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Ifa čia Lietuvai garbė 
Jungtinės Tautos bejėgės! 
Angliakasių piknikas

— Rašo A. Bimba —

Kaip mūsų demokratijoje 
’doleris kalba ir renka, vėl tu
rime puikų pavyzdį Niujorko 
miesto varžybose už majoro 
postą. “Vargšas” respublikonų

Tarybų Sąjunga reikalauja Tayloris rezignavo
baigti karą Vietname

Pravda” iš- atvyks keli 
spausdino Tarybų Sąjun- Dabar Pietų

iš ambasadoriaus
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METAI 54-ieji

Johnsonas atidžiai seka 
Prancūzijos politiką

nuo“The mario plotus, taipgi 
TSRS Kaliningrado 
Prancūzija pripažįsta 
kijos su Vokietija sieną iš
ilgai Oderio ir Neisse upes.

Kas dėl NATO, tai Pran
cūzija atsisako priimti JAV 
agresyvią politiką. Ji jau 
ištraukė savo generolus iš 
visos eilės NATO komitetų. 
Pagal NATO tvarką, tai 
bile narys gali tą organiza
ciją palikti 1969 metais, 
pirm to už metų tą prane
šus. '

Prezidentas Johnso n a s 
labiausiai rūpinasi milita- 
rine NATO sąjunga, nes 
Prancūzi j a i pasitraukus, 
NATO, jeigu ir gyvuotų, 
tai netektų svarbos. Todėl 
JAV jau padarė militarinę 
sąjungą su Vakarų Vokie- 
tija, panašios sutarties 
sieks su Italija ir, gal, Ispa
nija.

tūkstanččiai.
Vietname

Washingtonas.
New York Timeso” kolum- 
nistas Max Frankelis rašo, 
kad prezidentas Johnsonas 
atidžiai seka Prancūzijos 
politiką. Jis supranta, kad 
prezidentas De Gaulle ne
daro to, ko negali pasiekti. 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle atsisakė įeiti į 
NATO komitetą, kuris pa
ruoštų Vakarų Europos at
eičiai planą.

Dabar Prancūzija parodė 
savo nesutikimą ne vien 
NATO organizacijoje, bet 
ir “Common Market” pre
kybos sąjungoje.

Nuo seniau Prancūzija 1 
užima griežtai priešingą 
Jungtinėms Valstijoms po
ziciją pietryčių Azijos rei
kaluose. Ji reikalauja, kad 
JAV ištrauktų savo milita
rines jėgas iš Vietnamo, 
kad Indokinų reikalai būtų 
sutvarkyta, kaip 1954 me
tais Ženevoje valstybės su
sitarė — pasitarimų keliu, 
nesikišant į tų valstybių vi
daus ir užsienio reikalus.

Prancūzija griežtai prie
šinga vokiečių revanšistų 
planaųis atsteigti Vokieti
jos 1939 mętų sienas, tai 
yra, atimti nuo Lenkijos jos 
istorinius Silezijos ir Pa-

bausti generolą Tayle r į. 
Prezidentas Johnsonas jo 

vieton paskyrė respubliko
ną Henry Cabotą Lodge, 
kuris pirmiau buvo JAV 
ambasadoriumi Pietų Viet
name. Suprantama, kad 

I v j Johnsonas tą daro, kad pa- 
Nguyen Giapas turėjo pasi- ^urje reikalavo bombar- 
kalbėjimą su Kairo žurnalo šiaurės Vietn amo 

respubliką, nes būk tas su- 
1 silpnina liaudiečių jėg a s 

---d - ---- ; Generolas Giapas, kuris pįeįų Vietname. Gyvenime 
rėš Vietnamo bombardavi- laikomas dideliu karo stra- įvyko kas kita, liaudiečių 
mą.--------------------------------»tegu, pareiškė: Karas Viet- jėgos nesusilpnėjo, Jungti-

(2) Ištraukti iš Pietų name baigsis, kada Jungti- nįų Valstijų vardas viso pa- 
Vietnamo visas JAV ir jų nės Valstijos ištrauks savo sauiį0 akyse nupuolė 
talkininkių militarines jė- visas militarines jėg a s... į 
gas.

Maskva. — “ Washingtonas. — Gene
rolas Maxwell D. Tayleris

gos vyriausybės pakartoji— JAV turi virš 60,000 milita- rezignavo Jš JAV ambasa- 
: mą, kad karas Vietname 
turi baigtis. TSRS sako, 
kad karo baigimui Šiaurės 
Vietnamo respublika patei
kė sąlygas ir Jungtinės 
Valstijos turi iš naujo jas

i Len-
rinių vyrų, jų tarpe 10,000 
marininkų.

Kairas. — Šiaurės Viet
namo militarinių jėgų ko- 
mandierius generolas Vo

doriaus Pietų Vietname. 
Aišku, kad jo rezignacija 
susieina su nepavykimu jo 
karo planų.

Tayleris buvo vienas

ir liberalų kandidatas ponas j persvarstyti. Tos sąlygosi
T.inrlaav \zoi-lria iam Pan < • t , • i i___ . 1Lindsay verkia, kad jam esą < į.urj keturis punktus: 
riesta su lėšomis. Iki šiol jis 
gavęs ar surinkęs savo kampa
nijai tiktai $200,000, o rei 
kėsią mažiausia pusantro mi
lijono dolerių.

žmonės kalba, kad gub. 
Rockefellers žadėjo paauko
ti du milijonus dolerių, bet 
Lindsay bažijasi dar negavęs 
nuo jo nė sudilusio nikelio.

.Nemažiau milijonų išleis de- 
dfbkratai savo kampanijai. 
.^Įsivaizduokite, kiek tegali 
pasirodyti partijos, kurių mi-1 
lijonieriai neremia. ' 
su Komunistų partija, kurios i 
iždas visuomet tuščias?

(1) Jungtinės Valstijos dentu.
i. tuojau turi sulaikyti Šiau

Almussawar” korės p o n-

l

vie-
-i toje karo pabaigos, jis dar

JAV žiauriais bombardavi-1
(3) Priimti 1954 metų mais nieko neatsieks. Mes 

Ženevoje valstybių padary- karą laimėsime, nes nei Pie
tus susitarimus Indokinų

Pav., kaip I reikalais.1 . 1 /zi\

Johnsonai priklauso protes
tantiškai episkopalų sektai. 
Bet jų duktė Luci sugalvojo 
pakeisti tikėjimą ir pereiti 
prie katalikų. Na, ir ji buvo 
iš naujo pakrikštyta.

Kilo didžiausias triukšmas. 
Episkopalai protestuoja. Jie 
šaukia: “Tai mūsų sakramen
tai netikę! Mes esame įžeis
ti.”

Triukšmas gal pasieks ir pa
tį popiežių. Mat, Paulius no- 

• ri visus krikščionis suvienyti, 
bet toks Lucės ir jos tėvų pasi
elgimas tam labai pakenks.

(4) Šiaurės ir Pietų Viet
namu susivienijimą reikia 
palikti patiems vietnamie
čiams įvykinti visuotinių 
balsavimų keliu.

Saigonas. — Nors Dana- 
ge y r a 8,000 Jungtinių 
Valstijų marininkų, bet ne-4 
toli to miesto Pietų Vietna
mo liaudiečiai vysto ofen- 
syvą. Jie siekia perkirsti 

i Pietų Vietnamą į dvi dalis.
Į Pietų Vietnamą dar at

vyko 3,500 JAV marininkų. 
Numatoma, kad greitai vėl

tų Vietnamo kareiviai, nei 
amerikiečiai nenori kariau
ti. Ypatingai labai nenori 
kariauti amerikiečiai, ku
rie yra atvežti už tūkstan
čių mylių nuo jų namų. 
Reiškia, amerikiečiai netu
ri už ką ten kariauti.

daugiau išsiplėtė.
Prieš kiek laiko genero

las Tayleris parskubėjo į 
Washingtona" su naujais 
planais, tuo kartu Saigone 
įvyko didelis sprogi m a s 
JAV ambasadoje. Visai ne
seniai Pietų Vietnamo liau
diečiai nutarė mirtimi nu-

daryti Vie t n a m o karą 
bendrų demokratų ir res
publikonų partijų k a r u, 
kad išvengti iš respubliko
nų pusės atakų būsimuose 
rinkimuose.

Tayleris buvo atstovas 
Pentagono ir kraštutinių 
karo plėtimo elementų. 
Pentagonas dabar reika
lauja bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo sostinę Hanojų 
ir industrin i u s centrus. 
Net “New York Times” re
dakciniame sako, kad tas 
vestų Jungtines Valstijas 
prie tiesioginio susikirtimo 
su Tarybų Sąjunga ir Ki
nija, tai yra, prie baisaus 
karo.

.Daugiausia Amerikos lėktu
vai bombų numeta pačiame 
įlietų Vietname “ant partiza
nų.” Nušluojami ištisi kaimai, 
o į partizanus bombos retai 
tepataiko.

Vadinasi, naikiname tuos

23 AMERIKIEČIAI 
PER 1 SAVAIMĘ ŽUVO
Washingtonas. — Pietų 

Vietname tik per vieną sa
vaitę 23 amerikiečiai, dau
gumoje karininkai, neteko

žmones, kuriuos “giname nuo gyvybės. Pet tą patį laiką 
komunistų”! Gal žmonija dar 9g amerikiečiai buvo 
nebuvo mačiusi to1"'- ----- -

su
žeisti ir keletas pateko į

Kai aną dieną reakcinis Ne- liaudiečių nelaisvę.
amerikinės Veiklos Kongresi
nis Komitetas paskelbė, kad 
jis paims nagan kuklukskla- 
nus, mes sakėme: “Iš tų pelų 
nebus grūdų.”

Kur dingo žadėtas tų tero
ristų tyrinėjimas? Ką veikia 
Justicijos Departamentas ir 
FBI?

Nieko iš niekur nebesigirdi.

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų Generalinis sekreto
rius U Thąntas pareiškė, 
kad Vietname karą galima 
baigti tik pasitarimų keliu, i

Jis sakė, kad abidvi pu
sės turi padaryti nusileidi
mu, v

PER ŠVENTES ŽUVO 
812 ŽMONIŲ

Chicago. — Public Safe
ty taryba skelbia, kad per 
Nepriklausomybės savait
galį žuvo 812 žmonių. Au
tomobiliu nelaimėse buvo v
užmušta 557, prigėrė 
kitokiose nelaimėse

IŠ VISO PASAULIO
New Yorkas. — Is New 

Yorko prėsko vandens Pe- 
pactono ir Neversinko re
zervuarų kasdien turės iš
leisti po 200,000,000 galio-

Aną dieną per televizorių nų vandens į Deleware upę, 
stebėjau reporterio pasikalbę- nes Jos vanduo labai nu- 
jimą su įžymiu dailininku I puolė.
Benjamin Shahn. Įdomus jis1..... —................. . . — ■

realistas ir gero-, žmogus — r<
Wjai pažangus.

’ Pasirodo, kad Shahną pa
sauliui davė mūsų senoji tė
vynė Lietuva. Jis gimė Lietu
voje žydų šeimoje ir į Ame
riką buvo atvežtas, kai buvo 
tiktai 8 metų amžiaus.

Jungtinės Tautos esančios 
bejėgės sustabdyti Pietų Viet
namo karą. Su jų patarimais 
niekas nesiskaito.

Jų sekretorius Thant skun
džiasi.

Juo ilgiau karas tęsis, jis 
sako, tuo sunkiau bus susi
kalbėti ir jį baigti.

Thantas teisus. Karo plė
timas įtrauks kitas šalis į ak
tyvų dalyvavimą konflikte.

Visas reikalas mūsų vyriau
sybės rankose. Pietų Vietna
mo karas virsta antruoju Ko- 

^Otfjjos karu. Jis tampa grynai 
Amerikiečių karu prieš viet
namiečius.

naudai ruošti piknikai Brock- 
tone ir Eastone. Kreipiu lais- 
viečių dėmesį į liepos 18 dieną 
angliakasių ruošiamą tam pa
čiam tikslui pikniką. Padary
kime ir šitą pikniką visapusiš
kai sėkmigu.

Kelrodį rasite garsinimuose. 
Matysite, kad iš visur jį pa
siekti labai lengva.

Puikiai pavyko “Laisvės’

Cleveland©> smetoni ninku 
laikraštyje Bronys Raila de
juoja, kad 1940 metais Lietu
voje perversmas įvyko be 
kraujo praliejimo. Tai buvęs 
baisus smūgis lietuvių tautai! 
Smetonos pasielgimas pagal 
savo konstituciją buvęs nepa
teisinamas. Lietuvos armijos 
vado gen. Vitkausko atsisaky
mas panaudoti armiją buvęs 
nedovanotinas. Gerokas lietu
viško kraujo praliejimas bū
tų buvęs didelis lietuvių tau
tos “laimėjimas.” Dabar, 
girdi, galė tumėm pasauliui 
skųstis, kad mes buvome iš
prievartauti.

165, 
žuvo

Maskva. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito, kada čio
nai lankėsi, sutiko su 
TSRS, kad reikia geriau 
sutvarkyti Jungtines Tau
tas.

Buenos Aires. — Lotynų 
Amerikoje auga nepasiten
kinimas prieš JAV politi
ką, prieš kišimąsi į Lotynų 
šalių vidaus ’ reikalus.

Washingtonas. — Naujas 
JAV ambasadorius H. C. 
Lodge ir gynybos sekreto
rius McNamara išskrido į 
Pietų Vietnamą.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos liaudies vadas Ulb- 
richtas sako, kad Vakarų 
imperialistai tuščiai giriasi 
savo jėgomis vakariniame 
Berlyne.

Kairas. — Netoli Suezo 
kanalo susikūlė Egipto lėk
tuvas ir žuvo 20 karininkų.

Žingsnis atidarymui durų 
visoms šalims į jūras

Jungtinės Tautos, N. Y.— aptarti: kaip atidaryti ša- 
Tris ketvirtadalius pasaulio lims kelią prie jūrų, ku‘ios 
užima didjūriai ir jūros, prie jų neprieina. Pasauly- 
Vandens keliais galima pi
giausiai pergabenti prekes 
ir pasiekti visus žemės 
kontinentus.

Bet per šimtmečius dau
gelis iš galingesnių valsty
bių darė ir dar daro kliūčių 
kitoms šalims prieiti prie 
jūrų. Yra ir tokių šalių, ku
rios šimtais mylių yra at« 
stoję nuo jūrų. Gi susisieki
mas su kitomis šalimis yra 
ir joms reikalingas.

Birželio 7 dieną, Jungti
nių Tautų vadovybėje, susi
rinko 62-jų šalių atstovai

NAUJAS NORVEGŲ 
LAIVAS

Oslo. — Norvegija pasi-

je dabar yra 21 tokia vals
tybė.

Atstovai paruošė tam 
tikras taisykles, pagal ku
rias prie jūrų prieinančios statė naują keleivinį “Sa-
valstybės privalo suteikti j gaf jord” laivą. Jis yra 24,- 
toms šalims per savo teri- 660 tonų įtalpos, . 615 pėdų 
toriją geležinkeliais ir ka- ilgio, apie 25 mylių per va- 1* • • 1 1 - U. y-vnalais susisiekimą veltui 
prieplaukose pasista t y t i 
prekėms sandėlius ir laisvę 
nuo muito.

Dabar tos taisyklės pa
teiktos valstybėms užgirti. 
Užgyrimo laikas iki pabai
gai 1965 metų.

landą greičio.
Yra visi patogumai. Ga

lės vežti apie 1,000 keleivių.

Washingtonas. — Pentar 
gonas buvo įsteigęs komite
tą tyrinėti Lotynų Ameri
koje galimų sukilimų sąly
gas. Komitetui buvo reiką*, 
laujama $4,000,000. Bet už
protestavus eilei Lotynų 
Amerikos šalių Pentagonas 
nutarė panaikinti tą- komi
tetą.

DAR MAŽIAU PRĖSKO 
VANDENS

Philadelphia. — Pennsyl
vania, New Jersey ir New 
Yorko valstijų prėsko van
dens viršininkai turėjo pa
sitarimą. * Mat, Delaware 
upėje labai sumažėjo van
duo. O iš šios upės visos 
trys valstijos jį ima.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Londonas. — Netoli Nu- 

nenhamo susidaužė Royal 
Air militarinis lėktuvas ir

Du bilijonai dolerių 
lėktuvo statybai

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas paskyrė 
$140,000,000 išleisti per 11 
mėnesių statybai didelio ir 
greito lėktuvo. Bendrai jo 
pastatymui bus išleista iki 
dviejų bilijonų dolerių.

Jis galės skristi apie 2,- 
000 mylių per valandą. Sie
kiama pralenkti Tarybų 
Sąjungą, kuri jau turi pa
sistačiusi lėktuvą, galintį 
vežti 720 žmonių.

Lėktuvą stato penkios di
džiosios kompanijos: Boe
ing, Lockheed Aircraft, 
General Electric, Pratt & 
Whtitney ir United Air
craft.

lėktuvo nelaimėje
ŽUVO 40 ŽMONIŲ

Vancouver, Kanada. — 
Susidaužė Kanados keleivi
nis lėktuvas apie 170 mylių 
nuo šio didmiesčio. Nelai-

Albany, N. Y. — Liepos
7 dieną sukako 57 mėtai 
amžiaus 1 gūbernatoriui mėje žuvo 40 žmonių, kelei- 
Rockefelleriui. vių ir jo įgula.

Senas ir Žioplas s“™41
ją troškimas

Paryžius. — Hitleris 
jo gaujos buvo apsvaigę 
troškimu sumušti Tarybų 
Sąjungą, suskaldyti beveik 
šimto tautų ir tautelių są
jungą į atskiras grupes ir 
pavėrgti.

Roma. — Karštis buvo 
virš 100 laipsnių. Siautė 

ir • perkūnijos, audra. Žuvo 21 
žmogus ir apie 200 buvo su
žeista.

Vakaruose vis dar yra Donofrio

Roma. —• Dvi moterys, 
kupos turėjo po 105 metus 
amžiaus, mirė. Tai Vittori- 
na Ravazzoni ir Giuseppina

šios Hitlerio teorijos pase
kėjų. Jie net gatavi Kinijai 
atiduoti TSRS Azijos plo
tus, kad tik sunaikinti Ta
rybų Sąjungą.

Iš jų planų nebebus grū
dų. Jeigu kėsintųsi juos 
įvykinti, susilauktų to pa
ties, ko susilaukė Hitleris! filmų gaminimo 
ir jo šaika. j Paul Mantz.

SKOLINA VANDENĮ | New Delhi. — Indija ir
New Yorkas. - New JPakkstanas ,Lštraukit ?av0 

Yorko miestas po 5,000,000 mlht.a™es ^S?S Kasmy 
galionų vandens per pa-jr° glncl]amo Ploto~ 
rą gauna iš Nassau* Washingtonas. — Liepos 
apskrities šaltinių. Vieto- 8 d. vėl į Walter Reed Ar
inis buvo nutiesta tam spe- my ligoninę pasidavė sena- 
cialūs vamzdžiai.

Santiago, Čile. — Iš Ant- 
arktikos praneša, kad 'ten 
koks tai daiktas greitai 
skraidė virš ledynų.

Hollywood, Calif. — Lėk
tuvo nelaimėje užsimušė 

lakūnas

torius E. M. Dirksenas.

Washingtonas. — Rezig
navo prezidento spaudos 
sekretorius George ’E. Ree
dy. Jo metinė alga buvo 
$28,500.

Maskva. — Atvyko Indo
nezijos Komunistų partijos 
vadas Aiditas.

Tel Avivas. — Mirė Mo
she Sharettas, buvęs Izrae
lio premjeras.______

Roma. —Popiežius Povi- ' 
las vyks į Jungtines Valsti
jas. <

T.” red. Rojus Mizara 
išvyko į Tar. Lietuvą
Praėjusį penktadienį, lie

pos 9 d., SAS linijos lėktu
vu į Lietuvą išskrido rašy
tojas “Laisves” redaktorius 
Rojus Mizara ir Eva Mi- 
zarienė. Neabejojame, jog 
jie laikas nuo laiko pa
rašys į “Laisvę” iš sa
vi viešnagės Lietuvoje, 
o ypač iš didžiųjų iš
kilmių, kurios liepos 21 d. 
įvyks Lietuvoje ryšium su 
25-osiomis tarybinės val
džios atkūrimo metinėmis.

A’
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Žmogaus sužiaurejimo pavyzdys
KIEKVIENAS karas yra baisus. Kiekvienas karas 

yra žmonių žudymas. Kiekviename kare būna žmogaus 
sužvėrėjimo pavyzdžių. Antrajame pasauliniame kare 
pasaulį apstulbino nacių žvėriškumas. Buvo manyta, kad 
gal ateityje, žmonėms pakilus aukščiau kultūroje, net ir 
karuose bus vengiama brutalumo, žiaurumo. Deja, to
kios viltys nepasitvirtina. Ir pavyzdį turime dabartinia
me Pietų Vietnamo kare, kuris jau beveik visiškai pavir
to tiktai amerikiečių karu prieš vietnamiečius.

Daug kartų buvo korespondentų rašoma, kad ameri
kiečiai toleruoja ir leidžia Pietų Vietnamo valdžios ar
mijai praktikuoti negirdėtus žvėriškumus prieš nelais
vėn paimtus Vietnamo liaudiečius. Bet kaip su amerikie
čiais kareiviais?

Tai svarbus ir baisus klausimas. Jį iškelia ir dalinai 
atsako Jack Langguth, “N. Y. Timeso” korespondentas 
Pietų Vietnamo sostinėje Saigone. Po antrašte “Brutalu
mas kyla iš abiejų pusių Pietų Vietname” jis rašo tame 
laikraštyje liepos 7 d.:

“Su vis didesniu Jungtinių Valstijų įsitraukimu į 
karą, brutalumas pradėjo pasireikšti taip pat ir tarp 
amerikiečių kareivių. Štai vienas amerikinio helikopter 
(malūnsparnio) vairuotojas sugrįžo į savo bazę be jauno 
karo belaisvio, jam pavesto pristatyti. Jis savo draugams 
pasakojo, kad jis buvo jaunuolio taip įpykdytas, jog jį iš
metė iš helikopterio apie 1,000 pėdų aukštumoje”.

Paprastai, kaip televizijoje ne kartą esame matę, 
paimti į nelaisvę liaudiečiai esti kietai surišami per ran
kas ir kojas. Aišku, jog to jauno vaikino nesurišę nepa
sodino šalia amerikiečio helikoptininko, ir nepasakė: 
“Vežk į bazę”. Jis irgi turėjo būti surištas. Ir štai, iški
lus aukštai į orą, helikoptininkas jį išmeta iš lėktuvo be 
jokio parašiuto! Juk tai daug žiauriau, negu suvarymas 
kulkos į kaktą!

Bet tai ne viskas. Toliau Langguth rašo:
“Tačiau kas jaudina-kaikuriuos Jungtinių Valstijų 

komandierius, tai ne panašūs atskiri veiksmai, bet nuta
rimas paskutiniais šešiais mėnesiais smarkiai bombar
duoti per visą Pietų Vietnamą. ‘Aš nenoriu mesti bombą 
ant kaimo’, pasakė vienas 20 metų amžiaus Amerikos la
kūnas, kuris yra padaręs net 100 tokių misijų. ‘Juk tu ži
nai, kad tu taip pat taikai į moteris ir vaikus...’ ”

f Tu žinai, kad taikai į moteris ir vaikus, bet taikai, 
bombą ant jų meti, juos naikini!

Ar yra vilties, kad tie žvėriškumai nebepasikartos, 
bus baigti? Ne, nėra jokios vilties. Kaip tik priešingai: 
juo karas ilgiau tęsis ir plėtosis, jie dažnės ir didės. To
kios nuomonės yra minėtas korespondentas.

Nuotraukoje: liaudies menininkas V. Stanislauskas prie 
grupinės skulptūros “Kunigo naudą velniai gaudo.“

ŽEMAITĖS KŪRINIAI LIAUDIES MENININKŲ DARBUOSE

Grupinę medžio skulptūrą “Kunigo naudą velniai gaudo“ 
baigė drožti Vincas Stanislauskas.

Liaudies Menininkas V. Majoras sukūrė žemaitės-švie- 
tėjos paveikslą, L. Butkus iš medžio nudrožė “Kelionę į Šid- 
lavą,” Ed. Jonušas nupiešė žemaitės tėviškę—Bukontiškes, o 
H. Urbaitis sukūrė jubiliejinį ženklelį, skirtą rašytojos 120- 
osioms gimimo metinėms.

RYJANTIS SMĖLIS
Angliškai vad i n a m a s 

“quicksand”. Apie ryjantį 
siūelį yra daug pasakų. 
Tikrumoje jos perdėtos, bet 
kur yra susidaręs “ryjan
tis smėlis”, tai geriau nuo 
jo laikytis nuošaliai.

Žmogus, kuris moka, ga
ilis tokio smėlio “išplauk
ti, bet nemokantis gali ja
ute ir nuskęsti.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

APIE SUMOKUS
Slimokų (sraigių) yra 

daug rūšių. Vieni iš jų di
desni, kiti mažesni; vieni 
užsiaugina iš tam tikros 
medžiagos lukštą, kiti visą 
laiką yra pliki.

Slimokai yra nepavojin
gi. Jie veisiasi prie drėgnu
mos. Yra tautų, kurios tam 
tikras slimokų rūšis valgo.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
UGNINGAS ĮŽYMAUS 
AMERIKOS RAŠYTOJO 
KREIPIMASIS

Lietuvos savaitraštis “Li
teratūra ir Menas” (birž. 
26 d.) įdėjo sekamą mums 
puikiai pažįstamo Amerikos 
rašytojo Phil Bonoskio krei
pimąsi į pasaulį:

Niekas nevyksta į Vokietiją 
tik kaip turistas. Niekas iš 
jos neišvyksta vien su senų 
pilių ir idiliškų kaimų nuo
traukomis. Užsieniečiui Vokie
tija nėra dar viena aplankyta 
šalis,—daugeliui ji buvo jų li
kimas.

Tam tikra prasme žmonija 
negali tikėtis pažangos, kol ji 
iki galo neišsiaiškino, kas buvo 
Vokietija ir kas ji yra dabar. 
Dviejų karų laikotarpiu pasau
lis paklojo geriausius savo sū
nus, daug savo dukterų ir net 
vaikų sudėjo ant kraupiojo au
kuro Siaubui ir Mirčiai, toms 
dviems pabaisoms, kurias 
mums personifikavo Vokietija, 
čia žmogus smuko žemiausiai, 
čia net didžiuosius pasaulio 
humanizmo balsus — Gėtės ir 
Šilerio, Bethoveno ir Bramso 
—balsus nutildė šaižus, nie
kingas Gebelso spygavimas ir 
isteriškas buvusio dažytojo rė
kavimas. Jo SIEG HEIL, SIEG 
HEIL bliovė milijonai gerklių, 
kol užkimo mirties kriokly.

Gal Vokietijos nusikaltimas 
susijęs su geografine vietove? 
O gal istorija skaudžiai klydo, 
sukurdama Vokietiją? Jeigu 
Vokietija būtų pašalinta, jei 
ji pranyktų arba būtų atitver-' 
ta, ar tie nusikaltimai, kurie 
kilo dėl jos, taip ir pradingtų 
iš pasaulio?

Tačiau atsakymą į šiuos 
klausimus jau prieš kurį laiką 
sviedė šiurpios liepsnos, plėvo- 
jančios kitoje pasaulio dalyje 
—Vietname. Tik dabar barba
rais pasirodė esą ne vokiečiai, 
marširuoją kaustytais bataiš ir 
kilsčioją rankas—stųobriškam 
salįutavimui, o mūsų pačių — 
amerikiečių sūnūs ir draugai. 
Ten husidangiho nauji žudi
kai..-. žudantys liepsnosvai
džiais, dujomis. Tik dabar ne 
Sieg Heil aidi, o saldutėliai 
postringauja vienas ar kitas 
buržuazinis prezidentas, savo 
žodžiais nužudęs ne .tik daug 
vietnamiečių, bet pirmiausia 
didžių mūsų praeities žmonių 
— Linkolno ir Džefersono — 
dvasią. Demokratijos miršta 
tada, kai į balną įsėda tiro
nija.

štai kodėl antifašistinių pa
saulio rašytojų suvažiavimas, 
įvykęs Rytų Vokietijoje šių 
metų gegužės 14-19 dienomis, 
man buvo toks įspūdingas, 
mane taip giliai paveikė. Čia, 
toje didžiausių pastarojo karo 
baisybių vietoje, kur žmogus 
puolė taip žemai, kad, atrodo, 
žemiau pulti nebeįmanoma, 
pasaulio rašytojai susirinko 
prabilti visu balsu. Jie susi
rinko pažadinti žmonių budru
mą saugotis naujų pavojų, 
naujų katastrofų, naujų nu
sikaltimų, neišpasakyai siau
bingesnių už mūsų patirtus, 
iškentėtus.

Ir neregėtų nusikaltimų vie
toje buvo dar kartą patvirtin
ta neginčijama tiesa, kad ka
ro baisybės nieko nepasiekia, 
jos neapsiriboja viena kuria 
žemės šalimi,—priešingai, jas 
ruošia savose raganų virtuvė
se biržos ir atstovybės, uždari 
klubai ir visokie ‘’baltieji rū
mai,“ “dauning strytai“ ir vi
sos tos vietos, kur gyvena, lan
kosi ir puoselėja savo planus 
nauji “fiureriai,“ nesvarbu ar 
tai Bona, Vakarų į Berlynas, 
Paryžius ar Niujorkas. Ne 
žmonija ruošia karą. Priešin
gai, karas vykdomas prieš žmo
niją. žmoija yra karo auka.

Pasaulio rašytojai — žmo
nijos sąžinė — susirinkę Vei
mare ir Berlyne, kreipėsi į pa
saulį :

Praslinkus dvidešimčiai me
tų po brangiai kainavusios 
pergalės prieš hitlerinį fašiz
mą, mes susirinkome kupini 
tokio pat ryžto, kaip ir tie, 
kurie per rašytojų suvažiavi
mus 1935 metais Paryžiuje ir 
1937 metais Madride,, vienin
gai prabilo, gindami kultūrą ir 
taiką.

Mūsų uždavinys — vykdyti 
jų siekius: proto, širdies ir-ta
lento jėgomis solidariai kovo
ti prieš atvirą ir užmaskuotą 
fašizmą, prieš imperializmo 
agresiją ir prieš siaubingą 
naują grėsmę žmonijai — ato
minį karą.

— Mes, 52 šalių rašytojai, 
šiandien kreipiamės į visus ra- 
š y t o j u s “Išgirskite mūsų 
šauksmą iš Veimaro!“

Tegu šis šauksmas apskrieja 
žemės rutulį L Jis pakilo virš 
vakarykščių aukų pelenų, 
skleisdamas viltį, jog mūsų 
vaikai niekad nebevirs pele
nais.

Vokietiją mes radome nau
ją — socialistinę demokrati
nę. Ji stovi pirmoje gretoje, 
saugodama pasaulio taiką. Tai 
mes visi patyrėme, pajutome 
ir supratome, keliaudami po 
tą šalį, tuo metu švietusią pir
maisiais naujo’pavasario pum
purais. Ši naujoji Vokietija 
aiškiai parodo, jog ji buvo iš
duota ir jog jos vardu įvyk
dyti nusikaltimąi buvo visų 
pirma nusikaltimai prieš pačią 
naciją. Nusikaltėliai neturi 
tautybės, netufi savo veido ir 
žmogiškumo. Jų tėvai ir mo
tinos — pasaulio1 Birža, o jie 
patys — besielės tarptautinių 
finansų pabaisos, išp e r ė t o s 
bankuose ant šaltų marmuri
nių grindų. Pinigai buvo ir 
tebėra jų kūnas ir siela, jų 
dievas, jų religija. Vardan pi
nigų ir jų teikiamų privilegijų 
jie, kaip buvo, taip tebėra pa
siruošę įstumti žmoniją pražū
ti n.

Tačiau dabar pasaulis juos 
pažįsta daug geriau, negu 
pažinojo praeityje. Norš jie ir 
slėpėsi už vėliavų, už žmonių 
neišmanymo bei naivumo, už 
laisvės bei demokratijos lozun
gų, pasaulis išvilko juos į die
nos šviesą. Jiems nutraukta 
kaukė. Ir jie bus sutramdyti.

Niujorkas—-Berlynas—Vilnius

APIE PASAULĮ 
BE JOKIO DIEVO 
PAGALBOS

Chicagos kunigų marijo
nų “Draugo” redakcija su
laužė visus savo ir katalikų 
bažnyčios įstatymus, įdėda
ma Dr. Vlado Lito straipsnį 
“Pasaulėžiūriniai biologinės 
chemijos aspektai.” Straips
nis tilpo liepos 3d. Tai il
gas straipsnis, ir jame vel
tui ieškotum kokių nors 
antgamtinių stebuklų. Bib- 
linėms nesąmonėms apie pa
saulio sutvėrimą per šešias 
dienas taip pat vietos nesi
randa. Autorius neleidžia 
dievui pasirodyti nė su su
tvėrimu žmogaus pagal sa
vo pavidalą.

Bet lai kalba pats straips
nio autorius. Pav.: “Gyvybė 
yra komplikuotų cheminių 
reakcijų išdava. Cheminių 
reakcijų sustabdymas iššau
kia organizmo mirtį. Bet 
cheminės organizmo reakci
jos apima ir centrinę nervų 
sistemą. Centrinė nervų sis
tema yra dvasinių funkcijų 
aparatas.”

O vienoje vietoje jis tie
siog sako, kad “gyvybės su
tvėrimas antgamtiniu bū
du lieka be eksperimentinio 
patikrinimo,” tai yra prasi
manymas, išmislas, nesąmo
nė.

Arba vėl “tarp žemės plu
tos susidarymo ir pirmosios 
vienacelės gyvybės pasiro
dymo praslinko bilijonas 
metų.” Suderink tu žmo
gus šitą Dr. Lito išvadą su 
biblijos mokymu, kad visą 
žemę dievas sutvėrė tiktai 
prieš keletą tūkstančių me
tų! Bilijonas metų prabėgo 
nuo žemės plutos susidary
mo iki atsirado vienacelė 
gyvybė! O kiek milijonų me
tų turėjo praeiti, kol iš tos 
vienacelės gyyybės išsivys
tė tokie sudėtingi organiz

mai, kaip žmogaus organiz
mas!

Bet ir vėl lai autorius pa
sakoja:

“... Gyva sistema išsivys
tė iš negyvų organinių jun
ginių. Šitas kelias truko 
daugiau kaip bilijoną me
tų... Gyvybės išsivystymas 
yra ilgas ir nuolatinis bio
cheminis procesas. Gyvybės 
sukūrimas negalėjo būti 
staigus aktas. Staigus gy
vybės sutvėrimas vargiai 
gali rasti vietos tarp šitų 
procesų... Gyvybių išsi
vystymas yra nukleino 
rūgščių cheminio išsivysty
mo išdava...”

TARP JŲ SKIRTUMO 
LABAI MAŽA

Chicagos “Vilnis” (liepos 
7 d.) vedamajame “Nedaro 
skirtumo” sako:

Vienas respublikonas kon
gresmanas labai tiksliai api
būdina mūsų dvipartinę siste
mą. Jaunas vyrukas parašęs 
jam laišką, pareikšdamas pa
linkimą į amerikonišką politi
ką ir klausdamas patarimo, 
prie kurios partijos — demo
kratų ar respublikonų — būtų 
pelningiau prisidėti.

Kongresmanas atsakė: “Sū
nau, nedaro skirtumo, kurią 
partiją pasirinkai. Rimtai ap
galvok ir pasirink tą, kurioje 
pasirodys goriausi šansai tapti 
išrinktu.“

O štai ir įrodymas, kad mi
nimas kongresmanas žino, ką 
šnekąs:

Demokratas Alabamos se
natorius John J. Sparkman ir 
respublikonas New Jersey se
natorius Clifford P. Case abu 
be jokios , išimties indorsayo 
prezidento Johnspno vedamą 
politiką Vietname.

Sparkman saike“Aš i’e- 
mJn mūsą griežtą nusistatymą 
sulaikyti agresiją Vietname. 
Aš pats prisidėjau suformavi
me šios politikos.“

Gi senatorius Case net su 
teisybe ir faktais, “prasilenkė“ 
sakydamas, kad ne tik daugu
ma Kongreso narių, bet šalies 
visuomenė remia prezidento 
poziciją Vietname.

Didelis lietuvių pasisekimas 
Bulgarijoje

Penkiuose Bulgarijos 
miestuose prasidėjo tarp
tautinis kamerinės muzi
kos festivalis, kuriame Lie
tuvai atstovauja Lietuvos 
Valstybinės filharmonijos 
styginis kvartetas. Ridino 
mieste įvyko pirmasis Lie
tuvos muzikantų pasirody
mas. Bulgarijos telegramų 
agentūros pranešimu, 
Lietuvos muzikantų kon
certas turėjo didelį pasi
sekimą. “VN”

Į Glinkos vardo konkursą
Vilniuje, Filharmonijos 

koncertų salėje, įvyko kan
didatų į visasąjunginį Glin
kos vardo vokalistų kon
kursą respublikinė perklau
sa.

Kelialapius į Maskvą iš
kovojo konservatorijos stu
dentė Nijolė Ambrozaitytė, 
operos solistai Juozas Če
pulis ir Eduardas Kaniava.

“VN’

MOKYKLOJE YRA 
OSVENCIMO MUZIEJUS

Osvencimas! Keturi mi
lijonai moterų, senių ir vai
kų rado savo kapą šiame 
baisiame pragare. Apie tai 
visada primins žuvusiųjų 
kapai, per stebuklą išlikę 
gyvi kaliniai, dokumentai 
ir knygos, muziejai. Toks 
muziejus neseniai buvo ati
darytas ir Vilniaus 8-o jo j e 
vidurinėje mokykloje.

švenčia ir džiūgauja 
Lietuva

Jau eina į pabaigą dainų 
švenčių ratas, kuris apėmė 
visą Lietuvą. Šių metų dai
nų šventės yra skirtos Ta
rybų Lietuvos 25-mečio su
kaktuvėms atžymėti, tad 
atitinkamai apipavidalina
mos papuošimais, dekoraci
jomis, plakatais, skaitmeni
mis “XXV” ir kitokiais sim
boliais, primenančiais nau
josios Lietuvos amžiaus ket
virtį.

Aną sekmadienį, birže
lio 27 dieną, sukaktuvinės 
dainų šventės įvyko dešim
tyje Lietuvos rajonų — Ak
menės, Biržų, Molėtų, Tra
kų, Ukmergės, Kretingos ir 
k. Didelė tradicinė šventė 
įvyko Rambyno kalne, Šilu
tės rajone, kur susirinko 
svečiai net iš 8 rajonų, o 
taip pat iš Baltarusijos ir 
Estijos, nes tai buvo tautų 
draugystei skirta šventė. 
Atvyko į Trakus ir buvusi 
Lietuvoje Amerikos lietuvių 
grupė, kurios vadovas Jo
nas Gasiūnas svečių vardu 
pasveikino šventės dalyvius.

Matydami didžiules mi
nias žmonių, suplaukusių į 
šventę Trakuose, gausų dai
nininkų, šokėjų, muzikantų 
būrį, svečiai amerikiečiai 
kalbėjo: “Kokie tai niekšai 
tie dipukai ir reakcininkai, 
kurie pas mus skelbia, būk 
žmonės į tokias šventes esą 
varu suvaromi. O čia visur 
matome nuoširdų džiaugs
mą, linksmus veidus, girdi
me gražias draugystės dai
nas, šokančius jaunus ir se
nus. Tai paliki lietuviška 
šventė krašte, kuris taip il
gai buvo atkirtas nuo Lie
tuvos1.” !

Kitą sekmadienį; liepos 4 
d., įvyks dar kelios pasku
tinės dainų šventės rajonuo
se. Jų tarpe bus Žemaičių 
festivalis: prie Platelių eže
ro, į kurį suvažiuos žmonės 
iš visos Žemaitijos. O pas
kui — liepos 17-18 įvyks di
džiosios sukaktuvių iškil
mės Lietuvos sostinėje Vil
niuje.

Apie Alės Rūtos romaną
Antanas Miškinis parašė 

Alės Rūtos (Nakaitės-Ar- 
bienės) romano “Kelias į 
kairę” recenziją, kuri tilpo 
“Tėvynės Balse.” Recenzen
tas nagrinė j a Amerikoj e gy
venančios autorės romaną 
ir pripažįsta jame pasireiš
kiantį įdomų vaizdavimo 
būdą. Nors recenzentas ir 
mato kai kuriuos trūkumus, 
bet visumoje esą romanas 
skaitosi gerai ir daug ką at
skleidžia iš lietuvių gyveni
mo Amerikoje.
Plinta saviveikla Vilniuje

Kaip ir visoje Lietuvoje, 
didėja saviveiklininkų eilės 
ir sostinėje Vilniuje. Prieš 
dvejus metus—1963 metais 
—Vilniuje saviveiklos daly
vių buvo 25 tūkstančiai žmo
nių, o dabar įvairių šakų 
meninėje saviveikloje daly
vauja daugiau kaip 30 tūks
tančių žmonių. Jau nekal
bant apie aukšto lygio savi
veiklos ansamblius, veikian

Mokyklos muziejuje kol 
kas dar nedaug eksponatų. 
Stenduose nuotraukos, pie
šiniai, iškarpos iš laikraš
čių ir žurnalų, knygos, pa
sakojančios apie mirties 

stovyklos kalinių gyveni
mą ir kovą. Taip, tai tik 
pirmieji žingsniai; mokyk
los muziejus ir ateityje pa
sipildys įdomiais ekspona
tais.

čius Vilniaus universitete ir 
kitose aukštosiose mokyklo
se, Vilnius turi stiprius dar- . 
bininkų ir tarnautojų savi
veiklos kolektyvus. Ypač 
pasižymi Liaudies Ūkio Ta
rybos “Aido” vyrų ir mote
rų chorai, o taip pat gele
žinkeliečių vyrų choras 
“Varpas,” kuris birželio mė
nesį gastroliavo Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je, gražiai atstovaudamas 
lietuviškai dainai.

Lietuvoje statomi laivai 
užsieniui

Klaipėdoje Baltijos laivų * 
statybos įmonės atlieka 
vieną užsakymą užsieni^. 
Šį kartą laivų statytojai pa- < 
statė didelį žvejybos trau- 
lerį-šaldytuvą Graikijai. To
kio tipo laivas parduodamas • 
kapitalistinei valstybei pir
mą kartą.

Šiomis dienomis į Klaipė- ; 
dą atvyko graikų įgula per
imti tą traulerį, pavadintą 
“Rėja.” Tokio tipo žvejybos . 
laivų GrąikHa neturėjo, to
dėl į pirmąjį reisą graikus . 
lydės prityrę. klaipėdiečiai 
žvejai. Graikui apmokys . 
Socialistinio \ Darbo Didvy
ris kapitonas V. Michaska 
ir vyresnysis žuvies gavy
bos meistras Socialistinio . 
Darbo Didvyris J. Barusį- : 
vičius bei kiti.

Graikų kapitonas Apros 
Vulomanos liko patenkintas 
laivu, padėkojo klaipėdie
čiams laivų statytojams už 
aukštą apdailos darbų ko
kybę. Artimiausiu laiku lai
vas “Rėja” išplauks į pir
mąjį reisą prie Afrikos 
krantų.
Mokinių sąskrydis Vilniuje

ŠiuO'ihetu Vilnių užplūdo^ 
apie 4,000 mokinių iš visos : 
Lietuvos. Tai geriausieji . 
Lietuvos mokyklų sporti
ninkai, atvykę į respubliki- ■ 
nį sąskrydį, kurį organizavo 
Švietimo ministerija kartu 
su respublikine sporto orga
nizacijų Taryba. Devinta
me kilometre už Vilniaus, 
Nemenčinės linkui, išaugu 
ištisas palapinių miestas. 
Tai sąskrydžio turisti
nė bazė, kurioje verda gra-< 
žus jaunatviškas gyveni
mas. Iš čia jaunimas vyks- • 
ta į varžytynes įvairiuose 
stadijonuose, į turistines ke
liones, čia vyksta varžybos z 
dėl geriausio dainų atliki*. 
mo, dėl geriausio palapinės 
aplinkos papuošimo. Be 
soprtinių varžybų, mokykli- 

/nis jaunimas aplanko istori
nes senojo ir naujojo Vil
niaus vietas, muziejus, susi
tinka su revoliucinių ir ka
ro kovų veteranais, apžiūri 
pramonės įmones, spaustu
ves. Vakar sąskrydžio da
lyviai nuvyko į brolių ka
pus, pagerbė žuvusius 
Tarybų Lietuvos laisvę, ųtf 
lietuvių tautos g y v y b ę\ 
Šiandien “Žalgirio” stadijo- 
ne įvyks visų sąskrydžio 
dalyvių paradas ir oficialus 
sąskrydžio atidarymas. Są
skrydis tęsis ligi liepos 3 d.

J. Paliukonis . 
Vilnius, 1965-VI—30

IR VĖL NUSIGANDO
Washingtonas. — Gene

rolas T. D. White, JAV ka- 
j-o orlaivyno viršininkas, 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
vėl pralenkus JAV techni
ką parodydama Prancūzi
joje lėktuvą, kuris gali vež
ti 720 žmonių.

Jis šoko, kad Tarybų Są4- 
junga tokius lėktuvus gatv 
lėtų pavartoti permetimu! 
savo armijos dalinių į prie
šo užnugarį .) ,

L
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Jįietuvos pramones geografija
“Gintaro kraštas,” “Mė

lynų ežerų kraštas,” “Ber
žų svyruoklių šalelė,”—taip 
lietuviai su meile vadino 
savo respubliką.

Gintarinė Lietuva liko. 
Kaip ir anksčiau, giliuose 
eže r u o s e atsispindi dan
gaus žydrynė. Tačiau ber
želiai tartum palinksmėjo, 
išsitiesė, ly gi u o damiesi į 
grakščius elektros perdavi- 

. mo linijų stiebus, žengian
čius nuo Lietuvos energeti
kos širdies į tolimiausius 
respublikos kampelius.

Nemuno krašto energeti
kos širdis —• tai Lietuvos 
šilainė elektrinė. Dar ne
pasiekusi net pusės savo 
galingumo, ji viena gamina 
elektros šešis kartus dau
giau, negu jos duodavo 
prieš ketvirtį amžiaus vi
sos Lietuvos elektrinės. Iš 
pastaraisiais metais res
publikos žemėlapyje atsira
dusio energetikų miesto— 
Elektrėnų — teka gaivi
nanti srovė į dešimtis se
nų ir naujų pramonės cent
rų, šimtus įmonių, į visus 
kolūkius ir tarybinius 
ūkius.

Tad Tarybų Lietuvos 25- 
mečio išvakarėse kartu su 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju Ksaveru Kai
riu mintyse pakeliaukime 
išilgai aukštos įtampos 
elektros linijų...

Klausimas: Draugas Pir
mininko pavaduotojau, kaip 
pasikeitė Tarybų Lietuvos 
pramonės geografija?

Atsakymas: Liepos 21- 
ąją Lietuva pažymi Tary
bų valdžios atkūrimo 25- 
ąsias metines. Per ketvir
tį amžiaus ji nuėjo didžiulį 
kelią nuo atsilikimo j pa
žangą.

Kaip žinoma, nacionalis
tinei buržuazijai viešpatau
jant Lietuvoje, jos ekono
mika, finansinės ir diplo
matinės priklaus o m y b ė s 
siwanciota, turėjo žengti 
Vakarų monopolijų primes- 
tvF keliu. Stambesnės įmo
nės priklausė šioms mono
polijoms, o visa likusi pra
monė — tai buvo smulkios, 
pusiauamatininkiškos įmo
nės. Šalies gamtos ištek
liai beveik visiškai nebuvo 
naudojami, bedarbių skai
čius kiekvieneriais metais 
augo.

Tarybų valdžios atkūri
mas ir Lietuvos įstojimas į 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą buvo di
dis istorinis įvykis lietuvių 
tautos gyvenime: išlaisvino 
ją nuo priespaudos ir 
skurdo, atskleidė plačias 
galimybes material i n ė m s 
bei dvasinėms jėgoms su
klestėti.

> b, Lietuva, buvusi Vaakrų 
z Europos agrariniu priedė

liu, tapo pažangia kolūki- 
*ne-industrine respub 1 i k a. 
Šiuos didžiulius pakitimus 
labai ryškiai apibūdina ir 
naujoji mūsų krašto pra
monės geografija.

Stambiais Lietuvos pra
monės centrais dar nese
niai faktiškai buvo tik Vil
nius ir Kaunas. Pokario 
metais jų skaičių papildė 
Klaipėda, Šiauliai, Panevė
žys ir.eilė kitų miestų. Pra
monės įmonės auga rajo
nų centruose, kurių vysty
masis numatytas respubli
kos gamybinių jėgų išdės
tymo schemoje.

- ~ Respublikos šiaurės va- 
•Mferuose buvo surasti dide- 

/ Ii labai gerų klinčių klodai.
Čia išaugo galingos įmonės 

I . Akmenės cemento ga-

mykla ir statybinių me
džiagų kombinatas. Iškilo 
Naujosios Akmenės mies
tas, kuris tapo stambiausiu 
statybinių medžiagų gamy
bos centru respublikoje. Jo 
įmonės aprūpina daugelį 
Tarybų Sąjungos statybų 
cementu, asbesto-cemento 
vamzdžiais, šiferiu bei ki
tais dirbiniais.

Pramonės centru tapo 
Panevėžys. Netoli šio mies
to surasta stambi puikaus 
kvarco smėlio gamtovietė. 
Pusantro-dukartus išaugo 
per kelerius metus Kėdai
nių ir Jonavos rajonų cent
rų gyventojų skaičius, šiuo
se miestuose atsirado Lie
tuvos didžiosios chemijos 
pirmagimiai —'chemijos 
kombinatas ir azotinių trą
šų gamykla. Šios įmonės 
tiekia Tarybų šalies pra
monei sieros rūgštį, aliumi
nio fluoridą, o žemės ūkiui 
‘— paprastą ir granuliuotą 
superfosfatą, amoniako 
vandenį.

Klausimas: Kas būdinga 
naujajai Lietuvos pramo
nės struktūrai?

Atsakymas: Buržuazijai 
valdant kraštą, mūsų res
publikos pramonė daugiau
siai perdi r b i n ė j o žemės 
ūkio žaliavą. Tarybų val
džios metais ypač sparčiai 
vystėsi gamybos priemonių 
gamyba. Vien nuo septyn
mečio pradžios (1959 metų) 
bendrosios produkciojs ga
myba šiose pramonės šako
se padidėjo daugiau kaip 
dvigubai.

Prieš dešimt su viršum 
metų Lietuvoje imta statyti 
laivus. Tuomet Baltijos lai
vų statykla Klaipėdoje pra
dėjo išleisti velkamas bar
žas. Dabar jūras bei van
denynus skrodžia dideli re- 
frižeratoriniai žvejybos 
traleriai, kuriuos stato ši 
įmonė. Čia taip pat stato
mi plaukiojantys dokai, ku
riuose visoje eilėje užsienio 
šalių remontuojami laivai, 
neiškeliant jų į krantą.

Žymiai padidino produk
cijos išleidimą mašinų bei 
prietaisų gamyboš įmonės. 
Jų lyginamasis svoris res
publikos industrijoje suda
ro beveik trečdalį. Dau
giau kaip penkeriopai išau
go elektrotechnikos pramo
nė ir staklių gamyba. Nau
jai sukurta elektronikos 
pramonė.

Dabar Lietuva, kuri dar 
neseniai turėdavo įvežti 
paprasčiausius įrengimus, 
užima ketvirtą vietą Tary
bų Sąjungoje pagal metalo 
piovimo setaklių gamybą. 
Ji gamina sudėtingą skai
čiavimo techniką, suvirini
mo agregatus, televizorius, 
radijo aparatus, labai tiks
lius matavimo prietaisus 
bei kitus dirbinius, prilygs
tančius goriausiems šiuolai
kinės technikos pavyz
džiams.

Smarkiai pasikeitė leng
voji bei maisto pramonė. 
Trikotažo ir avalynės fab
rikuose plačiai diegiama 
automatika, žymiai didėja 
mėsos, pieno ir konservų 
pramonės galingumai. Kau
ne statoma dirbtinio pluoš
to gamykla, kuri aprūpins 
diacetatu bei triacetatu vi
so Pabaltijo ir 1 Baltarusi
jos tekstilės įmones.

Klausimas: Kokios yra 
Lietuvos pramones arti
miausios perspektyvos?

Atsakymas: Dabar res
publikos pramonė per tris 
savaites gamina • daugiau 
produkcijos, negu buvo iš
leista per visus 1939-uosius 

— paskutiniuosius buržua
zijos valdymo metus. Per 
ateinantį penkmetį —1966- 
1970 metais — numatoma 
dar 1.8 karto padidinti pra
monės produkcijos išleidi
mą. Daugiau kaip 4 kar
tus išaugs chemijos pramo
nė, du su viršum karto — 
energetika bei mašinų ga
myba.

Iki Tarybų Lietuvos 25- 
ųjų metinių Lietuvos šilu
minėje elektrinėje bus pa
leistas ketvirtasis 150,000 
kilovatų galingumo turbi
ninis agregatas. Kėdainių 
chemijos kombinate ir Jo
navos ‘azotinių trąšų ga
mykloje išaugs azoto, fos
foro ir azoto-magnio trą
šų gamybos kompleksai. 
Čia taip pat bus gaminami 
pusfabr i k a č i a i plastma
sėms, lakams bei dažams. 
Lietuvos chemijos pramo
nės geografiją išplės tuo 
tarpu dar nedidelis mies
tas prie Nemuno — Jurbar
kas, kur išaugs galinga 
naftos perdirbimo gamyk- 
la. ,

Stambiu tekstilės pramo
nės centru taps Dainavos 
sostinė — Alytus. Čia pra
dėtas statyti medvilnės 
kombinatas, kuris gamins 
tiek produkcijos, kiek jos 
dabar išleidžia visa Lietu
vos tekstilės pramonė.

Toks galingas Lietuvos 
pramonės vystymasis nebū
tų įmanomas be nuolatinės 
broliškos visų Tarybų Są
jungos tautų pagalbos. An
tai, šimtai šalies įmonių 
padeda statyti Lietuvos ši
luminę elektrinę, apytikriai 
tiek pat — Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklą.

Ypač daug Lietuvai pa
deda Rusijos Federacija. 
Pirmaisiais pokario metais, 
patys patirdami didelius 
sunkumus, Rusijos darbi
ninkai padėjo Tarybų Lie
tuvai atkurti karo nualin
tą liaudies ūkį; Ši pagal
ba virto tvirtu ekonominiu 
b e n d r adarbiavimu. Rusi
jos Federacija tiekia Lie
tuvai daug ■ juodųjų bei 
spalvotųjų metalų, galingas 
turbinas ir presus, metalo 
vamzdžius bei automatiką, 
automobilius.

Vaalcuotą plieną, elektros 
variklius, techno loginius 
įrengimus lengva j ai, mais
to, popieriaus, chemijos 
pramonei siunčia Ukraina, 
sunkvežimius, puslaidinin
kių dirbinius, kabelius, 
medieną — Baltarusija, 
įvairius keliamuosius kra
nus — Gruzija, daug rū
šių technologinių įrengimų 
—Azerbaidžanas ir Armėni
ja, medvilnę, kailių bei odų 
žaliavą, o taip pat įvairias 
mašinas bei įrankius — Uz
bekistanas, Kirgizija, Ta
džikistanas, T u r k m ėnija. 
Už didelę pagalbą lietuviai 
dėkingi latviams bei es
tams, kazachams ir molda
vams. Mūsų resp u b 1 i k a 
savo ruožtu siunčia pro
dukciją į visus Tarybų Są
jungos ekonominius rajo
nus.

Kupina jėgų, žengia Ta
rybų Lietuva draugiškoje 
tautų-sesių šeimoje į savo 
šlovingąjį 25-metį. Nemuno 
krašto darbo žmonės kovo
ja už tai, kad respublikos 
įnašas į bendrąjį tarybinių 
tautų darbą kasdien didėtų.

E. Vaserdamas 
K. Liandzbergas

Vilnius

Ėona. — Jungtinės Vals
tijos sumažino savo prieš
taravimus prekybai su Ry
tine Vokietija.

Važiuokime pas širdingus 
mainierius!

Lietuvių protėviai 
ir gintaras

Mūsų judėjimas, dėl tam 
tikrų priežasčių, lietuvių 
mainierių tarpe per tūlą lai
ką buvo lyg ir sušlubavęs. 
Bet keleriais pastaraisiais 
metais padėtis pasikeitė. Už 
tai juos galima pasveikinti 
ir palinkėti jiems energijos 
ir ištvermės, kad jie dar
buotųsi ir ateity. Iniciaty
vos ir sumanumo jiems ne
trūksta. Svarbu, kad vyrai 
dirba ne vieni. Jiems nepa
siduoda draugės moterys. 
Jos pagamina tinkamus sko
ningus valgius, kuriais visi 
patenkinti.

Mainierių piknikas jau čia 
pat. Jis įvyksta sekmadie
nį, liepos 18 dieną. Mūsų są
žinė mums visiems turi pa
diktuoti, kad mes visi turi
me paremti šį lietuvių mai
nierių pikniką ir jame da
lyvauti. Dalyvaudami mes 
paremsime mūsų spaudą ir 
nesuvilsime rengėjų, kurie 
surengimui pikniko turi įdė
ti daug darbo ir rūpesčio.

Piknike susitiksime senų'

Lietuvis rašytojas ir jūrininkas
Kai kas iš Algimanto če- 

kuolio draugų vadina jį jū
ros vilku. Ir jie teisūs. Alg. 
Čekuolis išraižė beveik visus 
didžiuosius mūsų planetos 
vandenis. Knygų mėgėjų 
lentyną puošia ne viena jo 
knyga apie tolimas jūras, 
apie įdomų ir sunkų jūri
ninkų gyvenimą. Prieš ku
rį laiką greta seniau išė
jusių šio autoriaus knygų 
“Per tris v an d e n y n us,” 
“Perkūnas netrenktąjį lai
vą” ir kitų rpą§is t a t ė m e 
naują — jau perskaitytą ar 
numatytą perskaityti “No
riu grįžti j Kubą.”

Vien žvilgterėjęs į žyd
rą, kaip jūros toliai virše
lį (dailininkas B. Leonavi
čius), numanai, kad ir ši 
knyga apie jūrą.

Pirm i a u s i a, kaip yra 
įpratę visi smalsūs ir ne- 
nekantrūs skaitytojai, per
žiūri iliustracijas. Knygo
je jų gausu. Tai paties au
toriaus darytos nuotrau
kos laivuose, Afrikoje, Ku
boje.

Nuotraukos pirmiausia 
reprezentuoja knygą. Jos 
turi sužadinti skaitytojų 
norą daugiau sužinoti iš 
paties kūrinio. Antra foto
nuotraukų funkcija, mano 
manymu, yra papildyti patį 
tekstą, jį pailiustruoti. Abi 
šias funkcijas knygoje 
“Noriu grįžti į Kubą” 
spausdinamos fotografijos 
kuo puikiausiai atlieka. To
kią išvadą padarai jau per
skaitęs knygą.

Man atrodo, kad abi šios 
knygos dalys — ir “Dvi ro
žės jūrininkams,” ir “No
riu grįžti į Kubą”—galima 
pavadinti menininiais kelio
nių reportažais, nors nei 
literatūros, nei žurnalisti
kos teorijoje toks žanras ir 
neminimas. Bet tai nesvar
bu. Kiekiveno rašytojo už
davinys — praturtinti lite
ratūrą savu žodžiu, nauju 
ir įdomiu. Ir šita uždavinį 
Alg. Čekuolis puikiai atlie
ką.'

Ne vienas berniukas dar 
mokyklos suole svajojo apie 
tolimas, keliones, pilnas 
nuotykių ir roman tikos. 
Alg. Čekuolis nesistengia 
sukurti dirbtiną romantiš
kumo atmosferą, žinoma, 
knygoje yra ta išsvajota 
romantika, bet ne limona
dinė, o rusti ir-atšiauri. Ne 

kovotojų ir darbuotojų.
Kelio tolis neturi sutruk

dyti mus nuo dalyvavimo 
piknike. Mums patiems, kad 
pasiekti pikniko vietą, yra 
200 mylių į vieną pusę. Bet 
tai tik men k n i e k i s tokia 
kelionė. Gerais keliais gam
tiniame grožyje padaryti 
tokią kelionę — tai tik džiu
gus pasitenkinimas.

Liepos 18 dieną trupučiu
ką išsijudinkime ir pagal
vokime, kad tai yra garbin
ga Pennsylvanijos lietuvių 
mainierių diena, ir jie šir
dingai kviečia mus pas juos 
atsilankyti. Pikniko vieta 
gamtiškai graži, tarp me
džių ir žalumynų. Žinome, 
kad kiekviena sueiga, kiek
vienas susitikimas su drau
gais ir draugėmis — tai 
gyvenimo eleksyras. Todėl 
tą dieną būkime entuziastai 
ir, kieno sveikata leidžia, — 
dui į lietuvių mainierių pik
niką!

J. A. Bekampis

I 

apie ją galvoja ir plaukio
jančių bazių ekipažas, kai 
siaučia audra, kai tralas 
įkyriai iškyla į paviršių tik 
su keliom žuvelėm, kai ap
link pulkai ryklių, tykojan
čių grobį, kai triumuose 
reikia tampyti sunkias žu
vų prikrautas dėžes.

Verti puslapį po puslapio 
ir supranti — tam, kad tu 
patenkintas valgytum prie 
savo stalo silkę, reikalingas 
sunkus ir varginantis dar
bas, kurio neišmatuosi jo
kiais prietaisais, apie kurį 
žino tik patys jūrininkai ir 
žvejai. O dabar, perskai
tęs Alg. Čekuolio knycą, 
žinai ir tu.. Ir gimsta giliai 
širdyje nepaprasta pagar
ba tiems I žmonėms, užgrū
dintiems ! uraganuose, vėt
rose, sūriame jūros vande- 

i nyje, dundančiame mašinų 
skyriaus būgne, — sunkia
me, bet garbingame darbe. 
Už triūsą reikėtų jiems 
įteikti ne tik dvi rožes, bet 
ištisą puokštę...

'Dirbant su tarybi n i a i s 
žvejais Ramiajame vande
nyne, kur buvo žvejojama 
Kubai, Alg. Čekuoliui nu
sišypsojo laimė —< kaip vie-! 
nintelis tarybinis jūrinin-1 
kas, mokąs ispanų kalbą, 
jis buvo pakviestas i kran
tą dirbti mūšų šalies at
stovybėje Kuboje vertėju.

Manau, nėra reikalo aiš
kinti, kodėl milijonai žmo
nių taip akylai seka visus 
įvykius Laisvės saloje, ko
dėl kiekvienas iš ten grįžu
sio žmogaus žodis yra gau
dyte gaudomas. Alg. Če
kuolis nekartoja tų faktų, 
kuriuos žinome iš spaudos 
ir radijo. Gyvais, jaudi
nančiais, ryškiais štrichais 
jis atkuria ištisą galeriją 
įvairiausių žmonių paveiks
lų, įdomias Kubos kasdie
nybes. Čia ir mūsų tary
biniai specialistai, ir užsie
nio korės pondentai, “ob
jektyviai” informuoją savo 
agentūras apie padėtį Ku
boje, ir patys kubiečiai — 
temperamentingi, atsidavę 
revoliucijai žmonės. “Tu ne
klausk, kaip mes gyvenam. 
Tu paklausk, kuo mes gy
venam!” sako Havanos au
tobuso konduktorius Mari
jus Suaresas. Atrodo, kad 
tuos pačius žodžius galėtų 
pakartoti kiekvienas revo-

Baltijos jūros bangos iš
meta į krantą didesnių ir 
mažesnių gintaro gabalėlių. 
Žmonės juos renka ir daro 
iš jų papuošalus. Gintari
niai papuošalai labai bran
ginami.

Senovės lietuviai nežino
jo, iš ko ir kaip susidarė 
gintaras. Apie jo atsiradimą 
jie sekė pasakas. Vienoje 
pasakoje sakoma, jog Balti
jos jūros dugne, gintarinėje 
pilyje, gyvenusi deivė Jūra
tė. Ji pamilusi žmogų—gra
žuolį Kastyti ir pasikvietu
si jį j savo pilį. Apie tai su
žinojęs Perkūnas, visų dei
vių tėvas, ir labai supykęs. 
Žaibu jis sugriovęs gintari
nę pilį, nutrenkęs Kastytį, o 
Jūratę prikalęs prie su
griautos pilies sienos. Ji 
prikalta ir dabar tebever
kianti, o Baltijos bangų iš
plaunamas gintaras — tai 
pilies griuvėsių skeveldros 
ir Jūratės ašaros.

Iš tikrųjų gintaras susi
darė ne iš povandeninės pi
lies sienų ir ne iš deivės 
ašarų. Seniai, labai, seniai 
toje vietoje, kur dabar yra 
Lietuva ir Baltijos jūra, bu- 

| vo sausuma, apaugusi spyg- 
i loiuočiais medžiais. Prieš 
kelis šimtus tūkstančių me
tų čia atslinko iš Šiaurės le
dynai. Slinkdami jie išvertė 
medžius ir apklojo juos sto
ru ledų sluoksniu. Ledams 
ištirpus, vanduo apsėmė di
džiulius žemės plotus. Atsi
rado Baltijos jūra. Medžiai 
vandenyje supuvo ir pavirto 
dumblu, o iš jų sakų susi
darė gintaras.

Žmonės Lietuvoje tuomet
..... ..  1 7’ ...........*

IŠ LAIŠKŲ
Vienas veikėjas neseniai 

gavo iš Lietuvos rašytojo 
A. Venclovos laišką. Mano
me, kad jis bus įdomus ir 
kitiems “Laisvės” skaityto
jams, ne tik adresatui, todėl 
kai ką iš jo čia ir paduo
dame. Be kita ko jis rašo:

Džiaugiuos, kad iš Lietu
vos gaunate nemaža knygų, 

plos rodo mūsų pastangas 
i keliant savo tautos kultūrą. 
Nors' šiuo metu Lietuvoje 

(250 tūkstančių televizijos 
.priimtuvų, nors visi naudo
jasi radiju ir skaito laikraš
čius, bet ir knyga pas mus 
—pirmojo būtinumo daly
kas. Štai dėl ko į knygą at
kreiptas toks didelis dėme
sys. S. Smirnovo “Bresto 
tvirtovė,” berods, lietuvių 
kalba neišleista, — jeigu tik 

'pamatysiu ją išleistą, tuoi 
išsiųsiu Jums.

Vilnius ruošiasi sutikti 
svečius. Mums neatrodo, 
kad priimti svečius būtų jau 
taip sunku. Neskaitant jau 
esančių Vilniuje viešbučių, 
kaip tik baigtas statyti dar 
vienas su didžiuliu restora
nu ir 300 vietų. Manome, 

liucinės Kuobs patriotas...
Knyga parašyta papras

ta, lakoniška, nuotaikinga 
kalba, nuo pirmos iki pas
kutinės eilutės persunkta 
paties autoriaus pasaulė
jauta ir pasaulėžiūra.

“Rašau tik apie tai, ką 
pats mačiau/” — pažymi 
knygos viduje autorius. Ir 
skaitytojas tiki juo, nes 
kiekvienas knygos vaizdas 
yra permąstyta ir įpras
minta šių dienų gyvenimo 
tiesa.

H. Kobeckaitė 

dar negyveno, nes čia buvo 
labai šalta, pūtė žvarbūs 
šiaurės vėjai. Neaugo nė 
miškai. Žemės paviršių den
gė krūmai, žolės ir sama
nos. Tuo laiku Lietuvoje 
veisėsi tankiais plauk a i s 
apžėlę raganosiai ir mamu
tai.

Ilgainiui oras atšilo, ir 
susidarė palankios sąlygos 
žmonėms apsigyventi. Žmo
nės į Lietuvą atklajojo iš 
pietų. Jie priėjo jūrą ir ap
sistojo. Tie žmonės buvo 
lietuvių protėviai. Nuo jų 
apsigyvenimo Pabaltij y j e 
praslinko jau vienuolika 
tūkstančių metų. Skaityti ir 
rašyti jie nemokėjo. Rašytų 
žinių apie save nepaliko. 
Apie jų gyvenimą mes suži
nome tik iš žemėje randamų 
akmeninių arba metalinių 
įrankių, ginklų ir papuoša- 
lų.

Kai kurie papuošalai jau 
tada buvo padirbti iš ginta
ro. Lietuvių protėviai ne tik 
puošėsi gintaru, bet ir mai
nydavo jį į kitų kraštų dir
binius. Lietuvos gint arą 
pirkliai nugabendavo net į 
Viduržemio jūros pakran
tes. Ten tuo metu jau buvo 
raštingų ir mokytų žmonių. 
Jie domėjosi gintaro platin
tojais ir pavadino juos ais
čiais. 98 metais romėnų ra
šytojas Tacitas pirmas ap
rašė aisčių gyvenimą ir pa
pročius. Vėliau aprašymai 
gausėjo. IŠ jų mes kai ką 
sužinome apie savo protė
vius. Toms žinioms atsiras
ti, kaip matome, padėjo gin
taras.

J. Jurginis

kad nebus sutrikimų nei su 
maistu. Aš pats šiomis die
nomis išvykstu į Palangą 
pailsėti (paskutiniu laiku 
rašiau atsiminimus iš 1940 
m. ir kitus dalykus ir jau
čiuos gan smarkiai pavar
gęs), bet jubiliejinėms iškil
mėms tikiuos atvykti į Vil
nių. O čia iš tikrųjų bus 
ko pasižiūrėti: dainų šven
tė, įvairiausios parodos, be 
to, ir su mūsų svečiais su
sitikti bus labai malonu.

Šiomis dienomis Vilniuje 
vyksta vadinamasis “Poezi
jos pavasaris,” kuriame da- 
lyvąuja daugelis poetų. Aš 
nedalyvauju, nes, kai jis 
prasidėjo, buvau užimtas te
atrų festivalyje: visi res
publikos teatrai rodė nau
jausius savo spektaklius, 
skirtus jubiliejui. Panevėžio 
teatras, kuriame vadovaują 
labai talentingas režisierius 
J. Miltinis, rodė mano roma
no “Gimimo diena” insceni
zaciją. Labai įdomu buvo 
žmones, kuriuos sukūrė ma
no fantaziją, pamatyti da
bar gyvenančius scenoje.

Pavasaris pas mus šaltas. 
Tik paskutinėmis dienomis 
oras atšilo, bet nežinia, ar 
jau visam laikui. O norisi 
geresnio oro, nes jeigu šal
ta, mažas maloumas ir pa
jūryje.

Jūsų
A. Venclova

PREZIDENTO ŽUDIKUS 
BAUS MIRTIMI

Washingtonas. — JAV 
Atstovų butas priėmė bilių, 
kad prezidento ir vicepre
zidento užmušėjus baustų 
mirtimi. Bilius pasiųstas į 
Senatą. Aišku, kad jis ir 
ten bus priimtas.
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MŪSŲ KAUNAS - STUDENTŲ MIESTAS
Kaunas dažnai vadinamas 

“industriniu” “kultūriniu,” 
“moksliniu” miestu. Prie 
šių trijų nuolatinių epitetų 
paprastai priduriamas dar 
vienas — “studentiškasis.”

Miestas gražuolis, išsidės
tęs gražiose didžiausių Lie
tuvos upių — Nemuno ir 
Neries pakrantėse, taip pat 
yra stambiausias respubli
kos centras, kuriame ruo
šiami nacionaliniai aukš- Į
čiausiosios kvalif i k a c i j o s! dyme — nemaža studentų 
kadrai. Kaunas “monopoli- yra vietos tarybų deputatai, 
zavo” inžinierių, agronomų, liaudies draugovininkai, vi-

Pasikalbėjimas apie Kauną
zootechnikų, veterina rijos 
darbuotojų, gydytojų ruoši
mą. Kas dešimtas miesto 
gyventojas — studentas. 
Kauno aukštosiose mokyk
lose galima įgyti bet kurią 
iš. 100 industrijos, žemės 
ūkio, medicinos, pedagogi
kos specialybių.

Studentai jau seniai tapo 
miesto šeimininkais. Jie ak
tyviai dalyvauja miesto val-

s u o m eniniai autoinspekto
riai j liaudies tarėjai.

Laboratorijose ir katedro
se studentai gvildena prob
lemas, kurios turi didelę 
reikšmę liaudies ūkiui. Vien 
tik visuomeninis studentų 
projektavimo - konstravimo 
biuras prie Kauno politech
nikos instituto plečia 110 
respublikos kolūkių ir tary
binių ūkių vidinius elektros 
tinklus. Šis biuras suprojek
tavo 22 mokyklas, 10 ligo
ninių, 14 valgyklų ir kavi
nių, paruošęs šiems pasta-

tams taip pat ir techninę 
dokumentaciją.

Aplink Kauną statomi išti
si studentų miesteliai. Kai
riajame Nemuno krante 
baigta statyti Lietuvos žemės 
ūkio akademijos mokymo 
centro pirmoji eilė su dau
gybe korpusų, technikos 
paviljonais, 
ištisais namų kvartalais 
profesoriams, dėstytojams 
ir mokomojo ūkio^darbinin- 
kams. Šiomis dienomis pir
muose mokymo pastatuose 
įsikūrė Politechnikos insti
tuto studentai. Jų akade
minis miestelis bus dar di
desnis — jis užims 65 hek
tarų plotą. Didžiulę dalį 
statybos darbų atlieka stu
dentai vasaros atostogų me
tu.

Šių metų vasarą Tarybų 
Lietuva mini savo 25-metį. 
Puikią dovaną šventei ruo
šia studentų miestas—Kau
nas. Vien tik šiemet miesto 
aukštosios mokyklos išleis 
specialistų trigubai dau
giau, negu buržuazinė Lie
tuva buvo išleidusi per 20 
metu.

Žurnalas “Švyturys” at
spausdino neseniai turėtą 
pasikalbėjimą su Kauno 
miesto komiteto pirmuoju 
sekretoriumi Kazimieru 
Lengvinu. Pasikalbėjimas 
įdomus ir mums tuo, kad iš 
jo daug sužinome apie Kau
na išvakarėse Tarybų val- 

bendrabučiais, džios Lietuvoje atkūrimo 
25-jų metinių. Jis seka:

“švyturys”: Šiuose pusla
piuose spausdiname įspūdin
gos Kauno miesto dainų ir šo
kių šventės nutraukas.

K. Lengvinas: Taip, šventė 
vyko sėkmingai. Savo meną jo
je demonstravo 6,5 tūkstančio 
dainininkų, muzikantų, šokė
jų, na,, o publikos, tur būt, 
niekas nesuskaičiavo. ’ Atrodo, 
visi buvo patenkinti. Bet ne 
vien tiktai dainų aidais ir mu
zikos akordais garsėja Kau
nas. Ne mažiau garsiai gau
džia mašinos naujuose fabri
kuose. . .

“švyturys” Be abejo, 
industrinis centras. Kiek 
tų išaugo jo pramonė, 
nant su paskutiniaisiais
žuazijos valdymo metais?

K. Lengvinas: Dvylika

juk 
kar- 
lygi- 
bur-

SU

Nuotraukoje: Kauno aukštųjų mokyklų studentų grupė miesto apylinkėse.
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Nuotraukoje: Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų miestelis.

Nuotraukoje: studentų projektavimo biuras prie Poli
technikos instituto. Priekyje—skyriaus viršininkas M. Svir- 
butavičius (dešinėje), mechanikas fakulteto III kurso stu
dentas J. Stoškus ir chemijos technologijos fakulteto II kurso 
studentė R. Z akytė.
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Nuotraukoje:
dagoginės mokyklos studentai kartu

užsienio studentai — Kauno svečiai.
kauniškiaissu savo

Potstdamo (VDR) 
kolegomis.

aukštosios pe

siose mokyklose jau dabar 
vyksta susitikimai su btf^Fu- 
siais pogrindininkais ir parti
zanais, Liaudies seimo atsto
vais, su svečiais iš broliškųjų 
respublikų, šiomis dienomis 
devintame forte, dalyvaujant 
buvusiems politkaliniams, į- 
vyks didžiulis mitingas, mi
nint jų išvadavimą iš buržua
zinio kalėjimo.

Mes šventai saugome žuvu
sių revoliucijos kovotojų atmi
nimą. Jubiliejaus dienomis 
dešimtys tūkstančių kauniečių 
aplankys keturių komunistų 
sušaudymo vietą, trijų tarybi
nių partizanų nužudymo vie
tą Ąžuolyne, Tarybų Sąjungos 
Didvyrio J. Aleksonio žuvimo 
vietą Vilijampolėje, masinius 
kapus šeštame, devintame for
tuose, Šančių brolių kapinėse.

Pagerbę žuvusius už mūsų 
tarybinės tėvynės laisvę, š^n- 
tiškai papuošta Laisvės afflfta, 
Lenino prospektu ir kitoįįiis 
gatvėmis kauniečiai rinksis 
prie Kauno jūros didžiulei 
sporto šventei, klausysis gau
sių saviveiklos pasirodymų.

“švyturys”: Dėkojame už 
interviu.

puse karto. 1939 metais pra
monėje dirbo 15,600 kaunie
čių. ..

“Švyturys”:... buvo 22 tūks
tančiai bedarbių...

K. Lengvinas: Matyt, čia tu
rima galvoje tik oficialiai re
gistruoti bedarbiai, neskaitant 
kelias dienas per savaitę dir
bančių bei sezoninių darbinin
kų, neskaitant badmiriaujan- 
čių jų šeimų. Po išvadavimo 
nuo fašistinių grobikų smar
kiai nukentėjusioje Kauno 
pramonėje dirbo tik 9,400 
žmonių. Broliškų respublikų 
pagalbos dėka miestas pakilo 
iš griuvėsių. Šiandieną pramo
nėje dirba 66,700 kauniečių. 
Devyniasdešimt aštuoniose į- 
monėse jie gamina audinius ir 
stakles, avalynę ir radijo im
tuvus, baldus ir elektromoto- 
rus, popierių ir automatus. Iš
augo tokie pramonės gigantai, 
kaip šilko-pliušo kombinatas, 
Radijo gamykla, Ketaus lie
jykla, gelžbetoninių konstruk
cijų gamyklos. Neatpažįstamai 
pasikeitė ir senosios Kauno į- 
monės: “Litekas”, “Inkaras”, 
“Drobė”, “Metalas” (dabar J. 
Greifenbergerio v. mašinų ga
mykla). Praėjusiais metais 
miesto pramonės bendroji 
produkcija sudarė daugiau 
kaip pusę milijardo rublių. 
Per keturis šių metų mėnesius, 
viršijus planą, papildomai pa
gaminta produkcijos už 3 mi
lijonus rublių. Iki Tarybų Lie
tuvos dvidešimt penktųjų me
tinių dirbtinio pluošto gamyk
la — vieną didžiausių Euro-

, poje — pirmoji Tarybų šaly 
i pradės gaminti triacetatinį 
. pluoštą, auganti Dzeržinskio 
vardo staklių gamykla išleis 
padidinto tikslumo koordinaci
nių staklių seriją. Montuojami 
įrengimai didžiuliame medvil
nės verpimo fabrike, automa
tizavimo priemonių gamyklo
je. .

“švyturys”: Kaunas dažnai 
vadinamas ir respublikos pra
monės kadrų kalve. ..

K. Lengvinas: Ne be pa
grindo, Politechnikos institutą 
kasmet baigia beveik pustre
čio karto daugiau inžinierių, 
negu jų buvo paruošta per vi
są buržuazijos valdymo laiko
tarpį. Keturiose miesto aukš
tosiose mokyklose 17,400 stu
dentų mokosi 78 specialybių, 
o septyniolikoje specialių vi
durinių mokyklų bei techniku
mų semiasi mokslo žinių 12,- 
800 moksleivių, šiandien jau 
džiugina akis pirmieji pasta
tai busimajame Politechnikos 
instituto miestelyje.

“Švyturys”: Įsivaizduokime 
akimirkai žmogų, kuris nema
tė Kauno dvidešimt penkerius 
metus, nematė karo žaizdų 
nei pokarinių statybų.. .

K. Lengvinas: Jis greit pa- vieši grupė Čekoslovakijos 
siklystų.^ Miesto teritorija tri- moterų komiteto veikėjų—

Nuotraukoje: Lietuvos že
mės ūkio akademijos ketvirto 
kurso studentas, vietos tarybos 
deputatais Stasys Šimkus.

ŽODIS KASKART 
STIPRESNIS

Tai tradicija jau tapo. 
Kasmet pavasarį Kauno 
Profsąjungų kultūros rū
mų vaizduojamosios dailės 
studijos nariai ruošia savo 
darbų parodėlės, kuriose 
lyg ir atsiskaito prieš žiū
rovus, užmezga su j$is 
Čiurlionio vardo dailės mu
ziejuje.

—(------------------------

Viešnios iš Čekoslovakijos
Tarybinių moterų komite

to kvietimu T. Sąjungoje

Nuotraukoje: Kauno Politechnikos instituto radioelektro
nikos fakulteto IV kurso studentas A. Truskauskas sukonst
ravo originalią elektroninę aparatūrą mikrovariklių para
metrams matuoti. Naudodami šią aparatūrą, projektuotojai 
galės konstruoti variklius dešimt kartų greičiau.

traukoje: ŽFūJenTai—i ausies draugovininkąi 
• (Iš kaįrės) V. šapovalenka, V> švedas, M. Rungą.

Nuotraukoje: štai jie—-būsimieji 55 specialybių inžinieriai, kuriuos ruošia Kauno Poli
technikos institutas. >

gubai išsiplėtė, pokario me
tais pastatyta daugiau kaip 
400 tūkstančių kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. 
Kiekvieną ilgiau nebuvusį 
Kaune stebina nauji daugia
aukščių namų kvartalai Vili
jampolėje
Raudondvario plente, Ramy
bės gatvėje, hidroelektrinės 
rajone, šiais metais iki jubi
liejaus dienų miesto statybi
ninkai perduos gyventojams 
40 tūkstančių kvadratinių me-

Petrašiūnuose,

komiteto generalinė sekre
torė Ana Karlovska, komi
teto prezidiumo narės Ire
na D i u r i š e v a ir Božena 
Gašikova. Viešnios, Tary
binio moterų komiteto na
rės Veros Ryžkovos lydi
mos, atvyko į Vilnių.

Senovinių pinigų lobis
Vilniaus rajono Kelno-

trų gyvenamojo ,ploto. Stiebia- brydzės kaimo gyventoji 
si 1 anksti nirmipii dpšimiipc . . . ° ««*<si į aukštį pirmieji dešimties 
aukštų pastatai.

Kaune kasdien keleiviniai \1- 
lėktuvai keturioms dešimtims ris buvo aptiktas sodinant 
reisų, jo gatvėmis važinėja 66 J bulves, rasta apie 500 XVII 
linijų autobusai, sėkmingai ’ 
tiesiama pirmoji troleibusų li
nija. Šiuo metu mieste jau 270 
tūkstančių gyventojų. Tartum 
vienos šeimos vaikai jame gy
vena daugelio tautybių žmo
nės. Kurdami dar šviesesnę 
rytdieną, jie šventai saugo 
Kauno proletariato revoliuci
nes tradicijas.

“Švyturys”: Taip, ir iš mū
sų ainių atminties neišdils ke
turiasdešimtųjų metų laisvės 
vasara. Kaip pasitinka kau
niečiai šlovingąjį dvidešimt- 
penkmetį?

K. Lengvinas: Tarybų val
džios Lietuvoje atkūrimo dvi
dešimt penktųjų metinių iš
kilmingą minėjimą surengsi
me Muzikos teatro salėje,-kur 
prieš 25 metus įvyko istorinis 
Liaudies seimo posėdis.

Įmonėse, įstaigose, aukšto-

rado senovinių monetų 
Moliniame puode,

šimtmečio pirmosios pusės 
monetų. Jų tarpe — įvai
rūs belgų, lietuvių, lenkų, 
švedų ir prūsų metaliniai 
pinigai.
kontaktą.

Šių, jubiliejinių, • metų 
studijos darbų paroda — 
gausi autorių ir darbų 
skaičiumi. Parodoje daly
vauja 18 įvairių profesijų 
žmonių, kurie eksponuoja 
apie 80 dailės kūrinių (dau
giausia tapybos, mažiau 
grafikos ir Skulptūros dar
bų). Nemažą dalį sąvodąjj- 
bų dailininkai mėgėjai ek£X 
ponuoja šiuo metu vai
ki a n č i o j e liaudies meno 
meistrų parodoje — M. K.
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£T. PETERSBERG, FLA
Su pirmąja turistų grupe 

į Lietuvą buvo išvykęs drg. 
G. Gendrėnas. Šiomis dieno
mis jis grįžo. Jis pasitenki
nęs smagia kelione ir vieš
nage. Grįžo ir Ona Klimie- 
nė, ji dabar su savo Petre
liu leidžia linksmai atosto
gas Montelloje pas savuo- 

\ sius. Kada grįš namo, ne
teko sužinoti.

Drg. J. Ragauskas ruo
šėsi kartu važiuoti su ta pa
čia grupe. Pirma važiavimo 
pasuko į Pennsylv a n i j o s 
valstiją pas pažįstamus pa
sisvečiuoti. Kaip girdėjome, 
jam ten teko susirgti ir ne- 
tek* pamatyti Lietuvos.

Sb antrąja turistų grupe 
išvažiuoja drg. Bronius Jan
kauskas ir d-gė Rožė Samu- 
lionienė. Prieš išvažiuoda
ma viešėjo Čikagoje. Iš Lie
tuvos grįžusi vėl ten kiek 
laiko praleis, vėliau grįš na
mo ir stos padėti ruošti pa
rengimus.

Buvo susirgęs drg. J. Se
nienas, teko jam kelias die
nas pabūti ligoninėje, tik iš
tyrus jo sveikatos sušluba- 
vimą paleistas grįžti namo. 
Su draugu Jonu Blaškiu ap
lankėme ilgai ir sunkiai ser
gančią drg. Alenutę Berno
tienę Šv. Juozapo ligoninėje, 
Taupos mieste, besigydan
čiu Mudviem ten bebūnant 
daug buvo atėję pas ją lan
kytojų.

Ligoniams linkėjimai grei
tai susveikti.

LLD 45 kuopos susirinki
me liepos 4 d. vienos minu
tės atsistojimu pagerbtas 
miręs Pranas Pakalniškis. 
Gaila draugo, perdaug anks
ti jis išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo.

Kuopa gavo • -mirusios 
Marcelės Gailiūnienės pali- tinius Eastone vieta labai 
kimą. Kuomet sueis metai graži ir oras pasitaikė kaip 

tik piknikui. Publikos taip
gi buvo gražus būrelis iš 
arti ir toli. Suėjau draugus 
iš gana tolimų miestelių, 
kuriems teko paspausti ran-

žus, patarnavimas puikus. 
Lauksime daugiau Jūsų pa
rengimų. Didelis ačiū sun
kiai dirbusioms gaspadi- 
nėms ir jų vadovei Rama
nauskienei.

Dabar noriu priminti 
draugams mainierių pikni
ką, kuris įvyks sekmadienį, 
liepos 18 d. Vieta tarp Lake 
Wood ir Mahanoy City, prie 
kelio 4 5, Hosensock Town
ship, Martišin Grove. Pra
šome atidžiai sekti “Lais
vėje” pikniko kelrodį. Lauk
sime jūsų, draugai, atsilan
kant į mūsų parengimą, kur 
galėsime pasikalbėti padai
nuoti ir įsigerti, gražiai pra
leisti laiką žaliuojančioje 
giraitėje. Lauksime visų iš

minint jos 50-ąsias metines 
per specialią “Laisvės” lai
dą. Darbas jau pradėtas.

Iš Miamio viena draugė 
laišku kreipėsi, kad LLD 45 
kuopa skirtų aukų jų mieste 
Už taiką komitetui. Kadan
gi tokių Už taiką komitetų 
yra visuose didesniuose 
miestuose; jie, plėsdami 
veiklą už taiką, labai leng
vai sukelia fondą ilšaidoms 
padengti. Esame įsitikinę, 
jog ir Miamio Už taiką ko
mitetas, plačiai veikdamas, 
galės lengvai lėšų sukelti.

Po susirinkimo, kaip pa
prastai, šauni pramogoms 
rengti komisija patiekė ska- arti ir toli. Atvažiuokite!
nius pietus. Matėsi iš to
liau atvykusių jaunų žmo
nių pas savuosius praleisti 
atostogas, kurie užėjo LLD 
vaišių paragauti.

Šiomis dienomis d. Mar- 
gareta Klišienė išvažiuoja į > susirinkimas 
New Jersey valstiją, gal pa-j 
sieksianti Niujorko parodą, 
po to pasuksianti ir kitur. 
Margareta — nenuilst anti 
mūsų pramogose darbininkė 
ir Dainos mylėtojų grupės 
narė.

Draugai Ch. ir A. Sholu- 
nai neužilgo ruošiasi išva
žiuoti į Connecticut valsti
ją pas savo vaikus pasisve
čiuoti. Antosė Sholunienė — 
nenuilstanti mūsų pramo
gose darbuotoja. Ji dirba be 
pertraukos, nebent k adą 
nesveikavimas ją sutrukdo.

Visiems laimingos kelion- 
nės ir maloniai praleisti lai-

Rengimo Komisija

Vikutis

Mahanoy City, Pa.
Na, tai jau ir po filadel- 

fiečių pikniko. Pas Kati-

laiko, kuopa planuoja abu 
mirusius Gailiūnus specia
liai pagerbti per spaudą ir 
parengime.

Iš pramogų komisijos ra-
pojitų girdėta, kad tėvams ką, palinkėtii linksmos atei- 
paSerbti parengimas praėjo j ties ir dar daug kartų sueiti 
sir nuostoliu. Tai pirmas mūsų spaudos piknikuose, 
toks įvykis šios kuopos<isto- Tikiu, kad tas pasikartos ne 
rijoje. sykį, bet dar daug kartų

Išrinkta komisija pakai- mūsų gyvenime.
binti žmones sveikinti LLD, Tikrai piknikas buvo gra-

Rengimo Komisija

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa. 
ALDLD ir LDS Kuopos

Sekmadienį, 18 Liepos - .July

Vieta tarp Lake Wood ir Mahanoy City, 
prie kelio 45, Hosensock Township, Martišin Grove.

KELRODIS:

Iš rytų 309 keliu pravažiavę Tamaqua ant kalnelio 
privažiuosite miestelį Hometown, kur 45 kelias eina 
skersai į rytus ir vakarus. Ant šios kryžkeles yra 
du trafiko žiburiai, čia sukite į kairę—į 45 West.

Atvažiavę iš šiaurės 309 keliu iki šiai kryžkelei 
sukite į dešinę—į 45 East.

Pravažiavus Lake Wood Parką, reikia važiuoti 
lėtai ir tėmyti lauke mūving pikčerių vietą, prieš 
kurią eina keliukas kairėj į mūsų pikniko vietą.

Atvažiavę iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti 
Mahanoy City, važiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti 
mūving pikčerių vietą kairėj, prieš tą vietą keliukas 
ddšinfej į mūsų pikniką.

Prašome visus draugus ir drauges iš^arti ir 
toli atvkti į šį pikinką, nes mūsų darbščiosios 
gaspadines jau rengiasi visus puikiai priimti. 
Čia susitiksite su draugais iš visos apylinkes. 
Būsite visi gražiai priimti ir smagiai praleisite 
laiką.

San Francisco, Calif.
Įvyko LLD 153 kuopos 

: u lien bUVO O”
jsienės išleistuvės ir trijų 
porų vedybų sukakties pa
minėjimai. Tai įvyko liepos 
4 dieną, pas M. ir J. Ginai- 
čius, Santa Ana, jų gražiai 
įtaisytame name.

Tikrai Jonas daug darbo 
įdėjo dabindamas iš lauko 
pusės, o Marijona iš vidaus. 
Dabar jie turi kuo pasigro
žėti, ir suteikia LLD kuo
pai vietos laikyti susirinki
mus. Labai malonu turėti 
tokius nuoširdžius draugus

Lietpos 3 d. sukako Jono 
ir Marijonos 39 metai šei
myninio gyvenimo, tai ta 
proga liepos 4 d., susirinki
me, Ginaičiai suruošė labai 
puikius pietus. Jiems pagel
bėjo jų dukra Liudvisia ir 
labai graži anūkė.

Valgant, paaiškėjo, kad 
liepos 4 d. sukako vedybų 
jubiliejus K. ir J. Karosų ir 
U. ir V. B.urdų. Susirinkę | 
pasveikino visus, palinkėda
mi dar daug metų svei
kiems ir linksmiems gyven
ti ir darbuotis už pasauli
nę taiką, kaip iki šiol dar
bavosi.

Atsisveikinome su K. Ka- 
rosiene, kuri išvyko į Pa
saulinį taikos kongresą, ku
ris liepos 10-17 dienomis 
vyksta Helsinkyje, Suomi
joje.

LLD kuopa paaukojo $20 
Karosienes kelionei, taipgi 
$25 “Laisvei”, kurios bus 
išleistas specialus numeris 
atžymėjimui L.L. Draugi
jos 50-ties metų sukakties.

Kaip žinome, Lietuvių 
Literatūros Draugija susi
organizavo metu Pirmojo 
pasaulinio karo, tai yra, 
žmonių baisių į skerdynių 
laikotarpiu, gyvavo dar 
baisesnio Antrojo pasauli
nio karo metu, o dabar gy
vuoja ir kovoja už taiką, 
kada pasaulyje karo pasiu
tėliai nori suruošti Tretįjį, 
dar baisesnį, karą.

Per 50 metų LLD atliko 
daug apšvietos darbo leis
dama knygas, žurnalą 
“Šviesą”,, ruošdama kultū
ros ir pasilinksminimo pa
rengimus. Bet jubiliejaus 
jau labai daug draugių ir 
draugų nesulaukė, mirė. 
Lai joms ir jiems būna gar
binga atmintis, o gyvi vyk
dykime kultūrinį darbą, kę- 
vokime prieš karo ruošė
jus.

Point Pleasant, N. J.
Būkite atsargūs važiuo

jant vieškeliais, ypač kada 
vąžiuojr vienas. Plėšikai 
siaučia, sustabdo mašinas 
ir atima pinigus.

K. Dzeveckas važiavo į 
turistų išleistuves Lietu
von. Jį pralenkė auto maši
na ir užvažiavo jam į prie
kį. Kita mašina stovėjo ša
lia kelio. Žmogus davė 
ženklą, kad jis sustotų. 
Dzeveckas sus tojo. Tas 
žmogus paprašė, kad jį nu
vežtų lig gazolino stoties, 
nes jis būk pristigo gazoli
no. Kada nuvežė prie sto
ties, tai jam įrėmė peilį į 
šoną ir liepė važiuot toliau. 
Pavažiavus toliau sustabdė 
ir atėmė jo pinigus.

Dzeveckas tapo išgązdin- 
tas ir pritrenktas.

Dzeveckas pranešė polici-' jūrininkai.

jai, policininkai pribuvo, 
pasiteiravo, apžiūrėjo" kur 
to plėšiko automašina sto
vėjo, būk be gazolino, bet 
jos jau nebuvo.

J. Griciūnas

bet

lai-

Methuen, Mass.
Pataisa

Pastarojoje “Laisvės” 
doje, Admini s t r a c i j o s
pranešimuose, buvo pažy
mėta, kad J. Rudis aukojo 
$2. Turėjo būti T. Tartonis 
aukojo $2, o J. Rudžio auką 
$2 J. Šleivienė yra pridavu- 
si J. Stripinienei. Už šią 
klaidą atsiprašo Ig. Čulada.

New Yorkas. — Jau 25 
dienos, kai streikuoja prie
plaukų darbininkai, ir ke
leivinių bei prekinių laivų

BINGHAMTON, N. Y.

Aligatoriai virto 
kanibalais

West Palm Beach, Fla.— 
Pietinėje dalyje Floridos, 
tarp Meksikos įlankos ir 
Atlanto, yra milžin i š k i 
Everglades raistai. Jie už
ima 1,500,000 akrų plotą.

Ten gyvena milijo n a i 
gervių, garnių ir visokių 
paukščių. Daugybė yra rop
lių, jų tarpe tūkstančiai ali
gatorių. Seniau jų ten-buvo 
desėtkai tūkstančių, bet 
žmonės juos išžudė.

Prieš keleris metus JAV 
vyriausybė raistus pavertė 
į Nacionalinį parką ir pra
kasė daug kanalų. Kanaluo
se ir raistuose veisiasi ne
išpasakytai daug žuvų, ku
riomis minta paukščiai ir 
aligatoriai.

Iš priežasties ketverių 
metų sausros daug raistų 
išdžiūvo. Pritrūko aligato
riams maisto, tai kai kurie 
suėda ir savo jauniklius.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

MEN
International Manufacturer of 

teaching machine, has openings in 
advertising, promotional marketing 
and sales department. Employeeswill 
earn, learn all procedures of inter
viewing, training and general office 
work during paid training program. 
Above average salary and fringe be
nefits. For interview call MR. WILLS 
at MO. 4-9791, 9 A. M. to 3 P. M.

(53-55)

MACHINIST & TOOL MAKER 

1st class, only. Good working 
conditions.

All benefits. Top rates paid.
Call GL. 5-0576. (53-59)

MEAT CUTTER
Experienced. COSABOOM’S MEAT 

for Freezer

- Stokes Rd., Medford, N. J.
609-654-4017

(52-56)

MACHINISTS
Day work. Steady, Overtime.

Apply—
UNITED MACHINE & TOOL 
945 S. 53rd St. SH. 7-1316

Phila., Pa.
(51-57)

Mirus

Ęlenorai Čeponienei
Reiškiame širdingą užuojautą velionės arti

miesiems: vyrui Vincui, dukroms Mary Tamu- 
liūnas ir žentui Petrui, Genevieve Jump ir žentui 
Harry, anūkei Kath., sūnui George ir jo šei
mai, 4 anūkams; seselėms Helen Žukienei ir 
Paulinai Jasilionienei; giminėms Walter ir Myl- 
dai Žukams, Alex ir George Tvarijonams ir jų 
šeimoms. Taipgi draugams ir draugėms.
A. J. Navalinskai K. Vaicekauskienė
T. Bagdonienė J. Vaičekauskas
E. Čekanauskienė K. Staniulis
M. Sadauskienė P. K. Juozapaičiai
Ų. Šimoliūnienė S. Vaneikis
J. A. Kireiliai A. žolynas
V. Kapičiatrskienė H. Pagėgalienė
L. Mainionienė A. Pagėgala
P. V. Mainionis A. Uogentienė
J. Z. Krasauskai J. Uogentas
V. E. Kazėnai J. Kaminskienė
P. A. Mačiukai Al Kaminskas
K. Morkūnienė Paul Mikolajūnas
M. Lužinienė Antan Černa
I. Luzinas A. Maldaikienė
A. Žemaitienė M. Kazlauskienė
J. Žemaitis O. Wellus
N. Strolienė M. Stelmokienė
John Strolis Z. Ždanavičienė
Edna Strolienė I. H. Vėžiai
Joe Strolis

PIKNIKAS ir PIETŪS
Pas čiurlius, Pattenburg, N. J.

Sekmadienį _

Rugsėjo 12 September
Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore.Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore. Bus 

duodami geri pietūs. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas “Laisvės” naudai. Taigi būkite pik
nike, pasilinksminkite, papietaukite ir parem
kite laikraštį “Laisvę”. Pietų kaina $3.00.

Pietus Duos Lygiai 12 Vai. Dieną

Madeline Mijat

New Yorkas. — Majoras 
Wagneris įsakė pompuoti 
gėlą vandenį iš Hudson 
upės, bet kol bus viskas 
įrengta, prabėgs apie 6 mė
nesiai.

Kelrodis iš New Yorko
Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 

imkite kelią No. 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia temykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite kitą 
inažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia; penktas 
namas bus^. Čiurlių.

Važiuojant iš Philadelphijos per Eastoną
Iš Eastono imkite kelią 

burgą sukite dešinėn, ir 
liūs (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn, 
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki Čiurlių ūkio.

78-tą, ir privažiavę Patten- 
78-tu keliu pasieksite čiur-

keliu 69 iki privažiuosite
Per-

VANDUO IR ŠIRDIES 
SUSIRGIMAI

Švedijos mokslininkai 
sprendžia problemą — koks 
ryšys yra tarp vandens kie
tumo ir mirtingumo atve
jų dėl kai kurių širdies sis
temos susirgimų. Moksli
ninkai visuose Švedijos 
miestuose, kurių gyventojų 
skaičius viršija 25 tūkstan
čius, surinko duomenis apie 
mirties atvejus 1950-1960 m. 
laikotarpiu. Apdorojus šie 
duomenys buvo palyginti su 
kiekvieno rajono ir stam
baus miesto geriamojo van
dens šaltinių charakteristi
ka. Išankstiniai rezultatai 
rodo, kad mirties atvejai dėl 
širdies susirgimų tam tikru 
būdu siejasi su kalcio ionų 
geriamajame vandenyje 
koncentracij a. Prieža s t y s 
galutinai neišaiškintos. Ta
čiau nustatyta, kad kuo 
minkštesnis vanduo, tuo 
dažniau atsiranda kai kurie 
širdies sistemos susirgimai.

MEN
Ex. for storm window factory.

Glaziers, Scre&ners & Assemblers.
Apply—

VISCOUNT
ALUMINUM PRODUCTS CORP.

2235 E. Ontario St. No phone calls.
(51-56)

CABINET MAKER
Experienced on Formica work. 

' Manufacturer of Cocktail bars.
N. K. BAR EQUIPMENT CO.

S. Black Horse Pike & Frankford 
Ave., Blackwood, N. J.

609-227-6225
(52-57)

NE DIENOMIS, 
O VALANDOMIS

Remiantis SNO statisti
niais duomenimis, kiekvieną 
minutę mūsų planetos gy
ventojų skaičius padidėja 
beveik 120 žmonių. Tai 
aukščiausias oficialiai užre
gistruotas gyventojų augi
mo procentas per visą žmo
nijos istoriją. Kasmet žemės 
rutulio gyventojų skaičius 
padidėja beveik 63 milijo
nais naujų žmonių.

Šiuo metu žemės rutuly
je gyvena maždaug' 3.3 mi
lijardo žmonių. Kiekviene- 
riais metais gimsta 119 mi
lijonų žmonių ir 56 milijo
nai miršta.

Didžiausias gyventojų au
gimo procentas dabar paste
bimas Lotynų Amerikos ša
lyse. Iš neseniai-susikūru
sių šalių didžiausias augi
mo procentas užregistruo
tas Mauritanijoje.

Per artimiausius 40 metų 
viso žemės rutulio gyven
tojų skaičius, matyt, padi
dės du kartus, ir XXI am
žiaus pabaigoje sieks 6 mi
lijardus žmonių.

GALINGA UPIŲ JĖGA
Jeigu panaudoti visų pa

saulio upių potencinius pa
jėgumus, tai gautume dau
giau kaip 2,75 bilijonus kW 
galingumą. Prieš porą metų 
faktinis viso pasaulio hidro- 
elktrinių pajėgumas siekė 
181 milijoną kW.

CANDY MAKER
A potential for foreman. 

After short time training period.
Medium size Candy Co.

HO. 5-2395 
for interview appointment.

(50-55)

SHEET METAL MECHANICS

Experienced on Duct work.
Call WO. 4-1230 or apply: 

2431 38th St., Camden, N. J.
After 4 P. M.

(50-55)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Live in, 5 day week, 
duties consist of light housekeeping 
and some plain cooking, house is 
new, air-conditioned, electronically 
cleaned. 3 children—18, 14, 6 yrs. of 
age. All away to school in fall. Top 
wages will be paid. For interview 
call collect. 609-227-5701.

(51-59)

KELS AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDĄ

New Yorkas. — New 
Yorko valstijoje yra vers
tinas automobilių apdrau
dimas. Dabar apdraudos 
kompanijos praneša, kad > 
bus pakelta kaina. Tiems, 
kurie automobilius vartoja 
bizniui, bus pakelta dau
giau, negu paprastiems au
to savininkams.

POLITINIS KRIKŠTAS
Washingtonas. — Daug 

politinių žmonių sako, kad 
prezidento dukros Lucios 
persikrikštinimas į katali
kę, tai politinis krikštas, ki
tais žodžiais — prisitaiky
mas prie katalikų.

Kad “sutvirtintų” krikš
to reikšmę, tai buvo pa- ' 
kviestas arkivyskupas P. 
A. O’Boyie, kuris aiškino, 
jog krikštas, tai yra krikš
tas. ,• v

Pranešimas
BROOKTON, MASS.

“Laisvės” pikniko (liepos 4-5) at
skaita bus išduota šį sekmadienį, 
liepos 18 - tą dieną, antrą valan
dą popiet. Pikniko darbininkai, 
kurie galėsite, esate prašomi daly
vauti. Vieta, Liet. Taut. Namas, 8 
Vine St Geo. Shimaltis. (55-56),
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Lotynų Amerikos padangėje Mieste pasidairius Lietuvoje aplankiau
Šiomis neramiomis dieno- siems socialistams pralai- 

mis, kai įvairiose pasaulio mėjimą. 
dalyse vyksta imperialistinė vyriausybės politika smar- l

Visos pastangos kai kurių 
. .... žmonių numažinti kainąAnginoje Vilsono | įėjimo į Pasaulinę parodą 

-- - - nuėjo veltui. Num u Šimu i

Draustgysftės' kolūkį
Lietuviu turistu grupe, išvykusį j 

Lietuvą liepos 12 dieną

“eskalacija” nuo vienos kiai puolama net pačių lei-( . < . Da^Drje^no naro.
tarptautines avantiūros į boristų. Belgijoje, kur nuo dos korporacijos preziden-

Nuvykus man į kolūkį 
“Draugystė,” sužinojau, kad 
mano sesuo yra ligoninėje.

kitą, retas buržuazinis ap- 1961 m. viešpatavo socialis- tag Robert Mo jr jįg | Mano sūnėnas ten yra kol.
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sį į mažą, bet reikšmingą i paskutinius rinkimus socia- 
žinutę, atėjusią iš Kubos — ' listai neteko 10 procentų 
čia šiemet pagaminta 6 mi- į rinkėjų^ balsų ir 14 vietų se- 
lijonai tonų cukraus paly
ginti su 3 milijonais 800 to
nų, pagamintų 1963 metais.

Cukrus—Kubos ekonomi
kos pagrindas, ir šį pagrin
dą kaulėtomis blokados ran
komis norėjo sugriauti tie, ku
rie patrankomis ir bombone
šiais neįstengė įveikti pir
mosiomis socialistinės revo
liucijos Vakarų pusrutuly
je. Štai kodėl Kubos cuk
ranendrių plantacijos tapo 
svarbiu tarptautinės kovos 
centru, ir šiame fronte so
cializmo jėgos išsi kovojo 
naują pergalę.

Kubos liaudis ši laimėjimą 
teisėtai atšventė kaip visuo
tinę šventę.

žvalgininkas atkreipė dėme- tų ir katalikų koalicija, per i .
J •

Tuo metu, kai socialisti
nė Kuba sunkiausiomis blo
kados sąlygomis sėkmingai 
sprendžia savo ekonomines 
problemas, Lotynų Ameri
kos kapitalistinės valstybės 
neįstengia užtikrinti savo 
ekonominio stabilumo. Ne
senai Argentinos vyriausy
bė paskelbė jau ketvirtą 
nuo 1963 m. peso devalvaci
ją dolerio atžvilgiu. Tiek

Čia dedame turistų sąra
šą taip, kaip jį “Laisvei” 
pridavė Union Tours agen- 
tija, New Yorke.

Mrs. Ida Ablazey 
Mrs. Josephine Anscott 
Mrs. Marijonu 

Balton-Strauss
Mrs. Lucy Bekis 
Mrs. Eleanora K.

Belekewicz
Mr. George Bernątas 
Mrs. Antonia Boiallis 
Mr. Ralph Braus 
Mr. Clement Bready 
Mrs. Louise Butkevich 
Mrs. Anna ’Clang 
Mrs. Johanna Demikis 
Miss Anonette Eizonas 
Mr. Stanley Eižonas 
Mr. Anthony Gabrėnas 
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gretimai. Jie palaikomi kaip 
muziejus. Apžiūrėjau didelį 
akmenį “Puntuką,” kuriame 
iškalta atvaizdai lakūnų 
Dariaus ir Girėno. Mačiau 
tik baigtų naujų gražių pa
statų—mokyklų ir kitokių.

Mums ten besilankant, bu
vo atvykusios ir studentės iš 
Baltarusijos, kurios su lie
tuvaitėmis apžiūrinėjo A- 
nykščių pušynėlye Biliūno 
paminklą. Jis yra ant aukš
to kalno, matosi visa apylin
kė. Prie paminklo reikia 
laiptais įlipti, ir ne visi tą

ūkio buhalteris. Pastebė
jau, kad prieklėtyje stovi

. Pa
klausiau, ką jis darys su jo
mis. Jis atsakė, kad jeigu 
motina nebūtų ligoninėje, 
tai nusipirktų paršiuką ir 
bulves sušertų, bet dabar 
teks jas parduoti, nes ilgai
niui jos supus.

Klėtyje turėjo apsčiai 
grūdų: miežių, kviečių ir 
rugių. Sakė, kad gyvulius 
šeria miltais, bulvėmis, taip 
ir užsiaugina “bekoną,” tu
ri pakankamai lašinių ir 
kilbasų.” Dar ir parduoda. 
Pernai kolūkyje gavo po du 
kilogramus grūdų, po rublį 
ir 35 kapeikas už darbadie
nį. (Kilogramas yra 2 sva
rai ir penktadalis.)

Kolūkyje buvo jo pirmi
ninkas Pranas Valiulis ir 
daugiau svečių. Pasitaikė 
mano gimtadienis, ko aš nė 
nežinojau. Kolūkiečiai ma
ne pakilnojo ir palinkėjo il
gų metų. Tas ilgam atmini
mui pasiliks mano gyveni
me.

Pirmininkas pakvietė va
žiuoti automobiliu apžiūrėti 
kolūkį. Pirmiausiai nuvyko
me į lauką, kur buvo išvež
tos trąšos. . Jas minkė su ku
mele, greta kurios šokinėjo 
jaunas ir gražus kumeliu
kas. Pirmininkas sakė, kad 
sėja kviečių, rugių ir kito-

Kaip populiarus tarp niu-1 P^nki maišai bulvių, 
jorkiečių yra dainininkas 
Frank Sinatra, tapo’įrodyta 
šiom dienom, kai jis daina
vo didžiuliame Forest Hills 
S t a d i u m e. Salė buvo 
perpildyta, o į ją telpa dau
giau kaip 18,000 žmonių! 
Galima drąsiai sakyti, kad 
Sinatra yra vienas iš pačių 
populiariausių Amerikos 
dainininkų.

•nate. Prancūzijoje socialis- 
| tų masės, priešingai parti
jos vadovų nutarimams, 
stiprina bendradarbiavimą 
su komunistais. Italjjoje 
laukiama naujos vyriausy
bės krizės... i

O komunistai pastaruoju 
metu pasiekė eilę rimtų lai
mėjimų Italijoje, Prancūzi
joje, Belgijoje. Jie tapo rim
čiausia opozicine jėga Ispa
nijoje ir Portugalijoje. Pa- Wagneris labai nepasitenki- 
tyyimas parodė, kad ten,1 nęs liberalais, kurių partija 
kur socialistai bendradar- v “ 11,1 T ’ 1
biauja su komunistais, laimi 
abi partijos ir visa darbi
ninku 
alistai 
ta su 
jomis 
jie susilaukia tik pralaimė
jimų.

Visi žino, kad majoras

klasė; ten, kur soci- 
sudaro bendrą fron- 
buržuazinėmis parti- 
ir vykdo jų politiką,

L. Songaila

užgyrė respublikono Lind-! 
say kandidatūrą. Bet jis 
laikosi savo pirmesnio pasi
žadėjimo ir vieną liberalą 
skiria teisėju. Juo yra Li
beralų partijos New Yorko 
apskrities pirmini n k a s A- 
mos Basei. Jo metinė alga 
—$25,000.

| Angliško dukartsavaitraš-
- v . j tinio “Worker” administra-Lotynų salyse yra i cija džiaugiasi, kad sukeli-

daug beraščių
Lotynų Amerikos šalyse 

yra 100,000,000 beraščių. 
Miestuose mokyklas lanko 

'c vaikų, sulaukusiųkartų, pradedant nuo 1963 tik 56% 
m., pasikeitė ir Brazilijos ? metų_ amžiaus, o kai-
kruzeiro kursas dolerio at- Į710, 
žvilgiu. Urugvajaus pesas 
per mažiau kaip dvejus me
tus neteko dviejų trečdalių 

vo vertės.
Sunkioje padėtyje yra Či

lės eskudas. 1962 m. pabai
goje jo kursas svyravo nuo 
1.6 iki 2.4 už dolerį, o da-. . . . 5či „kaičiu„ 
bar jo kursas dolerio atzvil-%.% __
giu svyruoja nuo 2.9 iki 3.6. 
Sumažėjo Kolumbijos peso, 
o taip pat Venesuelos boli
varo vertė. Pirmoji šių in
fliacinių procesų auka yra, 
žinoma, Lotynų Amerikos 
darbo žmonės.

Rašydamas neseniai apie 
infliacijų bangą, užliejusią mokyklų; šalyje trūksta “13 
Lotynų Ameriką, įtakingas 
Londono biznio sluoks
nių dienraštis “Financial 
Times” pabrėžė: “Prieš ke
letą metų atrodė, kad dau
gelis šio rajono valstybių 
galėtų po kelerių metų pa
siekti ekonominį stabilumą. 
Bet, deja, aišku, kad padė
tis paskutiniais metais žy
miai pablogėjo.”

Vargu ar tokia padėtis 
gali padidinti Lotynų Ame
rikos tautų susižavė jimą|sįos §50,900 akrų žemės plo- 
kapitalistine sistema. | jų tarpe daugiausia Ita

lija — 173,300 akrų, Ispani
ja — 166,900, Prancūzija — 
142,400 ir Tarybų Sąjunga 
—103,600 akrų. Portugalija, 
Argentina, Alžyras, JAV, 
Rumunija ir Tunisas turėjo 
po mažiau.

Šios šalys tais metais pa
gamino 25 bilijonus galionų 
vyno.

Pasaulyje prie vynuogių 
auginimo, vyno gaminimo ir 
prekyboje užimta apie 
000,000 žmonių.

“o vietovėse — mažiau 
kaip vienas trečdalis. Tik 
3 procentai baigusių vidu
rines mokyklas turi galimy
bę įstoti į aukštąsias mo
kyklas.

Argentinoje šiemet dau
giau kaip 1 milijoną vaikų 

i nelanko mokyklų; Brazili- 
; vir- 

; sija 15 miolijonų žmonių; 
Bolivijoje 70% gyventojų 

, beraščiai, daugiau kaip pu
sė indėnų nemoka oficialios 
ispanų kalbos, daugiau kaip 
pusė kaimo vaikų nelanko 
mokyklos. Peru šiais metais 
daugiau kaip 0.5 milijonai 
vaikų negalėjo lankyti

i mas $80,000 fondo eina la- 
! bai gražiai. Jau esą gauta 
$59,963, arba 7 5 procentai 
pasibrėžto tikslo. Leidėjai 
sako, kad šiemet vajus daug 
gyviau vedamas negu per
nai. Manoma, kad visa kvo
ta bus pilnai išpildyta.

Angliško dukartsavaitraš- 
raščio administracija sako.
kad metinis deficitas būna kjų javų, sėja ir žoles gal- 
$130,0004 Kaip žinia, ko- vBy pašarui.
mercinių garsinimų “Work
er” neturi. Laikraštis turi 
išsilaikyti prenumeratomis 
ir aukomis.

Taksių vairuotojai vėl tu
rės progą pasisakyti unijos 
klausimu. Balsavimai įvyks 
liepos 21 d. Kiekvienos kom
panijos darbininkai blasuos 
atskirai. Manoma, kad di
delė dauguma pasisakys už 
priklausymą unijai.

Rep.

tūkstančių klas i ų ir 15 
tūkstančių mokytojų. Hai
tyje 90% visų gyventojų, 
kas sudaro 3.5 milijonus 
žmonių, nemoka nei skaity
ti, nei rašyti.

Vynuogės ir vyno 
gamyba

Tik 17 šalių 1962 metais 
vynuogynais buvo apsodinu-

Maspethe mirė 
šimtametis lietuvis

Sekmadienio rytą, 5 vai., 
mirė Louis Szpak (špokas), 
sulaukęs 102 metų amžiaus.

Pašarvotas Kodis Funeral 
Home, 63-06 Flushing Ave., 
Maspethe.

Mačiau, kaip bulves apa- 
rinėjo. Dirbo keturios po
ros,, visi apsiavę batais, ne
mačiau nė vieno su vyžomis 
arba naginėmis. Kolūkiečiai 
sakė, kda tie senoviniai ap
avai jau išnyko.

Privažiavome gražų mie
žių lauką. Pirmininkas pa
aiškino, kad jie yra api- 
prunkšti išnaikinimui dir
sių. Dirsių matėsi tik viena 
kita. Gi pakalnėje, kur trak
torius su prunkščiamu skys
čiu negalėjo privažiuoti, tai 
tame plotelyje labai daug 
buvo dirsių. Štai ką reiš
kia vartojimas- chemikalų. 
Sakė, kad dobilams taip pat 
reikalinga chemikalų — kal
kių, nes jie nedera rūgščioje 
žemėje.

Privažiavome karklyną, 
kur karklai buvo jau išdžiū
vę. Pirmininkas sakė, kad 
jie buvo apipurkšti chemi-

Sakė, kad Biliūnas mirė 
Lenkijoje, bet jo palaikai 
buvo Lietuvos tarybinės vy
riausybės 1953 metais par
gabenti ir tame kalne pa
laidoti.

Kolūkio pirmininkas gy
vena Anykščių miestelyje. 
Užkvietė. Jo žmona tuojau 
padėjo ant stalo sūrio, kito
kio maisto ir pastatė vyno. 
Valgių neliečiau, nes buvau 
pas brolį pasivalgęs, bet 
skanaus vyno paragavau.

Pirmininkas ir kiti sanke- 
leiviai nuvykome į vyno ga
myklą Anykščių miestelyje. 
Jo ten gamina iš braškių, 
agrastų, obuolių, šermukš
nių ir kitokių uogų. Vynas 
turi 16° alkoholio. Skanus 
ir stiprus. Mane apdovanojo 
dviem buteliais vyno, ku
riuos parsivežiau į JAV.

Turiu širdingai padėkoti 
pirmininkui P. Valiuliui už 
pavežiojimą, aprodymą kol 
ūkio, Anykščių .ir kitų vie
tų. Ačiū vyno gamyklos di
rektoriaus pavaduotojui V. 
Petrašiui ir kitiems už gra
žų priėmimą, vaišes ir dide
lį nuoširdumą. ' ■

Būdamas kolūkio pirmi
ninko namuose, nemačiau 
jokių pirmenybių lyginant 
su kitų kolūkiečių gyveni
mu.

Alekas Mitchelis

Įvairios Žinios

Bus laidojamas, trečia- kalais. Išdžiūvo, dabar rei- 
dienio rytą, Mt. Olivet ka- kės tik išrauti ir bus žemės 
pinėse, Maspethe. plotas nuvalytas.plotas nuvalytas.

Dešiniųjų socialistų vadai 
Vakarų Europoje pastaruo
ju metu tartum lenktyniau
ja, norėdami įrodyti, kas iš 
jų dešinesnis. Anglijoje Vil- 
sonas besąlygiškai vykdo 
konservatorių vidaus politi- 

i. ką ir proamerikinę užsienio 
iką. Prancūzijoje soci- 

partijos suvažiavimas 
ėseniai nutarė sudaryti 

“federaciją” su buržuazinė
mis partijomis. Italijoje Ne- 
nio socialistai aktyviai da
lyvauja vyriausybėje, gi
nančioje “savųjų” monopo
lijų interesus ir Vašingtono 
kursą tarptautinėje areno
je. Vakarų Vokietijos soci
aldemokratų vadovai iš es- 
mes remia projektuojamus 
Nepaprastojo meto įstaty
mus,” kurie gali atverti ke
lią į diktatūrą.
. Ši politika atneša dešinie-

-

P

20,-

Iš VENGRIJOS
Daugiau kaip trečdalis 

Vengrijos Liaudies Res
publikoje pagami narnos 
produkcijos eksportuojama. 
O Vengrija importuoja di
delę dalį gamyboje sunau
dojamos žaliavos ir pusfa
brikačių. .

Liūdinčius paliko du sū- Apžiūrėjome karvidę. Kar- laiviai. 
nūs, 2 marčias, 2 anūkes, 3 vėms įtaisytos girdyklos, 
švogerius — Vladą, Joną ir kur jos snukį įkiša paspau- 
Simoną ir brolvaikius.

Velionis buvo daugelio me
tų invalidas. Turėjo keistą 
beskausmę kojų ligą — ne
galėjo atsistoti, sudribdavo. 
Iš lovos jį turėjo iškelti ir 
įkelti. Šiaip atrodė guvus ir 
sveika sąmone, bent šių žo
džių autoriui teko porą kar
tų jį tokiu matyti. Galėjai 
su juo pasikalbėti ir net pa
juokauti. Nustebau, kaip, 
jam mirus, jo švogeris Vla
das pasakė, kad velionis bu
vo jau 102 metų.

Neseniai mirė jo žmona 
Banigna. Nuo tada visa li
gonio priežiūra teko su jais 
gyvenančiam švogeriui Vla
dui Valangevičiui. .Jis li
gonį prižiūrėti pasižadėjo ir 
savo žodį ištesėjo.

Lai būna Lujui rami am-
SV

Apie pasaulinį 
prekybos laivyną

Jūrų /prekybos laivynas 
pasaulyje sudaro apie 41,- 
000 laivų bendros 153,000,- 
000 tonų talpos. Per metus 
(1963 m. rugpiūtis — 1964 
m. rugpiūtis) laivų skaičius 
išaugo 1,200, o tonažas—7.1 
milijono tonų. Sparčiausiai 
auga tankerių laivynas. Jo 
tonažas per metus padidėjo 
nuo 47.1 milijono tonų iki 
50.6 mil. t. Apie 51% visų 
jūrų prekybos laivų sudaro 
garlaiviai ir 49% — motor-

Didžiausią jūrų prekybos 
laivyną turi JAV—22.4 mil. 
t; Anglijos laivyno tonažas 
siekia 21.9 mil. t, Liberijos 
—145 mil. t, Norvegijos — 
14.5 mil. t, Japonijos—10.8 
mil. t, Graikijos — 6.9 mil. 
t, Italijos — 5.7 mil. t, VFR, 
Prancūzijos ir Olandijos— 
po 5.1 mil. t, Panamos—4,3 
mil. t.

Pastaraisiais metais labai 
sparčiai auga Tarybų Są
jungos jūrų prekybos ląivy- 
nas; jo tonažas nuo 5,430,- 
000 tonų 1963 metais išaugo 
per metus iki 6,060,000 tonų,

. ! žinybė.

džia dangtelį ir gauna van
dens; atsigeria, kada tik no
ri. Karvės gražios, jas mel
žia tris kartus per dieną. 
Melžėjos turi po 15 karvių. 
Kolūkyje yra 165 karvės, 
yra prieauglių, bendrai apie 
400 galvijų. Kolūkis už pie
no kilogramą gauna po 16 
arba 18 kapeikų, priklauso 
nuo pieno rūšies. “Draugys
tės” kolūkis turi 1,300 hek
tarų žemės plotą. Pereitais 
metais kolūkiečiai gavo po 
3 kilogramus grūdų ir 50 
kapeikų už kiekvieną dar-"daugiau kaip 1.5 mil. t, ar- 
badienį.

Paskui pirmininkas pasiė
mė daugiau žmonių ir au
tomobiliu nuvažiavome į A- 
nykščius. Ten apžiūrėjome 
Baranausko klėtelę, kurioje 
jis rašė, taipgi Vienuolio- 
žukausko namus, kurie yra

ba 28%.
Pastaba: Liberija beveik 

neturi prekybos laivyno, bet 
po jos vėliava plaukioja 
Jungtinių Valstijų kapita
listų laivai, kad apeiti uni
jas ir išsisukti nuo pajamų 
taksų mokėjimo.

FANATIKE MOTINA 
IŠŽUDĖ VAIKUS

New Yorkas. — Wood
side miesto dalyje, fanati
kė ir protiniai nesveika mo
tina Adelė Gray, 36 ‘metų 
amžiaus, nužudė 3 savo vai
kus: 2, 5 ir 6 metų amžiaus, 
šešerių metų dukrai Betty 
Ann suskaldė galvą plaktu
ku, ir kaip ir kitiems, .už
movė ant galvos plastikinį 
maišelį, kad uždustų.

Jos vyras sakė, kad mo
teris protiniai .sirgo, buvo, 
karšta katalikė ir labai 
meldėsi. Ji skustuvu susi- 
piaustė sau rankas ir kak
lą, bet ligoninėje buvo at
gaivinta. t

PLANAS NAUJIEMS 
TRAUKINIAMS

New Yorkas. — Budd 
Co. paruošė planą nau
jiems traukiniams, kurie 
galėtų per valandą daryti 
po 160 mylių.

Traukiniai būtų apvalūs, 
su smailais pirm galiais. 
Plano paruošimui išleido 
$750,000.

DINGUSĮ BERNIUKĄ 
RADO PASMAUGTĄ
New Yorkas. — Birželio 

27 dieną dingo Harry Bern
stein, 13-kos metų berniu
kas, iš Cambria miesto da
lies.
t Liepos 6 d. jį rado pa
smaugtą Stratfordo vieš
butyje. Policija kai tina 
Mortoną Kaye, kuris su
imtas. Kaye pirmiau turė
jo 11 nemoralių prasikalti
mų su berniukais ir mer
gaitėmis.

AUTOBUSAI IR NEW 
YORKO AERODROMAI

New Yorkas. — Dabar 
autobusai kursuoja nuo 
Washingtono tilto į La
Guardia aerodromą, iš ten į 
Kenedžio ir iš jo per Sta
ten salą į Newarko aero
dromą.

Yra sumanymas, kad iš 
Newarko aerodromo j i e 
New Jersey puse vyktų iki 
Washington tilto. Tai susi
darytų lanko kursavimas ir 
geriau aptarnautų New 
Jersey žmones.

Great Neck, N. Y.

Geri Pietūs Parke '
• I •

Rengia Great Necko Lietuvių Kultūros Klubas
Įvyks Sekmadienį

Liepos 18 July
Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną

KINGS POINT PARKE, AREA 7
Puikiausi valgiai, šalti gėrimai ir linksma susirinku

siųjų nuotaika, širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

BROKLINIEČIAI NORI VAŽIUOTI PAPIETAUTI
Reikalinga kooperacija nuvažiavimui. Kurie turite 

automobilius ir galėtumėte nuvežti vieną kitą asmenį 
į šią sueigą, prašome telefonu pranešti “Laisvei”. O 
kurie norėtumėte važiuoti ir neturite kas nuvežtų, taip
gi praneškite “Laisvei”, mes pągelbėsįme jums susi 
siekti su kitais, kurie turės vietos automobiliuose.

“Laisvės” telefonas: MI. 1-6887.




