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KRISLAI
Dar žodis turistams.
Rašyti ar nerašyti.?
Apie ką raSyti.
H. Žilinskienės interview.

— Rašo R. Mizara —

Dar norisi tarti keletą žo
džiu dėl mūsų turistų, aplan
kiusių Lietuvą.
*'Kai trečioji JAV lietuvių tu
ristų grupė iš Lietuvos sugrįš, 
t^i bus iš Viso apie 120 žmo
nių, šiemet buvusių Lietuvoje. 
Kiekvienas jų, be abejojimo, 
savo įspūdžių nerašys: ne visi 
tam turi talento, ne visi buvo 
tam pasiruošę.

Keletas pirmesnių grupių 
turistų jau pasirodė su savo 
rašiniais — visi jie įdomūs ir 
reikšmingi, žinau, visa eilė 
mūsų draugų ir draugių rašo 
savo įspūdžius, kurie pasiro
dys “Laisvėje” vėliau.

Skubotai rašyti nereikia: 
kelionės įspūdžiai yra toks 
žurnalistikos žanras, kuris ne
pasensta.

Cikagiečių draugų “Vilny
je” buvo padarytų pastabų, 
kad turistai įspūdžių nerašy
tų, kad nekartotų to, ką jau 
kiti buvo parašę. Vienas ge
ras draugas (L K.) ir pasisa
kė per “Vilnį,” kad jis ano 
patarimo klausys.

Aš tuo reikalu esu kitokios 
^iluomonės: Man norėtųsi ma

tyti juo daugiau mūsų turis
tų per spaudą pasisakant apie 
tai, ką jie matė ir girdėjo, 
žinoma, nereikia kartoti to, 
ką jau kiti parašė, čia redak
cijos turėtų padėti, pasikarto
jimų nepraleisti.

Neretai mūsų spaudoje tel
pa ilgų iš Lietuvos laiškų, 
apytuščių.

Dažnai, mūsų skaitytojai, 
nuvykę savaitei, sakysime į 
Floridą, prirašo ilgas špaltas 
savo įspūdžių.

Jeigu tokiems dalykams 
mes savo spaudoje turime vie
tos, tai kodėl nespausdinti 
įspūdžių žmonių, kurie po 50 
metų buvo nuvykę į savo gim
tąjį kampelį aplankyti savo 
giminių? Kas gali būti įdo
mesnio ?..

Kiekvienas turistas, apsilan
kęs savo gimtajame kaime, 
miestelyje ar mieste, šnekėjo
si su artimaisiais, vaišinosi, 
džiaugėsi. Na, tai kodėl apie j 

i neparašyti?
Kodėl neparašyti, kiek jau

nų žmonių jo gimtajame kai
me mokosi vidurinėse bei 
aukštosiose mokyklose? Ar 
t>a: kiek jo gimtojo kaimo 
žmonių jau baigė aukštuosius 
mokslus?

Galima parašyti ir tai, ką 
artimieji jam davė valgyti, 
kokį rūbą jie dėvi, kuo avi. 
Visa tai reikš žmonių gyveni
mo būdo nušvietimą.

Man esant Lietuvoje, ma
čiau Kauno Jūros dugną, nes 
ji dar buvo be lašo vandens. 
Mačiau, kaip toji jūra palaips
niui pildėsi Nemuno vandens.

Šiandien Kauno jūra jau pil
na. Ją, be abejojimo, žmo
nės, kuriems tenka laiveliais 
plaukioti, papildo džiaugsmo 
ašaromis. Nes tai mūsų tėvų 
kraštui savotiškas stebuklas, 
atliktas tarybinių žmonių' sme
genimis ir rankomis.

Ot, jei atsirastų vienas ki
tas iš mūsų turistų, turėjusių 
laimę plaukioti Kauno Jūra, 

kuris imtų ir parašytų, 
jis jautė, ką galvojo, ką 

matė sėdėdamas laivelyje, 
skalaujančiame Kauno Jūros 
vandenis!..

Worcesterio dienraščio “Te
legram” korespondentas ture-

Kubos respublikos ryšiai 
su užsienio valstybėmis

Turkija gržta į 
kemalistųi politiką

Pentagonas planavo galimybę 
utik nedidelio karo”

Havana. — Virš 300,000 
kubiečių dalyvavo masinia
me susirinkime, kuriame 
kalbėjo šalies premjeras Fi
del Castro. Castro pareiškė, 
kad JAV nusistatymas lin
kui Kubos palaidojo 1952 
metų abiejų šalių bendro 
apsigynimo sutartį.

Castro pareiškė, kad Ku
ba nutraukia diplomatiją su 
Čiang Kai-šeko valdžia, ku
ri yra tik “užsienio agentū
ra” ir nieko bendro1 neturi 
su Kinija. Jis sakė, kad Ku
ba turi prekybos sutartį su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka ir netrukus užmegs di
plomatinius ryšius.

Daug viršūnių vadą ! Vis neatsisako nuo 
atvyks į New York? atominiu ginkly
New Yorkas. — Jungti

nės Tautos gavo pranešimą, 
kad Vladislovas Gomulka, 
Lenkijos Darbininkų (Ko
munistų) partijos vadas va
dovaus lenkų delegacijai 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje. Taipgi atvyks Janos 
Kadaras, Vengrijos respub
likos vadas, T. Živkovas, 
Bulgarijos komunistų va
das.

Iš Indonezijos praneša, 
kad Sukamo vyks į Asam
blėją, taipgi manoma, kad 
ir Indijos premjeras Nehru 
atvyks.

Dominikos radijas 
apie Kubą

Havana. — Čionai girdė
josi Dominikos radijas, per 
kurį komentatorius tarp 
kitko sakė:

“Kuba neturi jokio nesu
sipratimo su Lotynų Ame
rikos šalimis. Vienatiniai 
jai keblumai, tai Jungtinių 
Valstijų pastangos įvykinti 
intervenciją į Kubą”.

Dominikos respublika ran
dasi kaimyniškoje saloje su 
Kuba. Ji užima 19,333 ketv. 
mylių plotą ir turi apie 
3,000,000 gyventojų. Iki San 
Jose konferencijos jos dik
tatoriška Trujillo valdžia 
puolė Kubą.
gų”.

jo pasikalbėjimą su neseniai 
grįžusia iš Lietuvos Helena 
Žilinskiene (buv. Januliene).

Ne, ne viskas tiksliai laik
rašty išspausdinta, ką Helena 
sakė, bet paduota nemaža ir 
geros medžiagos; pasikalbėji
mas kiek tiek supažindino 
angliško dienraščio skaityto
jus su Lietuva.

Laikraštyje išspausdinta ir 
H. Žilinskienės fotonuotrauka 
su suvenyrais, parvežtais iš 
Lietuvos.

Įdomu!
Kitais žodžiais: mažesnių 

miestų turistai gali įeiti ir į 
vietos anglišką spaudą;- did
miesčiuose toks dalykas be
veik neįmanomas.

Tarti gerą žodį apie savo 
gimtąjį kraštą galima visur ir 
visaip.

Ir reikia!

Kalbėdamas apie atsibu
vusią Amerikos valstybių 
užsienio ministrų konferen
ciją San Jose mieste, jis sa
kė, kad JAV tą konferenci
ją vartojo “legalizavimui 
jų agresijos prieš Kubos 
respubliką”, bet konferen
cija nesulaikys Kubos žen
gimo liaudies keliu, neigi ji 
sulaikys Lotynų Amerikos 
žmonių nuo kovos už pilną 
tautinę laisvę.

Milžiniškas kubiečių susi
rinkimas sveikino Castro 
pareiškimus, kad Kuba plės 
draugiškus santykius su vi
somis užsienio valstybėmis, 
kurios yra su ja draugiš
kos.

Washingtonas. — T. E. 
Murrey, didelis New Yorko1 
turčius ir buvęs narys Ato
minės Energijos Komisijo
je, parašė laiškus Kenne- 
dėžiui ir Niksonui. Jis siū
lo, kad jie rinkiminėje kam
panijoje pasisakytų už tuo- 
jautinį atominių ginklų 
bandymą požemyje ir erd
vėse.

Kaip jau žinoma, Eisen- 
howerio šalininkai pasisakė 
už atominės jėgos požeminį 
bandymą neva “moksliniais 
sumetimais’”. TSRS tą kri
tikavo, kaip pastangas grįž
ti prie atominių ginklų ban
dymų.

3-ji lietuvių turistų 
grupė jau Lietuvoje

Š. m. rugs. 3 d. Vilniaus 
“Tiesa” praneša:

Vakar vėlai vakare iš 
Maskvos į Vilnių atvyko 
nauja Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenančių lietu
vių turistų grupė.

Sostinės aerouoste sve
čius šiltai sutiko miesto 
partinių, tarybinių ir visuo
meninių organizacijų atsto
vai, respublikinės spaudos 
darbuotojai.

Svečiams buvo įteiktos 
gyvų gėlių puokštės.

Ši grupė iš New Yorko į 
Lietuvą išskrido rugpjūčio 
31 dieną.

DARBO DIENĄ VĖL 
ŽUVO 600 ŽMONIŲ

New Yorkas. — Laike 
Labor Day savaitgalio au
tomobilių nelaim ė s e už
mušta 415 žmonių, bet tatai 
tik iki 12 vai. pirmadienio 
nakties. Gi labai daug žmo
nių grįžo antradienio rytą 
ir dar daug jų žuvo. Taipgi 
per šventę prigėrė ir kito
kiose nelaimėse dar žuvo 
virš 200 žmonių.

Bonna. — Sulaukęs 69 m. 
mirė Hitlerio generolas 
Bruno Loerzer, kuris ko
mandavo nacių orlaivyno 
korpusui.

Ankara. — “Turkijos mi- 
litariniai vadai veda šalį. į 
valstybinį socializmą, kurį 
vvkino Kemal Ataturkas”, 
rašo korespondentas Gar
den Hudgins.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Turkija atsidūrė krizėje 
ir Vakarų imperialistai sie
kė ją pasidalinti. Gen. Mus- 
tapha Kemal, kurį vėliau 
turkai pavadino Ataturku 
(Turkų tėvu), apvienijo na
cionalistines jėgas ir su pa
galba Tarybų Sąjungos at
mušė imperialistus.

Kernai Ataturkas įvykdė 
visą eilę reformų, 1923 m. 
paskelbė respubliką, atsky
rė bažnyčią nuo valstybės, 
uždraudė daugpatystę, sie
kė panaikinti beraštiją, sta
tė valstybės lėšomis fabri
kus ir užsienio reikaluose 
palaikė draugišką politiką 
su Tarybų Sąjunga.

Jis mirė 1938 m. Po to 
Turkija pasidavė Hitlerio 
politikai, o po Antrojo pa
saulinio karo — Jungtinių 
Valstijų. Nauji Turkijos 
valdovai, ' o ypatingai per 
pastarųjų 10 metų Mende- 
reso valdžia ginklavo Tur
kiją, spaudė darbo žmones, 
pardavinėjo privatini ems 
kapitalistams valstybės pa
statytus fabrikus ir atvedė

Du Jungi. Valstijų agentai 
Pabėgo į Tarybų Sąjungų

Maskva. — Prieš porą 
mėnesių du Jungtinių Vals
tijų žymūs šnipavimo agen
tai dingo Meksikos srityje. 
Dabar Maskvoje, korespon
dentų susirinkime, jie pa
reiškė, kad pasipiktinę 
Jungtinių Valstijų politika, 
kuri veda prie Trečiojo 
pasaulinio karo, pabėgo į 
Tarybų Sąjungą ir tapo jos 
piliečiais.

Jais yra Wiliam H. Mar
tin, 29 metų amžiaus, iš 
Ellensberg, Wash., ir Ber- 
ton F. Mitchell, 31 metų, iš 
Eurika, Calif. Jie dirbo 
Nationai Security Agency 
(Nac. Saugumo agentūroj). 
Ši agentūra vien Fort 
Meade, Md., turi departa
mentą, kuriame dirba virš 
10,000 žmonių. Ji turi apie 
10 pagalbinių skyrių Jung

Maskva. —Dr. M. H. Hal
perin sako, kad JAV spau
da skelbia netiesą, kai ra
šo, būk jis yra TSRS pata
rėju Lotynų Amerikos rei
kaluose. Jis dirba TSRS 
Mokslų Akademijoje.

Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija” išspausdino 
daug žinių apie vėliausio 
satelito reikšmę, kuriame 
skraidė šunes ir kiti gyvū
nai.

Ocean City, N. J. — Ryk
lys perkando žmogui koją. 

šalį prie politinio ir finan
sinio bankruto.

1960 m. gegužes 27 d. mi- 
litarinės jėgos nuvertė Men- 
dereso valdžią. Dabar Tur
kiją valdo komitetas iš 38 
asmenų, daugumoje milita- 
ristų. Pulkininkas Sami Ku
chuk, to komiteto narys, sa
ko: “Mes siekiame grįžti į 
Ątaturko politiką”. Jie pla
nuoja pravesti žemės refor
mą, geriau sutvarkyti tak
sus, įvesti valstybinį medi
kai} aprūpinimą ir plėsti 
valstybinį industrializavi
mą, paliekant vietos ir pri
vatiniam kapitalizmui.

Dabar Turkijoje ruošia
ma nauja konstitucija. Pro
fesorius, kuris dalyvauja 
jos paruošime, sako: “Jung
tinėse Valstijose daug kas 
nepatiks, ką mes vykiname, 
bet reikia atminti, kad čia 
yra Turkija. Iki 90 procen
tų žmonių beraščiai. Mes 
ant bankrūto slenksčio. Mū
sų gamtiniai turtai neištir
ti ir nepajudinti”.

Sakoma, kad naujas par
lamentas bus renkamas 
1961 m. gegužės 27 d. Nu
matoma, kar Turkija ma
žins apsiginklavimą, nes jau 
daug aukštų karininkų pa
leido iš tarnybos. Kai kurie 
numato, kad ii gal links 
prie neutrališkos politikos.

tinėse Valstijose ir dar sa
vo šakas kitose šalyse. JAV 
jos užlaikymui išleidžia 
apie pusę bilijono dolerių, 
sako tie žmonės. Jie sako, 
kad JAV agentai šnipauja 
ne tik socialistinėse šalyse, 
bet ir talkininkų šalyse, 
kaip tai Francūzijoje, Itali
joje, Turkijoje, Jugoslavijo
je ir kitose, viso keturias
dešimtyje šalių.

“Mes suprantame, kad 
dabartinė JAV užsienio po
litika veda prie pasaulinio 
karo, — sako jie savo pa
reiškime. — Mes supranta
me, kad JAV lėktuvų šnipa- 
vimas virš kitų šalių yra 
pavojingas. Todėl persikėlė
me gyventi į TSRS, kur bū
sime linksmesni ir galėsime 
dirbti mokslo srityje...”

Washingtonas. — Protes
tantai išleido pareiškimą, 
kuriame sako, kad jeigu ka
talikas Kennedy bus išrink
tas Jungtinių Valstijų pre
zidentu, tai jis JAV užsie
nio politiką ves Vatikano 
nurodymais. Jie sako, kad 
tada katalikų religija kišis 
ir į vidujinius JAV gyveni
mo reikalus.

San Salvadoras. —EI Sal
vadoro respublikos vyriau
sybė skelbia, kad ji susekė 
“komunistų suokalbį”. Sua
reštavo daug unijų veikėjų.

Washingtonas. — Penta-1 
gone, centre karinių jėgų, 
yra didelis susirūpinimas 
kas bus su pabaiga šio mė
nesio. Rugsėjo 30 d. pasi
traukia štabo - viršininkas 
generolas N. F. Twiningas, 
o jo vietą užims generolas 
Lyman L. Lemnitzeris.

Pentagono karinis štabas 
su Twiningu sutiko, kad 
gali įvykti “tik nedidelis 
karas”, kuriame bus susilai
kyta nuc atominių raketų. 
Bet numatoma, kad genero
las Lemnitzeris yra kitokios 
pažvalgos. Jis supranta, jei
gu jau tarp didžiųjų valsty
bių karas prasidės, tai bus 
vartojomi visoki ginklai, 
kokius tik turi.

Apie Tarptautinę 
sporto olimpiadą

Roma. — Tarybų Sąjun
gos sportininkai visas lai
kas yra priešakyje. Jie jau 
turi 503 punktus ir 64 me
dalius. Jie gavo 26 aukso 
medalius, 17 sidabro ir 21 
bronzo.

Jungtinių Valstijų spor
tininkai turi 484 punktus, 
bet jie stovi priešakyje auk
so medaliais, kurių jau ga
vo 30, sidabro—16 ir bron
zo — 15, tai bendrai jau tu
ri 61 medalį.

Vokietija turi 260 punk
tų ir 33 medalius, jų tarpe 
9 aukso. Italija gavo 222 
punktus, turi 30 medalių, jų 
tarpe 12 aukso.

Pavojinga padėtis 
Kongo respublikoje

Leopoldville. — Kongo 
premjeras Lumumba armi
jos pagalba stengiasi išlai
kyti respubliką čielybėje, 
kaip savo laikais Amerikoje 
elgėsi Lincolnas.

Bet jo pastangoms prie
šinasi Vakarų imperialistų 
agentai, laikinasis šalies 
prezidentas, provincijų val
dininkai, o vėlesniu laiku ir 
kai kurie Jungtinių Tautų 
pasiųsti kitų šalių armijų 
daliniai.

Visoje eilėje provincijų 
įvyko žiaurios kautynės 
tarp Lumumbos ir provin
cijų ginkluotų jėgų.

„ ■■■ ■■- ■■■■ , ■■ I »■■!! I ■ j

NUO URAGANO DONNA 
ŽUVO 300 ŽMONIŲ

San Juan, Puerto Rico.— 
Uraganas Dona nusiautėšią 
salą ir padarė labai daug 
nuostolių. Virš 300 žmonių 
žuvo ir apie 600 liko sužeis
tų. Vėjas buvo 125 mylių 
per valandą.

Tokio. — Po lietaus nu
griuvo kalnas Koke mieste
lyje ir palaidojo 30 žmonių.

Seniais. — Pietinė Korėja 
reikalauja iš JAV $4,300,- 
000 sumokėti rendos už ten 
laikomas karo jėgas.

Tarpe kitko generolas 
Lemnitzeris pareiškė: “Mes 
pergyven ame laikotarpį, 
kada bombinių lėktuvų vie
tą užims raketos, o ypatin
gai toli siekiančios”.

Armijos, laivyno ir orlai
vyno komandieriai susirū
pino, nes jeigu Lemnitzerio 

■ pažvalgos Ims viršų, tai 
i atpuola “toli siekiančių 
bombinių lėktuvų strategi
ja”, taipgi tenka apie kari
nių bazių rolę užsienyje, o 
kartu ir dėl “mažojo” ka
ro, nes nėra paslaptis, kad 
Tarybų Sąjunga erdvių už
kariavime ir raketų srityje 
stovi priešakyje visų kitų 
valstybių.

i SRS Siūlo priimti 
Kiniją i J. Tautas

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga įteikė Jungtinėms 
Tautoms reikalavimą, kad 
Kinija būtų priimta į Mą 
organizaciją, nes čiang Kai- 
šeko grupė nieko bendro ne
turi su Kinija.

Jungtinių Tautų Asamb
lėjos sesija prasidės ruksė- 
jo 20 dieną. Joje dalyvaus 
socialistinių šalių vadai ir 
žymūs veikėjai iš kitų ša
lių. Numatoma, kad Kinijos 
klausimas bus svarstomas 
rugsėjo 22 ar 23 dienomis.

Ekstra
Berlynas. — Mirė Wil

helm Pieck, Vokiečių De
mokratinės Respu b Ii k o s 
prezidentas ir komunistų 
vadas. Jis buvo 84 metų 
amžiaus.

-----------------------—X

Miami, Fla. — Uraganas 
Donna besisukdamas 150 
mylių greičiu per valandą 
jau pasiekė Floridą.

I

Elisabethville. — Belgijos 
lėktuvai pristato Katangos 
provincijos atskalų n a m s 
ginklų ir amunicijos karui 
prieš Kongo centrinę vald
žią.

...................................J

New Yorkas. — Vardu 
Jungtinių Tautų jų sekre
torius Hammarskjold rei
kalauja neremti nei vieną 
pusę Kongoje.

, I

Leopoldville. — Kongo 
respublikos vyriausybė kal
tina, kad Jungtinių Tautų 
armijos daliniai skaldo res
publiką. Jie pagrobė radijo * 
stoti ir neleidžia Kongo 
valdžiai vartoti.

Odesa. — šeši tarybiniai 
tankeriai su aliejumi ir vie
nas laivas su grūdais ir 
medvilne išplaukė ■ į Kubą.

Bagdadas. —Septyni Ta
rybų Sąjungos laivai su 
prekėmis atplaukė į Basra, 
Irako respublikos prie* 
plauką.
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JAV pagalba “silpnoms tautoms^
NIEKS NEUŽGINČYS TO, kad JAV kasmetai iš- 

pila nemažas pinigų sumas “silpnoms tautoms padėti”. 
Bet daugeliu atvejų toji pagava tampa sudorota tų ša
lių valdovų, liaudies ji nepasiekia.

Štai Niujorko “Timeso” korespondentas Pietų Ko
rėjoje, Richard J. H. Johnston, rašo, kad JAV į Pietų 
Korėją jau supylė du bilijonus doleriii “atsistatymui”, 
bet, sako jis, nėra jokių žymių, kurios rodytų, kad ta 
pagalba buvo gauta.

Pietų Korėja neturi jokiu didesnio fabriko, kad 
galėtų gaminti prekes eksportui; neturi užtenkamai 
vandeniui į miestus teikti priemonių; neturi užtenka
mai elektros jėgos; nėra sanitarinės sistemos; keliai 
prastutėliai.

Prieš penkerius metus Pietų Korėjoje buvo pradė
tas statyti cheminių trąšų fabrikas; jis dar visneužbaig- 

/tas; ligi šiol jis tedavė tik keletą maišų trąšų, o į fab
riką jau sukišta $23,000,000!..

Galima suprasti, kas ir kaip tuos $23,000,000 su
dorojo !

Ir mūsų šalies pinigai vis tebekišami. Pats didžiau
sias vagis Syngman Rhee, tiesa, tapo iš tos šalies iš
guitas; jis—milijonierius, dabar ramiai gyvena JAV. 
Yra kiti ekspertai, kurie moka “amerikinę pagalbą” 
sudoroti.

TO PATIES NIUJORKIŠKIO laikraščio kores
pondentas Taivane (Formozoje) rašo, kad neseniai ten 
tapo įkalintas Lei Chen, naujai organizuojamos kinų 
“demokratinės partijos” lyderis. Jam vyriausias kalti
nimas yra toks: Lei Chen parašė savo redaguojamame 
žurnale, kad Čiang Kai-šeko klikos politikieriai graibs
to savo naudai tuos pinigus, kuriuos JAV valdžia pila 
“Taivanui padėti.” t

Jei Amerikos taksų mokėtojai pamatytų tikrą, pa
veiksią, kaip jų pinigus sudoroja visokie “silpnėšnių 
tautų vadovai”, ant jų galvų plaukai pasišiauštų. • ,

—Kas dabar Letuvos val
džioje yra vyriausias?

Tarybų Lietuvos valdžio
je nėra nei vyriausio, nei 
didžiausio — nėra nei ma
žiausio.

Bet yra postai, kurių vie
ni turi didesnę atsakomy
bę už kitus. Pavyzdžiui, 
Ministrų tarybos pirminin
ko (premjero) postas yra 
“didesnis,” su didesne atsa
komybe negu kurio kito mi
nistro postas. Ant Minist
rų tarybos pirmininko pe
čių atsakomybė guli kur 
kas sunkesnė kaip ant bet 
kurio ministro.

Sakyčiau, keturi asmenys, 
šiandien stovį lietuvių tau
tos priešakyje, ant savo pe
čiu neša sunkiausia naštą. 
Štai jie:

Vladas Niunka — Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos 
(parlamento) pirmininkas; 
jis taipgi yra LKP CK ant
rasis sekretorius.

Justas Paleckis — Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos 
Prezidiumo pirmininkas.

Motiejus Šumauskas...
Lietuvos Ministrų tarybos 
pirmininkas.

Antanas Sniečkus — Lie
tuvos Komunistų partijos 
CK Pirmasis sekretorius.

Ne visi pas mus, Ameri
koje, turi aiškų supratimą 
apie tai, kaip Lietuva val- 
dosi. Kai kurie asmenys 
net galvoja, būk Justo Pa
leckio postas esąs pats 
svarbiausias. Net ir kai I teresai nebūtų pažeisti, kad 
kurie mūsų turistų, grįžę iš liaudies bals'as būtų išgirs- 
Lietuvos, sako: “Mus pasid tUs1 ir suprastas. Dėl to at-

tiko prezidentas Justas Pa
leckis — vyriausia- Lietu
vos valstybės galva...”

Taip, žinoma, nėra.
Toks titulavimas, žinau, 

labai ^nepatiktų ir pačiam J. 
Paleckiui, jei jis tą girdė-

Jeigu jau reikėtų sakyti 
“Lietuvos valstybės galva,” 
tai ji šiandien atitiktų Mo
tiejų Šumauską, Ministrų 
tarybos pirmininką. Bet ir 
Šumauskas nenorėtų girdė
ti apie save tokio titulavi
mo.
partijos CK, ant jos sekre-

Tarybų Lietuva nūnai val
doma kolektyvinės vadovy
bės, kurion įeina: Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komitetas, Ministrų taryba, 
Prezidiumas, na, ir pati 
Aukščiausioji Taryba. As
menys, kurie minėtų įstaigų 
(ar kaip kitaip bepavadin- 

j turn) stovi priešakyje, tai 
ant jų pečių ir gula pati 
sunkiausioji našta.

Dar pridėsiu: sunkiausio
ji našta gula ant LKP CK 
Pirmojo sekretoriaus A. 
Sniečkaus.

Lietuvos Komunistų par
tija — organizacija, kuri 
nustato politinę liniją vi
sam kraštui; tos linijos pri
valo laikytis kiti valdantie
ji organai. CK turi žiūrė
ti, kad toji linija būtų vyk
doma gyvenimam Partija 
visuomet budi, akylai stebi, 
pridėjusi. ausį prie žemės 
klauso, kad girdėtų liaudies 
troškimus, kad liaudies in-

Gera pradžia!
KUBOS LAUDIES VADOVAS Fidelis Kastro vie- 

šai, iškilmingai pranešė, kad Kubos vyriausybė nutrau
kia diplomatinius ryšius su Čiang Kai-šeko valdžia, kad 
Kuba pripažįsta Kinijos Liaudies Respubliką ir su ja 
sumezga diplomatinius ryžius.

Daugiau: Fidelis Kastro pareiškė, kad Kuba su
megs diplomatinius ryšius su visomis socialistinėmis 
valstybėmis, o tai reikš ir su Vokietijos Demokratine 
Respublika!

Fidelis Kastro tai pasakė praėjusį šeštadienį, rug
sėjo 3 d., didžiuliame masiniame mitinge Havanoje. Mi
tinge dalyvavo šimtai tūkstančių Kubos darbo žmonių.

Šis pareiškimas turi milžiniškos svarbos. Vadinasi, 
-revoliucinė Kuba—-pirmoji valstybė Amerikos žemy
nuose, pradėjusi laužyti ledus, skyrusius amerikines ša
lis nuo Kinijos Liaudies Respublikos ir nuo kitų socia
listinių šalių.

Atsiminkime, kad Lotynų Amerikoje dar yra vals
tybių, kurios ligi šiol nepripažino Tarybų Sąjungos, 
milžiniškos valstybės, gyvuojančios jau per daugiau 
kaip 40 metų! Uodai nepripažįsta sloniaus!..

Kubą turės pasekti ir kitos Lotynų respublikos. 
Jas vers tai daryti tų šalių liaudis.

AMERIKINIAI KORESPONDENTAI dabar klau
sia: kas gi dabar bus su tuo čiang kai-šekininkų ban
ku, esančiu Havanoje. Girdi, bankas turįs turto apie 
$10,000,000. Atsakymas lengvas: Kubos valdžia tą ban
ką atiduos tiems, kuriems jis priklauso—Kinijos Liau
dies Respublikai.

Kiti rašo: Kuboje gyveną apie 30,000 kinų, ir, gir
di, kamunistų tarp jų nedaug, dauguma kinų ligi šiol 
rėmę čiang Kai-šeką. Bet korespondentai pripažįsta, 
kad didelė dauguma tų kinų yra darbo žmonės. Jeigu 
taip, tai ko dėl jų bėdavoti? Batistos režimo laikais 
tie kinai, norėjo ar nenorėjo, palaikė ryšį su čiang-kai- 
šekininkais, o dabar jie mielai rems Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Kas ka rašo ir sako
i, .,.; ■ ! , u • ' . ’■

JAU PRADEDA LEISTI I kuri kainuoja $55,000. Už to- 
V. KAPSUKO RAŠTUS

Š. m. rugpiūčio 30 dieną pinigų turėta.
Vilniaus “Tiesoje” skaito- reikėjo bėgyje mėtų sumokėti 
me:

Įžymaus lietuvių revoliucio
nieriaus V. Mickevičiaus-Kap
suko “Kaštų” daugiatomį leidi
nį pradėjo leisti Lietuvos TSR ’J 
Valstybinė grožinė literatūros 
leidykla. Pirmasis “Raštų” to
mas jau spausdinamas. Ruo
šiami spaudai sekantys ketu
ri tomai.

Šis daugiatomis leidinys pir
mą kartą išsamiai supažindinsi 
skaitytojus su V. Mickevičiaus-' 
Kapsuko literatūriniu paliki
mu. Pirmuosiuose “Raštų” to
muose spausdinami ankstyvie
ji V. Mickevičiaus-Kapsuko 
straipsniai ir korespondenci
jos, jo pasisakymai apie 1905- 
.1907 metų revoliuciją, pirmą
jį pasaulinį karą, revoliucinio 
judėjimo istorijos klausimais.

Pirmajame tome įdėtas įva
dinis straipsnis apie V. Micke
vičiaus gyvenimą ir kūrybą. 
Kiekviename tome bus spaus
dinami platūs komentarai.

kią sumą nupirkta tik 11 ake- 
rių. Atrodo, kad labai mažai 

Už 4 akerius

$16,000, bet ir to nesumokėta. 
Sumokėta $12,000, bet dau
giausia skolintais pinigais. Da
bar Tarybai reikia sukelti 
$20,000 kelių mėnesių bėgy
je. Ir paskui morgičiai ir pro
centai už morgičius vėl parei
kalaus daug pinigų. Ne iš ge
ro Taryba siūlo, kad žmonės 
jau dabar užsipirktų vietą ka-

DABAR JAU AIŠKU, kad šių metų Jungtinių Tau
tų asamblėjoje dalyvaus daug pačių žymiausių valsty
bių galvų. Jau tikrai žinome, kad čia bus Nikita Chruš
čiovas, TSRS premjeras. Jis vadovaus tarybinei dele
gacijai. Chruščiovas iškels nusiginklavimo reikalą, ^ai
bės apie nusiginklavimo problemas. Nusiginklavimas ir 
pasaulinės taikos išlaikymas—pats svarbiausias daly
kas kiekvienam doram žmogui, nežiūrint, kur jis begy

ventų.
Iš Jakartos pranešama, kad asamblėjoje dalyvaus 

ir Indonezijos prezidentas Sukamo, taipgi Kubos prem
jeras Fidelis Kastro.
rp- Galimas daiktas, kad čia bus ir Indijos ministrų 
piiTnininkas Nehru.

Ghanos respublikos prezidentas K varne Nkruma<*h

BRANGIAI 
KAŠTUOJANČIOS 
KAPINĖS

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

Lietuvybės palaikymas išei
vių tarpe geras dalykas. Bet 
atrodo, kad nekurie žygiai 
dėl tos lietuvybės išlaikymo ne 
tik niekuo neprisideda prie 
lietuvybės išlaikymo, o dar 
apsunkina jį. štai pavyzdys:

Lietuviškų kapinių taryba 
skelbia, kad ji esanti bėdoj. 
Esą užpirkta žemė kapinėms,į

! pinėse.
Tokia finansine našta dėl 

I kapinių labai daug atsilieps į 
kitus lietuviškus reikalus. Ne
sant didelio skaičiaus lietuvių, 
galimas daiktas, kad kapines 
visuomet bus sunku išlaikyti. 
Ne visi lietuviai norės laidotis 
tose kapinėse.

Atrodo, kad pinigai galėjo 
būti sunaudoti geriau. Numi
rusiam žmogui juk nesudaro 
svarbos, kuriose kapinėse jis 
bus palaidotas, lietuviškose, 
ar tarptautinėse. Daug lietu
viui guli tarptautinėse kapinė
se ir dar daugiau atsiguls. Už 
$55,000 galima buvo daug ko 
padaryti lietuviškumo palai
kymui. Galima .pastatyti mo
kyklą, salę ar ką kitą.

Be abejonės, kiekvienas da
ro, kaip išmano. Bet šiame 
reikale atrodo, kad buvo re
miamasi kokiais; nors siaurais 
sumetimais, negalvojant, kad 
tuomi bus apsunkinti kiti dar
bai.

Tai dar vienas reiškinys, 
kaip nekurie vadeivos nukrei
pia tautiečius į neproduktin
gas sritis, kaip eikvojami di
deli pinigai nieko gera ne
duodantiems ateiviams užmo
jams.

taipgi žada dalyvauti. Iš Varšuvos buvo žinių, kad ir 
Gomulka dalyvaus.

Kitais žodžiais, tai bus nepaprastai svarbi asamb
lėjos sesija.

BULVARINĖ Amerikos spauda jau pradėjo visaip 
niekinai Chruščiovą, jau pradėjo mobilizuoti prięš jį 
fažistines jėgas, kad Chruščiovui atvykus į Niujorką 
jos staugtų visokių žvėrių balsais.

Atrodo, taip ir bus. Bet ką gi tai reiks? Tai reikš 
gėdą ne Chruščiovui, atvykusiam taiką' ginti, o Amerikai.

sakomybė, krintanti ant 
toriato,.. ypatingai ant Pir- 
mojo sekretoriaus pečių, . 
yra milžiniška, pati didžiau
sia visoje Lietuvoje. Bet 
jūs, žinoma, ten niekur ne
išgirsite pasakymo, kad A. 
Sniečkus yra vyriausias ar 
didžiausias asmuo Lietuvos 
valdžioje.

Justą Paleckį mes esame 
įpratę vadinti “prezidentu.” 
Tai pareina vyriausiai iš to, 
kad jis kurį laiką buvo Lie
tuvos prezidentas l|940 me
tais Liaudies valdžioje. Bet 
Lietuvoje tokio titulo šian
dien iš viso nėra.

Justas Paleckis, kaip sa
kiau, yra Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas. Žmonės į jį ir krei
piasi: “Draugas pirminin
ke,” o ne “Draugas prezi
dente.” Mes taipgi turėtu
me įprasti jį Prezidiumo 
pirmininku vadinti.

J. Paleckis, beje, yra vi
sos Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininko pavaduo
tojas. Neretai jam tenka 
vykti į Maskvą atlikti vi
sokius reikalus. Dažnai J. 
Paleckis turi vykti į užsie
nį, į Tarpparlamentinės są
jungos posėdžius, kaip 
TSRS atstovas.

Pereitą vasarą, beje, J. 
Paleckiui buvo pavesta ly
dėti Ethiopijos imperatorių, 
Haile Selassie, kai šis val
dovas keliavo po Tarybų 
Sąjungą, būdamas tos šalies 
svečias.

Prezidiumas nėra vykdo
moji valdžia; vykdomoji 
valdžia — Ministrų taryba.

Lietuvos Ministrų -taryba 
yra vykdomoji valdžia. Jai 
tenka pravesti gyveniman,. 
ką Aukščiausioji Taryba 
( pa r 1 amen tas) nutaria. 
Kaip sakiau, čia sunkiausia 
atsakomybės našta ir gula 
ant Jos pirmininko Motie
jaus Šumausko. Jis turi 
daboti, kad visos ministeri
jos pravestų gyveniman nu
statytą joms programą. Jis 
pats labai daug dirba. Daž
nai jam tenka vykti į Mask
vą, į visokius posėdžius, va
žinėti į rajonus, daboti, kad 
visur būtų tvarka.

Šumauskas — įdomi as
menybė. Kumečio sūnus, iš 
pat jaunų dienų buvęs re
voliucionierius, kom u n i s- 
tas; daug kentėjęs fašisti
niuose kalėjimuose.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie VI. Niunką.

Tai va jums žmonės, ku
rie yra vyriausi Lietuvos 
kolektyvinės vadovybės su
dėtyje. Aš bevelk žinau, 
kad už tokį (“vyriausi”) 
pasakymą jie ant manęs 
ir papyks. Atsiprašau, bet 
tokia mano nuomonė.

Be valstybinių ir parti
nių pareigų, jie rašo. J. Pa
leckis — poetas ir beletris
tas. Jis puikus ir publicis
tas.

M. Šumauskas — pasta
ruoju metu išleido dvi 
įdomias broši ū r a s apie 
Lįetuvą: viena, smulkesnė, 
išversta į kitas kalbąs: an
gių, Prancūzų, rusų, etc.

A. Sniečkus ir V. Niunka 
—‘įžymūs marksistiniai teo
retikai.

Šitie vyrai labai kuklūs. 
Prisimena man vienas da
lykas. Įžymus Lietuvos dai
lininkas kartą sakė man:

— Norėčiau nupiešti A. 
Sniečkaus ir Šumausko 
paveikslus, bet jiedu Tiei 
manęs nei kitų dailininkų 
neprisileidžia.

Po to man teko su jie
dviem pasišnekėti. Primi-

—Kodėl gi taip? Lietuvos 
n-uziejuose mačiau visos 
eilės dar gyvų žmonių sie
nas puošiančius paveikslus 
—kur jūsų? Jeigu nenorite, 
kad jūsų portretai būtų 
muziejuose, —• nestatyki te 
jų ten, dėkite kur nors šė- 
pon ir tegu sau laikinai sto
vi, bet leiskite dailinin
kams jūsų portretus sukur
ti.

Aš tai kalbėjau kaip vy
resnio amžiaus žmogus už 
save jaunesniems.

Man atrodė, kad jiedu 
vengia save matyti drobėje 
dėl to, kad kas nors nepri
mestų jiems “asmenybės 
kulto” palaikymo. O gal 
tik paprastas kuklumas 
juos nuo 
nau.

Dažu ’ 
plenumai, 
jos suvažiavimai, 
ka nemaža kritikos visiems, 
kurie jos verti; čia taipgi 
nėra nei vyriausio, nei jau
niausio.

Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje taipgi išgirsta ašt
rios kritikos net ir patys 
“didžiausieji.” Socialistinė
je demokratijoje kitaip ir 
būti negali.

—Ar Lietuvoje yra biu
rokratų?

uždavi-

kitokių 
yra ir

to sulaiko, neži-

Įvyksta LKP CK 
įvyksta ir Parti- 

Čia ten-

- Jei ir sakyčiau', kad nėra, 
tai klausėjas galėtų paimti 
Vilniaus “Tiesą” ir mane 
sukritikuoti. Tame vyriau
sybės ir LKP organe nuolat^ 
telpa kritikos tiems parei
gūnams, kurie linkę prie 
biurokratizmo, kurie neat
lieka deramai savo 
mų.

Yra fabrikų ir 
įstaigų direktorių,
kolūkių pirmininkų, kurie 
savo uždavinius atlieka ne 
taip, kaip jie turėtų būti 
atlikti. Tokiems kritikos 
nesigaili nei spauda, nei va
dovaujantieji organai.

Prisimena man vienas K. 
Preikšo pasakojimas. Preik
šas, kaip žinia, tuomet dar 
buvo Ministrų tarybos pir
mininko pavaduotojas ir Už
sienio reikalų ministras.

—Nuvažiuoju aš, —sakė 
jis, į rajoninį miestą. Užei
nu į Kultūros namus. Žiūriu, 
svetainė neiššluota, , visi# 
šiukšlės. Kalbuosi su Kul
tūros namų direktore jir 
klausiu: “Kodėl čia taip 
nešvaru?” Ji man atsako, 
jog, girdi, šlavėja susirgo, 
ar kas kitas jai ten atsiti
ko, tai taip ir stovi... “Tai 
kodėl jūs pati nepaimate 
šluotos ir neiššluojate?” su
bariau ją. “Ar direktorė 
jau nepakelia šluotos?..” 
Tuoj svetainė blizgėjo kaip 
auksinis pinigas.

AMERIKOS SIENOS

eina iš savo

Pasaulyj-e, padalintame miestas Rock Island, prie 
pagal tautines ir ideologi-1 Vermonto valstijos sienos, 
nes kryptis, neapginkluoto- yra tipiškas Kanados pasie- 
mis JAV-jų sienomis žmo-įnio miestelis. Jame yra bib- 
nės dažnai netiki. Į lioteka, kurioje dirbanti

Pagal šimtus< mylių ilgio bibliotekininkė pereina sie- 
sienos tarp Meksikos ir A- ną kiekvieną kartą, kai tik 
menkos ir tūkstančius my
lių ilgio tarp’ K fa niado s, ir gų sandėlį. Be to, name yia 
Amerikos nėra išstatytos 
nei vienos patrankos, -tnei 
vieno šautuvo.. Klausimas 
dažnai kyla, ar siena tarp 
šių kraštų iš tikrųjų egzis
tuoja. Net ir sieninių su
stiprinimų nėra.

Sakysime, jūs esat EI Pa
so mieste, Texas valstybėje, 
ir nutariat padaryti greitą 
kelionę į Meksiką, esančią 
už tarptautinio tilto, trupu
tį daugiau, kaip vienos my
lios atstume. Tokiai kelio
nei nereikia paso, nei bet 
kokių dokumentų. Leistina 
pinigų suma tokiai trumpai 
kelionei irgi yra pakanka
ma.

“Keliaukit į užsienį už 
centus,” parašyta ant gat
vių tramvajų plakatų. Kiek
vienas gali įmesti dešimtį 
centų į dėžutę EI Paso 
tramvajuje ir vaižuoti sau į 
Meksiką. Ši kelionė, be abe
jo, yra pigiausia kelionė į 
užsienį pasaulyje. Daugu
mai keliautojų, kasdien va
žinėjančių iš EI Paso į Mek
siką, tai atrodo nieko nepa
prasto.

Meksikos pusėje muitinin
kas kartais atidžiai peržiū
ri keliautojų lagaminus, o 
kartais tik pereina per 
tramvajų. Po to tramva
jus važiuoja per Ciudad Ju
arez miesto gatves.

Judėjimas per JAV-jų- 
Kanados sieną yra tikrai 
nepaprastas. Ši siena prieš 
tai, kai komunistinė Kini
ja susijungė su Tibetu ir 
tuo suartino savo sienas su 
Tarybų Sąjunga, buvo pati 
ilgiausia siena tarp dviejų 
kraštų. Ji tęsiasi nuo vie
no vandenyno ligi kito, kaip 
milžiniškas langas tarp šių 
dviejų kraštų. Daugiau 
kaip trys ketvirčiai Kana
dos gyventojų gyvena šimto 
mylių atstume nuo sienos.

Kanados pasienyje esąs

miegamas > > kambarys,; 
lovoje galima gulėti padėjus 
galvą Kanadoje ir kojas A- 
merikoje.

Tokie reiškiniai egzistuo
ja daugelyje vietų pagal 
4,000 mylių ilgio steną ir 
daugelis kanadiečių jaučia
si turį visas amerikiečio 
teises ir privilegijas. 
M i 11 o w n miesto. 
Bruswicko 
žmonės 
tį vandens 
klubus,
miesto, Maine valstijos 
žmonės. Tarp Calais ir St. 
Stephen vietiniai piliečiai 
nuolat keliauja iš Kanados 
į Ameriką ir atgal per tarp
tautinį tiltą, nes šie abu 
miestai iš tikro yra vienas.

American Council

New 
provinci joje, 

naudoja tą pa- 
aprūpinimą ir 

kaip ir Miltown

INSTRUKCUA Iš 
MASKVOS

JAV publicistą ir visuoj 
menės veikėją Albertą Ka
ną kartą tardė senato vi- 
daus saugumo komitetas, 
teiraudamasis, ar jis nėra 
gavęs instrukcijų iš Mask
vos.

—Taip, vieną kartą esu 
gavęs,—prisipažino A. Ka
nas. — Tai buvo 1949 m. 
Rašytojas Uja Erenburgas 
padovanojo man Tarybų 
Sąjungoje pagamintą pyp
kę. Dėžutėje drauge su 
pypke gulėjo instrukcija, 
kurios nurodymų aš turė
jau prisilaikyti. Joje buvo 
parašyta: “Kad pypkė nesu
skiltų, o tai kartais pasitai
ko su naujomis pypkėmis, 
reikia vengti rūkyti esant 
šalčiui arba prieš vėją^ 
Išrūkius pypkę 40—50 kąj’-l 
tų, ją- galima naudoti bet 
kokiose sąlygose”. Šia 
Maskvos instrukcija aš va
dovavausi.

2 p,--Laisvė (Liberty)—Penkt, rugsėjo (Sept.) 9, 1960



Botaniko jubiliejus
(Prof. A. Minkevičiaus 60 mėty sukakčiai paminėti)

visu savo jaunuolišku ryž
tingumu.

Pirmieji jo tyrimai liečia 
samanų florą. 1931 metais 
jis paskelbė VDU Matema
tikos - Gamtos fakulteto 
D a r b ų V tome straipsnį 
“Pradmenys Lietuvos sa
manų florai tirti,” kuriame 
išvadytos 207 rūšys įvairio
se Lietuvos vietose auto
riaus surinktų samanų. 
1935 metais to paties žur
nalo IX tome A. Minkevi
čius paskelbė antrą Lietu
ves samanų sąrašą, kuria
me randame daugiau kaip 
30 naujų rūšių ir keletą 
naujų variacijų bei formų. 
Taip pat populiariuose žur- 
n ai uos e (“Kosmose,” ir 
“Mūsų giriose”) autorius 
ne kartą -rašė apie mūsų 
miškų samanas. Ir štai ta
rybiniais laikais jis api
bendrino savo ilgalaikių bio
loginių tyrimų rezultatus ir 
parašė “Vadovą Lietuvos 
TSR miškų, pievų ir pelkių 
samanoms pažinti” (1955 
m.). Apie šio darbo aukštą 

Į mokslinę vertę galima spręs- florą Lietuvoje
ti is to kad jis 1959 m bu- h. /ju0 klausimu ‘ arašg ha.

i vo andovanoDm rpsnnhliki-1.. , , ((T • imutacijos darbą Lietuvos 
rūdžių (Uredinales) floros 

Lygiagrečiai A. Minkevi-1 metmenys” (1937 m.), kurį 
čius varė ir antrąjį moksli-į apgynęs, įgijo privat-docen- 
nio darbo barą — Lietuvos to vardą.

~ ' ■ Tuo būdu plačiai susipa-
Kauno Uni-itas jis buvo pakvi-estas žinęs su parazitiniais gry

bais, A. Minkevičius 1937 
m. rudenį pradėjo skaityti 
fitopatologijos kursą stu
dentams biologams. Tary

Ą Profesorius Antanas Min
kevičius švenčia savo 60 
metų amžiaus sukaktį pa
čiame pavasario žydėjime— 
gegužės 18 dieną. Žydin
čios pievos ir sužaliavę miš
kai tartum simbolizuoja, 
kad mūsų brangus jubilia
tas tebėra savo jėgų žydė
jime, kūrybinio darbo pa
kilime. Taip ir yra iš tikrų
jų

Retas kuris iš mūsų bo
tanikų gali pasidžiaugti to
kiu dideliu mokslinio darbo 
p r o d u k t yvumu, kaip A. 
Minkevičius. Retas kuris 
kultūros darbininkas įsten
gia varyti tokį platų darbo 
barą. Prof. A. Minkevičius 
yra visų žemesniųjų auga
lų (samanų, grybų, kerpių) 
ir, be to, miško medžių spe
cialistas ( d e n d r o 1 ogas).

* Tokią plačią darbų apimtį 
padiktavo anų laikų gyve
nimo sąlygos Lietuvoje, kai 
jubiliatas pradėjo savaran
kišką tiriamąjį darbą, bai
gęs Kauno Un i ve r s i t e t ą j 
(1928 m.). Lietuves florai 
buvo labai mažai ištirta, iš-| 
skyrus tam tikras sritis, i 
kuriose dirbo senojo Vii-j 
niaus Universiteto profeso-į 
riai arba jų pavieniai auk-j 
lėtiniai (pav., J. Pabrėža).: 
Ypač apverktina buvo že
mesniųjų augalų t y r i m o I grybų tyrimą. Dar studen- 
padėtis, nes ( ,
versitete nebuvo tuo metu; (1925'm.) dirbti fitcpatolo- 
nė vieno tos srities specia-!gu Kauno Universiteto Bo- 
listo. A. Minkevičius ir į tanikes sode. 1930 metais 
ėmėsi šiuos dirvonus plėsti1 buvo komandiruotas į Ciu-

richą specializuotis fitopa
tologijos srityje pas prof. 

. IE. Gaumaną. Ten dirbo 
: dvejus metus ir parašė dak

tarinę disertaciją “Unter- 
suchungen uber den Ein- 
fluss der Narkose auf die 
P i 1 z e m p fanglichkeit der 
Pflanzen” (Tyrimai apie 
narkozės įtaką augalų apsi- 
krėtimui grybais), už kurią 
įgijo gamtos mokslų dakta
ro laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą jau kva
lifikuotas specialistas, A. 
Minkevičius ėmėsi paraziti
nių grybų floros ir kai kurių 
svarbesniųjų grybų rūšių 
biologijos tyrimo. Miškinin
kams labai vertingi jo tyri
mai apie veimūtrūdės (Cro- 
nartium ribicola) išsiplėti
mą Lietuvoje, jos daugini
mąsi, žiemojimą ir žalingu
mą veimutinei pušiai. Apie 
savo bandymus su veimū- 
trūde autorius rašė “Mūsų 
giriose” (1937 m.) ir VDU 
Matematikos - Gamtos fa
kulteto Darbų XIII tome 
(1939 m.). Jis tyrinėjo ir

ti iš to, kad jis 1959 m. bu
vo apdovanotas respubliki-l 
ne II laipsnio premija.

Pas Argentinos kino meistrus
Turistui viskas įdomu. Ir 

svečios šalies miestai, ir 
j gamta, ir žmonių gyveni

mas, jų papročiai. Mus — 
tarybinius kino darbuoto
jus, — išvykusius į Argen
tiną, ypač domino, kokius 
filmus argentiniečiai la
biausiai mėgsta, kaip atro
do vietiniai kino teatrai, 
kokia jų publika.

Buenos Aires, Floridos 
gatvė, — čia susitelkę pa
grindiniai Argentinos sosti
nės kino teatrai. Jų dau
gybė. Prieš įeinant į kino 

Ii teatrą, patekome į erdvų
vestibiulį. Laukiamųjų sa- 

1 lių čia niekur neteko paste
bėti — jų ir nėra. Žmo
gus, nusipirkęs bilietą, jei
gu dar ligi seanso pradžios 
yra laiko, išeina į gatvę. 
Vakarais Floridos gatvėje 
visada daug žmonių, ir ma- 
šinų judėjimas joje už- 
draustas. Čia — kinemato
grafo karalystė.

Demonstruojami daugiau
sia ne Argentinos kino stu- 

’ dijose pagaminti filmai: 
pagrindinę jų masę sudaro 
Holivudo produkcija. Šalia 
gangsteriškų ir dar neišė
jusių iš mados kaubojiškų 
filmų, vyrauja nepridengta 
erotika, žudynės ir savižu- 

’ dybės.
Vietiniai kino darbuoto

jai ne kartą kreipėsi į vy
riausybę, prašydami, kad ji 
apribotų Holivudo filmų 
antplūdį. Valdžia išleido 
įsakymą, kad Argentinoje 

„ būtų demonstruojama ne 
mažiau 20 procentų nacio
nalinių filmų. Tačiau įsa
kymas liko tik popieriuje. 
Kino teatrų savininkai, vai
kydamiesi pelno, patys lau
žo šį įsakymą. Ir niekas ne- 

ę~: baudžia.
Nors ekranuose ir maža 

rimtų meno kūrinių, tačiau 
daugiau žiūrovų jų ieško, 
stengiasi pamatyti turinin
gus filmus, keliančius soci
alines problemas, Todėl, 

b ■

į pavyzdžiui, kai Argentino
je pasirodo tarybiniai fil
mai, prie kino teatrų susi
daro spūstis. Reakcingoji 
spauda mūsų filmus daž
niausiai sutinka nepalan
kiomis recenzijomis, bet tai 
nesumažina argentini e č i ų 
susidomėjimo kino meno 
kūriniais, išaukštinančiais 
žmogų ir žmoniškumą. Štai 
kodėl visuose didesniuose 
Arge ntinos miestuose su 
milžinišku pasisekimu buvo 
demonstruojami tarybiniai 
filmai “Otelo,” “Akmeninė 
gėlė,” “Sadko,” “Romeo ir 
Džiulijeta,” “Rusų baleto 
meistrai,” “Skrenda ger
vės” ir kt.

Mes pabuvojome dviejose 
Argentinos kino studijose- 
“San Michel” ir “Argenti
na Sone film.” Pastaroji 
yra didžiausia kino studija 
šalyje. Bevaikščiodami po 
studijų paviljonus, mes šiek 
tiek susipažinome ir su Ar
gentinos kinematografijos 
istorija.

Pirmasis nacionalinis me
ninis filmas “Dorego sušau
dymas” buvo past a t y t a s 
1908 m. režisieriaus Mario 
Galo. 1917 m. režisierius 
Choze A. Fereira pastatė 
filmą “Mirties tango.” Po 
šio filmo sekė serijos įvai
riausių kino kūrinių, siuže- 
tiškai susietų su šiuo mė
giamiausiu argentin iečių 
šokiu. Dar ir šiandien te
bestatomi filmai, kurių 
veiksmas yra susijęs su pa
čiu šokįu ar bent jo pava
dinimu.

“Mirties tango” kūrėjas 
režisierius Choze A. Ferei- 
ro tapo vienu iš populia
riausių ir produktyviausių 
Argentinos režisierių. 1930 
m. jis pastatė pirmuosius 
filmus “Dama su karoliais” 
ir “Gaučo daina.”

1935-1939 metais Argenti
nos kinematografija sustip
rėjo, sukūrė eilę rimtų fil
mų, kurie pasiekė viso pa

saulio ekranus. Šiuos kino 
kūrinius pagamino jauni 
režisieriai ir pirmiausa ve
nas ' iš žymiausių Argenti
nos režisierių — Mario So- 
fieli. Pastarasis sukūrė to
kius filmus, kaip “Šiaurės 
vėjas” ir “Žemės belais
viai.” Šių filmų pagrindą 
sudaro Chorasijo Kirogos 
apysakos, tikroviškai vaiz
duojančios sunkią žemės 
ūkio darbininkų dalią, jų 
gyvenimą ir vargus.

Argentinos meninė kine
matografija ypač smarkiai 
išsivystė po antrojo pasau
linio karo. Padaugėjo fil
mų, kuriuose stengiamasi 
atvaizduoti savo krašto gy
venimą, kovas, istoriją, ke
liamos socialinės proble
mos. Tokių kūrinių pavyz
džiu gali būti ir Lietuvoje 
demonstruotas režisieriaus 
Ugo del Karilio filmas “Te
ka drumsti vandenys” bei 
režisieriaus Lukaso Dema
rs filmas “Gaučų karas.”

Šiuo metu Argentinos ki
no studijos per metus paga
minama apie 50 pilnamet- 
ražinių meninių filmų.

Mes—kino studijoje “Ar
gentina Sono film.” Čia 
buvo pastatyti mums žino
mi filmai “Meilės amžius,’” 
“Lauros jaunikis” ir “Mei
lė iš pirmojo žvilgsnio,” ku
riuose pagrindinį vaidmenį 
atliko Lolita Tores. Pasi
teiravę, kur dabar filmuo
jasi ši populiari aktorė, su
žinojome, kad prieš kurį 
laiką Lolitai Tores su vyru 
važiuojant mašina, įvyko 
katastrofa. Vyra užsimušė, 
o aktorė ilgą laiką gydėsi 
ligoninėje.

“Argentina Sono film” 
per metus pagamina 12-14 
filmų. Studijos atstovas 
mums aprodė paviljonus, 
turimą techniką, dirbtuves. 
Reikia pasakyti, kad studi
jos technika, palyginus su 
šiandienine tarybine kino 
aparatūra, yra pasenusi. 

biniais laikais jis parašė iš
samų šios disciplinos vado
vėlį aukštajai mokyklai “Fi
topatologijos p a g r i n dai” 
(1948), o taip pat miški
ninkams skirtą monografi
ją “Grybinės medžių ir krū
mų ligos” (1950 m.) Nuo 
1940 metų A. Minkevičius 
yra Vilniaus Valstybinio 
universiteto Botanikos ka
tedros vėlėj as.

A. Minkevičius neapsiri
bojo vien parazitiniais gry
bais, bet tyrinėjo ekskursi
jų metu ir mūsų miškų val
gomuosius bei nuodinguo
sius grybus. Pirmuosius fie
ri s t i n i u s duomenis apie 
šiuos grybus Kauno, Kazlų 
Rūdos ir Kačerginės apy
linkėse jis skelbė “Kosmo
se” (1939 m.) ir kit., o 
pastaruoju laiku kartu su 
savo mokiniu J. Mazelaičiu 
išleido puikų, gražiai iliust
ruotą vadovą “Valgomieji 
ir nuodingieji grybai’’ 
(1957 m.).

Tarybiniu laiko tarpiu 
greta grybų tyrimo prof. 
A. Minkevičius ėmėsi ir 
Lietuvos dublių floros rin
kimo ežeruose. Paminėtini 
jo atlikti Daugų ežero ben- 
toso ■ ir fitoplanktono tyri
mai (1954 m.), Trakų eže
rų maurabraginių dumb
lių (1957 m.) ir fitoplank
tono (1958) floristiniai ir 
biologiniai tyrimai. Surink
tos medžiagos apibendrini
mas ir tolimesnių tyrimi] 
perspektyvos autoriaus yra 
duotos Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuke vardo universi
teto Mokslo Darbų XXIII 
tome (1959 m.). Iš tų ty-

— Kiek studijoje dirba 
žmonių? — paklausėme.

—Du šimtai trisdešimt.
Švystelėjo mintis: Lietu

vos kino studijoje paskaito
ma artimo darbuotųjų, *gi 
“Argentina Sono film” s u 
mažesniu žmonių skaičiumi 
ir pasenusia technika per 
metus pagamina dvylika- 
keturiolika kino filmų! Tie
siog nesinori tikėti!

—Kiek aktorius gauna 
už vaidmenį? — paklausė 
kažkuris turistų.

—Įžiūrint, koks vaidmuo 
ir koks aktorius.

—Na, sakysim, kiek gau
na už pagrindinį vaidmenį 
vidutinis aktorius?

—Maždaug nuo šimto 
tūkstančių ligi trijų šimtų 
tūkstančių . . .

—Dolerių?
—Ne, pezų. (Doleris ly

gus 2 pezams.)
—Peū mėnesį?
—Ne, už visą vaidmenį.
—O kiek gauna Lolita 

Tores?
—Pusę milijono pezų.
—Ar yra Argentinoje 

aukštoji kino mokykla, ruo
šianti kino specialistus?

—Nėra,
Argentinos kinematogra

fijos darbuotojai savo sta
tomiems filmams dažnai 
kviečiasi artistus iš Meksi
kos, Brazilijos, JAV ir net
gi iš Prancūzijos ir Italijos. 
Prieš kurį laiką kino kome
dijoje “Sunkaus charakte
rio našlė” čia filmavosi Ita
lijos kino žvaigždė Alba 
Arnova.

Viską susumavus, galime 
drąsiai tvirtinti, kad Ar
gentinos kinematografistai 
gali mums pavydėti darbo 
sąlygų, mūsų kino techni
kos. Tokią išvadą galima 
padaryti, apsilankius ten, 
kur dirbo Lolita Tores ir 
daug puikių, nuoširdžių ki
no menininkų, kurių kūry
binis entuziamas dažnai 
nugali didžiausius sunku
mus.

V. Mikalauskas
Kino režisierius 

rimų paaiškėja Lietuvos 
ežerų tipai'*’ir sąlygos juo
se žuvų mitybai.

Pedagoginį darbą prof. 
A. Minkevičius dirba tik su 
biologijos specialybės stu
dentais, bet anksčiau (Kau
ne) jis dėstė bendrąją bo
taniką medikams, o tuo lai
kotarpiu, kai Vilniaus uni
versitete buvo Miškų ūkio 
fakultetas, t r ėjus metus 
dėstė studentams miškinin
kams dendrologiją. Jis bu
vo taip pamėgęs dendrologi
ją, kad parašė šios discip
linos vienos dalies vadovą 
“Savaime augantieji, augi
nami, bei augintini Tarybų 
Lietuvoje spygliuočiai me
džiai ir krūmai,” išleistą 
1954 m.

Nuo 1945 metų A. Min
kevičius dirba ir LTSR 
Mokslų akademijoje. J i s 
suorganizavo ir iki 1950 m. 
vadovavo Botanikos sekto
riui Biologijos institute. O 
šiam institutui suskilus į 
du savarankiškus institu
tus, A. Minkevičius buvo iš
rinktas Fitopatalogijos sekreto
riaus vedėjo pareigoms. Jis 
parengė tos srities kvalifi
kuotus kadrus ir įsteigė ge
rą laboratoriją. Mokslo dar
be prof. A. Minkevičius yra 
geras organizatorius. Jo pa
stangomis 1959 metais pra
dėtas leisti svarbus mūsų 
botanikos veikalas “Lietu
vos TSR flora.” Pirmasis 
tomas daugiausia paties A. 
Minkevičiaus parašytas.

Negalima nutylėti ir jubi
liato visuomeninės veiklos. 
Nuo 1948 m. jis yra veiklus 
Politinių ir mokslinių ži
nių skleidimo draugijos na
rys. Yra parašęs keletą 
populiarių brošiūrų, kaip 
antai: “Bulvių ir kitų au
galų vėžys” (1951 m.), “Ja
vų rūdys ir kovos su jomis 
būdai” (1955). Be to, gyvu 
.žodžijj'jiį^traįpsniais Spau
doje jis uoliai propaguoja 
gamtos apsaugos idėjas.

Nuo 1950 metų prof. A. 
Minkevičius yra Visasąjun
ginės Botanikų draugijos 
Lietuvos TSR skyriaus na
rys, o šiuo metu — skyriaus 
tarybos pirmininko pava
duotojas.

Linkime brangiam jubili
atui sveikatos ir tolimesnio 
produktyvaus kūrybinio 
darbo mokslo ir švietimo 
srityje.

Prof. J. Dagys

Sakalas keleivis
Sakalas, kaip dailus ir 

grakštus paukštis, labai 
dažnai minimas dainose. 
Žmonės, pastebėję, kad jis 
labai greit laksto, daryda
mi greitumo palyginimus, 
sako, “lekia kaip sakalas.”

Keleivinis sakalas, stip
rus ir pusėtino didumo, 
apie 15-os colių ilgio paukš
tis. Seno paukščio galva ir 
sprandas juodi. Visa viršu
tinė kūno dalis juosva, su 
šviesesniais skersiniais dry
želiais. Pagurklis, krūtinė 
ir pilvas balti su skersais 
juosvais dryželiais. Spar
nai ir uodega, kaip ir kitų 
gerų lakūnų, ilgi. Turi la
bai geras, žvitrias akis.

Snapas trumpas, tvirtas 
su aštriu lenktu antsnapiu. 
Pirštai ilgi, aprūpinti il
gais, riestais ir labai ašt
riais nagais. Toks snapas 
ir nagai yra būdingi paukš
čiams grobuoniams, kurie 
minta didesniais gyvuliais 
ir paukščiais. Snapu ir na
gais grobuonis grobį užmu
ša ir sudrasko. 

t

Portsmouth, Anglija. — 
Naktį abięjų lyčių jaunuo
liai visai nuqgi eina maudy-
tis į Anglų Kanalą.

Ar kada-ners-aplanke Žemę 
protingos būtybės?

Tarybinis mokslininkas 
fizikos-matematikos mokslų 
kandidatas M. Agrestas spė
ja, kad mūsų planetą buvo 
aplankę nepaprasti svečiai.

Tai. turėjo būti nepapras
tai seniai, nes jokių tikrų 
žinių apie tai nėra išlikę. 
Gali, būti, kad nepaprasti 
svečiai pas mus lankėsi 
prieš tūkstančius ar net 
prieš dešimtis tūkstančių 
metų. Jie atskrido raketa, 
milžinišku kosminiu laivu, 
galinčiu išvystyti artimą 
šviesai greitį. Svečiai at
skrido iš tolimos žvaigždės 
apgyvento pasaulio. Toli
mos, nes saulės sistemoje, 
išskyrus Žemę, atrodo, nėra 
planetos, kurioje gyventų 
protingos būtybės.

Jie nusileido tikriausiai 
Artimuosiuose Rytuose, 
Mirties jūros’ rajone. Ten 
rastos paslaptingų senovi
nių įrenginių, liekanos.

Vienas toks įrenginys yra 
Antilivano kalnuose, Balbe- 
ko mieste. Ant kalvos prie 
šventyklų yra iškilusi aikš
telė, sudėta iš akmeninių 
plytų, sveriančių maždaug 
po kelis tūkstančius tonų 
kiekviena. Netgi šiandien 
Žemėje nėra tokio keliamo
jo krano, kuris galėtų pa
kelti šitokią plytą. Kaipgi 
tai galėjo padaryti senovės 
gyventojai?

Gal būt, svečiai iš Kos
moso norėjo čia pastatyti 
obeliską, kuris juos primin
tų? Gal būt, jie nespėjo 
užbaigti.

Tarp kitko, Balbekas ka
daise vadinosi Heliopolisu— 
“Saulės Miestu”... Ar atsi
tiktinai atsirado šis kosmi
nis pavadinimas?

Yra ir daugiau paslaptin
gų svečių pėdsakų. Žemė
je randami tekti tai — pa
slaptingi, į stiklą panašūs, 
akmenys. Niekas niekada 
nematė, kad jie būtų kritę 
ant Žemės. O be to, juose 
esantys aliuminio ir berilio 
radiaktyvūs izotopai liudi
ja, kad jie neatsirado Že
mėje, o nukrito iš “kaž
kur”: Žemė turi keletą mi
lijardų metų, o tekti tai — 
ne daugiau kaip keletą mi
lijonų.

Ar negalėtų tektitai būti 
liekanos nežinomų aparatų, 
kuriais kosmonautai prieš 
nušilę isdami “čiupinėjo” 
Žemę, skriedami aplink ją? 
Juk tektitų radimo vietos 
apjuosia Žemę beveik tai
syklingu žiedu. f

O Sacharos* dyku m oje 
(netoli nuo Antilivano!), 
Tasilio aukštumos uolose, 
prancūzų mokslininkai ne
seniai užtiko “paveikslų ga
leriją.” Piešiniuose — vy
rų ir moterų figūros, žvėrys 
ir paukščiai, medžioklė ir 
šokiai — ir tarp šitų figū
rų —“paslaptingas paveiks
lėlis”: milžinas keistais dra
bužiais, kaip du vandens 
lašai panašiais į šiuolaikinį 
skafandrą, su šalmu, pri
menančiu naro šalmą.

Gal būt, tai paprasčiau
sias žynys su kauke. O jei
gu ne? Kur pirmykštis dai
lininkas galėjo matyti tokį 
skafandrą?

Be to, senose religinėse 
legendose pasakojama apie 
Žemėn nužengusius “die
vus” arba “dievo sūnus,” 
apie žmogų vardu Enochą, 
kurį jie gyvą paėmė į dan
gų. Pasako! Išgalvoji
mai! Bet juk pasakose vi
sada yra kruopelytė tiesos...

Apie 1600 metus danų as
tronomas Ticho Brage atra

3 puti. Laisve (Liberty). Penktu rugsėjo (Sept) 9, 1960

do “Mėnulio variaciją” — 
Mėnulio nukrypimą nuo tei
singo kelio, priklausantį 
nuo skirtingos Saulės trau
kos jėgos įvairiuose Mėnu
lio orbitos takuose.

Ir staiga paaiškėjo, kad 
Mėnulio variacija aprašyta... 
pusę tūkstančio metų prieš 
Bragę, dešimtajame amžiu
je, arabų astronomo Abu-1- 
Vefio. Jis neturėjo ne tik 
tikslių i n s t r u mentų, bet 
netgi laikrodžio su rodyklė
mis, be kurio Mėnulio judė
jimo apskaičiavimas tiesiog 
neįsivaizduojamas. Ir vis 
dėlto . . .

O juk tokius “nesusiprati
mus” galima paaiškinti tuo, 
kad tarp žmonių išliko lie
kanos tų žinių, kurias jiems 
kažkada perdavė kosmoso 
pasiuntiniai!..

Norint sužinoti, ar sve
čiai tikrai buvo atskridę, 
reikia ieškoti. Viena iš ar
timiausių žvaigždžių, ku
rios planetose, pagal moks
lininkų spėjimus, gaištų gy
venti protingos būtybės, yra 
Banginio žvaigždyne. Ji va
dinama graikų raide tau. 
Kita — Eridanos žvaigždy
ne ir vadinama graikų rai
de epsilon.

Amerikiečių astronomai 
pasiryžo pabandyti sugauti 
radiosignalus iš Banginio 
Tau ir Eridanos Epsilono. 
Jeigu šių žvaigždžių plane
tose egzistuoja aukštai iš
vystytas mokslas, tai jo vei
kėjai turi atkreipti dėmesį į 
mūsų Saulę taip pat, kaip 
mes atkreipiame dėmesį į jų 
žvaigždes. Gal būt, jau se
niai jie sukūrė tarpžvaigž- 
dyninių ryšių kanalą, ir tik 
laukia, kada mes su savo 
r a d i o s i g n alais išeisime 
jiems' priešais?

Tai įvyks negreitai, nes 
radiobangos nuo Banginio 
Tau ir Eridanos Epsilonio 
iki mūsų eina daugiau kaip 
vienuolika metų . . .

Tegul istorikai išnagrinė
ja dar daugybę senovės le
gendų — gal būt, jose išli
ko ir daug svarbesnių žinių 
apie “dangaus p a s i u n ti- 
nius.” O archeologai tegul 
ieško kosmonautų įrengtų 
slėptuvių — gal būt, šiose 
slėptuvėse ir iki šiolei sau
gojamos m u m s paliktos 
vertingiausios mokslo ži
nios. Fizikai ir radioche- 
mikai tegul ištyrinėja pa
slaptingus senovės pamink
lus, o jų yra nemaža.

Jei daugelis mokslininkų 
susidimės šiuo klausimu, 
bus gautas tikras atsaky
mas. Juk žmogaus proto 
galiai nėra ribų.
(Pagal žurnalą “Kostior”)

ŠYPSENOS 
pagrindine 

PRIEMONĖ
Šveicarų rašytojas Got- 

fridas Keleris niekam ne
leisdavo tvarkyti savo ra
šomojo stalo, ant kurio vi
suomet būdavo didžiausia 
netvarka. Kartą jis ėmė 
barti savo seserį, kuri, at
seit, vėl tvarkiusi stalą ir 
kažkur padėjusi pagrindi
nę jo darbo priemonę.

— Bet tavo plunksnako
tis juk čia guli, — pasipik
tino sesuo. . {

Keleris suglumęs murm
telėjo:

— Kamščių traukik 1 io 
ieškau...

Budapeštas. —Mirė veng
rų piešėjas Istvan Zsoenyji. 
....-................... .............. 1 iw '
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Atsitikimas Dubingėlfaose
Abi rusės žiūrėjo į jų nie

ko nesuprasdamos, tik šyp
sojosi ir linksėjo galvomis. 
Tada šeimininkė’ ranka pa
rodė, kad reikia trauktis 
prie stalo. Kartu su jomis 
prie kopūstų atsisėdo ir 
Gabalis.

Pavalgius moterys padė
kojo šeimininkams ir pirma 

atviriau 
į apsnigtus' ėmė įsižiūrėti į žmones, ku

ki toje rie sutiko jas šioje papras- • v • i , • -r • i T •

neišdilino takelio. Nuo dar
bo pakėlusi galva, Aleksan
dra pasižiūrėdavo į nedidelę 
tamsia ikona, pak a b i n t a 
kambario kampe. Kartu su 
kitais daiktais jų atsivežė 
iš savojo krašto. Sekmadie
niais, suklupusi prie šio pa
veikslo, ji melsdavosi už vy
ra ir du sūnus, kovojusius 
fronte, ir už dukterį, kuri 
nebesilenkė ikonai

Olia padėjo Gabalienei

Visus juos vokiečiai atve
žė nuo Leningrado. Tai bu
vo moterys su vaikais ir se
niai. Šalta, vėjuotą žiemos 
diena kiekviena šeima susi
krovė ant sniego į atskira 
krūvelę nedidelius daiktų 
ryšulius, patys atsisėdo ant 
jų ir už virvagalių laikė 
mekenančias ožkas. Jaunes
nieji žvalgėsi į aprūkusius! kartą drąsiau ir 
stoties rūmus, 
medinius namukus 
bėgių pusėje, o keli drą-ltoje, šiltoje Lietuvos kaimo | tvarkytis troboje, bėgdavo į 
šiauši paaugliai, surinkę [ pirkioje. Stora, r a u d o n -1 tvartą pamelžti karvių, o, 
žabų, jau ruošėsi kurti lau-■ skruoste Gabalienė, sunėru-1 prasidėjus vasarai, kartu 
želį. Tik senos, vienišos mo- si ant krūtinės stambi a s [su visa šeimyna išeidavo į 
terys, rodos, niekuo nebesi- raudonas rankas, vypsojo! 
domėjo: jos šluostėsi ašaras geraširdiška, drovia šypse- 
ir, nuleidusios galvas, žvel- na. Ji buvo pasipuošusi 
gė sau po kojomis į pajuo- nauja palaidinuke ir geres- 
dusi sniegą. iniu sijonu. Ramumas' ir

Stoties kieme atvykėliuIPagyventų metų išmintis 
laukė iš aplinkiniu kaimuI “ ,rauks etalPe 1,'asaln0 
suvarytos valstiečiį rogės. |Dek®n 10 veide. Jis papsėjo 
Kailiniuoti, klumpėti, ba- Uayle, P° Pazas'
. . A i • • čia geltonpuki kokiu seseriutuoti ir veltiniuoti kaimie- , 1 . k y. , .
čiai, sukišę rankas į kišenes! ™etlJ. bc™lukĮ- ,. Deksnys Kazis, 
arba, laikydami botagus,lklausin8^° aPle kell0nę’ ^[lengviau ištardavo, 
dideliu buriu stovėjo patvo-j 
ry prie stoties rūmų galo.' 
Jie iš tolo tylėdami žiūrėjo i 
į apsimuturiavusias mote
ris, vaikus, karo viesulo at-i 
blokštus čia iš savo gimtų
jų vietų.

nepajuto, kaip salia sustojo 
Kazys. Jis sulaikė lengvai 
b e 1 -i n guojančia sūpuoklių 
kartelę.

—Leisk, aš tave pasup
siu.

—Tik nesmarkiai!
Kazys stumtelėjo vienų 

kartų, kitų... Jis stengėsi iš 
visų jėgų. Sūpuoklės kilo 
vis aukšičau ir aukščiau. 
Įsikibusi kartelių, Olia juo
kėsi ir nardė tarp beržų 
tarsi kregždė. Vėjuje plaz
dėjo geltona suknelė. Net 
ir tada kai sūpuoklės ėmė 
siekti pačias aukščiausias 
šakas, mergina tylėjo, tik 
gal mažiau besijuokė.

Kazys pasitraukė Į šalį. 
Įsilingavusi švytuoklė po 
truputį ėmė stoti.

Aš trokštu ten eiti
Aš trokštu ten eiti, kur Nemunas teka, 
Ten, kur traktoristai vagoja bendrai;
Kur broliai, seselės lietuviškai šneka
Ir pergalės dainas dainuoja linksmai;

Kur kuria, kur tveria gyvenimų naujų— 
Geresnį rytojų dėl liaudies visos;
Kur priešingi karui—nenori liet kraujų, 
Kur obalsį skelbia draugystės, taikos.

Aš trokštu ten eiti ir ten padirbėti,
Kiek tik spėkos leidžia, kiek tik aš galiu.
Oi, kaip būt malonu nors kiek jiems padėti!
Juk jie ein’ garbingu marksizmo keliu.

Bet, deja, ten eiti gal būt negalėsiu,
Nes mano likimo kebli padėtis,
Tai nors žodžiu, plunksna kiek noyiTgi padėsiu, 
Juk jiems tėnai brėkšta šviesi ateitis.

Jonas Juška

veikti pajėgus liejinio ce
chas, kuriame kasdien iš
liejama po 2—3 tonas įvai
rių ketaus detalių. Arti
miausiu laiku bus pradėtos 
lieti detalės ir iš spalvotų 
metalų.

Naujame didžiuliame pa
state ne tik erdvus, su dau
geliu darbų lengvinančių 
mechanizmų, pag^indi n i s 
liejimo cechas, bet ir pagal
binės patalpos, gatavos pro
dukcijos sandėlis. Liejimo 
ceche dirbančių darbininkų 
patogumui įrengtas nusi
rengimo kambarys su indi
vidualinėmis spintelė m i s, 
dušas. '

R, Kazlauskas

: frontų ir apie gyvenimą iki 
[karo. Vaikai, nors nieko 
[nesuprato, klausėsi net pra- 
Isižioję. Deksnys dabar jiems 
j a t r o d ė pats gudriausias 
[žmogus.

Prie lauko durų kažkas 
daužė nuo kojų sniegų. Pro 

Perone kartu su vokiečių [prasivėrusias virtuvės du- 
karininku vaikščiojo vals-'ris Olia pirmoji pamatė įei- 
čiaus viršaitis. Jis buvo ap-|nantį aukšta petinga vyra, 
si vilkęs odiniu puspalčiu, | Iš po snieginos kiškio kai- 
galifė kelnėmis, ir apsiavęs i lio kepurės švietė jaunas, 
juodais veltiniais, įmautais j įraudęs veidas. Vaikinas 
į kaliošus. Po pažasčia lai-1 virtuvėje nusivilko pliko 
kė portfeli. Vokiečio lydi-[milo vatinį ir pakabino ant 
mas, viršaitis sustojo prie-'sienos. Olia suprato, kad 
šais kalniečius ir pasakė.

—Aš šauksiu visus pagal 
sąrašų, o jūs tada turite ei-i 
ti ir pasirinkti viena rusų j 
šeimų. Didesni ūkininkai I 
ima didesnes šeimas su daP-; 
bingais žmonėmis, o mažes
nieji — mažesnes. Tie žmo- i 
nes jums dirbs be atlygini
mo iki atskiro patvarkymo. - 
Kas norės išsisukti nuo šito 
vokiečių kariuomenės pare- i 
dymo, bus nubaustas.

Tų diena Augustinas Ga
balis vežėsi namo senyvų, 
labai aukšta rusę Aleksan
drų Kovaliovų ir jos septy
niolikos metų dukterį Olia. 
Apsigaubusi plačia vilnone 
skara, senoji sėdėjo palin
kusi ir pilkmis akimis liūd
nai žiūrėjo priešais. Užsi
sklendusi savo skausme, ji, 
rodos, nieko nematė ir nie
ko negirdėjo. Tik pažvelgus 
į dukrų motinos veidas šiek 
tiek pašviesėdavo Lieknutė, 
nuo šalčio parau d u s i a i s 
skruostais Olia buvo vienin
telė jos ramintoja. Dukra 
buvo drųsesnė. Ji smalsiai 
žiūrėjo į kelyje sutinkamus 
žmones, į sodybas, išsimė
čiusias baltuose laukuose, į 
vaikus, beslidinė j a n č i u s 
nuo kalno. Norėdama pra
linksminti motinų, Olia kal
bino jų ir juokėsi iš šmules, 
rudo plauko it stirna ožky
tės, kuri, pastačiusi uode
gų, mekeno rogių gale.

Naujųjų gyventojų Gaba- 
lio troboje jau laukė pati 
šeimininkė Gabalienė, būrys 
vaikų, senė Uršulė ir kai
mynas Deksnys, kuris buvo 
tarnavęs caro kariuomenė
je, ir mokėjo rusiškai.

Kai atvykusiųjų daiktai 
buvo sunešti į tuščių kam
barį kitame namo gale, o 
rudoji ožka nuvesta į tvar
tą, Gabalienė padėjo ant 
stalo dubenį garuojančių 
kopūstų.
I—Prašom užvalgyti karš- 

timelio, — kalbėjo ji lietu
viškai. — Juk kelionėje su
šalote, greičiau šaltis iš 
kaulų išeis.

laukus. Mergina greitai iš
moko kaimo darbų, nors 
niekada jų nebuvo dirbusi. 
Po pusmečio jau neblogai 
kalbėjo lietuviškai.

—Kazis, kur tu eini? — 
šūktelėjo Olia, pamačiusi 
Daunių. Prie jos kojų sto
vėjo du vandens pilni ki
birai. Olia visada sakydavo 

o ne Kazys. Taip 
. Vaiki

nas atsigręžė, šyptelėjo savo 
plačia, gera šypsena.

—Ach, tu žvirbli, ar nori, 
aš tave į kišenę įsidėsiu,— 
atsakė juokaudamas.

Tai buvo mėgiami Kazio 
žodžiai. Olia lengvai stryk
telėjo į šalį ir sušuko kvato
dama:

—Įsidėk!
Ji žinojo, kad vaikinas 

nesivys. Jis nebėgo bėgi
nėti ir visur suspėdavo sa
vo tvirtu, kiek sunkiu žings
niu.

—Tikra peteliškė, — ste
bėjosi Kazys, su malonumu

įdomu supti, — ištarė jis, 
nusišluostydamas prakaitų.

—Štai! O sakei, kad aš 
silpnutė, — su nugalėtojos 
kilmingumu pasakė Olia.

—Tu gera mergina. Man 
patinki.

—Patinku?! O kaip tavo 
sužadėtinė gyvena?

—Nieko. Siunčia tau .lin
kėjimus.

—Ačiū. Gaila, kad nepa-

—O tu, Olia, ar buvai jau 
išsirinkusi kokį vaikinų?— 
paklausė Kazys.

C —Ne. Kam man jo rei-

■jis stabtelėjo prie slenksčio žiūrėdamas į lengvutę Olia. 
—Tau tik oru skraidyti.

—Kam oru... Geriau man 
žeme vaikščioti.

Ji pakėlė kibirus. Nuo 
sunkios naštos persikreipė 
merginos pečiai, įsitempė 
rankų gyslos. Kazys pavi
jo, perėmė iš jos rankų ki
birus ir nunešė tiesus, tar
si visai nieko nejausdamas.

—Štai šitaip reikia neš
ti! O ji, vargšelė, tempia 
kaip skruzdelė šapą, — di
džiavosi jis savo jėga.

—Visai ne vargšelė. Aš 
irgi stipri,—atsikirto Olia, 
eidama šalia.

Stipri kaip žvirblis,—juo
kėsi Kazys.—Kaimo darbai 
sunkūs. Čia tau ne miesto 
šaligatviais vaikštinėti.

Mergina kilstelėjo aukš
tyn savo tiesia, dailią nosy
tę, suspaudė lūpas—ji su
pyko.

—Aš ne tokia silpnutė, 
kaip tu galvoji! Duokš ki
birus !

Ji atėmė kibirus ir sten
gėsi nešti tiesi kaip Kazys.

—Matai! — gyrėsi ji pa
tenkinta, nors virpėjo kiek
vienas kūno raumenėlis.

—Gerai, gerai, tu už ma
ne stipresnė, bet vandenį 
leisk nešti man.

Kazys paėmė kibirus ir, 
pasišaipydamas iš stipruo- 
lės, nulingavo prie lysvių, 
kur moterys laistė agurkus.

Turėdama laisvo laiko, O- 
lia mėgo atsisėsti sūpuok
lėse, įtaisytose u ž k 1 u o n y 
tarp dviejų beržų. Girgždė
davo seni medžiai, šlamėda
vo vėjuje nusvirusios lapuo
tos šakos, o jų viską užmir
šusi, gyvendavo 
mais. Elektriniu 
ku važiuodavo į 
dą, prabėgdavo 
miesto gatvėmis, 
prie savo mokyklos rūmų, 
prakalbindavo draugus, kai
mynus, o kartais visai ne
pažįstamus, bet kažkur ta
da matytus žmones. Visi tie 
vaizdai jai dabar buvo 
brangūs iki ašarų.

Kartą užsisvajojusi Olia

į [ ir apžvelgė visus mėlynomis, 
i truputį primerktomis afci- 
i mis.

—Štai, Kazy, parvežiau 
(naujų gyventojų, — pasakė 
i Gabalis, tebesė dėjęs prie 
'■ stalo.

Kazys Daunius buvo to
limas Gabalio giminaitis. 

’ j Dibingėliuose jis pasirodė 
.karo pradžioje. Užsistojęs 
[ tėvą, Kazys išmalė dantis 
vienam baltaraiščiui, todėl 
nebegalėjo gyventi savo kai
me. Atbėgo pas Gabalį, čia 
ir pasiliko.

Kazys sunkiu, tvirtu 
žingsniu perėjo aslų ir, 
stipriai spausdamas rankas, 
pasveikino senąją motiną ir 
Olią.

— Juo daugiau žmonių, 
tuo linksmiau, — išbosijo 
jis ir, žengęs prie stalo, at
sisėdo šalia šeimininko. Ka
zys grįžo iš miško, buvo ge
rokai pavargęs. Pasirėmęs 
alkūnėmis į kelius, įsižiūrė
jo į viešnias. Apvalus Olios 
veidelis švietė grožiu ir 
jaunatvišku skaistumu, gel
toni plaukai buvo supinti 
į storą kasą. Dukra Kaziui 
pasirodė visai nepanaši į 

[motinų, kurios veidas buvo 
i pailgas, lūpos plonos, o akys 
pilkos ir liūdnos. Ir ūgiu 
Olia buvo motinai tik iki 
peties. “Graži, velniūkštis,” 
—galvojo Kazys, žiūrdamas 
į merginą.

Taip Dubingėlių kaime 
Gabalio šeimoje pradėjo gy
venimą dvi rusės moterys: 
motina ir jos duktė Olia.

S-enoji paprašė ratelio ir 
ėmė verpti linus. Verpė ji 
kitaip, negu vietos moterys: 
pasėdėdama ir labiau su
sukdama. Siūlas išeidavo 
labai lygus ir stangrus, tar
si išvaškuotas.

Verpė senoji nuo ryto iki 
vakaro. Kaip užsuktas se
nas laikrodis galiniame 
kambaryje klapsėjo ir klap
sėjo ratelio pamina. Varpe 
ji tol, kol Gabalio linai ne- 

; pasibaigė, kol per pirštus 
bėgdamas siūlas iki kraujo

prisimini- 
traukiniu- 
Leningra- 
gražiomis 
sustodavo

iš Kaietavos Iš Urugvajaus
“Didvyriui garbė ir padė
ka,-d-g ui St'asiui Ras kui!”

Su šiais žodžiais š. m. rug- 
piūčio 20 d. Urugvajaus lie
tuvių pažangioji kolonija 
pagerbė savo visuomeninį 
veikėjų Stasį Rasikų jojo 
30-metmečio veiklos ir 50* 
ųjų gimimo metinių proga.

Susidarė jubiliejinės šven
tės komisija, kuriai ir rei
kalinga atiduoti kreditų už 
taip vykusį pagerbimų, ypa
tingai pasidarbavusiai jau
nuolei “Darbo” redaktorei 
Renei Diktoraitei.

Urugvajaus Lietuvių Cen
tro patalpos buvo perpildy
tos svečiais, stalai pilni 
skanių valgių ir gardžių 
gėrimų. Buvo atsilankiusi 
buv. Urugvajaus Parlamen
to senatorė ir dabartinė 
Montevidejo apylinkės ta
rkos tarėja Julija Arevalo 
de Roče, matėsi svečių tar
pe ir TSRS ambasadorius 
Michaiiovas, TSRS konsulas 
Pimentovas su sekreto
riumi ir spaudos atstovais.^ 
Svečių tarpe taip pat matė- 
si daugelis vietinių kultū
ros, dailės-,"• meno, pramo
nės, o taip pat ir draugingų 
respublikų organizacijų at- 

gamyba smarkiai padidėjo nistro pavaduotoja M. Mes- Į stovai.. .
-- • ’ • ” !kauskienė ir Lietuvos KP| ^Lyg^i 21 valandą prasi-

CK propagandos ir agitaci-1 aėjo banketas, kurį atida- 
jos skyriaus vedėjas A. rč rengėjų vardu mūsų 
Barkauskas.. ' uoli ir nenuilstanti jaunuo-

Pradėjo sėją
Nors ir nepalankios oro 

sųlygos, tačiau Rokiškio ra
jono “Šviesos” kolūkyje der
liaus nuėmimas vyksta 
sparčiais tempais. Žiemken
čiai visame 258 hektarų 
plote jau nuplauti. Dabar 
jie baigiami suvežti.

Lygiagrečiai su derliaus 
valymu vyksta ir naujojo 
derliaus kūlimas. Kolūkio 
mašinistas Mikulinas jau 
prikūlė daugiau kaip 25 to
nas grūdų.

Šiomis dienomis į laukus 
išėjo traktorinė sėjamoji. 
Ketvirtoji brigada, vado
vaujama brigadininko Mek- 
šėno, pradėjo rugių sėjų.

A. Gaudzč

Šiemet gi bendrosios pro
dukcijos gamyba kombina
te, lyginant su praeitais 
metais, padidės dar puse 
milijono stiklinių konser
vų. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį konservų gaminto
jai pasiekė bendrosios pro
dukcijos išleidimo lygį, 
numatytų 1965 metams...

Dabar kombinate sudary
tas naujas, padinintas liku
sių septynmečio metų pla
nas. Darbininkai įsiparei
gojo įvykdyti jį per ketve
rius metus ir aštuonis mė
nesius.

kia, — ir skambiai nusijuo
kė, lyg žvangučiais nuskam
bėjo. Bet staiga nutilo, su
rimtėjo. Savo geltonplaukę 
galvutę prigla u d u s į prie 
kartelės, skausmingai išta • 
rė:

—Tu nežinai, Kazis, kaip 
aš laukiu saviškių, kaip aš 
laukiu...

—Sulauksim. Girdi, kaip 
rytuose dunda.

Olia pakėlė galvų ir su
kluso. Retkarčiais pasigirs
davęs dundesys, buvo toli
mas, duslus, tarsi iš po že
mių kylančio griaustinio.

Merginos veidas nusišvie
tė.

—Kazis, dar mane 
supk, — paprašė- ji ir 
sispyrė kojomis į žemę.

Vėl palengva tarp beržų 
ėmė švytuoti sūpuoklės, vėl 
juokėsi Olia, o tuo tarpu iš 
kitos sodybos pusės į Gaba- 
lio trobų suėjo du vokiečių 
k a r e i v iai. Vienas buvo 
šviesiaplaukis, priplota no
simi ir aštriomis bėginėjan- 
čiomis akimis. Jo kepurė 
kėpsojo nustumta ant pa
kaušio, o kakta blizgėjo 
prakaito lašeliais. Kitas bu
vo daug žemesnis, žilsterė- 
jusiais paausiais ir senokai 
skusta juoda barzda.

Jiedu suėjo į kambarį, 
nusikabino nuo pečių kara
binus ir iš kišenių išsitrau
kė po butelį naminės.

—Duok, šeimininkė, už
kandos, —• tarė blondinas, 
kreipdamasis į Gabalienę. 
Jis sakėsi gyvenęs Tilžėje ir 
šiek tiek mokėjo lietuviškai. 
Juodasis žvalgėsi po kam
barį: žiūrėjo į raštuotų lo
vos antklodę, į laikraščius, 
kuriais buvo išklijuotos šie- išleisdavo per metus visos 
nos. -

(Bus daugiau)

ĮSIPAREIGOJIMAI 
BUS ĮVYKDYTI

Pakruojis, VII. 19 —Ant
raisiais septynmečio me
tais Linkuvos tarybinio 
ūkio darbininkai įsiparei
gojo 100 hektarų naudme
nų pagaminti 110 centnerių 
mėsos. Savo įsipareigojimus 
linkuviečiai energingai vyk
do. 100 hektarų jau paga
minta po 87 centnerius mė
sos.

Gyvulininkystės produktų

NAUJI KULTŪROS 
NAMAI ŠAKIUOSE

Šakiuose buvo iškilmin
gai atidaryti nauji kultūros 
namai. Į jų atidarymų gau
siai susirinko rajono kolū
kiečiai, darbininkai, inteli
gentijos aastovai. Rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas A. Vėbra perkirpo tau
tinę juostelę, ir visi susirin
kusieji suėjo į naująjį rūmų.

Rajono darbo žmon ė s 
naujųjų kultūros namų ati
darymo proga pasveikino 
Lietuvos TSR kultūros mi-
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pa
pa- įdiegus pažangius kiaulių 

auginimo metodus, mecha
nizavus ir automatizavus 
daug darbo reikalaujančius 
procesus. Ūkio kiaulidėse 
įrengtos automatinės šėryk
los. Tai leido tose pačiose 
patalpose auginti beveik 3 
kartus daugiau kiaulių, be 
to, buvo sunaudota mažiau 
pašarų vienam kilogramui 
priesvorio gauti. Žymiai pa
lengvėjo ir šėrikių darbas. 
Valeri j a Lapėnienė šiuo 
metu šeria 400 bekonų. Iki 
metų pabaigos ji nupenės ir 
realizuos 800 bekonų. Vidu
tinis bekonų paros priesvo
ris—650—700 gramų. Kiau
lienos centnerio savikaina 
palyginti su praeitais 

i tais, ūkyje sumažėjo 
rublių.

me-

SEPTYNMEČIO
UŽDUOTIS PRALENKTA

Panevėžys. — Jau pernai 
konservų kombinatas paga
mino tiek konservų, kiek jų

buržuazines Lietuvos kon
servus gaminančios įmones.

t

Vilniąus skaičiavimo mašinų gamykla. Čia neseniai buvo 
sukonstruota pirmoji elektrinė skaičiavimo mašina Lietuvoje.

NUOTRAUKOJE: jauna specialistė Regina Pivoriūnaitė 
patikrinimo stende tiria grupes rele kokybę.

SUVIRINA AUTOMATAI
Kaunas. —Cisternų skys

tam kurui laikyti siūlės 
“Atramos” gamykloje buvo 
suvirinamos su aparatu 
rankose. Dabar šį darbų at
lieka suvirinimo automatas. 
Jam pradėjus veikti, kelis 
kartus padidėjo darbo na
šumas, pagerėjo suvirinimo 
kokybė.

Baigiamas montuoti ir ci
lindrų vartytuvas. šio įren
gimo dėka gamykla kas
met sutaupys 75 tūkstan
čius rublių.

L. Matulis

i rengėjų vardu mūsų 
uoli ir nenuilstanti jaunuo
lė visuomenės veikėja ir 
‘‘Darbo” redaktorė Renė 
Diktoraitė, pasveikind a m a 
solenizantų d-gų Stasį Ra- 
sikų ir rengėjų vardu įtei
kė dovanėlę (rankinį aukso 
laikrodėlį), o visų dalyvau
jančių vardu — pergaminą 
su sveikinimais ir -parašais, 
ir pakėlė tostų už Stasį Ra-

i

Gyventojų patogumui
Dar viena statybos aikš

telė atsirado centrinėje Ka
rolio požėlos gatvėje Radvi
liškyje. Tai rajono remon- 
to-statybos kontoros staty
bininkai, vadovaujami dar
bu vykdytojo KutroSj pra
dėjo statyti buitinio aptar
navimo kombinatų.

Jame bus įrengtos patal
pos siuvyklai, kirpyklai, ba
tų remonto, radijo ir šalt
kalvių dirbtuvės.

R. Kazlauskas

NAUJAS LIEJIMO 
CECHAS

Iš keliolikos šalies mies
tų anksčiau gaudavo įvai
rias detales ir ketaus lieji
nius Radviliškio remonto 
mechaninė gamykla. Dabar 
gamykla pati gaminasi rei
kalingus ketaus liejinius. 
Šiomis dienomis pradėjo

Solenizantas d-gas Stasys 
Rasikas, kuris yra taip pat 
ilgametis Urugvajaus Lie
tuvių Centro pirmininkas, 
savo išsamioje kalboje pa-3 
dėkojo už taip netikėtas iš
kilmes, pagarbų ir dovanas, 

I pabrėždamas, kad visa tai 
priklauso ne jam vienam, o 
visiems bendrai, nes mes vi
si, sako Rasikas, dirbame 
lietuvių ir Lietuves gerovei, 
kaip ir už Taiką visame pa-

Pasistiprinus, prasidėjo 
sveikinimai. Pirm i a u s i a 
sveikino TSSR ambasado
rius Michailovas, vėliau 
buv. Urugvajaus Parlamen
to ir dabartinė Montevidė- 
jo apylinkės tarybos tarėja 
Julija Arevalo de Roce. 
Toliau sekė TSRS konsulo 
Pimentovo sveikinimo kal
ba; vėliau sveikino organi
zacijų, spaudos, kultūros, 
meno atstovai ir šiaip se
nieji solenizanto draugai.

Po te sekė linksmus šo
kiai. Visi šoko ir linksmas 
dainas dainavo iki anksty^ 
vo ryto. .

Pranas J. Kuraitis 
Montevideo 
1960 m. rugp. mėn.
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LAISVOJI
SAKYKLA

•t|R mano atostogos
Dabartiniu laiku daug 

žmonių gauna atostogas ir 
rašo iš jų įspūdžius. Tebū
na leista ir man parašyti iš 
savo atostogų įspūdžius.

Dauguma, laukdami ato
stogų, galvoja, kaip ir kur 
jas praleis. Vieni važiuoja 
tūkstančius mylių aplanky
ti gimines bei pažįstamus 
ar draugus, kiti važiuoja 
tik šiaip sau pasidairyti 
į gamtova i zd ž i u s bei jos 
įdomybes. Taip važinėda
mi jie sudegina labai 
daug dolerių bepirkdami 
mašinai kurą; prie to, jie 
labai pavargsta, o kartais 
dar įvažiuoja į kitą mašiną 
arba kitas į jo, o to pasė
ka — sužeidimas, o kartais 
ir mirtis.

Aš gi atostogas (30 die- 
i?ų) praleidau namie, ir 
man visiškai neatsibodo, 
kctip tūli žmonės sako, kad 
jiems namie būti—tai kalė
jimas...

Tai ką gi aš veikiau na
mie? Atsikėlęs ryte papus
ryčiavau. Jeigu žmonai rei
kia ko iš krautuvės—atne
šiau; jeigu darže viskas 
tvarkoje — imu skaityti ką 
nors. Pirmiausia perskai
čiau trečiu kartu P. Cvir
kos raštus. Kaip jau žino
ma, Cvirka rašė iš papras
tų žmonių gyvenimo vaiz
delius labai paprasta, gra
žia - lengva kalba, kaip 
mūsų tėvai kalbėjo ir kaip 
Žemaitė rašė. Už tai juos 
Lietuvos žmonės pamilo ir 
labai juos gerbia. Ne taip 
jie rašė, kaip dabartiniai 
mūsų kalbininkai kad rašo, 
“įmantriai,” kaip jie k a d 

^sako. Kai kuriuos jų žo
džius betardamas gali lie
žuvį nusilaužti arba kitų 
dar nė nesuprasi, kad ir an
glų kalbą mokėdamas—tu
rėsi dar šauktis Websterio 
žodyną pagalbon. Tai ką 
gi supranta Lietuvos žmo
nės, nemokėdami anglų 
kalbos? Bet tas, matomai, 
mūsų kalbininkams nesvar
bu.

Toliau nusitariau skaity
ti žurnalą “Šviesą” nuo pir
mojo jos numerio, ir per
skaičiau jų devynis, galas 
nuo galo. Gal kai kas pa
sakys: Jeigu jau sykį per
skaitei, tai kam gi juos vėl 
skaityti? O ne! Visos ma
no knygos ir žurnalai per
skaityti po 2 ir 3 sykius, ir 
dar jas skaitysiu, jeigu lai
kas ir akys leis. Kada tik 
vėl po kiek laiko paimu 
*4bkią knygą ar žurnalą, 
man rodosi, kad ji ir vėl lyg 
nauja, mat, po kiek laiko 
iš galvos daug kas išgaruo
ja, o vėl skaitant vėl daug 
kas prisimena, atsinaujina.

Mano nuoširdus patari
mas visiems, kurie turite 
laiko ir akys dar gali skai
tyti, skaitykite jau skaity
tas knygas ir žurnalus, o 
patirsite, kiek gero jūs ten 
rasite. Būtinai susiraskite 
“Šviesos” numerį 3-čią už 
1934 metus ir skaitykite jį 
ištisai, ypatingai skaitykite 
kelis sykius straipsnį, kurį 
pai’ašė Karl Radek: Socia
listinės visuomenės archi
tektas. Kurie šį straipsnį 
p e r s k a itysite, užtikrinu, 
nesigailėsie.

Atostogas praleidęs 
naudingai

Washington as. — Spau
dos konferencijoje buvo 
klausta prezidento nuomo
nės apie du JAV agentus, 
kurie pabėgo į TSRS. Ei- 
senhoweris juos išvadino iš
davikais.

Miami, Fla.
Draugiškai ir linksmai 

buvo sutikti
Sugrįžo iš Lietuvos mūsų 

miamiečiai turistai, kurie 
buvo nuvykę su antrąja 
grupe aplankyt savo gimtą
jį kraštą. Rugsėjo 4 d. jiems 
buvo surengtas pasitikimo 
banketas, kurį surengė 
L.M.S. Klubas. Iš tikrųjų, 
tai ir buvo linksmas ir 
draugiškas sutikimas, kuris 
retai toks įvyksta.

Nors buvo ir mažai gar
sintas šis pažmonys, bet į 
sutikimo banketą susirinko 
gana daug ne tik LMS. Klu
bo narių, o ir pašaliečių sve
čių. Susirinko ne tik į ban
ketą skaniai pavalgyti pie
tus, o svarbiausiai išgirsti 
ir matyt sugrįžusius iš T. 
Lietuvos Klubo narius, ku
riuos vos tik prieš mėnesį 
susirinkę į Miami Interna
tional Airport ą didelis 
draugų-gių būrys išlydė
jome ir palinkėjome laimin
gos kelionės ir geros sėk
mės gimtoje šalelėje.

Jau įpusėjus susirikusiai 
publikai valgyt pietus, M 
Walley pareiškė šio sambū
rio tikslą ir iškvietė pasa
kyt, ką matė ir girdėjo, 
o labiausia, kaip jiems pati
ko T. Lietuva šiandien. Pir
miausiai buvo iššaukta Nel- 
ley Tamošiūnienė pasakyt 
kelis žodžius iš kelionės po 
Lietuvą. N. Tamošiūienė 
nėra kalbėtoja, o tik gera 
klubo veikėja. Pareiškė, 
kad jai labai patiko ir yra 
pasitenkinus nuvažiavimu į 
Lietuvą, o svarbiausiai, tai 
kad galėjo pasimatyt su sa
vaisiais, kurių ji Lietuvoje 
turi didelę ir plačią giminę. 
Antruoju kalbėtoju buvo 
drg. George Danis. Pasta
rasis daugiau kalbėjo apie 
kelionę ir apie skirtumą ir 
permainą laiko skrendant 
orlaiviu. Priminė, kad teko 
daug matyt T. Lietuvoje is
torinių vietų, gėrėjosi pa
statų architektūra, kokios 
Lietuvoje pirmiau nebu
vo matęs. Daugiausiai kal
bėjo apie industriją ir pra
monę, kokia dabar po ka
ro naujos socialistinės tvar
kos yra subudavota. Anta
nas Ochmanas sakė, kad 
jam, kaip ir visiems, patiko 
T. Lietuvos tvarka ir žmo
nės.

Visi kalbėtojai sakė, kad 
juos visus ir visur T. Lietu
vos žmonės pasitiko drau
giškai, ir nematė niekur po
niškumo bei pasipūtimo. T. 
Lietuvos prez. J. Paleckis 
labai juos draugiškai priė
mė ir apdovonojo saldai
niais ir cigarais. Kaip su- 
grįžusieji aiškino, kad T. 
Lietuvoj visur juos pasiti
ko su gėlių puokštėmis, taip 
ir čia juos Miamėje pasitiko 
su gėlėmis. Laike pietų bu
vo pastatyta kelios gėlių 
puokštės pagerbimui sve
čių. O drg. A. Ochmanas 
padovanojo parsivežtą iš 
Lietuvos litrą likerio “Pa
langa”, ką rengėjos išdali
no po. lašelį visiems . daly
viams. Taip pat A. Ochma
nas padovanojo rankšluostį, 
rankų darbo, parvežtą iš 
T. Lietuvos.

Buvo sudėta ant stalų 
daugelis nuotraukų, par
vežtų iš T. Lietuvos, kurios 
yra sudėstytos albume. Sve
čiai dalino rūkantiems at
vežtų iš T. Lietuvos cigare
čių. Poilsiaudami kalbėjo
si su žmonėmis, kurie buvo 
čia Žekonių darže susirin
kę. O daugelis įdomauto jų' 
klausinėjo sugrįžusių jų iš 
T. Lietuvos, daugiausiai to
kių vien tik asmeninių daly
kėlių.

Tai buvo gražus ir įdo
mus pobūvis. M. Antanuk

Išvyko j Lietuvą gyventi 
V. Dovidėnas

Prieš 35 metus iš Lietu
vos į Kanadą atvyko jaunas 
žmougs, Vladas Dovidėnas. 
Kg gi jis tikėjosi rasti čia, 
ir koks jo tikslas buvo vyk
ti į svetimą šalį?

Kaip ir dauguma jaunų 
žmonių iš įvairių šalių ver
žėsi į užjūrį laimės ir ge
resnio gyvenimo ieškodami, 
taip ir Vladas jų skaičiuje. 
Jis apleido smetoninę Lie
tuvą verčiamas sunkių gy
venimo sąlygų, vyko many
damas užsidirbti pinigų ir 
tokiu būdu pagerinti savo 
ir šeimos būvį sugrįžus na
mo. Palikęs jauną, gyveni
mo draugę ir artimuosius, 
su kuriais buvo labai skau
du skirtis, jis išvyko į neži
nomą šalį Kanadą.

Čia Vladas pasirinko Ha
miltoną, sunkiosios indust
rijos fabrikų miestą, tikė
damasis susirasti darbą ir 
uždirbti pinigų. Bet greitai 
pamatė, kad taip nėra, kaip 
tikėjosi. Teko susidurti su 
nepasisekimais, k o 1 galų 
susirado darbą. Labai daug 
sunkumų sudarė nemokėji
mas anglų kalbos.

Greitai užėjo depresijos 
laikai, kurie buvo patys 
sunkiausi. Depresija skau
džiai palietė ir Vladą. Tuo 
metu valdžia nedavė para
mos ir nebuvo bedarbių ap- 
draudos. Tais laikais buvo 
ir tokių darbo vietų, kur 
ateivių visai nepriėmė. Jis 
buvo priverstas apleisti 
Hamiltoną.

Pasiėmęs reikalingiausių 
daiktų ryšulį, jis leidosi į 
vakarus, tikėdamas gauti 
padirbėti ūkiuose, miškuo
se, bet kokį darbą. Labai 
daug vargo jis patyrė besi- 
bastydamas prekiniais trau
kiniais po Kanados preri
jas, per eilę metų ieškoda
mas darbo. Ką per tuos me
tus patyrė, negalima čia ap
rašyti, nes aprašymas už
imtų daug vietos.

Kanadai įsijungus į Ant
rąjį pasaulinį karą, dirbtu
vių durys buvo vėl atidary
tos. Sugrįžo į Hamiltoną ir 
draugas Vladas. Jis stojo 
dirbti Westinghouse fabri-

Massachusetts Valstijos lietuvių 
Rudeninis Spaudos Piknikas

Rengia Liet. Darb. Literatūros Draugijos 7-oji Apskritis

Įvyks Sekmadienį Hugsejo-September 18

Montello Vyrų Dailės Grupė, Vadovaujama Al. Potsus

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.
Apart Montelliečių Grupės programoje dalyvaus Worcesterio Aido Choro solistai 

Ona Dirveliene ir Jonas Sabaliauskas
Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos atsilankyti į šį pikniką, išgirsti gražią dainų 

programą, pasimatyti su daugeliu pažįstamų ir įsigyti naujų pažinčių.
* - Rengėjai
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Hamilton, Canada
ke ir ten dirbo iki šios die-
nos.

Po karo, atsikūrus Lietu
voj tarybinei valdžiai ir 
gyvenimui pagerėjus, Vla
das nutarė grįžti į gimtinę, 
nors ekonominiai nebuvo 
jam bloga ir čia. Jį traukė 
gimtasis kraštas, artimieji, 
kurių jis buvo labuti išsiil
gus.

Vladas yra susipratęs 
darbo žmogus. Jis skaitė ir 
rėmė darbininkišką spaudą, 
priklausė prie darbininkiš
kų organizacijų.

Kadangi Vladas yra nuo
širdaus būdo ir sugyveno 
su. visais gražiai, tai Hamil
tono lietuviai surengė jam 
išleistuves rugpiūčio 20 die
ną Karpato rusų salėje. Bu
vo pasakyta atsisveikinimo 
kalbos ir įteikta dovana. 
Taipgi Vladas tarė padėkos 
ir atsisveikinimo žodį se
niems draugams.

Mes visi draugai ir pažįs
tami dar kartą linkime 
jums, Vladai, laimingai su
grįžti į savo mielą tėvynę 
pas šeimą ir ten laimingai 
įsikurti.

Ramune

Lawrence, Mass.
Aplaikiau iš Lietuvių Li

teratūros Draugijos centro 
naują knygą, kurią parašė 
buvęs kunigas J. Ragaus
kas. Knyga išleista Lietu
voje. Ją gaus visi LLD na
riai. Pradėjus knygą skai
tyti, negali jau padėti.

Nariai, kurie norite gau
ti tuojau, galite mane ma
tyti pirm kuopos susirinki
mo, mane iki pietų rasite 
namie. Ateikite ir gausite.

LLD 37 kp. ir LDS 125 
kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 25 d. 
Visi nariai prašomi daly
vauti. (

Rugpjūčio' 19 d. Maple 
parke turėjome iš toli sve
čių. Iš New Yorko buvo at
vykę V. Kazlauskas ir K. 
Povilonis. Jie aplankė savo 
pusbrolį ir jo šeimą J. M’il- 
vidus. Svečiams patiko, par
kas. Jie gėrėjosi gražiai ža
liuojančia žole ir gražiais 
medžiais.

Rugpiūčio 2f d. Maple 
Parke apsilankė John Bock- 
ley, Lawrence miesto gas- 
padorius. Mat, šiemet bus 
valdininkų rinkimai, tai po
litikieriai lankosi ten, kur 
susirenka žmonių. Taip jau 
yra mūsų šalyje, kad pirm 
rinkimų ir laike jų, jie sten
giasi kuo daugiausiai žmo
nių matyti, bet po rinkimų 
jau būna kitaip.

Sekmadienį, spalio 9 d., 
Maple Parke, turėsime ban
ketą paminėjimui “Laisvės” 
50-ties mėtų jubiliejaus.

“Laisvė” daug davė Ame
rikos lietuviams, teikdama 
žinių iš viso pasaulio ir mo
kydama liaudį kovos už ge
resnį ir laimingesnį gyveni
mą. Visi pamename, kaip ji 
per daugelį metų kvietė į 
kovą už senatvės pensiją, 
už apdraudą bedarbiams. Ir 
kas dabar gali tai pamiršti! 
O tais laikais buvo laikraš
čių, kurie tai kovai neprita
rė. Visi ir visos dalyvauki
te parengime.

» ■ —I

Sutikau ga t v ė j e drg. 
Agotėlę. Ji sakė, kad siuntė 
į Lietuvą savo broliui du 
kartus drapanų. Dabar ga
vus laišką. Brolis prašo 
daugiau drapanų nesiųsti, 
nes jie turi savo.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Neana ir Albert Potsus 

25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties minėjimas 
įvyko Liet. Taut. Namo sa
lėje, Montello, Mass., rug
piūčio 21 d. Surengė jų gi
minės ir artimieji draugai. 
Publikos, jaunimo ir seni
mo, buvo arti dviejų šimtų. 
Pirmos rūšies buvo valgiai 
ir gėrimai, ir mandagus pa
tarnavimas. Buvo gera šo
kiams muzika. Publika bu
vo pilnai užganėdinta. Pir
mininkavo William Juodei- 
kis. Jubiliatai gavo daug
sveikinimu su dovanomis.

Linkime jubiliatam ilgo 
gyvenimo ir darbuotis me
no srityje ir toliau.

Rugsėjo 18 d. Laisvės 
spaudos piknikas įvyks 
Worcester, Mass, Olympia 
Parke. Montellos vyrų Dai
lės grupė nutarė dalyvauti 
programoje, vadovy beje 

A1U. Potsus. Dabar tuoj 
pradėsime ruoštis organi
zuotai dalyvauti piknike.

LLD 7 apskrities Komi
tetas daro planą šiemet tu
rėti 7 apskrities konferenci
ją spalio 16 d., So. Boston, 
Mass. Kuopos darykite pla
nus kaip daugiau atsiųsti 
delegatų į konferenciją.

Apie konferenciją dar 
matysite pranešimuose.

Geo. Shimaitis

Teisingu keliu
Prieš metus Sofija Du

bickienė paskutinį kartą 
pakėlė rankas nuo bažnyti
nių vargonų klavišų. Ener
gingu mostu užvertė šven
tųjų giesmių sąsiuvinį.

—Užteks tokio parazitiš
ko gyvenimo!

Apytuštėje bažn y č i o j e 
kurčiai aidėjo jos žingsnių 
aidas. Trinktelėjo durys.

Grįžusi namo, savo vai
kus rado jau atsikėlusius.

Kambaryje ilgai viešpata
vo tyla. Vaikai žiūrėjo į su
sijaudinusį mamos veidą, 
mielas, ašaromis pasruvu
sias akis.

—Gyvensime kaip visi 
tarybiniai žmonės, — pri
dūrė ji, tarsi paaiškinda
ma savo sprendimo moty
vus.

Buvusią Kidulių bažny
čios vargonininkę S. Dubic- 
kienę “Nemuno” kolūkio 
nariai mielai priėmė į savo 
tarpą, padėjo jai įsikurti, 
suteikė pageidaujamą dar
bą.

Vieną rugpiūčio dienos 
popietę užsukame į Sofijos 
Dubickienės butą. Visa šei
ma — motina ir trys vai
kai — neseniai sugrįžę iš 
kelionės. Visi jie dalyvavo 
respublikinėje Dainų šven
tėje: motina kaip nusipel
niusio kolektyvo, kolūkio 
liaudies dainų ir šokių an
samblio dalyvė, sūnus Juo
zas ten buvo kartu su Kau
no muzikos mokykla. Nijo
lė ir Jonas—žiūrovai.

—Matote, kokia aš lai- 
ni inga. > Visi mano vaikai— 
Kauno muzikos mokyklos 
mokiniai. Po kelerių metų 
jie vadovaus ansambliams, 
dainuos apie džiaugsmą, 
apie tikrąją laimę. Aš pa
ti jaučiuosi reikalingu ir 
naudingu žmogumi.

Sofija Dubickienė — ne
bejauna moteris. Tačiau 
darbe ji neatsilieka nuo 
jaunųjų.z Dirba laukinin
kystės brigadoje, tvarko 
kolūkio kontorą.

—Mano darbas, kaip ma

San Francisco, Oakland ir 
Apylinkių Lietuviams

Šią vasarą apstus skaičius šios apylinkės lietuvių ap
lankė Lietuvą. Būtent, sanfranciskiečiai Marytė Baitu- 
lionytė, Viola ir Benis Sutkai; sanleandriečiai—Ksavera 
Karosienė ir Vincas Burda ir alamedietis Walteris Ja
kubauskas.

Visi jau grįžo, kupini žiniomis apie Lietuvą. Visi 
linksmi, džiugūs pamatę Lietuvą, pasimatę su giminė
mis, su jaunų dienų buvusiais draugais ir draugėmis.

Visiems šios apylinkės lietuviams Įdomu žinoti, ką 
jie matė, ką patyrė, kaip jiems atrodo dabartinė Lie
tuva.

Dėl to San Francisco ir Oaklando Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopos bendrai ruošia turistų kalbų išklau
symui parengimą.

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., pusė po pirmos valandos, 
Finnish Hali, 1819 10th St., Berkeley. Kviečiami visi 
lietuviai.

Neabejotina, kad turistų kalbos bus įdomios visiems, 
nes jie važinėjo po visą Lietuvą. Matė miestus, kolūkius, 
dirbtuves, ligonines, visuomenines įstaigas. Jie buvo 
pasklidę po visą Lietuvą ir po keletą dienų praleido pas 
savo gimines ten, kur jos gyvena.

Sekmadienį nė vienas nepasilikite namie, nes pas
kui reikės gailėtis. Po pasiklausymo įdomių kalbų, tu
rėsime lengvų užkandžių ir kavos; beužkandžiaudami, 
pasisvečiuodami dar galėsime ir asmeniškai pasikalbėti ’ 
su turistais. Kviečiame visus. Komitetas

tote, paprastas. Tačiau j’a- 
me aš randu? pasitenkinimą. 
Ten dirbdama, — ranka 
parodo medžių lapijos vai
nike stūkstančią bažnyčią,- 
jaučiausi svetima, mažai 
kam, o, iš tiesų gal ir nie
kam nereikalinga. Nedrąsu 
būdavo sutikti žmogų, pa
kelti į jį akis. Juk buvau 
veltėdė, išmaldų rinkėja...

Visa tai ir paskatino S. 
Dubickieijię mesti darbą 
bažnyčioje, pasukti nauju 
teisingu kaliu. Ne iš karto 
Dubickienė jį rado. Ji ne
maža blaškėsi, abejojo.

Komunisto Vytauto Gir- 
džiaus vadovam amas “Ne
muno” kolūkis metai iš me
tų kopė į kalną. Prasidėjo 
kolūkio kultūros namų sta
tyba. Takelį į bažnyčią už
miršo daugelis kolūkiečių. 
Buvo pramintas platus ta
kas į kolūkio kultūros na
mus. Šiuo taku pasuko kol
ūkio jaunimas. Kultūros 
namuose šoko, dainavo nau
jas, dar niekur negirdėtas 
dainas. Seniai nustebę klau
sėsi, plojo jaunimui. Teatrų 
gastrolės, kino seansai pa
viliodavo kaskart vis dau
giau ir daugiau kolūkiečių. 
B a ž n y čia tuštėjo. Veltui 
gaudė' užkimę vargonai, vel
tui skambėjo varpo dūžiai.

Sofija Dubickienė, skubė
dama į bažnyčią, ne kartą 
stabtelėdavo ten, kur išsi
skyrė du takai — platusis į 
kolūkio kultūros namus, 
siaurasis į bažnyčią, pagal
vodavo, ar nereikėtų ir jai 
vieną kartą pasukti kartu 
su visais plačiuoju. Žino
jo Dubickienė — tada ją 
lydėjo kunigo neapykanta. 
Davatkėlės plaktų liežu
viais, baugintų baisiausio
mis pragaro kančiomis.

Slinko dienos, savaitės. 
Dubickienės širdy brendo 
nenumaldomas trošk imas 
kuo greičiau pradėti nau
ją prasmingą gyve n i m ą . 
Netrukus ji ir pasuko tuo 
keliu. Dubickienė — ne tik 
gera darbininkė. Ji puikiai 
dainuoja, gražiai šoka. Nu
sipelnęs kolektyvas, kolūkio 
liaudies dainų ir šokių an
samblis, ją. mielai priėmė į 
savo gr-etas.

Dubickienė, tarsi pasitei
sindama, sako:

—Aš taip ilgai klaidžio
jau. Gaila veltui praleistų 
metų. Vyt. Labūnaitis 
Šakių rajonas.

Kiel, V. Vokietija. — Va
karų Vokietija vėl pastatė 
naują submariną, kuris jau 
nuleistas į vandenį. Subma- 
rinas yra 2,000 tonų įtalpos.



Del sunkumų Lietuvoje įvairios Žinios
Skaudžiai nukentėjo Lie

tuva nuo pirmojo pasauli
nio karo, o antrasis veik vi
siškai ją sugriovė. Po to
kių dviejų karų, reikėtų bū
ti idiotu, kad šaipytis, jog I 
Lietuvoje dar yra sunkumų. |

Mūsų krašte Amerikoje,1 
nei pirmasis, nei antrasis j 
karas nesugriovė nė vienos1 
vištidės, nenukrito ant mūs j 
nė vienas šūvis, o ar mes 
neturėjome pokarinių sun
kumų? Kai kareiviai grįžo; 
iš frontų, tai buvo pastaty-iP° kraštą važinėjome už ta- 
ti ištisi skardiniai mieste- J'yhinės valdžios pinigus ir 
liai, kur laikinai jie bu- kad dar pinigų mums davė, 
ve apgyvendinti. Per dau-1 Taj yra desperatų tulžis! 
gelį metų s t o k a v o žmo- į Mes dar pirm važiuodami 
nėms namų. Net ir dabar į Amerikoje turistinei agen- 
nėra lengva prieinama nuo- j tūrai sumokėjome už kelio- 
ma butą gauti. |nę New Yorke į Maskvą

Kad Lietuva dar turiljr p0 $300 už pragyvenimą 
sunkumų, to neslepia netijr vežiojimą po Lietuvą—po 
patys vyriausieji tarybiniai j $io už dieną. “Sandaros” 
Lietuvos pareigūnai. Ne [sej]ia j tai žino, bet jiems 

rūpi savo nelaimingus skai
tytojus apgaudinėti! V.

Lietuvos pareigūnai. Ne 
tik neslepia, bet nė neklau
siami patys tatai pabrėžia. 
Vienas jų mūsų grupės pie
tų metu Trakuose pasakė:

—šiemet mes švenčiame 
T a r y b i nį dvidešimtmetį. 
Bet tai nėra mūsų progre
so dvidešimtmetis. Per pir
mąjį dešimtmetį mes vos 
spėjome sugriautus miestus 
atstatyti. Mūsų pirmynžan- 
gai dar tik dešimtmetis. 
Duokite mums dar bent de
šimtmetį ramaus gyvenimo, 
o tada ieškokite pas mus 
trūkumų.

O reikia nepamiršti, kad 
armija ir ginklai — pasi- 
luošimas apsiginti — labai 
daug pareikalauja. Juk ša
lis negali ramiai rankas 
susidėjus sėdėti, kuomet vi
sas kapitalistinis pasaulis 
ginklais jai žvangina.

Kada su žmonėmis apie 
šiuos dalykus išsikalbi, tai 
visur gauni vienodą atbdū- 
sį:

—Tegul buna, kaip yra, 
bet kad tik karo nebūtų!..

O tos priežastys, dėl ku- 
rių jie dar turi trūkumų, įvykdytas, tai toliau leidi-
kaip tik ir atitolina karą.

Vienu dalyku, tačiau, 
mums niekur neteko girdė
ti nusiskundimo—tai mais
to stoka. Atsisėdai pas kai
miečius prie stalo — jis ap
krautas viskuo: ir dviejų ar 
trijų rūšių mėsa, ir kiauši
niais, ir degtin-e, ir alumi, 
ir lemonadu. Merkinėj net 
bandžiau vakarienės stalą 
n u f otografuoti, pajuokau
damas, kad noriu amerikie
čiams parodyti, kaip dzūkai 
badauja. Deja, paskutinė 
fotografinė lemputė nedegė.

Viskas brangu — tiesa. 
Pas juos nėra šėpose po ke
lis kostiumus, kaip pas mus. 
Bet ir apdriskusių nesima
to.

Trūksta daugelio mažmo
žių: įvairių blizgučių, gra
žių popierių, popi erinių 
maišiukų ir tam panašių 
dalykėlių. Bet ne nuo jų 
po krašto sugriovimo tenka 
pradėti. Koncentruojamasi 

Siųskite Giminėms Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją , Armėniją ir kitas šalis.
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ant sunkiosios industrijos, 
ant mašinerijos, be ko kraš
to būvio nepagerinsi. Ir šio
je srityje jau padaryta mil
žiniška pažanga: jau nerei
kia valstiečiui paskui arklą 
|vaga\minti, vien dalgiais 
i šieną ir javus piauti, spra
gilais kulti. Tokie dalykai 
; jau dedami į muziejus.

Chicagiškė “Sandara” sei- 
lėja, kad mes teisybę apie 

; Lietuvą sakome už tai, 
i kad ten n u v a ž i avome ir

ga-

Dar neužmiršta
Atbalsiai iš praėjusio 

ALDLD suvažiavimo dar ir 
šiandien girdisi iš senesnių 
ii veiklesnių narių lūpų. 
Kai kurie veikėjai zurza, 
kad pastarasis LLD suva- 
žiavi m a s Philadelphijoje 
ivyko lyg paskubomis. Nors 
tvarkos vedėjas buvo 
bus, tačiau leido kai ku
riems delegatams per ilgai 
kalbėti nereikšmingas ir ne
naudi n g as organizacijai 
kalbas, o naudingi reikalai 
buvo- palikti. Nebuvo dele
gatų vardošaukio ir kuopų 
raportų iš jų veiklos. Šią 
spragą šiek tiek užpildė 
centro sekretorius Grybas, 
bet ne delegatai. Centro 
sekretoriaus raportas buvo 
geras ir turiningas, o taip 
kitiems svarbiems reika
lams laikas buvo ribotas.

Svarbiausias nutarimas 

mas ir padidinimas žurnalo 
“Šviesos”. Aš džiaugiuosi. 
Kuomet balsavimai buvo 
pravesti žurnalą ne tiktai 
toliau leisti, kol finansinės 
ir techninės jėgos leis, bet 
ir padidinti iki 32 puslapių, 
tarpe delegatų atsi rado 
daug tokių, kurie pasižadė
jo bendradarbiauti, rašyti 
straipsnius ir kitką paįvai
rinimui turinio. Nėra jau 
taip lengva parašyti, kad 
rašinys patraukliai suįdo
mintų skaitytojus, kaipo li
teratūrinis “šedevras”. 
Daugelis iš mūsų savamoks
lių manome: jeigu mes gali
me parašyti laišką arba ko
respondencija, tad galime 
parašyti ir puikų literatiš
ką kūrinį žurnalui

J. Kazlauskas

HAGA. — Buvusi Hol- 
landijos karalienė Wilhel
mina sulaukė 80 metų am
žiaus.

78—2nd Avė.
New York 8> N. Y.
ORegon 4-1540

Sako: TSRS iššaus 
60 tony satelitą

Helsinkis. —TSRS prem
jeras Chruščiovas pasikal
bėjime su korespondentais 
sakė, kad Tarybų Sąjungos 
mokslininkai jau daug pa
tyrė apie erdves, o ypatin
gai iš pastarojo iššovimo 
šunų ir kitų gyvūnų.

“TSRS mokslininkai iššaus 
į erdves satelitą, kuris bus 
panašus į traukinį”, sakė 
TSRS premjeras. Sakoma, 
kad naujas satelitas bus 
apie 60 tonų svorio.

Prez. Sukamo prieš 
armijos sauvalią

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo išsto
jo prieš reakcinių armijos 
generolų sauvaliavimą. Vė
lesniu laiku visoje eilėje sa
lų ir provincijų generolai 
suvaržė komunistų ir darbo 
unijų veikimą.

Prezidentas Sukarno pa
reiškė, kad atskiri koman- 
dleriai neturi tam galios, 
kad jie turi klausyti vyriau
sybės ir aukštosios armijos 
komandos.

Ledų kalnai skandina 
Antarktika

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai, kurie tyrinė
ja Antarktiką, priėjo išva
dos, kad stori ledu klodai 
jau paskandino didelę Ant- 
aiktikos dalį.

Dr. Andrius Kapitsa ir 
kiti TSRS mokslininkai sa
ke, kad šimtai mylių Ant- 
arktikos, kur pirmiau buvo 
sausuma, tai dabar jau yra 
jūros. Visas Antarktikos 
kontinentas yra padengtas 
storu ledų klodu, vietomis 
ledai sudaro iki 10,000 pė
du storumo, 

v

ANGLAI PARANDAVO 
TSRS TANKERIŲ

..Londonas. —Ųvi anglų 
tankerių kompanijos, Cam
bridge Tankers ir London- 
Overseas Freighters, pa
raudavo j o T. Sąjungai lai
vų. Šios kompanijos turi 
šešiolika laivų, po 20,000 
tonų įtalpos.

BALTIEJI UŽPUOLĖ 
NEGRŲ ŠEIMĄ

Dandridge, Tenn. — Bal
tųjų gauja užpuolė negrų 
šeimą. Jie sumušė, peršovė 
ir paliko mirti negrą Frank 
Davisą, 24 metų amžiaus, 
kuris stengėsi nuo gaujos 
apginti savo žmoną ir sese
rį. Šeši balti jaunuoliai 
naktį užpuolė žaginti tas 
moteris. Davisas gynė, tada 
jie jį sumušė ir savo kėslus 
patenkino. Davis paimtas į 
ligoninę, o užpuolikai suim
ti.

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill. 
HUmbohlt 8-2818

Sako: “JAV neteks 
pasaulyje draugą”
Pekinas. — Liu-Šao-či, 

Kinijos Liaudies Respubli
kos prezidentas, kalbėjo 
mokytojų suvažiavime, ku
rių tarpe radosi Kubos, 
Meksikos, Brazilijos, Ekva- 
doriaus ir dar kai kurių ki
tų Lotynų Amerikos šalių 
mokytojų.

Jis sakė: “JAV valdan
čiosios klasės užimta pozi
cija prieš Lotynų Amerikos 
liaudį, ypatingai Kubą, 
taipgi prieš kolonijų žmo
nių kovą, veda jas prie to, 
kad neteks pasaulyje drau-

Dėl T. Sąjungos ir 
Suomijos santykių

Helsinkis. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas tris dienas buvo Suomi
joje proga prezidento Kek- 
koneno gimtadienio. Po to 
abiejų šalių viršininkai iš
leido pareiškimą.

TSRS' ir Suomijos kaimy
niški santykiai yra geri.
TSRS nusistačiusi draugiš- j Grįat Necl N_ Y
Iz «i i hn 7111 ohita i/i o r, A rm 1kai linkui savo mažojo kai
myno. Suomijoje reakcinin
kams nepavyko tuos santy
kius pabloginti. TSRS su
tinka, kad Suomija gali pla
tesnę prekyba vesti su Va
karų Europos šalimis.

KARALIUS HUSSEINAS 
KALTINA NASSERĮ

Amannas. — Jordanijos 
karalius Husseinas kaltina 
Jungtinę Arabų Respubliką 
ir jos prezidentą Nasserį 
už bombų sprogimus. Hus
seinas tvirtina, būk Nasse- 
rio agentai padėjo bombas 
ir užmušė Jordanijos prem
jerą Majalį. -

APIE ĮVYKIUS LAOSE
Vientiane. — Naujoji La

oso vyriausybę panaikino 
kaltinimus prieš princą 
Souphanovongą ir jo kai
riuosius sandraugus. 1959 
metais buvusi reakcinė vy
riausybė buvo jį areštavus 
už tai, kad jis veikia su ko
munistais.

Laoso liaudis reikalauja 
apvalyti armiją nuo reakci
nės generolo Nosavano kli
kos ir paliuosuoti visus 
Liaudies armijos kovotojus, 
kurie pirmiau buvo areš
tuoti.

Tokio. —Jau 39,000 korė
jiečių grįžo į Šiaurinę Ko
rėją.

Teheranas. — Pasitraukė 
premjero M. Eghbalo mi
nisterija.

Elizabeth, N. J.
Pranešimas apie Lietuvą

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 11 September
Pradžia 2-rą valandą popiet

408 Court St., Elizabeth, N. J.
Gerbiami Elizabetho apylinkės lietuviai!

Mūsų klubo du nariai — K. Pociūnas ir K. Čiur- 
lis — kaipx 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 eina 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

Lietuvių Darbininkų Progr. Klubas
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Ieva Mizariene kalbūs 
Aido Choro piknike

šį sekmadienį, rugsėjo 11 d., Kasmočių sode,
Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., įvyksta Aido Choro 
gražus, įvairus ir smagus piknikas. Jame bus visokių 
valgių, vaišių, liaudies dainelių, šokiams muzika, ir Ie
va Mizarienė, mūsų aidietė, padarys pranešimą iš Lie
tuvos. Ji ten per du mėnesius leido atostogas ir tik da
bar sugrįžo. Papasakos daug įdomių įspūdžių.

Basas į pikniką išeis nuo Lituanica Square (Wil
liamsburg e) 12:30 vai., o nuo Atlantic Avė. ir 111th St. 
(Richmond Hill) apie 1 vai. Būkite laiku

širdingai kviečiame visuomenę skaitlingai suva
žiuoti ir smagiai, linksmai praleisti sekmadienio popietį.

Aido Choras

Sugrįžo Ieva Mizarienė
Praėjusį trečiadienį ho- 

landų (KLM) linijos lėktu
vu grįžo iš Lietuvos Ieva 
Mizarienė. Lietuvoje ji iš
buvo apie du mėnesius.

Sakė, šiemet Lietuvoje la
bai daug lietaus: reta buvo 
diena, kurią nebūtų kiek 
tiek paliję.

Beje, sekamą sekmadie
nį, rugsėjo mėn. 11 d., I. Mi
zarienė žadėjo plačiau gyvu 
žodžiu papasakoti savo 
įspūdžius Aido Choro pikni-

Visiems Aido Choro 
dainininkams

šiandien visi aidieči’ai su- 
sirinkim pirmom pamokom. 
Pamokos įvyks Kultūrinia
me centre, 102 St. ir Liber
ty Avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Turim gerai pasiruoš- 

del sekmadienio pikniko.
Aido Komitetas

ti

GAZO ŽULIKYSTĖ 
NEPAVYKO

Paul Parra, 21 metų am
žiaus, sustojo East Hills 
gazolino stotyje ir patar
nautojui pasakė: “Pripilk 
pilną tanką”. Patarnauto
jas pripylė. Registeris rodė, 
"kad įpylė gazo už $5.05. Par
ra atsisėdo į automobilį, 
paleido ir greitai nuvažia
vo.

Bet gazolino stoties pa
tarnautojas suspėjo paimti 
automobilio registracij o s 
(plate) numerį ir pranešė 
policijai. Netrukus policija 
sulaikė Parrą ant Long Is
land Expressway vieškelio, 
nusivarė į Mineolą, kur Par
ra pasimokė j o $5.05 už ga
zoliną ir $25 baudos už ban
dymą pabėgti nemokėjus.

N'ew Yorke 1960 metais 
jau buvo 35,633 automobi
lių nelaimės ir jie užvažia
vo 10,132 kartus ant praei
vių. Laike nelaimių užmušė 
614 žmonių ir sužeidė 36.063.

vienin g a i 
sveturgi-

demokra-

Abner Green sukaktis
Metinę jo sukaktį komite

tas paminėjo sekamu pa
reiškimu spaudoje:

'Šiandien mes pagerbiame 
atmintį Abnerio G r e en, 
Amerikos Komiteto Svetur- 
gimiams Ginti sekretoriaus, 
kuris mirė 1959 metų rug
sėjo 5 d. Pagerbdami, mes 
pasižadame vykdyti toliau 
jo vadovautą darbą.

Abner Green simbolizavo 
Amerikos žmonių progre- 
syvio ir demokratinio sluok
snio geriausią elemen
tą. Amerikietis, išsimoksli
nęs ir gabus, jis galėjo savo 
talentą ir energiją išnaudo
ti savo materialiam pasi
tenkinimui ir piačiai pagar
bai savo pasirinktoje srity
je. Vietoje to, jis stojo gin
ti sveturgimius amerikie
čius.

Abner Green gyvenimas 
ir veikla per 25 metus Ame
rikinio Komiteto vadovybė
je atstovauja skaistų lapą 
Amerikos žmonių kovos už 
demokratiją ir taiką. Dideli 
a (siekimai sveturgimių tei
sių apgynime, 
vykdomi pačių 
mių, . pastiprino Jungtinių 
Amer. Valstijų 
tiios tvirtovę. Jo gyvenimas 
ir darbai yra akstinu mums 
visiems būti ryžtingais ir 
pramatančiais sunkioje, il
galaikėje kovoje.

Jo supratimas Amerikos 
paveldėtos laisvės leido jam 
suprasti, kokią demokrati
jos išdavystę reiškė Walter- 
McCarran Imigracijos įsta
tymas. Jis aiškiai įrodė, kad 
nedavimas pilnų pilietinių 
teisių čiagimiams, leidžia 
Justicijos departmentui pa
didinti puolimą natūrali-, 
zuotų piliečių, atimant jiem 
pilietybę nupilietinimu. Jis 
pagreitino amžinąją laisvų^ 
žmonių kovą už teisę pasi
likti laisvais.

Pasižadėdami tęsti Ame
rikos Komiteto Sveturgi- 
miams Ginti darbą, mes 
kreipiamės į visus laisvę 
mylinčius žmones stoti į 
veikimą su padidinta ener
gija, kad Abner Green sva
jonė ir troškimai taptų tik
rove sveturgimiams, ir vi
siems liaudies sluoksniams 
—taptų amžina atmintimi 
jo nesavanaudiško p a s i- 
šventimo taip kilniam rei
kalui.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Mėsininkas, prie kiau

lienos. Augantis biznis, yra vietų 
patyrusioms prie piaustymo ir už
mušimo galvijų. Skambinkite EL. 
7-9189 arba OR. 8-0878. Galite as
meniškai kreiptis: DELAWARE 
VALLEY PORK PRODUCTS. Rich
boro, Pa. (72-73)

PARDAVIMAI
Miami, Fla. Parduodu 3 šeimų 

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

(70-74)

Po miestą pasidairius
Long Islando pakraštyje 

vieni žmonės bijosi maudy
tis, nes rykliai dažnai paslA 
rodė. Gi ties Babylon, Bay 
Shore ir eile kitų miestelių 
jūrų bangos išmetė tūks
tančius negyvų žuvų, ungu
rių, vėžių ir pakilo dvoki
mas.

Švaros departmental to
nais jas surenka. Sveikatos 
skyriai sako, kad pavojaus 
nėra. Kol kas dar nežino 
priežasties, kodėl tiek daug 
negyvų žuvų Jūrų bangos 
išmeta.

Iš priežasties Pennsylva
nia geležinkeliečių streiko 
nemažai Long Island žmo
nių vargsta. Mat, Long Is
land geležinkelių kompani
jos traukiniai eidavo į Penn. 
stotį. Kada ten streikas, tai 
jie keleivius atveža tik į 
kraštutines miesto stotis, 
iš kur jie turi darbą pa
siek jau miesto traukiniais 
arba busais. ą

Queens miesto dalies kon- 
gresmanai ir kiti politikie
riai kalba, kad “bus sulai
kytas “lėktuvų triukšmas”. 
Tai sena jų pasaka. Mažai 
randasi žmonių, kurie tikę-' 
tų tam monui 
įi engti 
me jų

Orlaukiai 
mieste, tai ir turi- 

triukšmą.

Yorko miesto virsi-New 
ninkai davė 177 šaukimus į 
teismą namų savininkams, 
kur namuose rado žiurkių 
ir kitokių nešvarumų.

Pas buvusį kalinį Frank 
Federico, Astorijoje, slapti 
policininkai surado narkoti
kų $3,000,000 vertės. Suėmė 
jį ir kelis jo pagalbininkus.

A

Corona miesto dalyje po
licija sulaikė Septynis jau
nuolius'f arp 16-kds ir 119 
metų amžiaus. Jų tarpe yra 
ir Edward Plakštis, 16 me
tų. Kaltina, kad jie įsivilio
jo į automobilį 14-kos metų 
mergaitę ir bandė ją išprie
vartauti.

į

1

Policija suėmė Jamesą 
McCreedy, 18-kos metų am
žiaus jaunuolį, iš Long Is
land City. Jis jau ketvirtu 
kartu pavogė automobilį. 
Paleistas tik po $3,500 kau
cijos.

PRANEŠIMAI
LLD 1 kuopos mitingas jvyks 

rugsėjo 9-tą d., 7 vai. vakaro, Li
berty Avė. ir 102 St., Ozone Park. 
Visi nariai dalyvaukime, atsiimsi- 
me naują knygą ir pasitarsime or- 
ganiacijos reikalais Lauksime vi
sų. Valdyk®

I

OZONE PARK
Liet. Namo Bendrovės direktorių 

susirinkimas jvyks pirmadienio in
kare, rugsėjo 12 d., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė. Valdyba

I
IŠ

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 14 d., 7:30 vai. vak.. Lais
vės salėj. Nariai dalyvaukite, nes 
bus išduodama nauja 
kite, mišios pasibaigė." 
portas iš parengimo.

knyga—“Eį-
Bus ir ra-

Valdyba.
(73-74)

MATTHEW A.
BUYUS
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■ ■ (BUYAUSKAS)

• LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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; • Newark 5, N. J. 1
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