
LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalls Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje ............ ■.......   $10.00
Kitur užsienyje ............................ $12.00
Jungtinėse Valstijose ...................... $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

■   ...................... — ........................................................... .....................—.................................... .......—1 /— -------------------------- —.................... —

* * * * Ozone Park 17, N. Y. Antr., balandžio (April) 5,1960 * * « «

LAISVE-LIBERTY
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avenue
Ozone Park 17, N. Y.

Telephone Michigan 1-6887

PRICE 10c A COPY

No. 28 METAI 49-ji

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Naujiems žygiams. 
Jau atsiliepia ir čia. 
Hitlerio pėdomis. 
Jiems irgi patiktų. 
Apie Kristų. 
Kitoms bažnyčioms.

Gražiai, matyti, praėjo Lie
tuvos Komunistų Partijos su
važiavimas. Iš plataus suva
žiavimui sekretoriaus Antano 
Sniečkaus pranešimo matosi, 
kad Lietuvos vadovybė mojasi 
naujiems dideliems žygiams. 
Toliau pakils žemės ūkis, 
pramonė, kultūriniai darbai. 
Ranka rankon eis visos liau
dies būklės gerėjimas.

Visa Lietuva ruošiasi 'iškil
mingam 20-ųjų tarybinės san
tvarkos metinių minėjimui. J 
Vilnių ta proga suplauks de
legacijos iš daugybės kraštų. 
Reikia tikėtis, kad toje iškil
mėje dalyvaus ir Amerikos 
lietuvių grupė. Būtų labai 
gražu.

Dar vienas pranešimas iš

Negrų “Sitdown” streikai 
ir liaudies jiem pritarimas

Numatoma krizė; 
vaikų nepriežiūra

N. J. valstijoj organizuosis 
smulkūs vištų farmeriai

Washingtonas. — Negrų 
kova už savo teises pagalba 
sėdėjimo streikų virto pla
čiu judėjimu Jungt i n ė s e 
Valstijose. Pietinėse vals
tijose ji dažnai baigiasi su
sirėmimais.

Atlanta mieste, prie di
džiulės Rich’s krautuvės, 
šimtai negrų ir šimtai bal
tųjų vieni prieš antrus pi- 
kietavo. Ten buvo išpla
tinta apie 25,000 lapelių.

Hampton, Va., demonst
ravo 1,300 negrų studentų 
iš Institute of Hamptono. 
Marshall (Texas), Rich
mond (Va.), Savannah 
(Ga.), Charleston (West 
Virginia) ir eilėje kitų 
miestų nėra tos dienos, kad 
neužsidarytų baltųjų val
gyklos ir krautuvės, kurios 

nenori negrams patarnauti.
Hamptono negrai stu

dentai išsiuntinėjo apie 200 
laiškų universitetams ir ko
legijoms, prašydami užtari
mo. Negrų kovai gavo pri
tarimo nuo Atlanto iki Ra
miojo vandenyno.

Bostone Woolworth krau
tuves pikietavo virš 400 
baltųjų studentų iš Har
vard Mass. I n s t i t u te of 
Technology. Los Angeles 
mieste virš 500 žmonių, 
daugumoje baltųjų, pikieta
vo 21 krautuvę ir valgyklą.

Panašiai buvo ir eilėje ki
tų miestų. Pietų rasistai, 
kurie manė, kad jie lengvai 
susidoros su negrų “sit- 
down” streikais, labai apsi
riko. Kova už negrų rasės 
teises plečiasi visoje šalyje.

Washingtonas. — Senato 
specialus komitetas nedar
bo reikalais numato, kad 
mūsų nedarbas didės, jeigu 
nebus imtasi rimtų priemo- 
monių jo sulaikymui. Per 
būsimus 10" metų priaugs 
13,500,000 žmonių, kuriems 
bus reikalingas darbas. 
Kur jį surasti? Technika 
vystosi ir mažiau reikalin
ga darbininkų. Kitose ša
lyse plečiasi industrija ir 
joms JAV gaminių vis ma
žiau reikės.

Komitetas daro kelis pa
tarimus, bet jie mažai ža

Jau atsidaro oro kelias 
tarp Maskvos ir New Yorko

da pagalbėti. Nė vienas 
komiteto narys neužsiminė, 
kad reikalinga trumpinti 
darbo valandos.

Baltojo Namo sušauktoje 
jaunimo ir vaikų konferen
cijoje buvo iškelti faktai, 
kad mūsų šalyje 13,000,- 
000 vaikų gyvena ir auga 
skurde, nes jų maitintojų 
metinės įplaukos žemiau 
$3,000. Prie dabartinio 
pragyvenimo brangumo iš 
tokių įplaukų vaikai nega
li gauti pakankamai tinka
mo maisto.

Atlantic City, N. J. —i tas. Farmeriai karščiausiai 
Ambassador viešbutyje įvy-jjį sveikino. Hoffa) pasiūlė 
ko ' suvažiavimas New Jer-į jiems organizuotisir paža- 
sey valstijos farmerių, ku
rie aprūpina didmiesčius 
kiaušiniais. Suvažiavime 
dalyvavo virš 1,500. Jie sa
kė, kad valstijoje tokių far
merių yra virš 5,000.

Kiaušinių pristatytojai 
skundėsi, kad ji-e yra labai 
skriaudžiami. Kada yra 
aukščiausios kainos, tai jie 
už didelius, baltus kiauši
nius gauna tik 30 centų už 
tuziną, o 1959 metais kai
na buvo nupuolus net iki 
24 centų.

Į suvažiavimą atvyko 
James R. Hoffa, Interna
tional Brotherhood of 
Teamsters unijos preziden- 

dėjo pagalbą. Iš dalyvau
jančių tik vienas balsavo 
prieš organizavimąsi. Far
meriai išrinko tam reikalui 

i komitetą.
Hcffa sakė, kad farme- 

j riai ir tymsteriai turi daug 
i bendro, nes pastarieji kiau- 
i šinius pristato į New Yor- 
ką, Philadelphiją ir kitus 
miestus. Jis sakė, kad far
meriai neturi laukti “ste
buklų,” kova bus nelengva.

Hoffa smarkiai kritikavo 
New Yorko komercinę 
spaudą. Jis sakė, k a d ta 
spauda iškraipo žinias apie 
darbininkų ir unijų kovas, 
o y pati ngai “ The Ne w Y ork

■ Times” apie teamsterius.
Vilniaus, “Literatūra ir me
nas“ rašo apie įvykusį Lietu
vos Rašytojų sąjungos valdy
bos plenumą. Daug ir pla
čiai kalbėta apie rašytojų ro
lę ir uždavinius šiais istori
niais laikais.

Lietuvos rašytojai neatsiliks 
niio visos darbo liaudies. Jie 

wfasys, jie kalbės, jie kurs už 
. naujus socializmo laimėjimus. 

- V Man patinka Rašytojų są
jungos pirmininko Edvardo 
Mieželaičio susirinkime iš
keltas šūkis. Jis pasakė: ■

“Dabarties tema, dabarties 
mintimis ir jausmais turi al
suoti naujieji mūsų kūriniai.“

Mažo Dijon miestelio senas 
katalikas majoras Felix Kir 
paklausė kardinolo prisakymo 
ir nepasitiko Chruščiovo.

Ar žinote, kad’ tas įvykis 
jau atsiliepė ir Amerikoje? 
Tai vanduo malūnui tų, kurie 
čia priešingi nominavimui ka
taliko į šalies prezidentus. 
Išsigando ir sen. Kennedy. 
Jis bažijasi, kad, tapęs pre
zidentu, jis nesiskaitytų su 
tokiais katalikų bažnyčios pa
tvarkymais.

Vakarinės Vokietijos prem
jeras Adenaueris nuvyko pas 
popiežių, pabučiavo jam ran
ką ir su pasididžiavimu pa
reiškė :

L“lPats dievas davė Vokieti
jai specialią misiją gelbėti 

^Europą.”
\ Tai žodis žodin prakeikto- 

'■jd Hitlerio filosofija. Ade
naueris eina Hitlerio pėdomis. 
Pavojus visai žmonijai.

“Dirvos“ redaktorius Balys 
Gaidžiūnas esąs įsitikinęs, kad 
“be stiprios Vokietijos’’ nė 
kalbos negalį būti apie “išva
davimą Lietuvos.“

Vadinasi, lietuvių tautos 
priešai laukia pagalbos iš nau
jai atgimusio Vokietijos hit- 
lerizmo. Adenaueris jiems at
rodo jų piktųjų vilčių įsikūni
jimu.

Iš tos pačios Francūzijos 
rašoma, kad ten vienoje vie
toje laikraščių reporteriai pri
simygę klausinėjo Chruščiovą 
apie- Kristų. Jis gi, jiems at
sakęs:

‘Daug kas yra Kristuje 
bendro su mumis komunistais. 
Bet aš nesutinku su juo, kai 
jis sako, kad jei tau kas su- 

< duoda į dešinį veidą, tai atsuk 
kairįjį.

“Aš tikiu kitokiu principu. 
Jei man kas suduos į kairįjį 
veidą, tai aš taip kirsiu jam 
į dešinįjį, kad jam net galva 
nukristų.

Liaudies sukilimas 
Pietų Afrikoje

žmo-Capetown. — Įvykius.portų sistemą, masės
Pietų Afrikoje negalima 
priskaityti prie paprastų 
riaušių, tai yra masinis ir 
revoliucinis liaudies sukilk 
Ynas prieš nepakenčiamas 
sąlygas, rašo B. Butning.

Sukilimo priešakyje Sto
vi Mangaliso R. Sobukwa, 
Pan-Afrikos Kongreso va
das ir Witwatersrando uni
versiteto mokytojas. Pan- 
Afrikos Kongresas iškėlė 
reikalavimus:

1. Panaikinti pasportų 
sistemą,

2. Įvesti ne mažesnę al
gą. kaip $98 per mėnesį, ir

3. Panaikinti diskrimina
cijas ir negrų baudas.

Visoje šalyje sujudo neg
rų masės. Dar pirm Jungti
nės Pietų Afrikos vyriau
sybė nutarė panaikinti pas-

WASHINGTONAS.-An- 
glijos premjeras Macmilla- 
nas labai nepasitenkinęs, 
kad. yra kliūčių Anglijos 
prekybai su Jungtinėmis 
Valstijomis.

1958 m. taksų mokėjimo 
sąskaitos rodė,. kad 7,600,- 
000 šeimų, tai yra, 36 pro
centai visų šeimų skaičiaus, 
per metus gavo mažiau $2,- 
000 įplaukų.

“Taj toks vienintelis mano 
skirtumas su Kristumi. Kris
tus labai gerai padarė, kai jis 
su bizūnu iš bažnyčios išva
rė piniguočius.“

Nežinia, kiek šioje žinioje 
yra tiesos.

Kalbant apie bažnyčias, ge
rai elgiasi Episkopalų bažny
čios kunigai, kai jie viešai gi
na negrų pilnas teises užkan
dinėse. Jie užgiria jų “sėdji- 
mo” protestus.

Geras pavyzdys kitoms baž
nyčioms. Nieko nesigirdi iš 
katalikų bažnyčios. Tyli ir 
lietuviai kunigai.

Gera žinia ir ta, jog kartu 
su prezidentu Eisenhoweriu į 
Tarybų Sąjungą vyks ir jo 
žmona su anūkais.

nių juos jau degino.
Po įoA• kai J Sharpęvįllėję .vai. “Comąt’Lpradės škrajo-

ir Lango 'miestuose' buvo 
užmušta 80- negrų i demon
strantų, o'laike jų- laidojimo 
dar apie 20 žmonių žuvo, 
tai sujudo masės ‘visoje ša
lyje. Kiekviename mieste, 
miestelyje ir sodžiuje žmo
nės reikalauja, kad būtų 
pabaigtos diskriminacijos 
prieš negrų rasę.

Jungtinė Pietų Afrikos 
vyriausybė mobilizuoja re
zervistus, didina armijos ir 
policijos jėgas, siekia pa
smaugti liaudies judėjimą. 
Bet ar galės tą padaryti? 
Ar nusileis virš 10 milijonų 
vietos negrų gyventojų ? 
Kas bus kitose Afrikos ša
lyse, kolonijose ir pusiau- 
kolonijose?

Sumokės $10,000,000 
už spalgenų triukšmą

Washingtonas. — 1959 
metais, prieš Thanksgiving 
Day, JAV Sveikatos, Ap- 
švietos ir šalpos departa
mentas paskelbė, kad spal
genų augintojai purkščia 
chemikalais, nuo kurių pas 
gyvūnus atsiranda vėžio 
liga. \

Spalgenų auginto j a i 
nuo tp paskelbimo bizniš- 
kai nukentėjo. Todėl jie 
apskundė vyriausybę. Spal
genų tikrinimąi nepatvirti
no pavojaus. Todėl JAV 
valdžia siūlo spalgenų au
gintojams virš $10,000,000 
atlyginimo už jų nuosto
lius.

Pekinas. — Atsidarė Kini
jos Liaudies Respublikos 
Kongreso (parlamento) po
sėdžiai. Dalyvauja 1,063 de
putatai.

Londonas. — Anglijoje 
pasireiškė platus reikala
vimas mažinti NATO kari
nes jėgas.

Maskva. — Su pradžia 
balandžio atsidaro “jbt”i 
lėktuvais susisiekimas tarjp 
Maskvos ir ;New Yorko. 
Pradžioje skraidys sekamų 
kompanijų lėktuvai:

Balandžio 2 d. British
European, Airways lėktų- 

tl tarp Londono ir, Mask
vos, tarp Londono ir New 
Yorko jie* jau skrajoja. >

Balandžio 7 d. belgų Sa- 
bena Airlines “B-707” lėk
tuvai du kartus per savaitę 
skrajos tarp M a s k v os ir 
New Yorko, su apsistojimu 
15-ai minučių Briuselyje.

Air France “Caravelle” 
lėktuvai skris du kartus 
per savaitę tarp New Yor-

Prasidėjo dideli 
upių potvyniai

Chicago. — Pereitoji žie
ma buvo gili. Kai kuriose 
valstijose iškrito virš 100 
colių sniego. Numatoma, 
kad upių išsiliejimai bus 
dideli. Vietomis jie jau 
prasidėjo.

Nebraska, Iowa, So. Da
kota, Kansas ir Missouri 
valstijose eilė upių išėjo iš 
krantų. Labai • nukentėjo 
Fremont (Nebraska) gy
ventojai. Virš 20,000 turė
jo kraustytis iš gyvenamų 
namų. Vietomis pašaukta 
Nacionale gvardija ėmonių 
pagalbai.

Ant namą nukrito 
bombinis lėktuvas

Little Rock, Ark. — MilT 
žiniškas bombinis lėktuvas 
nukrito ant miesto namų. 
Lėktuvas buvo “jet” rūšies, 
šešių’motorų, skiriamas to
limam bombardavimui.

Jis susprogo ore ir de
gančios dalys nukrito. Su
degė aštuoni namai ir apie 
10 apdegė.

Sprogimo laiku žuvo trys 
lakūnai. Iš civilinių sudegė 
du žmonės, o apie pora de- 
sėtkų apdegi iš jų penki 
labai skaudžiai.

, ko ir Maskvos, su apsistoji
mu Paryžiuje. (

Scandinavian Air lines 
lėktuvai prądęs skrajoti ba
landžio 4 dieną. Jie skris 
tris kartus per savaitę tarp 
New Yorko - ir Maskvos, 
vienas apsistos Stockholme, 
o du Kopenhagoje. ; į 
[. Pan-American .Airways 
kompanija veda derybas su 
TSRS vyriausybe tiesiam 
jos lėktuvų skraidymui tarp 
Maskvos ir New Yorko.

Royal Dutch Airlines 
K. L. M. “Electra,” o vė
liau “DC-8-S” lėktuvai pra
dės skrajoti balandžio 4 d. 
su apsistojimu Amsterda- 
me.

Vis siaučia teroras
Piety Afrikoje

Johannesburgas. — Jung
tinės Pietų Afrikos vyriau
sybė armijos ir policijos 
pagalba bando palaužti 
negrų protestus. Visoje ša
lyje eina masiniai areštai. 
Vien žymių vadų yra suim
ta virš 360, o paprastų 
“prasikaltėlių” kelis kartus 
daugiau.

Kai kur policija ir armi
ja tūkstančius negrų suva
rė į namus, arba vielomis 
aptvertus daržus ir laiko.

Parlamente nubal savo 
nulegalizuoti Afrikos Tau
tinį Kongresą ir Pan-Afri
kos Kongresą.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pakvietė savo 
ambasadorių L. E. Thomp- 
soną iš Maskvos. Sakoma, 
kad reikia su juomi pasi
tarti pirm viršūnių konfe
rencijos. V

Havana. — Kubos val
džia sako, kad amerikietis 
W. Shergales meluoja, būk 
jis buvo Kubos valdžios nu
samdytas skristi į tą šalį.

Briuselis. — Žydų orga
nizacijos laikė suvažiavi
mą. Delegatai sutiko, kad 
kapitalistinėse šalyse atsi
gavo hitlerininkai.

Washingtono planai 
Kubos reikalais t ■ J;

Washingtonas. Arthur 
Krock? tarėsi; su; ; valdinių- 
kais Kubos reikalais, g

* Krock nubodo, kad"Wash- 
ingtone jau ~ buvo paėmė 
viršų tie sluoksniai, kurie 
linkę pavartoti Amerikos 
valstybių Rio sutartį “ap
saugojimui šio kontinento 
nuo komunizmo”. To sėk
mėje iš Kubos buvo atšauk
tas ambasadorius P. Bon- 
salis. Bet Lotynų Ameriko
je augantis judėjimas už 
išsilaisvinimą iš po JAV 
politikos privertė nuo tos 
politikos atsisakyti. Todėl 
Bonsalis grįžo į Kubą.

Krock rašo, kad dabar 
jaučiama, jog prieš Kubą 
nebus pavartota militarinė 
jėga, jeigu ji jėgos pagalba 
nebandys Jungtines Valsti 
jas versti pasitraukti iš 
Guantanamo karo laivyno 
bazės.

Vladivostokas labai 
smarkiai auga

Maskva. — Vladivosto
kas, Tolimuose Rytuose, 
yra didžiausia Tarybų Są
jungos prieplauka. Dabar 
miestas turi apie 300,00 gy
ventojų. Statoma labai 
daug įvairių įmonių, apie 
20 fabrikų ir daugiausiai 
gyvenamų namų.

Pereitų metų pabaigoje 
Chruščiovas apsilankė Vla
divostoke. Tuo kartu buvo 
užsienio korespondentų. Jie 
matė, kad krautuvės pilnos 
visokių reikmenų. Daugelis 
rado, kad Vladivostoke 
geriau gyvena žmonės, ne
gu tokio dydžio miestuose 
europinėje Tarybų Sąjun
goje.

Washingtonas. — Kon
greso Užsienio Reikalais 
Komitetas nutarė, kad JAV 
neduotų ekonominės pagal
bos Kubai.

Bet prieš Kubą bus pa
naudotas ekonomijų L? 
spaudimas. Jungtinių Vals- 
tŲiį turistai jau nevažiuoja 
į Kubą, d ji iš jų turėdavo 
nemažai pelno. Išvežimai 
nukirsti, sulaikyta ir JAV 
ekonominė pagalba. Ateito
je dar gali būti sulaikytas 
iš Kubos į JAV įvežimas, 
užšaldyta Kubos finansai 
JAV bankuose, nutrauktas 
telefono ir radijo susisieki
mas, ir, pagaliau, nutrauk
ta diplomatiniai ryšiai. Su
prantama, Jungtinės Vals
tijos gali imtis ir kitokių 
žingsnių, jeigu.- ten kas “ne
paprasto neatsitiktų”.

New Yorkas. — Automo
bilistas parmušė Mrs. F. D. 
Rooseveltienę ir sužeidė ko- 
ją. Prezidento našlė jau su
laukus 75 metų amžiaus.

Ekstra
Paryžius. — Francūzijos 

prezidentas De Gaulle ir 
TSRS premjeras ChruŠčio- 
vas išleido pareiškimą. Jie 
sako, kad dabartiniu laiku 
pasaulyje svarbiausias rei
kalas — eiti prie nusigink
lavimo. Apie pareiškimąj 
rašysime plačiau.

Phnompenh. — Mirė, 
Kambodžios karalius Sura- 
maritas, sulaukęs 64 metų 
amžiaus.

Ciudadas. — Visoje Do
minikos respublikoje žmo- 
nių sujudimas prieš Trujil
lo diktatūrą.

Geneva. — TSRS delega
tas nusiginklavimo konfe
rencijoje sakė: “Jeigu Vąš
karai nesutinka per ketvė* 
ris metus nusiginkluoti, tai ;• 
lai- pasiūlo savo laiką, o 
mes į tai kreipsime dėmė-
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Jungtines Valstijos, Kuba 
ir Rio de Janeiro sutartis

KUBOS RESPUBLIKA jau yra pasirengusi išeiti 
iš Pan-American Konferencijos rėmų. Tuo reikalu aiš
kiai pasisakė Kubos premjeras Fidel Castro.

Pirmoji Pan-American Konferencija įvyko Wash
ingtone 1889—1900 m.m. Po to įvyko šešios ar septynios 
konferencijos kitų respublikų sostinėse. Į konferenciją 
sušaukiamos visos 21 Amerikos respublikos.

Pradžioje Pan-American Konferencija statė tikslu: 
apsaugoti Amerikos kontinentą nuo Europos ir kiįų 
kontinentų įsikišimo. Tikrumoje, Jungtinės Valstijos su- j 
darydavo sau galimybę, kad visos 21 amerikinės respub
likos laikėsi bendros politikos.

Užtenka pažvelgti į Jungtinių Tautų asamblėjas. 
Kaip balsuoja JAV delegacija, taip balsuoja ir visų kitų 
Amerikos respublikų delegatai. Prieš kelerius metus net 
buvo pasakojamas, toks anekdotas: ‘‘Jeigu Jungtinių 
Valstijų delegatas pasikaso galvą, tai tą patį padaro ir 
visų kitų Amerikos respublikų delegatai...’”

Prieš trylika metų Rio de Janeiro, Brazilijos sosti
nėje, įvyko Pan-American Konferencija. Ten prie “ap
saugojimo Amerikos nuo kitų šalių intervencijos”, buvo 
prikergtas priedas, būtent, kad ją reikią apsaugoti ir 
nuo komunizmo^ Toje konferencijoje buvo sudaryta for
mulė: jeigu kurioje Amerikos respublikoje įsigalės ko
munistai, tai kitos Pan-American Konferencijos narės 
galės imtis žingsnių “komunistiniam pavojui pašalinti”, i

Kaip žinome, dabar mūsų šalyje yra vedama propa
ganda prieš Kubą. Kovo pradžioje JAV Valstybės sek
retorius išstojo prieš tą šalį. Jis sakė, kad Kubos vy
riausybėje ėsą komunisų simpatikų, ir tvirtino, kad 
Pan-American Konferencijos valstybės, pagal Rio kon

ferencijos nutarimą, gali imtis žingsnių pašalinimui ko
munistinio pavojaus. , s

Kovo 28 d..Kdbos premjeras Castro į tai atsakė. 
Kalbėdamas apie komunistams pritarėjus Kubos vyriau
sybėje, jis pareiškė: ,

“Tuo klausimu galima taip pasakyti: vienaip galvo
ja bartenderis, o kitaip gėrikai“.

Kas dėl grąsinimų pavartoti prieš Kubą Rio konfe- 
•• fencijos nutarimą, Castro sakė:

“Išeina, kad jie grasina panaudoti Lotynų Amerikos
- žmones prieš mus... Jie gąsdina mus sudarymu koalici
nės intervencijos. Bet mes nesijaučiame turį pildyti Rio 
konferencijos nutarimus, nes po tais nutarimais nepasi
rašė revoliucinė Kubos vyriausybė”.

Kas dėl Kubos komunistų, tai Castro sakė: “Pirma 
Jungtinių Valstijų turčiai buvo atstatę kanuoles prieš 
Kubos Liaudies Socialistų (Komunistų) partiją, o dabar 

: jau atsuko prieš mus... Tiesa, aš žinau, kad nei vienas 
Kubos komunistas nepasisakė prieš žemės reformą ir 
revoliucinės valdžios žingsnius. Ir jei komunistai su mu
mis sutinka, tai ką daryti? Tai ne mano kaltė”.

Atrodo, kad ne tik Kuba, bet su laiku ir kitos Loty
nų Amerikos valstybės nesiskaitys su Pan-American 
Konferecijos nutarimais, padarytais Rio de Janeiro, 
nei kitais. Lotynų Amerikos žmonės nepasitenkinę Jung

tinių Valstijų politika. Tai įrodė ten Niksono ir Eisen- 
’••hovverio apsilankymas.

Kai dėl sutarčių, tai jos netenka galios, kada šalyje 
-įvyksta perversmas, panašus, kaip Kuboje.

Jungtinės Valstijos, išsilaisvinusios iš Anglijos kolo
nializmo, nesiskaitė su Anglijos padarytomis sutartimis. 
..  Rusijos žmonės, nuvertę carizmą ir buržuaziją, at

sisakė nuo senu sutarčių.
Išdavikiškos valdžios. Kinijoje, jų tarpe Čiang Kai- 

šekas, buvo padarę daugybę sutarčių, pagal kurias Kini
ją pavertė į kitų šalių imperialistų koloniją. Kinijos 
liaudis, paėmus galią į savo rankas, visas tas sutartis iš
metė už tvoros. <

Irako valstybė buvo įkinkyta į Vakarų karo sąjun
gą (Bagdado sąjungą), bet kada liaudis nuvertė kara
liaus valdžią, įsteigė respubliką, tai atsimetė ir nuo tos 

•sąjungos.
Taip buvo Egipte ir kitose šalyse.
Ir nieko nėra nuostabaus, jei nauja Kubos vyriau

sybė nesirengia laikytis diktatoriaus Batistus padarytų 
'sutarčių, v

VAKARŲ VOKIETIJA 
GINKLUOJASI

’c*’-
_ Hamburgas. — V. Vokie
tija nuleido į vandenį nau
ją, naikintuvą, 2,850 tonų 
įtalpos. Tai bus greitas ka
ro. laivas.

v^.Tuo pat kartu pradeda 
•’.Statyti dvyliką submarinų, 
-po 350 tonų įtalpos kiekvie- 

R&s.
4 i« , • ----------------------------
. Washingtonas. — Mire 

is; Washington valstijos 
^'kohgresmanas R V. Mapk.

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

GAVO TSRS “AKMENŲ“
Newark, N. J. — Mokinė 

Linda Rodrigue^, kuri ko- 
lektuoja įvairius vertingus 
akmenėlius arba uolienas, 
kai kurių neturėjo. Ji para
šė Chruščiovui laišką, pra
šydama prisiųsti jai tų ak
menėlių. Ir gavo visas ketu
rias uolienas nuo TSRS 
Jaunimo organiz a c i j o s. 
Kartu gavo laišką, kuria
me jai paaiškino, kad 
Chruščiovas išpildo jos pra
šymą.

Rojus Mizara -

Sukanka 80 metų, kai gimė V. 
Mickevičių s-Kapsukas

(Pirmas straipsnis)
Balandžio 7 dieną sukan

ka lygiai 80 metų, kai gimė 
įžymusis lietuvių tautos sū
nus Vincas Mickevi Č i u s - 
Kapsukas.

Vincas Mickevičius (lite
ratūrinis slapyvardis Kap
sukas, ir tuo vardu Ameri
kos lietuviams jis yra žino
miausias) gimė 1880 balan
džio 7 dieną Būdviečių kai
me, Pajevonio valsčiuje, 
Vilkaviškio apskrity (da
bar Kybartų rajone), pasi
turinčio ūkininko šeimoje. 
Tėvai ryžosi sūnų išmokyti 
kunigu. Baigus penktą 

klasę Marijampolės gimną? 
zijoje,1 Kapsukas buvo rfu- 

1 vežtas į Seinų dvasinę 1 se
minariją, iš kur,' neišbuvūs 

' nei rti;etų, buvo paleistas dėl 
(anti-caristinės veikloms. Tuo
met buvo įstojęs į Mintau
jos gimnaziją, bet ir iš ten 
buvo pašalintas dėl to, kad 
veikė tautiniai demokrati
nio lietuvių judėjimo kai
riajame sparne.

Carinių žandarų perse
kiojamas, negalėdamas tęs
ti mosklo Rusijoj, jis 1901 
metais vyksta į užsienį, į 
Šveicariją, įstoja jis į Ber
no universitetą laisvu klau
sytoju^ studijuoja filosofi
ją ir politinę ekonomiją. 
Iš ten grįžęs, iš pradžių 
įstoja į Lietuvos demokratų ! 
partiją, kur būdamas reiš
kia simpatijas, r e v o liuci- 
niam judėjimui. Pagaliau, 
1903 metais Kapsukas įsto
jo į Lietuvos Social-demo- 
kratų partiją.

Per kurį laiką jis kovo
ja prieš Partijos vadovybę 
dėl taktikos klausimo—vy
riausiai dėl to, kad partija 
mažai kreipė dėmesio į že
mės ūkio darbininkus. Su
sitaręs su kitais, jis lei
džia savo laikraštį “Drau
gas,” skirtą d augi ausiai 
jaunimui ir gvildenantį že
mės ūkio darbininkų reika
lus.

Pats . Vincas Kapsukas 
įsijungia į darbą: organi
zuoti dvarų darbininkus ir 
valstiečius, šaukti juos į 
streikus už savo būvio ge
rinimą, už kovą prieš ca
rizmą. Tai buvo 1905-1907 | 
metų revoliucijos išvakarė
se, gyvenimas tuomet virte 
virė. Ir V. Kapsukas dar 
ir šiandien daugeliui -lietu
vių darbo ’žmonių yra žino
mas kaip pats žymiausias 
ano meto’ Lietuvos žemės 
ūkio darbininkų vadovas ir 
jų reikalų gynėjas . Jis he 
tik kovojo už jų kasdiėhinio 
būvio gerinimą, bet ' ir - ska
tino, ruošė?’ juos revoliuci
nėms kovoms. Viename ;sa- ( 

vo redaguoto laik r a š č i o 
“Draugas” numery, 1904 
metais, Kapsukas rašė:

Ir mums reikia gerai su
prasti šią valandą, reikia rū
pintis, kad iš nežinių neišmuš
tų mums revoliucijos adyna, 
reikia rengtis į kovą su gink
lais rankose . . . Mūsų darbo 
pamatas—viešpataujanti kla
sių kova, mūsų idealas—pri
vatinės nuosavybės išnaikini
mas . . .

Revoliucinės kovos, 
kalėjimas, katorga

Užsiliepsnoja 1905-1907 
metų revoliucija, Suvalkijo
je paskelbiamas karo stovis. 
LSDP Centro Komitetas 

siunčia V. Kapsuką vado
vauti revoliuciniam judėji
mui Marijampolėj^ ; '

Jis pirmiausia vyksta į 
1 Tilžę; Prūsi jori?<. atsi
šaukimų ir kai Lurių gink
lų. Jų gauna. Grįžta at
gal į Lietuvą.

Apie tai jis prisimena:
Ant savęs buyau pasiėmęs 

tam tikruose krepšiuose, pa
našiuose į kunigo arnotą, ne
mažiau 30 svarų atsišaukimų, 
porą brauningų ir kulkų. Per 
petį po ilgu ploščium persi- 
rišau šautuvą — norėjau nu- 
vežt parodyt, kokius šautuvus 
partija perka...
'Bet Virbalio muitinėje jis 

vos vos nepakliuvo į žanda
rų nagus. Laimė, kad tai 
buvo kūčių vakaras; muiti
nės tarnautojas buvo tru
putį “paėmęs ant drąsos,” 
tai V- Kapsukui pavyko už 
50 kapeikų kyšį išsipirkti. 
Ir jis laimingai pasiekia 
Marijampolę.

Čia netrukus tampa areš
tuotas . Pirmiausia patalpi
namas į Marijampolės kalė
jimą, vėliau perkeliamas į 
Kalvarijos, o iš ten, po po- 
roš mėnesių, nugabenamas 
į Suvalkų kalėjimą. Iš čia 
ruošia pabėgimą.

Susisiekęs su laisvėje 
esančiais draugais, jis su
daro, taip: pasiduoda į li
goninę, o iš ten atvykę, iš 
laisvės draugai jį išlais
vina; V. Kapsukas iš kalė
jimo pabėga.

LSDP vadovybė siūlo V. 
Kapsukui vykti į JAV au
kų rinkti revoliucijai remti, 
bet jis nuo to atsisako. Ap
sigyvena Vilniuje ir čia re
daguoja “Naująją gadynę,” 
o vėliau’ “Skardą.”

Vėl suimamas
Provpkator i a m s įskun

dus, 1907. m? gegužės mė
nesį jis tampa areštuotas ir 
patalpintas Lukiškių, kalė
jimai!, kur išbūva .devynis 
mėnesius., Per tą laiką ca
rinė Valdžia ruošė V. Kap
sukui bylą, kurioje vyriau
siu kaltinimu btivo tai: su 
ginklu rankoje V jis ruošėsi 

nuversti carinę’ valdžią ir 
paskelbti Lietuvą nepri
klausoma valstybe! įvyks
ta teismas — Kapsukas nu- 
smerkiamas trejiems me
tams kalėjimo.

Iš Vilniaus Kapsukas 
etapu, pro Gardiną ir kitus 
miestus, siunčiamas į Su
valkų kalėjimą. Čia jam 
suruošiama nauja byla už 
ginkluoto iš kalėjimo pabė
gimo įvykdymą 1906 metų 
kovo 17 d.

Turime atsiminti, kad 
1908-1909 metai buvo pa
tys žiauriausi reakcijos me
tai Rusijoje. Kapsukas ir 
vėl teisiamas ir nusmerkia- 
mas aštuoneriems metams 
katorgos. Iš pradžių patal
pinamas Varšuvos kalėji- 
man, kur išbūva apie 20 
mėnesių.

Čia režimas labai aštrus, 
bet to nebodamas V. Kap
sukas daug skaito, lavinasi, 
palaiko ryšius su laisvėje 
gyvenančiaisiais. Pagaliau 
iš čia jį išveža į Vladimiro 
katorgą, Rusijoje.

Režimas čia dar aštres
nis, tikras katorginis. Il
gai jis buvo laikytas vie
nutėje. Čia, matyt, bus 
prasidėjusi ir V. Kapsuko 
liga — tuberkuliozė. Apie 
tai jis pats rašė:

Vladimire labai pasunkėjo 
■ mano liga. Ypatingai blogai 
jaučiausi vienutėje sėdėda
mas. Be plaučių ligos, tuo
met, matyt, prasidėjo pas ma
ne ir širdies liga. Kartais taip 
blogąį jausdavausi, kad net 
vilties' nustodavau,, , ar beiš
turėsiu katorgą... ,

1913 metais caro valdžia, 
minint 30Q metų Ronąanę- 
vų viešpatavimo ; sujkhktį, 
paskelbė kaliniainš amnes
tiją;' kuri labai mažai telle- 
tė politinius. Bet: kadangi 
Kapsuką skaitė “kriminali
niu” (dėl pabėgimo iš Su
valkų kalėjimo), tai ir jis 
buvo iš Vladimiro katorgos 
išleistas, bet tremiamas į 
Sibirą.

Išgabenamas jis į Jani- 
seisko apskritį ir guberni
ją, paliekamas J a 1 a n ė s 
valsčiuje.

Su žymiais bolševikais
Kalėjimuose V. Kapsu

kas susipažįsta su žymiais 
rusais revoliucionieriais, su 
J. M. Sverdlovu, kuris po 
Spalio revoliucijos buvo 
pirmuoju Tarybų Rusijos 
Veikiančiojo Komiteto pir
mininku, su M- V. Frunze, 
po revoliucijos ėjusio gyny
bos komisaro pareigas, ir 
su kitais revoliucionieriais.

Reikia atsiminti, kad 
prieš įkalinimą V. Kapsu
kas bolševiku dar nebuvo, 
tačiau metai, praleisti ka
lėjimuose, studijavimas, gi
linimasis į marksistinį-leni- 
ninį mokslą, į revoliucinį 
judėjimą, pažintys ’ su žy
miais revoliucionieriais jį 
darė bolševiku. Jo paties 
žodžiais:

Didžiąusiu pamėgimu aš 
studijavau tuomet pamatines 
marksizmo teorijos knygas. 
Tiesiog nauja apyrėgė man 
atsidarė įgijus aiškią mark
sistinę pasaulėžiūrą ir supra
tus visuomenės plėtoj i m o s i 
kelius. Aš tiesiog poezijos 
rasdavau marksizmo moksle, 
jo geležinėj logikoj ir aišku
me . . .

A. Sniečkus prie to pa
stebi: . v '

Nuodugnus susipažinimas su 
marksizmo ,-l eninizmo pagrin
dais padėjo Vincui Kapsukui 
■net sunkiausiais reakcijos me
tais nenustoti revoli u c i j o s 
perspektyvų.

Pabėgimas
Būdamas tremtyje, Kap

sukas vis galvoja apie pa

bėgimą iš Sibiro, apie ma
sinį darbą, jei ne Lietuvoj, 
tai užsienyje. Neužilgo jo 
ryžtas išsipildo: jis bėga iš 
tremties; bėga pro Maskvą, 
pro Lietuvą į Tilžę, vėliau į 
Karaliaučių.

Iš Vokietijos jis nuvyks
ta Austrijon. Šiuo metu 
pasitaiko reikšmingas jo 
gyvenime įvykis: jis susi
pažįsta asmeniškai su Leni
nu, tuomet gyvenusiu Aus
trijos Galicijoj, su juo ta
riasi, svarsto svarbias revo
liucinio judėjimo proble
mas. Šis su Leninu asme
ninis susitikimas Kapsuko 
ateities darbams turėjo le
miamos įtakos.

Būdamas užsienyje V. 
Kapsukas nenutraukia ry
šių su revoliuciniu darbi
ninkų judėjimu Lietuvoje. 
O kai 1913 metais Rygoje 
revoliucinė lietuvių social
demokratija pradėjo leisti 
savo laikraštį “Vilnis,” V.

Kas ką rašo ir sako
KOVA Už SANITARINĘ 
KULTŪRĄ LIETUVOJE

Kai praėjusią vasarą Ta
rybų Lietuvoje lankėsi pir
moji Amerikos lietuvių tu
ristų grupė, ji kai kur pa
stebėjo (kaimuose, mažes
niuose miestuose) stoką sa
nitarinės kultūros, stoką 
higienos. Na, ir šie turis
tai, susitikę su Komunistų 
Partijos bei Lietuvos vy- 
v y r i ausybės pareigūnais, 
tai atvirai jiems ir primi
nė.

Svečiams buvo atsakyta, 
jog visa tai yra gerai žino
ma Partijos ir vyriausybės 
pareigūnams, kad už sani
tarinę kultūrą yra kovoja
ma ir bus kovojama dar di
desniu i atkaklumu. IJTuo 
atžvilgiu Lietuvą mes pa# 
darysime pavyzdingiausia 
šąliūiiį”’ /sakė VšeiifLiųįnkąi 
turistams.

Tenka priminti, kad taip 
ir yra daroma. Štai, mūsų 
dėmesį i atkreipė atsišauki
mas - kreipimasis, kurį pa
darė Lietuvos Raudonasis
Kryžius, -profesines sąjun
gos ir LKJS CK. — visos 
trys organizacijos bendrai.

Kreipiamasi į visus Ta
rybų Lietuvos darbininkus, 
kolūkiečius, moksleivius ir 
inteligentiją “dėl sanitari
nės miestų bei kaimų būk
lės pagerinimo ir sanitari
nės gyventojų kultūros pa
kėlimo.” .

Paduosime mūsų skaity
tojams keletą būdingesnių 
ištraukų iš to Kreipimosi. 
Skaitome:

Medicinos darbuotojai! Ak
tyviau kovokite prieš 1 ligas, 
mobilizuokite visuomenės pa
stangas sanitarinei kultūrai 
gerinti, švarai miestuose ir 
kaimuose užtikrinti,, plačiau 
įdiekite, gyventojams higienos 
įgūdžius, gerinkite sanitarinį 
švietimą, būkite kovos už svei
katą tarybinio žmogaus gyve
nimą ir jo ilgą amžių prieš
akyje!

Pramonės darbuotojai ir 
darbuotojos! Kovokite už 
darbovietės švarą,, kasdien 
praktikuokite gamybinę gim
nastiką, laikykitės saugumo 
technikos taisyklių, kruopščiai 
gydykite, kad ir mažiausią 
darbo metu, gautą traumą; 
plėskite visuomenės judėjimą 
už sanitarinė^ kultūros kėlimą 
mūsų pramonės įmonėse.

Kolūkiečiai, kolūkietės ir 
žemės ūkio darbuotojai! Dirb
dami su žemės ūkio mašino
mis, griežtai laikykitės saugu
mo technikos taisyklių, kovo
kite už švarą gyvulininkystės 
fermose, ypač laikykitės šva
ros, gamindami pieno produk
tus, statykite liaujas ir prižiū
rėkite senas piltis, sutvarkyki
te šulinius; -prižiūrėkite, kad 
Sodybos būtų tvarkihgos ir 
■............... . .ii Mimi.ii. l.
2 p.--Laisvg (Liberty)—An 

Kapsukas buvo jos uolus, 
nuolatinis bendradarbis.

Savo laiške Leninui V. 
Kapsukas apie “Vilnį” ra-f1 
še: z

Rašydama apie liberalus, 
kurie Lietuvoje vadina save 
liaudininkais, ‘Vilnis’ pegai- 
lestingai demaskuoja jų pusi- 
numą, siekia ne bendradar
biauti su jais, o išvesti kuo 
ryškiausią ribą tarp jų ir so- 
cial-demokratų—turint galvo
je, kad žymi lietuvių inteli
gentijos dalis, kuri vaidina 
save socialdemokratais, bet 
bendradarbiauja su liberalais, . 
yra netvirtų pažiūrų, ši kriti
ka turi didžiulę reikšmę. Vi
somis jėgomis “Vilnis“ kovo
ja prieš nacionalinį uždaru
mą, pabrėžia būtinumą įvai
rių tautybių atstovams vieny
tis tiek politinėse, tiek ir kul
tūrinėse darbininkų organiza
cijose, nes tai geriausiai juos 
suartina.

>
Prasidėjus Pirmajam pa

sauliniam karui, V. Kapsu
kas vyksta į Škotiją.

Bet apie tai bus antrame 
straipsny. •*

švarios; papuoškite kolūkius- 
sodais ir žaliaisiais sodiniais; 
įrenkite ir sutvarkykite išvie
tes, sąšlavynus ir pamazgų 
duobes, naikinkite muses —- 
pavojingus mūsų sveikatos 
priešus, pieškite judėjimą už 
sanitarinės kultūros kėlimą 
respublikos gyvenvietėse.

Mokytojai ir moksleiviai! 
Aktyviai kovokite už sanitari
nę kultūrą mokykloje ir na
mie, siekite švaros ir jauku
mo klasėse, bendrabučiuose ir 
mokyklų kiemuose, puoškite 
gėlėmis ir žaliaisiais sodiniais 
mokyklas bei internatus. Kiek
vienas moksleivis turi griežtai 
laikytis asmeninės higienos 
taisyklių, turi rodyti sanita
rinės kultūros pavyzdį savo 
šeimoje ir visuomenėje.

Tarybų Lietuvos inotetys! 
Nuo jūsų priklauso augančios 
kartos sveikata, todėl »skiepĮy- 
Ipte^savo ..jvaikams , higįęno^ 
jgūd^įM.. AtiftMiai
koV(5m~W švarą iY’SVSmąJ 
buitį šeimoje.. Kiekviena mo
tina turi atminti, kad jos svar
biausias uždavinys yra ugdyti 
sveiką ir sąmoningą komuniz
mo statytojų kartą, kurią gą- 
lėtų džiaugtis ir didžiuotis vi
sa mūsų liaudis.

Komunalinio ūkio darbuoto
jai! Užtikrinkite, kad kiemai
ir sanitariniai įrengimai būtų 
laiku valomi, prižiūrėkite, kad 
gerai veiktų kirpyklos, pirtys, 
skalbyklos ir. kitos buitinio 
aptarnavimo įmonės.

Maisto pramonės, prekybos 
ir viešojo maitinimo darbuo
tojai! Gamindami ir laikyda
mi maisto produktus, griežtai 
prisilaikykite higienos bei sa
nitarijos reikalavimų; aprū- 

i pindami gyventojus maisto 
! produktais, nepažeiskite as- 
| meninės higienos ir sanitari
jos taisyklių.

j KAUNE POTVYNIO 
|IŠ VISO NEBUS

Smetonininkų “Dirva*” 
(Clevelande) paskelbė, jog, 
girdi, šiemet “Kauno pp-^- 
tvynio pavojus sumaw- 
jęs...” Mes gi galime pa
sakyti, jog šiemet Kauho 
potvynio visai nebus, ka
dangi perviršis vandens, 
kurio kiekvieną pavasarį 
susidaro Nemune, nueis į 
Kauno jūrą.

DeL VANDENS TAUPŲ 
PRIE DELAWARE UPeS

Philadelphia, Pa. — Ar
mijos inžinieriai pagamino 
planą, pagal kurį prie De
laware upės galima įrengi 
ti 11 vandens taupų, iš ku
rių vanduo būtų, teikiamas 
per 260 mylių, ir aprūpin
tų 21,000,000 žmonių per 
50 metų.

Įrengimai vandens taupų 
sudarytų $264,000,000 išlaL į 
du. Bet ši suma yra mažespJ 
nė, negu vieno atominės 
gos lėktuvnešio pastatys 
nias.
.......................    ""‘"‘jihi 
r., balandžio (April) 5,



Apie pietų Afriką
V

Visą pasaulį supurtė neg
rų šaudymai Jungtinėje 
Pietų Afrikos valstybėje. 
Kas toji valstybė?

Ji stovi pačiame pietinia
me Afrikos gale. Ją suda
ro keturios buvusios atski
ros kolonijos: Transvalis, 
Gerosios Vilties Iškyšulys, 
Orandžinė, buvusi francū- 
zų kolonija, ir Natalis.

Valstybė užima 472,360 
ketv. mylių plotą ir turi 
apie 14,000,000 gyventojų 
Daugumą gyventojų, apie 
10,000,000, sudaro vietiniai

• 1 1 J • •

jos imperija suteikė tam 
kraštui dominijos teisus. 
Ta “nepriklausomybė” ap- 
vienijo visus baltuosius į

NAUJA SVEIKATOS 
STOVIO STUDIJA

Vienas iš labai reikšmine 
i dabartinės medicinos

Jungtinę Pietų Afrikos reiškinių yra vis didėjantis 
__1~ ____  i cvim a 1 iV) in vairlwnc iv lrnl_valstybę, kurioje jie yra I socialihio vaidmens ir kul- 
galioje.

Jungtinė Pietų Afrika 
tvarkosi panašiai, kaip Ka
nada, Australija ir kitos 
Britanijos imperijos domi
nijos. Turi savo parlamen
tą, išsirenka valdininkus, 
turi ir nedideles 
Jėgas.

Baltieji, būdami nežymia 
tamsiaspalviai bantu gimi- gyventojų dalimi, yra Įvedę 
nes žmonės. Apie milijonas visokių suvaržymų prieš 

vietos gyventojus. Vienas 
nių, kurių dauguma prisi- iš tokių, jau 151-rių metų 
taiko prie'baltųjų. Apie pu- senumo, vertė negrus nėšio-j 
sė milijono yra Azijos žmo- tis su savimi pasportus :
nių, daugumoje indusų. Bal- kitokius dokumentus. ,Bal- ir plati viešos sveikatos sis-

tūrinių faktorių ligoje su
pratimas. Įgimti kūno trū
kumai, bakterijų ir virusų 
plitimas, netinkamas mais
tas — tai gerai 
pagrindinės ligos 
tys. Tačiau mūsų

yra maišyto kraujo žmo-

žinomos 
priežas- 

papro- 
gynybos čiaa ir gyvenimo būdas yra 

’ taip pat svarbūs faktoriai. 
Praeityje šie faktoriai 

nebuvo pilnai išstudijuoti. 
Mes vis dar turim daug iš
mokti apie nežymius ry
šius tarp žmonių papročių 
ir sveikatos. Daugel y j e 

ir kraštų, kur tik yra aktyvi

tųjų vieni skelbia du, o kiti I tiesiems to nereikia. Prieš i tema, šr.e ryšiai yra jau 
. tris milijonus. i '
V Baltieji didelėje daugu- starosios demonstracijos, 
j moję holandiečių kilmės.

paskui seka anglai, francū 
zai ir kiti.

1652 metais 1
vo baltieji hollandiečiai, ku-! kraustė baltieji. Negrai gy-: jai apie tani tikrus pagrin
de pamaryje įsteigė Cape-J vena dideliame varge 
town. Hollandai ten įsiga-j skurde; jų tėvynėje 
Įėjo, kaio valdytojai Dutch ( atėmė laisvę 
East Indies

Hollandai valdė tuos plo-1 
tus iki 1814 i 
vyko anglai 
landiečius. 1 
jungė nukariautus plotus 
su kitomis savo kolonijo
mis, bet jie buvo neskaitlin
gi, ivjv, uauai ouiinu miiiiaij- i uči/jui.

1899—1902 metais prieš i ti. Viena darosi aišku, kad I tojus. 
Anglija sukilę vedė kara i vargiai negrai sutiks : ’__
hollandiečiai (būrai). Ang- miai gyventi pirmesnėse są-' nepasirodo darbe.
Ii ja vos įveikė bu rus. Po to 
anglai tuos plotus laikė sa
vo karališkos karūnos ko
lonija.
< 11910 metais, kad naleng- 

X vinti valdymą, tai Britani-

ši patvarkymą ir iškilo pa-; studijuodami.
i Amerikoje, pavyzdžiui.

Pereitais metais tūkstan-1 Tautinis 'Protinės Sveika- 
ičius negrų iškraustė iš jų ! ros Institutas (National 
■ seniai apgyventų plotų Jo-1 Institute of Mental Health) 

pirmieji bu-' hannesburge, nes ten susi-i duoda savo paramą studi-

Co.

iri dinius skirtumus vyrų ir 
iš jų į moterų sveikatoje. Ši studi- 

ir žmonišką | ja vyksta Nerw York Hos
pital — Cornell Medical

tus, tuo tarpu, kai tokiose 
pat sąlygose gimęs ir au
gąs berniukas tik apie 67 
metus, arba šešiais metais 
trumpiau.

New York o tyrinėtojų 
grupė nutarė ištirti šį reiš
kinį. To įvykdymui jie per
žiūrėjo 212-kos New Yorko 
Telefono Kompanijos tar
nautojų rekordus, kurie 
dirbo šioje kompanijoje be 
pertraukos mažiausiai 20 
metų. Tada jie toliau sekė 
šiuos tarnautojus per toli
mesnių penkių metų laiko
tarpį. Apie kiekvieną tar
nautoją jie turėjo pilną me
dicinišką istoriją mažiau
siai 25 metų laikotarpio.

Tyrinėtojai rado, kad 
moterys nepasirodė darbe 
dėl ligos daugiau kaip du 
kartus negu vyrai. Per pir
mus 20 metų moterų dėl li
gos nedarbo dienos siekė 
vidutiniškai 10.5 dienų per 
metus, o vyrų 4.3 dienas.

Kokios yra šio skirtumo 
priežastys? Moterys, žino
ma, kenčia dėl mėnesinių 
ir kitokių moteriškų nega
lavimų. kurie neliečia vy-

yra i Center, kur keturi gydyto-| Tačiau j’os .neateina j 
meta-1 jai tiria labai jdomius pa- 

|lais. Labai gerai dera kvie- radoksiškus reiškinius.
(čiai, miežiai, tabakas, cuk-' Kai kurie reiškiniai ka
irinės nendrės ir citriniai rodo, kad vienu atžvilgiu 
■vaisiai. moterys yra “menkesnes

Kokiu pakaitų įvyks ša-; sveikatos” už vyrus. Jos; 
, Ivje, dabar sunku numaty-, dažniau lankosi nas gydv- 

dažniau serga ir 
ra-! daugiau dienu už vvruisį

Tie Afrikos plotai 
m., kuriais at-1 turtingi iškasamais 
ir įveikė hol

Ivgose. Visoje Afrikoje ko-1 kitu atžvilgiu moterys, vra 
he abejonės stipresnės. 
Amerikoje. navvz d ž i u i. 
naujagimė mergaite gali 
tikėtis išgyventi vidutiniš-

loniju ir pusiaukolonijų 
žmonės suiudo. Tas 
reiškė ir Jungtinėje 
Afrikos, valstybėje.

nasi-
Pietuc

, D. M. š. kai daugiau ntgu 73 me-

BRANGUS VARDAS
čių pavyzdžiu V. Kapsukas 
organizuoja kovos grupes, 
pats važinėja į užsienį gin
klų.

“Taip, jau prasidėjo re
voliucija, — skaitome V. 
Kapsuko straipsnyje, iš
spausdintame laikraš t y j e 
“Draugas.”—Mes laukėme 
jos, mes neabejojome, kad 
ji anksčiau ar vėliau turi 
ateiti, ir ji atėjo...”

Revoliucinių socialdemo
kratų, V. Kapsuko vado
vaujami vargingieji vals
tiečiai, dvarų kumečiai ki
lo į kovą prieš caro valdžią, 
savus išnaudotojus. Revo
liucijos banga plėtėsi.

Stengdamasis pak irsti 
liaudies masių judėjimą, 
carizmas vis aršiau perse
kiojo revoliucionierius. Bu
vo suimtas ir pasodintas į

Vilniaus Istorijos-revoliu
cijos muziejaus sal-es gau
bia tyla- Žmonės susikau
pę apžiūri eksponatus, at
kuriančius Lietuvos Komu
nistų partijos kūrėjo ir va-! 
dovo Vinco Mickevičiaus - 
Kapsuko gyvenimo ir veik
los epizodus. Senos tų lai
kų nuotraukos, dokumentai 
ir dabar dvelkia revoliucine' 
dvasia.

“...Mūsų, d a r b ininkų, 
rankos viską padaro, bet 
mes negaunam-e nė dešim
tos dalelės savo uždarbio: 
mūsų darbo vaisiai plaukia 
į bedugnes visokių dyka
duonių kišenes,—rašė 1905 
metais V. Mickevičius-Kap- 
sukas atsišaukime “Dvaro 
'ir sodžiaus darbininkai ir 
darbininkės.” Atsišaukime 

a vreikalaujama, kad tuojau 
*būtų nutrauktas karas ir 
įkurta darbo žmonių val
džia.

Revoliucionieriaus-publi- 
cisto liepsningas žodis įkvė- 

1 pė ir kėlė į kovą žemės ūkio 
darbininkus. 1905 metais 

' sustreikavo dvarų kumečiai 
Joniškyje, Suvalkijoje. Ru- ‘ mėlapyje pažymėtos vietos, 
sijos darbininkų ir valstie- kur i is kalėjo: Vilnius, Su-

valkai, Kalvarija, Gardi
nas, Varšuva, N. Novgoro
das, Samara, Krasnojars
kas, Jeniseiskas, Jelanė, Ir
kutskas . . .

Įžymusis revoliucionie
rius daug dirba kalėjime, 
ištremtyje. Jo straipsniai 
nuolat pasirodo spaudoje. 
Ekspozicijoje atsispindi jo 
rvšiai, susirašinėjimas su 
V. Leninu, J. Sverdlovu. 
Vėliau, 1926 metais, iš 
Krymo V. Kapsukas rašė 
E. Tautkaitei, jog visi turi 
suprasti, kad kalėjimas — 
tai kovos tęsimas.

Audringomis Did ž i o j o 
Spalio dienomis V. Kapsu
kas buvo priešakinėse ko
vos linijose. Jis paskiria
mas pirmuoju Iždo komisa
ru. Muziejuje saugoma 
nuotrauka, kurioje pavaiz
duoti Iždo rūmai Petrogra-

kalėjimą ir V. Kapsukas. ije jr jų sargyba 1917 m.
Stende — Vilniaus teismo 
rūmų nuosprendis. Už re
voliucinę veiklą 1908 me
tais V. Kapsukas nuteisia
mas trejiems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo. Že-

Nuotraukoje matome lankytojus, apžiūrinčius Vilniaus 
Istorijos-revoliucijos muziejuje' parodą, skirtą Vinco 

Mickevičiaus-Kapsuko 80-osioms gimimo metinėms.
V. Bražd (fcLTOS) nuotrauka

Greitai V. Kapsukas grįž
ta į kaizerinės kariuomenės 
okupuotą Vilnių- Čia jis 
vadovauja Lietuvos darbo 
žmonių kovai už šviesia at
eitį. £tai stende — V. Kap
suko pasirašytas Manifes
tas, kuriuo li918 metais 
buvo paskelbta Tarybų val
džia Lietuvoje.

Dirbdamas Kominterne, 
V. Kapsukas atidžiai stebė
jo pogrindyje vei k ū s i o s 
Lietuvos Komunistų parti
jos veiklą, darbo žmonių 
kovą prieš fašistinį režimą.

Žiūri į muziejaus ekspo
natus —< laikraščių iškar
pas, fotonuotraukas, kny
gas, brošiūras, asmeninius 
daiktus — ir tarsi verti 
kilnaus ir audringo revo
liucionieriaus gyvenimo 
knygos puslapius.

Naujojf muziejaus ekspo-

Inž. A. ORINAUSKAŠ

Povaiideninė televizija
Admiralitetas ieško

Tai buvo 1951 metais.
Vieną rytą Londono gy

ventojus sukrėtė šiurpi ži
nia. Anglijos admiralitetas 
paskelbė, kad karinis po
vandeninis laivas “Affray” 
La Manšo sąsiauryje per 
pratimus neiškilo į pavir
šių ir, reikia manyti, guli 
jūros dugne 50 ar 100 met
rų gylyje. Karinis jūrų 
laivynas, esą, daro visa, 
kad' 75 povandeninio laivo 
jūrininkai būtų išgelbėti.

Dešimtys lėktuvų, šimtai 
laivų jo ieškojo, tačiau lai
kas bėgo, pasiųstieji' laivai 
ir lėktuvai nepastebėjo nie
ko, kas liudytų, jog jau 
aptikta povandeninio laivo 
avarijos vieta. Po trijų die
nų nesėkmingų ieškojimų 
admiralitetas paskelbė, kad 
visa laivo “Affray” įgula, 
išsibaigus deguonies atsar
goms, žuvo.

Kodėl nuskendo povande
ninis laivas? Kas atsitiko 
su specialia gelbė j i m o s i 
aparatūra, kurią turėjo 
“Affray”?

Jau pirmomis ieškojimo 
dienomis jūros dugne buvo 
aptikti keliolikos nuskendu
sių laivų griaučiai. Tačiau

foto ir kino nuotraukoms iš 
televizinio ekrano daryti.

Naujos galimybes
Povandeninė televizija 

duoda daug naujų galimy
bių mokslui. Pavyzdžiui,-ji 
padėjo smulkiai išaiškinti 
ne vieno jūros gyvūno gy
venimą, signalizuoja žmo
gui apie žuvų telkinius, lei
džia žvalgyti jūrų gelmes 
tokiame gylyje, kuris iki 
šiol žmogaus akiai buvo ne
prieinamas.

Štai TSRS Mokslų akade
mijos Okeanologijos insti
tuto bendradarbis N. Ver- 
šinskis atliko daug stebėji
mų su savo konstruota po
vandeninės televizijos apa
ratūra, tirdamas jūrinių 
žuvų gyvenimą. Povande
ninė televizija davė daug 

: pastebėta, kad kai' 
kurios žuvų rūšys visiškai 
n e r e a g uoja į, palyginti,, 

i stiprius triukšmus, kuriubs 
Kaip matome, povandeni- sukelia kai kurie laivo įtai- 

nė televizija daug gali pa- siniai, bet tuoj pat pasiža
dėti laivų gelbėjimo tarny- iina? kaj tik išgirsta besisu- 
boj*e.

Televizija ir atominė 
bomba

Tačiau ne visada ir Ja.y

visur povandeninė teleyizi- kurių" negali'’aptikti netTi- 
ja buvo naudojama žmo- droakustinė aparatūra. Iš- 
gaus gelbėjimo darbams, aiškinta, kad krabai ne tik 
taikingoje uostų statyboje j nesibijo 
ir pan. Yra žinių, kad jijrOs bet

mera po vandeniu gali dirb
ti ištisas paras. Ją galima 
lengvai kilnoti, vežioti, pa
vyzdžiui, išilgai nuskendu
sio laivo, išžvalgyti visas 
nuskendusio laivo vietas, 
stebėti avarijų padarinius, 
spręsti apie jų priežastis. 
Ir kas svarbiausia — žmo
gui nereikia leistis į van
denį. Jis žvalgymo metu 
yra laive arba net jūros 
krante. Televizija gali bū
ti panaudota ir ten, kur 
naro darbui trukdo didelės 
p o v a n deninės srovės. Ji 
pranašesnė už , narą, nes 
mato geriau už jį. Pavyz
džiui, naras, dirbęs prie lai
vo “Affray,” matydavo ne 
toliau, kaip per pusantro j 
metro, o televizinė kamera 
—už 4.5 m.

; kantį laivo sraigtą. Tuo
! būdu, televizija leidžia tirti;
į kaįp veikia tie ar kiti veiks- 
’ niaf žuvis.

ne ' Arba, pavyzdžiui, krabai,

gaus gelbėjimo
i darbą ir dėl kitų priežas- 
i čių, kurios tiek pat liečia ir 
vyrus, bet dėl kurių vyrai;

atpažinti skenduolius - lai
vus tokiame gylyje buvo la
bai sunku.

Televizija leidžiasi į 
jūros dugną

Admiralitetas, norėdamas 
žūt būt surasti' nuskendusį 
povandeninį laivą, ir išaiš
kinti jo žuvimo priežąstis, 
nutarė, kad čia gali daug 
padėti . televizija. Tačiau 
anglų karinis laivynas tuo
met,ųetųrėjo , po vandeniu 
veikiančios televizines apa
ratūros, ją teko užsakyti.

Skubų užsakymą gavu
sios firmos vadovai turėjo 
gerokai pagalvoti, kaip pa
gaminti tokią tele v i z i n ę 
aparatūrą. į Mat, kamera 
turėjo veiktų nuleista bent 
iki 100 metrų gylio. Todėl 
ją reikėjo pagaminti taip, 
kad į vidų nepatektų jūros 
vanduo, kad ji atlaikytų, 
polvginti, didelį vandens 
slėgimą. Be to, aparatūros 
konstruktoriams buvo žino
ma, kad kamera tokiame 
gylyje gali sėkmingai dirb
ti tik panaudojus joje pa
čius jautriausius vaizdui 
perduoti vamzdžius, o vaiz
das turi būti pakankamai 
stipriai apšviestas dirbtine 
šviesa, nes 100 metrų gyly
je yra beveik visiškai tam
su. Tuo būdu į jūros dug
ną reikėjo nuleisti ir pro
žektorius.

Maždaug po mėnesio apa
ratūra buvo suprojektuota, 
pagaminta ir įrengta viena
me laive. Dabar televizija 
galėjo leistis į jūros dugną.

Ko negali naras, gali 
televizija

Nuskendęs povandeninis 
laivas buvo aptiktas 84 m. 
gylyje. Jį pavyko surasti 
tik tada, kai buvo aptikta 
,ir atpažinta 250 kitų nu
skendusių laivų. Į tokį gylį 
narams nusileisti ir ten 
dirbti — labai sunku. Ten
ka imtis ypatingų saugumo 
technikos priemonių. Rei
kia būtinai išlyginti vidinį 
slėgimą naro kvėpavimo or
ganuose, atsižvelgiant į ap
linkos vandens slėgimą, re
guliuoti tiekiamo oro miši
nį ir t. t.

Visiškai kitos žvalgymo 
sąlygos susidaro panaudo
jus povandeninę televiziją. 
Pirmiausia, televizijos ka-

nepasilieka namie. Tarp šių 
priežasčių yra peršalimai, 
gripas, gerklės uždegimas, 
muskulų skausmai, atsitik
tini įsipioyimai ir susitren- 
kimai, galvos, skaudėjimai. 

' TačiauJ skilvio ir žarnų uždegimai 
ir “nežyjnūs nuotai k o s, 
minčių ir 'laikysėnos svyra
vimai”.

Šios priežastys nėra leng
vai įvertipamos. Tačiau 
bent viena iš. jų yra verta 
pastudijuoti. Paimkim, pa
vyzdžiui; (lengvus įspiovi- 
mus ir susitrenkimus.

Dauguma išstudiju otų 
moterų yra telefono opera
torės. kurios dirba dau
giausia sėdėdamos ir netu
ri tiek galimybių susižeis
ti, kaip vvrai, dirbdami lau
ke, taisvdami telefonus ar 
įvesdami juos. New Yorko 
gvdvtojai kome n t u o j a: 
“Galima numatyti, kad, jei 
moteris užsigaus. pirštą, 
užtrenkdama duris, ji tuo
jau eis pas savo 
apžiūrėjimui”.

Visa tai gal yra 
alinės laikysenos 
atžvilgiu Amerikoje ir dau
gelyje kitų kraštu. Viena 
iš raporto' išvadų taip 
skamba: “Į moteris, kaip ir 
vyrus, yra žiūrima teigia
mai, jeigu jos dirba nesi
skųsdamos ir neieškoda- 
mos specialaus dėmesio. 
Tačiau i moteris, yra žiūri
ma mažiau neigiamai, jei
gu jos atsigula į lovą, kai 
pasijaučia’ sergančios, ir 
nueina pas savo gydytoją 
pasitikrinimui, kai susirū
pina savo sveikata”.

Ar vyrai gyvena trum
piau už moteris dėl to. kad 
iie yra išauklėti laikytis 
kiečiau ir be gydytojo Pa
galbos pernešti negalavi
mus. KuriuoSįjie laiko dė
mesio nevertais? N. Yorko 
J.vrinėtoiu grupė tiki, kad 
šis kultūrinis faktorius, 
kuris yra tipiškas kai ku
riose socialinėse sferose, iš 
tikro gali būti ju trumpes
nių gyvenimo priežastimi. 
Tačiau tai yra tik spėlioji
mas.

American Council

daktarą

dėl soci- 
moterų

zicija padeda mums dar 
geriau pažinti V. Kapsuko 
gyvenimą, taurią kovotojo 
asmenybę.

K. Bieliauskas

pirmą kartą pasitarnavo 
1947 m. amerikiečiams ban- 
d a n t branduolinį ginklą. 
Tada Ramiajame vandeny
ne ties Bikini sala - atolu 
buvo sutelktas ištisas kari
nis laivynas. Čia, išmetę 
inkarus, laukė savo galo de
šimtys stambių šarvuočių, 
kreiserių, naikintuvų, po

> televizinės kame- 
j ros, bet dažnai ją net už
puola. Vadinasi, teleVizij'ą 
galime, panaudoti krabams 
žvejoti, nes ji padeda nu
statyti krabų telkinius jū
roje, parodo telkinių judė
jimo kryptį ir t. t. Teleka
mera leidžia stebėti žuvis, 
gyvenančias dideliame ’• gy
lyje. Kaip žinome, iškėlus 
tekias žuvis į jūros pavir-

vandeninių ir kitų_ laivų. Į šių, jos deformuojasi, plyš- 
" .7 _ ta, žūsta. Todėl specialia-

Po to televizinės ka- ]istai - zoologai dažniausiai 
meros apžiūrėję (nuskencįu- niekad nėra matę šių žuvų 
šių laivų dalis —. dugųus^ .pprmaliose sąlygose, i Tik

juos krito atominės bom
bos.

šarvus, vairus, sraigtus. ‘A- 
merikos generolai, sėdėda
mi . saugioje nuo radiacijos 
kajutėje, televizoriaus ek
rane stebėjo, kokią žalą pa
darė atominių bombų spro
gimai karo laivams.

Ši sykį povandeninė tele
vizija tarnavo ne gelbėjimo, 
bet karinio naikinimo tiks
lams.

Kameros, žvalgančios 
jūros gelmes

Beveik visi povandeninės 
televizijos įrengimai iš es
mės nesiskiria nuo įprasti
nių televizijos įrenginių. 
Aparatūrą sudaro povan
deninė dalis — televizinės 
kameros ir šviestuvai 
bei jungiamieji kabeliai ir 
antvandeninė dalis — dis
tancinio valdymo blokai. 
Antvandeninė dalis papras
tai įrengiama laive arba 
krante. Povandeninės te
levizijos kamerą galima nu
leisti į 915 m. gylį ir ste
bėti daiktus iki 100 m. at-, 
stumu.

Šių laikų povandeninės 
televizijos kameros turi au
tomatinius arba iš tolo val
domus įrengimus, kuriais 
galima keisti šviesos filt
rus, įrengtus prieš kameros 
objektyvą, diafragmą, nu
statyti vaizdo ryškumą. Vi
sus šiuos veiksmus atlieka 
motorėliai, įrengti pačioje 
kameroje.

Be pagrindinio įrengimo 
vaizdui kontroliuoti — tele
vizinio imtuvo, gelbėjimo 
laive gali būti pastatyti 
papildomi televizoriai, pa
vyzdžiui, ant kapitono tilte
lio, gelbėjimo darbų vadovo 
kajutėje, greta keltuvo, ku
riuo keliama ir nuleidžiamą 
televizinė kamera ir t, t. 
Vaizdo kontrolinis įrengi
nys turi specialų prietaisą

ta, žūsta. Todėl specialia-

povandeninė televizija gali 
duoti neiškraipytą minėtų 
jūros gyvūnų vaizdą. Pa
naudojant televiziją, gali-’ 
ma greit ir pakankamai 
tiksliai nustatyti plankto- 
ninių organizmų kiekį įvai
riuose jūros gyliuose ir kt.

Svarbiausioji problema
Svarbiausioji problema 

povandeninėje televizijoje— 
matomumas. Jis vandeny
je ribotas ir priklauso nuo 
vandens skaidrumo. ■ Uos
tuose, kur vanduo drums
tas, matomumas siekia ne 
daugiau kaip 2 m., o atvi
roje jūroje — keliasdešimt 
metrų. Todėl, mokslininkai 
stengiasi-rasti būdus mato
mumui padidinti. Patogiau
sia būtų geriau apšviesti' 
patį objektą, kartu panau
dojant pačius jautriausius 
televizinius vamzdžius. Bet, 
panaudojus apšivetimui net 
keleto kilovatų galingumo 
šviestuvus, gaunami ne 
kažin kokie rezultatai. Pa
staruoju metu atliekami ir 
kiti bandymai, siekiant pa
gerinti pačios povandeninės 
televizijos matomumo at
stumą. Vietoj šviesos ban
doma panaudoti ultragarsą, 
o atsispind ėjusias garso 
bangas priimti “akustiniu 
lęšiu.” Manoma, kad tokia 
“ultraga r s i n ė televizija” 
galėtų vandenyje “matyti” 
daug toliau, nes ultragar
sas vandenyje sklaidosi žy
miai mažiau, negu šviesa.

Povandeninei televizijai 
patobulinti yra ieškoma ir 
kitų kelių. Juk ji, palygin
ti, dar labai jauna techni
kos naujovė. Praeis Jkiek 
laiko, ir jūrų gelmėse, 'be 
abejo, pasirodys naujos 
konstrukcijos, žymiai tobų-/ 
lesnės, toliau ir geriau 
įžvelgiančios kameros, ųi ,

—. .....................
3 pusi. Laisve (Liberty). Antį., balandžio (April) 5,1960
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R JORA
—Man beliko kobinys,-—tarė jis.—?Ta- Kitas ryklys, jau spėjęs užpulti zuvj ir 

čiau menka iš jo nauda. Aš turiu dar atsitraukti, dabar vėl artinosi, plačiai 
du irklus, vairą ir baslį

u(Tąsa)
—Perdaug galvoji, seni, — tarė jis 

garsiai.
“Tačiau tu jautei malonumą, užmuš

damas dent ūso,—pagalvojo jis.—O juk 
jis, kaip ir tu, maitinasi žuvimi. Jis ne 
tik ryja dvėselieną, ne tik nepasotina
mas rajūnas, kaip daugelis ryklių. Jis 
—gražus ir kilnus sutvėrimas, nežinan
tis, kas tai yra baimė.”

—Aš užmušiau jį, gindamas save, — 
garsiai tarė senis. — Ir užmušiau jį 
meistriškai.

“Pagaliau, — pagalvojo jis,—visi vie
nokiu ar kitokiu buclu ką nors užmuši
nėja. Žūklė žudo mane lygiai taip, kaip 
ir neleidžia man numirti. Neapgaudi
nėk savęs, seni.”

Jis persisvėrė per bortą ir atplėšė nuo 
žuvies mėsos gabaliuką toje vietoje, kur 
ryklys buvo suleidęs savo dantis. Jis 
kramtė mėsą, stengdamasis įvertinti jos 
kokybę ir skonį. Ji buvo kieta ir sultin
ga kaip jautiena, nors ir neraudona. 
Mėsa nebuvo gyslota, ir senis žinojo, kad 
turguje už ją gaus aukščiausią kainą. 
Tačiau jos kvapas nesulaikomai skverbė
si į vandenį, ir senis suprato, kad arti
nasi pats liūdniausias momentas.

Vėjas pūtė be perstojo. Jis kiek pa
krypo į šiaurės rytus, o tai reiškė, kad 
nenurims. Sonią žvelgė į tolį, tačiau ne
matė nei burių, nei kokio nors laivo kor
puso. Tiktai skraidančios žuvys pakil
davo priešaky jo laivelio, pasklisdamos 
į abi puses, o vandeny geltonavo Golfo 
jūržolių saleles. Netgi paukščių nesi
matė.

Senis plaukė jau dvi valandas, ilsėda
masis laivelio gale; jis kramtė marlino 
mėsą, stengdamasis pasilsėti ir atgauti 
jėgas, kai pastebėjo pirmąjį iš dviejų 
ryklių.

—Ai!—suriko senis. Šitas žodis ne
paaiškinamas, — tai nelyginant garsas, 
kuris nejučiom išsiveržia žmogui, kai jis 
jaučia, kaip vinis, persmeigusi jo delną, 
lenda į medį.

—Galanos (ispaniškai—ryklių rūšis), 
—tarė jis garsiai .

Senis pamatė, kaip netrukus virš van
dens po pirmd peleko pasirodė ir antras, 
o iš rudų trikampio formos pelekų bei 
smarkių uodegos mostelėjimų atpažino 
plačiasnukius ryklius. Jie pajuto žuvies 
kvapą, susijaudino ir, visiškai pakvai
šę nuo bado, čia prarasdavo, čia vėl už
uosdavo tą erzinantį kvapą. Šiaip ar 
taip, jie artėjo kiekvieną minutę.

Senis stipriai užvyniojo škotą ir už
tvirtino vairą. Paskiau jis pakėlė irk
lą su peiliu, pririštu prie jo. Senis pa
kėlė irklą taip lengvai, kaip tiktai galė
jo, nes jo rankos protestavo iš skausmo. 
Jis sugniauždavo pirštus, kad nors tru
putį juos pramankštintų. Paskiau jis 
tvirtai nutvėrė irklą, kad ranka iš kar
to pajustų skausmą ir nemėgintų išsisu
kinėti nuo darbo, ii’ ėmė stebėti, kaip 
artinasi rykliai. Jis matė jų suplotas, 
plačiasnukes galvas ir plačius, baltai iš
margintus krūtinės pelekus. Tai buvo 
patys bjauriausi rykliai,—pasmirdę plė
šikai, ryjantieji ir dvėselieną; kai jie iš
badėję, jiems nieko nereiškia įkąsti į 
irklą arba į laivelio vairą. Šitie rykliai 
nukanda vėžliams letenas, kai jie už
snūsta jūros paviršiuje, o, smarkiau iš
badėję, užpuola vandeny ir žmogų, net 
jeigu jis nekvepia žuvies krauju arba 
jos gleivėmis.

—Ai!—suriko senis.—Galanos. Na, 
prisiartinkit, galanos.

Ir jie prisiartino. Bet jie priplaukė 
ne taip, kaip mako. Vienas iš jų pasisu
ko ir nėrė po. laiveliu, ir senis pajuto, 
kaip sudrebėjo laivelis, kai ryklys dras
kė žuvį. Kitas spoksojo į senį savo siau
romis geltonomis akutėmis, o paskiau, 
plačiai pražiojęs pusiau apvalius nasrus, 
puolė žuvį toje vietoje, kur ji anksčiau 
jau buvo apdraskyta. Aiškiai matėsi li
nija, nusitiesusi nuo rusvo jo viršugal
vio išilgai nugaros, kur smegenys susi
jungia su nugarkauliu, ir senis smogė 
peiliu, pritvirtintu prie irklo į tą tašką; 
ištraukęs peilį, jis vėl suvarė jį į gelto- 

, nas lyg katės ryklio akis. Ryklys atšli
jo nuo žuvies ir, jau pusiau pastipęs, 

\ ėmė slysti žemyn, rydamas tai, ką jam 
pavyko atplėšti.

Laivelis -vis krūpčiojo,—antrasis ryk
lys naikino žuvį, ir senis, atleidęs škotą, 
pasuko šonu laivelį, kad ryklys išplauktų

iš po laivelio dugno. Pamatęs ryklį, jis čiau basliu užmušti ryklius. ' Tačiau aš 
pasilenkė per bortą ir dūrė jam peiliu, kovosiu su jais, kol turiū irklus, baslį
Jis pataikė į minkštimą, deja, oda buvo 
kieta ir neleido giliau įsmeigti peilį. 
Smūgis skausmingai atsiliepė jam ne tik 
rankose, bet ir petyje. Tačiau ryklys, iš
kišęs iš vandens nasrus, vėl puolė žuvį, 
ir senis tuomet smogė į patį galvos vi
durį. Jis ištraukė ašmenis ir įsmeigė 
juos vėl į tą pačią vietą. Ryklys, kietai 
sučiaupęs žiomenis, vis dar kabojo ant 
žuvies, ir senis dūrė jam į kairę akį. 
Ryklys tebesilaikė žuvies.

—Ach šitaip? — tarė senis ir įsmei
gė peilį tarp stuburo slankstelio ir sme- 
S^UU. i

Dabar lai buvo nesunku, ir jis pajuto, 
kad perui r to kremzlę. Senis apsuko irk
lą kitu galu ir įgrūdo rykliui į nasrus, 
stengdamasis juos pražiodyti. Jis pasu
kinėjo irklu, u kai ryklys nuslydo nuo 
žuvies, tarė:

—Keliauk žemyn, galano. Nėr k že
myn visą mylią. Keliauk pas savo drauy 
gūžį; o, gal būt, tai buvo tavo motina?

Senis nušluostė peilio ašmenis ir pa
dėjo irklą į laivelį. Paskiau jis susirado 
škotą ir, kaip vėjas ištempė burę, pasuko 
laivelį pirmykščiu kursu.

—Jie nusinešė apie ketvirtadalį žu
vies, be to, pačią geriausią mėsą,—tarė 
jis garsiai.—Man norėtųsi, kad visa tai 
būtų tik sapnas ir aš nebūčiau gaudęs 
jokios žuvies. Man gaila, žuvie, kad taip 
atsitiko. —’Jis nutilo; dabar jo nebe
traukė pažvelgti į žuvį. Pasruvus krau
ju ir išmirkusi vandeny, ji savo spalva 
priminė amalgamą, kuria padengiamas 
veidrodis, bet jos dryžiai tebesimatė.

—Man nereikėjo taip toli nuplaukti 
į jūrą, žuvie,—tarė jis.—Ir tau, ir man 
būtų buvę geriau .Aš labai apgailestau
ju, kad taip atsitiko.

“Nesnausk,—tarė jis sau.—Apžiūrėk, 
ar neperpiauta virvutė, kuria pririštas 
peilis. Ir sutvarkyk savo ranką, nes 
visko dar bus.”

—,Gaila, kad aš neturiu akmens pei
liui pagaląsti, — tarė senis, patikrinęs 
virvutę ant irklo rankenos.—Taigi, rei
kėjo pasiimti akmenį.

“Tau daug ką reikėjo pasiimti,—pa
galvojo jis.—Tačiau tu nepasiėmei, seni. 
Dabar ne laikas apie tai galvoti. Pagal
vok, kaip tu galėtumei išsiversti su tuo, 
ką turi.”-

—Na, ir prisiklausiau aš tavo patari
mų,—tarė jis garsiai.—Gana man jų.

Jis pasikišo po ranka vairą ir abi 
plaštakes panėrė į vandenį. Laivelis 
plaukė pirmyn.

—Vienas dievas težino, kiek pasiglem
žė paskutinis ryklys,—tarė jis.—Tačiau 
žuvis smarkiai palengvėjo.

Jąm nesinorėjo galvoti apie sužalotą 
jos papilvę. Jis žinojo, kad kiekvienas 
ryklio smūgis į laivelį reiškė nuplėštos 
mėsos gabalą ir kad žuvis, - palikdama 
jūroje platų kaip plentą ruožtą, dabar 
pasidarė prieinama visiems rykliams.

“Tokia žuvis būtų galėjusi išmaitinti 
žmogų per visą žiemą,—pagalvojo jis.— 
Negalvok apie tai. Geriau pasilsėk ir 
pamėgink aptvarkyti savo rankas, kad 
apgintume! žuvies liekanas. Mano kru
vinų rankų kvapas nieko nereiškia, pa
lyginus su tuo kvapu, kurį dabar žuvis 
skleidžia vandeny. Be to, rankos nela
bai ir kraujuoja. Jose nėra gilių įpjovi
mų. Gal būt, kraujavimas apsaugos 
kairę ranką nuo mėšlungio.

Apie ką dabar man pagalvoti? Apie 
nieką. Aš privalau apie nieką negalvoti 
ir laukti kitų ryklių. Man norėtųsi, kad 
visa tai būtų tik sapnas. Tačiau, kas ži
no. Dar viskas 
pusę.”

Kitas ryklys, 
pasirodė vienas, 
kiaulė prie lovio, 
duosime, kad kiaulė gali turėti tokius 
plačius nasrus, kurie apžiotų žmogaus 
kalvą. Senis leido rykliui įsikibti į žuvį, 
o paskiau smogė peiliu, pritvirtintu prie 
irklo, jam į smegenis. Tačiau ryklys, 
mesdamasis į šoną, pasivertė ant nuga-, 
ros, ir peilis perlūžo.

Senis atsisėdo prie vairo. Jis netgi 
nepažvelgė, kaip iš lėto skęsta didžiulis 
ryklys,—iš pradžių jis atrodė natūra
laus dydžio, paskiau mažesnis, kol galų 
gale pasidarė vos įžiūrimas. Toks re- 

„ ginys visada žavėdavo senį. Bet dabar 
jis nepanoro. į tai žiūrėti.

gali pakrypti į gerą

taip pat plačiasnukis, 
Jis prisiartino tarsi 
žinoma, jeigu įsivaiz-

Ur

________ __ į.__ ___________ išžiojęs nasrus. Kai jis puolė prie žu- 
Štai dabar jie ir įveikė mane,—pa- vies, įsikabindamas į ją, senis pamatė 

galvojo jis.—Aš esu per senas, kad pajėg- baltus mėsos gabalus, kyšančius iš jo 
nasrų. Senis užsimojo, tačiau pataikė 
tik į galvą; ryklys žvilgterėjo į jį ir iš
plėšė mėsos gabalą. Kai ryklys atsitrau
kė, kad prarytų 
jam basliu, km 
tamprios galvos.

—Nagi, prisiartink, galano,—tarė se
nis.—Prisiartink dar kartelį.

Ryklys galvotrūkčiais puolė žuvį, ir 
< senis tvojo jam tuo momentu, kai jis 
sučiaupė nasrus. Jis smogė'iš visų jėgų, 
kiek galėdamas aukščiau pakėlęs baslį. 
Šį kartą pataikė į kaulą prie kiaušo pa
grindo ir vėl smogė į tą pačią vietą, o 
ryklys tuo tarpu tingiai atplėšė nuo žu
vies gabalą mėsos ir nuslydo į vandenį.

Senis laukė, ar rykliai vėl nepasiro
dys, bet jų niekur nesimatė. Paskiau 
jis pastebėjo, kad vienas ryklys sukasi 
ratu jūros paviršiuje. Kito pelekas bu
vo visiškai dingęs.

“Aš net netikėjau, kad galiu juos už
mušti,—pagalvojo senis.— Anksčiau bū
čiau galėjęs. Tačiau aš juos smarkiai 
aptalžiau, ir kažin, ar jie labai gerai 
jaučiasi. Jeigu aš būčiau galėjęs nusi
tverti baslį abiem rankom, pirmąjį tik
rai būčiau užmušęs. Netgi dabar, turė
damas tiek metų.”

Jam nesinorėjo pažvelgti į žuvį. Jis 
žinojo, kad pusė jos sunaikinta. Kol jis 
kovojo su rykliais, nusileido saule.

Greitai sutems,—tarė jis.—Tada aš 
pamatysiu Havanos šviesų pašvaistę. 
Jeigu aš per toli nuklydau į rytus, tai 
pamatysiu kurio nors vieno naujojo ku
rorto žiburius.

(Bus daugiau)

ir vairą. •
Jis vėl sušlapino rankas. Artėjo va

karas, ir aplinkui matėsi tiktai jūra ir 
dangus. Vėjas pūtė stipriau, negu pir
ma, ir jis tikėjosi, kad greitai pamatys 
žemę.

—Tu pavargai, seni,—tarė jis.—Tavo 
dvasia pavargo.

Rykliai vėl užpuolė jį tiktai prieš sau
lėlydį. .

Senis pamatė judant rudus pelekus 
žuvies paliktame ruože. Jie net nesekė 
paskui kvapą. Jie plaukė tiesiai į laivelį, 
laikydamiesi vienas šalia kito.

Jis pritvirtino vairą, užvyniojo škotą 
ir išsitraukė baslį iš laivelio galo. Tai 
buvo dviejų su puse pėdų ilgio nupiauta 
sulaužyto irklo dalis. Senis tegalėjo ją 
kaip reikiant nutverti tik viena ranka, 
tenai, kur buvo rankena, ir jis stipriai 
suspaudė ją dešine, laukdamas prisiar
tinant ryklių. Abu jie buvo galanos.

“Aš leisiu pirmajam stipriai įsikibti į 
žuvį, o tuomet trenksiu jam per nosies 
galiuką arba tiesiai per kiaušą,”—pa
galvojo jis. '

Abu rykliai priplaukė kartu, ir kai se
nis pamatė, kaip arčiausiai buvęs ryk
lys išžiojo nasrus ir įsmeigė dantis į si
dabrinį žuvies šoną, jis aukštai pakėlė 
baslį ir sunkiai nuleido jį ant plačios 
grobuonies galvos. Jis pajuto, kad bas
lys atsitrenkė į kažką tamprų ir kietą. 
Tačiau senis pajuto ir neįveikiamą kau
lo kietumą, ir jis vėl iš visų jėgų smogė 
rykliui per nosies galą; ryklys nuslydo į 
vandenį.

:>bį, senis vėl smogė 
atšoko nuo kietos,

Šalis gimtoji
Esant pirmajai JAV lietuvių turistų gru

pei Telšiuose, žemaičių sostinėje, kai ku
riems turistams teko susipažinti su jauna, 
talentinga, pradedančia rašyti eilėraščius, 
mergaite T. Kryževičiūte. Ir štai dabar jau
na poetė, prisiminusi tą susitikimą, prisiun
tė R. Mizarai, o kartu, žinoma, ir visiems 
Amerikos lietuviais' turistais, aplankiu
siems Telšius, šį eilėraštį. Tai tarsi lite
ratūrinis perlas, išplaukęs iš jaunos Žemaiti
jos dukros plunksnos,—Redakcija.

‘ • ’■’’■“%
Toli, toli šalis gimtoji—
Baltų berželių Lietuva.
Tai ji beržų skarelėm mojo 
Ir šaukė Juuis: “Esu gyva!
Esu gyva plačiuos arimuos
Ir aukso varpoj ant laukų.
Čia mano pulsas nenurimo— 
Aš ateitim sava tikiu. - 
Tikiu aš tais, kurie nebojo 
Mirties, nei vargo, nei skausmų, 
Kurie už ateitį kovojo, 
Už laisvę tėviškės namų.
Ir šiandien augu aš pastoliais
Naujų statybų, fabrikų.
Padangės man pavydi tolių— 
Kaip saule ateitim tikiu!”

Pasveikinot Jūs gimtą žemę 
Suklupę sostinėj, senoj, 
Kur Vilniaus bokštai dangų remia, 
O akys ilsisi bangoj, 
Kuri krantais sraunios Vilnelės 
Į tolį nuplaukia skubiai, , 
Pagirdo žydintį linelį, 
Ir galvas pakelia rugiai. \
Pasveikinot laukus gimtuosius, 
Padangę melsvą Lietuvos, 
Ir beržą, ąžuolą ir uosį, 
Ir drebulėlę, ant lankos,._
Pasveikinot Jūs kraštą visą 
Su rugiagėlių akimis, 
Ir Nerį, Nemuną, Dubysą, 
Ir Mūšą bėgant lankomis— 
Pasveikinot Jūs gintarėlį, 
Išplautą Baltijos gelmės__
Jis auksu rankoje sužėręs, 
Jums gimtą tėviškę minės, 
Kuri prie Baltijos vis glaudžias 
Lyg vaikas prie brangios mamos, 
Kur aukštos pušys ūžia, gaudžia, 
Ir rankom motinos pamos. 
Pasveikinot Jūs visą liaudį, 
Jos triūsą, prakaito dienas. 
Ji širdimi visus Jus glaudė— 
O meilė meilės neatmes.
Tik dar tvirčiau ji mus surišo 
Draugystės meile nemaria.’ 
Ir nenutrauks nieks mūsų ryšių! 
Bejėgis vėjas ir audra!
Draugystė įpūsų sužydėjus 
Galingu ąžuolu išaugs. • ,

Duok ranką, širdį, brolį mielas!— 
Tu savyje mane pajausk!

^Aplankėte Jūs daugel vietų, 
Kur tiek vaikystes dienomis 
Basom kojelėm bėginėta, 
Motulė migdė naktimis. 
Nors'esate svetur išėjęs, 
Svečioj gyvenat šalyje, 
Mamos lopšinė, suskambėjus 
Ir šiandien aidi širdyje. 
Aidės jinai garsais tėvynės, 
Jos upių, pievų ir miškų, 
Lakštingalų daina gimtinėj, 
Gegutės tolimu “ku-ku.” 
Aidesį jinai juoku vaikystės, 
Tarsi ragelis laukuose. 
O kad jinai atgal sugrįš tų 
Dainuojančiais laukais basa! 
Aplankėte namus gimtuosius 
Mažutėj Lietuvos šaly, 
Berželį, kepurėtą uosį, 
Neužmiršuolį pakely__
Aplankėte Jūs visą kraštą, 
Ir miestus, žmones kaimuose. 
Keliai vingiuoti lino rašto 
Rasa suspindi akyse— 
Ir Nemunas, sukąs turbiną, 
Galingai bėga lankomis. 
Visa visa graži tėvynė 
Šviesa didžiąją greit nušvis. 
Aplankėte Jūs Mastį seną, 
Ir Telšius ant žalių krantų, 
Ir visą mūs žemaičių žemę, 
Siūbuojančiais rugiais laukų.

Išvykot Jūs už vandenynų 
Iš mūsų gintaro šalies,,— 
O širdys gilią meilę mini, 
Kuri kaip jūra išsilies- 
Kuri kaip jūra neramioji 
Visusjpabenkins troškimus, 
Kuri sapnų berželiais moja 
Ir šaukia grįžti į namus. 
Išvykot Jūs— širdis jautrioji 
Visa lyg saulės nusviesta, 
šalis žaliais miškais dainuoja, 
Rasos rytinės nuprausta— 
Bet Jūs gimtajai savo šaliai, 
Mažutei žemei Lietuvos, 
Palikote širdies dalelę— 
Ji atsimins Jus visados!

Toli, toli šalis gimtoji— 
Baltų berželių Lietuva.
Tai ji beržų skarelėm/moja
Ir šaukia Jums: “Esu gyva!”

Jus prisimenanti
i T. Kryževičiūtė

/Lietuva, Telšiai
' I960. III. 20 d.

Laiškas iš Lietuvos -
Brocktonietis G. Šimai

tis gavo laišką, rašytą jo įtis gavo laišką, rašytą jo 
giminaičio iš . Šakių. Paduo-jW'
dame svarbesnes laiško iš
traukas. — Red.

1960. III. 8 d.
Mielas Dėde,

Štai rašau jums laišką' 
Kovo 8-ąją. Ši diena gana ... 
reikšminga viso pasaulio 
moterims. Juk tai Tarybi
nės Moters diena. Šia pro
ga aš būtinai pasveikinsiu ■ 
mamelę, jeigu tik ji šian
dien parvažiuos iš Kauno. 
Į Kauną jį važiavo atlanky
ti tėtės, kurio sveikata pas- • 
kutiniu metu pradėjo šlu
buoti, ir brolio Algio apžiū
rėti gyvenimą.

Pas mus Lietuvoje Ta
rybinės moters diena šven
čiama labai įvairiai: vieni 
daro pasilinksminimus, kiti 
ruošia gardžius pietus, vy
rai moterims perka dova-$ 
neles, arba bent ranką pa- r 
spaudžia. Pavyzdžiui, mūsų “į 
klasės mokiniai dėjo po 5 
rublius ir auklėtojai pirko 
vertingą dovaną, o klasės 
mergaitėms mes, berniukai, 
pirkome, menkos vertės do
vanėles.

Jūsų pasiųstų knygų aš 
dar negavau, oet jų tanai 
įauKiu. Anur engimo turi
mo Knygas jaunimas mielai 
sKaito, net senų pažiūrų 
žmonės jokiu būdu jų ne
skaito. Kaimo jaunimo tar
pe šias knygas aš mielu no
ru išplatinčiau, bet senų 
pažiūrų žmones tokias kny
gas bijo imti į rankas, o jų 
skaitymas jiems didžiausia 
nuodėmė. Mano manymu, 
siųsti vienos knygos daug 
egzempliorių neapsimoka, 
nes iš kaimo žmonių sąmo
nės nei paskaitomis, nei 
laikraščiais ar žurnalai^ 
neina išvaryti i m i n tie s, 
kad viską sukūrė dievas,/ 
kad yra dangus ir praga
ras, kad be dievo žinios nei 
plaukas nuo galvos nenu
krinta, kad nuo dievo pri- v 
klauso žmonių gyvenimas 
ar mirtis. Lietuvoje neišny
ko nei laidotuvių, nei ves
tuvių, nei krikštynų tradi
cijos, kur neįsikištų kuni- • 
gai. Daug pinigų tamsūs 
žmonės sukiša kunigams, o 
tie tik baliavoja ir statosi ' 
namus. Štai, pavyzdžiui, Ša
kių klebonas, pareikalavęs 
iš parapijiečių aukų, pasi
statė dviejų aukštų jnūriu- 
ką ant šventoriaus, kuria
me gyvena su jaunu kuni
gėliu ir šeimininke. To mū
riuko pastatymas atsiėjo 
netoli 200,000 rublių. Visi 
tie pinigai ištraukti iš tam
sių parapijiečių.

Kartais knygyne paste^ 
biu naudingą antireliginio 
turinio knygą, bet jos pir- 
kimui neišprašau iš mametfj* 
lės pinigų. Ji sako, kad as 
dabar pradedu netikėti į 
dievą, o kai pradėsiu skai
tyti, knygas prieš dievą, tai 
tapsiu “grynu komunistu”. 
Žinoma, pas mamelę pinigų 
pertekliaus niekada nebū
na,, ir man. jų duod# tik bū
tiniems reikalams. .

Šakių miestas pasikeitęs 
iš pagrindų. Prie Šakių Di
džiojo Tėvynės karo metais 
vyko barbariški vokiečių 
puolimai, todėl per karą 
miestas buvo labai sugriau
tas. Sveikų namų iki šių 
dienų, dar statytų prieš ka
rą, išliko tik keletas. Po ka
ro buvo imtasi iš pagrindų 
atstatyti miestą. Iki šakių 
buvo datiestas plentas, ku
ris dabar asfaltuotas, pa
statyta daug gyvenamųjų-J3* 
namų ir įstaigų. Ateityje^ 
numatomas iki Šakių at
vesti geležinkelis.

i

*
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Lietuvos gyvenimo kronika
.(Dainų šventei — 30,000 
^Nacionalinių kostiumų

VILNIUS.—Artėjant Ta
i’ y b ų Lietuvos 20-osioms 
metinėms daug rūpesčių 
turi audimo ir siuvimo fab
rikų darbininkai. Juk res
publikinės dainų šventės 
dalyviams reikia pasiūti 30 
tūkstančiu nacio n a 1 i n i u 
kostiumu. Vilniaus “Au
dėja” kombinatas, Kauno 
“Kaspino,” Biržų “Siūlo,” 
Juodupės “Nemuno,” Klai
pėdos “Gulbės” fabrikai 
jau išaudė visas nacionali
niams rūbams pasiūti rei
kalingas medžiagas.

Didelį darbų atliko ir 
Vilniaus modelių namai. 
Pagal dailininko P. Palai
mos ^eskizus čia baigti siūti 
Vilniaus krašto, d z ū k ų , 
klaipėdiečių, žemaičių, za- 
rfj^kų, kapsų ir aukštai
čių tautinių rūbų pavyz
džiai. Šiomis dienomis mo
delių namai paruošuosius 
kostiumų pavyzdžius, eski
zus, lokalus perdavė res
publikos siuvimo Įmonėms. 
Vilniaus krašto nacionali
nius kostiumus siūs sosti
nės “Raudonosios žvaigž
dės” siuvimo atelje ir Kau
no “Mados” atelje, klaipė
diečių— Klaipėdos “žvaigž
dės” atelje, dainų krašto 
tautinius rūbus — Alytaus i 
atelje “Pirmyn.” Šventiniai 
rūbai taip pat bus siuvami 
Šiaulių, Klaipėdos, Kalva
rijos, Raseinių, Kelmės siu
vyklose.

į 42 pasaulio šalis
VILNIUS. — Žymių Ta

rybų Lietuvos į užsienį eks
portuojamos p rod u k c i j o s 
dali sudaro mašinų bei 

4>f\etaisų gamybos įmonių 
^produkcija. Praėj u s i a i s 
'metais Vilniaus elektros 
suvirinimo įrengimų ga
myklos dirbiniai buvo išve
žami į 10 šalių, o šiemet šis 
skaičius padidėjo beveik 
dvigubai. Trylikoje pasau
lio šalių galima pamatyti 
stakles su Lietuvos gamyk
lų ženklais. Didelį parei
kalavimų užsienio rinkoje
turi Kauno “Pergalės” ga
myklos turbinos, Vilniaus 
dažymo aparatų gamyklos 
kompresoriai, Šiaul i u o s e 
pagaminti dviračiai ir kitos 
prekės.

Šiuo metu Tarybų Lietu
vos pramonės gaminiai 
eksportuojami į 42 šalis-

PIRMAS RESPUBLIKOJE
Tauragėje pastatytas daržo

vių džiovinimo fabrikas. Tai 
pirma tokios rūšies įmonė

Nuotraukoje: darbininkė 
Bronė Aramavičiūtė prie bul
vių padavimo į rūšiavimo ag
regatą.
Lietuvoje. Fabrike bus džio
vinamos įvairios daržovės ir 
vaisiai, gaminami konservuoti 
pietų patiekalai, spragintos 
bulvės, daržovių marinatai, 
įvairios uogienės, kompotai, 
tyrės. Visuomeninio maitini
mo įstaigos jau gavo dešimtis 

Hįonų džiovintų svogūnų ir bul-

Naujosios įmonės metinis 
pajėgumas — vienas tūkstan
tis tonų džiovintų bulvių bei 
daržovių ir 2 milijonai sąlygi
nių indėlių konservų.

LAIVŲ STATYKLOJE

Baltijos laivų statykloje ra
cionalizatoriai ir novatoriai 
pernai pateikė daugiau kaip 
tūkstanti pasiūlymų. Daugu
ma jų įdiegta į gamybų. To 
dėka sutaupyta apie pustrečio 
milijono rublių.

Esant daug racionalizaci
nių pasiūlymų, įmonėje įreng
tas specialus bandomasis ba
ras. Nuotraukoje matome 
bandomojo baro šaltkalvį Bro
nių Mackevičių, surenkant} 
p u s a utomatį sriegių įpjovi
mams.

K o n s t r u k t o r ia i—ž ve j a m s
KLAIPĖDA. — Valsty

binio žvejybinio laivyno 
projektavimo instituto kon
struktoriai pradėjo kurti 
naujo tipo žvejybinio tra
lerio, skirto žūklei Baltijos 
ir šiaurės jūrose, projektų. 
Naujieji laivai turės pa
keisti pasenusius mažuo
sius žvejybinius tralerius, 
tralbotus ir kitus laivus, 
kuriais dabar žūklauja Bal
tijos žvejai.

Naujasis traleris turės 
' apie 300 arklio jėgų galin
gumo pagrindinį variklį, 
savo elektros stotį. Laive 
bus įrengtas ledo generato
rius. Jis gamins; ledų su
gautai žuviai atšaldyti be
tarpiškai iš jūros vandens. 
Traleris bus aprūpintas to
bulais elektroradijo naviga
ciniais prietaisais. Jūrei
viai turės geras buitines sų- 
lygas.

žemėms nusausinti
KURŠĖNAI. — Greta

Daugelių statybinių me
džiagų kombinato išaugo 
pirmos respublikoje specia
lizuotos drenavimo vamz
džių gamyklos pastatai. Vi
si gamybos procesai naujo
joje įmonėje bus mechani
zuoti, o krosnių, džiovyklų 
valdymas, žaliavos padavi
mas bei dozavimas ir vamz
džių piaustymas — auto
matizuoti.

Gamykla duos pirmųjų 
produkcija apie šių metų 
vidurį. Įmonės metinis pa

jėgumas — 25 milijonai 
! drenažo vamzdžių.

Tokia pat specializuota 
i įmonė statoma Tauragėje. 
! Šių įmonių pagamintais 
1 vamzdžiais bus galima kas- 
[ met nusausinti daugiau 
1 kaip 30 tūkstančių hektarų 
j pelkėtų ir drėgnų žemių.

— 
Daržininkystė— 
pelninga ūkio šaka

; ŠIAULIAI.—Pernai Šiau- 
I lių rajono “Naujo gyveni- 
I mo” kolūkis iš daržininkys- 
1 tės gavo beveik 700 tūks- 
I tančių rublių pajamų. Šie- 
■ met šių sumų numatoma 
I dar padidinti- Penkiuose 
kolūkio šiltnamiuose šiuo 
metu auginamos ankstyvo
sios daržovės — svogūnai, 
salotos, ridikėliai. Apie 25 
hektarus daržovių bus au
ginama atvirame lauke.

Kolūkiečiai tikisi septyn
mečio pabaigoje pajamas iš 
daržininkystės padi d i n t i 
iki pusantro milijono rub-

! liU-

žvėrys žiemoja sočiai
PANEVĖŽYS. — Rajono 

Žaliosios ir Gustonių draus
tiniuose, kolūkiniuose miš
kuose gyvena briedžiai, 
stirnos, kiškiai, -šernai, gau
su kurapkų. Miškų gyven
tojams medžiotojų draugija 
paruošė 20 tonų šieno ir 
dobilų, 4 tonas pabirų, 
daug beržinių šakų. Apden
gus žemę storam sniego 
sluoksniui, draugijos nariai 
įrengė miško aikštelėse 
ėdžias, šėryklas, lesyklas. 
Draugijos nariams į pagal
bų atėjo miškininkai, kolū
kiečiai. Rūpestingai glo
boja paukštelius Gelažių vi
durinės, - Karsakiškio sep
tynmetės ir kitų mokyklų 
moksleiviai.

★ Naujas keturių aukštų 
vidurinės mokyklos pasta
tas baigiamas statyti Ku
piškyje.

★ Lietuvos kultūros uni
versitetas atidarytas Kel
mėje. Jame veikia namų 
ūkio ir gamtos pažinimo 
fakultetai. Universitetų lan

Atsakau j klausinius
Grįžus man iš Lietuvos, 

daugelis žmonių stato viso
kių klausimų apie Lietuva, 
apie jos žmones ir tt. Kaž
kurie stato ir tokį klausi
ma : c

“Kadangi jūs buvote nu
vykęs ir į Lenkiją, tai kaip 
jums atrodo Lenkijos zmo- 

\nių gyvenimas, palyginti 
su Lietuvos žmonvą gyveni
niu?”

Klausimas įdomus, tik 
aš nesijaučiu, jog galėsiu 
išsamiai į jį atsakyti. Da
lykas tas: Lenkijoje per 
trumpai buvau, ir ten bū
damas, rūpinausi patirti 
juo daugiau apie Lenkijos 
lietuvių būklę, o ne apie 
bendrų gyvenimų.

Galiu, tačiau, papasakoti 
pavirš utinius įspūdžius, 
įgytus Lenkijos Liaudies 
Respublikoje, kurių nemi
nėjau savo aname, ilges
niame rašte, tilp u s i a m e 
“Laisvėje” ir kt. pažangiuo
siuose laikraščiuose.

1. Lenkijoje keliuose ma
tosi mažiau automobilių, 
negu Lietuvoje. Tiesa, Var
šuvoje jų yra daug, bet 
provincijoje matai dau
giausia dar arkliais velka
mus vežimus. Lietuvoje au
tomobilių provincijoje ma
tosi daug daugiau; daug 
kursuoja motorinių sunk- 
vežimų: arklinių vežimų, 
palyginti, Lietuvoje matosi 
nedaug.

2. Traukiniai, kiek man 
teko važinėti Lietuvoje ir 
Lenkijoje, Lenkijoje seno
viški, vagonai daugiausia 
mediniai, o Lietuvoje trau
kinių dauguma pilnai mo
derniški, vagonai plieni
niai, tvirti.

3. Restoranuose bei val
gyklose maisto kainos, skai
tant amerikiniais doleriais, 
Lenkijoje gerokai aukštes
nės negu Lietuvos valgyk
lose bei restoranuose. Pir
madieniais Lenkijoje resto
ranuose ir parduotuvėse 
mėsos visai negalima gau
ti, neparduoda. Pirmadie
niai Lenkijoje bemėsiškos 
dienos. Sakyta, stokuoja 
mėsos. Žmonės valgo dau
giausia žuviena arba pie
niškus patiekalus.

4. Teatrų lankytojai Len
kijoje, palyginti su Lietu
vos teatrų lankytojais, ap
sirengę biskelį prasčiau.

5. Neseniai buvo praves

ko apįe 150 darbo žmonių.
★ Medicinos punktas 

įsteigtas Pandėlio rajono 
“Lėvenio krantų” kolūkyje. 
Punktas išlaikomas kolūkio 
lėšomis.

★ Dramos ratelį suorga
nizavo Alytaus rajono 
“Naujosios sodybos” kolū
kio savanorių ugniagesių 
draugija. Saviveiklininkai 
parodė kolūkie č i a m s VI. 
Audronašos pjesę “Nelauk
ta viešnia” ir keletu inter
medijų. Su šia programa 
jie lankėsi “Tarybinės 
Dzūkijos,” “Dainavos” ir 
kituose kolūkiuose.

★Dešimti kultūros na
mai Kupiškio rajone nese
niai atidaryti R T S patal
pose. Tai puiki dovana 
“Aukštaičių” ir “Noriūnų” 
kolūkių žemdirbiams.

Naujuose kultūros na- 
muose,Jau veikia šokių ir 
dramos rateliai, kaimo ka
pela. Netrukus saviveikli- 
n i n k a i parodys kolūkie
čiams 3 veiksmų pjesę 
“Nuostabus bičiulis.” 

ta repatriacija: Lietuvos 
lenkai, kurie norėjo, galėjo 
vykti į Lenki jų apsigyveni
mui, o lietuviai galėjo grįž
ti iš Lenkijos į Lietuvų.

Išvykstant iš Lietuvos, 
lenkams buvo sumokėta už 
jų nuosavybę, palikta Lie
tuvoje, už namus, už kitką. 
Grįžtantieji už tuos pinigus 
pirkosi automobilius, tele
vizorius, motociklus, dvira
čius, ir kitokius daiktus, 
na, ir vežėsi į Lenki jų. Per 
kurį laikų, man buvo saky
ta, minėtų produktų nebu
vo lengva vietos gyvento
jams net ir gauti, kadangi 
išvykstantieji juos supirko 
ir išsivežė,'

Dabar vilniečiai gauna 
laiškus iš tų, kurie repatri- 
avosi. Kai kurie jų skun
džiasi sunkįu gyvenimu; 
norėtų grįžti atagl į Lietu
vų, bet grįžti nėra lengva, 
beveik negalima.

6. Buvo toks atsitikimas: 
Žymi Lietuvos solistė (ku
rios pavardės neminėsiu) 
buvo ištekėjusi už lenko in
žinieriaus. Na, tai ši pora 
ir repatriavosi į Lenkiją. 
Išvyko Zimu (vienas ge
riausių tarybinių automo
bilių, panašus į Amerikos 
Cadillac); išsivežė nemaža 
daiktų. Solistė Lietuvoje 
buvo pagerbta, ordinuota. 
Dabar ji rašo savo bičiu
liams, kad gyvenimas nau
joje vietoje labai sunkus, 
kad ji norėtų grįžti atagl į 
Lietuvų ir dirbti savo pro
fesijoje. Bet sugrįžti jau 
negali. Keletas jos bičiulių 
man sakė: tegu pagyvena 
ten, gal vėliau kada nors 
bus galima jų priimti at
gal į Vilnių.

Solistė rašo, kad ji jau 
parduos ir savo Zimų,

Bendrai suėmus, man at
rodo, Lenkijos žmonių gy
venimo lygis yra žemesnis, 
negu Lietuvoje.

R. Mizara

FRANCŪZIJA IR JOS 
ATOMINĖS BOMBOS
Paryžius. — Diplomatai 

kalba, kad Chruščiovas 
bandė paveikti į Prancūzi
jos prezidentų De Gaulle, 
kad jis sutiktų susilaikyti 
nuo atominių bombų ban
dymų.

Bet, sakoma, De Gaulle 
nusistatęs taip daug bombų 
bandyti, kol bus pasiektas 
reikalingas laipsnis, ai^ba 
tik tada susilaikys nuo ban
dymų, jeigu bus susitarta 
atominius ginklus uždraus
ti.

AUTOMATINĖS AKYS
Nuo seniai žmogus ere-1 mus, leidžia presui dirbti.

liui pavydi akių, kurios 
nesunkiai už kilometro pa
stebi pelę. Žmogaus akys 
silpniau mato. Jos neper
žvelgia ploniausios užuolai
dos. Kurgi nepavydėsi ere
liui akių! žmogus nemato f Žmogų apsaugojo automa- 
naktį ir labai blogai 
pro rūkų, štai kokios 
bulos žmogaus akys.

Akys mato
Daug, amžių žmones sva- i nekris į ekraną, net įjungti sveikti.

jojo apie namus, kalnus, preso arba piaustytuvo me- Balandžio 14 d. įvyks se- 
kurie patys įsileistų sve-, chanizmai nedirba, žmogus karnas klubo susirinkimas, 
čius ir išvytų priešus. Na- apsaugotas nuo nelaimės. Nutarta jame paminėti klu-
maine namai, o tokie gara
žai, angarai jau seniai pa
statyti. Jie tikrai su “aki- i 
mis”.

Štai atvažiuoja prie to
kio garažo mašina. Nepri
važiavusi durų, ji švysteli1 
į jas. Ir staiga durys pa i ateina ta pati automatinė | 
čios atsiveria, :
trukdoma įvažiuoja vidun.’ “Pamatys” ji, kad audinyje i

■Kas gi atidarė garažo a. I atsirado, mažiausias plyšiu-1 
kis - fotoelementai. Kaip N®’ tuojau pat Įsako stak-j 

| žinai, fotoelementai jaut-\lems sustoti Priėjusi audė-, 
rus šviesai. Švystelėjus ma-Pa sunsa siūlą.
šinai, juose atsiranda elek- j Akys skaičiuoja ir skaito i

Jau daug dirba fabrikų, į 
’’kuriuose beveik nėra žmo

nių. Viskų juose atlieka 
i mašinos. Jos pagamina, jos 
(supakuoja gaminius. Maši
nos net gali suskaičiuoti

įvairias
Vieno- ’

dai tiksliai viską skaičiuo-; atvyko ir suteikė pfrmąją 
(pagalbą. Pašauktas iš tos 

diržo; ligoninės specialistas, pata- 
re ambulansų tuojau vežti 
į ligoninę. Jis ten turės il
sėtis garoje sūnaus priežiū
roje gal apie 4 savaites.

Draugas Kaspar i ū n a s
yra ilgametis Laisvės skai-

tros srovė. Ši srovė ir pri-1 
verčia dirbti mechanizmus,'; 
kurie atidaro duris. Akys' 
dirba greitai ir tiksliai.! 
Technikoje tokie prietaisai 
vadinami FOTORELE.

Kai tokias akis įtaiso au-' saldainių dėžutes, 
tobusui, jis daug greičiau detales ar maišus, 
orientuojasi gatvėje, švys- <.........................
teis prie sustojimo naujai ja automatinės akys, 
atvykęs autobusas, prieki-1 Ant konvejerio 
nis ir mato, kad laikas už- i krenta> dėžutės. Diržas jas 
leisti eilę. Saugiau trauki-1 neša ir krauna į dėžes. Ba
niams, kai automatinės a-' keliui stovi lemputė ir fo- 
kys perjungia bėgius. Taip; toelementas. Eidama dėžu- 
sustabdomos neparuoštos tė perkerta šviesos ruoželį, 
darbui mašinos. Automati-; Akis tarsi mirkčioja. To

liau įtaisytiems mechaniz
mams nesunku suskaičiuo
ti, kiek kartų mirktelėjo 
lemputė. Tokios akys labai 
greitos — jos suskaičiuoja 
po 1,000 ir daugiau daiktų 

ekranuose. Į per minutę.
Dar šauniau automatinės 

akys dirba staklėse. Jos vi
siškai pavaduoja meistrų.

Prieš automatinę akį pa
stato labai sudėtingų ir 
tikslų detalės brėžinį. Akis 
seka brėžinį, lygina jį su 
tekinama detale. Kai tik 
detalė nutekinama, auto 
matinė akis išjungia stak
les ir įsako pastatyti nauja 
detalę.

Jeigu tu tokių akį įtaisy
tum namuose, ji galėtų pa- 

į sakyti, kada užverda puo- 
!das. Ji galėtų atidarinėti 
I duris. Ji galėtų kūrenti 
krosnis, įjungti ir išjungti 
elektros lempas. Automati
nių akių panaudojimo atve
jai technikoje ir 1

nes akys padeda žmogui 
matyti net naktį. Jos gali 
skleisti nematomus infra- 
raudonuosius spindul i u s, 
kurie, atsispindėję nuo 
daiktų, grįžta ir sušvyti 
tam tikruose 
Jos mato daiktus net pro 
rūkų, pro dūmus, kur nei 
žmogus, nei joks gyvis nie
ko nematytų.

Akys saugo
Dirba šimtatonis presas, 

kaip vašką kaląs geležį. 
Arba štai pastatytas piaus- 
tytuvas, kuris piausto sto
riausias vielas, popieriaus 
šūsnis. O kas atsitiktų, jei
gu po tokiu presu arba 
piaustytuvu pakištų rankų 
žmogus, kuris padeda ir iš
ima popierių arba geležį? j 
Rankos neliktų.

Bet štai prieš presų 
plyksteli nedidelis spindu
lių pluoštelis. Kitame pre
so šone jis atsimuša į ekra
nėlį. Šis ekranėlis — fotoe- 
lementas. Kol šviesa kren
ta į jį, jame teka elektros 
srovė. Ši srovė laiko įjun
gusi visus preso mechaniz-

Sukarno jau paskyrė 
parlamento narius

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pa
skyrė parlamento narius. 
Parlamentas bus. prie jo 
valdžios tik patariamoji > 
įstaiga iki 1962 metų. 1962! 
metais bus leista Indonezi
jos žmonėms patiems išsi
rinkti parlamento narius, 
jeigu iki to laiko bus ati
tinkamos sąlygos. Sukarno 
tvirtina, kad, prie dabarti
nių sąlygų, Indonezijoje 
dar negalima išsirinkti tokį 
parlamentų, kuris atstovau
tų liaudies valių.

Sukarno paskyrė 130 
parlamento narių nuo įvai
rių politinių partijų, bū
tent: 44 nuo tautinės, 36 
musulmonų, 30 komunistų, 

Bet vos žmogus neatsar
giai kyšteli rankų, šviesa 
atsimuša į jų, ir presas su
stoja.

Kodėl ? Negi šv i e s o s 
plokštelės jį sustabdė?

mato tine akis. Žmogus ranka

Kad netrūktu siūlai, au- c- J

dėjos turi visų laikų sekti 
i stakles. O kaip pasielgti 
į tuo atveju, kai viena audė
ja prižiūri kelerius stakles?

Čia audėjoms į pagalbą

neto- užtvėrė šviesų, fotoelemen- kyti sergančių S. Stripei* 
te nustojo tekėjusi srovė,I kienę. Draugės pranešė, 
ir išsijungė preso mecha-j kad O. Sultz vis dar randa- 

inizmai. Kol šviesa laisvai si ligoninėje. Linkime pa-

bo 21-jų metų sukaktį. Pra
šome visas nares atsilanky
ti ir naujų atsivesti.

Klubo valdyba prašo vi
sų narių, kad priduotų sa
vo antrašus ir telefono nu
merius.

, . . .... ,. . i Klubas taria širdingą pa-
masina ne- akis, kuri apšviečia audinei dgka visoms drauggms ku. 
i i o irirliivi . m o tire' ii Izerl niinminn I . *" .I rios aukojo moterų paren- 

Igimui ir jame dirbo.

Šypsenos
Vieno farmerio žmona 

kreipėsi į žemės ūkio mi
nisterijų tokiu laišku:

“Kažkas negero darosi su 
mano viščiukais. Kiekvienų 
rytą, kai aš išeinu į kiemų, 
randu du arba tris jau su- 

jai technikoje ir buityje stingusius. Gal galite pa- 
tiesiog neišskaičiuojami. O aiškinti, kas čia darosi?” 
jų įtaisymas pigus ir pa
prastas.

V. Matulionytč 
“Pionierius”

6 protestantų, 5 katalikų ir 
14 nuo kitų mažųjų partijų 
ir religinių grupių.

Jis paskyrė 131 narį nuo 
įvairių profesijų: nuo mili- 
tarinių grupių 35, farmerių 
25, darbininkų 25, religinių 
grupių 15, jaunuolių 6, mo
terų 6, intelektualų 5, ir 9 
narius nuo kitų grupių.

Pirm Sukarno paskyrė 
parlamento narius, tai mili- 
taristai ir reakciniai ele
mentai, kurie sudaro “De
mokratinę Lygų”, prašė 
jo, kad neskirtų komunistų 
ir darbininkų J parlamentų, 
bet Sukarno jų prašymų at
metė.

Cleveland, Ohio
Kovo 10 d. įvyko C.L.M. 

Klubo susirinkimas. Skai
tytas laiškas iš Meno Są
jungos, prašant užsimokėti 
duokles. Nutarta užsimokė
ti $15. Nutarta pasveikinti 
“Vilnį” proga 40-ties metų 
sukakties su auka $10.

Išrinkta komisija atlan-

Balandžio 14 d. įvyks se- 
► susirinkimas.

Philadelphia, Pa.
Serga John Kaspariūnas

Kovo 29 d. jį. ištiko šir
dies ataka. Laimingas, kad 
turi sūnų gydytoją Albertą 
Kasper, praktikuojantį Al
bert Einstein Hospital ant 
Tabor Rd. Gavęs žinią, kad 

i tėvas susirgo, jis greitai

Draugai ir pažįstami, kam 
laikas leidžia, suteikite jam 
suraminimų jo sunkioje li- 

į goję. Draugui J. Kaspariū- 
nui linkiu laimingai su- 
sveikti. O draugę Kaspa- 
riūnienę prašau ramintis 
ir linkiu jėgų vienai likus su 
užeigos tvarkymo rūpesčiu 
ir darbais.

Jų namų adresas yra 625 
Bristol St.

P. Walantiene

kas čia darosi?”
Ministerija atsakė:
“Brangioji madam. Jū 

sų viščiukai stimpa.”

—Ar jūs taip pat mylė
tumėte mano dukrų, jeigu 
ji būtų neturtinga mergai
tė? — klausia milijonierius 
savo dukters sužadėtinį.

—Netgi labiau.
—Prašau išsinešd i n t i ! 

Mano šeimoje kvailiai ne
reikalingi.

Į alinę užėjo žmogus ir 
užkalbino barmenų:

—Sakykite, ar aš vakar 
čia buvau?

—Buvote,— nustebęs at
sakė barmenas.

—Ar daug pinigų pra
gėriau?

—Tikrai nepamenu, bet 
manau, kad apie penkis do
lerius.

—Garbė dievui, — sušu
ko vyriškis, — o aš maniau, 
kad pamečiau!
............................■■«■■■.......................  ■■■ i......................iii ii
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Žinios iš Urugua i aus L Pr5seika
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Būkite V. Kapsuko sukakties Ape nupuolusias į 
minėjimo mitinge-koncerte flat” kojas L

Labai mažai yra rašoma 
Kapsuku kartu dirbo JAV, apie tą nelemtą ligą, nuQ: 
kuris su juo nuolat susira- kurios taip daug kenčia 
šinėjo, kuris, 1931 metais, kaip vyrų, taip ir moterų, 
būdamas Maskvoje, su Vin-i Ligonis nežino, kas jam 
cu Kapsuku dar arčiau su- yra: skauda nugarą, galvą, 
sibičiuliavo.

Taipgi Ieva 
papasakos, savo .... . „ .... ________ o
mus, kaip ji, būdama Mask-Į Sergantis nežino nei ką da- 
voje, susitikdavo ir kaltė-!ryti. Dažnai traukia kūno 

l atsitiki-

Iš Čikagos pranešama, 
kad Leonas Prūseika,

i silpnejus jo sveikatai, 
pasidavė į ligoninę.

Linkime draugui sėkmin-
Pricš kelis mėnesius įvy-j gai sutvirtėti ir vėl stoti 

kęs ULC narių visuotinis ' darbą, 
susirinkimas gavo nuo P. 
Vikonio pareiškimą pra
šant priimti jį į šios orga-

' nizacijos narius. Jo prašy
mas buvo patenkintas. Se
kančiame susirinkime, ren
kant naują Centro valdybą, 
I1. Vikonis tapo išrinktas

i Kultūrinių reikalų komisi
jos vedėju. Džiaugėsi labai, 
kad Centro bibliotekoje yra 
daug naudingų knygų šiam 
kilniam darbui pradėti.

Šiemet, džiugią “Darbo” I Bet įsitikinęs, kad ta parti- 
sukakties datą pritemdo la- ja nuo savo idealų labai

> nutolus — nustojo joje vei-liūdna

raščio darbuotojas Pranas 
Vikonis.

Pranas Vikonis prie mū
sų laikraščio atėjo dar ne 
tai]) seniai, tik 1956 me
tais, bet dirbo įtemptai, šir
dingai, norėdamas užpildy
ti tą jo gyvenimo spragą, 
kuri susidarė beieškant gy
venime teisingų pozicijų.

1943 metais P. Vikonis i 
Urugvajaus Lietuvių Cent
re buvo pradėjęs mokyto
jauti mažamečių vaikų mo
kyklėlėje. Bet savo šalinin
kų, socialistų, įspėtas, kad 
už mokytojavimą bus pažy- ! 
mėtas kai]) komunistas ir 
turės sunkumų ekonominia
me gyvenime, nuo pareigų 
atsisakė. Vėliau šio savo pa
sitraukimo labai gailėjosi.

antrą kartą suartėti su mu
mis. labai apsidžiaugęs pa
reiškė: “Man gaila, kad 
per vėlai ateinu prie pažan
gaus kultūrinio darbo dar
buotis išeivijos ir mūsų my
limos tėvynės. Tarybų Lie
tuves, labui. Jaumanosvei- 
kata nekokia, bet dar pa

Dirbdamas “Darbo” re
dakcijoje P. Vikonis labai 
domėjosi iš mūsų tėvynės 
gaunama spauda: dienraš
čiais, žurnalais, knygomis. 
Neretai spaudos puslapiuo
se pastebėdavo ir buvusių 
jo mokslo draugų ir moki
nių pavardes. Labai džiau
gėsi, kad jie pritapę prie 
Tarvbinės santvarkos dar
but) iasi savo tautos gerovei. 
Vylėsi dar kada nors su jais 
susitikti, kartu pamatyti ir- 
naują tarybinio žmogaus 
gyvenimą. Kartą, kalbant 
prasitarė: “Labai būtų ma
lonu, bot bijau, kad jau ne-, širdžiai dėkoju ir 
beperplauksiu 
sveikata...”

su- 
vel

i laidojami
kalnelio kapinėse,

Vokiečių ir Izraelio 
keisti santykiai

Mirė Isabelė Sutkienė
Balandžio 1 d. savo na

muose, Maspethe, mirė Isa- 
belė Sutkienė, po tėvais Va
siliauskaitė. šiam “Laisvės” 
numeriui einant į presą, ve
lionės palaikai 

I Alyvų
i Maspethe.

Isabelė Sutkienė — ilga- 
i metė Niujorko gyventoja 
iii gerai pažįstama dauge- 
i liui lietuvių. Seniau Sutkai 

1 Bonna. — Keisti santy-1 gyveno Brooklyne ir laikė
:kiai tarp Vakarų Vokieti-1 valgomųjų daiktų krautu- 
i jos ir Izraelio. Oficialiai ne-1 vę, vėliau, “Laisvės” name, 
turi diplomatinių ryšių, bet! turėjo valgyklą. Po to įsi- 
prieš socialistines valstybes Į steigė “lietuvišką užeigą”, 
bendrai išstoja. ! kurią ir šiuo metu laiko.

Kada Jungtinėse Valsti-! Isabelė Sutkienė jau ku- 
■ jose lankėsi Adenaueris ir rį laiką negalavo. Du kar- 

pradėti n a u j o s Izraelio premjeras Ben-Gu-,tus buvo operuota. Pasiro-

Spalio 4 dieną: tarėsi. Izraelis sako, kadl žio liga; prieš mirtį labai 
smūgio jis ' jam “stoka ginklų”, bet vo-' 

Sekančią dieną! kiečiai perka iš Izraelio 
‘ • artimųjų mortiroms sviedinių, pisto-

1 pareigos draugui Vikoniui ' rion, tai abu posėdžiavo ir j do, ją kamavo vidurių vė- 
; jau neteko.
ištiktas širdies
pasimirė. 1 
tapo draugų ir 
palaidotas Norte kapinėse.

Velionis buvo gimęs Lie-
lėtų ir automatinių šautu
vu, o Izraelis Vakaru Vo-

C- ' C-

tuvoje 1897 metų sausio 26 j kietijoje kitokių ginklų, 
d. Pandėlio valsčiuje, Ro-' Vakarų Vokietija ketina 
kiškio apskrity. paskolinti Izraeliui $100,-

Urugvajuje velionis pali-1 000,000. Sakoma, kad tatai 
ko liūdinčia šeimą: žmoną, I daroma, kad Izraelis neuž- 
sūnus Guillermo ir Otto ir mėgstu diplomatijos su Ry- 
dukterį Dianitą. Prano Vi- tų Vokietija, 
kėnio liūdi ir idėjos (Irau------------------
gai, kartu dirbusieji kilnų Blofas apie TSRS 

uomenini darba. H. M. r
(“Darbas”) y- AlaSKOS ateitį

fv i J I •• • ' Žurnale “Parade,” iš ko-iS ISlSkl] rCuBKClJUl i vo 27 d., rašo J. Anderson:

visuomeninį darbą.

Aš su nekantrumu lau
kiu kiekvieno “Laisvės” nu
merio. Laikraštyje aš ran
du įvairių žinių iš tolimos 
šalies Amerikos. Man labai 
džiugu skaityti lietuvišką 
laikraštį, leidžiamą už di
džia u s i ų vandenynų, šį 
laikraštį visiems metams 
užprenumeravo mylimi gi
minės iš Brooklyn 11, New 
York, 388 So. 1 St., Riske 
vičiai. Todėl aš jiems nuo- 

vasara
Atlanto — ; kukiu atvykstant į svečius.

I Mat, aš savo gimines esu 
Pranas Vikonis Lietuvoje i matęs tik fotografijoje.

buvo baigės p e d a g o g inį ' širdingai dėko-
wiAbnln VI n Ui rf rv i n x myri- 1 x .................

sunkia! sirgo.
Buvo pašarvota Garšvos 

šermeninėje, Brook lyne. 
Daug žmonių velionę ap
lankė; labai daug gėlių vai
nikų buvo prie jos karsto. 
Kadangi velionė buvo ma
lonaus, draugiško būdo, 
tai turėjo daug draugų ir 
bičiulių, kurie suvyko ati
duoti paskutinę pagarbą.

I. Butkienė kilusi iš Ant
kainio kaimo, nuo gražio
sios. Veliuonos. Į Ameriką 
atvyko 1913 metais.

Liūdesyje paliko 
Igną Sutkų, dukrą 
rice, žentą Antaną 
nieką, taipgi du jau 
gusius anūkus: Antaną ir 
Zabelę. Lietuvoje liko bro
lis.

Teilsis ji ramiai Alyvų 
kalnelio kapinėse, o jos ar
timiesiems liūdesio valan- 
d o j e reiškiu nuoširdžią 
užuojautą!

vyrą 
Beat- 
Kras- 
suau-

mokslą. Mokytojavo gim
nazijoj : redagavo žurnalą 
“Mokykla ir gyvenimas”; 
yra parašęs knyeu mokslei
viams. Seimo rinkimuose 
jis buvo išrinktas nuo Soci
aldemokratu partijos depu
tatu. Smetonai seimą iš
vaikius, P. Vikonis nenorė
jo, kaip nekurie. taikstytis 
prie kruvinos diktatūros ir 
todėl jis pasirinko užsieni. 
Į Urugvajų atvažiavo 1929 
metais, sausio ,28 dieną.

Kadangi svetimos šalvs 
ateivių inteligentų neverti
na, o vertina tik darbo jė
ga, tai Pranui Vikoniui ir 
teko dirbti paprasti fiziniai 
darbai. - —------- — — —
bo metais jis dirbo Monte- 
vidėjaus mieste, keleiviu 
transporto kompanijoj, 
tramvajuj, kaip bilietų par
davėjas. Vėliau išėjo pen
sijon.

. Laike Tėvynės karo prieš 
fašizmą. Pranas Vikonis 
narašė 144 puslapiu knvga 
“Geografia de la URSS,” 
iliustruotą septyniais žemė
lapiais ir vienuolika vaizde
lių.

Kalbant apie visuomeni
nę veiklą Urugvajų ie, Pra
nas Vikonis ilgą laikų pri
klausė Socialistų partijai.

ju jums, laisviečiai, už re
guliarų laikraščių pristaty
mą. Sėkmės, laisviečiai, ir L- z > .
toliau išleisti įdomius laik-

Į raščio puslapius.
Aš (Laukaitis Juozas) 

■ gyvenu Birštono tarybinia- 
; me ūkyje, Žemaitkiemio 
I skyriuje ir dirbu darbinin- 
j ku.
i Tarybų Lietuva.

Laukaitis
1960. III. 19

Gerbiamoji Redakcija!
Aš esu jūsų laikraščio 

skaitytojas. Man 18 metų. 
Mokausi gimnazijoje. Aš

Paskutiniais dar- labai domiuosi lietuvių gy-
i veniniu Amerikoje ir noriu 
1 susirašinėti su lietuviais, 
* gyvenančiais Am. Prašau 
I Gerb. Redakciją, jei yra 
galimybė, paskelbti mano 
adresą jūsų laikraštyje. Aš 
galiu skaityti ir rašyti ang
lu kalba.

Mano adresas:
i U.S.S.R. — Lithuania

Kauna — 2
V. Kapsuko 110—19
Nekrašas Edvardas

Šį laišką aš siunčiu per 
korespondencijos, draugę iš 
Lucedale miesto. -

Jus Gerb.
Edvardas

Philadelphia, Pa.
* HELP WANTED 

MALE and FEMALE
REIKALINGA grieštų vyrų ir 

moteriškių, mokančių gerai anglų 
ir lietuvių kalbas. Dirbti visuome- 
ni darbą tarpe lietuviškų šeimų 
Philadelphijos mieste. Gerai apmo- 

V kėsime tiems, kurie bus tinkami. 
Nuolatinis darbas, gerų progų, gau

kite: LO. 3-3235. (28-30)

1960. II. 17.

Geneva. — Atom i n i ų 
ginklų konferencijoje jau 
įteiktas Eisenhowerio ir 
Macmillano susitar imas 
TSRS delegacijai.

Maskva. — Jau sugrįžo 
iš Francūzijos TSRS prem
jeras Chruščiovas.

Gerai daro Literatūros 
Draugijos 1-oji kuopa, su
rengdama popietę Vinco 
Kapsuko - Mickevičiaus 80 
metinėms paminėti. Tasai 
minėjimas įvyks sekmadie
nį, balandžio 10 dieną 2:30 
v. popiet, “Laisvės” salėje.

V. Kapsukas yra visą sa-
vo subrendusi gyvenimą V^apsukUleŽa ' iTveikslus.“ Būna
atidavęs liaudžiai, lietuvių 1 pagkajtyS jr apįe y. Kapsu- niu, kad net operacijas pa--' 
tau tai. Ta>.buvo nenuilstan- į ka eil§raščiu.
tis kovotojas uz darbo žmo
nių reikalus, prieš išnaudo
tojus, už skaisčią, laimin- tys V. Kapsuko 
gą ateitį lietuvių tautai. sakymą.
-Jis buvo ne tik įžymus) Solistė Elena 

j revoliucionierius, o ir lite-|k>enė padainuos.

'visą kūną. Na ir žmogus" 
Mizariene! eina pas daktarą, vieną, ki- 
atsimini- ta, o vis nesijaučia geriau.

i ratas, rašytojas, publicis
tas, literatūros kritikas.

Amerikos lietuviams V. 
! Kapsukas brangus ir tuo, 
kad jis pas mus apie metus, 
laiko gyveno ir dirbo, švies
damas ir organizuodamas 
darbo žmones; aštriai ko
vojo prieš visokius liaudies | 
priešus.

i daro, bet pagerėjimo nėra.
Nastė Bukniene paskai-i skausmo ii finan-

kūrinį-aD-^,18'31^;. .
* : Galų gale ligonis nueina 

i pas kojų gydytoją. Tas ap- 
Brazaus- į žiūri ir suranda, kad jo ko- 

i jos nupuolę (“fįąt”). Kpjų 
Aido Cho-; daktaras jas aptvarsto, 

pritaiko apavus ir ligonis 
Koste povaliai taisosi.

Rušinskiene ir Nastė Buk-1, Kiek patyriau, tai me^i- 
njene. emos daktarai visai m^Bi.

. . i kreipia dėmesio i žmogaus
Pramogoje dalyvaus irjpojaSi Norėtųsi, kad lietflR; 

Mildred Stensler. | v;aj daktarai apie tą ligą
Visus prašome būti šia-j daugiau parašytų į spaudą 

me mitinge-koncerte. Ukil- ir suteiktų patarimų.
P. Vaitekūnas

Taipgi dainuos 
ro kvartetas: Ne’e Ventie- 
nė, Ona Čepuliene,

Mitinge-koncerte apie V. mingai ir kultūringai pa-1
Kapsuko gyvenimą ir dar
bus pranešima padarys Ro
jus Mizara, kuris su V.

gerbkime vieną žymiausių. 
mūsų tautos sūnų, Vincą1 
Mickevičių-Kapsuką!

“The Russians want Alas
ka back.” Jis daro išve
džiojimus, būk Tarybų Są
junga planuoja pareikalau- 
ti^tos “savo nuosavybės.”

1867 m. Jungtinės Vals
tijos nupirko Alaską nuo 
Rusijos už $7,200,000. Da
bar per metus vien aukso 
ten gaunama $700,000,000 
vertės, ;o kur Alaskos žuvų, 
miškų; ir kitoki turtai. • *

• Anderson rašo: “Ameri
kos žmonės gins Alaskos 
596,400 kety. mylių plotą... mas, įteiktas “Vilnniai”:

Edvardas Karpavičius $2.
Atrodo, kad tai bus pas

kutinis niujorkiečių svei
kinimas dienraščiui, su jos 
40 metine sukaktimi.

596,400 kety. mylių plotą... 
lygiai taip, kaip gintų bet 
kurią iš 13-os originalių 
valstijų.”

Atrodo, kad bereikalingas 
jos gynybai pasiruošimas.

Madagaskaras gaus 
nepriklausomybę

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė ir Madagaskaro 
salos viršininkai susitarė, 
kad Madagaskaras gaus ne
priklausomybę, bet komu- 
naliais ryšiais bus sujung
tas su Francūzija.

Madagaskaro (Malagasy) 
sala yra į piet-rytus nuo 
Afrikos. J i priskaitoma 
prie Afrikos, nes juodų

Sala savo plotu didesnė 
žmonių apgyventa.

M.

Dar $2 “Vilniai”
.Rer \ klaicĮą n 7 ^nebuvo 

šiol ..paskelbtas ■__
i iki 

-sveikini-

Sėkmingas debiutas
Kuomet aukšto išsilavi

nimo dainininkas ar muzi
kas susilaukia pirmos pro
gos pasirodyti New York’o 
Carnegie Hall scenoje —jis 
jaučia, kad dar vienas sie
kis pasiektas.

Kovo 29 minėtoje muzi
kos šventovėje debiutavo 
žymi kompozitorė Dora Pe
lermann. Ši menininkė meis
triškai dirigavo Mendelso- 
no bei Bethoveno muziką ir 
puikiai koncertavo pianu 
vieną iš savo kūrinių-kom-

už Francūzija. Madagaska- pozicijų. Sklandžiai, pilnu 
ras užima 241,094 ketv. my- savimi < pasitikėjimu, ji iš- 
lių plotą ir turi apie 5,000,- pildė visą yakaro progra- 
000 gyventojų. Prancūzai 
ten įsigalėjo 1882 metais.

F1 i n s, Francūzija. —
Prancūzai padovanojo
Chruščiovui gražų automo-

Hos- 
1199 
kad 
uni-

L. J.Davis, Drug & 
pi tai Employes lokolo 
prezidentas, pranešė, 
trys ligoninės-priėmė 
jos sąlygas ir tapo unijiniė-
mis. Tai sekamos ligoni
nės: Home and Hospital of 
the Daughters of Israel, 
Manhattane, Home and 
Hospital of the Daughters 
of Jacob, Bronx, ir Trafal
gar Hospital. Visose dirba 
virš 500 neprofesionalių 
darbininkų.

The Board of Education 
planuoja įvesti vidurinėse 
mokyklose ketverių metų 
rusų kalbos kursus.

mą.
Dora Pelermann gimė 

Rusijoj — Petrograde (Le
ningrade). Tik sukakus de
vynetą metų ji jau pradėjo 
komponuoti muziką, kurią 
aukštai įvertino žymūs tų 
laikų muzikos kompozito
riai ir jie jai padėjo siektis 
tolyn.

Dėka savo gabumų, ji ga
vo stipendiją studijuoti 
Vokietijoj, Berlyne ir vys
tyti toliau savo talentą 
Austrijoje, Vienoj. Čia ji 
pasiekė savo pašaukimo 
aukščiausią lygį, tapdama 
kompozitore-dirigente.

Jos koncertai Efuropoje ir 
Palestinoje turėjo didelį 
pasisekimą. Jos debiutas 
Carnegie Hall publikos taip 
pat nenuvylė.

Dora Pelermann paliko 
gilų įspūdį klausovų širdy
se.

“Vaina” už moters

dvi 
sto-

Mūsų miesto 
geležinkelio stotys

Niujorko mieste yra 
didžiulės geležinkelių
tys: Pennsylvanioa Station 
ir Grand Central Station. 
Abidvi kadaise turėjoAdaug 
erdvės. Ypatingai daili ir 
erdvi buvo Grand Central 
stotis — tai savotiškas niu
jorkiečių pasididžiavimas.

Dabar daug kas abiejose 
pasikeitė. Pennsul vania 
stotyje pristatytą , visokių 
bizniškų vietų; net ir galiū
nas pačiame stoties vidury
je tapo atidarytas!

Tą patį galima pasakyti 
ir apie Grand Central sto
tį. Visur bizniškos iškabos; 
atidaryta likerių krautuvė, 
atidarytas ir saliūnas, ku
rio seniau buvo labai veng
ta.

Kodėl visa tai?
Atsakoma; geležinkeliai 

bankrutuoją, tai ieško vis 
daugiau pinigų, nepaisyda
mi, kaip ir kokių, būdu tuos 
pinigus gaus.

O kodėl jie bankrutuoja?
Atsakoma: Dėl to, kad 

aviacija, sunkvežimiai, au
tobusai ir automobiliai at
ima iš jų biznį. Sunkveži
miai vežioja daug tų pre
kių, kurias pirmiau vežio
davo traukiniai; lėktuvai, 
automobiliai ir autobusai 
vežioja daug žmonių, kurie 
seniau važinėdavo geležin
keliais.

Gal gi ir taip. Bet jeigu 
taip, tai prie ko visa tai 
geležinkelius prives? Prie 
išnykimo? 

a

moję

TEISĖJAS DAR 
PAMOKe VENGRĄ 

“KOVOTOJĄ” >
Mineola, L. L — Prieš, 

teisėją B. T. Pantano buvo' 
p rista t y t a s prasikaltėlis 

'Miklos Petrovies, kuris 
naktį sudaužė kito žmo
gaus automobilį ir nuvažia
vo. Pantano, sužinojęs, kad 
prasikaltėlis yra 1956 metų 
Budapešto sukilėlis, patarė 
jam neprisipažinti kaltu, o 
balandžio 12 d. stoti teis-; 
man.

i piniginę
Manhattane, 667 Madi

son Ave., įvyko pusėtina 
“vaina” už moters piniginę. 
Į namų pardavyklą atvyko 
L. Polsky ir jos vyras Sa
mas. Moteris padėjo pinigi
nę ant stalo ir ramiai ilsė
josi. Ji pastebėjo, kad jos 
piniginė povaliai šliaužia 
prie stalo krašto.. Joje pi
nigais buvo tik $38, bet 
auksiniais daiktais apie 

/$3,000 vertes.
Moteris puolė prie pini

ginės, o tuo kartu piniginė 
jau ir pro duris į kitą kam-, 
barį įsmuko. Bet moteris' 
paskubėjo ir nutvėrė pini
ginę, o už kito krašto įsiki
bęs laikė Lewis Bruno, 27 
metų vyras, įstaigos patar
nautojas.

L. Polsky pradėjo šaukti 
ir kulti Brunui per galvą.! 
Atskubėjo jos Samas, 
metų žmogus. Bet Bruno 
jaunas, stiprus, nutvėrė 
lempą ir smogė Šamui į i susirinkimas jvyks pėtnyčios vaka-v 

galvą. Tas sukniubo, bet; Turime ir gerų naujienų, ir labai 
abiemis rankomis apsika-i svarbių reikalų. Taipgi ir mūsų 

draugai sirgus;eji — J. Kazlauskas 
ir A. Žalner žada dalyvauti. Būkime 
laiku—-7.30 valandą. R. M.

New Yorkas. — Pennsyl
vania geležinkelio sto/yje 
sužeidė 20 žmonių, ką 
traųįęiųys sugrįžo iš FĮor 
dos. Kas tai įvyko su lok 
motyvu, kuris staigiai užši- ' 

i kirto.

PRANEŠIMAI

Laisvojo verslo” siste- 
visko galima tikėtis.

Susirinkimas
Literatūros Draugijos 1 

Kuopos mitingas įvyks ba
landžio 8 dieną, 7:30 vaka
ro. Turime svarbių reikalų. 
Prašome visus narius at
vykti. Valdyba

Capital Airlines Co. suti
ko samdyti negres patar
nautojas (stewardess) savo 
lėktuvuose. Iki šiol jas 
samdė tik Mohawk Airlines 
ir Trans-World Airlines 
kompanijos.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadieni, balandžio 6 d., 7.30 vai./ 
vakare, 102-02 Liberty Avė. Pra-> ,

Kurių duoklės dar
ateiti ir 

(26-27) ..

į šome dalyvauti.
i nemokėtos, pasirūpinkite 

61 i užsimokėti. Prot. sekr.

PHILADELPHIA,
Labai svarbus ALDLD

PA.
10 kuopos

bino Bruno koją.
Tuo kartu įstaiga pašau

kė policiją. Pribuvo du po
licininkai ir suėmė Bruno. 
Polskiai abu nuvyko į Roo-

CLEVELAND, OHIO 
Clcvelando Meno Skyriaus susi

rinkimas jvyks balandžio 7 d., 7 v.
... . . .. ] v., LDS Klubo salėje, 9305 St. Clairg

sevelt ligoninę, kur jiems, j Avė. Kviečiame narius dalyvauti * 
daktarai l š*arne susirinkime. Turime daug 

dalykų aptart. Svarbiausias kląusi- , 
mas bus prisirengimas prie koncer
to, kuris jvyks geg. 15 d. Tad pra
šau

ypatingai Šamui, 
sutvarkė žaizdas ir paleido 
į namus.

M. SQUARE GARDENE 
VYKSTA CIRKAI

Madison Square Gardene 
prasidėjo .The Ringling 
Brothers & Barnum & Bai
ley cirkai. Jie tęsis per še
šias savaites. Dalyvauja 
šimtai žmonių, nemažiau 
gyvulių ir žvėrių.

Pirm cirko atidarymo po 
miestą paradavo drambliai 
ir kiti cirko gyvūnai. Vaikš
tinėjo ir “meškos”, bet vie
toje tikrų meškų — buvo 
žmonės įlindę i jų kailius. 
Tikrąsias meškas galima 
pamatyti tik cirke.

Draugijas prašome:
Organizacijas prašo m e 

birželio (June) 26-tą ne
rengti piknikų, o dalyvauti 
mūsų piknike Camp Mid
vale, N. J.

Amerik. Sveturgimiams 
Giluti Komitetas

visų ateit laiku.
S. Kuzmickas, sekj^

Paieškojimas ’
Ieškomi Nikodemas ir Ona M^U- 

rins ir jų šeima, gyveno ChicagOS ,. 
mieste. J'

Pranciškaus ir Uršulės Bušinipkų' 
ir jų šeimos. Gyveno B r oo klyno y 
mieste. *

Magdalenos Rimkienės ir josšei- / 
mos, gyveno Collinsville mieste.

Ieško Marytė Urbonaitė iš Tau- -, 
ragės, Lietuvoj. Dėl smulkesnių ži- L 
nių kreipkitės šiuo adresu: — 
Schlakat, 52 Riverside Dr., SudbU- 'ge 
ry, Ont., Canada.

M ATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

426 Lafayette St.?

. I
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