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METAI 49-ji

KRISLAI PietuoseĮ ir vėl padidėjo 
įstojimai prieš negrus

Kuba eis liaudies 
pasirinktu keliu

Bomba užmušė Jordanijos 
premjerą ir 1.0 kilyEksplozija Amane.

JT Asamblėja.
6,140 atletų.
Dar apie urugvajiečius.

— Rašo R. Mizara —*

Bomba, kuri užmušė Jorda
no premjerą Hazza Majai}, 
sakoma, buvo taikyta karaliui 
Husseinui, kuris turėjo atvykti 

premjerą apie tą laiką. 
Tačiau bomba sprogo anks
čiai. na, ir karalius išliko.

Kas tą bombą padėjo? Kol 
kas dar nėra žinių.

Viena aišku: karaliaus 
H u s s e in o valdžia Jordane 
žmonėse pritarimo neturi. 
Jausdama savo silpnybę, llus- 
seino valdžia per kurį laiką 
vedė baisų terorą prieš pa
žangiuosius tos šalies žmones: 
kalėjimai perpildyti politiniais 
kaliniais. Na, o Jungtinės A- 
rabų Respublikos vyriausybė 
per radiją skelbia, kad Jor
dano valdžia — “Amerikos ir 
Britanijos agentas.”

Terorą premjeras Majilis 
naudojo prieš kitus, pats nuo | 
teroro krito.

’ i
Senatorius Mike Mansfield 

sako: nei JAV, nei TSRS ne
turėtų steigti jokių karinių ba
zių Afrikoje. Jo nuomone, 
tik Jungtinės Tautos privalė-; 
tų ten daryti tvarką.

^lan rodosi, sumanymas ge- 
-w tlas. Tegu naujos Afrikos 

valstybės pačios sprendžia sa
vo reikalus, bešališkai tarpi
ninkaujant Jungtinėms Tau
toms.

Yra spėjama, kad šių metų 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesija bus pati įdomiausia. Ji 
susirinks rugsėjo mėnesį. Ji 
svarstys nusiginklavimo prob
lemas.

Galimas daiktas, kad šių 
metų sesijoje dalyvaus ir 
Chruščiovas, ir De Gaulle, ir 
prezidentas Eisenhoweris, ir 
Macmillanas.

Dabar vykstančioje olimpi
adoje Romoje iš viso susire- 
gistravo 6,140 atletų!

Daugiausia atletų prisiuntė 
Tarybų Sąjunga — 430. Ant
roji šalis — Jungtinės Valsti
jos; jos ten turi 390 atletų. 
Mažiausiai atletų prisiuntė 
Haiti respublika—iš viso tik 2.

Reikia pasveikinti Olimpia
das vadovus už tai, kad jie 
pastatė ‘‘į savo vietą” Čiang 
Kai-šeko valdomos Formozos 
(Taivano) atletus. Ligi šiol jie 
Olimpiados rungtynėse daly
vaudavo kaip “Nacionalinės 
Kūnijos” atstovai, šiemet va
dovybė paskelbė, kad jie at
stovauja tik Taivano salą!

Čiangkaišekininkai dėl to 
protestavo, bet tai nieko nepa
dėjo.

Pilnai sutinku su prezidento 
Eisenhowerio išsireiškimu,' kad 
jaunų vyrų ir moterų atletų 
varžytynės Olimpiadoje suma
žina tarptautinį įtemptinumą.

Įvairių šalių, visokių tautų 
jauni vyrai ir moterys susipa- 

‘ žįsta vieni su kitais — net ir 
susidraugauja. Grįžę į na
mus, tai pasako kitiems.

Daug geriau lenktyniuoti 
sporte negu ginklavimesi.

Brooklynietis dailininkas F. 
Feiferis aną dieną mane smar
kiai agitavo, kad spalio mėne
sį vykčiau į urugvajiečių laik
raščio “Darbo” sidabrinio ju- 
^iMejaus minėjimą.

Sakiau jam:
—Neturiu kelionei lėšų.

' —Mes galėtume padėti lė
šas sukelti, — sakė jis.

Aš vis manau, kad atsiras 
kas ,nors iš turtingesnių pa-

Jacksonville, Fla. — Ar
tėjant mokslo laikui baltie
ji šovinistai panaujino puo
limus prieš negrus. Teisė
jas Santora nubaudė virš 
100 negrų ir jų tarpe kelis 
baltus už riaušes. Daugu
moje negrai nubausti kalė
jimu ir piniginiai. Piniginės 
baudos yra nuo $10 iki $250. 
Sunkiausias bausmes jis 
paskyrė negrams.

Jis nuteisė 90 dienų į ka
lėjimą baltąjį Floridos uni- 
vedsiteto studentą Richar
dą Parkerį, kuris organiza

Belgijos armija jau 
traukiasi iš Kongo

Leopoldvilis. — • Belgijos 
armijos daliniai jau pasi
traukia iš Kongo respubli
kos.. Jeigu jie būtų pasi
traukę tuojau po to, kai 
Kongo gavo nepriklauso
mybę, tai šalyje būtų ramu.

Vakarų imperialistai rė
mė Belgijos poziciją palai
kyti Kongo respublikoje ar
mijos dalinius neva “tvar
kos palaikymui”. Tikrumo
je jie, pasiremdami belgų 
jėgomis, suorganizavo gru
pes, surado elementų, kurie 
pasiskelbė atskirų provinci
jų viršininkais ir siekia su
skaldyti Kongo respubliką.

Senatas jau užgyrė
senatvės biliij

Washingtonas. — Sena
tas 74 balsais prieš 11 už
gyrė pataisytą bilių reikale 
seneliams medikalės pagal
bos.

Medikalė pagalba bus tei
kiama iš federalinio ir yals- 
tijoos iždo tik tiems, ku
riems ji būtinai bus reika
linga.

Biliuje yra pataisymas, 
kad pensionieriai per metus 
dar galės uždirbti $1,500, 
vietoje dabar leidžiamų tik 
$1,200.

KIEK YRA PASAULYJE 
ŽMONIŲ?

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų komitetas skel
bia, kad dabar pasaulyje 
jau yra 2,900,000,000 (du 
bilijonai ir devyni šimtai 
milijonų) žmonių. Kinija 
turi daugiausiai gyventojų, 
būtent 669,000,000, Indija — 
403,000,000, Tarybų Sąjun
ga — 212,000 ir Jungtinės 
Valstijos 178,000,000, o ki
tos šalys po mažiau.

Belgradas. — Jugoslavi
ja suėmė 640,000 tonų grū
dų mažiau kaip pereitais 
metais.

žangiųjų ir ims ir nuvyks į 
Montevidejų. ,

Beje, “Darbui” pasveikinti 
brooklynietis M. Simonas jau 
įteikė $ 1 Oi .. ...... i 

vo negrus “sitdown” strei
kams.

Po teismo M. Imus smogė 
Parkeriui į veidą ir sulaužė 
žandikaulį. Parkeris paim
tas į ligoninę.

Galax, Tenn., į aukštesnę 
mokyklą buvo atvykę aštuo- 
m negrai, bet mokyklos ve
dėjai įsakė jiems eiti namo.

Memphis, Tenn., teisėjas 
nubaudė vietinį negrą stu
dentą N. Exum, ir baltąjį 
negrų užtarėją W. M. Free- 
maną, iš Swansea, Mass., po 
$51 už reikalavimą neg- 

i rams lygių teisių.

Laoso karalystėje 
jau sudarė valdžią

Vientiane. — Susirinko 
Laoso seimas, į kurį 34 at
stovai atvyko iš liaudies su
kilimo sričių, o 22 iš gene
rolo Nosavano valdomos te
ritorijos.

Seimas pasisakė už pasi
traukimą senosios Somsani- 
tho valdžios, kurią sukilė
liai nuvertė rugpjūčio 9 
dieną. Tuo nutarimu legali
zavo tos valdžios atsistaty
dinimą.

Laoso karalius Savang 
Vathana paskyrė princą S. 
Phoumą premjeru, kuris po 
sukilimo tas pareigas ėjo. 
Phouma tuojau suorganiza
vo naują vyriausybę. Nu
matoma, kad ji laikysis ne- 
utrališkos pozicijos tarp
tautinėje politikoje.

$250,000,000 DĖL 
RADARO ĮRENGIMO
Washingtonas. — Alas- 

koje, netoli Fairbanks mies
to, jau baigiamas įrengti 
galingas radaras. Jo įrengi
mui išleido $250,000,000. Šio 
radaro paskirtis: sekti Ta
rybų Sąjungos Tolimųjų 
Rytų pasiruošimus.

TANKERIAIS JAU IR 
GRŪDUS GABENA

Washingtonas. — Pasiro
do, kad pasaulyje jau vie
ną trečdalį grūdų pergabe
na tankeriais. Virš 500 tan- 
kerių stovi be darbo. Jų sa- 
viningai pritaikė laivus 
grūdų ir kitų sausų medžia
gų gabenimui.

KANADOJE NEDARBAS 
ŽYMIAI PADIDĖJO

Ottawa. — Dabar Kana
doje yra 311,000 bedarbių, 
tai 83,000 daugiau, kaip jų 
buvo prieš metus laiko. 
Vyriausybė paskyrė specia
lų komitetą, kuris tyrinės 
galimybes nedarbo sumaži
nimui ir duos valdžiai pa
tarimų.

Pekinas. — Šiemet Kini
joje žymiai bus suimta dau
giau grūdų, kaip prieš me
tus laiko. Vien daržai duos 
40 procentų daugiau val
gomųjų produktų.

Havana. — Kubos spau
da aštriai kritikavo Ameri
kos valstybių užsienio mi
nistrų konferenciją ir pri
imtą rezoliuciją. Rezoliuci
joje neminimas Kubos var
das, bet minimas Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos.

Kubos spauda rašo, kad 
Tarybų Sąjunga nei vienai 
valstybei nedarė grasinimų, 
ji tik pareiškė, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos užpuls 
Kubą, tai TSRS raketų pa
galba ją gins.

Kubos spauda rašo, kad 
Lotynų Amerikos užsienio 
ministtrai neatstovauja tų 
šalių liaudies valią, jie yra 
“JAV imperializmo tarnai 
ir įrankiai”.

Laikraštis “Revoliucion” 
rašo: “Lotynų Amerikos 
užsienio ministrai, kurie 
balsavo už rezoliuciją, f ak-

Šnipavimo lėktuvai 
panaujino lakstymus

Londonas, — “The Daily 
Express? rašė, kad Jungti
nių Valstijų “RB-47” ir 
Anglijos bombiniai lėk tu-
vai “Canberra” vėl skraido 
išilgai Tarybų Sąjungos pa
kraščius tikslu patyrimo 
apie jos radaro įrengimus, 
raketų gynybos priemones 
ir kitus pasiruošimus.

“D. E.” rašo, kad skrajo
jimai panaujinti po abiejų 
valdžių pasitarimo Wash
ingtone. Liepos 1 d. TSRS 
lėktuvas nušovė JAV “RB- 
47” bombininką virš TSRS 
teritorijos.

Vėliausios žinios
Neptune, N. J. — Fitkin 

ligoninėje nupiovė J. Bro- 
deurui koją, kurią jam ryk
lys perkando rugpiūčio 21 
dieną. Žmogus yra dar tik 
24 metų amžiaus.

Helsinkis. —Rugsėjo 3d. 
TSRS premjeras Chruščio
vas atvyks į prezidento 
Kekkoneno 60-ties metų su
kaktį.

Dakaras, Afrika. — Susi
daužė Francūzijos lėktuvas 
ir žuvo 63 žmonės.

Washingtonas. — Vice
prezidentas R. Niksonas pa
sidavė į Walter Reed ligo
ninę, jam skauda kelį.

Vardoe, Norvegija. —An
glų žvejai kartu su žuvimis 
išvilko nuo karo užsilikusią 
bombą, ji sprogo ir 4 žmo
nes užmušė.

.....   ■ I
Londonas. — Anglų nai

kintojas “Dainty”, 2,800 to
nų įtalpos, du kartus nega
lėjo išplaukti į jūrą. Kas 
tai sugadino jo mechaniz
mą. .. . i 

tiškai legalizuoja imperia
lizmo puolimą prieš Kubą... 
Kodėl jie balsavo už rezo
liuciją nukreiptą prieš 
TSRS, kuri tik ginti Kubą 
pasižadėjo? Kodėl jie ne
reikalauja JAV pasitraukti 
iš Lotynų Amerikos valsty
bių ir leisti jų liaudžiai sa
vus reikalus tvarkyti?”

Iš San Jose išvykdamas 
Dr. Raul Roa, Kubos užsie
nio ministras, pareiškė, kad 
rezoliuciją padiktavo JAV 
valstybės sekretorius, o Lo
tynų Amerikos valstybių 
užsienio ministrai nerado 
drąsos jai pasipriešinti.

Toliau jis sakė, kad nei 
pikti šmeižtai, nei užsienio 
ministrų rezoliucija nepa
suks Kubos iš liaudies pasi
rinkto kelio. Ateis laikas, 
kada ir kitų Lotynų Ameri
kos šalių liaudis pasirinks 
laisvės ir gerbūvio kelią.

Pikti išstojimai 
prieš JAV lakūnus

Leopoldville, Kongo. — 
Prieš kelias dienas, kada 
Jungtinių Valstijų “Globe- 
master” lėktuvas nusileido
Stanleyvillės orlaukyje, tai 
virš 10,000 kongiečių už
puolė ir labai sumušė aš
tuonis lakūnus.

Kada jie buvo atgabenti į 
Leopoldvillės ligoninę, tai 
Jungtinių Tautų jėgų ko- 
mandierius Horn juos ap
saugojo nuo 300 karių. Bet 
mieste ir aplinkui orlaukį 
buvo susirinkę tūkstančiai 
kongiečių, kurie grasinan
čiai šaukė ir šoko.

Jakarta. — Indonezijos 
Komuistų partijoje yra 
500,000 narių. Reakciniai 
generolai pietinėse Sumat
ra ir Džambi salose uždrau
dė komunistams viešai 
veikti.

Londonas. — Anglijos 
laivų statyklose dabar yra 
statoma294 laivai, 3,730,000 
tonų įtalpos.

New Orleanse, La. — 
Negrų priešai sako, kad jie 
pagalba teismų neįleis neg
rų mokinių į bendras mo
kyklas su baltaisiais.

Maskva. — Areštavo du 
rusus jaunuolius, kurie su
tiko JAV turistui šnipinėti 
apie TSRS gynybos pasi
ruošimą.

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose yra stato
ma 60 naujų laivų, bendrai 
936,000 tonų įtalpos.

Stockton, Calif. — Virš 
300 pėdų diametriškai balio
nas nukrito ant Peterų na
mų ir žmones labai išgązdi- 
no.

Ammonas. —Dvi užvilkto j 
sprogimo bombos buvo už-; 
taisytos Jordanijos premje- i 
ro Hazza Majalio ir užsie-1 
nio ministerijos rūmuose.; 
Viena iš jų sprogo ir po' 
griuvėsiais palaidojo prem- 
jerą Majalį, o antroji užmu-i 
šč 10 žmonių.

Jordanijos karalius pa-' 
reiškė, kad jie “yra kauki-1 
niai” ir “žuvo nuo agreso- j 
riškų priešų suokalbio”.

Tarp Jordanijos kara-' 
liaus Husseino ir Jungtinės; 
Arabų Respublikos prezi- i 
dento Nasserio seniai eina'

Sako: Su džiaugsmu 
priimsime pagalbą
Havana. — Fidel Castro, 

Kubos premjeras, kalbėjo! 
susirinkime 1,500 baigusių I 
mokytojų mokslą. Jis sakė, 
kad “Jungtinės Valstijos į 
Amerikos valstybių konfe
renciją atėjo vienoje ranko
je laikydamos $600,000,000. 
paskolos pažadą, o antroje 
didelę lazdą”.

Castro sakė, kad Lotynų 
Amerikos ministrai, kurie 

;San Jose konferencijoje
balsavo už JAV rezoliuciją, 
“neatstovauja žmonių va
lios”.

Kas dėl pažadėtos Tary
bų Sąjungos ir Kinijos pa
galbos, tai Castro sakė, kad 
Kuba mielai ir su džiaugs
mu ją priims.

Suimti Vakarą šnipai 
iškels suokalbį

Berlynas. — Vokiečių 
Demokratinės Respublikos 
saugos ministerija suėmė i 
147 Vakarų šnipų, sako,! 
kad jis buvo Jungtinių! 
Valstijų. Po to per radiją! 
įsakė dar nesuimtiems atei-I 
ti ir pasiduoti, jeigu jie no
ri išvengti skaudžios baus- j 
mes.

Saugos ministerija pra- Į 
neša, kad daug šnipų pasi-1 
davė. Netrukus bus Berly
ne suteikta jiems proga vie
šai iškelti Vakarų karo pro
vokacijas.

500,000 JAPONŲ 
VYKSTA Į MIESTUS 
Tokio. — Kiekvieneriais 

metais Japonijoje apie 500,- 
000 žemdirbių persikelia 
gyventi į miestus. Japonijo
je gyventojų kiekis smar
kiai auga. Prie žemės darbų 
visiems neištenka. Miestuo
se plečiasi industrinė gamy
ba ir ten yra daugiau pro
gų darbo susirasti.

SKUBINA GAMINTI 1961 
METŲ ANTOMOBILIUS
Detroitas. —Iki pabaigai 

rugpiūčio jau buvo paga
minta virš 800,000 1961 me
tų automobilių. Visos kom
panijos skubina kuo dau
giau jų pagaminti ir išvežti 
į parduotuves.

varžytinės už vadovybę 
arabų tautoms.

Jordanija užima 37,500 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir turi virš 1,500,000 gyven
tojų. Ji randasi tarp Egip
to, Izraelio, Sirijos, Irako ir 
Arabijos Artimuose Rytuo
se.

Ammanas. — Jordanijos 
karalius Huseinas už bom
bų sprogimą kaltina Jung
tinę Arabų Respubliką. Jis 
grasina nutraukti diploma
tinius ryšius su Nasserio 
valdžią.

Apie Tarptautinę 
sporto olimpiadą

Roma. — Tarptautinė 
olimpiada vyksta gražioje 
ir draugiškoje atmosferoje. 
Pralaimėję sportininkai pa
sveikina laimėtojus.

Numatoma, kad pirmoje 
vietoje išeis Tarybų Sąjun
gos sportininkai. Dabar Ta
rybų Sąjungos sportininkai 
turi jau 165 punktus, jie lai
mėjo 1 medalių, jų tarpe 9 
auksinius.

Punktais antroje vietoje 
yra Jungtinių Valstijų spor
tininkai, jie turi 111 punktų 
ir 16 medalių, jų tarpe 4 
auksinius.

Trečioje vietoje yra abie
jų Vokietijų sportininkai, 
kurie sudaro bendrą grupę, 
jie jau laimėjo 97 punktus. 
Rytų Vokietijos sportinin
kė Irma Kramer laimėjo du 
auksinius medalius.

Ekstra
Havana. — Kubos prem

jeras Castro sako, kad ša
lies priešai buvo pasirengę 
užpulti lėktuvą, kuriame 
grįžo iš San Jose konferen
cijos Raul Roa, Kubos už
sienio ministras, bet kubie
čiai priešus apgavo.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija uždarė penkioms die
noms Vakarų valstybių su
sisiekimą su vakariniu Ber
lynu ir rytinio Berlyno su 
vakariniu.

Philadelphia, Pa. — Jau 
streikuoja Pennsylva n i a 
Railroad Co. apie 20,000 
geležinkeliečių. Tai pirmas 
streikas šios kompanijos 
darbininkų per 114 metų.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijoje 250,000 miestų darbi
ninkų išvyko į laukus pa- 
galbėtl suvalyti javus.

Bukareštas. — Rumuni
jos profesorius I. Murgules- 
cue išvyko į Jungtiens vals
tijas.

Pekinas. — Kinijos prezi
dentas Liu-Šao-či apsilan
kys socialistinėse šalyse Ry
tų Europoje.
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SEMI-WEE! Kas ka rašo ir sako

Subscription rates

Žiniofr iš Umguajaus
Tarybinių tautų banketas 

Montevidejuje
Birželio 19 d. slavų naS 

muose įvyko labai šaunus 
banketas tarybinių šalių 
konsulams pagerbti: Šala- 
jevui, kuris po ilgų metų 
darbavimosi Montevidėjuje 
išvyksta atgal į Tarybų 
Sąjungą, ir Anatolijui Pi- 
mentovui, naujajam konsu
lui, kuris jau pradėjo eiti 
pareigas Urugvajuje.

Dalyvavo visos Tarybų 
Sąjungos tautos, gyvenan
čios Urugvajuje, ir su ati- 
tinkam omis kalbomis ir 
sveikinimais įteikė Šalaje- 
vui dovanų prisiminimui.

Nuo lietuvių labai gra
žiai ir išsamiai pasakė kal
bą, linkėdamas geros ke
lionės ir kloties Šalajevui 
ir sveikindamas naująjį 
konsulą Pimentovą, mūsų 
Urugvajaus Lietuvių Cent
ro pirmininkas, uolus, ener
gingas ir nenuilstantis M’i- 
suomeninis veikėjas drg. 
Stasys Rasikas.

Vėliau sekė meninė dalis, 
kurioje, tarp kitų tautų ar
tistų, labai gražiai pasižy
mėjo ir mūsų lietuviai so
listai: drg. Abračinskas ir 
d-gė Digrevičienė, vadovau
jant gabiam muzikui-kom- 
pozitoriui drg. Vladui Svi- 
lainiui, — sudainavo lietu
viškai solo ir duetus.

Banketas baigėsi links
mais šokiais. Svečias

Art Shields <.

Kongo, Katanga ir ponas 
Rockefelleris

LIETUVIAI 
OLIMPIADOJE 
ROMOJE

Šiuo metu Romoje vyksta 
XVII olimpijada. Joje da
lyvauja daugiau kaip 6,000 

, atletų, suvykusių iš viso pa
saulio. Didžiausia atletų 
grupė — tarybinių tautų. 
Dalyvauja nemažas skaičius 
ir Lietuvos sportininkų.

Lietuvos sportininkų or
ganas “Sportas” paduoda 
kai kurias informaci jas 
apie penkis įžymius Lietu
vos sportininkus, išvykusius 
į Romą. Štai jos:

Birute Kalčdiene (Kauno 
“Žalgiris”) gimė 1933 m. Nu
sipelnęs sporto meistras, pa
saulio ieties metimo official i 
rekordininkė. .1958 m. Euro
pos pirmenybių sidabro meda
lininkė, triskart (1958, 1959 
ir I960) Tarybų S ą j u n g o s 
čempionė. Meistru tapo 
m. Baigė Kauno žemės 
akademiją.

Mykolas Rudzinskas 
niaus “SS.”) gimė 1933 m. 
Meistru tapo 1955 m. 1957 
metų Europos irklavimo pir
menybių čempionas keturviete 
baidare 1,000 metrų nuotolyje 
(Gente), 1958 m. pasaulio 
pirmenybių bronzos medalio 
laimėtojas keturviete baidare 
10,000 metrų dista n c i j o j e 
(Pragoję), keturiskart (1955, 
1958,. 1959, 1960) Tarybų Są
jungos čempionas. Dėstytojas. 
Baigė Leshafto vardo 
kultūros institutą.

Antanas Bagdonavičius 
niaus “Žalgiris”) gimė 
m.. Sporto meistras, 1960 m. 
tarptautinių irklavimo varžy
bų, skirtų paminėti šalies 100- 
ųjų , irklavimo metinių sukak
čiai, nugalėtojas (dviviete aka
demine valtimi su vairininku) 
kartu su Z. Jukna. Sporto 
meistro” normą įvykdė 1958 m. 
visasąjunginėse profsąj u n g ų 
pirmenybėse dviviete valtimi. 
Vilniaus .valstybinio V. Kapsu
ko v. upivęrsitetę studentas.

Zigmas Jukna (Vilniaus 
“žalg iris’’) gimė 1935 m. 
Meistro normą įvykdė drauge 
su A. Bagdonavičium 1958 m., 
•o šiemet drauge su juo laimė
jo jubiliejines varžybas. Vil
niaus pedagoginio ins t i t u t o 
studentas.

Ričardas Vaitkevičius (Vil
niaus “Žalgiris”) gimė 1933 
m. Pirmaatskyrininkis. Tary
bų Lietuvos aštuonvieČių val
čių čempionas. Dėstytojas. 
Romoje startuos vairi n i n k u 
dvivietėje akademinėje valty
je.

kitų mineralų yra labai di
delė.

O jos paprasti darbinin
kai gaudavo nuo 22 iki 28 
centų į dieną—cigaretų pa
kelio kainą — 1954 metais, 
kaip raportavo D r. Apheaus 
Hunton savo knygoj, Deci
sion in Africa.

Galima suprasti, kodėl 
Belgijos karalius tebelaiko 
kariuomenę Katangoj ne
paisydamas Jungtinių Tau
tų Saugumo Tar y b o s . 
(Straipsnis buvo parašytas 
prieš Belgijos nusileidimą 
J u n g.t inėms Tautoms. — 
Red.) Štai kodėl Jungtinių 
Valstijų valstybės departa
mentas, atrodo, nori, kad 
J T jėgų. nesiimtų tvirtų 
žygių tenai.

O Pravda nurodo, kad 
belgai nebūtų drįsę praves
ti dabartinę agresiją Kon
ge, jeigu jie nebūtų jautę, 
kad Jungtinės Valstijos už 
jų nugaros.

Rokefeleris įsiskverbė į 
Katangą pro britų duris. 
Jie nupirko 600,000 šėrų 
britų kompanijoj, kuri turi 
didelę dalį interesų belgų 
kasyklose. Šį britų kompa
nija vadinasi “Tanganyika 
Koncesijos,” kuri turi ka
syklas ir Kenijoj. Du Roke- 
felerių direktoriai dabar 
sėdi jos taryboj

PATARIMAS 
FORMANAMS

Nelsonas Rokefeleris daž
nai tikrino mus, kad jis my
li negrus. Todėl bus vieto
je pažymėti, kaip negrai 
traktuojami baltųjų kasyk
lose Katangoj. Nes Rokefe- 
leriai yra dalis tos kampa
nijos.

James S. Allen pasakoja

Senovėj vergų savininkas 
buvo paprastas nenaudėlis. 
Jis duodavo šimtą rykščių, 
pirkdavo ir p a r d u o d avo 
žmones ir niekad nekalbė
davo apie “civilines teises.”

Bet Madison Avenue vi
suomeninių santykių žmo
nės padarė didelį pakeiti
mą. Gubernatorius Nelso
nas Rokefeleris, Kongo iš
naudotojas, pasidarė “civi
linių teisių” čampijonu. O 
respublikonų partijos neaiš
kūs pasisakymai už negrų 
ir baltųjų lygybę turi Roke
felerio ir Niksono štampą.

Rokefeleris ir Niksonas 
yra praktiški vyrai. Jie ti
ki, kad “civilinės teisės yra
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Šių metų darbo diena
ŠIŲ METŲ DARBO diena, rugsėjo 5 d., . atrodo, 

.. bus “gyvesnė” kaip per praėjusius kelerius metus. Mat, 
prasidėjo Amerikos darbininkų judėjime pagyvėjimas. 
Jaučiama ir matoma, kad ateina nedarbas, kad darbi
ninkų būklė vis sunkėja ir nėra ženklų, kad ji paleng
vėtu. €

Šiemet Darbo dieną daugelyje miestų įvyks didžiu- 
- liai masiniai mitingai. Net ir Niujorke, kur kas metai 

Darbo diena praeidavo labai nežymiai, šiemet rengiama 
darbininkų eisena, demonstracija. Sakoma, net 
AFL prezidentas George Meany čion atvyks ir

. vadovaus. Eisena bus 5-o jo j Avė.
Detroite, kaip kas metai, taip ir šiemet bus

miestuo-lis darbininkų mitingas. Kai kuriuose kituose 
se — tas pats.

Nepavyko!
TŪLI ŽMONĖS galvojo, kad Amerikinių 

bių organizacijos (Organization of American 
užsienių ministrų konferencija, sušaukta

ir pats 
eisenai

didžiu

States) 
Costa Rikos 

sostinėje San Jose, griežtai Kubą pasmerks ir nutars 
daryti su ja taip, kaip buvo padaryta su Dominikonų 
respublika. Kaip žinia, su Dominikonų respublika buvo 
nutarta sutraukyti diplomatinius ryšius ir jai paškelbti 
boikotą tol, kol ten viešpataus, diktatorius Trujillp.

Bet Washingtonui nepavyko paveikti Lotynų Ame
rikos valstybes Kubos atžvilgiu — nepavyko paveikti 
jas taip, kaip buvo pasimota.

Tiesa, priimta rezoliucija, “smerkianti raudonuo- 
_ sius”, daug kalbėta prieš Tarybų Sąjungos-Kinijos “ki

šimąsi į Kubos ir kitų amerikinių respublikų vidujinius 
.reikalus, tačiau priimtoje reqoliucijoje Kuba nebuvo 
net įvardinta. Bijotasi, Kuba juk turi daug draugų-i vi
sose amerikinėse respublikose.

Tačiau būtų neteisinga sakyti, kad priimtoji rezoliu
cija nekalba prieš Kubą, nors jos ir neįvardija. Taip, re
zoliucija byloja prieš Kubą. Iš visų Lotynų Amarikos 

. respublikų tik viena Vehezucla griežčiau prįeš rezoliu- 
• ciją pasisakė. Priimant rezoliuciją, Kubos delegacija, 

vadovaujama užsienio reikalų ministro Dr. Roa, aplei- 
.,.do konferenciją. Apleisdama, delegacija garsiai skelbė: 

“Šalin jankių imperializmas!”, “Kuba — taip, jankiai 
—ne!”, “Tėvynė arba mirtis.”

Konferencija sudarė komitetą,- kurį tarpininkautų 
tarp Jungtinių Valstijų ir Kubos. Komitetan įeina: 
Meksika, Costa Rika, Kolombia, Venezuela, Brazilija ir 

. Čilė. Kokia to komiteto bus pareigą, sunku pasakyti.

KONFERENCIJOJE BUVO daryta visa, idant 
■ Kuba pasisakytų, jog ji nepriimsianti jokios pagalbos 

iš Tarybų Sąjungos ir Kinijos. Bet Kubos atstovai vie-
• šai ir griežtai pareiškė, kad tokį siūlymą atmeta.

Kubos užsienių reikalų ministro pavaduotojas Car
los Olivares pasakė: Kuba priims visokią pagalbą, ne-

• žiūrint iš kur ji ateis.
Gi užsienio ministras Dr. Rao pareiškė:
“Kuomet tokia maža šalis kaip mūsų, su 6,000,000 

gyventojų; stovinti 90 mylių atstume nuo Jungtinių 
Valstijų atsidūrė rimtan pavojun būti užpultai, tai ji ne
galėtų atmesti pagalbos, pareinančios nei iš karalienės 
.Elzbietos, nei iš Japonijos karaliaus, nei iš jokios kitos 

... šalies...”
Kubiečiai sako, pavojus Kubai yra rimtas — pavo- 

j.jus iš Jungtinių Valstijų.
Kubos spauda ir visuomenininkai, svarstydami San 

: . Jose konferencijos rezoliuciją, primena, kad Lotynų 
. Amerikos užsienio ministrai, balsavę už ją, yra “parsi

davėliai jankių imperializmui.”
Viską suėmus, formaliai konferencijoje 

"/JAV, bet moraliai laimėjo revoliucinė Kuba.
Spėjama, kad kubiečių delegatų kalbos ir 

’ Kubos nusistatymas San Jose konferencijos
smarkiai paveiks Lotynų Amerikos tautas, skęstančias 

r skurde.

laimėjo

bendras

Silpni sportininkai v
OLIMPIADOS varžytinėse (Romoje) danų dvirati- 

ninkas Knua Enemark Jensen, 22 metų amžiaus, pe- 
Jenktyniuodamas, nukrito nuo dviračio ir užsimušė.

Tuojau buvo paskelbta, kad Jensenas nukrito, mirė, 
paveiktas karštų saulės spindulių. Aišku, karštis turėjo 
nemažos reikšmės. Bet praėjus kelioms dienoms po jo 

„..mirties iškilo aikštėn tas faktas, kad prieš lenktynes 
„Jam buvo duota kaž kokių narkotikų, kad Jensenas bū- 

,tų “smarkesnis” varžybose.
Ne tik Jensenui buvo duota narkotikų, duota jų ir 

kitiems danų dviratininkams, vis tik dėl to, kad jie bū
tų “skrabresni”. Sakoma, narkotikus parūpino kaž koks 

..danas gydytojas.
Tai jau bloga* Jngu jau reikia narkotikų pagalba

1957 
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PASAULIO SPAUDA 
APIE TARYBINĮ 
KOSMINĮ LAIVĄ

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS paduoda 
santrauką pasaulio spaudos 
apie TSRS antrąjį laivą- 
palydovą, sėkmingai aplė
kusį Žemę ir nusileidusį 
ten, kur buvo numatytajam 
nusileisti. Skaitome:

Antrasis tarybinis kosminis 
laivas-palydovas su bandomai
siais gyvūnais, baigus tyrinėji
mų programą, kuri buvo nu
matyta vienai parai, paklusnus 
komandai iš žemės, nusileido 
iš savo orbitos. Ši apstulbinan
ti žinia apie naują neprilygs
tamą tarybinio mokslo ir tech
nikos laimėjimą žaibo greitu
mu apskriejo visą pasaulį.

Visiems, taip pat ir socializ
mo priešams, rašo Bulgarijos 
laikraštyj “Rabotničesko De
lo” akademikas Liubenas Čia- 
kalovas, tapo aišku, kad pir
moji pasaulyje socialistinė ša
lis taip pat yra pirmoji moks
le ir technikoje. Netoli tas 
laikas, kai tarybiniu kosminiu 
laivu žmogus pirmą kartą 
skris į kosmosą. Tai bus lai
vas, aprūpintas ne masinio 
žmonių naikinimo ginklu ir ne 
adatomis su nuodais įgulai, o

orbitą ir grąžino į žemę gy
vas būtybes.” Rusijos moksli
ninkai, sakoma pranešimuose, 
pataikė tiesiai į centrą palygin
ti nedidele kapsule, praskrie
jusią kosmosu. Tame pat pra
nešime pažymima, kad paly
dove, kurį amerikiečiai ketina 
paleisti iš Vandenbergo bazės 
po 2-3 savaičių, vargu ar bus 
gyvūnų.

“Sensacinga naujiena,” “Is
torinė diena,” “Fan t a s t i n ė 
naujiena” — tokiais žodžiais 
prasidėjo Prancūzijoje sek
madieninės radijo ir televizi
jos laidos, paskelbusios milijo
nams žmonių, kad pirmą kar
tą istorijoje gyvosios būtybės 
sėkmingai grįžo į žemę iš kos
minės kelionės tarybiniu lai- 
vu-palydovu. Televizijos žiū
rovai pamatė ekranuose šuniu
kus Streiką ir Belką, grįžu
sius iš istorinės kelionės. Te
levizijos komentatorius, atpa
sakojęs TASS’o pranešimą, 
pabrėžė, kad Tarybų Sąjunga 
“žengė svarbų žingsnį į tą mo
mentą, kai vietą kosminiame 
laive užims žmogus.”

Redakcinianye > straipsnyje 
Anglijos laikraštis “Daily 
Mail” pabrėžia,1 kad šiuo mo
mentu “garbė, be abejo, pri
klauso rusams. • Jie pasiekė 
nuostabų laimėjimą, pristaty
dami atgal gyvūnus iš orbitos 
aplink žemę. — Dabar, sako
ma straipsnyje, žmogaus eilė, 
ir tai įvyks gana greitai, nes 
kliūtys, kurias sudaro kosmo
sas gyvoms būtybėms, įveiktos 
ir visų pirma išspręsta proble
ma, kaip jas grąžinti į žemę.” 
Pažymėdamas, kad kosminis 
laivas nusileido “nuostabiai 
tiksliai,” laikraštis sušunka: 
“Vadinasi, mes vėl nusiimame 
skrybėles prieš rusus.”

Kuri kultūringesnė?
Vieną rytą Klaipėdoje 

man išėjus į gatvę, skubotai 
skersai gatvės prieina prie 
manęs jaunoka moteris ir 
sako:

—Tamsta amerikietis.
—Taip,—prisipažinau.
Ir pradėjo jį mane klau

sinėti apie įvairius dalykus. 
Aš jai atsakinėjau ir net 
savo nuomonę tūlais klausi
mais pareiškiau.

Moteris, matyt, skubėjo į 
darbą ir trumpą pokalbį

Atsisveikindama paspau
dė ir pabučiavo man ranką. 
Man, aišku, tai buvo ne
įprastas elgesys. Tačiau su
pratau jį kaip pagarbą ir 
padėką už širdingą pokalbį.

Bet, štai, tą sekundę pro 
mus praeina viena mūsiškių 
turisčių, ir tai pamačiusi 
riktelėja:

—Na, tu besarmate! Vy
rui ranką bučiuoji!

Kurios elgesys kultūrin- 
gesnis, lai sprendžia pats 
skaitytojas. V.

atletus ruošti prie varžybų, tai parodo, kad atletai nebu
vo treinerių kaip reikia lenktynėms paruošti.

Olimpiada ruošiama tam, kad visokių tautų atletai 
parodytų sveikus savo „talentus ir išsilavinimų be jokių 
“vaistų”.

bankierius, kuris,

tiksliais prietaisais, užtikri
nančiais sėkmingą grįžimą į 
Žemę.

1 t f

Libano, laikraščiai spausdina 
TASS’o pranešimą stambiomis 
antraštėmis per visą puslapį. 
Štai kai kurios jų antraštės: 
laikraštis “An-Nida” — Istori
nė tarybinio mokslo ir techni
kos pergalė,” laikraštis “Al- 
Džarida — “Rusai sėkmingai 
išsprendė problemą, kaip nu
siųsti žmogų į kosmosą ir grą
žinti į žemę,” laikraštis “An- 
Nachr” — “Rusai atveria var
tus į Visatą.”

Amerikos telegramų agen
tūros paskelbė “žaibo” prane
šimus, kad Tarybų Sąjungoje 
sėkmingai nusileido kosminis 
laivas ir kapsulė su gyvūnais, 
tepraėjus kelioms minutėms, 
kai šios žinios buvo gautos iš 
Maskvos.

Agentūros United Press In
ternational korespon d e n t a s 
savo pranešime pabrėžia, kad ,
“žmogus pirmą kartą paleido į | puikus dalykas, kuomet lai

komos reikiamoj vietoj. Jie 
mano, kad “civilinės teisės” 
gražiai tinka rinkiminėse 
platformose ir rinkiminėse 
kalbose. Bet gana yra ga
na. Ir “civilinės teisės” ne
turi būti leidžiamos susi
maišyti su Rokefelerio in
vestment imperija Afriko
je, kur bebalsiai negrai yra 
įkalinti kompanijos rajo
nuose ir spygliuotom tvo
rom aptvertose kempėse pa
gal ilgametes “darbo sutar
tis.”
PENKI ROKEFELERIAI

Rokefelerio imperiją val
do penki Rokefelerių bro
liai

Nelsono brolis Davidas 
yra jaunas Wall Streeto 

atrodo,
jaučiasi esąs namie su apar- 
teido mėsininkais, kuriuos 
jis atlanko laikas nuo laiko. 
Jis sveikinasi su Pietų Af
rikos Sąjungos valdonais, 
kur jo broliai turi bankus ir 
investmentus kasyklose. Jis 
draugaujasU su Franci jos 
generolais, kurie saugo bro
lių aliejaus šaltinius pieti
nėj Alžirijoj. Jis taipgi 
virsta svečiu žmogaus, ku
ris žudo Kongo patriotus.

PO ŽUDYNIŲ
Nelsono broliui reikėjo vi

so jo kietumo, kada keliavo 
po Kongą vasario mėnesį, 
1959 metais. Nes tai buvo 
tik po didžiausių Afrikos 
istorijos žudynių Konge. Ir 
brolis David buvo svečiu 
Henrio Kornelio, Belgijos 
gubernatoriaus, kuris vado
vavo žudynėms per kelias 
dienas trys savaitės prieš 
tai. Oficialiai, užmuštų bu
vo 71, bet keliautojai pasa
koja, kad užmuštų buvo 175 
ar daugiau.

Ir 1,500 patriotų dar bu
vo gubernatoriaus kalėji
muose. Tarp jų buvo Kasa- 
vubu, kuris šiandien yra 
Kongo prezidentas.

Brolis David atvyko ap
žiūrėti Kongo upės užsisu
kimą, kur galima pastatyti 
elektrinę investuojant šim
tus milijonų dolerių.

Vyriausias brolio Davido 
susidomėjimas, tačiau, buvo 
turtingojoj Katangoj, ka
syklų laukuose, kur Rokefe- 
aleriai yra giliai įleidę šak
nis. Katangos kasyklos, sa
ko Londono Observeris, duo
da Rokefeleriams puikią 
progą tolimesniam pasipel- 
nijimui.

28 CENTAI Į DIENA
Katangos kasyklų kompa

nija yra viena iš turtin
giausių pasaulyje. Ji parū
pino beveik visą uranijų dėl 
Amerikos H bombų iki pas
kutinių laikų. Ji pagamina 
beveik visą kobaltą kapita
listiniame pasaulyje. Jos 
gani^ba vario, švino, cino ir

Nepaprastas mitingas
Montevidėjuje, Laisvės 

aikštėje (Plaza Libertad), 
gegužės 30 d. įvyko didelis 
mitingas, kuriame dalyvavo 
apie 70 tūkstančių žmonių^

Mitingus vyko sąryšy] ę stf 
apsilankymu Kubos1 prezi
dento “Dortikoš su * kitais

dalį istorijos savo vertingoj vyriausybės delegacijos na-
knygoj “Atominis Imperia
lizmas.” Kompanijos super
intendentai operuoja su įsi
tikinimu, kad negrai yra 
žemesnės klasės žmonės. Ir 
Allen cituoja iš kompanijos 
vadovėlio, kuris duoda ra
sinius patarimus kompani
jos formanams.
“niekad neturi 
sako vadovėlis, “kad negrai 
turi vaikų sielas.”

Tokią rasistinę pažiūrą 
paryškina kompanijos me
di k a 1 i s patarėjas Dr. L. 
Mottoule, kuris sako, kad 
jis tiki, jog baltieji turėtų 
“pasigailėti ir net mylėti 
žemesnius savo brolius.”

Belgiški, britiški ir roke- 
feleriški išnaudotojai, ta
čiau, “myli” Kongo žmones 
mirtimi. Jie operuoja ka
syklas žiaurios priverčiamos 
darbo sistemos rėmuose. 
Kongo darbininkai privalo 
mokėti “galvinius taksus” 
arba eiti į kalėjimą. Todėl 
jie geriau eina į kasyklas. 
Bet kasyklos yra kaip kalė
jimas. Nes jie pririšami 
prie kasyklų trijų metų 
“darbo sutartimis” ir areš
tuojami ir baudžiami, jeigu 
jie bando pasitraukti.

Ir ši vergija tęsis, kol bel
gų kariuomenė bus Katan
goj prieš Jungtinių Tautų 
patvarkymą.

Formanai 
užmiršti,”

NAUJAS TANKERIS
Chester, Pa. — Sun laivų 

statykla baigė statyti 
Texas Sun Oil Co. naują 
tankerį “Texas Sun”, kuris 
yra 50,000 tonų įtalpos. Jis 
vienu kartu galės vežti 18,- 
000,000 galionų aliejaus. 
Laivo pastatymui išleido 
$13,000,000.
< ■ m  ■(—■■■■ i., t..*i ■ ■  ■ ■ ■■.......

riais, kurie dalyvavo Ar
gentinos Nepriklusomybės 
šventėje

Mitinge kalbėjo studentų 
ir darbininkų atstovai,, ku
rie buvo lankęsi Kuboje. 
Visi kalbėtojai pareiškė Ku
bos liaudžiai pagalbą apsi
gynime nuo Amerikos im
perialistų, kurie rengiasi jė
ga iš naujo pavergti Kubos 
liaudį. Kalbėtojai pranešė, 
kad esą pasirašę, vizituoda
mi Kubą, remti ne vien tik 
morališkai, bet ir fiziškai, 
ir pabrėžė, kad reikia iš
vengti tokios klaidos, kokia 
padaryta Ispanijos revoliu
cijos metu, — kurią rėmė- 
me tik mitingais. “Jeigu 
imperialistai vartos 
mes irgi vartosime 
prieš imperialistus!” 
liau kalbėtojai įrodė, 
Urugvajuje daugiau 
trečdalis derlingiausios žp 
mės priklauso šešiems šim
tams dvarininkų, ir kad 
reikalinga įvesti ir čia že
mės reformą, kaip Kubo
je! (Skardūs plojimai.)

Mitingo organizatoriai 
pasiūlė publikai (minioms), 
kad vyktų su manifestacija 
iki Universiteto rūmų, nes 
ten kalbės prezidentas. Už 
keliu minučių 70-tūkstanti- 
nė minia pasipylė į plačiąją 
Avenida 18 de Julio (Liepos 
18-osios alėja) su šūkiais: 
“Cuba SI! Yankis NO!” 
(Kuba TAIP! Jankiai

To- 
kad 

kaip

Įdomu, kad publikos dau
gumą sudarė jaunuoliai, 
studentai. Jie parodė ener
gišką kovingumą prieš Into 
perialistus. Bet pastaruoju 
laiku ir visa U 
liaudis rodo savo didelį vie
ningumą. B. M.

2 p.--Laisve (Liberty)— Penkt, rugsėjo (Sept.) 2, 1960
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Rojus Miz'ara

Atsakau į klausimus
—Jeigu Lietuvoje taip 

gerai, tai kodėl jūs ten ne- 
pasilikote?

Tokių klausimų gavau ne
vieną. Man rodosi, jie nėra 
apgalvoti; jie statomi su 
kažkokiu sarkazmu.

Lietuvon vykau kaip tu
ristas, o tokių, man rodosi, 
Tarybų Lietuva nelabai su
tiktų priimti.

Norint Tarybų Sąjungo
je apsigyventi, asmuo turi 
is anksto dėl to su tarybi
niais organais bei jų atsto
vybėmis tartis, turi gauti iš 
ju sutikimą. Tarybų Sąjun
ga nestvarsto bile ko ir bi
le kada; juo labiau tokių, 
kurie ten vyksta turistais.

D r. J. J. Kaškiaučius pa
siliko Lietuvoje gyventi, pa
tapdamas Tarybų Lietuvos 
piliečiu, bet jis dėl to iš 
anksto buvo susisiekęs su 
Tarybų Sąjungos organais, 

*buvo gavęs jų sutikimą.
Klysta tie, kurie mano, 

kad bile kas ir bile kada, 
būdamas kitos šalies pilie
čiu, nuvykęs į Tarybų Są
jungą, gali ten pasilikti ir 
lengvai gauti tarybinę pilie-

kų jėgos pas mus vis mažė
ja ir mažėja, na, o jei dar 
aš būčiau iš jų tarpo pasi
traukęs, jos būtų dar silp
nesnės, laikraščio būklė bū
tų pasunkėjusi. Pagaliau, 
argi sąmoningas žmogus, 
kuriam rūpi visuomeniniai 
reikalai, turi gyventi tik 
ten, kur jam geriau? žino
ma, ne!. Jis turi gyventi 
ten, kur reikalingesnis, kur 
savo darbu gali padėti dar
bininkų judėjimui.

“Laisvei” ir pažangio
sioms JAV lietuvių organi
zacijoms dirbau per ilgus 
metus, ir čia 
kol jėgos leis,

žadu dirbti, 
kol būsiu rei-

redaktorius 
apie Lietuvą

Pet-

t
<

Na, o jeigu, sakysim, aš 
būčiau Lietuvoje pasilikęs 
gyventi, tai ką tuomet apie 
mane būtų pasakę mano 
draugai Amerikoje? Ką 
būtų pasakę laikraščio 
“Laisvės” skaitytojai? Bū
tų pavadinę mane dezerty
ru . O aš tokio titulo neno
riu.

Tie patys asmenys, kurie 
klausia, kodėl nepasilikau 
Lietuvoje, būtų apkalbėję 
mane, jei būčiau pasilikęs.

“Laisvės” pastogėje pra
dėjau dirbti prieš daugiau 
kaip 40 metų. Laikraštinin-

—“Keleivio’’ 
sako, kad jūs 
tik todėl gerai rašote, kad 
Lietuvoje moka honorarus 
už jūsų raštus — ar tiesa?

Ne, netiesa!
Jeigu “Keleivio” redakto

rius iš tikrųjų taip rašo, 
kaip jūs sakote, tai jis yra 
labai kvailas ir nedoras.

—Ką dabar veikia Kip
ras Petrauskas?

Su artistu Kipru
rausku teko ne vieną kartą 
susitikti ir kalbėtis. Jis pro
fesoriauja Lietuvos Valsty
binėje konservatorijoje — 
moko dainuoti jaunus žmo
nes. Kai kurie jo auklėtieji 
— jau įžymūs dainininkai 
solistai, dalyvauja operoje 
dainuoja koncertuose.

Kipras jau gyvena 8-ą j į 
dešimtmetį, bet atrodo la
bai gerai, jaunuoliškai: 
aukštas, lieknas, tiesus kaip 
styga. Tiesa, galva jau bal
tuoja ka;p pienas.

Kipras — Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos (parla-

mento) deputatas. Pats ope
rose jau nebedainuoja. Jis 
— personalinis pensininkas.

Vieną kartą jis man tarė:
—Norite išgirsti mane 

operoje dainuojant?
—Maestro, — atsakiau,— 

kas gi nenorėtų jus išgirsti 
dainuojant!..

—Gerai, tai išgirsite.
Jis paminėjo ir dieną, ku

rią, sakė, dainuos. Deja, aš 
tuo laiku buvau Lenkijoje.

Vakarais, kai Valstybi
nės Operos ir baleto teat
re vyksta pastatymai, tu 
beveik visuomet matysi 
Kiprą. Jis sau ramiai sėdi 
vyriausybės ložoje ir stebi, 
kaip “jo vaikai” atlieka sa
vo partijas. Kipras turi 
kuo didžiuotis, kadangi 
“jo vaikų” tarpe yra labai 
talentingų dainininkų, ar
tistų.

K. Petrauskas labai vi
suomenės gerbiamas. Kitaip 
ir negalėtų būti. Juk jis yra 
Lietuvos operos tėvas.

Jis mėgsta medžioti. Tu
ri savo automobilį, tai daž
nai dumia į Dzūkijos miš
kus “savo gyliu ko išbandy
ti”. Man sakė, jog Kipras 
t—puikus šaulys, pamatęs 
kiškį, šūvio veltui nepa-| 
leidžia.

—Kai nušausiu kelis zui
kius, — sakė jis, — tai ir 
jus ant pietų pakviesiu.

Vilniaus ir Kauno teat
ruose, kur Kipras dainuo
davo, tebepuošia sienas pui
kūs Kipro portretai, 
ninku į drobę įpiešti.

Tai puikiai liudija, 
Kipras Petrauskas — 
tautai nemirštamas

daili-

kad 
mūsų 
žmo-

Kada nors teks apie jį 
parašyti plačiau.

Parkas prie Kauno jūros
Kauno jūros pakrantės 

jau keleri metai ruošiamos 
naujoms gamtinėms sąly
goms ; viena svarbi ausi ų 
priemonių yra jų apželdini
mas miškais. Didelė dalis 
jūros pakrančių — apie 700 
hektarų — yra apaugu s i 
gražiais miškais, daugiau
sia spyygliuočiais, tačiau 
apie 1,000 su viršum hekta
rų dar reikia apželdinti. 
Želdinimo darbai buvo pra
dėti 1958 m.; jau apželdinta 
ketvirtadalis numatyto plo
to, o iki 1962 m. pabaigos 
numatyta užbaigti visus pa
grindinius želdinimo dar
bus. Pakrančių miškai ap
saugos krantus nuo slinki
mo, pačią jūrą — nuo už- 
dumblinimo, be to, sudarys 
gražias sąlygas poilsiui, tu
rizmui ir sportui. Ir štai 
čia, gražiausioje Kauno jū
ros pakrantės vietoje, Dub
ravos miškų tyrimo stoties 
teritorijoje, Lietuvos Miškų 
ūkių mokslinio tyrimo in
stitutas nusprendė sukurti 
dekoratyvinį bei mokomąjį 
parką.

Išskirtas parkui 130 hek
tarų plotas yra kairiajame 
Kauno jūros krante tarp 

.Dubravos miško, “Gintaro” 
kolūkio ir rytinės miesto ri
bos. Čia labai gyvas relje
fas, aukštos kalvos su sta
čiais šlaitais, gilūs vingiuo
tų upeliukų išraižyti slėniai. 
Parinktoji parkui vietovė 
patraukli turistiniu atžvil
giu ir, be abejo, bus pamėg
ta ne tik Kauno gyventojų, 
bet ir ekskursijų iš visos 
respublikos; tai turės būti 
d e k o r a t yvinis užmiesčio 
parkas, kuriame darbo žmo
nės galės pasigrožėti turtin
ga augalija, gražiais peiza-

žais, Kauno jūros vaizdais 
su HES užtvanka, Pažaislio 
kupolu ir tolima perspekty
va Palemono link. Kuriant 
parką bus siekiama natūra
lios peizažinės kompozicijos, 
kuriai numatyta panaudo
ti įvairias gamtines sąlygas 
— gyvą reljefą, turtingą 
medžių, krūmų ir žolių 
asortimentą. Tai turės būti 
parodomasis parkų kūrimo 
pavyzdys. Tuo tikslu čia 
bus panaudota senųjų Lie
tuvos parkų projektavimo 
patirtis, k ū r y b iškaį įdie
giant ją naujame projekte. 
Kuo įvairiausi medžių, krū
mų ir žolinės augalijos de
riniai sudarys dailų parko 
apdarą kiekvieną metų, lai
kotarpį. Meninis parko gro
žis ugdys visuomenės este
tinį skonį, meilę savam 
kraštui, gyvajai gamtai ir 
tarybinio žmogaus darbui.

Greta meninės paskirties, 
tai bus drauge ir mokoma
sis dendroparkas, kuriame 
galės gilinti savo žinias 
miškininkai - specialistai ir 
gamtos mėgėjai. Parke bus 
sukauptos ne tik nuo seno 
Lietuvoje auginamos, bet ir 
naujai introdukuojamos ki
tų kraštų medžių ir krūmų 
veislės. Numatoma gausiai 
pasodinti spygliuočių, kad 
želdiniai neprarastų grožio 
ir žiemos metu. Paskirose 
parko dalyse, prisitaikant 
prie vietos sąlygų ir reljefo, 
bus sukurti įvairių natūra
lių medynų fragmentai su 
visais jų elementais: beržy
nai, pušynai, ąžuolynai, o 
taip pat mišrūs miškeliai. 
Parko slėniuose ir šlaituose 
bus paliktos didelės įvairių 
žydinčių žolių pievos, kaip

kompoziciniai peizažo ele
mentai.

Į rytus nuo parko ribų, 
neardant bendros jo peiza
žinės k o m p o zicijos, trijų 
-hektarų plote numatyta su
kurti dendrarijų. Jame 
bus sukauptos įvairiausios 
medžių ir krūmų rūšys bei 
formos, kurių skaičius 1961 
m. sieks tūkstantį, o per de
šimtį metų padidės dar dvi
gubai. Dideliame šiltnamy
je — žiemos sode, — kurio 
vieta .numatyta arti centri
nio stoties pastato, bus su
kaupta medieninė augalija 
iš subtropikų ir net tropikų 
zonų.

Parką su Dubravos miš
ko masyvu jungs 70 hekta
rų ploto medelynas, kuria
me taip pat bus atliekami 
selekcijos eksperimenti nes 
introdukcijos bandymai.

Parko takai -eis gražių re
ginių vietomis; vieni jų bus 
pritaikyti turistams, kiti — 
poilsiaujantiems parko lan
kytojams. Jūros pakraščiu 
per parką eis turistinis dvi
račių takas. Kranto įlan
koje numatoma įrengti 
prieplauką ir vandens spor-

Parke bus visa eile archi
tektūrinių įrengimų: tilte
lių per upelius, tvenkinių, 
pavėsinių, kioskų. A u k š - 
čiausioje kalvoje galėtų bū
ti pastatytas dekoratyvinis 
bokštas — belvederis, iš ku
rio dar įspūdingiau atrodys 
jūros panorama ir parko te
ritorija.

Vienos kalvos papėdėje 
numatyta pastatyti seno
višką eigulio sodybą-muzie- 
jų-

Į parko kompoziciją bus 
įtrauktas ir Pakalniškių pi-

J. KLIČIUS ..............

Joks mano atmintyje 
išliko Liudas Gira

Tai buvo 1939 metų va
sario ar kovo mėnesį, tikrai 
nebeatmenu. Publikos pri
sirinko pilnutėlė MiroMaro 
salė Ožeškienės gatvėje, 
Kaune. Žmonės čia susirin
ko į pažangiųjų rašytojų li
teratūros vakarą. Jie atėjo 
pasiklausyti Vytauto Mont
vilos, Petro Cvirkos, Kazio 
Jakubėno ir kitų jaunosios 
kartos lietuvių pažangiųjų 
kūrybos. Drauge su jais li
teratūros vakare dalyvavo 
ir vyresniosios kartos Liu
das Gira. Nors kauniečiai 
ne kartą jau buvo girdėję 
Liudą Girą pasisakant prieš 
fašizmą, prieš rasistinę hit
lerininkų politiką ir palan
kiai atsiliepiant apie Tary
bų Sąjungą, bet jo pasiro
dymas drauge su progresy
viais jaunaisiais rašytojais 
vis dar buvo lyg ir sensaci
ja. Liudo Giros dalyvavimas 
šiame literatūros vakare 
sutraukė į salę žymiai dau
giau publikos.

Susirinkusiųjų tarpe — 
daugiausia Kauno fabrikų 
darbininkai; nemažai prisi
rinko iš įvairių įstaigų bei 
įmonių tarnautojų, kurių 
vieni aiškiai nusistatę prieš 
fašistinį tautininkų režimą, 
kiti — skeptiškai žiūri į jį. 
Salėje ūžia lyg bičių avilys. 
Susirink usieji linksmai 
šnekučiuojasi ir laikas nuo 
laiko pasižiūri į laikrodžius 
—vis nori greičiau pama
tyti gerbiamus, mielus ra
šytojus. Salė staiga nuščiu
vo, visų akys nukrypo į 
sceną, ir pasigirdo smarkūs 
plojimai:’ scenoje pasirodė 
rašytojai. Susirinkus i ų j ų 
dėmesio centre — Liudas 
Gira, savo būdinga išvaiz
da išsiskįriąs iš kitų rašy
tojų, greitai pasteb imas, 
gerai žinomas ir senųjų, ir 
jaunųjų literatūros mėgėjų. 
—Apie žmogaus vertę rei

kia spręsti ne iš jo nosies 
formos, akių ir plaukų spal
vos, kaip tai daroma kai 
kuriose užsienio šalyse ir 
net mėginama daryti pas 
mus, bet iš jo rankų darbš
tumo, iš jo proto savybių, 
iš josjįirdies taurumo, iš to, 
ką jis yra padaręs ir daro 
kitam žmogui. Žmogaus 
vertė nepriklauso nuo jo 
odos spalvos, nuo jo tauty
bės, — kalbėjo susijaudi
nęs poetas, audringai plo
jant salei.

Tokį aš tada pirmą kar
tą pamačiau Liudą Girą.

Prisimenu dar pora epi
zodų, susijusių su Liudu 
Gira.

Tų pačių 1939 metų vasa
ra. Labai graži popietė. Į 
senąsias (nauji rūmai dar 
nebuvo baigti) darbo rūmų 
patalpas, buvusias Laisvės 
Alėjoje, ties Maironio gat
vės kampu, prisirinko nepa
prastai daug žmonių: mat, 
buvo paskelbta, kad tą die
ną Liudas Gira ir Povilas 
Pakarklis čia susirinku
siems papasakos savo įspū
džius iš kelionės po Tary
bų Sąjungą. Nebeprisime
nu, ar skelbime buvo pasa
kyta, kas organizuoja susi
rinkimą.

Praslinko daug laiko, o

liakalnis, jo aplinka turėtų 
būti apželdinta būdingais 
senovės Lietuvai medžiais.

Keletai metų praslinkus, 
jau pradės ryškėti naujo 
parko vaizdas, nes Lietuvos 
Miškų ūkio mokslinio tyri
mo institutas su visu rim
tumu imasi darbo.

Archt K ZUBOVAS

“Tiesos” numeris. Skubame 
laiku pateiktie..skaitytojams 
laikraštį su svarbia LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos se
sijos medžiaga.

Jau buvo apie vidurnaktį. 
Tik staiga žiūrime — pro 
duris įeina Liudas Gira. 
Jam parūpo perskaityti ei
liuotos savo kalbos, pasaky
tos Aukščiausiojoje Tarybo
je, korektūrą. Kaip tik ra
do jau surinktą kalbos teks
tą. Atidžiai perskaitęs ir 
kai ką pataisęs, pasakė:

—Negaliu aš nurimti, ne
pamatęs surinkto savo raš
to; kai surinkta ir atspaus
dinta, tada geriau matosi ir 
beveik visada randi ką nors 
pataisyti.

įspūdžių vakaras vis nepra
sidėjo. Nesimato nei vaka
ro rengėjų, nei prelegentų. 
Žmonės ima nekantrauti.

—Reikia paklausti, kada 
gi viskas prasidės, kodėl 
taip vėluoja.

—O gal vakaras neįvyks?
—Tokį pašnekesį gali ir 

uždrausti...—pasigirsta bal
sai.

Keli vyrai pakyla ir nu
eina į užkulisius ieškoti va
karo rengėjų. Tačiau nie
ko nesuranda. Žmonės pra
deda suprasti, kad į šį rei
kalą bus sikišusi policija, 
žvalgyba ir sutruk d ž i u s i 
darbininkams išgirsti poe
to ir istoriko bei visuome
nės veikėjo pasak o j i m u s 
apie Tarybų Sąjungą. Lie
tuvos buržuazija ir jos val
džia nemėgo teisybės apie 
socializmo šalį, tuomet vie
nintelę pasaulyje šalį, ku
rią tvarkė patys darbo žmo
nės. Juo labiau aiškėjo, kad 
susitikimas sutruk d y t a s > 
tuo daugiau žmonės pikti
nosi. 1

—Ko dar mes laukiame: 
aišku, kad jiems neleidžia 
čionai atvykti, — pasakė 
vienas plačiapetis, saulėje 
įdegęs darbininkas, “kazlio- 
rius,” kurį eidamas į dar
bą pro taupomosios kasos 
rūmų statybą, dažnai maty
davau kopėčiomis kopiantį 
su pilnu “ožiu” plytų ant 
nugaros. Šio sunkaus fizi
nio darbo žmones prie sta- 
t y b ų vadindavo “kazlio- 
riais.” Nebet urėdamas 
kantrybės ilgiau laukti, dar
bininkas piktai išėjo iš sa
lės. Juo pasekė ir daugelis 
kitų.

Vėliau sužinojome, kad
Liudą Girą ir Povilą Pa- diena buvo labai dažna, o 
karklj buržuazinė valdžia atlyginimas buvo palygina'- 

buvo griežtai mai labai mažas.
Tačiau jau 1830 m. pra-

Po to ilgai nebemačiau 
poeto, nes jis iš Kauno per
sikėlė gyventi į Vilnių ir 
pasinėrė į darbą Švietimo 
Liaudies komisariate.

Pamačiau jį jau Didžiojo 
Tėvynės karo metais. Karo 
audra daugelį lietuvių bu
vo nubloškusi į plačiosios 
mūsų šalies gilumą, išsklai
džiusi juos po daugelį vie
tovių. Bet meilė Tėvynei ir

neapykanta priešui šaukė 
.prie ginklo visus, kurie tik 
pajėgė jį vartoti, ir vėl su
jungė žmones Ta r y b i n ė s 
Armijos gretose. Partija ir 
vyriausybė sudarė galimybę 
lietuviams suformuoti savą
ją Tarybinės Armijos divi
ziją.

Divizijos gretose 1942 
metų ir pamačiau Liudą 
Girą. Šiaulių pulko, kuria
me aš tarnavau kareiviu, 
klubo scenoje stovėjo Liu
das Gira ir karštai skaitė 
naujus savo eilėrašičus. Jis 
buvo pasitempęs, surūstė- 
jęs, kaip ir visi tarybiniai 
žmonės karo metu, o su ka
rininko uniforma atrodė 
jaunesnis bei žvalesnis. Ei
lėraščiai ir jo kūrėjas darė 
kariams didelį įspūdį. Po 
literatūros vakaro sugrįžo
me į kareivines dar tvir
čiau pasiryžę mokytis karo 
mokslo, geriau suprasdami 
savo uždavinius ir stipriau 
mylėdami Tarybinę Tėvynę, 
labiau jausdami neapykan
tą priešui.

Tokį man teko matyti Liu
dą Girą, lietuvių liaudies 
poetą.

ŽVELGIANT ATGAI
Į DARBO DIENĄ

Darbo Dienąl959 metais į pakeitė visą padėtį, kai Vy- 
Amerikos darbininkas pa- riausias teisėjas nutarė, 
siekė aukščiausią gyvenimo!kad unijos narių susijungi- 
standarto lygį ir jis su savo'mas nėra kriminalas, ne- 
vadovais turi g; ” 
tautos gyvenime, 
taip buvo ne visada.
šie visi laimėjimai buvo pa-[jos faktas nėra kriminalinė 
siekti be politinių revoliu-[ konspiracija. Toliau Mas- 
cijų, jie tačiau neatėjo be isachusetts Auksei a u s i a s 
kovų, be pasiaukojimo. [Teismas palaikė uždaro su- 

Ankstyvosiomis Amerikos i sunkime dokti iną, kad 
industrializacijos dienomis,! ^jos nariai turi teisę sų- 
dvylikos, keturiolikos ir net i s^Pr11}^ ,s.a70. uniją, atsi- 
šešiolikos valandų darbo!sakąnt dubti drauge su 

unijai nepriklausančiais na
triais, kurie naudojasi privi
legijomis, bet nepri s i i m a . 
unijos atsakomybės.

Per Amerikos Organizuo
tų Įmonių Federacijos ir 
Darbo Unijų konvencija, 
1884 m. (ši organizacija 
po poros metų pasidarė A- 
merikos Darbo Federacija) 
Stalių Brolijos delegatas 
įnešė sekančią rezoliuciją: 
“Tebūnie nutarta, kad as
tuonių. darbo valandų diena 
bus legali darbo diena nuo 
1886 m. gegužės 1 d. Mes 
siūlome darbo organizaci
joms, kad jos savo įstaty
mus tvarkytų taip, kad jie 
būtų suderinti su šia rezo
liucija, pradedant aukščiau 
nurodyta data.”

Aštuonių darbo valandų 
sąjūdis buvo kai kuriose 
vietose apšauktas kaip “ne- 
amerikietiškas” ir “kad jis 
Amerikos darbininką prives 
prie žemesnio atlyginimo^ 
vargo ir socialinės degrada
cijos”; be .to, “prasidės tin
giniavimas, maištini ūkavi
mas, laidokavimas ir gir
tuokliavimas.”

Iš 340,000 darbininkų, 
dalyvavusių aštuonių darbo 
valandų sąjūdyje, daugiau 
kaip pusė išėjo į streiką 
1886 m. gegužės 1 d.' Ši 
demonstracija buvo pradžia 
vėliau vykusių ilgų ir kar
tais kraujingų kovų.

Betgi šiandien vidutinis i 
Amerikos darbininkas dir
ba mažiau kaip 40 valandų . 
į savaitę, o vienas šeštada
lis dirba tik 35 valandas, 
ir mažiau. Trys Amerikos 
vadovaujančios darbininkų 
unijos jau pranešė, kad at
eityje sieks keturių darbo 
dienų savaitėje arba 32 dar
bo valandų. f .»

American Council

alingą įtaką < bent šio susijungimo objek- 
Tačiau ' tas yra kriminalinio pobū- 

Nors i džio, o grynas organizaci

bei policija 
įspėjusi ir net grasinusi re-
presijomis, jeigu jie išdrįs sidejo judėjimas dėl trum- 
viešai pasakoti savo kelio- pesnių darbo dienų.
nės po Tarybų Sąjungą 
įspūdžius.

Štai dar vienas epizodas.
Vieną vasaros dieną atvy

ko į. Kauną Pijus Glovac
kas, Liudas Adomauskas, 
Antanas Mainelis, Beneven- 
tūras Rutkauskas ir kiti bu
vę Šiaulių sunkiųjų darbų 
kalėjimo politiniai kaliniai- 
antifašistai. Vieni iš jų — 
P. Glovackas, L. Adomaus
kas, A. Mainelis — kalėjo 
nuo pat fašistinio pervers
mo ir dar turėjo daugelį 
metų kamuotis kalėjime, ki
ti vėliau buvo suimti ir nu
teisti ilgiems metams vargti 
už geležinių grotų ir storų 
mūro sienų. Bet jiems pa
tiems netikėtai atsidarė ka
lėjimo durys, ir tie draugai 
buvo išleisti į laisvę. Fašis
tinė vyriausybė, paleisda
ma iš kalėjimo kelis plačiai 
žinomus revoliucionieri u s > 
norėjo tokiu būdu nutildyti 
vis garsiau pasigirstantį 
darbo žmonių ir pažangio
sios inteligentijos reikalavi
mą suteikti politiniams ka
liniams visuotinę amnesti
ją. Į Lietuvos Komunistų 
partijos vadovaujamą kovą 
dėl. politkalinių amnestijos 
buvo įsijungęs ir Liudas Gi
ra. To dėl jis labai džiau
gėsi, matydamas nors kol 
kas ir nedidelį tos kovos re
zultatą — kelis iš kalėjimo 
paleistus kovotojus. Jis da
lyvavo susitikime su buvu
siais politkaliniais ir sten
gėsi kaip įmanydamas jiems 
padėti.

1940 
dūlio” 
mas ir

metų ruduo. “Spin- 
spaustuvėje renka- 
laužomas eilinis

. “Visi 
žmonės turi lygią teisę,” 
buvo skaitoma Philadelphi- 
jos stalių rezoliucijoje, “tu
rėti pakankamai laiko kiek
vieną dieną savęs kultyva- 
vimui ir gerinimui. Todėl 
yra nutariama, kad dešim
ties valandų gero darbo die
na yra pakankama.”

Toks konservatyvus laik
raštis, kaip Bostono “Tran
script,” buvo linkęs sutikti 
su šia rezoliucija: “Tebū
na mechaniko darbo diena 
baigta, kai jis sušilęs per 

[vasarą išdirbo dešimt ar 
dvylika darbo valandų į die
ną ir gali sugrįžti į savo 
šeimą su pakankama ener
gija praleisti keletą valan
dų su savo vaikais ar savo 
paties naudai.”

Kiti laikraščiai išreiškė 
mažiau liberalią pažiūrą: 
“Dešimties valandų darbo 
dienos pasiūlymas suduoda 
smūgį pačiai industrijai ir 
žmonių moralei, diktuojant 
darbo valandas . . . Nieko 
neveikimas per naudingiau
sias ryto ir vakaro valan
das tikriausiai prives prie 
griuvėsių.” Daugelis darb
davių taip pat priešinosi, 
susirūpinę savo darbininkų 
morale, sakydami, kad “nie
ko neveikimas tikriausiai 
prives prie blogų įpročių.”

Pirmi darbininkų mėgini
mai susijungti ir drauge 
kovoti už .savo padėties pa
gerinimą, buvo teismuose 
apkaltinti nelegalia konspi
racija.

1842. m. Aukščiausiojo 
Massachusetts Teismo isto
rinis nutarimas galų gale

3 put!. Lahvt (Liberty). Penkt. rugsėjo (Sept.) 2, 1960



AISTRA
—Kai kada byla netelpa 

į rėmus, —- susimąsčiusi iš
tarė liaudies teisėja Anas
tazija Vilimienė.

Bet tai buvo pasakyta vė
liau.

Pradžioje šnekėjomės apie 
baudžiamąsias bylas, ku
rias galima apibendrinti:

grobstymus. Vilimienė ne 
be pasididžiavimo paklojo 
ant stalo naujus statisti
nius duomenis, rodančius, 
kad šių nusikaltimu kreivė 
leidžiasi. Po to ji atsilošė

ne, lyg svarstydama: pa
kreipti pokalbį kita linkme 
ar ne? Tada ji ir paminė
jo bylą, netelpančią į jo
kius rėmus.

Tai buvo baudžiamoji by
la prieš Joną G., kuris vos 
neužmušė žmogaus.

. buvo iki skausmo pažįsta
ma, kas vakarą apie tai

• galvodavo. Jis būtų laisvas, 
jei ne Jadzė — jeigu ne tai, 
kad jis buvo toks jaunas, 
karštas ir nepatyręs — jei- 
ge ne aklas prisirišimas 
prie moters, kurio vedamas 
jis nepaisė nei pareigos, 
nei, pagaliau, sveiko proto... 
Išėjus į laisvę — keršyti 
tam, kuris ją paviliojo! Bet 
ar paviliojo? Juk Jadzė — 
jis žinojo geriau už kitus— 
buvo begėdiška lengvabūdė.

Tai ne mano fantazijos 
padarinys. Nereikia būti 
ypatingu psichologu, kad 
galėtum įsivaizduoti visą 
aistrų gyvatyną dvidešimt 
kelerių metų vaikino širdy
je. Koks bebūti! šitas žmo
gus, jaunystėje likimas, o 
teisingiau: ne likimas, bet 
mylima moteris kirto jam 
žiaurų smūgį.

...Pradėjo atsakinėti į ma
no klausimus kita liudinin- 

|kė — apkūni, geraširdiško 
su]veido moteris su užverkto- 

Dabartinė Jo-

Į teismo posėdį, — pradė
jo pasakojimą A. Vilimie
nė, — buvo iškviesta visa 
eilė liudininkų, tačiau 
didžiausiu nekantrumu aš|mjs akimis. L J™ 
laukiau pasirodant vienos— no G. žmona Bronė. 
Jadvygos T. Pagaliau ji 
stojo prieš teismą.

! Tai štai kokia toji Jad
vyga: liekna, tamsiaplaukė, 
neskoningai apsivilkusi ir 
ryškiai išsidažiusi. Ir vis- 
kksiai, tinka, nes ji — gra
ži. Jokiu būdu neduotum 
jai tų trisdešimt penkerių 
metų, kurie įrašyti tardymo 
protokoluose. O kad Jadvy
ga pati tai žino, matyti iš 
jos iššaukiančios laikyse
nos. Galima įsivaizduoti, 
kokia gražuolė ji buvo prieš 
dvylika metų, kai prasidėjo 
visa ši istorija.

Šios moters praeitis niar-j 
ga. Pirmą kartą ji ištekėjo 
ir išsiskyrė labai seniai, pa
čioje jaunystėje. Jonas G. 
buvo antrasis Jadvygos vy- 1 
ras: apsigyvenęs jos moti
nos namelyje, Vilniaus 
priemiesty, jis ją pamilo ir 
vedė. Tačiau Jonas buvo 
milicijos pareigūnas, o Jad
vygai tai nepatiko. Ji nuo
lat vyrui priekaištavo ir 
demonstratyviai leido save 
garbinti vyresniam už Jo
ną, solidžiam studentui eko
nomistui Česlovui T.

Kai Joną pasiuntė moky
tis į Kauną, jauna žmona 
jam tiesiai pasakė: arba aš, 
arba tarnyba. Trumpai pa
buvęs mokykloje, Jonas nu
sikalto ir — pateko į kalė
jimą. Nepraėjo pora mėne
sių po teismo, Jadvyga vėl 
gavo ištuoką ir tapo soli
džioj o Česlovo žmona. -

Po ketverių metų Jonas 
grįžo. Jis vedė antrą kar
tą. Neilgai trukus po jo ve
dybų, Jadvyga išsiskyrė ir 
su trečiuoju vyru. Dabar 
ji, berods, vėl išteka...

Kai kalbėjo kiti liudyto
jai, Jonas sėdėjo kaltina
mųjų suole abejingas, pa
skendęs savo mintyse, tar
si teistų čia visai ne jį. Tik 
pasigirdus Jadvygos balsui, 
Jis sunerimo. Kiekvienas 
jos ištartas žodis atsispin
dėjo jo šiaip neišraiškinga
me veide. O juk, jeigu tikė
si tardymo medžiaga, per 
pastaruosius dvylika metų 
jiedu matėsi vos porą kar-

ne jutęs. Kodėl kėsinosi į 
Česlovo T. gyvybę — nega
lįs pasakyti, neprisimena. 
Štai ištrauka iš protokolo: 
“Anksčiau aš dažnokai iš
gerdavau, o kadangi esu 
vairuotojas, nusprendž i a u 
gydytis ir apie aštuonis' mė
nesius visai neragavau deg
tinės. Kai neseniai porą 
kartų truktelėjau, degtinė 
mane baisiai veikė — po to 
aš ničnieko neprisimenu.”

Tą patį jis pakartojo ir 
teisme. Remdamasis jo pa
reiškimu, gynėjas prašė žy
miai sušvelninti bausmę. 
Tačiau į panašius argu
mentus žiūrima itin reik
liai. Vos kilus abejonei dėl 
Jono psichinės būklės, ji bu
vo ištirta. Psichiatrai-eks- 
pertai pareiškė, kad Jonas 
G. yra visiškai normalus. Gi 
nusikaltimas, įvykdytas ne
blaiviame stovyje, baudžia
mas kaip ir blaivo žmogaus 
nusikaltimas.

Vadinasi, kerštas?
Iš kai kurių liudininkų 

parodymų galima atkurti 
dar vieną svarbią šios isto
rijos grandį, būtent: kas 
vyko naktį po nelaimės.

...Jono žmona Bronė blaš
kėsi po kambarį, čia tyliai 
raudojo, čia vėl suklusdavo, 
kas lipa laiptais: milicija 
ar vyras? Ji negalėjo sau 
dovanoti, kad nebuvo kam
baryje tuo momentu. Juk 
ji viena nujautė, kad Jonas 
nepamiršo praeities. O šį 
vakarą vyrai kalbėjo apie

Jie susituokė prieš aš
tuonerius metus, turi duk
rą. Gyveno paprastai, ra
miai — tik tiek, kad Jonas 
mėgdavo išgerti, o degtinė 
kenkė jo sveikatai, ir jis 
nuo girtavimo gydėsi. Prieš 
trejetą metų tame pačiame 
name — durys prieš duris 
— apsigyveno naujas kai
mynas: Česlovas T. Tada 
ji dar nežinojo, kokie san
tykiai rišo jos vyrą su šiuo 
žmogumi praeityje. Suži
nojusi, iš pradžių jautėsi 
nerami, bet laikas bėgo, vy
rai sugyveno taikiai, kaimy
niškai. Česlovas ilgainiui 
taip pat vedė antrą kartą. 
Taip ir prabėgo treji ipetai.

Tragedija įvyko rudenį, 
'šėštadieio vakarą. Česlo-. 
vas T . su žmona svečiavosi tu padarei?! — ėmė balsu 
pas Joną. Buvo ir daugiau raudoti Bronė. — Ir kodėl 
svečių. Gėrė nedaug, šoko, 
paskui susėdo kas kur ir 
dainavo. Česlovas sėdėjo 
ant mažos kėdutės nugara į 
virtuvės duris. Jo žmona iš
bėgo į savo butą atnešti ci
garečių. Grįžusi ji padavė 
Česlovui cigaretę ir pakėlu
si akis suspigo: Jonas, sto
vėjęs už jo nugaros, buvo 
užsimojęs kirviu. .Ji griebė 
Joną už rankos, tačiau ne
spėjo sulaikyti smūgio. Čes
lovas susmuko. Viskas įvy
ko taip netikėtai, kad kiti 
vos spėjo pašokti iš vietų. 
Jonas išbėgo iš kambario.

Česlovas liko gyvas, bet 
galvos kiaušas sužalotas la
bai pavojingai, ir sveikatos 
jis nebeatgaus. Nusikalti
mas sunkus, prokuratūra 
reikalavo griežčiausios 
bausmės. Tačiau kai kairios 
aplinkybės galėjo pakreipti 
bylą kita linkme.

Jau pirmojo tardymo me
tu kaltinamasis pareiškė, 
kad jokio keršto ar užslėpto 
piktumo nukentėjusiam

du- 
Jis 
iš- 
iki

...Kažkas trinktelėjo 
rimis. Jono žingsniai! 
įėjo į kambarį baisus, 
sipurvinęs nuo galvos 
kojų, susivėlusiais plaukais.

—Kur tu buvai?
—Miegojau... skvere. Iš- 

blaivėjau...
—Ir ką tu padarei?! Ką

tu toks pasiutęs, toks ne
kantrus? !

—Aš—nekantrus? Aš tiek 
metų laukiau šitos minutės, 
o ji sako: aš nekantrus! 
Neverk, prisiverksi dar. 
Mane tuoj suims. O tu au
gink dukrą ir, prašau tave, 
lauk. Lauksi?

Kai milicininkai jį išvedė, 
Bronė pro ašaras guodėsi 
Česlovo žmonai:

—Matai, mes moterys vi
suomet dovanojam skriaudą 
o jie—ne!

Vadinasi, kerštas.- Jaus
mas, kuris, gal būt, prasi
veržė į paviešių pačiam Jo
nui nelauktai. Bę abejonės, 
girtumas čia suvaidino savo 
vaidmenį. Bet ne vien gir
tumas. Troškimas atkeršy
ti, tikriausiai, seniai puose
lėjo jąme kažkokias, kad ir 
neapibrėžtas, mintis apie 
nusikaltimą. Kai alkoholis 
įkaitino dirgsnius, o aplin
kybės buvo palankios, nusi
kaltimas įvyko.

Liaudies teismas nuteisė

; Tur būt, kadaise Jonas ją 
nepaprastai mylėjo. Jeigu 
taip, įsivaizduokite, ką jam 
reiškė žinia apie ištuoką, 
gautą kalėjime pirmaisiais 
mėnesiais. Per visus ketve
rius metus Jadzė kas vaka
rą šukuodavo prieš veidrodį 
savo plaukus ir šypsojosi 
Česlovui tik jai būdinga, 
įžūlia šypsena. Ir per visus 
begalinius ketverius metus 
Jonas, kuriam ta šypsena

jis

o

NIOJORKAS. Neseniai SNO sękretorjato parke Įyykę Vų- 
četičiaus skulptūros “Perkalsime kalavijus j arklus’* pastaty
mo ceremonijos. Šitą skulptūrą Tarybų Sąjunga padovanojo 
Jungtinių Tautų organizacijai.

Joną G. sepfyneriems me
tams kalėjimo, štai ir visa 
istorija.

Teisėja baigė pasakoti, 
įprastai atsilošė kėdėje.

—Bet juk tai ne viskas, 
drauge Vilimiene. Jūs ne
pasakėte . . .

—-Taip, aš nepasakiau, ką 
galvoju apie ją. Bet žinote, 
—teisėja atsiduso, — čia ir 
glūdi visa painiava.

...Kai perskaičiau nuo
sprendį, smalsūs ir pagie
žingi žvilgsniai nukrypo į 
Jadvygą, yisi suūžė links
niuodami jos vardą. Jį pa
kilo ir lėta, krypuojančia 
eisena išėjo iš salės, tar
tum pabrėždama savo pa
nieką tiems, kurie ją smer
kė. Neslėpsiu, ir aš paju
tau šiai moteriai kažkokią 
neapykantą. Gal ir nereikė
tų jums to sakyti, bet stai
ga supratau, kodėl vidur
amžiais tokias, kaip ji, ak
menimis užmušdavo. Ta
čiau kaip jos išauga mūsų 
šalyje, kaip gali nebaudžia
mos ardyti vis naujas san
tuokas? Matyt, visuomenės 
nuomonė jas dar per mažai 
plaka.

Tačiau... Ar gali tarybi
nio teismo akyse pateisinti 
Joną G. tas faktas, kad į jo 
gyvenimą įsipainiojo ši mo
teris?? Ne, ir dar kartą 
ne! Prieš teismą atsako tik 
jis. Jadvygos -elgesys iš da
lies paaiškintų nusikaltimą, 
jeigu viskas būtų įvykę tik 
Jonui grįžus iš kalėjimo, 
kai jo veiksmus galėjo pa
diktuoti susijaudinimas — 
ir teismas būtų švelninęs 
bausmę. O dabar?

Praėjo dvylika metų. Jad
vyga visiškai pasitraukė iš 
Jono akiračio ir .gyveno tik 
jo vaizduotėje kaip patirtos 
skriaudos įsikūnijimas. Tai 
buvo net patogu: nevilties 
mįnutėipįs ją iy Česlovą ga
lima buvo kaltinti už “su
laužytą gyvenimą.” žmo
nės, kurių likimas nesėk
mingai klostosi, ypač gir
tuokliai beveik, visuomet 
kaltina už tai ką nors, kas 
juos sužeidė jaunystėje. 
Teismo praktikoje' dažnai 
tenka su tuo susidurti.

Bet ar Jono G. gyveni
mas buvo sųįaužytas? Vęs 
grįžusiam iš kalėjimo, jam 
patikėjo ir jį pamilo gera 
moteris, jis turėjo namų$ ir 
šeimą. Dar daugiau: jis 
dirbo, kolektyve buvo ger
biamas. Vįsa tai socialisti
nėje visuomenėje labai pa
prasta: jei nori atitaisyti 
klaidą, visuomet atsiras 
rankos, kurios tau padės. 
Jono gyvenimas būtų ir to
liau plaukęs ramia, skaid
ria srove, jeigu ne keršto 
troškimas, kurio jis nesuge
bėjo nuslopinti- O gal ran
ką su kirviu pakėlė pavy
das, kas' žino? Kai kalti
namasis suinte r e s u o t a s 
sjėpti motyyųs, kai motyvai 
glūdi giliai, jausmų pasau
lyje — neišvilksi jų į die
nos šviesą, neapibendrinsi. 
Sakiau, kad ši byla netelpa 
į rėmus... Tačiau, kaip ten 
bebūtų, Jonas vykdė visuę- 
menei pavojingą nusikalti
mą, vedamas aistros. O 
prieš tarybinius įstatymus 
pasikėsinimo į žmogaus gy
vybę nepateisina jokia aist
ra !

Teisėja nutilo, o man vis 
atrodė, kad svarbiausia dar 
nepasakyta. ..................

Sepfyneyi metai- Po tp 
vėl- bus laįsyė, - kolektyvas, 
darbas- Bet ar užteks Jo-- 
nui jėgų dar kartą įš nau
jo pradėti gyvenimą?

Atsisveikindamas jis pa
sakė žmonai <Xauk/> Da
bar, tur būt? viskas priklau
sys nuo to, ar Bronė lauks. 
Juk viską galima padaryti,

M

S/ase Jurašienė—'geriausia Pagėgių rajono Piktupėnų 
tarybinio ūkio karvių melžėja. Jos krūtinę 

puošia šlovingas Lenino ordinas.

Pasikalbejiams su Filypu 
Bonoskiu

Į Vilnių atvyko amerikie
čių rašytojas Filypnas Bo
noskis. Tai antras jo ap
silankymas savo tėvų žemė
je.

“Sovietskaja Litva” (“Ta
rybų Lietuva”) laikraščio 
korespondenntas paprašė F. 
Bonoskį atsakyti į keletą 
klausimų.

—Jūs atvykote į Tarybų 
Lietuvą reikšmingomis jos 
d v i d e š imtmečio dienomis. 
Kokie, Jūsų nuomone, nuo 
pirmojo Jūsų vizito laiko 
įvykę ypatingai būdingi pa
sikeitimai Nėmunno krašto 
gyvenime?

—Atsakyti į šį klausimą, 
—sako F. Bonoskis, — atro
do, nelengva. Juk aš Lie
tuvoje išvis tik pirmą die
ną, norisį pažymėti, kad per 
tuos metus, kurie skiria jsį 
mano vizitą nuo pirmesnio, 
respublikoje atsirado visa 
eilė naujų statybų, pasiro
dė gerai sutvarkytų gyve
namųjų namų kvartalai,

prekybininkai. Dabar bai
giu rašyti naują romanną 
“Paparčio žiedas,” pasako
jantį apie tą tragediją, kuri 
ištinka darbininkus kapita
listinėse šalyse dėl gamy
bos automatizavimo. Tary
bų Sąjungos, Čekoslovaki
jos, Kinijos ir kai kurių ki
tų šalių knygų leidimo or
ganizacijos jau susitarė su 
manimi dėl šios knygos iš
leidimo. Bijau, tačiau, kad 
mano tėvynėje — Jungtinė
se Amerikos Valstijose — šį 
romaną ištiks “Liepsnojan
čio slėnio” likimas.

Noriu, tęsia F. Bonoskis, 
kad jūs mane teisingai su
prastumėte. Istorinę kam
paniją prieš socialistinę 
stovyklą, tame tarpe ir 
prieš Tarybų Lietuvą, varo 
tik saujelė suįžūlėjusiu re
akcionierių. Amerik iečių 
tauta, kaip ir visos pasau
lio tautos, trokšta taikos, 
nori gyventi draugiškai ir 
santaikoje su visais. Deja, 

kolūknės gyvenvietės, daug,vls()s kapitalistinės propa- 
fabrikų ir gamyklų, plačiai gandos priemonės panaudo- 
išsiliejo Kauno jūra. Visų jamos tam, kad būtų dezin- 
pirma manė traukia į Kau- formuoti paprasti amerikie- 
po HES — tai konkretus čiai. Pateiksiu kad ir tokį 
lietuvių tautos ilgus amžius pavyzdį. Kai pernai mano 
trukusių svajonių pažaboti i 
žilojo Nemuno vandenis įsi-! 
kūriijimas. Tikiuosi taip 
pat aplankyti ir daugelį ki-

ŽINIOS B LIETUVOS*•««<»* ♦
Meile darbui

(Utenos rajonas)
Šiemet ypač gerai užde

rėjo vasarojus, bet ir žiem
kenčiai gerą derlių duos. 
Šiemet ir dobilai, kurie įsė- 
ti beveik į visus žiemken
čius, taip sužėlė, kad net 
žydi. Todėl pėdus sunku 
išdžiovinti. Bet mūsų kol
ūkiečiai nenusiteikę laukti 
giedrų dienelių. Kai lyno
ja, tuomet visi gamina si
losą. Jo turėsime nemaža, 
nes kukurūzai kai kur žada 
net Lietuvos miškus pra
augti. Todėl brigadininkas 
Alfonsas Baronas vaikšto 
linksmas. Žaiginių jis pa
ruošė ir vasarojui džiovinti.

Prasidėjus giedresniam 
orui, skubame vežti javus į 
kluonus. Neuž m i r š k i m e 
kartu ir pagrėbstų. Mūsiš
kio “Užpalių” kolūkio pir
mininkas Vladas Tamošiū
nas dažnai užsuka į brigą-; 
dą, tiesiog pabarėje susėda, 
pasitaria su kolūkiečiais^ 
kaip ir ko griebtis, kad der
lius nežūtų. Dirvos daug 
kur klampios, sunku vežti 
kertamąsias, todėl kinkome 
po tris arklius. Taip dary
ti pradžią parodė antrosios 
brigados kolūkiečiai.

Gerai dirba javaplovių 
vairuotojai Jonas Sunkla- 
das ir Pranas Vaškelis. 
Daug dirba jaunų rišėjų, 
atostogaujančių moksleivių. 
Kolūkietės juos pamoko, ro
do, kaip viską padaryti, kad 
žinotų ateičiai. Dirba visi— 
seni ir jauni.

P. Miškinis

išsiliejo Kauno jura.

žmona rengėsi kartu su ma
nimi aplankyti Tar. Sąjun
gą, jos draugė tiesiog su 
ašaromis tvirtino: “‘Dieną

tų respublikos vietovių. Pa- naktį melsiuosj už tave.
grindinis tikslas, kurį aš už
sibrėžiau prieš išvykdamas 
į šią kelionę, — geriau ir, 
jeigu galima taip pasakyti, 
kapitališkiau susipažinti ir 
susivokti su visu tuo, kas 
nauja, kas įvyko tautos 
gyvenime. Na, o smulkesnį 
interviu šiuo klausimu, 
juokdamasis pažymi rašy
tojas, aš pasirengęs duoti 
savo vizito pabaigoje.

—Ką Jūs galėtute pasa
kyki apie taip vadinamą 
“Pavergtų tautų savaitę,” 
kuri visai neseniai buvo 
surengta Jungtinėse Ameri
kos Valstijose?

-r-Vįsų pirma noriu pasa
kyti, kad aš—“laisvas lais
vojo pasaulio pilietis” — 
jaučiuosi “pavergtoje” Lie
tuvoje kur kas laisviau, ne
gu “demokratizmo citade
lėje — Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Spręskite 
patys. Mano romanas 
“Įjiepsųojantis slėnis” buvo 
išleistas Tarybų Lietuvoje 
dideliu tiražu, ištraukos iš 
jo buvę spausdiąmos dauge
lyje laikrašpįųjr žurnalu. . O 
štai Amerikoje jį visiškai 
boikotavo leidėjai ir knygų

Juk tu važiuoji už geležinės 
I uždangos. Dievas žino, ar 
grįši tu iš ten.” O kai žmo
na sveika ir gyva grįžo iš 
už “geležinės uždangos,” ir 
dar su auksiniu dančiu, ku
rį jai nemokamai įstatė ta
rybinėje poliklinikoje, drau
ges nusistebėjimui nebuvo 
ribų.

—Ko Jūs norėtute palin
kėti mūsų laikraščio skai
tytojams?

—Jeigu jūs neprieštarau
jate, — atsako mūsų sve
čias, — aš. parašysiu jiems 
keletą žodžių.

Išplėšęs iš blokuoto lape
lį, F. Bonoskis rašo: “Sve
tingumas, kurį parodė lie
tuvių tauta mano žmonai 
ir man, visada bus mums 
šviesus prisiminimas. Mes 
labai dėkingi jurus visiems 
už tai.”

F. Mironditč 
K. Saulius

“Sovietskaja Litva 
VIII. 7 d.

PARDUOTUVĖ 
ATVERIA DURIS

Per trumpą laiką centri
nėje M. Melnikaitės gatvė!’ 
Ije iškilo gražus namas. Ne
seniai jo durys svetingai 
atsivėrė pirkėjams — rajo
no kooperatyvas čia įsteigė 
naują maisto produktų par
duotuvę.

Dar šiemet Ariogaloje 
numatoma didelio restora
no ir gastronomo statyba. 
Rajono vartotojų koopera
tyvas jau turi projektą kai
mo parduotuvei iš surenka
mų blokų, kurią šiemet nu
mato statyti Pernaravoje^ 
Trys tokios tipinės parduo
tuvės bus statomos kitais 
metais Betygaloje, Palie
piuose ir Milašaičiuose.

A. Sadauskas 
Ariogala.

Kolūkio statybas
'(Kauno rajonas)

Daug visuomeninių pa
statų pasistatė “Pergalės”' 
kolūkio nariai. Dabar sta
tybininkai baigia įrengti 
tipinę dviaukštę paukštidę, 
dideles mechanines dirbtu-> 
ves su garažu, stato 150 
vietų veršidę ir dirbtinio 
gyvulių apsėklinimo punk
tą. Visos šios statybos bus 
užbaigtos iki spalio 1 die
nos. M. Tamašauskas

Washingtonas. — Ant- 
arktikoje TSRS “Mirnyji” 
stotyje kilo gaisras ir žuvo 
8 mokslininkai.

Tenisas Tarybų Lietuvoje. " 
NUOTRAUKOJE: įdomi kova 

pasibaigė . . .
iŠ juodžiausios klampynės 
išbristi, jei kas nors tavęs 
laukia ir tavimi tiki.

Londonas. — Pasibaigė 
laivakrovių streikas.
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AVALON, N. J
Iš pavykusio parengimo

i Kadangi per visą savai- 
laiko oras buvo netikęs, 

tankiai lijo, dangus apsi
niaukęs, o šeštadienio nak
tį smarkiai lijo, perkūnas 
trankėsi, tai iš tikrųjų buvo 
šiek tiek susirūpinta. Mat, 
valgio ir gėrimų supirkta 
dėl šimto ypatų. Mūsų pa- 
gelbininkai A. Matulis, P. 
Baranauskas, A. Zalner, H. 
Plėtienė ir B. Kovalchuk vi
si atvažiavo šeštadienį. Vi
sas prire n g i m o darbas 
buvo atliktas iš anksto. Pas 
visus matėsi šiek tiek ne
ramumo dėl netikusio oro, 
bet nebuvo nusiminimo, vi
si laukėme rytoj gražaus 
oro. Kas ir įvyko. Nors ry
te buvo dangus apsinaukęs, 
bet biskis po biskio debe
sys pradėjo skirstytis ir 
apie 9 valandą pasirodė 
saulutė. Ko visi ir norėjo
je. Visi pradžiugome, šyp
są pasirodė ant visų veidų.

Nereikėjo ilgai laukti, 
kaip vienas po kitam auto
mobiliai pradėjo slinkt prie 
namo. Kaip malonu ir sma
gu buvo visus svečius ir 
viešnias pasitikt. Visų vei
dai matyti. Visi pažįstami. 
Trumpai pažymėsiu, kad 
svečių buvo suvažiavę iš 4 
valstijų, viso 81 ypata. Au
tomobilių buvo 22.

Gaspadinės nuspr e n d ė 
duoti pietus 1 vai., bet ka
dangi daugelis svečių atvy
ko iš tolimų vietų, tai ant 
stalų, garadžiuj, atvy kli
šiems svečiams, gaspadinės 
prinešė šinkos, sūrio ir ki
tokių užkandžių, kad sve
čiai nebūtų alkani, nes 
daug laiko buvo iki pietų.

Kol gaspadinės rengė pie- 
svečiai šnekučiavo tarp 

T savęs. Vieni apžiūrinėjo 
vietą, kiti persirengę į 
maudymosi kostiumus išė
jo prie jūros, pasimaudyti. 
Laikas bėgo greit, ir štai 
jau atėjo pietų laikas. Gas
padinės apkrovė stalą viso
kiais valgiais, ir kiekvienas 
valgė, kas ką norėjo. Taip 
pat visokių gėrimų buvo 
iki valiai. Svečiai linksmi
nosi visą dieną, linksmai 
laiką leisdami, vieni salėje 
po pavėsiu, kiti šildėsi sau
lute, kiti išėjo maudytis.

Nežiūrint diktoko skai
čiaus svečių, tvarka, visų 
užsilaikymas buvo pavyz
dingas. Atrodė, kad visi vie
nos šeimynos nariai. Gra-

žiai šnekėjosi, Į diskusavo 
dienos klausimus, o nekurie 
paunksnėj sudainavo net 
keletą lietuviškų dainelių.

Artinasi jau vakaras, sve
čiai, atsisveikindami, vieni 
kitus, važiuoja namo. Visi 
linksmi, visi patenkinti. Ke
letas svečių, dėlei tolimos 
kelionės, pasiliko nakvoti. 
Taip ir pasibaigė, puikiau
sioj nuotaikoj, pokylis: Ne
gaila pridėto darbo, kada 
būna geros, pasekmės.

Didelis ačiū Lipčiui, Zal- 
ner, Plėtienei, 
Matuliui 
kitiems, 
man

Kovolchuk, 
Baranauskui ir 

kurie pagelbėjot 
ir Bekampienei su

rengti šį pokylį.
Ačiū J. Deltuvai, G. Wa

re son, Riaubiams į r kitiems 
už dovanas.

Ačiii Juozui Aleksaičiui 
iš Essex, Conn., kad nega
lėdamas dalyvaut pokyly, 
prisiuntė $5 dovainų. Ačiū 
visiems svečiams i ir vieš
nioms už atsilankymą, nes 
jūsų atsilankymas! padarė 
ši pokylį pasėkminįgu.

Čia telpa vardai prisidė
jusių su. aukomis:
Eddystoniečiai:

A. Lipčius aukojo maisto
už .................... j. ™

P. Šlajus ........... i
Albert Grigas .. i. 
M. Corrout .......
Ona Navickienė J

Baltimoriečiai:
Juozas Deltuva . L.. 20.00 
J. & Francis Deltuva 15.00 
V. P. Lopatto ... L . 10.00 
St. Raymond ..... 10.00

Philadelphiečiai:
F. Navardauskas . 
P. Degutienė .. J 
P. Griciūnai .... 1 
Filadelfietė ....... j
Paul Norkas .... 
Ed. Pildis ...........
P. Wallantai.......
P. Puodis ...........
J. Norgelis .........
J. Kaspariūnai ..
B. Pivoriūnienė ..
P. Baranauskas . 
Francis Pomprink 
H. Mattis ...........
Stella, Stratford,

. 10.00 

.. 7.00 

...5.00 

.. 5.00

. 15.00 
10.00 

. 10.00
10.00

. 10.00

. 10.00 
.. 5.00 
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00

. 5.00 
.. 5.00 
. 3.00

N. J......................   10.00
Mr. ir Mrs. Paneljis,
Staten Island, N. Y. 10.00 

G. Wareson,
Brooklyn, N. Y. .. 10.00 

A. Bukaičiai, Bayonne 7.00
E. Creich, Bayonnė . • 5.00
F. Bunkai, Elizabeth 10.00 
Mr. & Mrs. Algi,

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ I 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.

3.

Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

4.
5.
6.

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus* 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus pei* 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3H968 
390 W. Broadway 

DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764

683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.

LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave. 

i:,
TAshmoo 5-7560

716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.

WAlnut 5-3455
4102 Archer Ave.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399
1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlberry 5-5^87
/ , 979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085
' 202 Second Street, LAKEWOOD, N. J., Tel.: FOxcroft 3-6621 

>69
].: FOxcroft

174 Tilghman St., ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2Q< 
Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 

O Mes Greitai IŠSIŲSIME!
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Sarron Hill, Ra. .. 10.00
Mr. & Mrs., Rutkowsky
Sharron Hill, Pa. .. 10.00 

Mr. & Mrs. Barber,
Aldon Pa................. 8.00

A, Matulis,
Levittown'Ta. .

A. Zavišius,
Budd Lake, N. J. .. 10.00 

Kaz. Devetzko,
Laurelton, N. J. ... 6.00 

X, Johnson City, N 
Juozas Aleksaitis,
Essex, Conn. ...

Ekstra įeigų ... .

Philadelphia, Pa
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

. 10.00

5.00

.... 5,00 

... 18.70 
Įeigų $319.70

J. A. Bekampis

35

Los Angeles, Cal.
LLD ir LDS kuopų 

susirinkimas
LLD 145 kp. ir LDS

kuopos susirinkimas įvyks 
sekmodienį, rugsėjo 11 die
na, 11 vai. ryto, Danų salė
je, 1359 W. 24Th St.

Visi nariai dalyvaukite, 
nes turėsime daug svarbių 
reikalų. Turėsime aptarti 
rudeninio sezono veiklą ir 
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus sukaktį

Visi ir visos dalyvaukite. 
Beje, “L” iš liepos 29 dienos 
buvo per klaidą pasakyta, 
kad susirinkimas įvyks rug
sėjo 10 dieną, jis įvyks 11 
dieną.

šakalių žemaitis

Philadelphijoje yra trys 
lietuvių parapijos ir viena 
nepriklausoma Romai. .Jos 
turi gerą skaičių lietuvių 
parapijonų. Jas lanko geras 
skaičius ir kitataučių. Sa
koma, Kazimiero parapijai 
priklauso 650 lietuvių šei
mynų. Jos turtas, sakoma, 
$300,000.

Na, ir sudėjus kartu vi
sus parapijomis į daiktą, tai 
Philadelphia os lietuvių ka
talikų tvirtovė aukštai pa
kilus. Reikia priminti, kad 
į šią skaitlinę įskaitoma tik 
senoji karta. Pridėjus čiagi- 
mius, susidarys did e s n ė 
skaitlinė. Andriejaus para
pijos turtas siekiąs pusę 
milijono dolerių. Sakoma, 
per šias lietuvių parapijas 
randasi 9 kunigai.

Pridėjus klebonų kontro
liuojamas organizacijas, su
sidaro gana skaitlinga ar
mija. Aišku, kad senoji kar
ta eina iš gyvųjų tarpo, bet 
jie gauna senimo likusias 
šeimas. Jų gyvybė, turtas ir 
ateitis yra užtikrinti, kuo
met katalikų tikėjimo baž
nyčios yra tarptaut i n i s 
trustas. Kaip visur, taip ir 
Philadelphijoje bažnyčiose

Tačiau , tik mažas mūsų 
draugų būrys turi energi
jos tokį darbą dirbti. Rinko 
skelbimus tik 4. Jeigu būtų 
prisidėję daugiau, tai būtų 
buvę dvigubos pasekmės.

Draugui P. Puodžiui va
žiuojant įvyko nuotykis. 
Moteris nauju automobiliu- 
mi lėkė arti 70 mylių į va
landą. Policija lekiančią vi
josi. Moteris matydama, 
kad bus pagauta, pralenkus 
Puodį savo karą sulaikė 
užstodama kelią Puodžiui. 
Ir kuomet pribuvo policijos 
vežimas, tai moteris suver
tė kaltę ant Puodžio, kad 
j'sai taip greitai važiavo.

Puodis ir skundikė sulai
kyti, nuvežti į policijos sto
ti apklausinėjimui. Į pa
klausimą Puodžio, ar jisai 
taip greitai važiavo, buvo 
atsakyta, kad jo mašina se
na ir tiek lėkti nepajėgė. 
Puodį paleido. Bet ką pada
rė su ta moteriške, jisai ne
žino.

Dorchester, Mass.
Rugsėjo 4 d., 1960 m., bus vieneri metai, kai išsiskyrė 

iš gyvųjų tarpo mano mylimas gyvenimo draugas

Jonas V Savičius
Tačiau po metų laiko jo darbai tebėra mano širdyje, 

ir su pagarba prisimenu jį ir jo idėjas.

Petrone Usavičienė
Duktė Aldyger
Žentas Zįnniu
Anūkai Kenneth ir Dennis

Visi jo draugai, su kuriais dirbo ilgą laiką.

Waterbury, Conn.
Visko po biskį

Serga ir randasi ligoninė
je Kazys Sinkevičius. Jam 
padaryta operacija. Jis yra 
Si. Mary ligoninėje. Jo gy
venimo namai 119 Ledge- 
side Ave., Waterbury.

Sunkiai buvo susirgusi 
Helena Buzienė, buvo pa
žeista jos viena pusė, bet 
ligoninėje pavyko atitaisy
ti. Teko ją matyti, sakė, 
kad jau grįš į namus, 83 
Walcott St., Waterbury.

Buvo rašyta “L.”, kad 
sirgo ir ligoninėje turėjo 
operaciją Katrina Strivins- 
kas. Linksma pranešti, kad 
sveikata gerėja, jau randa
si namie: RFD 1, Box 16, 
Thomaston, Conn.

Linkiu visiems pasveikti.

LLD 28 kuopos narių su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, rugsėjo i9 d., 8 vai. vaka
re, 103 green St., žemutinė
je svetainėje. Kviečiame vi
sus narius ir nares atsilan- 
kyti.

Turiu pranešti, kad Wa
terbury Lietuvių Kapinyno 
komitetas ruošia pietus. Jie 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
25 d., 1:30 vai. (pietų metu), 
103 Green St. stvetaineje. 
Kaina $3. Prašome visus ir 
visas atsilankyti. Pelnas 
skiriamas kapinių pagraži
nimui.

J. Strižauskas

Caras varpas”
Kremliuje, Maskvoje, 

didžiausias pasaulyje
yra 
var

pas, kuris vadinamas “Car 
kolokol” (caras varpas). 
Jis yra apie 20 pėdų aukš
čio ir apie tiek diametriš- 
kai. Varpas sveria virš 2001 
tonų.

1733-1735 metais jį pa
gamino. 1737 metais laike 
gaisro varpas nukrito nuo 
pastato ir jo šone išlūžo šu
kė, kuri sveria 11 ir pusę 
tonos.

Kadangi tai didžiausias 
pasaulyje varpas, tai tų lai
kų caras įsakė jį ir pakrikš
tyti caro vardu.

Maskva. — 150 kongiečių 
studentų atvyko į TSRS 
mokytis.

Draugas Kazlauskas iš
vyko aplankyti savo dukte
rį. Kuriame mieste jo duk- 

______ x.—___ v___  tė gyvena, neteko patirti, 
įvedama dvi kalbos, lietuvių Linkiu Kazlauskui gražaus 
ir anglų.

Prie lietuvių klubų pri
klauso įvairių pakraipų lie
tuvių. Klubai geriau susto- 
vinti yra du. Tačiau, kaip 
girdisi, tai klubų vedime 
nėra santaikos, ypatingai 
viename, sakoma, įplaukų 
yra, bet pelno nėra. Šeimi
ninkai ir dirbanti serga ko
kia tai nepagydoma liga.; 
Atskiri klubo nariai 
įvairius primetimus.

Ir jeigu -nebus surastai 
geras “gydytojas”, tai, sa
koma, ateitis yra niūri. Ei
ną spėliojirhai, kad ateityje 
reikės surišti būdūs abudu 
klubus suvienyti. 'Bet ka
dangi abu klubai tūri nuo
savus namus ir gėrimų leidi
mus, tai juo§’ suvienyti nė
ra taip lengvas darbas.

Yra blogumas ir tame, 
kad senimas turi tuomirū 
pintis. Senimas nėra tokie 
lankstūs, nors nekurie ve
dime orgaizacijos reikalų 
turi gerą patyrimą. Bet su 
čiagimiais yra sunkumų.

Bet štai viename paren
gime susitikęs pažįstamą iš 
kitos kolonijos, klausiau, 
“Kaip sekasi?”, atsakė: 
“Nekaip”. Lietuvių svetai
nėje, kurioje šeimininkavo 
dipukas, visada įvykdavo 
vagystės, bet niekuomet va
gies nepagavo. Svetainės 
direktoriai įtaisė vagies pa
gavimu! skambutį. Na, ir 
kuomet užsakyta^ tavoras 
buvo atvežtas, tai 4-tą vai. 
ryto dipukas bartenderis su 
kitais kraustė supirktą ta- 
vorą. Bet. .jis visai pamiršo 
įtaisytą vagies skambutį, ir 
jiems darant “reviziją”, at
vyko policija juos suimti. 
Tačiau, sakoma, kad daly
kai išlyginti, ir dabar nori
ma svetainėje gėrimus pa
naikinti, tik palaikyti sve
tainę.

suėjimo su dukters šeimy
na, linksmai praleisti atos
togas ir laimingai sugrįžti 
į namus.

Pilietis

Iš Lietuvos
Pats darbų įkarštis

“Anykščių” plytų fabrike 
! pats darbu įkarštis. Prie de- 
I gimo krosnies džiovinimo 
darbų darbininkai dirba net 
po tris pamainas. Visuose 
darbuose viršijamos išdir
bio normos. Fabrike kiek
vienam gerai žinomos darbo 
pirmūnų '— degiko J. Jak- 
niūno, kuro privežėjo J. 
Dilio, gatavos produkcijos 
išvežė jų V. Augustino, J. 
Jagubonio, J. Rozalio, stati
kų K. Šulskaus, Bieliausko, 
J. Šukio, J. Baltakio ir kitų 
pavardės. J. Pūslys

Panevėžyje — stiklo 
fabrikas

Greta Kauno “Aleksoto,” 
Radviliškio, Vilniaus “Rau
donosios aušros” stiklo fab
rikų sekančiais metais bus 
pradėtas statyti ketvirtasis 
stiklo fabrikas Panevėžyje. 
Šis fabrikas tieks savo pro
dukciją ne tik maisto pra
monei, bet gamins taip pat 
stiklą langams, izoliatorius 
statyboms. Jame gims nau
jausios stiklo gaminių rū
šys, kurias rekomenduoja 
TSRS Mokslų akademijos 
mokslinio tyrimo institutai. 
Fabrikas bus įrengtas pa
gal naujausią technikos žo-

Jau 1963 metais respubli
ka gaus pirmąją šio stiklo 
produkciją.

Gera pradžia padaryta 
pniladelphiečių tarpe rinki
me skelbimų į LDS įvykusio 
seimo skelbimų programų 
knygutę. Gražus būrys lie
tuvių biznierių ir visi laido
tuvių direktoriai davė savo 
skelbimus. Bet didesnė dalis 
skelbimų buvo svetimtau
čių.

Pažangūs lietuviai, reika
lui priėjus, paremkite tuos 
biznierius, kurie davė mū
sų organizacijai savus skel
bimus. Buvo sakoma, kad 
nieko nelaimėsime, bet, pa- 
padirbėjus, buvo pasekmės. I*

Dideli rekonstravimo dar
bai numatyti dabar veikian
čiuose stiklo fabrikuose. 
Radviliškyje išaugs naujas 
stambus cechas langų stik
lui bei stiklo blokams ga
minti, “Aleksoto” stiklo 
fabrikas jau dabar įsisavi
na stiklinių namų apyvo
kos reikmenų gamybą. 
Greitu laiku pasirodys jo

gamybos grafinai, sifonai, 
ąsočiai, taurelės, lėkštės ir 
kt. Nauji gamybiniai cechai,, 
pradės veikti Vilniaus 
“Raudonojoje aušroje.” Per 
artimiausius 2-3 metus res-.. 
publikos stiklo pramonė bus * 
visiškai mechanizuota ir au
tomatizuota.

(“Tiesos” inf.)

Elizabeth, N. J.
Pranešimas apie Lietuvą

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 11 September
Pradžia 2-rą valandą popiet

408 Court St., Elizabeth, N. J.

Gerbiami Elizabetho apylinkes lietuviai!
Mūsų klubo du nariai — K. Pociūnas ir KA Čiur- 

lis — kaip turistai aplankė Lietuvą ir dabar grįžo. 
Jiedu daug ko ten matė ir girdėjo. Taigi jiedu mums 
daug ko papasakos apie Lietuvą, būtent kaip ten 
vedami kolūkiai ir kaip, ęjųa bendrai pramonės vys
tymasis.' Praneš ir apie miestų ir miestelių augimą. 
Kiekvienam bus žingeidu išgirsti apie savo gimtąjį 
kraštą. \

Taipgi bus gerų užkandžių. Kviečiame visus 
atsilankyti

Lietuviu; Darbininkų, Progr. Klubas

Brockton-Montello, Mass

Dviejų Dienų Piknikas
Rengia Montello Vyrų Grupė-Choras

Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Rugsėjo 4 ir 5 September
Sekmadienį, rugsėjo 4’ d., dalyvaus
Laisvės Choras iš Hartford, Conn.

Ramova Parke, Clairmont Ave., Montello, Mass.

Labai puiki dainų programa. Šokiai ir geri už
kandžiai. Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai 
užbaigti vasaros s-ezoną.

Rengėjai

h

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per Intourist)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS
I LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
' 135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave;,. New Yoi’k City. Tel. GRamevcy 5-7430

sekmadieniais 9-4.Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6;
MŪSŲ SKYRIŲ RAšTINfcS: 

359 West Broadway 
South Boston 27, Mass.. 
Telephone: ANdrew 8-5040 

11839 Jos. Cartipau 
' Detroit 12, Mich. 

Tel. TOwnsend 9-8980

18&5 West 47th Street 
Chicago 9, III.
Tel. Dickens 2,-8232

39 Raymond Plaza W.
Newark, ,N. J.
Tel. MArket 2-2877

132 Franklin Ave.
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

332 Filniore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461 

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
217 E. Hennepin Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tek FEderal 2-4908

Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; oro patštu J 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės Medžiagų.

Klauskit! pilni katalogo, rodančio kaimu dėl muito Ir patarnavimo. Katalogas veltui.
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JAV lietuvių turistų grupių 
padėkos žodžiai Lietuvai

Prieš išvykdama iš Lie
tuvos, JAV lietuvių turistų 
pirmoji grupė padarė tokį 
viešą pareiškimą: 
Mieli broliai ir sesės!

Mūsų malonaus vizito 
gimtinėje laikas baigiasi. 
Nelengva bus mums palikti 
gimtinę po to, ką mes čia 
matėme ir širdyje pajautė
me.

Po daugelio metų emigra
cijoje Lietuvą mes radome

I) a rlietuvaitės 
daugiau: 
mums savo širdį ir parodė
te tikrą lietuvišką vaišingu
mą. Už tai mes liksime am
žinai Jums dėkingi ir sko
lingi.

Širdingas ačiū Jums, 
draugai Tarybų Lietuvos 
valdžios pareigūnai, fabri
kų, kolūkių, kul tūrini ų 
įstaigų vedėjai ir liaudies

savo Tėvynę. Grįžę namo, 
mes dėsime dar didesnes 
pastangas, kad perduotume 
tą vaizdą, kurį matėme 
gimtinėje, ir dirbsime, kad 
pasaulyje viešpatautų pa
stovi taika, ko taip trokšta 
visa doroji žmonija

Dar kartą ačiū visiems 
Tarybų Lietuvos piliečiams 
ir—

išvyko Trečioji grupė 
turistų j Lietuvą

Trečiadienį, rugpiūčio 31 
dieną, iš New Yorko Inter
national orlaukio išskrido 
į Lietuvą Trečioji turistų 
grupė. Joje randasi 28 as
menys. Turistus palydėjo jų 
gimines ir artimi draugai.

Linkime jiems laimingai 
pasiekti Lietuvą ir po va
kari jų sugrįžti atgal.

R e p.

Apie neseniai mirusį 
Povilą Juodzevičių

Iki Pasimatymo!
Už JAV turistą grupę 

Ieva Mizarienė
Ks. B. Karosienė

J. Pauliukas
L. Jonikas

ŽODIS ANTROSIOS 
GRUPĖS

Brangūs broliai ir sesės!
Mes šiandien atsisveiki

name su savo tėviške. Iš
vykdami norime padėkoti 
visiem mūsų tautiečiams, 

kuo nors prisidėjosveikatos saugotojai, o dar kurie 
daugiau Jums, gražiosios j P«'ie mūsų lankymosi Tavy- 
s-esės lietuvaitės, 1.. ... .....
taip maloniai sutikote mus 
visur, kur tik mes 
mės, ir taip gausiai 
vanojote gėlėmis iš 
darželių!

Turėję nepaprastą 
dalyvauti Jūsų Dainų šven 
tėję minint dvidešimtąją I pradėtą darbą pirmyn. Kuo 
Tarybų valdžios atkūrimo geriausios sėkmės, broliai 
Lietuvoje sukakti, mes dar ir seses! Darbuokimės už 
giliau įsitikinome, k o k i e išlaikymą pasaulyje taikos, 
menkystos yra tie tautos N. Pakalniškis
atplaišos, kurie, parsidavę A. Aleknienė
devaičiui - doleriui, šmeižia V- Jakubonis

kuri o s ' bų Lietuvoje.
; Po daugelio metų aplan- 

lankė-: kius savo kraštą, Lietuvą, 
apdo- gavome gražų įspūdį: aukš- 
savo:tai ji pakilusi pramonėje,

progą

tai ji pakilusi pramonėje, 
1 žemės ūkyje ir kultūroje.

Norime palinkėti Lietu-
i vos liaudžiai toliau tęsti

ĮVAIRUMAI

Apie turistę ir svečius
M. Zeikienė turi mielų 

sve č i ų . Iš Washingtono 
valstijos atvyko Zeikienės 
duktė Mary Ann. Ji atsive
žė ir draugus Žukauskus. 
Ir duktė, ir Žukauskai, ne
kantriai laukė su Zeikiene 
pasimatymo, nes ji neseniai 
sugrįžo iš Tarybų Lietuvos, 
kur ji buvo nuvykusi su 
pirmąją šių metų lietuvių 
turistų grupe. Lankydamo- 
si Kapsuke, be kitų, Zeikie
nė susitiko Žukausko .sese
rį ir kitus gimines.

Kaip Marijonai atrodė 
dabartinė Lietuva, ką jinai 
ten girdėjo ir matė, dalinai 
man ‘teko girdėt rugp. 19 
įvykusiame turistams pasi
tikti masiniame mitinge.

Marijona Zeikienė (Wil
son) lankėsi savo gimtaja
me Vištytyje. Ji liūdnai pri
mena, kad miestelio neat
pažino. Jis buvęs karo veik 
visiškai sunaikintas. Kaip 
neturįs industrinės svar
bos, miestelis nė nebandy
tas atstatyti, statybinės me
džiagos ir jėgos pasuktos 
būtiniems darbams.

Marijona pastebėjo, kad 
jos krašte gyvena ir laukus 
nudirba veik vienos mote
rys, nes vyrų mažai likę.

Žmonės jai pasakojo, kad

llgametis Brooklyno gy
ventojas Povilas Juodzevi
čius (Jay) mirė 1960 metų 
rugpiūčio 14 d. Palaidotas 
buvo rugpiūčio 18 d. Alyvų 
kalno kapinėse Maspethe.

Povilas mirė vos sulaukęs 
65 metų amžiaus. Kai jis 
pasiekė tą amžių, kai jau 
galėjo gauti Social Security 
pensiją, nudžiugo, sakyda
mas žmonai: na, pagaliau 
ir aš jau būsiu pensinin
kas... Deja, senatvės pensiją 
jis tegavo tik už tris mėne
sius — mirtis pasiskubino 
pakirsti jam gyvybę...

Velionis gimė Subačiaus 
miestelyje, Lietuvoje. Iš 
jaunų dienų jis mokėsi rūb- 
siuvio amato. Ii913 metais 
atvyko į Ameriką, apsigy
veno Brooklyne ir čia gyve
no iki mirties. Čia dirbo 
rūbsiuvystės pramon ė j e, 
priklausė Amalgameitų uni-

1922 metais susituokė su 
Ona Vaicekauskaite ir su ja 
gražiai gyveno iki mirties. 
Abudu su žmona per ilgus 
metus buvo Aido Choro na
riai; be to, velionis priklau
sė Lietuvių Literatu r o s 
Draugijai — buvo jos nariu 
iki mirties.

Nelaimė Povilą užpuolė 
1947 metais — jis tuomet 
susirgo tuberkulioze (džio
va). Išgulėjo ilgai ligoninė
je, gydėsi. Kiek tiek apsigy- 
dė, bet visiškai atsikratyti 
tos ligos nebepajėgė. Jis 
mirė, tiesa, ne nuo tuberku
liozės, — Povilas mirė nuo 
kitokių susidėjusių kompli
kacijų.. .?

Velionis paliko Lietuvoje

tiis brolius —Praną, Anta
ną ir Kazimierą, taipgi tris 
seseris — Oną, Kaziūnę ir 
Gendrusią. Paliko ir kitokių 
giminių Lietuvoj ir čia pat, 
Amerikoje.

Kadaise, kai Povilas buvo 
sveikas, jis veikliai daly
vaudavo pažangiajame lie
tuvių kultūriniame judėji
me, įsimetus ligai, aišku, 
visa tai turėjo nutraukti.

Pažinojau Povilą per il
gus metus. Tai buvo malo
nus, draugiškas žmogus, vi
suomet palaikęs glaudų ry
šį su darbininkų judėjimu.

Šiuos žodžius rašau jo 
našlei, Onai Juodzevičienei, 
sėdint greta rašomojo stalo.

—Jūs pat; taipgi labai su
menkėjusi, — sakau jai. —, 
Saugokite savo sveikatą.

—Bandysiu, — atsako ji. 
“—Kai sutvirtėsiu, mane 
dažniau matysite visokiose 
visuomeninėse sueigose; li
gi šiol tai buvo neįmanoma 
padaryti.

Ona ištraukė iš retikelio

—Prašau priimti — tai 
bus laikraščiui “Laisvei”, 
kurią Povilas ir aš visuo
met skaitėme, kurią, beje, 
jis užsakė ir vienam savo 
brolių Lietuvoje...

Nuoširdžiai padėko j a u 
Onai Juodzevičienei už do
vaną.

Tegu ramiai ilsisi Povilas 
Amerikos žemėje, o jo 
žmonai ir visiems artimie
siems — draugiška, nuošir
di užuojauta nuo visų lais- 
viečių!

Ns.
Pomirlnroi tamstai ! vietose tokių samanų, ku- 
rdnilUUIdl - lUllldldl rios tokios sausos, jog pa- tos .srities vyrai (ir dauge-
Pamidorai, kaip bulvės, j 

Lietuvą yra atkilusios is 
šiltųjų kraštų. Lietuvoje 
kiek daugiau jų pradėta 
auginti tik paskutiniais lai
kais. Jie ’mėgsta lengvą, 
gerai įdirbtą ir gerai pa
tręštą žemę; jie sodinami 
apsaugotoje nuo šaltų vėjų 
ir saulėtoje vietoje.

Pamidorų, kaip kopūstų, 
pirma daigynuose išaugi
nami daigeliai, o paskui, 
kai oras visai atšyla (apie 
gegužės mėn. antrąją pu
sę), juos sodina daržuose. 
Pamidorų stiebai auga 
aukšti ir šakoti. Kad neiš- 
griūtų, stiebai prirašiojami 
prie įkaltų kuolų. Šalutinės 
šakos išpiaustomos, kad di
desni užaugtų vaisiai.

Pamidorų žiedai geltoni, 
panašūs į bulvių žiedus. 
Taurėlapių, vainiklapių ir 
kuolelių pamidorai turi tiek 
pat, kiek ir bulvės, nors 
daugelis kultūrinių atmainų 
jų turi ir daugiau.

Pamidorų vaisius panašus 
į bulvių vaisių—uogą, tik 
daug didesnis. Išnokęs pa- 
midoro vaisius pasidaro 
raudonas (yra ir geltonų). 
Vaisius sultingas, skanus. 
Dėl vaisių juos žmonės 
augina.

ir

Samanos
Samanos beveik visur 

ga. Jų galima rasti drėg
nose ir sausoose vietose: 
miškuose, dirvose, giriose, 
pelkėse ir durpynuose. Jų 
yra labai daug rūšių ir 
kiekviena rūšis yra savotiš
kai prisitaikiusi prie aplin
kos sąlygų. Jų galima rasti 
net ten, kur visai žemės nė- 
fairkur kiti augalai nebe
gali augti, būtent: ant ak
menų, medžių, stogų, sie
nų ir kt.

Galima sutikti sausose

au-

ėmus į rankas trupa. Kitos 
samanos au’ga vandenyje. 
Sausumoje augančios sama
nos savo atgyvenusiomis lie
kanomis tręšia žemę ir daro 
ją derlingesnę. Miškuose ir 
krūmuose, bei pievose au
gančios samanos godžiai 
geria lietaus ir tirpstančio 
sniego vandenį ir neleidžia 
jam greitai iš žemės išga
ruoti. Samanos dengia me
džio šaknis ir apsaugo jas 
nuo šalčio ir kit. Samano
se randa prieglobstį dauge
lis gyvių. Dar samanos, ga
lėdamos palaikyti savyje 
drėgmę ir ant atgyvenusio 
sluoksnio auginti naujus 
sluoksnius, pagamino di
džiulius durpių klodus, ku
riuos mes dabar vartojame 
kurui.

Kopūstai
Kopūstai yra labai pla

čiai vartojama daržovė. Jų 
yra daug atmainų: papras
tųjų, briūselinių, ropinių, 
kalaflioriais vadinamų ir 
kitokių. Kopūstai yra se
niai sukultūrintas augalas.

Kopūstas yra dvimetis 
augalas. Pirmaisiais metais 
išauga tik stiebas ir lapai, 
o antraisiais metais jis žy
di ir išsigaugina sėklas. 
Maistui vartojami tik pir
mamečiai kopūstai. Antra- 
mečius sodina tik sėklai.

Kopūstų 
daigynuose 
sius daigus 
na į lysves,
nimis išrautą kopūstą, ma
tome, kad jis turi daug ne
storų šaknų, tvirtą sumedė
jusį stiebą ir nemažą mė
singų, viens ant kito susi
klosčiusių lapų galvą. Įvai
rių atmainų kopūstų lapai 
būna skirtingi: vienų lygūs, 
kitų karpyti, vienų apskri
ti, kitų pailgi.

Kopūstų žiedai turi trum-

lis moterų) didvyriškai ko
vojo prieš ten siautėjusius 
nacius okupantus. Tose ko
vose žuvo ir jos jaunas bro
lis. Vienus kovotojus nužu
dė naciai, kitus— naciams 
tarnavusieji banditai

Norisi žodį pridėti apie 
pačią M. Zeikienę.

Marijona turi didelių nuo
pelnų pažangiųjų lietuvių 
organizacijoms kaip nepa
prastai gabi ir darbšti ban- 
kietų rengimo šeimininkė. 
Bet kalbėti masiniame mi
tinge atsistojus prieš pub
liką, rodos, šis buvo pirma
sis bandymas. Siekis išlieti 
bent dalelę dėl liūdnos pra
eities krūtinėje susikaupu
sio skausmo ir pasakyti kai 
ką apie džiaugsmingą Lie
tuvos dabartį ir dar skais
tesnę ateitį padrąsino tą 
kuklią draugę kalbėti.

Girdėjusi

Truputis įspūdžių iš Lietuvos 
norėtum eiti pas kaimynus 
pasiskolinti, bet 
ir jie neturi. 

Dabar man 
greitai pridėjo 
įvairaus maisto, 
nebesemia visi
bliūdo; turi kiekvienas po

* ,i „ t .
Ką mes matėme ir paty

rėme būdami Lietuvoj, bū
tų daug ko pasakyti. Bet aš 
tik biskį prisiminsiu, kas 
man yra mieliausia, arčiau
sia prie širdies. O ta^ tai 
yra mano tėviškės kaimas, 
kur maža būdama bėgiojau, 
kur augau.

Nuvykus į tėviškę, man 
buvo linksma matyti, kad jų 
gyvenimas žymiai pagerė
jęs. Turi erdvesnį butą ir 
kitus pastatus.

Mano laikais buvo grin
dys molinės. Būdavo, svečio 
laukdami, iššluojam ir smė
liu pabarstome. Dabar grin
dys medinės, išplautos, bal
tos, švarios.

Man gyvenant Lietuvoj 
kartais per mėnesius netu
rėdavome ant stalo mėsos. 
Net kad ir geriausias sve
čias užeidavo, nebuvo kuo 
priimti, pavaišinti. Būdavo,

žinai, kad

esantten 
ant stalo
Dabar jau

iš vieno

sėklas sėja tik 
ir jau išaugu- 
(rasodą) sodi- 
Paėmę su šak-

pus žiedkočius ir auga ant 
stiebo kekėmis.» Kiekvienas 
žiedas sudarytas iš 4 taurė- 
lapių ir 4 vainiklapių, ku
rie yra kryžmais sudėti. 
Kaip ir kitų šios šeimos au
galų, kopūstų žiedai turi 6 
kuokelius (4 viduriniai il
gesni, 2 — kraštiniai trum
pesni), vieną trumpu lieme
nėliu piestelę ir galvelės pa
vidalo purką. Kopūstus ap
dulkina vabzdžiai. Iš žie
do išauga ankštaros pavi
dalo vaisius, kuriame būna 
kopūstų sėklos.

Kopūstai gana atsparūs 
šalčiams ir išbūna daržuose 
iki vėlyvo rudens.. Jie ne
bijo net nedidelių šalnų.

PARDAVIMAI
Miami, Fla. Parduodu 3 šeimų 

mūrinį, naujos mados namą. Pui
kioj apylinkėj. Įneša $265 į mėnesį. 
Parduodu iš priežasties senatvės. 
Dėl daugiau informacijų prašau 
kreiptis: Mrs. Alice Jons, 8035
N. W. 13th Ct., Miami 47, Fla.

(70-74)

Labor Day Greetings!

JOSEPH F. GRIESS

Laidotuvių Patarnavimas

4200) N. 8th St.

Tel. BA. 8-0682
Philadelphia, Pa.

Lai,sniuoti ir N. J. valstijoje

JAMES A. MONIHAN

REAL ESTATE

Insurance—Notary Public

LO. 8-848-1

1901 Spring Garden, St.
Philadelphia, Pa.

Po miestą pasidairius
315 linijų. Mat, į šią miesto 
dalį požeminių ir viršutinių 
traukinių įeina tik trumpoj 
linijos. Jau nuo seniai 
Queens gyventojai turi pa
siekti autobusais traukinių

/ *

PRATRŪKO DEBESIS
Rugpiūčio 30 d New Yor- 

ką netikėtai užklupo dide
lis lietus ir perkūnija. Prieš 
tai per kelias dienas buvo 
šių metų didžiausi karščiai. 
Oro biuras pranašavo gied
rą. Bet pavakaryje prakiu
ro debesis.

Perkūnija labai daužėsi. Į 
trumpą la i k ą daugybėje 
vietų auto vieškeliais nebu
vo galima važiuoti, vietomis 
buvo iki 3 pėdų vandens. 
Į namų skiepus pasileido 
vanduo. Queens miesto da
ly j visa eilė požeminių trau
kinių negalėjo kursuoti, nes 
į stotis ir bėgių tunelius 
pribėgo vandens. Apie 20,- 
000 šeimų neteko elektros.

Prigėrė 4 metų berniukas 
ir apartmentinio namo už- 
veizda, 62 metų amžiaus.

Rugpiūčio 29 d. tirštos 
miglos buvo apgulę New 
Yorko prieplauką. Hudson 
upėje pakraščių laivas 
“Seatrain Georgia’” įva
žiavo į šoną keltui (ferry) 
laivui “Chatham” ir išlaužė 
didelę spragą. Laimei, žmo
nių neužmušė. 4.

Queens, New Yorko mies
to dalyje, autobusai turi

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. F.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 6 d., 7.30 
vai. vakare, naujame Kultūros Cent
re, 102-02 Liberty Avė., Ozone Par
ke. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti,
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt.

Kurių duoklės neužmokėtos,

pra-

Long Island pakraštyje, 
Atlanto vandenye, jau nu
šovė penkis ryklius. Visa 
eilė maudymosi “byčių” už-

Prieš Labor Day į New 
Yorko prieplauką atplauks 
devyni laivai iš Europos ir 
atveš virš 9,000 keliaunin
kų.

Antradienį Manhattan 
centre trys ginkluoti plėši- 
k a i pačiupo $10,000 iš 
Rockefeller Center. Bet 
juos tuojau užklupo polici
ja. Susišaudyme sužeidė po
licininką D. Baeszlerį, nu
šovė plėšiką Thomasą Byr- 
nesą, 19-kos metų amžiais, 
suėmė Charles Trischlerį, 
22 metų amžiaus, iš Hobo- 
keno, o trečias plėšikas pa
bėgo. Policija pasitiki, kad 
jis bus suimtas, nes jo sėb
rai žinomi.

“Aš tik ką užmušiau sa
vo žmoną”, telefonu prane
šė policijai H. Hernandezas, 
24 metų amžiaus. Policija 
nuskubėjo į nurodytą ant
rašą 457 Georgia Ave., 
Manhattane. Ten rado ne
gyvą Mrs. Hernandez, 27 
metų, o ant grindų gulėjo 
pasišovęs jos vyras, kuris 
pasišaukė policiją.

Mes vasarą būdavo vaikš
čiodavome basi, o žiemą 
dėvėdavome klumpes arba 
šliures.

Dabar niekur Lietuvoje 
nemačiau nei basų, nei 
klumpių, nei vyžų. Visi dėvi 
batus.

Maloniausias įvykis tai 
tas, kad susitikau su pamo
tėje, senute virš 80 metų, 
kuri mane nuo mažytės au
gino. Bet ji dar judri, dirbi
nėja po namus, kuomet kiti 
dirba kolūkyje.

Labai džiaugiuosi, kad 
turėjau progą aš jąi asme
niškai padėkoti, kad ji, kiek 
mokėdama skaityti ir rašy
ti, ir mane pamokė. Tuo da
bar visą savo gyvenimą 
naudojuosi.

Dėkui Lietuvos visuome
nės organizacijoms, 
gėms ir draugams, 
mus taip maloniai, 
draugiškai priėmė ir
kė progą pamatyti, kaip yra 
graži mūsų gimtoji šalis.

Matėme iki ašarų žavė- 
jančią Dainų šventę.

Stebėjome, klausėme ope
rų: “Pilėnai”, “Dalia”, 
“Dūk r ė”, “Rugiapiūtė”. 
Matėme dramą “žuvėdros” 
palydi”; klausėme lietuviš
kų koncertų, matėme lietu
viškų filmų.

Tą viską tik Tarybų Lie
tuva galėjo mums parodyti 
— pirmą ir gal paskutinį 
kartą mano gyvenime.

Koste R.

Valdyba.

PHILADELPHIA. PA.
Visi LLD 10 kuopos nariai

šomi atvykti į susirinkimą svetai
nėje 1150 N. 4th St., rugsėjo 9 d., 
7:30 vai. vakare. Šiame susirinki
me turėsime aptarti keletą svarbių 
mūsų veiklos dalykų. Valdyba.

(71-72)

WATERBURY, CONN.

Literatūros Draugijos susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo (Sept.) 9, d., 103 
Green St. Kviečiame visus atsilan
kyti, nes reikės išrinkti delegatus j 
apskrities konferenciją, kuri atsibus 
spalio 16 d., 103 Green St. svetai
nėj, pradedant 11 vai. ryte.

Sekr. K. Krasnitskas
(71-72)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks rugsėjo (Sept.) 12 
d., 7:30 vai. vakare. Kviečiame na
rius dalyvauti, turėsime daug svar
bių reikalų apkalbėti, šiame susi
rinkime turėsime apkalbėti ateinan
tį rudeninį spaudos pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 18 d. Olympia 
Parke. Org. J. Jaskevičius (71-72)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo (Sept.) 7 d., 
“Laisvės“ salėje, 102-02 Liberty 
Avė., 7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite atsilanky
ti, išgirsite raportą iš įvykusio pik
niko. Taipgi patikrinkite savo mo
kesčių knygelę, gal jau reikia užsi
mokėti duokles. Prot. Sekretorius

Maksim Radin, 79 metų 
amžiaus, jugoslavas, atvyko 
į New Porką ir apsistojo 
Ashley viešbutyje. Ten yjR 
liko valizą, išėjo į miestą* ~ 
pasivaikščioti ir paklydo.

Amerikos Lietuvių Darbininkų J1S ruošėsi išplaukti į JugO'-
slaviją. ' 1 U

Jis su policijos pagalba 
surado viešbutį, valizą, bet 
nerado savo taupinių $15,- 
000 pinigais ir turisto če
kiais. Netekęs turto jis 
grįžo į Oakland, Calif.

Viešbučio tame kambary
je apsistojo kiti žmonės ir 
vaikai po lova surado Radi- 
no turtą. Turtas jam grą
žintas. Radin sako: “Va
žiuosiu į Jugoslaviją mirti”.

drau- 
kurie 

taip 
sutei-

6 p.—Laisve ^Liberty)— Penkt. rugsėjo (Sept.) 2, 1960

Policininkai rado gatvėje 
metų mergaitę. Ji nežino 
nei tėvų vardo, nei antrašo. 
Laikoma policijos stotyje 
104th S., Manhattane. Jos 
paveikslas buvo rodomas 
televizijoje ir išspausdino 
vietos angliškieji laikrašc 
čiai.

Susirinkimas įvyks tre- 
vakarą, 7:30 vai..

Geo. Shimaitis.
LT.N

BROCKTON, MASS.
LLD 6-tos kuopos nariams. Knyga 

“Eikite, Mišios Pasibaigė’’ jau atėjo. 
Ją parašė buvęs kunigas J. Ragaus
kas. Labai svarbi knyga, ateikite ją 
pasiimti, 
čiadienio 
knygyne.

BROCKTON, MASS.
Labor Day Piknikas

Ramova Parke, Clairmont Ave.
Pradžia 1-mą vai. dieną

Bus puiki meninė programa, ku
rią atliks Laisvės Choras iš Hart
ford, Conn., vietinė vyrų grupė ir 
kiti talentai iš apylinkės.

Šį pikniką rengia Lietuvių Tau
tiško Namo Draugovė ir Montello 
Vyrų Dailės Grupė. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti, 
gėjai.

S. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių

Du ginkluoti plėšikai pa
čiupo $4,000 iš Rand Uni
form Co., Long Island Citj^, 
ir pabėgo.

Ren-

Klu
bo susirinkimas perkeltas iš rugsė
jo (Sept.) 4 dienos į rugs. 11 dieną, 
iš priežasties Darbo dienos šventės. 
A.L.P. Klubo Komitetas (70-72)

Paieškojimas
Kaunietė Verutė Valtonienė 

prašė aplankyti Alice Duugirdis, 
154 Kappan St., Kearny, N. J. Ne
turėdamas laiko ten nuvažiuoti, pa
rašiau jai laišką, bet jis grįžo su 
pastaba, kad tokio asmens ten nėra.

Prašau ją parašyti saviškei šiuo 
adresu:

Lithuania, USSR
Kaunas
Vilniaus g-vė, Nr. 5-A, b. 6.
Vaitonienei Verutei

Turistas S. V.

H. Hunt, 19-kos metų, 
automobiliumi parmušė po
licininką Shugrue ir bandė 
pabėgti. Policininkas palei
do keturis šūvius ir jaunuo
lį sužeidė. Jis mirė ligoninė
je. ! ‘

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OG**OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

:: 426 Lafayette St




