame mus visus išgąsdi
no, sakydamas: Jei jūs eisi
te į streiką su savo viso
kiais reikalavimais, tai aš 
jus užtikrinu, kad ši dirb
tuvė greit išsikraustys iš 
čia, veikiausiai, į pietus, o 
jūs visi liksite be darbo. 
Na, taip ir pasiliko po seno
vei, nes bijojome, kad ta 
dirbtuvė neišsinešdintų iš 
čia. O po to mitingo, kitą 
savaitę, tris darbininkus 
paleido iš darbo; spėjame, 
kad tai padaryta su unijos 
atstovo žinia, nes tie darbi
ninkai kalbėjo mitinge už 
reikalavimus ir streiką, jei 
bosai atsisakys pildyti dar
bininku reikalavimus.

Taip ta darbininkė pasa
kojo. Ot, tai tau teisingu
mas ir amerikoniška demo
kratija.

Girdejęs



E. Jablockovas

50 Afrikos šalių
Afrikoje yra 50 šalių, kil

nos seka:

1. Jungtinė Arabų Res
publika (Egipto rajonas — 
United Arab Republic). 
Egiptas išsikovojo savival
dą 1922 metais. Nuo 1953 
metų — respublika. Prezi
dentas G a m a 1 i s Abdelis 
Naseras. Plotas—1995 tūks
tančiai kvadratinių kilo
metrų. Gyventojų—25 mi
lijonai, daugiausia arabai.

2. Sudano respublika 
(Sudan) įkurta 1956 me
tais. Prezidentas Ibrahi- 
mas Abudas — 2250 tūks
tančių kvadratinių kilomet
rų, gyventojų — 10 milijo
nų: arabai-nubijiečiai šiau
rėje ir nilotai pietuose.

3. Libija (Libya). Sava
rankiška karalystė nuo 1951 
metų. Karalius Idrisas ei 
Senusis. Plotas—1760 tūks
tančių kvadratinių kilomet
rų. Gyventojų — 1.2 mili
jono, arabai.

4. Tunisas (Tunisia). Res
publika, nepriklausoma nuo 
1956 metų. Prezi d e n t a s 
Ghabibas Burgiba. Plotas 
—156 tūkstančiai kvadrati
nių kilometrų. Gyventojų— 
4 milijonai, daugiausia ara
bai.

5. Alžyras (Algeria). Val
do Prancūzija. Plotas —- 
2250 tūkstančių kvadrati
nių kilometrų, gyventojų— 
12 milijonų, daugiausia ara
bai ir berberai, apie vieną 
milijoną prancūzų. .Nuo 
1954 metų šalyje vyksta 
patriotų karas prieš kolonL 
jinę kariuomenę.

' 6. Marokas (Morocco). 
Nepriklausoma monarchija 
nuo 1956 metų. Sultonas 
Mochamedas ben Jusefas. 
Plotas — 441 tūk s t a n t i s 
kvadratinių km. Gyventojų 
—10.5 milijono, arabai-ber- 
berai.

7. Ifnis (Ifni). Ispanų 
valda. Plotas — 2 tūkstan
čiai kvadratinių kilometrų. 
Gyventojų — 40 tūkstančių. 
Vietiniai arabai siekia susi
vienyti su Maroku.

8. Rio de Oras (Rio de 
Oro). Ispanų kolonija. Plo
tas—285 tūkstančiai kvad
ratinių kilometrų. Gyven
tojų—625 tūkstančiai, ara- 
bai-berberai.

9. Mauritanija (Maurita
nia). 1i960 m', lapkričio mėn. 
vidurnaktį iš 27 d. į 28 d. 
nacionaliniame susirinkime 
Nuakšoto mieste ministras 
pirmininkas Moktaras uld 
Dada paskelbė formalią is
lamiškos Mauritanijos res
publikos nepriklausomybę. 
Plotas 1100 tūkstančių k v. 
kilometrų. Gyventojų—625 
tūkstančiai, arabai - berbe
rai.

10. 11. Malio federacija 
'(Mali). Nuo 1960 metų 
birželio mėnesio nepriklau
soma respublika, sudaryta 
iš dviejų buvusių Prancūzi
jos kolonijų—Senegalo (10) 
ir Sudano (11). Preziden
tas Leopoldas Sengoras. 
Bendras plotas—1400 tūks
tančių kvadratinių kilomet
rų. Gyventojų — 6 milijc^ 
nai, negrų tautos: volofai, 
sererai, fulbė, bambara.

12. Gambija (Gambia). 
Anglų kolonija. Plotas — 
10 tūkstančių kvadratinių 
kilonjetrų. Gyventojų—300 
tūkstančių.

13. Portugalų Gvinėja 
(Pdrtuguese Guinea). Plo
tas — 36 tūkstančiai kvad
ratinių kilometrų. Gyvenu 
tojtį’'-l— ‘640* tūkštančiųp ,

14. Gvinėjos respublika 
(Guinea). Nepriklausoma 
nuo 1958 metų. Ministras 
pirmininkas Seku Ture. 
Plotas — 257 tūkstančiai 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — 3 milijonai, neg
rų tautos: fulbė, susu ir kt.

15. Siera Leonė (Sierra 
Leone). Anglų protektora
tas, įkūrė XIX amžiuje iš
laisvinti negrai-vergai. Plo
tas —’ 72 tūkstančiai kvad
ratinių kilometrų. Gyven
tojų — 2.3 milijono. Savo 
vyriausybę šalis turės 1961 
metais.
16. Liberija (Liberia). Res

publika, kurią įkūrė 1847 
metais grįžę iš Amerikos 
negrai. Prezidentas Vilja
mas Tabmenas. Plotas — 
111 tūkstančių kvadratinių 
kilometrų. Gyventojų—2.- 
5 milijono.

17. Dramblio Kaulo Kran
tas (Ivory Coast). Nepri
klausoma respublika nuo 
1960 metų rugpjūčio mėne
sio. Premjeras Ufue Buan- 
jis. Plotas — 320 tūkstan
čių kvadratinių kilometrų. 
Gyventojų —< 3.2 milijono.

18. Aukštutinė Volta 
(Upper Volta). Nepriklau
soma respublika nuo 1960 
metų rugpjūčio mėn. Prem- 
j e r a s Morisas Jameogas. 
Plotas — 275 tūkstančiai 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — 3.3 milijono.

19. Dagomėja ( D a h o - 
mey). Nepriklausoma res
publika nuo 1960 metų rugr 
piūčio mėnesio. Premjeras 
Juberis. Magaš.i Plotas—life 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų. Gyventojų — 1.7 
milijono.

20. Nigeris (Niger). Ne
priklausoma respublika nuo 
1960 metų rugpiūčio mėne
sio. Prezidentas Amanis 
Dioris. Plotas —1280 tūks
tančių kvadratinių kilomet
rų. Gyventojų—2.5 milijo
no. v

21. Gana (Ghana). Ne
priklausomybę įsigijo 1957 
metais, respublika tapo 
1960 metais. Prezidentas 
Kvamė Nkruma. Plotas— 
238 tūkstančiai kvadratinių 
kilometrų. Gyventojų—apie 
5 milijonus, negrų tautos: 
akanai, ašanti, evė.

22. Togas (Togo). — Sa
varankiška respublika nuo 
1960 metų balandžio mėne
sio. Premjeras Silvanusas 
Olimpias. Plotas—57 tūks
tančiai kvadratinių kilo
metrų. Gyventojų — apie 
milijoną.

23. Nigerija (Nigeria). 
Trijų provincijų — Šiauri
nės, Vakarinės ir Rytinės— 
federacija. 1960 metų spa
lio 1 dieną tapo autonomi
ne Britų sandraugos domi
nija. Premjeras Tafava Ba- 
leva. Plotas—878 tūkstan
čiai kvadratinių kilometrų. 
Gyventojų — 35 milijonai, 
negrų tautos: chausa, joru- 
ba, ibo ir kt.

24. Kamerūnas (Came
roon). Paskelbtas autono
mine respublika I960 metų 
sausio 1 dieną. Premjeras 
Achmadu Achidžas. Plotas 
—422 tūkstančiai kvadrati
nių kilometrų. Gyventojų— 
3.5 milijono.

25. Britų Kamerūnas 
(British Cameroon). • Per 
metus išsispręs teritorijos 
likimas: arba ji prisijungs 
prie Nigerijos, arba prie 
K a m e r ū n o. Plotas — 88 
tūkstančiai kvadtątinių ki
lometrų. Gyventojų 175 
tūkštančiai?diuijk3/ .uM .ų

~ 26. Rio Munis. Ispanų 
kolonija. Plotas — 27,000 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — 175 tūkstančiai.

27, 28, 29. čiado Respub
lika (Chad), Centrinės Af
rikos Respublika (Central 
African Republic), Kongo 
Respublika (Congo Repub
lic). Visos šios trys res
publikos jau yra paskelbtos 
1960 metais nepriklausomo
mis. Bendras plotas—2250 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų. Gyventojų —4.5 
milijono.

30. Gabonas (Gabon) . 
Afrikos - Prancūzijos bend
rijos nepriklausoma res
publika. Premjeras L. Mba. 
Plotas—276 tūkstančiai kv. 
kilometrų. Gyventojų—450 
tūkstančių.

31. Kongo Respublika 
(Congo). Nepriklausoma 
respublika nuo 1960 me
tų birželio mėnesio. Plotas 
—2344 tūkstančiai kvadra
tinių kilometrų. Gyventojų 
—14 milijonų bantu grupės, 
negrų tautos: bakongo, ba- 
luba, mongo ir kt.

32. Ruanda-Urundis (Ru
anda & Urundi). Belgų 
globojama teritorija. Plo
tas — 50 tūkstančių kvad
ratinių kilometrų. Gyven
tojų — 4.5 milijono.

33. Tanganjika (Tanga
nyika) . Anglų globojama te
ritorija. Sudaryta vietinė 
vyriausybė su Dž i u 1 i u s u 
Nerere priešakyje. Liaudis 
reikalauja perduoti vyriau
sybei visą valdžią. Plotas— 
940 tūkstančių kvadratinių 
kiliometrų. Gyventojų—8.5 
milijono, bantų grupės gen
tys i p tautybės: sūkūma, 
njambezį, suachili,makąn- 
de ir kt.

34. Uganda (Uganda). 
Anglų protektoratas. Pas
ta r a i s i a i s metais šalyje 
vyksta neramumai. Afrikie
čiai reikalauja, kad kuo 
greičiausiai būtų suteikta 
savivalda. Plotas—224,000 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — 5.5 milijono, ba- 
gandos tautybė ir kt.

35. Kenija (Kenya). Ang
lų kolonija. Čia 1952-1955 
metais įvyko sukilimas, ko
lonizatoriai numalšino jį, 
bet turėjo nusileisti, įvesda
mi afrikiečius į vietinės 
valdžios organus. Plotas— 
588 tūkstančiai kvadratinių 
kilometrų. Gyventojų—6.5 
milijono, bantu grupės neg
rų tautos: kikuiju, kamba 
ir kt.

36. Etiopija (Ethiopia). 
Sena suvereni valstybė. Im
peratorius Chaile Selasije L 
Plotas — 1230 tūkstančių 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — apie 20 milijonų, 
etiopų rasės tautos: ancha- 
ra, gala ir kt.

37. Somali j a (Somalia). 
Respublika, gavusi nepri
klausomybę 1960 metų* lie
pos mėnesį. Premjeras Ab- 
dulachis įsa. Plotas — 680 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų. • Gyventojų—2 mi
lijonai, Somalio tauta.

38. Prancūzų Somalis 
(French Somaliland). Plo
tas — 23.5 tūkstančio kvad
ratinių kilometrų. Gyven
tojų — 65 tūkstančiai.

39. Zanzibams (Zanzi
bar) . Anglų protektoratas 
salose. Vietinis valdovas 
sultonas Chalifa bin Cha- 
ribas. Numatoma paskelb
ti nepriklausomybę 1961 m. 
Plotas — 2 tūkstančiai kv. 
kilometrų. Gyventojų—300 
tūkstančių.

40. 41, 42. Rodezijos ir 
Njąsalendo Federacija (Fe
deration of - Rhodesia and 
Nyasaland). Įkurta11953 m.

300 tūkstančių kolonistų, 
turinčių savą vyriausybę sū 
Rojų Velenskiu priešakyje, 
siekia Federaciją padaryti 
dominija.
40. Pietų Rodezija (South

ern Rhodesia). “Savivaldi 
kolonija.” Plotas—389,000 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — 2.9 milijono, ma
soną ir matabele tautos.

41. šiaurės Rodezija (Nor
thern Rhodesia). Anglų 
protektoratas. Plotas—745 
tūkstančiai kvadratinių ki
lometrų. Gyventojų — 2.4 
milijono, tonga, lozi, bemba 
ir kt. tautos.

42. Njasalendas (Nyasa
land). Anglų protektora
tas. Plotas — 124 tūkstan
čiai kvadratinių kilometrų. 
Gyventojų — ,2.8 milijono, 
njandža tautybė ir giminin
gos gentys. Šalyje nenu
rimsta masiniai veiksmai, 
kuriais siekiama išeiti iš 
Federacijos ir sukurti sava
rankišką valstybę.

43. Mozambikas (Mozam
bique). Portugalų kolonija. 
Plotas—770 tūkstančių kv. 
kilometrų. Gyventojų — 6 
milijonai, bantu grupės tau
tos: tsonga, makua ir kt.

44. Angola (Angola). Por
tugalų kolonija. Plotas — 
1240 tūkstančių kvadratinių 
kilometrų. Gyventojų—4.5 
milijono, mbundu, lunda ir 
kt. tautybės.

45. Pietų Afrikos Sąjun
ga (Union of South Afri
ca). Europiečių persikėlė
lių valstybė, kurioje afri
kiečiai. neturi pilietinių tei
sių. Premjeras — G. Fer- 
vurdas. Plotas — 1200 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų. Gyventojų — 15 
milijonų, iš jų augiai ir bū
rai sudaro 3 milijonus, ki
ti—daugiausia Afrikos tau
tos: zulū, kosa ir kt.

46. Pietvakarių Afrika 
(South-West Africa). Te
ritorija, valdoma pagal Pie
tų Afrikos Sąjungos Tautų 
mandatą. Pietų Afrikos 
Sąjunga neteisėtai stengia
si ją prisijungti. Plotas— 
835 tūkstančiai kvadratinių 
kilometrų. Gyventojų—apie 
550 tūkstančių, ovambo ir 
gerero tautos, bušmenai ir 
hotentotai.

47. Bečuanalendas (Be- 
chuanaland). Anglų pro
tektoratas. Plotas — 712 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų. Gyventojų — 300 
tūkstančių.

48. Basutolendas (Basuto
land). Anglų protektoratas. 
Plotas — 30 tūkstančių kv. 
kilometrų. Gyventojų—650 
tūkstančių.

49. Svazilandas (Swazi
land). Anglų protektoratas, 
tas. Plotas—17 tūkstančių 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — 230 tūkstančių.

50. Malgašo Respublika 
(Malagasy). Nepriklausoma 
valstybė nuo 1960 metų lie
pos mėnesio, įsikūrusi Ma
dagaskaro saloje. Preziden
tas Filiberis Ciranana. Plo
tas — 590,000 kv. kilomet
rų. Gyventojų—5 milijonai, 
mišrios malajų - afrikiečių 
kilmės malgašų tauta.

PATS MAŽIAUSIAS 
ŽVĖRIUKAS

Čerskio kirstukas — tai 
žvėriukas, primenantis ma
žutytį kurmį. Jo ilgis—4-5 
centimetrai, o sveria —• tik 
du gramai. Tai labai retas 
gyvulėlis. Ankščiau jį ret
karčiais rasdavo Usūrio 
krašte, Sachaline, Baikalo 
ežero rajone ir Karelijoje. 
Netikėtai visiems zoolo
gams, šis žvėriukas nese
niai aptiktas Kazachstane, 
Aralo*? ežero rajone.

Žinios iš Lietuvos
Nauja mokslo įstaiga

VILNIUS.—Neseniai čia 
įsteigtas Leningrade esan
čio Visasąjunginio elektri
nio suvirinimo įren girnų 
mokslinio - tiriamojo insti
tuto filialas. Ši nauja moks
lo įstaiga, sukurta buvusio 
Specialaus k o n s truktorių 
biuro prie Vilniaus elektri
nio suvirinimo įrengimų 
gamyklos bazėje, pradėjo 
vystyti savo veiklą. Joje 
greta naujų su v i r i n i m o 
aparatų konstravimo svar
bią vietą užima mokslinio 
tyrimo darbai.

Filialo darbuotojai bai
gia projektuoti naują suvi
rinimo aparatą, skirtą ša
lims su tropiniu klimatu, 
sprendžia eilę kitų svarbių 
problemų.

Darbų apimtis dar labiau 
išsiplės pakeitus filialo 
struktūrą. Bus įkurti elek
tros mašinų ir agregatų bei 
transformatorių ir lygintu
vų skyriai, kurių kiekvie
nas turės po dvi laborato
rijas. Greta jų veiks kon
struktorių skyrius. Filialas 
turės pirmąją respublikoje 
triukšmo ir vibracijos labo
ratoriją. Specialiose patal
pose bus atitekami klimati
niai tyrimai. Tam bus nau
dojami įrengimai, galintys 
s u d a r yti dirbtinį tropinį 
klimatą.

Filialui numatoma pasta
tyti naują korpusą. Jis bus 
atiduotas naudoti 1963 me
tais. Trijų aukštų pastate 
įsikurs skyriai, laboratori
jos ir eksperimentinis ce
chas.

žuvies produktai! 
eksportuojami j užsienį

KLAIPĖDA. — Žuvies 
konservų fabrikas išsiuntė 
į Čekoslovakiją 93,000 dė
žučių konservų. Neseniai 
įmonės gavo naujų užsaky
mų — pagaminti 200,000 
dėžučių konservų Kubai. 
Lietuvoje pagaminti žuvies 
produktai eksportu o j a m i 
taip pat į Lenkiją, Bulga
riją, Rumuniją, Vokietijos 
Demokratinę Respubliką.

Šiemet į Lenkiją ir Čeko
slovakiją jau išsiųsta dau
giau kaip. 1,600 tonų sil
kių.

Plečiamas Lietuvos 
paviljonas Maskvoje
VILNIUS. — Ateinan

čiais metais numatyta žy
miai išplėsti mūsų respub-

baigtas septynmečio pabai
goje. Ši įmonė pirmaisiais 
savo darbo metais pasiūs 
darbo drabužių už 325,000 
rublių.

Žymiai didesnės, prilygs
tančios stambiausiam Vil
niuje “Lelijos” siuvimo 
fabrikui, trys naujos įmo
nės numatytos pastatyti U- 
tenoje, Zarasuose ir Bir
žuose. Pirmosios dvi pil
nu pajėgumu dirbs šio sep
tynmečio pabaigoje. Šios 
įmonės bus specializuotos.

Lietuvos siuvimo pramo
nė šį septynmetį praturtės 
nauja technika. Įmonės 
gaus naujo tipo tobulesnius 
konvejerius, grei t a e i g e s" 
siuvimo mašinas ir kitus 
aukšto darbo našumo įren
gimus. \

Žymiai išsiplės asorti
mentas. Jau ateinančiais 
metais Kauno “Dubysos” 
fabrikas pradės siūti mote
riškus apsiaustus iš ripsp, o 
taip pat suknutes iš margin
to lininio audinio. Alytaus 
siuvimo fabrikas įsisavins 
palaidinių ir turistinių ei
lučių su parolono intarpu 
gamybą. Be to, Lietuvos 
siuvimo pramonė pradės 
siūti aprangą tenisinin
kams.

Šiais meais siuvimo įmo
nės įsisavins apie 800-900 
naujų modelių drabužius.

Didvyriškas moksleivio 
poelgis

KAVARSKAS. — Užugi- 
rio septynmetės mokyklos 
mokiniai/ nubėgo maudytis 
prie Lėno ;ežero. Alvydas 
Sn^tohą .sušilę^ šęko< n i| o 
t r aimplyhb; • i r. | į $ ęįškilo ■ i| 
vandens. Mažesnieji moki
niai nusigandę išsibėgiojo. 
Liko tik Albertas Mikėnas. 
Ilgai negalvojęs, jis nėrė į 
vandenį ir, suradęs savo 
draugą jau ežero dugne, iš
tempė iš vandens.

Berniukas tuoj pašaukė 
netoliese įdirbusius “Atei
ties” kolūkio traktorininką 
Marijoną Miškinį ir kalvį 
Karolį Mikėną. Jie padarė 
skenduoliui dirbtinį kvėpi- 
vimą. Netrukus Alvydas at
merkė akis.

Taip moksleivis Albertas 
Mikėnas išgelbėjo savo 
draugo gyvybę. 

/
žirginio sporto varžybos

SKUODAS. — Čia sve
čiavosi Latvijos Saldus ir 
Aizputės rajonų žirginio

Miami, Fla.
Presmanų streikas ir 

Kubos bėgliai
Jau kelinta savaitė kaip 

sustreikavo “Miami He
rald” presmanai. Laikraš
čio savininkai tuojau pra
dėjo rinkti streiklaužius, 
kad sulaužyti streiką. Lai
kinai jiems tas pasisekė, 
bet klausimas, ar jie tą lai
mės.

Dabar streikieriai kas 
dieną laikraštį pikietuoja, 
ne tik patys, bet’ir su savo 
žmonomis ir vaikais. Bet 
laikraštis išeidinėja kas
dien.

Streikieriai prik 1 a u s o 
prie CIO.

Kubos bėgliai tiek įsidrą
sino, kad jau ir miesto įsta
tymų visai nepaiso. Net ir 
ir demonstracijas pradėjo 
ruošti po miestą be leidimo.1^ • 
Tai policijos viršininkas su 
miesto gaspadorium pa
tvarkė, kad jau be leidimo 
jokių demonstracijų neleis, 
ir kurie neprisilaikys įsta
tymų, tai bus areštuojami 
ir padėti į kalėjimą.

“Keleivio” Nr. 26-me tū
las L. J. Stasiulis verkia 
krokodilio ašaromis ir bė- 
davoja, kad Lietuvių Pilie
čių klubo narius labai nu
gąsdino koks tai žmogelis, 
kuris norėjo prie klubo pri
sirašyti, nes jis “nešioja 
raudoną apykaklę”.

Kiek man žinoma, tai tas 
vyrukas nenešioja nei jo
kios apykaklės ir jisai nekė
lė jokio triukšmo, kaip kad 
L.J.S. sako. Jeigu triukšmą 
kas kėlė, tai jį kėlė • patys 
klubo nariai ir kėlė dėl to, 
kad nepriimti vienos ypa- 
tos. Nors nariai balsavę £ 
keturis kartus, ir tik per7 
vieną balsą nubalsavo, kad 
nepriimti.

Tur būt L.J.S. reikia 
naujų akinių, kad jisai ne
gali įžūrėti, kas ką nešioja. 
Dabar yra madoj, kad jau
nos mergaitės nešioja rau
donas kelnes, tai tur būt L. 
J.S. rašydamas galvoj tu
rėjo tas raudonkelnes.

Kiek man žinoma, tai 
Piliečių klube kai kurie na
riai yra geltoni ir jie patys •» 
muša ir patys rėkia.

Tas vyrukas, kuris norė
jo prisirašyti, tai yra tik
ras lietuvis ir nėra joks 
“burliokas”. Jisai yra daug 
mandagesnis už klubo val
dybos narius.

likos paviljono ekspozicinį 
plotą TSRS liaudies ūkio 
laimėjimų parodoje Mask
voje. Prie paviljono bus pa
statyta didelė vasaros tipo 
sale.

Išplėtus ekspozicinį pa
viljono plotą, parodoje gali
ma bus palčiai pademonst
ruoti, kaip vystosi Lietuvos 
pramonė, žemės ūkis, moks
las ir kultūra.

Trys nauji siuvimo fabrikai 
šiaurės Lietuvoje

VILNIUS.-—1965-ais me
tais Lietuvos siuvimo pra
monės produkcija padidės 
1.7 karto, palyginus su 
1959 meais.

Šį septynmetį stos į ri
kiuotę net penkios naujos 
siuvimo įmonės. Antrąjį at
einančių metų pusmetį bus 
atiduotas eksploa t a c i j a i 
naujas Raseinių siu v i m o 
fabriko korpusas. Tai leis 
įmonei du kartus, padidinti 
produkcijos išleidimą. Čia 
bus gaminami vaikiškos ir 
vyriškos palaidinės, eilutės 
slidininkams ir kitokie dra
bužiai. Taip pat metais bus 
pradėta statyti Prienų siu- 
vimbi4abrika^ Jis- bųs^už-

sporto mėgėjai. Jie surengė 
parodomąsias varžybas. 
Gausiai susirinkę žiūrovai 
gėrėjosi Aizputės rajono 
sportininkės Olgos Indano 
puikiu pasir o d y m u įvei
kiant sunkius kliūčių ruo
žus bei komandinėje estafe
tėje. Treneris Landbergas 
žirgu “Almaza” pademonst
ravo aukšto jojimo klasę.

Varžybų nugalėtojai ap
dovanoti diplomais.

PASVALYS. — šio mies
to gyventojas Henrikas 
Krasauskas beveik kasdien 
gauna pluoštus laiškų su 
a n t s p a udais “Tarptauti
nis.” Jie atkeliauja iš Ki
nijos ir Bulgarijos, Austra
lijos ir Argentinos, Kongo 
ir Indijos bei daugybės ki
tų šalių.

Henrikas Krasauskas — 
aistringas filatelistas. Jo 
albumuose j a u surinkta 
daugiau kaip 50"tūkstančių 
visų pasaulio valstybių paš
to ženklų, o kiekvienas iš 
tolimų draugų gautas laiš
kas dar labiau papildo šią 
kolekciją.

4 p.--Laisv<5 (Liberty)—Ant

Rugsėjo 3 d. Lietuvių So-
cialio Klubo bus susirinki
mas ir tą pačią dieną yra 
rengiamas priėmimas iš > 
Lietuvos sugrįžusio mūsų ’ 
Klubo nario V. Stankaus. 
Mat, V. Stankus — kores-^ 
pondentas, tai, aš manau, 
mums daug ką pasakys.

Tuo pat laiku turėsime ir 
gerą pikniką, nes pirma
dienis yra “Labor Day”. 
Kurie atsilankys, turės ge
rą progą smagiai laiką* pra
leisti ir išgirsti ką nors apie 
Lietuvą.

Dabartiniu laiku Klubas 
mažai parengimų turi, tai 
nariai turi nemažai sueigų 
namuose. Rugpiūčio 20 d. 
pas Birštonus buvo vaišės, 
kad atsilyginti Ch. Tamo
šiūnui ir Sophie Mason už 
parvežtas geras žinias iš 
Lietuvos Birštonams. Taip
gi buvo * atžy m ė t a s J. 
Paukštaičio gimtadienis.

Laisvietis

Londonas. — Pavogė ku<^ 
nigaikščio Wellington© pą- t 
veikslą. Paveikslas pieštas 
Goya ir dabar įkainuoja
mas $392,000.

rad., rugp. .(Aug.į 29, 1961



r

f Philadelphia, Pa. '
Buvau Lietuvoje ir 

lankiausi Varėnoje
Parvykęs turistu į Lietu

vą Varėną radau kitokią, 
negu prieš 54 metus ją pali
kau. Dabar yra daug page
rinimų. Yra elektros jėgai
nė, pradinė mokykla, gim
nazija ir pieninė. Gi pali
kau tik medžio malūną, ku
riame maldavo medžių me
džiagą popieriui

Namuose būdavo molio 
grindinys, gi dabar buto 
grindys jau yra lentų, ir 
turi elektros šviesą. Nera
dau bažnyčios, nes ją vo
kiečiai subombardavo, tai 
ir neatstatyta.

Yra kolūkis'Petro Cvir
kos vardu. 'Ten jaunų žmo
nių mažai, vis suaugę, bet 
ir seni tarybine tvarka yra 
pasitenkinę. Tik skundėsi 

to, kad nevyksta su pir
mininkais. Dažnai i kolū
kių vadovybę įsigauna ele
mentai iš buvusių buožių. 
Žinoma, laikui bėgant nuo 
tokių bus apsisaugota.

Galima būtų daug kas 
parašyti, bet R. Mizara 
apie Lietuvą labai plačiai 
rašė. Rašyti ką mes metė
me, kur buvome, tai reikš
tų tik tą patį pakartoti. 
Mūsų grupės palydovu bu
vo Bergeris. Jis mums pla
čiai aiškino Lietuvos atsie- 
kimus.

P. Puodis

Cleveland, Ohio
Spaudos piknikas rugs. 3

Spauos piknikas jau pia 
pat — rugs. 3 dieną. Tuomi 
tenka susirūpinti ne tik 
Jcad visu kuom prie jo pri- 

^ifuošti, bet ii- nepaJaųkus 
oras kartais visus planus 
išblaško, kaip, pav., įvyko 
su Meno choro pikniku 
rugp. 20 d., dėl šalto ir šla
pio oro pikniką prisiėjo lai
kyti klubo svetainėje. Bet 
jeigu ir tą dieną panašus 
oras pasikartotų, patarčiau 
sekmadienio rytą apie 9 
vai paskambinti rengimo 
komisijai EV 1-2566. Ren
gėjai nuspręs, kur piknikas 
bus laikomas. Mat šioje vie
toje yra permaža pastogė, 
kas lietingą dieną sudaro 
daug nepatogumų. Todėl 
tokiu atveju galime panau
doti Klubo svetainę, ten 
bendrai papietauti ir gra
žiai laiką praleisti.

Kadangi mūsų publika 
pageidauja ir piknikuose 
gauti pilnus pietus, tai ne
bus išimtis ir šis piknikas. 
Mūsų darbščiosios šeimi- 
liinkės visus svečius tuomi 
aprūpins.
^Kelrodis: Važ i u o k i t e 

Chardon Road (6 kelias), 
pravažiavę 306 kelią už vie
nos mylios po dešinei rasite 
Cities Service gazolino sto
tį, pro ją pasukę tuo j maty
site pikniko vietą.

Rugs. 17 d. toj pačioj vie
toj LDS 55 kp. turės “Wei
ner Roast”.

Dar keletas pobūvių
Rugs. 6 d. po LDS 55 kp. 

sus. turėsime iš Lietuvos 
filmų rodymą Klubo svetai
nėj^. Pradžia 8 v. v.

Rugs. 7 d. filmų rodymas 
bus White Eagle-svet., 8315 
Kosciužko Avė. Pradžia 7 
vai. vakare. Filmus rodys 
drg. J. Grybas iš New Yor-

I 'ko.
Rugpjūčio (Aug.) 30 d. 

šaukiamas LLD li90 kp. 
slffs. Klubo svet., 730 v. va- 

1 feare. Bus pravestos C.
Kom. nominacijos ir kiti 
kuopos reikalai. Visi kp. 
nariai, seni ir nauji, kvie
čiami atsilankyti.
, 7 Jržėbi-y^

Detroit, Mich.
Vyksime matyti TSRS 

Armijos ansamblį
Kanados pusėje, Windso- 

•re,t penktadienį ir šeštadie
nį, rugsėjo 1—2 dienomis, 
bus Tarybų Sąjungos Rau
donosios Armijos ansamb
lis — šokėjai, dainininkai 
ir muzikai.

Tai pasauliniai pagarsė
jęs vyrų choras. Jame daly
vauja arti 200 žmonių. Pa
rengimas įvyks Windsor 
Arena. Tikietų kaina nuo 
$2 iki $4. Galima iš anksto 
įsigyti Windsor arena Box 
raštinėje.

M.

Plymouth, Pa.
LLD 97 ir LDS 60 kuopų 

susirinkimai įvyks rugsėjo 
10 d., M. Navickienės stu- 
boj, 76 Fourth St. Pradžia 
2 vai. popiet. Susirinki
mai turėjo įvykti rugp. 6, 
d., bet dėl atsakingų draugų 
susirgimo ir kai kurių ato
stogų proga išvažinėjimo 
susirinkimai įvykti negalė
jo. Taigi į šiuos susirinki
mus atvykite visi, nes LDS 
nariai turi užsimokėti duok
les, ir abelnai abi kuopos 
turi s v a r b i ų reikalų ap
svarstymui. • • • •

Jonas Liutackas, LDS. 
60-tos kuopos pirminin
kas, jau keli mėnesiai ser
ga. Jį kankina mainų du
sulys (asthma). Jis nega
lėjo lankyti susirink imu. 
Tad jo vietą užimtiinėjo 
Ona Globičienė, vice pirmi
ninkė, ir susirinkimai ėjo 
normaliai. Bet, štai, širdies 
negalavimais susi r g o ir 
Ona Globičienė ir buvo iš
vežta į ligoninę, kur išbuvo 
šešetą savaičių. * ' ’ ! ' '

O. Globičienės sveikata 
pagerėjo ir dabar grįžo na
mo. Bet J. Liutacko svei
katos padėtis gana bloga. 
Jis jau 4 savaitės ligoninė
je guli, bet nieko gero ne
simato, nes gydytojai sako: 
mes kitų, naujų plaučių 
įdėti negalime. 

• •
Margaret N a v i c k ienė, 

abiejų kuopų užrašų sekre
torė, atostogų proga, dviem 
savaitėm buvo išvažiavus į 
Texas valstiją pasisvečiuo
ti pas savo brolį.

M. Navickienė sakė, kad 
kelionė į abi puses buvo 
graži ir sėkminga. Šią va
sarą ir Texas valstija gra
žiai žaliuoja, Margareta sa
ko.

Ona Krutulienė, LDS 60 
kuopos finansų sekretorė, 
taip pat atostogų proga, 
vieną savaitę svečiavosi pas 
dukterį Jean > Raguckienę- 
Rogers, Cedercrust, L. L,
N. Y.

O. Krutulienė t ą i p p a t 
džiaugiasi, kad sūriame At
lanto vandenyje gerai pasi
maudė ir net’ sveikesnė pa
sidarė.

V. O. Žilinskai irgi ato
stogų proga šen ten buvo iš
važiavę po kelias dienas. 

"""" • “
Sergantiems linkiu stip

rios sveikatos, o atostogi- 
ninkams pilnos energijos 
atgavimo ir prašau visus 
abiejų kuopų narius susirū
pinti mūsų organizacijų bu-, 
davojimu ir taip ]5at mūsų 
spaudos reikalais, nes ir 
mūsų laikraščių vajaus rei
kalai jau čia pat.

V. Žilinskas

Geneva. — TSRS delega
tas Carapkihas sakė, kad 
“naujas” JAV planas kont
rolei atominių ginklų ban
dymo yra nepriimtinas, nes 
jame “yra daug skylių”

Pittsburgh, Pa.
* z

Lietuvos filmai
Naujausi kino filmai— 

judami paveikslai iš Lietu
vos — bus rodoma rugsėjo 
(Sept.) 4—tą (Labor Day) 
ir rugsėjo 5-tą, vakarais, 
kaip 7:30 vai., LDS 160 kuo
pos name, 1024 Bėaver 
Avė. N. S. Pittsburgh, Pa.

Kiekvieną vakarą bus ro
domi skirtingi filmai.

Rengia LDS 8 apskritis.
Ateikite ir atsiveskite sa

vo pažįstamus. Pamatykite 
Lietuvą. Pasidžiau g k i t e 
Lietuvos vaizdais. Mes jau
čiamės lietuviais, mes esa
me lietuviai, mums labai 
svarbu žinoti apie Lietuvą. 
Neužmirškite rugsėjo (Sep
tember) 4-tos ir 5-toS vaka
rų ir kaip 7:30 dalyvaukite.

f

Rugpiūčio 9-tą mirė Vin
cas Kairys (iš Pitcairn, 
Pittsbu r g h priemiesčio). 
Palaidotas rugpiūčio 11 d.

Velionis buvo “Vilnies” 
skaitytojas, . pirmes n i a i s 
laikais buvo veiklus drau
gas pažangesniam judėji
me. Velionis su žmona lie
pos 30 d. lankėsi LLD 87 
kp. parengime - vakarienė
je, kur jam J. M. pridavė 
parvežtą laišką nuo brolio 
iš Lietuvos. Džiaugėsi, kad, 
praėjus 30 metų, teko gauti 
laišką brolio, kuris sugrįžo 
iš* Pietų Amerikos į Lietu
vą — Druskininkus. Žadė
jo su broliu susirašinėti. Ir 
štai mirtis pakirto planus.

Rugpiūčio 16 d. vakare 
atsibuvo Lietuvių Kapinių 
naudai žaidimų parengi
mas LDS 160.kuopos name, 
N. S.. Pittsburgh, Pa. Pub
likos prisirinko gana daug. 
Daugiąusįa moterys lietu
vių ^kapinių darbuotojos 
daug ir gražiai dirbo. Buvo 
surinkta įvairių prizų, bu
vo ir užkandžių.

J. Miliauskas

Miami, Fla.
Pasikalbs jūs su Kubos 

pabėgėliu
Laukiant buso ant gatvės 

atėjo vyriškis ir paklausė, 
ar tas busas nuveš jį' ten, 
kur jis nori. Pasisakė, kad 
tik antra diena, kai iš Ku
bos atvažiavęs.

Važiuojant tuo pat busu, 
paklausiau,/ kodėl jis bėgo 
iš savo šalies. Jis atsakė, 
kad ten jau labai bloga

—Kas taip bloga, ar vis
ką atėmė? — klausiu jo.

—Ne, nieko neatėmė, nes 
aš buvau darbininkas. —

—Tai gal darbo nedavė?
—Davė. Aš dirbau ir ge

rai užmokėjo, bet Kad Kast
ro veda prie komunizmo, 
tai bloga. j

Jam buvę labai bloga, 
kad jo artimų giminių esą 
palinkę prie Kastro val
džios, dėl to jis namuose 
negalėjęs agituoti prieš 
valdžią.

—Tur būt dabartinė val
džia gero daro darbinin
kams, kad turi daug prita
rėjų? — sakau jam.

—Taip, duoda gerus dar
bus, o ant ūkių, kas nori, 
duoda žeiftės, kiek kas gali 
apdirbti, — atsakė jis.

Bet vis gi jam bloga, nes 
jis įbaugintas, kad komu
nistiška valdžia “bus blo
ga”.

Sukalba neblogai angliš
kai. Paklausus, kur išihbko 
kalbos, sąkė, dirbęs vieš
bučiuose, kur Amerikos tu
ristai apsistodavę, tai rei
kėjo su jais susikalbėti. O 
Čionai manąs galėsiąs vie
šai prieš Kastro valdžią 
kovėti.

' Pabusk, .’Am&rikfeb
*! Komttriistiį pliekai* <^adavi

Lawrence, Mass. Jei Taitteia nėgali g Au H nota slambetha auka piufetnk 
Laisvei naujo skaitytojo, tai biudžeto sukėlimą.

IŠKLAUSĖME TURISTŲ 
PRANEŠIMUS

Rugpiūčio 19 d. Maple 
parke turėjome pasitikimą 
grįžusių lietuvių turistų, 
kurie lankėsi Liet u v o j e. 
Dalyvavo penki turistai: 
Olga Večkytė, P. Galinis, J. 
Vaitkūnas, M. Sinkevičius 
ir Vilkaitė-Repšienė.

Pirmoji kalbėjo Olga Več- 
kytėj kuri pareiškė, kad nė
ra dalyvauto ja politikoje, 
yra aukštesnės mokyklos 
mokytoja, tai ji ir kreipė 
dėmes į kultūrines įstai
gas. Ji lankėsi mokyklose, 
turėjo pasikal b ė j i m ų su 
Lietuvos mokytoja is ir 
pareigūnais. Ji lankėsi li
goninėse. Jai buvo nuosta
bu, kad tiek daug yra mo
terų daktarų. * Buvo savo 
tėvų gimtinės apylinkėje— 
Druskininkuose. Ten yra 
sanatorijos su moderniniais 
įrengimais. Ten daug žmo
nių atvyksta sveikatą pa
taisyti. Tai valstybinis gy
dymosi centras, kur ligoniai 
gydomi nemokamai.

Gigai patiko Lietuvos su
augę žmonės ir jaunimas— 
jie mandagūs ir draugiški. 
Sakė, kad džiaugiasi aplan
kius Lietuvą, apie kurią 
pirm to tik iš knygų ir tė
vų pasakojimų žinojo, o da
bar pati pamatė. Sakė, kad 
ji vėl norėtų vykti į Lietu
vą ir dar plačiau su ja su
sipažinti.

Antras kalbėjo Petras 
Galinis. Jis neilgai buvo 
Lietuvoje, nes nuvyko trum
pesniam laikui su kita gru
pe, vadovaujama bostonie- 
čio inžinieriaus Čapliko.

Jis sakė, kad vaikščioda
mas Vilniai/s4 gatvėmis ste
bėjosi, kad niekur tokios 
švaros miestuose nesą ma
tęs. Visur švara ir tvarka. 
Parkuose žmonės ilsis tarp 
medelių ir gėlių. Visi links
mi ir nesimato jaunuolių 
bėgiojančių, kaip Amerikos 
miestuose. Lietuvoje vasa
ros metu išveža vaikus į va
sarojimo vietas — pajūrius 
ir kitur, kur jie leidžia lai
ką kultūriškai, specialiai 
tam išlavintų žmonių prie
žiūroje.

Jis sužinojo liūdną žinią, 
susitikęs su , savo giminė
mis, — “miškiniai” kuriuos 
Amerikoje “Keleivis” ir ki
ta spauda vadina “partiza
nais,” nužudė du jo brolio 
sūnus. Juos užpuolė, kada 
jie ėjo savo lauku miško pa
kraštyje, ir nužudė. Su
prantama,, jie buvo jau ne 
pirmosios tų kriminalistų 
aukos.

Iškviestas J. Vaitkūnas 
sakė, kad jis sutinka su pir

rė didelę iškabą, apie 15 pė
dų didumo, su užrašu: “Pa
busk Amerika, kovok prieš 
komunizmą”/ ir pastatė 
Miamės priemiestyje prie 
didelio kelio S. Dixie.

Na, ir kaip kas pabudo, 
iš nakties rado ant viršaus 
to užlipytą su užrašu, kad 
“šitas kelias ir miestas bus 
paverstas į griuvėsius jei 
nesustos ginklavimąsis”.

Dabar kilo riksmas ir ieš
kojimas: kas taip galėjo 
drįsti pasakyti teisybę? Už 
tai bėda metama kokiam 
nors “raudoniui”, nes šau
kiami ir slaptos policijos, 
kad j suradus tą pabudusį.

Viena “pairi jote” įban 
sakė: —Jei surastų, kas tą 
“sainą” pakeitė, turėtų jį 
prikalti prie tos lentos, kad 
visi matytų, kas toks buvo. 
, Tai būtų padaryta kaip 

sakoma kad buvo padaryta 
šū * -Kristum - - anais < Jaikais^.>

o Saulute

mesnių pranešimais ir ne
turi ką pridėti.

Iškviestas kalbėti M. Sin
kevičius iš Lynn’o. Jis sa
kė, kad buvo visuose Lietu-. 
vos didniiesčiuose — Vil
niuje,x Kaune, Klaipėdoje, 
Druskininkuose ir kitur.

Jis lankėsi dirbtuvėse ir 
kalbėjosi su Lietuvos žmo
nėmis! klausinėjo juos: 
kaip jiems patinka dabar
tinė santvarka, ar dabar 
geriau, ar prie smetoninio 
režimo buvo geriau. Jis sa
kė, kad jie prie dabartinės 
santvarkos geriau gyvena: 
jiems ligoninės, gyduolės, 
mokslas yra veltui, turi ne
mažai kitų lengvatų, ir su 
kiekvieneriais metais jų 
gyvenimas gėrėja.

Buvo klausta turisto: ar 
juos sekiojo policija? Sin
kevičius sakė, kad jis jokių 
sekiojimų nematė ir niekas 
jo nesek iojo\ Buvo nuvažia
vęs pas gimines ir ten jo jo
kia policija nesekiojo.

Penkta kalbėjo Vilkaitė- 
Repšienė. Ji plačiai pasa
kojo apie Lietuvos miestus, 
kurie auga,, statoma daug 
naujų namų. Nauji gyve
nimo namai s yra statomi 
dėl 8 arba 10 šeimų. Rau
dos labai pigios:už tris 
kambarius reikia mokėti tik 
$4.50 mėnesiui, o už virtu
vę nereikia mokėti.

Ji sakė, kad krautuvėse 
yra maisto ir apsirengimo 
bei kitokių reikmenų. Dirb
tuvės dirba pilnai. Darbi
ninkai dirba po 7 valandas 
į dieną. Sakė, kad žiūrėda
ma nuo Gedimino kalno 
Vilniuje matė daugybę nau
jų namų, dengtų raudonais 
stogais. Namai ir fabrikai, 
kurie laike karo” buvo su
griauti, jau atstatyti. Ar
ti Kauno yra didelė už
tvanka skersai Nemuną ir 
prie jos galinga elektrinė. 
Yra statoma ir daugiau 
elektrinių, naujų namų ir 
gamybos įmonių. Statomi 
ir nauji miestai, naujos li
goninės, teatrų ir koncertų 
svetainės. Iš Klaipėdos nu
vyko į Nidą, kur matė jau
nuolių pionierių gražiai ir 
patogiai įrengtas stovyklas.

Kada laiveliu plaukė Ne
munu, tai visur matė gra
žius krantus, medžius, 
linksmus ir dainuojančius 
žmones. Buvo sustoję, kur 
augina galvijus. Jie yra 
gražiai prižiūrimi, prižiū
rėtojai švariai, baltai apsi-

Waterbury, Conn.

MIRUS

Ievai Tamušaitienei

Mes reiškiame širdingą užuojautą šioje liūdesio 
valandoje jos vyrui James Tamušaitis ir sū
nums Edwardui ir Jonui Meinus, anūkams ir 

marčiomš, ir visiems kitiems giminėms.

J. ir M. Strižauskai
M. Vosylius
G. Vosylius
Chas. Lusas
J. Laurinaitis

J. Zalenekas
J. Bartkas
V. Rugynis
J. Eidukevičius 
Kl. Chesnutis

MAHANOY CITY, PA.

Antanas Baniulis
Jau suėjo trisdešimt dienų rugpiūčio 20 d., 

š. m., kai palaidojom mūsų mylimą ir ištikimą 
draugą Antaną Baniulį, su kuriuo jau daugiau 
nesusieisime.

Ilsėkis šaltoj Amerikos žemelėj, mylimas 
Antanai, mūsų broli, švogeri ir dėde. Ilgai bū
si neužmirštas.

KURŽINSKŲ ŠEIMA

. ; Worcester, Mass.

Spaudos Paramai Didysis 

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 17 September
Bus graži dainų programa. Dalyvaus grupės iš tolimų 

miestų. Ištisa programa bus vėliau paskelbta.

Bus Olympia Parke
Prašome visus iš anksto ruoštis šiam piknikui, 

nes jis bus labai įdomus savo programa, ir „ 
čia bus svečių iš tolimesnių kolonijų.

Rengėjai

rengę. Ji daug naujo pa
sakė apie tarybinę santvar
ką. Būdama slaugė, įdo
mavo ligoninėmis, moterų 
ir vaikučių reikalais ir vi
sur matė didelę pažangą 
kultūroje.

Po turistų raportų pirmi
ninkas J. Kodis pakvietė S. 
Penkauską, 1959 metais bu
vusį Lietuvoje, bet prie jų 
raportų nebuvo ką pridėti. 
Jis paskelbė pikniką, kuris 
rengiamas Olympia parke, 
Worcesteryje, rugsėjo 17 d.

Surengime banketo pasL 
darbavo Ig. Chulada, J. Ko
dis, V. Kralikauskas ir A. 
Remeika. Valgius gamino 
R .Chuladienė, J. Šleivienė, 
T. Kralikau s k i e h ė ir F. 
Kodienė. Prie stalų patar
navo: A. Penkauskaitė, M. 
Milvydaitė-Broun. Stalų pa
puošimui R. Grossienė su
teikė kelias puokštės gėlių. 
Dėkui jai ir Visiems darbi
ninkams ir dalyviams.

5. Penkauskas

Washingtonas. — V. Gil- 
mdre, United States Travel 
Service direktorius, sako, 
kad bus dedama pastangų 
patraukti-daugiau-» turistų* 
iš Jutui/šaliųu.i A l ;(.bar 1 y > 5 p.-Laisve (Liberty)—Antraip rugp. (AukOu.29,
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AVALON, N. J.
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS 

PAS BEKAMPIUS
Kaip žinoma, su Darbo 

diena kurortuose užsibaigia 
vasaros sezonas. Išvakarė
se prieš Darbo Dieną mūsų 
rezidencijoj, 147 13 Street, 
Avalon, N. J., telefonas 
(zone 609) 9 6 7 -5 9 2 1, 
įvyksta pažmonys. Suva
žiavę svečiai ir viešnios, 
kadangi Atlante vanduo 
šiltas, galės pasimaudyti. 
Pasiimkite su savimi mau
dymosi kostiumus. Nesivė- 
luokite, atvažiuokite anksti. 
Pietūs bus duodami nuo 12 
iki 3 vai. Pavakarėj turė
sime gerą programą. Pasi
žadėjo dalyvauti keletas tu
ristų, grįžusių iš Tarybų 
Lietuvos. Jonas Grybas, 
ALDLD centro sekretorius, 
parodys keletą filmų iš se
nos mūsų tėvynės liaudies 
gyvenimo. V. Andrulis1 
“Vilnies” redaktorius, ra
šo, kad jis apie rugpjūčio 
pabaigą lankysis rytinėse 
valstijose, tai ta proga už
suks ir į Avalon ir daly
vaus sąskrydy, norėdamas 
pasimatyti su senais pažįs
tamais ir sueiti į pažintį su 
naujais. Andrulis taip pat 
pažymi, kad jeigu, dėl su-

Elizabeth, N. J.
Staigiai mirė Petras Rač

kauskas. Buvo viengungis. 
Jis gyveno pas Baranau- 
kus. Šeimininkė Petrą rado 
lovoje negyvą. Kadangi nie
ko nežinojo apie jo santau
pas, tai atidavė miesto gra- 
boriams. Pasirodė, kad jis 
banke turėjo $7,000.

Žmogus padarė klaidu, 
kad nepaliko testamento. 
Buvo laisvas, skaitė “Lais
vę”, bet kada surado tiek 
pinigų, tai ir į bažnyčią nu
gabeno. Mirė sulaukęs 77 
metų amžiaus.

Sakoma, kad iš Lietuvos 
paėjo nuo Panevėžio. Ame
rikoje giminių, sakoma, ne
turėjo.

Serga M. Kazlauskienė, 
LDS narė. Buvo ligoninėje. 
Dabar jau gydosi namie. 
Gyvena 759 Pennington 
St., Elizabeth, N. J.

B. Makutėnienės sveika
ta taisosi, ji povaliai jau 
vaikštinėja.

Linkiu sergančioms grei
tai pasveikti.

>
I

Walteris ir Mylda Žukai 
leidžia vakaciias pas Wal- 
terio motiną H. Žukienę, 
Binghamton, N. Y. Linkiu 
jiems laimingai praleisti 
vakacijas.

Ukrinas

Policininkai esą 
pilnai pasitenkinę
. • Atsimenate, kiek daug 
triukšmo miesto policinin
kai buvo sukėlę prieš polici
jos komisionierių Kennedy. 
Majoras buvo priverstas jį 
paleisti ir paskirti kitą ko
misionierių. Ta vieta atite
ko Mr. Murphy.

Dabar policininkų triukš- 
mavimas yra nutilęs. Sako
ma, kad jie naujuoju komi- 
sionieriumi yra pilnai pa
tenkinti. Jis esąs žmogus 
“disciplinuotas,” bet “pa
šėlusiai teisingas.” Pavyz
džiui, Mr. Kennedy griežtai 
uždraudęs policini n k a m s 
dar turėti visokius pašali
nius darbus ir iš jų gerai 
pasipelnyti. Jeigu dabar po
licininkai taip gražiai nuti
lo, tai, matyt, dabartinis 
komis ionierius taip savo 
įplaukas pasipildančių poli
cininkų nebepersekioja.

sidėjusių aplinkybių, nega
lėtų dalyvauti, tai jo vie
toj dalyvaus kas kitas.

Bus ir daugiau ko nors...
Reikia pranešti, kad ren

giamas sąskrydis ką tik ne
pakriko. Rugpiūčio 18 d. 
mane pradėjo kamuoti 
skausmai ir buvo rengtasi 
sąskrydį atšaukti, bet pri
eita prie išvados, kad A. 
Lipčius ir P. Šlajus, su pa
galba kitų draugų, visus 
reikalus sutvarkys. Dabar 
viskas eina, kaip suplanuo
ta, o pasibaigus pokyliui, 
pasiduodu į Camdeno West 
Jersey ligoninę operacijai.

Kviečiame šiltos širdies 
tėvynainius dalyvauti. Vi
sus širdingai priimsime, so
čiai pavalgydinsime ir ge
rai pavaišinsime. Kaip vi
sados, taip ir šį sykį, daro
ma viskas, kad svečius pa- 

1 tenkinti. Bekampienei į pa
galbą pagamint valgius at
važiuoja Monika Pajuodie- 
nė ir Eugenija Skuodienė.

Mes pilnai pasi tikime 
draugais ir draugėmis. Jūs 
nesuvilsite mūsų.

Lai visi keliai veda sek
madienį, rugsėjo 3 d., pas 
Bekampius. Mes jūsų lauk
sime. J. A. Bekampis

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

ir bonais $260,650; II e n r y 
Ford —alga ir bonais $862,500 
ir dar dividentais $3,712.074; 
General Motors prezidentas — 
$698,275; American Motors 
prezidentas Geo. Romney ga
vo serais $1,352,000.

Tik palyginkite sunkiai dir
bančiųjų algas' su korporacijų 
viršininkų ir direktorių algo
mis. Ar gi galima sutikti su 
korporacijų viršininkų aiškini
mu, kad jie neišgali patenkinti’ 
darbininkų • reikalavimų ?

Dar reikia žinoti ir tai, kad 
1960 metais mažiau automo-i 
bilių išleido su daug mažiau I 
darbininkų, tačiau pelno pa
darė daug daugiau negu ki
tais metais.

Dabar yra apie pusę milijo
no automobilių darbininkų be
darbių eilėse. Kasmet vis dau
giau ir daugiau darbininkų 
paleidžia iš darbų. Automa
tizacija smarkiai veikia.

Neveltui automobilių darbi
ninkai reikalauja didesnių al
gų ir gerokai trumpesnių dar
bo valandų.

Jungtinių Tautų apšvietos, 
mokslo ir kultūros organizaci
ja nurodo, kad apie 70 pro
centų viso pasaulio žmonių 
nesinaudoja nei spauda, nei 
knygomis, nei radijais, nei te
levizoriais. Daugiausia tokių 
žmonių randasi Afrikoje, Azi
joje ir Lotynų Amerikoje.

Daugelis jų dar nesinaudo
ja kultūriniu žmonių gyveni
mu. Jie labiausiai išnaudoja- 
mi, gyvena pusbadžiai.

Išnaudotojų klasei geriau 
apsimoka savo vergus palai
kyti tamsybėje, kad daugiau 
iš jų iščiulptų pelnų.

O visgi ir tie žmonės pakilo 
prieš savo išnaudotojus kolo
nistus. Afrika ir Aziją jau 
nebe ta, kokia buvo pirmiau.

New Haven, Conn.
Rugpiūčio 15 d. įvyko 

LLD 32 kuopos susirinki-, 
mas. Narių dalyvavo skait
lingai, nes buvo kviečiami. 
Tarpe kitų reikalų buvo ir 
nominacijos į LLD CK se
kantiems dvejiems metams.

Eva ir Juozas Kuncai ta
riame širdingiausią padėką 
A. šoliūnienei ir Agnes Gu- 
tauskienei už surengimą 
mums pokylio proga mūsų 
50 metų vedybinio gyveni
mo sukakties. Dėkui už 
gražią dovaną ir esame la
bai dėkingi visiems ir vi
soms, kurie dalyvavote mū- 
sukakties pokylyje.

J. Kunca

Mano nuoširdžiausia 
padėka

Aš noriu per laikraštį 
“Laisvę” padėkoti Lietuvos 
vyriausybei ir Lietu vos 
jaunimui. Visur mus pasiti
ko su gėlėmis ir duona ir 
druska, o jaunimas mums 
noriai padainavo daug gra
žių dainų ir visur maloniai 
ir rūpestingai mus priėmė. 
O gerbiamas prof. J. Jurgi
nis tai buvo kaip mūsų ka
pitonas. Jis mums praneš
davo, kur nakvosime, kada 
kelsimės, kada valgysime 
ir kur vyksime. Tai, žiūrėk, 
autobusas jau ir laukia pa
ruoštas. Nuvykus į'' kitą 
miestą^ jau viskas paruoš
ta, pasitinka gražiai, nak
vynė parūpinta, maistas 
puikus geriausiuose restau- 
ranuose.

Mums aprodė, viską, ką 
tik mes norėjome matyti:— 
vaikų lopšelius bei darže
lius, vaikų stovyklas arba 
kempes. Tai vis labai pui
kios vietos šiluose prie van
denų. Taipgi aprodė dau
geli išdirbysčių, lankėme 
muziejų, matėme kelis kon
certus be jokio atlyginimo 
iš mūsų pusės, Gaila, kad 
man asmeniškai neteko 
daug Vilniaus svarbių vie
tų matyti, nes 7 dienas pra
leidau su giminėmis. Nie
kas man nedraudė su jais 
susitikti ir pabūti. Į viešbu
tį sugrįždavau1 jau 2 vai. 
ryto.

Pasakysiu, jog mes, turis
tai, neužsitarnavome tokio 
šaunaus priėmimo. Aš ne
suprantu, kaip iš mūsų 
grupės yra tokių, kurie yra 
nepatenkinti tuo; kaip mes 
buvome pasitikti ir priimti. 
Manyje gi tai visa pasiliks 
ant visados, kol gyvas bū
siu. : ' < ■ :• . ! ■ . ■ ■ • <

Geriausi linkėjimai nuo 
manęs gerbiamam Lietuvos 
prezidiumo pirmininkui 
Justui Paleckiui, Rotoms- 
kiui, Jurginiui, Sutkui ir vi
siems 1 kitiems, kurie rūpi
nosi mumis.

M* Simon

Sutrumpino darbo 
valandas miesto 

tarnautojams
• ’ • - ‘ ■ A

Iki šiol Niujorko polici
ninkai ir kiti uniformuoti 
miesto tarnautojai, net 40,- 
500 jų, dirbdavo 42 valan
das savaitėje. Nuo rugsėjo 
5 dienos jie bedirbs 40 va
landų. Tokį nutarimą pri
ėmė miesto Board of Estim
ates. Nutarimas priimtas 
majoro Wagnerio pasiūly
mu. Jam dabar primeta
mas miesto tarnautojams 
pataikavimas prieš rinki
mus. Jis norįs jų balsus 
laimėti.

Tarnautojams algos pa
liekamos tos pačios. Bet 
sutrumpinimas darbo va
landų miestui kaštuos nuo 
10 iki 15 milijonų dolerių 
per metus.

Per kelias dienas sklido 
šiurpulingos žinios apie nu
žudymą dviejų berniukų, 
būtent Augustino Trini^n- 
do, 13 metų, ir Jaime Lųis 
Ruiz, 9 metų.

Juos abudu rado baisiai 
peiliu subadytus Canarsie 
pamaryje. Pirmasis berniu
kas turėjo 35 žaizdas krū
tinėje ir nugaroje, o antra
sis — 30.

Dabar policija suėmė Is
raeli Santiago, 18-kos me
tų, 185 svarų jaunuolį. Sa
koma, kad jis šaltai prisi
pažino prie berniukų nužu-

Didžiulė daktarams 
paruošti mokykla

Miesto majoras Wagneris 
pareiškė, kad jis turi su
manymą pradėti mieste sta
tyti milžinišką medicininį 
centrą, kuriame bus mo
kykla paruošimui gydytojų. 
Kaip dabar dalykai stovi, 
tai miestas tokios mokyklos 
neturi, neužlaiko. Kadaise 
tokia mokykla veikė prie 
miesto užlaikomos ligoni
nės Bellevue, bet ją “at
ėmė” privati Niujorko uni
versiteto medicininė kolegi
ja-

Tokiam miestui, kaip 
Niujorkas, neturėti savo 
gydytojų paruošimo mo
kyklos, -girdi,, yra didžiau
sia gėda.

Jokių smulkmenų apie 
planuojamą gydytojų mo
kyklą dar neturime. Aišku, 
kad jos įsteigimas kaštuos 
nemažai lėšų ir paims gal 
net keletą metų. Tiek tik 
sakoma, kad mokykla bus 
statoma kur nors Bronkse.

Aido Choro 
metinis piknikas

Artėja choro piknikas. 
Jis bus sekmadienį, rugsėjo 
10 d., Kasmočių parke, 91 
Steamboat Rd., Great Neck. 
Pradžia 1 vai.

Aidiečiai uoliai ruošiasi 
šiam įvykiui. Choro moky
toja M. Stensler paruoš 
gražią programą, kuri susi
dės iš dainų, raportų ir 
pranešimų. Esate patyrę, 
kad kur ji savo gabumus 
pavartoja, ten viskas gerai 
pavyksta. ’ /■
; Muzikantai gros polkas 
ir suktiniui. Bus skanių už
kandžių iP gerintą,

Turimė huš^hidytą gra
žų būsą, kuris1 išeis nuo Li- 
tuaniėa ’Square, U n i o n 
Avė., 12 vai., o nuo Jamai-! 
ca Avė. ir 85th St., 12:30. ' 
Registruokitės vietas tuo
jau pas choro valdybą: 

;Walterį Brazauską, J. Juš- 
iką, V. Kazlauską, V. Ker- 
išūjį, V. BŪnkienę, arba pa
šaukite į “Laisvę”. Nelau
kite paskutinės dienos, nes 
vietos pritruks.

į Jūs visi gerai žinot, kad 
; Aido choras yra visada pa
siruošęs bilė .kada patar
nauti visoms mūsų progre- 
syvems organizacijoms. Jis 
yra jau daug jėgų įdėjęs 
žmonijos labui ir vis dar
buojasi ateičiai. Kad jis 
galėtų vairuoti tą darbą 
pirmyn, chorui reikalinga 
parama. Ją suteiks jūsų at
silankymas.

Aido choras kviečia ir 
prašo jus visus, vietinius ir 
dš kolonijų, dalyvauti šia
me linksmame piknike, 
pasimatyti su draugais bei 
pažįst amais gražiausios 
meno • organizacij os gražia
me parengime.

Pirmos choro pamokos 
įvyks penktadienį, rugsėjo 
8 d., 7:30 vakare, paprastoj 
vietoj. Visi choriečiai daly
vauki!. Yra labai svarbių 
dalykų. Reikes pasiruošti 
piknikui.

Aido korespondentas
V. Kazlauskas

Labai atsiprašau
Rašydamas apie Kastan- 

cijos Menkeliūnaitės apsi
lankymą “Laisvės” pasto
gėje pabaigoje pastebėjau, 
kad muzikė Bronė Šalinai- 
tė (Sukackienė) buvo jos 
dainos mokytoja. Padariau 
klaidą. Kastancija dainavi
mo mokėsi; pas kitus muzi- 
kus-dainininkūs. Abiejų at
siprašau.
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Filmai
Norite smagiai pasijuok

ti? Pasidairykite po savo 
apylinkę. Tikriausia kuria
me nors kaimyniškame ki
no teatre pamatysite vieną 
iš geresniųjų komedijų.

Tarpe įdomiųjų, neseniai 
matytų miesto centre, o da
bar jau perkeliamų į prie
miesčius, yra šie filmai:

“Make Mine Mink” — 
vaizduoja “labdarybės” rė
mėjų grupę, kuri pajamas 
gauna suktybėmis.

“The Apartment” —‘apie 
be galo, be krašto uolų bo
sams palaižūną, kuris atsi
peikėja iš savo žioplystės 
tik tuomet, kai jau pasiekia 
aukščiausią bosų jam pa
garbos laipsnį, gauna raktą 
į viršininkų išvietę.

Gaila, kad eiliniuose apy
linkių teatruose filmai daž
nai keičiami, negalima su
spėti laikraštyje paskelbti 
rodymo vietą.

Kiti geri filmai
Mėgstate jaudin a n č,i ą 

dramą apie vaikus, apie 
jaunimą mums beveik nepa
žįstamoje, bet šių dienų pa
saulyje labai reikšmingoje 
Indijoje? Jei taip, nueikite 
į Carnegie Cinema teatrą, 
7th Avė. prie 57th St., Man- 
hattane. Ten rodomi trys 
paskiri film ai: “Pather 
Pancholi” vaizduoja vargo 
liaudies vaikų buitį; “Apa- 
r a j i t o” — jaunuolystę; 
“World of Apu” — prieta
rų, skurdo ir tamsių tradi
cijų veikmę į šeimos gyve
nimą.

Į kai kurių apylinkių te
atrus jau ateina gera ame
rikinė drama “A Raisin in 
the Sun”.

Pastruoju laiku gaunama 
gan gerų Italijos filmų, lau
kiama pasirodant teatruo
se." ’

Taip pat pranešama, kad 
bus rodoma grupė Jugo
slavijos filmų. Vieną (“The 
Ninth Circle”), iš nacių 
siautėjimo Jugoslavijo j e, 
teko matyti. Neužmiršta
mas. Jį pradės rodyti rugs. 
14 d., Carnegie Cinema te
atre. S.

Ar mūšy miesto 
transportacija 
jau pasveiko?

Visi žinote, kaip seniai 
buvo verkiama ir bėdavoja- 
ma., kad Niujorko miesto 
p o ž e m i n i ai ir iškeltieji 
traukiniai neša didžiausius 
nuostolius, kad iš jų įplau
kos nepadengia jų išlaidų. 
Todėl ir važiuotės kaina bu
vo keliama ir keliama — 
nuo 5 c. pakelta iki 15 c.

Tai labai džiugu girdėti, 
kad, girdi, pagaliau trans- 
portacijos tinklas jau per 
paskutinius metus davė net 
$2,146,976 pelno!

MIESTO PROKURORAS 
TYRINĖS KALTINIMUS

Distrikto prokuroras Ho
gan priėmė kontrolieriaus 
G e r o s a kaltinimus prieš 
majorą Wagnerj dėl panau
dojimo miesto darbininkų 
savo rezidencijos darbams. 
Prokuroras tuojau prave- 
siąs tyrinėjimą. Spėjama, 
kad Mr. Hogan, būdamas 
demokratų partijos mašinos 
įrankis,, stengsis majoro 
karjerai pakenkti.

Atvyksta Leningrado Ki- 
rovo baletas. -Tai pirmu 
kartu jis pasirodys mūsų 
šalyje. Jo programos įvyks 
Metropolitan Opera House 
pradedant su rugsėjo 11 
diena iki rugsėjo 30 d. Bi
lietų kainos yra nuo $3 iki 
$25. Ruošia S. Hurok.

“Lai hūna Amerikos žmonų) 
balsas išgirstas!”

Po tokiu šūkiu susigru
pavo daug pažangių visuo- 
mnininkų bei veikėjų ir 
šaukia visos šalies mastu 
suvažiavimą rugsėjo 23 ir 
24 dienomis Niujorke. Tai 
bus didžiulės svarbos isto
rinis suvažiavimas. Tai bus 
s u v a ž iavimas demokrati
nėms žmonių teisėms ginti.

Prie suvažiavimo sušau
kimo yra prisidėję tokie 
įžymūs visuomeni n i n k a i 
kaip : prof. L. P. Smith, 
Rev. Willard Uphaus, Rev. 
W. H. McLeish, dailininkas 
Rockwell Kent, Dr. W. F. 
B. D u B o i s , Dr. Joseph 
Purst, prof. A. U. Pope, 
prof. H. K. McArthur, Rev. 
Wood ir šimtai kitų. Tai 
vyrai ir moterys, kurie su
pranta padėties rimtumą ir 
darbais nori apginti ir iš
laikyti Amerikos žmonių 
demokratines teises. J i e 
mano, kad dabar laikas 
prabilti g a 1 i n g u liaudies 
balsu prieš tokius reakci
nius įst a t y m u s kaip Mc- 
C a r r a n Act, Smith Act, 
Taft-Hartley Act ir kt.

įvairios Žinios
KINIJA SUTEIKĖ 
GANAI PASKOLĄ

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika suteikė pa
skolos Ganos Respublikai 
$20,000,000. Tuo pat kartu 
Kinija ir Gana pasirašė 
prekybos ir draugiškumo 
sutartis.

T. SĄJUNGA STATYS 
AUTOMATIZUOTUS 

FABRIKUS
Maskva.,, —•. Tarybų Są

jungos (planingumo komisi
ja baigia paruošti planus 
pastatymui visos eilės mil
žiniškų plieno ir elektros 
gamyklų. Numatoma, kad 
automatiški milžinai - fab
rikai galės pagaminti po 
250,000,000 tonų plieno per 
metus.

JAPONIJOJE DAUG 
STATO LAIVŲ

Tokio. — Japonijoje prie 
jau statomų laivų dar bus 
pradėta statyti 300,000 to
nų įtalpos, būtent, 200,000 
tankerių ir 100,000 tonų ki
tokių laivų. Japonija 1962 
metais mano pastatyti 800,- 
000 tonų įtalpos naujų lai
vų.

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
kitės.

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

Telefonas VI. 7-3195

Labor Day Apvaikščiojimas 
13-tos Arrow Parko Sukakties

Sekmadienį, Rugsėjo 3 Sept.
Bus Koncertas ir Šokiai

Šokėjų grupė “YOLA” — rusų liaudies šokiai 
A. Golub, tenoras, ir Galina JLemonova, kontralto 

dainuos rusų-amerikonų liaudies dainas 
Akompanistė Helen Golub

Linksmi šokiai šeštadienį ir Sekmadienį

Arrow Park, Monroe, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., ru^p. (Aug.) 29, 1961

Visi susipratę darbo žmo
nės visur turi paremti šitą 
jų garbingą žygį. Ypač 
reikalinga liaudies organi
zacijoms prisidėti prie šio 
žygio, pasiunčiant delega
tus į minėtą suvažiavimą. 
Ypač svarbu, kad iš Di
džiojo New Yorko apylin
kės lietuvių organizacijos 
turėtų savo delegatus.

Suvažiavimas įvyks di
džiulėje St. Nicholas Are
na (69 West 66th St., Man
hattan) salėje. Oficialiai 
suvažiavimas vadi namas 
angliškai National Assemb
ly for Democratic Rights.

Išlaidos dalyvaujančioms 
organizacijoms tik tokios, 
kad užsiregistruodami dele
gatai turės pasimokėti po / 
$2. Tai bus padengimi 'G 
suvažiavimo kaštų.

Daugiau informacijų ga
lima gauti atsikreipiant 
šiuo adresu:

National A s s e mbly for 
Democratic Rights, 118 E. 
28th St., Room 703, New 
York 16, N. Y.

Oslo. — Mirė generolas 
Otto Ruge, kuris komanda
vo Norvegijos armiją kovo
je prieš hitlerininkų užpuo
limą.

Washingtonas. — JAV 
vėl atidėjo susitarimą su 
TSRS dėl tiesaus lėktuvų 
skrajojimo tarp Maskvos 
ir New Yorko.

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH,i PA;

Naujausi kino filmai — judami 
paveikslai—iš Lietuvos bus rodomi 
Rugsėjo-September 4-tą ( L a b or 
Day) ir 5-tą vakarais, kaip 7:30 vai. 
LDS 160-tos kuopos name, 1024 
Beaver Ave., N. S. Pittsburghe. 
Abu vakarus bus rodomi skirtingi 
filmai. Ateikite ir atsiveskite savo 
pažįstamus. Pamatykite Lietuvą, 
pasididžiuokite Lietuvos vaizdais. 
Mes jaučiamės lietuviais, mes esame 
lietuviai, mums labai svarbu žibios 
apie Lietuvą. Neužmirškite Rugsejo- 
September 4-tos ir 5-tos vakarų ir 
kaip 7:30 dalyvaukite.

Rengia ir kivečia jus dalyvauti 
LDS 8-ta apskritis. (67-68)

WORCESTER, MASS.
Trijų Dienų “Field Day”

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Moterų Komitetas 
rengia “Field Day” Labor 
Day šventės proga, Rugsėjo- 
September 2, 3 ir 4 dienomis, 
Olympia Parke.

Rengėjos kiekvienai dienai 
turi prirengusios skirtingas 
vaišes ir programas. Kiekvie
ną dieną atsilankiusieji turė^ 
progos gauti suvenyrų. Yra 
paskirta 13 dovanų, kurios 
bus išduotos pirmadienį, rug
sėjo 4-tą.

Kviečiame vietos ir apylin
kės visuomenę skaitlingai at
silankyti į šį mūsų parengimą, 
pasisvečiuoti ir įsigyti vertin
gų dovanų. Rengėjos (68-69)




