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Apie žmones.
Naujojoje Anglijoje.
Pas ligonius.
HartfcrdiečiŲ koncerte.
Pas O. ir J. Šilkus.

* — Rašo R. Mizara —

Praėjusį savaitgalį mudu su 
Ieva praleidome Nauj o j o j e 
Anglijoje. Aplankėme brolį 
Benį Haverhill, Mass. Jis vis 
dar tebeserga; sekamą mėnesį 
įžengs į 77-uosius metus.

Gera tai, kad Benis mėgsta 
skaityti, ir skaito daug. Visa 
tai jam palengvina gyvenimą. 
Spėju, kad mažai Amerikoje 
yra tokių lietuvių, kurie tiek 
daug lietuviškų knygų per
skaito, kaip Benis.

Nuvykome į Bostoną, aplan
kėme brolio Aleks a n d r o ir 
Zigmo Baryso kapus Forest 
Hills kapinėse.

Teko aplankyti vieną ser
gančią moteriškę South Bos
tone.

Laikas buvo taip suspaustas, 
kad nebuvo kada nė helio pa
sakyti draugams!

Tenka pagirti Massachusetts 
valstijos vadovus, kurie rūpi
nasi vieškeliais: nutiesta daug 
naujų puikių vieškelių, ir vis 
daugiau tiesia!

Sekmadienį buvome Hart
fordo Laisvės choro jubilieji
niame koncerte. Chorui šie
met sukako 35 metai ir lais- 
viečiai apvaihikavo savo jubi
liejų koncertu.

Vadovė Wilma Hollis iššau
kė net tris dainininkus, kurie 
chore tebedainuoja jau per 35 
metus. Ketvirtoji, Ona Šilkie- 
nė, dėl ligos negalėjo pribūti 
į koncertą.

Choras gražus, dainuoja 
puikiai, ir atrodo, kad šis kon
certas dar aukščiau pakels 
tiek choristų, tiek mokytojos 
ūpą, ir padrąsins juos palaiky
ti chorą ilgus metus.

Publikos buvo tiek, kad ne
tilpo į salę. Daug suvyko sve
čių iš kitų miestų.

Laisvės choras davė atsilan
kiusiems ir skanius pietus.

Programoje dalyvavo:
Pats Laisvės choras 
Rožė Stripinis 
Frank Blažis 
Elena Brazauskienė 
Montello Vyrų dainininkų 

grupė, vadovaujama Al Pot- 
siaus.

'Prašiau, kad mūsų gerasis 
korespondentas Vikutis para
šytų smulkiau apie šį jubilie
jinį koncertą ir apie patį cho
rą. Jis pažadėjo tai padaryti, 
ir esu tikras, jog savo pažadą 
ištesės.

A. Klimas paaukojo “Lais
vei” net šešius Lietuvių Namo 
bendrovės Šerus, taipgi “Lais
vei” paaukojo mūsų koopera
tyvo Šerą.

Hartfordo Moterų klubas 
vienam svarbiam tikslui paau
kojo $10, o kita draugė prie 
to prisidėjo su $1.

A. Latvėnas paaukojo mū
sų laikraščiui $5.

Didelis jiems ačiū!

Waterburiete O. Strižaus- 
kienė pasakojo, kad jiedu 
abudu su Juozu neužilgo iš 
Waterburio išsikels gyventi į 
Bridgeportą.

Kodėl?
Todėl, kad valdžia griaus 

jų namą; nežinau, ką jo vie
ton statys.
-N^abai gaila! Abudu drau

gai Strižauskai su Waterburiu 
yra tampriai susirišę, nes ten 
ilgai gyvena!

Draugė Lucė Žemaitienė pa-

“Kaip Žemes drebėjimas 
sukrėtė šery nupuolimas”

Laoso "karališki" 
provokuoja karą

Ispanijos liaudies kova 
purto fašistinį režimą

New Yorkas. — Gegužės 
28 dieną prekybos biržą, 
kaip žemės drebėjimas, su
krėtė krašto vertybių Šerų 
nupuolimas. Per vieną die
ną šėrai nupuolė beveik 35 
procentais, ir tas lietė 1,212 

į įmonių, bendrai 9,350,000 
šėru, kuriu vertė nukrito 
$20,800,000,000.

Biržoje pradėjo kalbėti: 
“Ar jau pasikartos 1929 
metai?.. Ar atėjo vėl “Juo
dasis ketvirtadienis” 1929 
metų spalio 29 dienos?”

Susidomėjimas ir susirū-! 
pinimas didelis. 1929 m. 
spalio 29 d. nupuolė 12,894,- 
650 šėrų vertė. Po to sekė 
dar du krakai ir rezultatai 
buvo: subankrutavo 10,000 
bankų, kurie nunešė milijo-1 
nų žmonių juodai dienai I gerai. Pirmoje vietoje 
taupinius. Sužlugo 101,500 
prekybos ir pramonės įmo
nės, jų tarpe subankrutavo 
58 geležinkelių kompani
jos. Nukentėjo milijonai j nansinę šalies padėtį.

JAV karo jėgos bus 
"Azijos sargyboje"

Bangkokas. —Į Tailandą J ryčių Azijoje karo sąjun-
daugiau atvyko Jungtinių 
Valstijų karo jėgų. Jų tar
pe randasi ir “plaukiojan
tis batalionas”, kuris atvy
ko iš Okinawos. Tai mari- 
ninkai, bet paruošti veikti 
džiunglėse ir miškuose.

Jungtinių Valstijų mūri
ninkai ir kitos jėgos, kurios 
yra išsidėstę išilgai Mekon- 
go upės, Laoso pasienyje, 
jau yra gausiai aprūpintos 
amunicija.

Tiesa, čionai diplomatai 
ir militaristai netiki, kad 
šiuo laiku būtų užpuolimas 
ant Tailando. Tailandas yra 
stambi valstybė. Jis turi 
virš 100,000 vyrų • armiją, 
kurią J. Valstijos apgink
lavo, ir kurią JAV karinin
kai išlavino ir komanduoja. 
Tik tada galima būtų lauk
ti “komunistų užpuolimo”, 
jeigu Tailande prasidėtų 
partizanų veikimas, koks 
yra Pietų Vietname.

Tai kodėl tiek daug buvo 
kalbama apie “pavojų Tai
landu! ?” Dalinai tas paaiš
kėjo iš prezidento Kenedžio 
pareiškimo. Jungt. Valsti
jos yra nariu SEATO (piet-

sakojo, kad jos vyras Juozas, 
kuris neseniai buvo operuotas, 
gražiai sveiksta.

Tai smagi mums visiems ži
nia !

Su E. ir V. Brazauskais 
trumpam laikui buvome su
stoję O. ir J. Šilkų “dvare” 
(dailioje farmukėje). Ona Šil- 
kienė nesijaučia gerai. Abudu 
jiedu žada farmelę su namu 
parduoti ir vykti gyventi kur 
kitur, — gal Floridon, — kur, 
pasikeitus aplinkai, gal būt 
Onai padės susveikti.

Tai tokias tokeles teko pa
tirti Naujojoje Anglijoje.

darbo žmonių ir jų šeimy- Phongsaly. — Po to, kai 
nu. Nemažai subankrutavo Laoso neutrališkos vyriau -
ir turčių.C

Po šio Šerų krako stojo pareikalavo iš “karališkos 
aiškinti JAV vyriausybes valdžios”, kad iki birželio 
ir prekybos biržos specia-115 dienos įsto’tų į koalicinę 
listai. Daug pasakyta. Da- vyriausybę, tai “karališki” 
bar JAV esą skirtingoje pradėjo karo provokacijas.

Jų tikslas—pirm to įveltipadėtyje, negu jos buvo 
li929 m. Kaip žinome, kad 
bankuose pinigai yra fede
ralinės vyriaus y b ė s ap
drausti iki $10,000. Dabar 
yra nedarbo ir senatvės ap- 
draudu fondai. Nedarbas 
yra daug mažesnis, negu 
buvo : 1929 m. Sako, kad 
“biznis” eina gerai...

Tiesa, kad skirtinga pa
dėtis nuo 1929 metų. Bet
toks krakas biržoje 
reiškinys, kad ne.

yra 
viskas 

rei
kia atsiminti tai, kad JAV 
kiekvieneriais metais išlei
džia virš 50 bilijonų, o tas 
ne stiprina ekonominę ir fi

gos), į kurią įeina ir Tai
landas. Tailande bus laiko
mos JAV karo jėgos lygiai 
taip, kaip jos yra laikomos 
NATO narių šalyse. — Va
karų Vokietijoje, Anglijoje 
ir kitose.

Kas dėl Laoso “karališ
kos valdžios”, tai manoma, 
kad Tailande buvimas JAV 
karo jėgų pakels jos karių 
ūpą, ir kai “karališka val
džia” galės pagerinti savo 
padėtį, atkariaudama tam 
tikrus plotus, tai tada ji 
galės kalbėti ir apie suda
rymą Laoso koalicinės vy
riausybės. Kaip dabar yra, 
tai net Washingtone ji jau 
nustojo politinio pasitikėji
mo.

TSRS vėl iššovė 
Žemės palydovą

Maskva. — Gegužės 28 d. 
tarybiniai specialistai vėl 
iššovė didelį Žemės palydo
vą “Kosmosą V”. Jis erdvė
je aplinkui žemę apskrenda 
per 103 minutes, skraidyda
mas nuo 126 iki 1,000 mylių 
nuo Žemės atstoję.

Nuo kovo 16 dienos Ta
rybų Sąjungos mokslinin
kai jau penktąjį Žemės pa
lydovą iššovė. Jie sako, kad 
šie palydovai suteikia labai 
daug mokslui žinių, kurios 
yra reikalingos pilnesniam 
erdvių užkariavimui.

Ankara. — Turkijoje bu
vo minima dviejų metų su
kaktis nuo nuvertimo Men- 
dereso diktatūros.

Tokio. — Čionai lankosi 
Tarybų Sąjungos pirmasis 
kosmonautas Juris Gagari
nas.

sybes premjeras S. Phouma

Tailando ir Jungtinių Vals
tijų militarines jėgas į karą 
prieš Laoso neutrališką vy
riausybę. i

Jie pradėjo' šaukti, kad

AFL-CIO unijos už 35-ių 
valandų darbo savaitę

Atlantic City, N. J.—Ati
darant International La
dies Garment Workers 
(sukniasiuvių) unijos kon
ferenciją D. Dubinsky sakė, 
kad 35-ių valandų darbo 
savaitė pasitalrnautų suma
žinimui nedarbo ir pagerin
tų dirbančiųjų ir jų šeimų 
padėtį.

Konferencijoje kalbėjo ir 
George Meany, ’ AFL-CIO 
prezidentas, . ir sakė, kad 
darbininkai pradės kampa
niją už perėjimą nuo 40-ties 
iki 35-ių valandų darbo sa
vaitės.

Unijų vadai žinodami, 
kad prieš 35 valandų darbo 
savaitę yra nusis t a t ę s 
prezidentas Kenedis, sena
toriai ir kongresmanai, sa
kė, kad tame “nieko nėra

Kuba nugalės visus 
maisto trūkumus

Havana. — Kubos vy
riausybė pareiškė, kad ne
draugiška Jungtinių Vals
tijų politika: nutraukimas 
prekybos su Kuba, ragini
mas prie to visų JAV talki
ninkių, sudarė Kubai mais
to sunkumų.

Bet agrikultūros reikalų 
vedėjas Rafael Rodriguez 
sako: “Mes visus sunkumus 
nugalėsime... Gausime pa
galbos iš socialistinių ša
lių... Patys daugiau maisto 
pasigaminsime, vienok ilgai 
atminsime šią JAV valdan
čiosios klasės politiką”.

Kuba padarė naują pre
kybos sutartį su Tarybų 
Sąjunga, kad daugiau gau
ti iš jos kviečių, kukurūzų, 
riębalų, pieno ir mėsos.

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII dėl streiko Ispa
nijoje užsienio korespon
dentams sakė: “Romos ka
talikų bažnyčia, kaip kada, 
mato reikalą geriau patylė
ti, negu kalbėti”.

Albany, N . Y. —Valsti
jos sveikatos biuras atėmė 
nuo 24 daktarų praktikavi
mo leidimus, nes surado, 
kad jie laike egzaminų bu
vo nepasiekę reikali n g o 
mokslo.

būk liaudies jėgos artinasi 
prie Tailando ir grasina įsi
veržti.

Jungtinių Valstijų ma
lūnsparniai pradėjo gabenti 
“karališkas” jėgas į Laoso 
teritoriją, kuri yra neutra- 
liškų jėgų okupuota. Liau- 
diečiąi pašovė vieną JAV 
malūnsparnį. Tokie įvykiai 
gali iššaukti JAV militari- 
nių jėgų veiksmus prieš 
liaudiečius ir uždegti karą 
pietryčių Azijoje.

nuostabaus, nes darbo va
landų trumpinimas mažina 
fabrikantų pelnus... D ė 1 
darbo valandų trumpinimo 
visados buvo sunki kova”.

Gus Tyler, ILGW unijos 
politinis direktorius, sakė: 
“Mes žinome, kad daug 
kongresmanų vadovaujasi 
fabrikantų reikalais ir ne
atskiria kas darbininkams 
yrą gerai*... Mes, grįžę į sa
vo miestus ir fabrikus, įti
kinkime kaimynus, kad da
lyvautų balsavimuose, ir 
balsuotų už tokius kandida
tus, kurie pasirengę daryti 
naudingas reformas darbo 
žmonių šalies gerovei”.

Konferencijoje kalbėjo ir 
Arthur Goldbergas, JAV 
darbo sekretorius. Jis teisi
no 40-ties valandų darbo 
savaitę.

Numato atominio 
karo pavojų

Londonas. — Anglų mok
slininkas E. M. Cade sako, 
kad žvaigšdžių sprogimai 
gali pradėti atominį karą, 
nes viena ar kita pustė tą 
gali palaikyti už pasalingą 
užpuolimą.

E. M. Cade nurodo, kad- 
tokius žvaigždžių sprogi
mus kinai mokslininkai jau 
tėmijo prieš 2,500 metų. 
1604 m. astronomas Johann 
Kepler tą pat susekė.

1942 ir 11943 metais 
žvaigždžių sprogimai taip 
paveikė į radarus ir kitus 
įrengimus, kad anglai ma
nė, jog vokiečiai vartoja 
atominę jėgą.

STATYS RAYBURNO 
ATMINČIAI NAMĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis padėjo ker
tinį akmenį pastatymui na
mo Sam Rayburno atmin
čiai. Rayburnas per ilgus 
metus buvo Atstovų buto 
pirmininkas. Namo pasta
tymui bus išleista $70,000,- 
000.

Londonas. — Anglij o s 
Darbo Federacija kreipėsi 
į Ispanijos fašistų valdžią, 
reikalaujant, kad leistų pa
siųsti pagalbos Ispanijos 
kams.

Madridas. —Fašistų dik
tatorius Franco pripažino, 
kad Ispanijoje streikavo 
virš 100,000 darbininkų. Jis 
sako, kad dabar streikuo
jančių skaičius ant pusės 
sumažėjo.

Streikierius parėmė net 
dalis katalikų viršūnių. 
Franco sako, kad “tas ne-; 
sutrukdė katalikų bažny
čios ir fašistų valdžios ben
dradarbiavimo, nes abiejų 
organizacijų vadai turi 
bendrą priešą”.

Broliškos pagalbos kata-1 
likų organizacija platino la
pelius už streikierius. Jos 
du organizatoriai buvo su
imti ir nuteisti pasimokėti 
po 50,000 pesų ($50), nes 
Ispanijoje streikai uždraus
ti, tai baudžia ir streikierių 
rėmėjus.

Kitų šalių pagalba
Varšuva. —Lenkijoje su

siorganizavo Komitetas ak- 
tyvės Pagalbos Ispanijos 
liaudžiai. Komitetą sudaro 
50 veikėjų, jų tarpe ir Len

Auga liaudies kova 
Lotynu Amerikoje

Mexico City. — Aš tik 
grįžau važinėjęs Lotynų 
šalyse,—rašo Daniel James, 
—ir radau, kad žymiai pa
didėjo liaudies kova”. Jis 
nurodo, kad surado pen
kiose. šalyse partizanų ju
dėjimą ir girdėjo kalbas: 
“Kada JAV slopina pietry
čių Azijoje liaudies kovą, 
tai “Vietnamas” auga prie 
jų durų”.

James sako, kad ne tik 
žemdirbiai, darbin inkai, 
studentai, bet daugelyje ša
lių ir biznieriai nepasitenki
nę JAV kapitalistų įsigalė
jimu Lotynų Amerikos ša
lyse.

Baigiasi Kinijos, 
Indijos sutartis

New Delhi. — Prieš aš- 
tuoneris metus Indija ir 
Kinija pasirašė prekybos ir 
taikaus sugyvenimo sutar
tį.. Joje yra sekami punk
tai:

Abidvi šalys gerbs viena 
antros teritorinę neliečia
mybę. Viena prieš antrą ne
darys .agresyvių sutarčių. 
Nesikiš į vidaus reikalus ir 
taikoje sugyvens.

Birželio 2 d. sutartis bai
giasi. Dabartiniu momentu 
Indijos ir Kinijos santykiai 
nėra geriausi, nes nesusi
taiko sienos nustatyme.

Berkeley, Galif. — Sulau
kęs 81 metų amžiaus mirė 
piano mokytojas Egon Pet
ri.

Bangkokas. — Atskrido 
Naujosios Zelandijos grupė 
karinių lėktuvų. Sakoma, 
kad jų bus ir daugiau.

kijos premjero pavaduoto
jas Eugenijus Szyr’as, ku
ris 1936-1939 metais kovo
jo Ispanijoje Tarptautinės 
brigados eilėse. Lenkijoje 
yra daug Tarptautinės bri
gados veteranų.

Į Gdynės prieplauką at
vyko generolas Juan Mo- 

t dėsto, kuris komandavo is
panų respublikiečių armiją 
kovoje prieš fašistus, o da
bar yra nariu Ispanijos Ko
munistų partijos. Jis sakė, 
kad liaudis masiniai stoja 

į į kovą prieš fašistinį reži
mą.

Roma. — Į Italiją atvyko 
Ispanijos unijų trys vadai. 
Jiems buvo surengta pra
kalbos ir renkamos aukos 
streikieriams.

Tel Avivas. — Izraelio 
darbo unijos pasisakė už 
pagalbą Ispanijos kovojan
čiai liaudžiai.

Detroitas. — United Au
to Workers unija paaukojo 
$10,000 Ispanijos kovojan
tiems darbininkams.

Venezueloje partizan a i 
veikia aštuoniose provinci
jose. Valdžios silpnumą ro
do ir tas, kad Karrakas 
mieste buvo sukilę 500 jūri
ninkų ir marininkų, ku
riuos svos įveikė valdžiio 
2,000 karininkų ir karių.

Ekvadore ir Peru res
publikose veikia partizanai, 
ypatingai jie stiprūs tarp 
žemdirbių.

Kolumbijoje partizan a i 
veikia respublikos pasie
niais. Šios keturios respub
likos randasi Pietų Ameri
koje.

Guatemaloje, Centrin ė s 
Amerikos resp u b 1 i k o j e, 
partizanai veikia rytų ir 
šiaurės plotuose.

Nepasitenkinim a s JAV 
kapitalistų įsigalėjimu yra 
didelis, šiomis dienomis ir 
Dominikos respublika pa
reiškė, kad “Jungtinių Val
stijų prezidento Kenedžio 
“Alliance for Progress” 
planas sužlugo”.

NAUJAS NEPALIO 
KELIAS

Pekinas. — Kinija pasko- 
lino Nepalio karalystei 
$10,000,000 ir sutiko pagel
bėti nutiesti naują vieškelį. 
Vieškelis bus tarp sostinės 
Katmandu ir Kodari, o to
liau jis jungsis su Kinijos 
vieškeliais.

Rangūnas. —Burmos res
publika pasiuntė protestą 
Tailando valdžiai, nes kas
dien iš Tailando skraido 
lėktuvai virš Burmos teri
torijos.

Tokio. — Pamaryje 600 
policininkų ir detektyvų 
suareštavo 275 visokius va
gišius ir žulikus.
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M. Scott Carpenterio žygis
.LEITENANTAS M. SCOTT CARPENTER —ant- 

rasis JAV astronautas, apskridęs erdvėmis mūsų žemę 
tris kartus.

Savo žygyje Carpenteris turėjo ir nesėkmių: per 
apie valandą laiko nebuvo žinių, kur jis randasi, nes 
b(uyo nutrūkę ryšiai “su pasauliu.”

Sakoma, buvo padaryta klaidų, kurių “paprasta 
žmogaus akis” nematė, o pats astronautas buvo atsidū
ręs pavojun dėl išlikimo.

Nežiūrint viso to, Carpenterio žygis—didžiulis žy
gis; tai dar viena didelė pakopa į erdves, į jų užkaria
vimą. Iš tų trūkumų, nesėkmių, klaidų, kurios pasitai
kė jo žygyje, mokslininkai pasimokys, ir visa tai eis 
naudom

Mekleriai aiškinasi
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Niujorko biržoje 

(Stock Exchange) verda velniava. Praėjusį pirmadienį 
atrodė, kad sulaukėme 1929 metų, kuomet biržoje įvyko 
toks krachas, kokio jos istorijoje nebuvo.

Neatrodo, kad dabar bus tas pats, kas buvo 1929 
metais, bet aišku vienas: visokių Šerų kainoje smuki
mas nežada nieko gero.

Biržos mekleriai ir visokie “finansų žinovai” visaip 
šį įvykį aiškina. Vieni sako, tai įvyko dėl to, kad šalis 
eina “prie stabilizacijos”, kiti—jog “ateina didžiulė kri
zė.”

Įdomu tai, kad tie visokie ekspertai patys nežino, 
kas darosi; jie—akli. Jie graibstosi kaip neregys už 
sienos, ir patys nežino, ką plepa.

Prabilo ir “pats” Franko
ISPANIJOS FAŠISTINIS diktatorius Franco vie„ 

šai prabilo apie darbininkų streiką, šiuo metu vykstan
tį Ispanijoje. Jis dėl jo kaltina komunistus, liberalus ir 
katalikus.

Ką gi daugiau jis ir begali kaltinti? Kitokių žmo
nių Ispanijoj ir nėra. Tie, kurie streikuoja, veikiausiai 
ir yra katalikai, na, tai kaipgi katalikų nekaltinsi!

Kai prieš 25 metus Ispanijoje virė pilietinis karas, 
demokratijos pusėje taipgi kovojo komunistai, liberalai 
ir galvojantieji katalikai, kurių daugelis patapo komu
nistais. Su Franko, Mussoliniu ir Hitleriu ėjo suklaidinti 
katalikai, sumulkinti katalikų dvasiškijos. Be abejonės, 
daugelis ir tų katalikų šiandien jau kitaip žiūri į bude
lį Franko ir jo kliką. Ne vienas doras katalikas šiandien 
gailisi, kad jis tuomet paklausė savo dvasiškijos, pa
klausė fašistų propagandos. Ispanijos liaudis šiandien 
kenčia baisią priespaudą—politinę ir ekonominę.

— o —
ŠIA PROGA PRAVARTU dar kartą susipažinti su 

tuo, ką dėl dabartinės padėties Ispanijoje sako tos ša
lies Komunistų partija. TASSo korespondentas Pary
žiuje paduoda tokią žinią:

“Komunistų partija yra tos nuomonės, kad streikų 
vystymosi perspektyva kelia visoms politinėms anti- 
frankistinės opozicijos jėgoms uždavinį bendromis pa
stangomis skubiai parengti demokratinį sprendimą, kad 
būtų galima pakeisti Franko režimą. Tas sprendimas 
turi būti toks, kuris tikrai atspindėtų liaudies valią. Šiuo 
tikslu ji siūlo joms savo lojalų bendradarbiavimą”.

Šiais žodžiais, kaip praneša AFP iš Madrido, bai
giamas manifestas, kurį ten išplatino Ispanijos Komu
nistų partija.

Komunistų partija pažymi, kad kova už didesnį 
darbo užmokestį ir demokratines laisves šiandien api
ma visą Ispaniją.

“Petys į petį su darbininkų klase, kurios kova pra
deda lemiamą etapą kelyje į frankistinės diktatūros lik
vidavimą, — sakoma manifeste, — žengia inteligentija, 
studentai, moterys. Jie protestuoja ir reiškia solidaru
mą. Tai pabrėžia dabar vykstančio judėjimo jėgą ir gi
lumą, jo socialinį užmojį ir nacionalinį pagrindą.

Šiuo metu vykstanti kova įgalino darbo žmones įsi
sąmoninti savo jėgą ir iškėlė aikštėn diktatūros silpnu
mą ir jos politinės bei administracinės struktūros supu
vimą....”

Dėl susidariusios padėties, sakoma Ispanijos Komu
nistų partijos manifeste, “visos antifrankistinės opozici
jos jėgos turi ryžtingai ir energingai įvykdyti savo isto
rinį uždavinį, suderinusios savo veiksmus ir pasiekusios 
reikalingą vienybę, kuri sustiprins masių iniciatyvą ir 
jų krovos dvasią”.

Partija mano, jog dabar yra sąlygos, kad antifran- 
kistinis judėjimas taptų visuotinis — naudojant visas 
masines kovos formas nuo darbo lėtinimo bei streikų iki 
gatvių demonstracijų, “kad būtų galima paskelbti bend
rą nacijos streiką, kuriam vadovautų visos antifrankis
tinės opozicijos jėgos”.

M. TOREZAS APIE 
ALŽYRĄ IR 
PRANCŪZIJĄ

Gegužės 20 d. Francūzijos 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius M. Torezas 
sakė kalbą1 didžiuliame ma
siniame mitinge Toulo use 
mieste. Jis kalbėjo apie pa
dėtį Alžyre ir pačioje Fran- 
cūzijoje. Tai buvo svarbi 
prakalba.

TASSo korespondentais 
Paryžiuje apie tai rašo:

Kalbėdamas apie tragišką 
padėtį Alžyre, M. Torezas pa
reiškė, kad Alžyro mieste, O- 
rane, Bone oasininkai masiš
kai tebežudo alžyriečius, šie 
nusikaltimai įgavo siaubingą 
užmojį, ir, paprastai, nusikal
tėliams pavyksta išvengti suė
mimo. O jeigu kuris nors jų 
retkarčiais ir patenka į karo 
tribunolą, tai jam skelbiamas 
juokingai nuolaidus nuospren
dis. A^šku, kad vyriausybė ir 
ją remią politikieriai bendri
ninkauja su sąmokslininkais, 
pabrėžė kalbėtojas. Argi ne
kelia pasipiktinimo tai, kad, 
praėjus mėnesiui po to, kai 
buvo paskelbtas mirties nuo
sprendis vienam; žymi ausi ų 
OAS vadeivų žuo, jam vis dar 
neįvykdyta mirties bausmė ? 
Vilkai nedrasko vienas kito.

Šiomis sąlygomis, toliau kal
bėjo M. Torezas, suprantamas 
alžyriečių tautos nerimas bei 
nekantrumas ir laikinojo vyk
domojo organo reikalavimas 
kaip galima greičiau sufor
muoti vietos pajėgas tvarkai 
palaikyti ir veiksmingai pa
naudoti jau esančią Alžyre 
kariuomenę. Tai vienintelė 
priemonė sąmokslininkams su
tramdyti ir neleisti oasinin- 
kams paversti Eviano susitari
mus paprastu popiergaliu.

Toliau pradėdamas anali
zuoti vidaus politinę padėtį 
Prancūzijoje, PKP generalinis 
sekretorius nurodė, kad val
džia šalyje vis labiau telkiamu 
vieno žmogaus—-ęle Golip ran
kose. Dabar'jau nebesiskaito- 
ma ne tik su parlamentu, net 
patys ministrai neturi valdžios 
ir teisės priiminėti nutarimus.

Asmeninė savo forma,, ši val
džia iš tikrųjų atspindi mo
nopolijų visagališkumą. Kaip 
tik monopolijos iškėlė valdi
ninko postą prie valstybės va
dovo. Dabartinio Prancūzijos 
režimo sąlygomis vienas žmo
gus galvoja ir sprendžia už 
visus, kaip buvo prieš dvide
šimt metų Vokietijoje ir Itali
joje. Visi žino, kokių nelai
mių tokia sistema atnešė šių 
šalių ir visos Europos tautoms. 
Tą dabar taip pat matome iš 
Salazaro ir Franko pavyzdžio.

M. Torezas kritikavo dabar
tinio Prancūzijos režimo užsie
nio politikos kursą už tai, kad 
Prancūzija atsisako dalyvauti 
nusiginklavimo derybose ir 
rengia bendrus prancūzų pa
rašiutininkų karinius manev
rus su Vakarų Vokietijos ka
riuomene.

Dabartinėje Prancūzijoje, 
nurodė M. Torezas, nacionali
nės politikos nepriklausomybė 
paaukota šiaurės Atlanto blo
kui ir vadinamosioms “Euro
pos” kombinacijoms.
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APIE KANADOS IR 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
SANTYKIUS

Kanadiečių “Liaudies bal
se” skaitome:

Kanadoje, kaip žinome, lan
kėsi Moisejevo šokėjų kompa
nija, armijos choras, pavie
niai menininkai, o dabar lau
kiama ukrainiečių šokių kom
panijos. Tai tik keletas pa
vyzdžių, kurie parodo, jog 
Kanadoje lankosi nemažai Ta
rybų Sąjungos menininkų ir 
kitokių kultūrininkų.

Aišku, kanadiečiai taip pat 
lankosi Tarybų Sąjungoje. Pa
vyzdžiui, pastaruoju laiku la-? 
bai gerą pasisekimą Maskvoje 
turėjo mūsų dainininkė Tere
sa Štratas. Viename koncer
te buvo 1,800 žmonių, o kita
me, Kongresų salėje, net 6,- 
000. Sakoma, kad maskviečiai 
plojo dainininkei 15 minučių.

Balerina Lois Smith lankysis 
Tarybų Sąjungoje šią vasarą. 
Ji stebės ir studijuos baletą 
Kijeve. Su ja vyks ^Galina 

Samtsova ir jos vyras, Alex 
Ursuliak, ir bąlerįn^(Jas^y(p; 
Turelle. Pastaroji ‘mpko^i. ru-r 
siškai, kad jai būtų lengviau 
Tarybų Sąjungoje.

Beje, kartu su dainininke 
Stratas lankosi .Tarybų Sąjun
goje Montrealo: simfonijos or
kestras. ■ ■

Tarp 15,000 studentų iš už
sienio, Tarybų Sąjungoje atei
nančią žiemą bus keletas che
mijos studentų ir iš Kanados.

Kanadoje baigė mokslus 
Tarybų Sąjungos babtistų ku
nigas. Jis mokėsi McMaster 
universitete.

Būtų ilgas straipsnis, jeigu 
surašytum visus tokio kultūri
nio bendradarbiavimo pavyz
džius . Jie vyksta kas savaitę. 
Iš Kanados lankosi Tarybų 
Sąjungoje, o Tarybų Sąjungos 
žmonės, menininkai, spaudos 
atstovai, mokslininkai, tam 
tikri pareigūnai lankosi Kana
doje.

Kanada ir Tarybų Sąjunga, 
kaip žinome, yra skirtingų so
cialinių sistemų šalys.- Bet tas 
nepastoja kelio kultūriniam 
bendradarbiavimui.

Vedama ir prekyba, tik ji 
nekaip vystosi. Yra sutartis, 
pagal kurią Tarybų Sąjunga 
yra sutikusi pirktis Kanadoje 
dvigubai daugiau, bet Kana
da neištesi pasižadėjimo pirk
ti už $12,500,000 per metus, 
tai Tarybų Sąjunga mažina 
importą iš Kanados.

Viršuj iškelti faktai apie Ka
nados bendradarbia v i m ą su 
Tarybų Sąjunga stato klausi
mą, kas yra su lietuviais, ku
rie juk yra vienos tautos žmo
nės, bet iki šiol negalėjo už- 
megsti artimesnių santykių su 
savo gimtine. Tiktai! pažan
giečiai santykiauja.

Iš laiškų
A j

Ge.rb. Drauge Bimba:
Žinutė apie' Povilo Ro- 

tomskio mirtį1 inane skau
džiai palietė. ,1959 • metais 
lankantis Lie tiivo j e mudu 
suėjome į artimą pažintį ir 
draugiškumą, ; nes abudu 
buvome gėlių mylėtojai. Per 
tris metus jam kartą per 
metus siunčiau parinktas 
pirmos rūšies įgėles — gla- 
dijolus ir jurginus, kurie 
žydėjo Vilniaus ir Maskvos 
botaniko parkuose.

Per jį aš gavau daug ge
rų knygų ir žurnalų, iš kur 
aš pasisėmiau daug supra
timo apie politinį, ekonomi
nį gyvenimą Lietuvoje. Vi
si, kurie lankėsi Lietuvoje 
ir susipažino su Povilu Ro- 
tomskiu, labai apgailestau
ja jo išsiskyrimą iš gyvųjų 
tarpo ir visi jaučia didelį 
nuostolį netekus jo asme
nybės tarpe gyvųjų Lietu
voje.

Taip, Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariai gali 
pasididžiuoti draugijos iš
leistomis knygomis, ypatin
gai knyga, parašyta Dr. A. 
Margerio, “150 dienų Lie
tuvoje”. Šią Įmygą skaity
damas skaitytojas ras tų 
žinių, kurių jis seniai troš
ko. Dabar ta proga yra su
žinoti apie neapsakomai pa
darytą didelį progresą Lie
tuvoje.

Viso gero,
John Baker,

Vallejo, Calif.

SIŪLO ADENAUERIUI 
PASITRAUKTI

Kologne, Vakarų Vokie
tija. — čionai atsidarė So
cialdemokratų partijos su
važiavimas. Partijos pirmi
ninkas Erich Ollenhaueris 
sakė, kad naudai “tarptau
tinių santykių ir išvengi
mui žmonijos tragedijos, 
tai Adenaueris turėtų pa
sitraukti”. ..

Alžyras. -rFranęūząi jau 
bėga iš Alžyro^ tik per dvi 
savaites jųt, l išvyko , virš 
9,000.> fc,Li'«.U.Uk ■.;X»v»iiA'a

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Tymsterių unija puolama 

!..../isų pusių
an? U

Val(lžį^)ipasiryžimas ap
kaltinti irj.ųųbausti Tyms
terių unijoSf prezidentą
James R. Hoffą yra dar
vienas pasjmojimas Tyms
terių uniją sudaužyti. Šiuo 
metu Hoffa kaltinamas su
mušimu tūlo Sam Barono, 
vieno minimos unijos orga
nizatorių.

James Hoffa jau kelis 
kartus atmušė valdžios kal
tinimus. Jis teigia, kad 
valdžia skiria milijonus do
lerių tam, kad jį nubausti 
ir Tymsterių uniją sudau
žyti. Dabar generalis pro
kuroras Robert Kenedis kal
tina Hoffą ne tik sumušimu 
organizatoriaus Barono, bet 
ir ėmimu kyšių nuo darbda
vio prieš keletą metų, kai 
Hoffa dar nebuvo unijos 
prezidentu.

Sam Baronas yra didelis 
reakcionierius. Kai Hitle
rio ir Mussolinio remiamas 
Franko kovojo prieš liau- 
diečius Ispanijoje, Baronas 
ten buvo nuvykęs padėti fa
šistams . Jis spaudai rašė 
visokius šmeižtus apie ame
rikiečius savanorius, kovo
jančius prieš fašizmą Ispa
nijoje. Vėliau jis patapo 
profesionalis “organizato
rius” net kelių unijų. Teks- 
tilinė unija buvo jį pasiun
tusi Kanadon ten kovoti 
prieš , progresyvius unijis- 
tus. Dabar jis naudojamas 
veiklios Tymsterių unijos 
ardymo darbui.

AFL-CIO prezidentas 
Meany gali pasidžiaugti 
tuo, kad jam padeda Tyms
terių uniją draskyti net 
valdžia ir “organizatorius” 
Sam Baronas.

Prez. Kenedis pasakė: mes 
esame toli atsilikę

Gegužės 20 d. kalbėdamas 
Madison Square Gardene, 
New Yorke, prez. Kenedis 
pareiškė, jog Jun g t i n ė s 
Valstijos yra tolokai atsili
kusios nemokamos medika- 
linės pagalbos teikimo klau
simu nuo beveik kiekvienos 
Europos šalies.

Prezidento kalbos išklau
syti prisikimšo sale beveik 
išimtinai senesnio amžiaus 
žmonėmis — virš 17,500 ir 
lauko pusėjo prie salės klau
sėsi apie 3,000 žmonių. Mi
lijonai žmonių klausėsi tele
vizijoje. Panašių masinių 
susirinkimų gegužės 20 d. 
įvyko 33 miestuose, kuriuo
se virš 150,000 žmonių pa
sisakė už nemokamą medi
cininę pagalbą, už King- 
Anderson bilių, kuris pa
dengia prez. Kenedžio siūlo
mą tuo klausimu programą.

Nuosekliai kritikuodamas 
respublikonų siū lomą se
niems žmonėms pagalbą, 
prez. Kenedis nurodė, jog 
republikonų siūloma bizniš- 
ka pagalba iš kiekvieno su
mokėto dolerio tesuteiktų 
seniems žmonėms pagalbos 
tik 30 centų vertės, kuomet 
King-Anderson bilius galė
tų suteikti iš kiekvieno tam 
tikslui įmokėto dolerio apie 
90 centų vertės seniems 
žmonėms pagalbos.

King - Anderson bilius 
šiandien užgirti taip reika
lingas, sakė prez. Kenedis, 
kaip buvo prieš 25 metus 
reikalinga priimti bedarbių 
apdraudos ir senatvės pen
sijos biliai, kuriuos tuo me
tu siūlė, rėmė ir pasirašė 
prez. F. D, Rooseveltas. 
Kaip tuomet jie kovojo prez. 
Roosevelto. programą,faįp. 

ir dabar reakcionieriai ir 
turtingieji daktarai bando 
diskredituoti prez. Kenedžio 
siūlomą nemokamą medici
ninę pagalbą. Bet prez. Ke
nedis užtikrino laimėjimą, 
jeigu dauguma žmonių pa
reikalaus savo kongresma- 
nų ir senatorių priimti 
King-Anderson bilių.

Nepamatuotas Tarybų 
Sąjungai kaltinimas

Žydų zionistų organizaci
ja skleidžia biaurią propa
gandą prieš Tarybų Sąjun
gą. Zionistai šaukia, kad 
Tarybų Sąjunga praktikuo
ja antisemitizmą: persekio
ja ir diskriminuoja žydus.

Toji propaganda yra pla
čiai pac:’skleidusi visuose 
pasaulio kampuose. Tary
bų Sąjungos priešai ją pa
naudoja visur, kur tik jiems 
patinka, kad tik daugiau 
apšmeižti Tarybų Sąjungą 
ir diskredituoti socialistinį- 
komunistinį judėjimą.

Ne visi, tačiau, žydai pa
siduoda tai biauriai propa
gandai. Net tokia žydųkon- 
servatyvė organizacija, kaip 
Amerikinė Judajizmo tary
ba savo konferencijoje Chi
cago j e padarė pareiškimą, 
visai zionistams priešingą, 
būtent, kad Tarybų Sąjun
goje nesuran damas joks 
žydų persekiojimas, kuris 
galėtų būti priskai t y t a s 
prie antisemitizmo.

Kitas įrodymas, kad Ta
rybų Sąjungoje nėra antise
mitizmo, tai. penkių žymių 
tarybinių žydų laiškas, ku
ris sumuša į dulkes visus 
Tarybų Sąjungos priešų 
plepalus. i . , i ( . - ,
' Spaiudoj'e* tilpusiarde laiš
ke nurodoma, kad Tarybų 
Sąjungoje šiuo (metu žydai 
sudaro virš • vieno procento 
visų krašto gyventojų, bet 
1961 m. universitetus lan
kančių buvo 77,177 žydai 
arba virš 3% visų univer
sitetus lankančių; įvairiose 
specialybėse žydų yra net 
427,000, tai irgi didesnis 
procentas negu kitų tauty
bių žmonių; 33,529 žydai 
mokslininkai sudaro apie 
10% visų kitų tary b i n i ų 
mokslininkų; žydai dakta
rai sudaro arti 15% visų ta
rybinių daktarų; žydai ad
vokatai sudaro virš 10% vi
sų kitų advokatų; žydai ar
tistai sudaro 7%, ir šiaip 
tarp tarybinių intelektualų 
žydų yra didelis procentas. 
1961 metais 7,623 žydai yra 
išrinkti į įvairias tarybines 
įstaigas. Armijos vadovy
bėje taipgi yra nemažai žy
dų.

Visiems juk žinoma, kad 
Tarybų Sąjunga, sudaužy
dama Hittlerio galią, išgel
bėjo milijonų žydų gyvas
čių.

Tiesa, Stalino laikais bu
vo padaryta nedovanotinų 
klaidų, nuo kurių nukentėjo 
tam tikras skaičius ir žydų. 
Bet tuo metu ir kitų tauty
bių žmonių neteisėtai nu
kentėjo.

Taip, ir dabar pasitaiko 
suimti ir nubausti tūlus 
spekuliantus žydus, kaip 
spekuliantus rusus ir kitų 
tautybių įstatymams prasi
žengusius žmones. Bet dėl 
to juk negalima tvirtinti, 
kad Tarybų Sąjungoje anti
semitizmas viešpatauja.

Italija jau nebeleidžia 
tabaką garsinti

Italijos valdžia paskelbė, 
kad nuo gegužės 16 d. jinai 
uždraudžia visokius viešus 
tabako firmų garsinimus. 
.Prąąį^engpsięji bus bau-

Girardville, Pa.
Mirė A. Kuzmickas X
Gegužės 19 d. Veteranų 

ligoninėje, Wilkes - Barrėje, 
išsirgęs apie 6 savaites, nu
mirė Antanas Kuzmickas.

Gimęs Amerikoj. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą visai 
jaunutis buvo išvežtas į Lie
tuvą. Po karo atvyko į šią 
šalį. Kilus antrajam pa
sauliniam karui, turėjo eiti 
į kariuomenę. Mūšiuose su 
vokiečiais Antanas pateko į 
vokiečių nelaisvę, kur išbu
vo 6 mėnesius. Grįžo su 
pažeista sveikata.

Antanas buvo progresy
vus. Skaitė darbininkiškus 
laikraščius ir knygas. Pri
gulėjo prie LDS ir vietinėje 
kuopoje ėjo pirmininko par
eigas. Rašinėdavo žinutes 
iš šios apylinkės į “Laisvę.^ 
Labai mylėjo meną. Kai 
buvo šioje apylinkėje cho
ras, jis visada jame daina
vo. Kai buvo Mainierių 
kvartetas, Antanas ir jame 
dainavo.

Buvo vedęs. Paliko liū
desy žmoną ir vieną dukre- . 
lę, motiną Kaune, brolį ** 
Stasį Clevelande. Buvo la
bai draugiškas, tai turėjo 
daug draugų. Visi jo labai 
gailisi, kad negailestinga 
mirtis išskyrė jį iš gyvųjų 
tarpo dar jauną, 49 metų, 
dar labai reikalingą savo 
šeimai ir visuomenei. Tai 
vis karo pasekmės.

Palaidotas gegužės 23 d. 
Į laidotuves buvo atvykęs 
brolis Stasys su visa savo 
šeima. . Į kapines palydėjo 
gražus būrys giminių, ir 
draugų. Karstą puošė daug 
gėlių. ; ; v i ’ :

Palaidotas su bažnytinę? 
imis apeigomis. Mat, .gyvų
jų valia, n ■ t , L! 
i .•Ilsėkis, Antanai, Dėdės 
Šamo žemėje ramiai, už ku^ 
rią kariaudamas pavo gyve
nimo kelią sutrumpinai. .4

Giliausia užuojauta jo 
šeimai, senai motutei ir bro
liui Stasiui.

Kalniete

Waterbury, Conn.
Siautė tornado

Gegužės 24 dienos vakare 
šiaurvakarinėje miesto pu
sėje praūžė tornadas. Tai 
buvo trumpas, tik 5 ar 10 
minučių, o padarė baisiai 
daug žalos. Visiškai sugrio
vė 40 gyvenamų namų, dau
giau sugadino, kliudė ir dvi 
dirbtuves.

Laikraščiai stebisi, kad 
tiek daug namų sugriovė, o 
žuvo tik 1 žmogus ir apie 
40 buvo sužeista. Tai tikras 
“stebuklas.” Pora dienų va
liau apdraudos kompanija 
raportavo, kad nuosto 1 i a i 
siekia apie $4,000,000. V

Štai ką gali gamta pada
ryti į taip trumpą laiką, šį 
kartą tornadas smogė apie 
mylią nuo mūsų namo, tai 
mes nieko nejautėme, kol 
per radiją nepranešė apie' 
tą įvyki.

J. Strižauskas

Unionville, Mo. — Lėktu
vo 707 sprogimas, įvykęs 
apie 39,000 pėdų aukštyje, 
nes liekanos labai plačiai 
išlakstę.

džiami nuo $32 iki $3,200/ 
Įstatymas buvo priimtas , 

rekomenduojant plaučių ve-/ 
žio ir širdies specialistams, 
kurie įrodė, kad iš smarkių
jų rūkorių visuomet esti di
desnis procentas nuo vėžife 
ir širdies ligų mirimų, j

O pas mus Amerikoje da
bar cigaretės daugi a u s i a 
garsinamos, visai neatsi
žvelgiant į žmonių sveikatą.

U.Uk


Jūrų potvyniai ir atoslūgiai
Jūrų potvyniai ir atoslū

giai yra didžiulės aplink 
Žemę skriejančios bangos. 
Jų ribų matyti negalima, 
nes jos yra nepaprastai il
gos ir turi labai lėkštus 
šlaitus. Todėl jos atviroje 
jūroje ir nepastebimos. Jos 
matomos tiktai pakrantėse.

Kai kur potvynių ir ato
slūgių vandens lygio skir
tumai pasiekia daugiau 
10 metrų. Tai priklauso 
nuo Mėnulio, Saulės ir Že
mės tarpusavio padėties, 
vandenynų ir jūrų pasi
skirstymo, vietos geografi
nio pločio, kranto linijos po
būdžio, gylio ir kt. Didžiau
si potvyniai būna atvirose 
v a n d e n ynų įlankose, są
siauriuose, pakraštinėse jū
rose, tose vietose, kurias 
lengvai pasiekia vandenyni- 
nė potvynių banga. Kana
doje, Atlanto pakraštyje, 
yra ilga ir siaura Fandi 
įlanka. Joje potvynio me
tu vanduo pakyla 18 metrų. 
Tarybų Sąjungoje didžiausi 

, potvyniai būna Ochotsko 
jūres pakraščiuose — Pen- 
žinos įlankoje — vanduo 
pakyla 12.8 metro. Gana 
žymiai vandens lygis svy- 
ruoja ir Lamanše. Vaka- 
idnėse Pietų Amerikos 
ir Afrikos pakrantėse, 
kurios mažai raižytos, po- 
ttvyniai būna maži—nuo 1 
iki 2^2 metro. Dar mažes
ni potvyniai uždarose pa
kraštinėse jūrose. Pavyz
džiui, pastebėti potvynius 
ir atoslūgius Baltijos jūro
je nepaprastai sunku, nes 
potvyninė Atlanto banga į 
ją beveik negali patekti. O 
pačioje Baltijos jūroje dėl 
jos mažumo Saulės ir Mė
nulio trauka žymesnių ly
gio kitimų taip pat negali 
sukelti.

1 Jau seniai žmonės, paste
bėję potvynių periodišku
mą, naudojasi jais. Pavyz
džiui, į Baltąją jūrą įtekan
čios Kuloj upės pakrančių 
gyventojai, upei potvynio 
metu ėmus tekėti aukšt
upio link, nuplukdo tuščias 
valtis į aukštupį, ten jas 
prikrauna šieno, kuris su

atoslūgio banga vėliau nu- 
plukdomas į upės žiotis ir 
net toliau.

Jūrų potvynius ir atoslū
gius sukelia Mėnulio ir 
Saulės trauka. Nors Sau
lės masė 27 milijonus kar
tų didesnė už Mėnulio ma
sę, bet ji yra taip toli nuo 
Žemės, kad jos sukeliami 
potvyniai tesudaro du penk
tadalius Mėnulio sukeliamu 
potvynių. Jaunaties ir pil
naties, vadinamųjų sizigijų, 
metu, Mėnulis, Saulė ir Že
mė atsiduria beveik vienoje 
tiesioje linijoje. Tada Mė
nulio ir Saulės sukelti po
tvyniai sutampa, ir todėl 
jie būna didžiausi. Tuo 
tarpu priešpilnio ir delčios, 
vadinamųjų kvadratų, me
tu Saulės ir Mėnulio kryp
tis sudaro statų kampą ir 
Mėnulio sukeltas potvynis 
sutampa su Saulės sukeltu 
atoslūgiu. Todėl kvadra- 
tūriniai potvyniai, ir ato
slūgiai būna mažiausi. Sizi- 
gijinių ir kvadratinių po
tvynių jėgos santykiuoja 
kaio 8:3.

*

Potvynių ir atoslūgių dy
dis ir laikas toje pačioje 
vietoje po truputį keičiasi, 
nes keičiasi Žemės, Mėnulio 
ir Saulės tarpusavio padė
tis, atstumai tarp jų. Be 
to. Pasaulinį vandenyną 
skaldo žemynai, jūrų dug
nas ir krantai yra nevieno
di, potvyninės bangos judė
jimui aplink Žemę kliudo 
vidinė vandens trintis bei 
jo trintis į dugną ir 1.1. 
Slinkdama iš vakarų į ry
tus aplink Žemę, potvyninė 
banga dėl šios trinties dau
gelyje vietų vėluoja ir ne
sutampa su Mėnulio aukš
čiausio pakilimo momentu. 
Šis vėlavimas nėra pasto
vus. Kiekviename uoste jis 
yra kitoks ir yra vadinamas 
pridėtiniu uosto laiku.

Iškyla klausimas, kodėl 
atsiranda dvi potvyninės 
bangos — iš traukiančiojo 
kūno pusės ir iš priešingos 
pusės. Į Mėnulį atgręžtoje 
Žemės pusėje Mėnulis iš
tempia vandenį, nes čia jis 
vandenį traukia stipriau,

KAIP KLEB. ŠLIAVAS
Vieną 1954 metų žiemos sekmadienį Ša

čių miestelyje pasklido gandas, kad netoli
mame Pagramontės kaime apsigyveno vel
nias. Pas kolūkietį Kaminską dedasi negir
dėti dalykai. Vėlyvais vakarais ir anksty
vais rytmečiais kažkas beldžiasi į langines, 
virtuvėje laksto lėkštės, burokai ir bulvės. 
Nematoma ranka paima nuo stalo puodynę 
pieno ir pastato ją ant krosnies; ta pati ran
ka purto Kaminsko dukrelę, žinia apie Pa- 
įjamontės vaiduoklį žaibu apskriejo žemai
čių Kalvariją, Barstyčius, Sedą ir aplinki
nius kaimus. Ilgais žiemos vakarais žemai- 
|Sjos kaimų valstiečiai, susirinkę vieni pas 
kitus, šią istoriją nagrinėdavo iki pirmųjų 
gaidžių.

— Kas ten pas Kaminską — akių dūmi
mas, vaiduoklis, vėlė ar pats velnias,— su
ko galvas jaunuoliai ir pražilę senukai. Bė- 
go trumpos žiemos dienos, o gandas apie 
vaiduoklį vis plačiau sklido. “Reikia įsiti
kinti,” — kalbėjo žmonės. Ir seną Kamin
sko sodybą užplūdo seni ir jauni, su veži
mais, dviračiais ir pėsti keliavo į Pagramon
tės kaimą smalsuolių būriai pažiūrėti “ste
buklo”. Tačiau atvykėliai jokių “stebuk
lų” nematė. Tik Barstyčių miestelio da
vatkos apie Kaminską pasakojo... Girdi, 
Kaminskas nuvežęs į Rygą mėsą parduoti. 
Baigus išsiparduoti, prie jo priėjusi juodai 
apsirengusi moteris ir davusi paslėpti bran
gaus kostiumo medžiagą, kol nueis milici
ninkas. Medžiagą Kaminskas gerai paslė
pęs, o moteriai pasakęs* kad jokios me
džiagos iš jos neėmęs. Moteris įpykusi ir 
pasakiusi Kaminskui, kad šis grįžęs į na
mus neturės ramybės. Nuo to viskas ir pra
sidėję. Vieną rytą, iš miego pabudusi, pra
dėjo verkti dukrelė. Jai per sapną juoda 
čigonė plaukus pešusi, rankas sukusi. Ka
minskienė, dukrlės sapno sujaudinta, visą 
dieną ne savo kojomis vaikščiojusi. Vaka
re, besiruošiant gulti, vėl naujas išgąstis — 
staigus bildesys į langinę.

Karaliai be karūnų
Derliaus šventė. Net jei

gu ji ir Čikagoje neį
tikėtinų sensacijų jnieste— 
vyktų, sveikai galvojant, 
turėtų būti žėrhdirbių .lai
mėjimų apžiūra." Tačiau, 
kaip praneša i reakcinė 
spauda, žodis “derlius” 
šiam karnavalui buvo tik 
figos lapelis. Čikagiškė der
liaus šventė daugiau pri
minė triukšmingą žvėryną. 
Čia viskas buvo sutvarkyta 
kaip zoologijos s o d u o se. 
Kiekvienai būtybių grupei 
buvo duotas atskiras nar
vas. Skirtumas tas, kad 
žvėris lankytojai slapčio
mis vaišina vaisių nuo
graužomis, saldumynais, o 
čia — dvikojai eksponatai, 
niekieno nevaržomi, patys 
siūlė praeiviams savo do
vanas (žinoma, už dole
rius) ir, lenkdamiesi iki 
žemės, verkšleno, kad jie 
norėtų plėšikauti kaip tik 
ten, kur užgimę.

Tokiu žvėrynu Čikagos 
valdžios galvos pavertė sa
vo derliaus šventę. Pa
grindiniais dalyviais į šią 
šventę jie pakvietė ne Ame
rikos farmerius, o iš visų 
pasaulio kraštų išmestas 
atplaišas.

—O iš kur gi ši veislė?— 
domėjosi čikagiečiai, praei
dami pro kurį nors narvą, 
bet tuoj iš margiausių už
rašų, dar margesnių vėlia
vų ir žemėlapių sužinoda
vo, kokiame pasvietyje jie 
išperėti.

Idealią tvarką suardė 
kaip tik tie nelemtieji ,že
mėlapiai. Pavyzdžiui, lie
tuviškieji buržuaziniai na
cionalistai pasikabino to
kius Lietuvos žemėlapius, į 
kuriuos pažvelgę nejaustų

negu pačią ežmę. O kitoje 
Žemės pusėje vanduo, būda
mas toliau nuo Mėnulio, 
yra silpniau traukiamas, 
negu Žemė. Todėl ir vieno
je, ir kitoje pusėje vanduo 
tarytum kiek atsitraukia 
nuo Žemės, ir įvyksta po
tvynis.
Mokslas ir gyvenimas. Nr. 12, 1961

apmaudo net viduramžių 
lietuviškieji feodalai. Pasi
kabinę'1 dirstelėjo, kokią im
periją latvių tautos nevai
nikuoti karaliukai sau už- 
siplanavo. Kiaul y s t ė vi
dury dienos! Buržuazinė 
Latvija, anot ulmanininkų, 
be Palangos neįsivaizduoja
ma! Taip pažymėta ir jų 
žemėlapyje.

—Kur vasaras praleisi
me? Kur puotas su poniu
tėmis ir panelėmis rengsi
me?—kaip vaikai ėmė aša
roti veiksniai. ■— Juk Pa
langa tai rojus. Kiek joje 
anais laikais išgerta... Ant
rą Baltiją iš šampano būtų 
galima pripilti.

Po to Lietuvos “vaduoto
jai” užsuko į vokiškąją alu
dę. Čia hitlerinis tvaikas 
taip trenkė, kad nors nosį 
užsiimk. Naujų laikų re- 
vanšistai Klaipėdos kraštą 
pavadino Meme landų ir 
prisijungė prie “reicho.”

—Trokštame... — pasakė 
kažkuris poną alpdamas. O 
kai jam buvo paduota 
amoniako, kukliai paaiški
no:—Trokštame be jūros... 
Latviai — Palangą, vokie
čiai — Klaipėdos kraštą... 
Kur išėjimas į platųjį pa
saulį?

Iš baltarusių pašiūrės po- 
| nai vaduotojai išėjo giedo
dami “Mes be Vilniaus ne
nurimsim...” Mat, užsilikę 
baltarusiškieji buržuaziniai 
rykliai sau atsimatavo pu
sę veiksnių karalystės, pri
sijungdami net Vilnių. Va
duotojai kraipė galvas: pa
sirodo, baltarusiškųjų ryk
lių sostinė... Vilnius. Apie 
tai baltarusių išdavikai lie
tuviškiems ponuliams net 
brošiūrėlių (jave pasiskai
tyti.
' Vizitas pas Pilsudskio ir 

Želigovskio ainius buvo vi
sai beviltiškas. Čia aidėjo 
melodija, primenanti dai
nušką, kurioje rodomos po
nų Lenkijos sienos: “Nuo 
jūros lig jūros, nuo Mask
vos lig Berlyno.” Šlėktelės 
atsikirto dar didesnį Lietu
vos veiksnynės gabalą.

“Derliaus š v e n t ė” tik
riausiai būtų pasibaigusi 
kruvinomis rietenomis. Bet 
įsikišo polismenai. Manda
giai paaiškinę, kad sienų 
klausimus išspręsti Čika
goje, matyt, tegalės tik 
pats burmistras, jie nuvežė 
ponus į magistratą. Ka
dangi šefas buvo užimtas 
kur kas pelningesniais — 
atominių slėptuvių statybos 
—reikalais., tad penkių ka
ralysčių “monarchams” au- 
d i e n c i j os nesuteikė. Jų 
valstybių ribas nustatyti 
buvo liepiama burmistro 
sekretorei. Malonioji leidė 
turėjo nemažą diplomatinį 
bagažą. Dirbdama ameri
koniškojo konvejerio tem
pais, ji per pusvalandį pa
darė “stebuklą.” Visos be
siginčijančios pusės susitai
kė, atsiprašinėjo, demonst
ratyviai išmetė savo brėži- 
nėlius į šiukšlių dėžę. O 
“monarchai” vieni už kitų 
sveikatą kilnojo viskės 
stiklelius.

Ar šis pasaulio padalini
mas galios ir kituose lais
vinimo -karnavaluose—sun
ku pasakyti. Tačiau va
duotojai oficialiai dar nera
tifikavo burmistro įstaigos 
sprendimo.

Viena galima pridurti: 
žemėlapiai lieka žemėlapiais 
(juos moka braižyti ir mo
kinukai). O valstybių sie
nas nustato pačios tautos, 
kurios jau tarė savo žodį, ir 
gimtojo krašto duobkasiai 
jo nepakeis.

K. Valius 
(Iš “Šluotos”)

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje vis daugiau pasisako 
už Vakarų Vokietijos, Itali
jos ir Francūzijos vieny
bę. Jeigu tokia vienybė 
įvyktų, tai jau prie jų turė
tų dėtis ir mažos valstybės : 
Austrija, Šveicarija, Belgi
ja, Hollandija, Danija ir 
Luksemburgas.

’. Vakarų vokiečiai supran
ta, kad jie tokioje valstijo
je būtų vadovybėje. Ar šis 
planas bus priimtinas ki
toms valstybėms, tai ateitis 
parodys.

Philadelphia, Pa.
Gegužės 20 d. gražus bū

rys philadelphiečių dalyva
vo Aido choro 50 metų su
kakties koncerte. Aidiečių 
mylėtojų buvo iš arti ir to
li. Teko susitikti draugų, 
nemačiusių per eilę metų.

Philadelphiečiai vieni vy
ko automobiliais, mes vyko
me busu per New Jersey 
valstijos laukus. Laukai ap
sėti, lygūs ir, matosi, bus 
gražus derlius.

Aidiečių vaidinimas pui
kus. Velionio Eremino vaid
menį tinkamai atliko Jonas 
Juška. Gražiai pasižymėjo 
visi kiti. Choro dainos iš 
praeities ir dabarties sutei
kė atsilankiusiems prisimi
nimus. Choro mokytoja 
Stenslerienė užsitarn a u j a 
visų pagarbos už jos pasi
šventimą.

Na, ir philadelphiečiai, 
kurie nedalyvavote aidiečių 
parengime Brooklyne, įsigy
kite bilietus vykimui į Bal- 
timorėj birželio 24-tą ren
giamą “Laisvės” paramai 
pikniką. Dalyvaus Aido
choras ir turėsite progą gir
dėti jį dainuojant.

Kamdeniečiai prašo pikni
kų mylėtojus praleidimui 
laiko tyrame ore atsilankyti 
pas juos birželio 10 d. LLD 
133 kuopos rengiamą pik
niką draugo Patteno sode, 
24 Cornell Ave., Gloucester 
Cty, N. J.

Kamdeniečiai turi tik vie
ną parengimą į metus, tai 
tikisi gražaus svečių atsi
lankymo. Pikniko pradžia 
1-mą valandą.

Tymsterių prezidentas 
Hoffa lankėsi Philadelphi- 
joje. Hoffai buvo suruoštas 
banketas, kuriame dalyvavo 
virš tūkstančio svečių. Hof
fa kalbėdamas sakė, kad 
prezidentas Kenedis ir jo 
brolis deda pastangas jį ir 
Tymsterių uniją sunaikinti, 
primesdami nebūtus prasi
kaltimus, kad nukr e i p u s 
skandalingą Estės įvykį.

Tymsterių lokalai Hoffą 
gražiai pasitiko.

Ukrainiečių šokėjų grope 
per dvi dienas Academy of 
Music svetainėje gražiai pa
sižymėjo. Šokėjai surinkti 
iš provincijų. Kazokų šo
kiai užkariavo susirinku
sius . Per abi dienas svečių 
svetainė perpildyta.

Spauda gražiai juos "aprai
šė. Tai jų pirmas buvo pa
sirodymas Philadelphijoje.

Amalgameitų unijos suva
žiavimas Atlantic City, N. 
J., pasisakė už 35-kių vįi 
landų darbo savaitę su 40J 
valandų savaitės mokesčiu. 
Rezoliucija sako: gyveni
mas eina pirmyn, bedarbių 
skaičius didėja, tai verčia
trumpinti darbo valandas.

Prezidentas Kenedis spau
dos konferencijoj užklaus
tas į siuvėjų pasisakymą už 
35 valandų savaitę atsakė, 
kad jis stoja už 40 valandų 
savaitę.

Valstijos darbin inkai, 
priklausanti CIO State Em
ployees uniijai, reikalauja 
pakelti algas dešimčių nuo
šimčių turintiems $6,000 
metinių įplaukų. Guberna
toriui pakelti nuo $35,000 
iki $45,000. Bet nieko ne
sako apie tuos, kurie dirba 
už mažesnes algas.

Valstijai dirb ančių ir 
p r i k lausančių unijai yra 
dešimtys tūkstančių.

William H. Webb su gru
pe jaunuolių išvyko žuvau
ti. Sutemus nugirdo bilde
sį. Išėjęs patikrinti surado 
savo žvejojimo įrankius pa
imtus. Į paklausimą šalia 
stovinčių vyrų buvo sumuš
tais, nuvežtas į ligoninę..

Užpuolikai suimti. Vie
nas jų su lietuviška pavar
de — Krakauskas.

Osteopatų daktarų susi
vienijimas pasisakė už 
King-Anderson bilių, reika
laujantį įstatymu seno am
žiaus žmonėms medikalinio 
aptarnavimo ligoninėse.

Dr. Simon A. Beisler,

SU “VELE” KALBĖJOSI
— Kas čia naktį apie langus braižosi, — 

Kaminskienė išėjo į lauką apsižvalgyti. 
Prie langinės nė gyvos dvasios. Kažkur to
li lojo šuo ir vienodai ošė seni sodybos me
džiai. Pažiūrėjusi į kelią, ar negrįžta iš 
kaimynų vyras, vėl sugrįžo į trobą. Tą va
karą, kaip nelaimei, Kaminskas ilgai užtru
ko. Nesulaukusi grįžtančio vyro, moteris 
nuėjo gulti. Voš tik užmerkė akis, vėl stai
gus bildesys į langą.

— Kas ten, įeikite, durys neužsklęstos!
— garsiai sušuko Kaminskienė, degdama 
lempą. Tačiau niekas neįėjo ir neatsiliepė. 
Tada ji vėl užpūtė lempą, atsigulė į lovą, 
galvą apsiklojo antklode ir po geros valan
dos kietai užmigo.

Kitą rytą apie įvykius už lango Kamins
kienė smulkiai papasakojo savo vyrui. Ka
minskas, išklausęs žmonos pasakojimo, nu
mojo ranka... Bet žmona įtikinėjusi su aša
romis jį tol, kol vyras pasiryžo nelabąjį pa
gauti. Dienos metu atsinešė keletą krepšių 
smėlio, seną žibintą pripylė žibalo, stalčiu
je surado seniai vartotą rožančių. Netoli 
durų pasistatė aštriai išgaląstą kirvį. Kai 
sutemo ir kaimynų pirkiose pasirodė žibu
riai, į Kaminsko langinę, kaip ir vakar, vėl 
kažkas pasibeldė. Kaminskas, nieko nelauk
damas, į kišenę įsidėjo rožančių, griebė kir
vį į rankas ir nėrė pro duris į lauką. Nie- ' 
ko. Visur tylu ir ramu. Vos tik Kaminskas 
sugrįžo į kambarį, barbenimas- vėl pasikar
tojo. Tada kolūkietis pasiėmė krepšį smė
lio ir pabarstė po langais. Su pertrauko
mis į langinę beldėsi visą naktį. Išaušus ry-. 
tui, po langais, ant pabarstyto smėlio, jokių 
pėdsakų nerado.

— Neduok tu dieve, — šluostydama aša
ras, verkšleno Kaminskienė. — Tiek vargo
me, baltos dienos nematėm, per prakaitą 
šiek tiek prakutom, dabar užmigti per nak
tis negalėsime. Už ką tas visagalis mus 
vargšus toje ašartį pakalnėje skriaudžia...

— Į balą puolęs, sausas nekelsi, reikės 
kunigo paramos, — nutarė Kaminskas.

Kaip nutarė, taip padarė. Nedrąsiai Ka
minskas pasibeldė į Šačių parapijos klebo
nijos duris. Klebonas Šliavas kolūkietį su
tiko išskėstomis rankomis.

— Girdėjau, girdėjau apie jūsų namuose 
vykstančius stebuklus, — nušvitusiu veidu 
pradėjo dvasios tėvas. — Tik nežinia kas 
— vėlė ar velnias ramybės neduoda, — tę
sė kalbą klebonas. — Jeigu vėlė, pakaks 
mišių, o jeigu velnias, — reikės giliau kiše
nę pakrapštyti. — Su vėle ir velniu dievo 
vardu pakalbėti galiu tik aš vienas, — vilk
damasis paltą, kalbėjo kunigas Šliavas.

Iš Šačių miestelio Kaminsko sodybos link 
su klebonu šliavu priešaky patraukė nema
žas būrys davatkų. Kaitų žygiavo vietos 
medicinos felčerė Margarita šiškevičiūtė ir 
veterinarijos gydytojas Benas Urbonas. Ka
minsko namuose atvykstančio kunigo laukė 
keli kaimynai.

— Kur tas vaiduoklis daugiausia triukš
mauja? — gana ironiškai paklausė klebo
nas Šliavas.

— Va ten, klebonėli, — drebančia ranka 
į langą parodė namų šeimininkė.

—• O čia kampe, dvasios tėveli, jis pra
virkdė mūsų dukrelę. Vargšelė ir dabar dre
ba iš baimės, — pridūrė Kaminskas.

Klebonas pašlakstė švęstu vandeniu visus 
kampus ir, atsisukęs į langą, paklausė:

— Velnias ar vėlė esi? Jeigu būsi vėlė, 
tai subelsk tris kartus,, o jei velnias — pen
kis kartus. ,

Iš lėto lyg žvangėjimas pasigirdo trys 
smūgiai. Klebonas, atsisukęs į susirinku
sius, iškilmingai ištarė: “Vėle”, šliavas 
apie valandą lietuvių ir lotynų kalbomis kal
bėjosi su vėle. I kiekvieną jo klausimą vė
lė atsakė dūžiais. Dvasios tėvas teiravosi 
vėlės, ar ji Kaminsko giminė, ar buvusi 
skaistykloje, kokios ten kančios, ar bus ka
ras? Klebonui kalbantis, susirinkusieji ty
liai meldėsi. įdomiausi buvo paskutinieji 
klebono klausimai vėlei.

Ar pageidauji, kad už tave atlaikyčiau 
šventas mišias — žiūrėdamas į kabantį

ant sienos pusmetrinį kryžių, paklausė šlia
vas. “Vėlė” atsakė teigiamai. I klausimą, 
kiek mišių atlaikyti, nuskambėjo keturi smū
giai. Toliau klebonas klausinėjo, kur atlai
kyti mišias. Šačių, žemaičių Kalvarijos ar 
Barstyčių bažnyčiose. “Vėlė” atsakė, kad 
Šačių bažnyčioje. Po švento pokalbio kle
bonas pabarė Kaminską, kad jis paskutiniu 
metu nutolęs nuo šventos bažnyčios, mažai 
pinigų beaukojęs. Išeidamas kunigas Šlia
vas priminė Kaminskui, kad jis artimiausiu 
laiku užeitų į kleboniją sutvarkyti reikalų 
dėl mišių.

Kaminskas ruošė pinigus mišiom. Bet mi
šių užpirkti nebereikėjo.

Skuodo rajono milicijos organai išaiškino, 
kad “vėlė” — tai dar nemirę du kaimo pa
daužos Sakalauskas ir Nikartas. Tai jie 
gąsdino Kaminskų šeimą. Gerai susuktu ir 
žibale išmirkytu lininiu siūlu langinę barš
kino Sakalauskas. Jis vakarais ir anksty
vais rytmečiais įlipdavo į seną medį ir vir
pindavo siūlą, o kartu ir langines. O Nikar
tas, įlindęs į cementinį vamzdį, gulintį po 
langu, kalbėjosi su kunigu šliavu. Į kunigo 
klausimus jis atsakinėjo metaliniu daiktu 
daužydamas į vamzdžio sieneles.

Visos šios istorijos organizatorius — Ša
čių klebonas šliavas. 1954 metų žiemą 
Skuodo rajono vykdomojo komiteto spren
dimu turgūs Skuode buvo leidžiami tik sek
madieniais. Tas faktas nepatiko klebonui, 
nes turgus atitraukė nemaža žmonių nuo 
bažnyčios. Buvęs aktyvus bažnyčios lanky
tojas Kaminskas pradėjo dažniau važiuoti 
į turgų, nei į bažnyčią. Į tai ramia sąžine 
negalėjo žiūrėti Šačių parapijos klebonas 
šliavas. Jis papirko padaužas Sakalauską 
ir Nikartą, kad naktimis gąsdintų valstiečio 
šeimą. “Stebuklui” paaiškėjus, klebonas 
Šliavas nakties metu pabėgo iš Šačių. Tik 
niekas neužčiaupė žmonėms lūpų, ir gandą 
apie “stebuklus” dar ir dabar juokaudamie- 
si pasakoja apylinkių žmonės.

V. Lauraitis. .
5 ’ <

iš Urologinio susivienijimo 
Philadelphijoje, sako: šis 
bilius turi būti remiamas 
visų daktarų.

Newton township gyven
tojai skundžiasi, kad karš- 
tesniam orui užėjus į pabai
gą savaitės trūksta geriamo 
vandens. Kaltina valdinin
kus nekreipimu dėmesio 
blogumui pašalinti.

Valdininkai sako: prieš 
porą metų buvo sumanymas 
kasti baseiną vandens tau
pymui. Gyventojai kėlė pro
testą, kad jų apylinkės gro
žis nukentės, tai gyveniman 
neįvykinta.

Karščiui pakilus gyvento
jai daug vandens suvartoja 
darželių laistymui. Dalykas 
tyrinėjamas blogumui paša
linti.

Politika kaltinama pasky
rime Board of Education 
pareigūnų. Siūloma suda
ryti nepartinį komitetą pa
rinkti ir pasiūlyti majorui 
paskirti be partijų reko
mendacijų.

Pilietis

Detroitas. —Hlenris For
das Antrasis kritikavo JAV 
prezidentą Kenedį už tai, 
kad jis neleido plieno kom
panijoms pakelti kainą. 
Fordas sakė, kad pavojus, 
kai į “prezidento rankas 
patenka daug galios”.

3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., birželio (June) 1, 1962



PLĖŠIKAI
Naktį prapliupo liūtis, ir, kai auštant 

bųyp aptikti lavonai, jų apdriskę rūbai 
buvo kiaurai permirkę. Negyvėliai ka
bojo; vėjas juos sūpavo; purpuriniai 
nuo žaros jų skarmalai išsipūsdavo ir 
plaikstėsi kaip dvi laukinės vėliavos. 
Negyvėlių galvos nukaro ant krūtinių. 
Ryto prieblandoje neaiškiai matėsi 
skausmo ir nuostabos iškreipti veidai. 
Jis buvo labai jaunas, bet dar jaunesne 
buvo jinai — visai dar mergaitė. Apa
čioje, po jais, liūdnai kaukė liesas, nu
sėtas pikšašais šuo; abuojas gyvenimui 
ir mirčiai, tyliai skabė žolę senas pilkas 
asilas. Ryškios, kampuotos kalnų lini
jos, atrodė, pabrėžė, vaizdo tragizmą.

Kruvino rytmečio dangaus fone tam
savo milžiniškas, išvarpytas plyšiais kal
nas. Jo papėdėje stovėjo troba, dabar 
jau tuščia. Duryse kabojo skersinė sija. 
Ant jos karstėsi maža papūgėlė, begėdiš
kai ieškojo pas save parazitų ir karts 
nuo karto suklykdavo kažkokius žodžius 
otomi kalba. Matyt, buvo alkana ir py
ko.

Trobelė buvo pristatyta prie mažos 
olos kalno šlaite. Šioje būstinėje vargiai 
galėjo tilpti du žmonės. Šalia trobelės— 
akmenų židinys, keletas molinių puodų 
ir atstojęs keptuvę skardos gabalas, ant 
kurios galima buvo įžiūrėti išlenktą lini
ją — kelio ženklas, atneštas iš plento. 
Plentas ėjo kalno papėde, aštuonis-de- 
šimt metrų žemiau trobelės ir apie ketu
riasdešimt metrų virš aukštos įtampos 
linijos atramos, kur dabar kabojo du ne
gyvėliai. Trobelės stogas taip pat buvo 
padengtas skardiniais kelio ženklais, o 
sienos teikė trobai linksmą ir tvarkingą 
vaizdą.

Čia pat, iš plyšio šlaite, tryško šalti
nis. Šalia jo augo žolė ir keletas me
džių. Nedidelis žemės plotelis pietinia
me šlaite buvo suartas mediniu plūgu.

Aplink rūstūs, dyki kalnai, jokių 
žmogaus žymių, tik kelias ir laidų lini
jos. Nė vieno kaimelio aplink. Už kal
nų iki paties horizonto driekėsi Meksikos 
kalnyno Ijanosai. Juoda kelio linija ėjo 
iš Pačuku į Tulasningo per Sjeros kal
nyno atšakas, ji vijosi apie karnizą, su 
dideliu vargu iškirstą kalno šlaite. To
liau kelias kilo į viršūnę, ir ten, už kal
no, buvo artimiausias kaimas—EI Oko- 
te. Aplink pilka, nyki, sausa dykuma. 
Nė vieno medžio, išskyrus keletą kaktu
sų, vos ne vos įsikibusių į akmeningą 
žemę. Beje, vieno kalno pašlaite lygio
mis, tiesiomis eilėmis leidosi agavos. Jų 
savininkas dar nepasiuntė darbininkų - 
išspausti sultis, ir jiedu—Taurino ir jo 
žmona, dabar jau nebegyvi,—kartais vo
gė truputėlį sulčių, kad paskaidrintų 
savo sunkų gyvenimą.

Jie gimė ne Čia. Jie atėjo iš kalnuoto 
lalgo — indėnai otomi-*-ir apsigyveno 
šalia miesto. Bet jie bijojo civilizaci
jos, ir ne be priežasties, tegu ir atsi
tiktinės.

Jie susituokė prieš tris mėnesius, ten, 
gimtajame kaimelyje prie Akaksočitia- 
no. Jie buvo skurdžiausi visame kaime, 
bet jų šeimos pasistengė, kad vestuvės 
būtų šaunios. Kai į Akaksočitianą nu
tiesė kelią, jungiantį sostinę su jūros 
pakrantėm, visas šis kalnų rajonas pri
artėjo prie civilizacijos. Ir daugelį kal
niečių apakino jos spindesys. Jų tarpan 
pateko ir jaunasis Taurino.

Jo vyresnysis brolis seniai jau dirbo 
Tulansingo audimo fabrike. Jis be pa
liovos liaupsino miesto gyvenimo puiky
bes ir žadėjo broliui padėti surasti dar
bą mieste. Taurino pasidavė jo įkalbi
nėjamas; Bet jis nutarė pirmiau susi
tuokti su mažąja Childa. Jai vos sukako’ 
trylika metų. Protėvių papročiu jų tė
vai seniai nutarė juos sutuokti. Prasi
dėjo šeimyniniai pasitarimai, pasikeiti
mai dovanomis, vizitai ir senoviškos ce
remonijos, kaip antai, užkasimas žemėn 
iki kaklo trijų gyvų viščiukų; paskui 
šokiai, palydint monotoniškai muzikai, 
vaišės... Pagaliau jie tapo vyras ir žmo
na. Ir štai medaus mėnesio įkarštyje, 
pasiėmę mantą ir produktus, Taurino ir 
Childa išvyko į Tulansingo. Jie žinojo 
tik porą žodžių ispaniškai, bet buvo ku
pini gražiausių vilčių.

Brolis pasitiko juos netikėtai šaltai. < 
Visi jo pažadai pasirodė tik tuščios pa
negirikos. Bet jis negalėjo atsakyti 
jiems nakvynės. Jis ėmė rūpintis darbu 
Taurinui, bet veltui. Graužiamas žmo
nos, kuri visai nesiruošė išlaikyti “dy
kaduonių,” norėdamas greičiau išsisuk
ti iš keblios padėties, jis patarė jiems 

ras darbą šachtoje. Brolis davė jiems 
kelionei penkiolika pesų, šie pinigai pa
sirodė jiems ištisu lobiu. Kąd sutaupy
tų, ji išvyko į Pačuku pėsti. Kelyje, ne
gyvenamoje vietoje, jie pamatė seną li
guistą asilą. Jie gerokai pavargo, temp
dami savo nešulius., ir nutarė užkrauti 
juos asilui. Jie naiviai galvojo, kad Pa
čuku būtinai įsitaisys ir grąžins asilą 
šeimininkui.

Bet kaip gi čia įsitaisysi? Pačuku 
jiems ne tik nedavė darbo, bet žmonės 
praminė juos “nelaimingais iškaršėliais” 
ir juokėsi iš jų vilčių. Šie žmonės net 
nerado reikalo jiems viską išaiškinti. Jie 
nepasakė, kad gauti darbą—tegu sunkų 
ir mažai apmokamą—yra ypatingai lai
mė, kuri tenka nedaugeliui. Taurino ir 
Childa\taip ir nesužinojo, kokia daugy
bė žmonių turinčių stažą, profsąjungos 
teises ir visokius kitokius privalumus, 
mėnesių mėnesius laukia ir negali su
laukti darbo.

Priešiškai sutikti to pasaulio, kuris iš 
tolo atrodė jiems toks spindintis, malo
nus ir dosnus, prislėgti ir sutrikę, jie 
iškeliavo atgal į Tulansingo. Dabar 
jiems dar labiau nei anksčiau prireikė 
liesojo asilo. Bet iki Tulansingo jie ne
nukeliavo .

Pernakvoję kalno papėdėje, jie rytą 
pamatė akmeniniame šlaite olą, kurioje 
galima buvo pasislėpti nuo darganos. 
Šalia buvo tinkamas gerti vanduo. Ta
da jiems šovė į galvą apsigyventi šioje 
oloje. Be to, jie ir neturėjo kitos iš
eities. Grįžti į Tulansingo, maldauti 
pagalbos, kurią jiems jau kartą atsakė? 
Arba — dar blogiau — pripažinti savo 
pralaimėjimą ir gėdingai grįžti namo, 
pas tėvus? Jie buvo pasiruošę viską pa
kelti, bet tik ne šitai.

Tylus ir lėtas, kaip visi indėnai. Tau
rino tuo pat metu buvo darbštus ir vik
rus. Po truputį jis susidorojo kone su 
visomis didžiausiomis kliūtimis. Už 
sutaupytus penkiolika pesų nusipirko 
maišo ir ant asilo atsigabeno jį iš Pa
čuku. Dalį maišo pasėjo, kitką paliko, 
kad išsimaitintų-iki pirmojo derliaus. 
Tokiu būdu buvo užtikrinta pagrindinė 
mityba. Be to, jie naudojo maistui jau- 

. nūs nopalio daigus ir aitrią kaktuso šer
dį. Kartais jie leisdavo sau tam tikrą 
prabangą—paragauti agavos sulčių.

Taurino šiaip taip sumeistravo plū
gą. O kadangi oloje pasidarė ankšta 
nuo daiktų, kuriuos jie atsinešdavo nak
timis nuo kelio, tai jie pasistatė trobelę.

Vargu ar jie suprato, kad šios skar
dinės rodyklės, išbaltinti akmenys, tiltų 
turėklai turi kokią nors praktinę reikš
mę. Geriausiu atvejų jiems atrodė, kad 
visa tai tiesiog puošmenos. Todėl sąžinė 
jų negraužė.

Sunkiau buvo prasimaitinti šuniui ir 
papūgai, kurie keliavo su jais nuo pat 
gimtojo kaimo. Bet ir šie įsigudrino su
sirasti sau maisto. j

Praėjo dvi savaitės; Taurino su žmo
na negalėjo atsidžiaugti, kad apsigyve
no čia. Childa žavėjosi vyro apsukru
mu ir darbštumu. Šiame skurde ji jau
tėsi visai laiminga: čia niekas iš jų nesi
juokė, nevadino “ išdvėsė] iais.” Kalnai 
motiniškai priglaudė juos, ir, žvelgdama 
iš viršaus į išsidriekusią rūsčią ir di
dingą panoramą, Childa jautėsi šeimi
ninke ir džiūgaudavo kaip vaikas.

Viskas klojosi gerai, kol vieną nelai
mingą dieną Taurino nesugalvojo įreng
ti asilui užtvarą, kad naktimis jisai ne
nuklystu toli nuo namų. Jis įkalė į že
mę baslius. Bet kuo aptverti? Surasti 
šakų nebuvo lengva — aplink nė vieno 
tinkamo medžių ar krūmo. Jis jau norė
jo prisitempti PUO kelio , akmenų, bet 
staiga pamatė apačioje, ant plento, mik 
žiniškas, įkastas į žemę atramas. Nuo 
atramų tęsėsi visas tinklas laidų. Iš jų 
galėjo išeiti puikus aptvaras. Jis ne
galvojo, kam reikalingos šios atramos 
ir laidai. Aiškų, dėl grožio. Tiesą sa
kant, keistas tų žmonių skonis! Ir, be 
to, čia nėra jokios rizikos: laidų tiek 
daug, kad, kelis atrėžus, niekas nepasi
ges. Bet dėl viso pikto jis nutarė pa
laukti nakties.

Buvo karšta, švietė menulis. Neap-
■ rėpiama* tylą plaukė virš .dykumos.

Su juo ėjo Childa, ji bijojo pasilikti 
namie viena—j 4 baugino šakalų stau
gimas.

Pasiėmęs peilį, jis ėmė lipti į atramą. 
—Žiūrėk, nenukrisk,—pasakę ji.
Jis pasiekė vidurį.
Čia kažkokios baltos taurelės!
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—Numesk man vieną! — džiaugsmin
gai sušuko Childa.

Kildamas Taurino juto kažkokius bu
kus smūgius, tai‘turii kažkas stiprus ir 
nematomas stumdytų jį. Jarh vos neiš
krito iš rankų peilis. Jis nusprendė;1 kad1 
jam nuo aukščio sukasi galva, ir atkak
liai sluoge viršun. Kai jis beveik pasie
kė laiptus, kažkas pasikeitė: smūgiai iš
nyko, bet pikta jėga pakėlė jį ir pri
vertė ranka nusigriebti laido.

Pasipylė melsvos kibirkštys ir nubėgo 
jo kūnu. Peilis iškrito. Nelaimingasis 
net nesudejavo. Jis susirietė, jo kojos 
atitrūko nuo skersinės sijos, ir jis siū
buodamas pakibo ant laidų, įsikibęs į 
juos viena ranka.

Kūnas akimirksniu suanglėjo.
Childa suriko, kai peilis nukrito apa

čion. Ji visiškai nesuprato, kas atsiti
ko. Užtat suprato šuo, jis tęsiamai su
staugė, žvelgdamas į nejudrų šeiminin
ko kūną, kuris kabojo ant laidų, ryš
kiai išsiskirdamas šviesiame mėnesienos 
fone.

Vis dėlto Childa įtarė kažką negero. 
Ją apėmė baimė, kad vyras nukris. Ji 
sušuko, kad jis įsitvertų stipriau, ir, įsi
siūbavęs kojomis, pasistengtų vėl atsi
stoti ant skersmens... Jis tylėjo. Ją 
vėl supurtė baimė.

Ji ėmė klausinėti, kas per mėlyna ug-

Kaip gyvenimo meilė nugali 
baisiausius sunkumus

APIE NETEKUSĮ REGĖJIMO JAUNUOLĮ 
VLADĄ PETRAUSKĄ 

gi nelaimė atsitiko, dvira
čiu keliaujant į tėviškę.

Ir štai visą savaitę jis 
blaškosi, kliedi.

—Važiuosi, Vladai, gy
dytis į Vilnių, — vieną ry
tą pasakė jam gydytojas Z. 
Vaišvila.

Neregių palata' ’
, Vilniaus klinikinę iė ligo
ninėje savaitės slinko pa
mažu. Gydytojai konsulta
vosi su žymiausiais šalies 
akių specialistais. “Nepa
gydoma...” “Pasaulinis me- 

Idicinos mokslas ir praktika 
nežino būdų...” “Kol kas 
nėra jokių vilčių...” Iš vi
sur ateidavo nieko gero ne
žadantys atsakymai.

Ligoninės akių skyriaus 
vedėja, įžymi okulistė M. 
Horodničienė ryžosi sunkes
niam uždaviniui, negu pa
vojingiausia operacija.

—Nesijaudink, Vladeli, 
nereikia, — uždėjusi ant 
jauno statybininko plačių 
pečių daugeliui žmonių re
gėjimą grąžinusius, o dabar 
tokias bejėges savo rankas, 
tyliu balsu pratarė ji.—Tu 
nežinai, kokios nelaimės iš
tinka. Daug metų aš gy
dau žmones. Man teko ma
tyti praradusius viską: ir 
akis, ir klausą, ir rankas, ir 
kojas, Ir jie...

—Sakykit tiesą, sakykit 
iš karto, — drebančiu bal
su nutraukė jos pasakojimą 
Vladas. Pirmą kartą į jo 
sielą įsibrovė abejonė-vagi- 
lė, panorusi atimti didžiau
sią kiekvįeno ligonio turtą

Rašo T. Vytaras
.„Iš mano akių ir ausų 

ištryško degus ugnies srau
tai. Tą pačią sekundę paju
tau lyg kas trenktų į nuga
rą. Vos spėjau įsikibti už 
lėktuvo durelių apa t i n ė s 
briaunos. Dabar visų kūnu 
kabojau ore. Žalia, mėlyna, 
geltona, raudona. Žemū, 
dangus, lėktuvas — viskas 
sukosi, vartėsi, mirguliavo. 
Neišpasakyta jėga stumte 
stūmė žemyn. Iš skausmo 
virpėjo pirštai tartum sty
gos. Rodėsi, akimirka, ir 
jie nupliš, o kartu truks ir 
mano gyvenimo siūlas. Pa
žvelgiau į žemę. Paskutinį 
kartą.

Ten, lyg bedugnėje, iš 
tiršto rūko, kaip mažas pur
purinis vamzdelis, kyšojo 
“Elnio” kombinato kami
nas. “Skrendu viršum Šiau
lių,” — šmėkštelėjo mintis 
svaigstančioje galvoje. To
liau geltonavo žvyrduobės. 
Išseko paskutinės jėgos. Čįa 
ir pasilsėsiu. Krentu, kren
tu...

—Vladeli, kodėl jie į tave 
šovė? — prisėdusi ant lo
vos krašto, mane apkabino 
liekna tamsiaplaukė mergi
na. '

Jos žvilgsnis spindėjo kaž
kokia neišpasakytai gražia 
šviesa. Kas jį? Ji tokia 
graži.

—Niekas į mane nešovė, 
—prislopintų balsų tariau 
jai.—Akis prisikrėčiau smė
lio, darbe, dovanokit. Gal 
sutiktumėt susipažinti? — 
nedrąsiai pridūriau.—Aš...

—A-a-a-a,—tartum . ne
vilties apimta, skausmingai 
sudejavo ji, apsisuko ir nu
ėjo sau.

Iš mano kambario kūlia- 
virsčia virto žmonės. Pas
kiau iššoko langas, išriedė
jo stalas, iššliaužė spinta. 
Nieko nebeliko, įsiviešpata
vo mirtina tamsa...

...Operacija užtruko .dvi 
valandas. Vladą Petraus
ką sunkiai sužeista galva, 
netekusį sąmonės, užpernai 
rudenį į respublikinę Šiau
lių ligoninę atgabeno grei
tosios pagalbos mašina. Li
gonis buvo dar visai jau
nas, kokių dvidešimt dvejų 
metų, aukštas, pląčiapetis, 
prakaulaus veido. Niekad 
jis neskrido lėktuvu, niekad 

į nesikalbėjo^ sų jok ja. akinan- 

nis perbėgo jo kūnu. Taurino neatsakė. 
Tada ji garsiai pravirko. Jai darėsi vis 
baisiau. Taurino tylėjo. Childa šoko 
aukštyn, į kelią, ir paklaikusiai ėmė 
šaukti pagalbos, Atsakymo nebuvo. Pa
galiau nuovargis ir bąimę palaužė ją, ir 
ji kone be sąmonės parkrito ant žemės.

Praėjo pusvalandis. Childa atsigavo 
ir apsidairė: mėnuo tebešvietė kalnams. 
Vėl nubėgo žemyn, prie atramos, kur vis 
dar nejudėdamas kabojo vyro kūnas.

Kadangi jis ir dabar neatsakinėjo į 
jos šauksmus, ji nusprendė lipti aukštyn, 
jam į pagalbą. Jai taip pat trukdė kaž
kokie keisti smūgiai. Bet ir ji nugalėjo 
šią nesuprantamą jėgą. Ji pasiekė vir
šų ir palietė vyro kojas. Per jos kūną 
ir visą atramą perbėgo mėlynos kibirkš
tys... Ji taip pat nespėjo surikti. Ji pa
kibo šalia jo, visa susirietusi, ir jos vei
das su išsprogusiomis akimis ir pravira 
burna reiškė visišką sutrikimą,..

Kai žinia apie šį įvykį pasiekė Pačuku, 
teismo organai atvyko į įvykio vietą. Pa
matęs trobelę, pastatytą iš pavogtų nuo 
kelio daiktų, teisėjas pareiškė:

—Juk tai plėšikai!
—Jūs teisus,—atsakė 

Iš tikrųjų du plėšikai: 
Skurdas.

i sa- 
Regina

sekretorius. —
Tamsumas ir

RubinasRamonas
Lotynų Amerikos rašytojas

regio palatą. Dar ne vz^ną’\ 
kartą ji sugrįždavo, bet jau 
niekad taip arti neprisėlin
davo prie Vlado sielos.

šviesa grįžta
Vladą pąsįkvįetę pas 

ve į Šiaulius sesuo Re| 
ir jos vyra§ Martynas. Su 
nelaiminguoju jie pasidalijo 
savo nedideliu butuku. Nuo 
dabar jie čia gyvena pen
kiese: vyras, žmona, du jų 
mažamečiai vaikai ir nere
gys.

Pas seserį Vladas visą sa
vo gyvenimą ėmė tvarkyti 
pagal griežtą dienotvarkę. 
Rytas prasidėdavo mankš
ta. Po to—susipažinimo su 
aplinka treniruotės,

—Vienas, du, trys. Vie
nas, du, trys,—nuo durų iki 
lovos, nuo lovos iki krosnies, 
nuo krosnies iki stalo, mya 
stalo vėl iki durų. Ir taip 
ištisomis dienomis. Kįek 
džiaugsmo būdavo visiems, 
kai tokia kelių metrų atstu
mo ekskursija baigdavosi 
sėkmingai. Niekur nenu
krypdamas nė vieno centi
metro. Vladas nueidavo ten,^ 
kur panorėdavo.

; Tik nemigos naktys pasi
liko tokios pat sunkios, kan
kinančios. Svainis Marty
nas, visą dieną dirbęs fabri- v 
ke, grįždavo namo ir ištisą 
naktį balsu skaitydavo Vla
dui knygas, žurnalus, laik
raščius. Vladas suprato: 
Martynas budi kartu su 
juo. Vakarais jis apsimes
davo miegančiu. Troboje 
pasigirs davo jo garsus 
knarkimas.

—Vladai, miegi?—klaus
davo Martynas.

Tyla.
Martynas atsigula, bet 

jam vis dar rūpi, ar Vlądas 
iŠ: tikrųjų užmigo. Jis ima 
tyliai pasakoti linksmą anek
dotą. Įtempęs yisas jėgafe, 
Vladas nugalėdavo save il^ 
toliau apsimesdavo miegan
čiu, o kartais jis neištverda
vo, suprunkšdavo juoku. 
Tuomet Martynas vėl imda
vo knygą.ir vėl visą naktį 
garsiai jam skaitydavo. 
Kiekvieną kartu su Marty
nu praleista nemigos nak
tis lyg atverdavo naują 
žaizdą Vlado sąžinėje.

Vladas ėmė ^atkakliai mo
kytis Brailio abėcėlės. Ne-

—-Manome, kad regėjimo 
nervai pažeisti, — atsargiai 
ėmė aiškinti gydytoja. — 
Kol kas nieko negalime pa
daryti, bet mokslas žengia 
pirmyn.

-—Gydytoja, išmokykit ma
ne taip vaikščioti, kad ma
ma nepažintų, jog likau ak
las... •

Silpnumo minutė
Aplink viskas nutilo. Nie

kas netarė nė žodžio. Tai 
šen, tai ten girdėjosi gilus 
ligonių alsavimas. Korido
riuose nuščiuvo seselių 
žingsniai. Tik retkarčiais 
tylą sudrupisdavo už langų 
p r ą važiuojančios mašinos, 
“tikrįaųąįąį vidurnaktis ~ 
pagalvojo Vladas. —- Visipagalvojo Vladas

o gal ir pirma valanda, nes 
autobusai tebevaikšto.”

Garsai, garsai. Kiek daug 
jie pasakoja neregiui, ir 
kaip mažai tesuvokiame 
juos mes, sveiki, matantieji 
žmonės. Pirmasis sesutės 
palatoje ištartas:, “Labas 
rytas,” valytojos dulkių 
siurblio linksmas ,ū ž ę s y s, 
kiekvienas; mažiausias šla
mėjimas, kaip televizoriaus 
ekrane, neregių vaizduotėje 
atkuria visą taip artimą, o 
kartu ir taip tolimą kasdie
ninį gyvenimą.

Vladas paskęsta prisimi
nimuose. Gimtoji šiaudinė 
bakūžė Vizgirdų kaime. Ke
turiolika burnų pas tėvą, 
trijų hektarų savininką. 
Piemenuko vasaros pas buo
žę, — mintyse lekia vaizdai, 
kaip vakar žiūrėto kino fil
mo kadrai. Prisimena jis ir 
akluosius. Matydavo juos, 
beganydamas gyvulius. Ei- sisekė. Nepavykdavo ne tik 
davę jie po kelis vorele/ raidžių, bet ir eilučių at-
priekyje badydami lazdomis 
kelią. Tapnojo jie per pur
vą, brido per balas, maldau
dami duonos ir vandens. 
Kodėl tokia žiauri jų dalia? 
—susimąstydavo Vladas.

. Tuomet jis dar svajojo 
tapti jūreiviu, aplankyti to
limus kraštus.

—Koks aš kvailas. Dabar 
valkoje prigerti galiu, nosi
mi žvejoju makaronus sriu
bos lėkštėje.

Ir koks čia gyvenimas.
Tereikia žengti vos kelis 

žingsnius. Tyliai, tyliai, 
kad niekas negirdėtų. Lan- 
gas čia pat *0 ten, ten au
tobusai. Galva žemyn...

O tu, komjaunuoli, pa
miršai Mares j-evą, tikrąjį 
žmogų, — prieštaravo jam 
balsas iš vidaus.—Atsimeni, 
kaip juo žavėjaisi. Atsime
ni, ką tu sakei draugams, 
perskaitęs šią knygą* Ar 
netrokšti ir tu sava ranka 
parašyti pirmąjį laišką, 
laišką, laišką namiškiams! 
“Brangieji, ,už viską ačiū. 
Manim nebesirūpinkit. Aš 
vaikštau, dirbu. Ir, rodos, 
matau...”
Gyvenimu reikia tikėti.
Gyvenimą reikia mylėti,— 

pašnabždomis tarė jis savo 
pirmąsias mintis pirmajam 
eilėraščiui.

Ąbęjonė-vagilė apleido ne-

skirti.
—Kodėl kiti išmoksta, ko

dėl aš negaliu?—klausdavo 
jis visų.

Išganingąsias raides Vla
das g r ą i b a liojo dieną įr 
naktį, iki išmušdavo pra
kaitas, iki apimdavo silpnu
mas. - i

—Turiu aš išmokti, 
smarkiai šerdamas kumščiu 
į kaktą, kaldavo jis saa 
mintį, — Turiu vien dėl 
Martyno, kad jis liautųsi 
man naktimis skaitęs, ne
miegojęs.

Martynui fabrike tekdavo 
dirbti pamainomis. Pary
čiui, grįždamas n a m P > jis 
rasdavo po pusnynus besi? 
vartantį arba vis dar nuo 
vakar vakaro aplink namą 
bežingsniuojantį Vladą. Pa- 
slydęs dažnai parpuldavo 
ant sušalusios žemės, susi
kruvindavo veidą. Bet kuo 
daugiau nesėkmių ištikdavę 
šį žmogų, tuo jis darėsi at
kaklesnis, labiau užsispy
ręs.

—Aš turiu išmokti orien
tuotis aplinkoje, kaip jūs 
visi, matantieji žmonės, 
kartodavo jis savo seseriai 
Reginai ir jos vyrui, kafr 
juodu imdavo jį barti, lie^p 
daVo eiti pailsėti.

...Po mėnesio jis pirmą 
karta 10 minučių vaikščiojo

(Tąsa B.tam pusi.)
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Lietuviškos naujienos
Rašo A, ZIENIUS

Ar pagalvojo 
prezidentiene?

Aną vakarą Niujorko te
levizijoj buvo filmas “Hi- 
rošima, mano meile...” Šalia 
meilės istorijos tarp pran
cūzės ir japono, kontrastu 
rodyti neapykantos vaizdai 
iš pirmojo žmonijoje atomi
nio sunaikinimo. Mirštan
čios vaiku ir civiliu minios 
turėjo sukrėsti net tikin
čius į rojų po mirties! Kar
tu tai priminė “civilizuotus 
bombardavimus” Vokieti- 
joj, Anglijoj, Lietuvoj.

Šis filmas sukėlė minčių 
ir klausimų eibes. Vakaras 
prieš tai, toj pačioj Niujor
ko televizijoj, buvo rodoma, 
lyaip prezidentienė, daužy
dama vietinio šampano bon- 
ką į baisiausią galimą įsi
vaizduoti šiuo metu karo 
mašiną, prancūzų ir anglų 
kalba “krikštino” atominį 
raketlaivį “Lafayette”...

Kiek vardan šitų “krikš
tų” per amžius nutekėjo 
'kraujo vardan “taikos išlai
kymo”,“netikėlių atvertimo 
į tikrąjį tikėjimą” Šukiu?.. 
Ar suprato ir galvojo ši 
elegantiška dviejų mažų 
vaikų motina esminį visų 
šitokių “krikštynų” baisu
mą? Ar matė “Hirošima, 
mano meilė...” filmą tą pa
tį vakarą Niujorke viešėjęs 
buvęs prezidentas Truma- 
nas? Ar jo sąžinę rūpina 
Hirošimos ir Nagasaki nie
kuo nekaltų vaikų, senelių, 
moterų kančios ir baisi 
mirtis?

“Hiroshima, mano mei
le...” yra naudingas filmas 
tiems, kurie norėtų įsivaiz
duoti Dantės “Pragarą”.
Janusas, Eisenhoweris 

vis tas pats — 
^modernusis menas

Gegužės 4 dienos “Vie
nybėje” skaitome, jogpirm- 
karinės Lietuvos “tautinin
kų neolituanų” paskutiniai 
palikuonys Niujorke, ma
tykite, buvo pasikvietę dail. 
Česlovą Janušą skaityti pa
skaitos apie mode r n ų j į 
meną ir... politiką. Po pa
skaitos, rašoma, buvo vai
šės ir šokiai. Bet dar prieš 
vaišes, Janušas paskaitoje 
šitaip kalbėjo: “Komuniz
mas daro įtaką į visas gy
venimo sritis, o ypač reiš
kiasi moderniniame mene, 
ir didžiuma Amerikos paro
dų, rengtų užsienyje, buvo 
dominuojamos JAV komu
nistų dailininkų”. Pasakė, 
kaip kirviu nukirto, paaiš
kindamas viską.
Iwenhow-eriui patinka 
praeitis
f Lyg tyčia, po poros die

nų, Amerikos spauda pra
nešė ir kitą panašią nuo
monę, šiuo kartu ne paties 
dailininko, bet seno kariš
kio, buvusio prezidento Ei- 

ELIZABETH, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mary A. Stanelis
Mirė birželio 1, 1958 m.

K et veri metai praėjo kai netekome mylimos mo
tinos. Pasigendame jos labai. Ji buvo tokia maloni 
ir gera mums. Visuomet bus mūsą, mintyse.

Mylda Žukas, duktė.
>4. Walter Žukas, žentas.

Ona Schultz, sesuo.
K

Helen 'Žukas, Walterio motina.
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senhowerio. Girdi, jei ame
rikiečių moralė smunka, tai 
modernusis menas čia nėra 
nekaltas. Eisenhoweris ap
gailestavo, kad šiandien 
grožis jau nebesąs atpažįs
tamas toks, kaip jį supra
to ir vaizdavo Michelange
lo ir Leonardas da Vinci. 
Jei Janušo pareiškimas 
praėjo pro “neolituanus” ir 
lietuviškuosius kri tikus 
kaip ir nepastebėtas, dėl Ei- 
senhowerio N. Y. Times’ui 
laišką parašė Kolumbijos 
universiteto Niujorke tapy
bos profesorius Pep pino 
Mangravite. Girdi, jau ne 
pirmu kartu “modernusis 
menas” istorijoj užsipuola
mas— jį ir anksčiau kriti
kavo “politikai; visuomeni
ninkai ir bažnytininkai”. 
Liuteris ir Kalvinas, pa
vyzdžiui, piktinosi savo lai
ko modernizmu... to paties 
Leonardo da Vinci, Michel
angelo ir Rafaelio!

“Kuo pats kvep, 
tuo kitą tep”

Žemaičiai bene šitaip ap
tarė psichologinį žmonijos 
patyrimą, kad kiekvienas 
asmuo apie kitą sprendžia 
lygindamas su savimi. Taip 
ir “pranciškonų nežinomas 
darbininkas,” frontininkas 
už kitų nugarų, būdingai 
išvedžioja.

Naciams puolant TSRS 
naiviai kaip gimnazistas jis 
puolėsi atstatyti “Lietuvos 
valstybę.”

Iki šios dienos jokia Va
karų valsybė šito jo ir jo 
partijų bendrų akto “neį
vertino.”

Jis rašo: “Pasitarnavimas 
priešui visada buvo ir bus 
laikomas savo tautos išda
vimu.” Maloniai prašome 
“Darbininko” vyr. redak
torių paaiškinti, ar naciai 
nebuvo lietuvių tautos prie
šai, siekę sunaikinti visus, 
net ir ateitininkus lietu
vius? Jei taip, tai kodėl jūs 
juos rėmėte?..

Worcester, Mass.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju gimi
nėms už prisiųstas gėles 
mano mirusio brolio Felik
so pagerbimui; dėkoju Lie
tuvių Piliečių klubui; taipgi 
dėkoju visiems, kurie lankė
si šermenyse ir dalyvavo 
laidotuvėse, palydėjo į ka
pines. Jūsų atsilankymas 
suteikė man didžiulę užuo
jautą ir buvo man lengviau 
pergyventi liūdesio valan
das.

Dėkoju d. D. Jusiui už pa
sakytą tinkamą atsisveiki
nimo kalbą; taipgi šermenų 
direktoriui P. Carrol už la
bai rūpestingą jo patarna
vimą šermenų metu.

Dar sykį ačiū visiems.
J. Skliutas

Cleveland, Ohio
Gegužės 10 d. įvyko CL 

Liet. Moterų klubo susirin
kimas . Gauta viąnarųauja 
narė, prisirašė R. AndrL 
son. Naujų ligoniui nesira
do. Pagerbtas ir aplankytas 
K. Gruodis. >•-»:

Iš Detroito lankėsi šar
kai — M. Gedmin sesutė ir 
švogeris. Maloniai pasikal
bėjome.

Motinų dienoje V. Daraš- 
kienė skaitė eiles/'Motina,” 
parašytas Barbutės, ir kitas 
“Mano motinėlei,” parašy
tas O. B. Kubiliaus. Eilės 
labai tinkamos motinų pa
gerbimui.

J. Werner skaitė laišką 
nuo d-ro J. J. Kaškiaučiaus 
su linkėjimais visoms klubo 
narėms.

Po to turėjome skanias 
vaišes ir atsisveikinimą su 
K. Gardis, nes išvyksta gy
venti į Detroitą.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks birželio 14 d. Vi-' 
sas nares kviečiame daly
vauk

Tapo pranešta, kad šie
met mūsų piknikai įvyks 
LDS klube, tai yra jo sve
tainėje. P a t o g urnai yra. 
Prakaituoti nereikės.

Mūsų klubas nutarė su
rengti pietus birželio 30 d. 
Prašome visus ir visas atsi
lankyti. A. S.

Brockton, Mass.
Parengimai

Montello Vyrų Dailės Gru
pės surengtas koncertas ir 
piknikas gerai pavyko. Kon
certinę dalį atliko pati gru
pė, vadovybėje Al Potsaus. 
Ji sudainavo šešias naujas 
dainas . Audrey Potsus ge
rai pasirodė su piano solo. 
Rožė Stripinis sudainavo 
kelias solo daineles; jai vi
sada pavyksta. Koncertinė 
programa visiems patiko.

Mūsų gabios gaspadinės 
pagamino tikrai skanių val
gių; jie publikai patiko.

Vietinių žmonių per ma
žai atsilankė, ypatingai jau
nimo. Bet iš toliau turėjo
me svečių. Buvo iš Lewis
ton, Me., abu Steponaičiai 
ir Kalveliai. Buvo svečių iš 
Bostono., Norwoodo, Stough- 
tono. Svetainė buvo gražiai 
berželiais išpuošta. Buvo 
ir muzika, kas norėjo, pasi
šoko.

Dabar ruošiamės prie pik
nikų parkuose. Apskričių 
piknikas įvyks Maple Par
ke, Lawrencuj, birželio 17 
dieną. “Laisvės” piknikas 
įvyks liepos 1 d., Ramova 
parke, Montello.

George Shimaitis

Miami, Fla.
Gaisrai Everglades pelkėse

Pastaruoju laiku jau ke
lintas mėnesis kai mūsų 
saulėtoj Floridoj užstojo 
sausros mažai nukenčia. 
Bet su Everglades pelkėmis 
mus žoles ir gėles palaisto
me miestavu vandeniu. Ūki
ninkai turi įtaisytą drėkini
mo ir laistymo sistemą ,tai 
jų auginami produktai dėl 
sausros mažai nukenčia. Bet 
su E v e r g 1 a dės pelkėmis 
įvyko tikra nelaimė, nes dėl 
sausros išgaravo beveik vi
sas pelkių vanduo, sudžiūvo 
visos žolės (sawgrass) ir 
mažo ūgio karkliukai su pu
šelėmis.

Užteko kam nors nepai
sant numesti degtuką ar de
gančią cigaretę į tokį sausą 
žolyną ir karklyną, ir paki
lo debesis dūmų, vėjam pu
čiant buvo dūmais, aptem
dytas visas Miamės miestas 
ir apylinkė. Dūmų .S|ųąj> 

ve pusėtinai prasta, skver
bėsi pro langus ir plyšius į 
stubas ir pastatus.

Spauda paduoda, kad jau. 
išdegė jpųsč milijono akrų 
Everglaides pelkių. Ir kas 
dar žalinga, kad gaisras su
žalojo augmenų šaknis, tai 
ims laiko, pakol atsigaus 
žaliuot.

Nuo tokio pelkių gaisro 
labai nukentėjo visokių pel
kių paukščiai, nuo mažiau
sių iki didžiausių ilgasna
pių. Aišku, suaugę paukš
čiai nuskrido kur nors to
liau nuo ugnies, bet jų liz
dai ir išperėti vaikai turėjo 
žūti visi.

Prastas piknikas buvo ir 
gyvatėms su krokodilais 
ir aligatoriais, kurie turėjo 
nukentėti nuo tokio pelkių 
gaisro. Taipgi kanaluose, 
kur buvo pilna žuvų, vande
niui išdžiūvus, žuvo - už
troško visos vargšės žuvelės.

Bet Everglaides National 
parkas, įsteigtas buvusio 
prezidento Trumano, nuo 
gaisro kol kas nenukentėjo, 
nes pro tą apylinkę plau
kia teka upė, kuri pasida
rė kaip koks užtvaras par
kui, kurį gausiai aplanko 
turistai.

Svečiai iš rytų
Pastaruoju laiku mūsų 

saulėtą Floridą aplankė 
laisviečiai iš Eastono, Pa., 
Marijona Jankauskienė su 
Povilu Gedvilą ir jo žmona. 
Pasisvečiavę savaitę laiko, 
grįžo atgal su dideliu pasi
tenkinimu, pasipirkdami ir 
dovanų parvežti eastonie- 
čiams.

Gegužės 24 d. mus aplan
kė “Laisvės” koresponden
tas ir veikėjas iš Plymouth, 
Pa., Vincas Žilinskas su 
žmona. Kartu su jais ir 
Bunkus su žmona. Bunkus 
atvažiavo su savo automa
šina. Kaip jiems Florida 
patiks, manau, Vincas pa
rašys "Laisvei” savo kelio
nės įspūdžius.

V. J. Stankus

Pittsburgh, Pa.
LDS 8 Apskr. konferencija 

birželio 10
LDS 8-tos apskrities me

tinė konferencija nutarta 
laikyti birželio 10 dieną, 
LDS 160 kuopos naujai įsi
gytame name, 1317 Reeds- 
dale St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. Naujoji vieta yra už 
kokiu 5 ar 6 blokų .nuo bu
vusio kuopos namo.

Konferencija prasidės 2 
vai. popiet. Po konferenci
jos, apie 6 vai. vakare, bus 
skani vakarien ė- užkandžiai 
delegatams ir svečiams. Vė
liau bus apžiūrėjimas pui
kaus LDS 160 kuopos namo. 
Garbė LDS 160 kuopos vei
kėjams už sumanų ir ener
gingą darbą ir namo įsigiji
mą. _

Del minėtos konferencijos 
jau išsiuntinėta laiškai-pa- 
kvietimai. Jei kuri kuopa 
Pittsburgho ribose ir negau
tų pakvietimo, tai prašome 
vistiek dalyvauti.

Konferencijoj bus svarbių 
klausimų, ypač apkalbėji
mas delegatų s i u n t i m o į 
LDS seimą, kuris atsibus 
Detroit, Mich. Kaip žino
ma, LDS 8-ta apskritis vi
sada pagelbsti silpnesnėms 
kuopoms pasiųsti delegatus

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted—Male
Attention! Machinists, 1st cl. only 

for lathework, milling machs & grin
ders. Top rates, Pd. holids., vac., 
hosp. Also wanted Toolmaker, 1st 
cl. only, familiar with jigs & fixtures 
for small lot production. Top rates. 
Apply: CONTROL MECHANISMS, 
INC., 1422 Callowhill St., Phila., Pa. 

į seimą. Sulyg . apskrities 
komiteto mintimi, ir dabar 
apskritis galėtų silpnes
nėms kuopoms suteikti po 
$20 pasiuntimui delegato į 
seimą. Žinoma, tas viskas 
priklausys nuo konferenci
jos tarinio.

Dėl to visos kuopos lai 
pasiunčia delegatus ar kuo
pų valdybą dalyvauti kon
ferencijoje. Taipgi kviečia
mi ir svečiai dalyvauti kon
ferencijoj ir vakarienėj.

J. Miliauskas
Apskrities sekr.
918 Woodward Ave. 
McKees Rocks, Pa.

Kaip gyvenimo 
meilė...

(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

po namus ir kiemą, niekur 
neužkliūdamas.

Po dviejų mėnesių per
skaitė pirmąjį puslapį aklų-' 
jų abėcėle.

Po trijų mėnesių sava
rankiškai išpiovė bonkos 
kamštį.

Po keturių mėnesių pir
mame mokymo kurse užė
mė pirmąją vietą aklųjų 
skaityme.

Po pusės metų Brailio 
abėcėle pats parašė pirmąjį 
savo eilėraštį.

Su Vladu Petrausku su
sitikau prieš mėnesį laiko 
Šiaulių aklųjų mokymo-ga 
mybos kombinate. Dabar 
Vladas gražiai skaito, jis 
puikiai išmoko naujos spe
cialybės — gaminti kamš
čius, dalyvauti chore. Kal
biesi su juo ir pamiršti, kad 
šis žmogus nemato. Jo vei
das šypsosi. Atrodo, jis 
supranta kiekvieną tavo 
žvilgsnį.

...Vladas minutėlę susi
mąsto. Jis svajoja apie at
eitį. Ir, rodos, ją mato. Ma
to save, bemontuojantį ra
dijo siųstuvus, skambinantį 
pianinu, rašantį eiles ir... 
atgavusį' regėjimą.

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Sekmad., Birželio 17 June, 1962
Prasidės anksti, 10 valandą ryto. Prašome nesivėlinti

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

Niekur Nėra Gražesnės Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE Methuen, Mass
A • • • *

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pikni
ke būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad 
jų bus ir šiemet.. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasi
kalbėsite su savo prieteliais, draugais, ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Lisabonas. — Diktato
riaus Salazaro policija 
areštuoja žmones. Sako, 
būk suėmė šešis Komunistų 
partijos vadus.

melagingos M. Djilaso kny
gos “Pasikalbėjimai su Sta
linu”.

Belgradas. — Jugoslavi- 
vija uždraudė pardavimą

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kiltie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

ATLANTIC CITY, N. J.

Vasarviete
Ar norite praleisti smagiai ir gražiai laikų?
Atvažiuokite pas mus vasaroti. Galite 

laiko ant kiek jums bus patogu. Esame 
Prašome atvykti.

P. B. NAVALINSKAI
8 So. Congress Ave., Atlantic City,

Tel. 344-4368

rezervuotis 
arti marių.

Piknikų Kalendorius
Prašome įsitėmyti datas ir vietas šios vasaros didžiųjų 

piknikų ir iš anksto pasiruošti juose dalyvauti:

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 17 D.
Naujosios Anglijos Lietuvių Komiteto Piknikas 

MAPLE PARKE, LAWRENCE-METHUEN, MASS.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 17 D.
LDS 3-sios Apskrities Piknikas 

PICNIC GROVE PARK
207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 24 D.
Baltimorėje “Laisvės” Piknikas 

Rengia ALDLD 25 kuopa 
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK 

6525 Holabird Avenue

SEKMADIENĮ, LIĘPOS-JULY 1 D. > 
DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS

Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos 
RAMOVA PARKE, MONTELLO, MASS.

Programoje dalyvauja:
VYRŲ GRUPĖ 

su gerais lavintais balsais, 
vadovaujant Al. Potsus.

•
MONTELLO TRIO:

Rožė Stripinis, Wm. Juo
deikis, Alb. Potsius. Jie 
gražiai pasirodys su savo 

skambiomis dainomis
Maple Parke.



Pagerbsime įžymų lietuvių 
tautos sūnų —P. Rotomskį
Visa Lietuva nuliūdo pa

sklidus žiniai, kad mįpė il- 
gąjpętįs kovotojas už liau
dies reikalus, vienas Tary
bų Lietuvos įžymiųjų dar
buotojų, Povilas Rotprps- 
kis.

Giliai pajutome to Lietu
vai nuostolio dydį ir mes, 
gyvenantieji užsienyje, ku
rie turėjome laimę Rotoms- 
kį pažinti, ir matėme jo 
nuoširdžią pastangą pagel-

teiks:
Aųtąpas Bimba
Rpjus Mizara.
Abu prelegentai pažinojo 

Rotomskį Amerikoje; lan
kėsi pas jį savo vizitų Lie
tuvoje metu; nuo jo gauda
vo Amerikos lietuviams in
formacijų apie pirmųjų po
kario metų Lietuvoje sun
kumus ir apie tai, kaip kas 
metai tie sunkumai buvo

Paskutinis pakvietimas
Pietus turėsime girioje 

pajūryje
Pranešame visiems, kurie 

norite su mumis dalyvauti 
ir vaišintis girioje pajūry
je, kad pietūs ruošiami šį 
sekmadienį, birželio 3, kaip 
12 vai.

Visi dalyviai susirinksime 
į “Laisvės” salę, Ozone Par
ke, 11 vai. ir iš ten vyksi
me į nuskirtą vietą. Tie, 
kurie neturi automobilių, 
bus nuvežti, tik turi pribūti 
į nuskirtą vietą ne vėliau 11 
valandos.bėti visiems trokštantiems !nukovojami.

Po pranešimų, bus paro- Norime dar kartą visiems 
dyti du filmai: senas, paro- priminti, kad maisto bus 
dąs iš karo griuvėsių besi- paruošta tiek, kiek bus už- 
keliančią Lietuvą; antrasis; įregistravusių. Todėl pra* 

Tarybų šomi visi tie, kurie dar ne-

atsteigti su senąja tėvyne 
karų nutrauktą ryšį, susi
siekti su savo artimaisiais.

Literatūros D-jos kuopų 
komiteto rengiamame Ro- 
tomskiui pagerbti susirin
kime birželio 2-os vakarą 
“Laisvės” salėje girdėsime 
apie velionį Rotomskį išsa
mius pranešimus. Juos pa-

—šių laikų, apie
Lietuvos pažangą įvairiose 
gyvenimo srityse. Rodys 
Jonas Grybas.

Kviečiame visus.
Rengėjai

užsiregistravote ir norėtu-

mete su mumis vaišintis, 
nieko nelaukiant užsiregist
ruoti. Galite ųžsįFpgįstjrųp- 
ti pas v. Vepskųų.ą?
Zajankauską, Ęį. M 
J. Grybą.

Turėsime sveiko pietys, P 
vaakrieųeį cįąr t u r e s i pie 
keptų “šuniukų,” kąip tupė
jome pereitą vasąr.Q-

Jeigu pasitaikytų lietingą 
diena, tai pietus turėsime 
“Laisvės” salėje. Bet tiki
mės, kad birželio 3 d. bus 
graži ir maloni praleisti gi
rioje prie vandens. Norin
tieji pasimaudyti galės ga
lės tai padaryti, tik turi at
sivežti savo maudymosi kos
tiumus.

Pasimatysime šį sekma
dienį. Rengėjai

Svarbus masinis mitingas 
žmonių laisvei ginti

PRANEŠIMAI

Įspūdinga buvo popiete
Vaikučiai vaidino 

pagirtinai
Gegužės 27 dienos popietė 

“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke buvo gražiai praleis
ta. Visi dalyviai, matyt, 
buvo pilniausiai patenkinti 
vaikučių vaidinimu ir kito
kiu scenoje pasirodymu. 
Tuo pačiu metu susirinku
sieji pagerbė neseniai miru
sį Tarybų Lietuvos rašyto- 
ją-poetą Kostą Kubilinską.

K. Kubilinsko paga r b a i 
buvo suvaidintas jo paties 
parašytas veikaliukas, vai
kams vaidinti pritaikytas, 
“Mikis plikis tinginys.” 
Veikaliukas tėvams ir vai
kams daug pamokos sutei
kia. Tuo metu, kai visi vai
kučiai mokykloj-e mokosi^ 
tai vienas mokinys, paspru
kęs iš mokyklos, girioje iš
dykauja: paukštelių lizdus 
ardo ,jų kiaušinėlius daužo, 
varliukes mušinėja, bitelių 
korius drasko, po girią ne- 
vydoniškai švaistosi ir vis 
daugiau žalos daro. Bet ir 
jam tenka nukentėti, kai 
viena supykusi bitelė jo no
sį taip sugėlė, kad jį nesvie
tiškai supurto.

Vaidyboje daylvavo Kon
radas ir Povilas Ventukai, 
Povilo ir Nelės Ventų sū
nūs, taipgi Diana ir Joyce 
Nevinskaites, Alekso ir Va
lentinos N e v ins dukrelės. 
Vaidinimas išėjo labai pa
girtinai. Graži jų lietuviš
ka kalba, dar su amerikie
tišku padailinimu, buvo vi
siems malonu klausytis ir 
gėrėtis.

Taip puikiai juos scenai 
paruošė Valentina Nevins 
ir Irene Babarskaitė. Vai-

Prasikaltame daug
Pirmiausias mūsų nusi

kaltimas yra trims bičiu
liams, kurie buvo Aido cho
ro programos knygelėje 
pirkę pasveikinimui vietos, 
bet kurių sveikinimai liko 
pražiūrėti, neišspausdinti 
knygelėje. Jais yra:

Ignas Baches iš Union,

dinime Irene buvo vykusi 
pasakotoja apie patį veika- 
liuką ir jo vaidinimo eigą.

Sueigą atidarė Valentina 
Nevins, padarydama trum
pą pranešimą apie Kosto 
Kubilinsko visuomenei nau
dingą gyvenimą, jo atliktus 
kilnius darbus ir netikėta v 
jauno žmogaus mirtį. Jos 
dukrelė Diana gražiai pa
deklamavo šio poeto eilėraš
tį “Pavasaris,” kuris, atro
do, labai tiko šiam pavasa
riniam sezonui.

Programą užbaigė abi 
Nevinskaites, paskambinda- 
mos pianu duetą.

Vėliau rengėjai pavaišino 
visus dalyvius skaniais už
kandžiais ir kavute. Visiem 
dalyviams teko paragauti 
Onos Babarskienės paruoš
to Argentinoje vadi namo 
“empanada” patiekalo, taip
gi ir skanaus vyno, ką d-gė 
Babarskienė šiai sueigai pa
dovanojo. Buvo ir daugiau 
suneštų dovanų, bet apie 
tai gal rengėjai praneš.

Visi programos dalyviai 
buvo iš Great Necko atvež
tomis Povilo Bečio gėlėmis 
apdovanoti.

Taipgi tenka priminti, 
kad d. Venskūnas tinkamai išgalėsime pasiųsti. O juk 
paruošė estradą, kurios pir
ma visai šioje salėje netu- są pundą., 
rėjome; jam padėjo V. Mi- 
kulėnas ir kiti.

Šią sueigą surengė LDS 
13 kuopa.

Būtų gerai, kad šis gra
žus darbas — scenoje vai
kučių dalyvavimas — nebū- nių didelės meilės savo lie
tų nutrauktas, kad sekama-‘ 
me rudeniniame sezone 
ir vėl galėtume vaikučius 
scenoje matyti ir jais gėrė
tis. J. G.

ir

George Waresonas ir Ve
ronika Šibeikienė, brookly- 
niečiai.

Visi yra nuolatiniai Aido 
choro koncertų lankytojai 
ir visų darbų rėmėjai; visi 
buvo anksti savo sveikini
mus įteikę. Labai būtų bu
vę malonu matyti jų var
dus greta tų virš 210 spe
cialiu sveikinimu
apie 300 kitų asmenų ir šei
mų, kuriu vardai buvo iš- C’ C

spausdinti.
Antras didžiųjų n u s i- 

kaltimų yra iš kelių organi
zacijų ir iš labai daugelio 
atskirų asmenų paveržimas 
teritorijos. Kai kurie pirku- 
seji visą puslapį, rado jame 
įleistą “kampininką”, ar 
net visą būrį jų. Ir dauge
lis pusės puslapio ir net 
ketvirtadalinių sveikinimų 
išėjo mažesniais.

Trečioji prasikaltimų rū
šis (dar nežinome, kaip 
plačiai ji sieks) yra ta, kad 
per mažą skaičių knygelių 
padarėme. Gal bus tokių 
vietų, kur nei po vieną ne-

buvo prašymų gauti po

Kame priežastis?
Pagrindinė priežastis 

sų prasikaltimų buvo 
pati:

Neįžiūrėjom mūsų žmo-

vi-

vi
ta

PIKNIKAS
Sekmadienį

Birželio-June 10, 1962
Pradžia 1 valandą

Steamboat Inn, Hall & Park
91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.

Programa: muzika, kalba. Vieta graži.

VAŽIUOSIME PATOGIU BUŠU 
KAINA Į ABI PUSI $1.175

Piknikas įvyks, jei ir lis—salė ten pat, visus paslėps. 
Smagiai laiką praleisime.

Kviečia visus LLD Kuopų Parengimų Komitetas

tuviškai liaudies dainai ir 
mūsų chorams, kurie gar
bingai tą dąiną palaiko. 
Spėliojom turėsią gal 20-30 
puslapių programos knyge
lę, o susidarė 80 (dar ir su
spaustų) pusi. Spaustuvės, 
kuriai buvo pavestas dar
bas, darbininkų rankos yra 
perkrautos kasdi e n i n i u 
darbu. Milžiniškas prisidė
jo jiems šalutinio darbo 
perviršis, o laiko stoka ir 
vietos maža tam darbui 
dirbti. Po labai pastangaus 
bandymo, pagaliau, pasku
ba vertė paskutines darbo 
operacijas atlikti svetimose 
spaustuvėse, nes buvo pa
vojus nebesuspėti knygelė 
atspausti pirm koncerto.

Dėl baimės nesuspėti at
spausti, nebebuvo puslapiai 
dauginami: dėl to paties, 
knygelių skaičius tapo dau
giau aprėžtas; dėl. tos 
pat paskubos neliko sąlygų 
patikslinti paskiausių tech
nikos klaidų ar praleidimų. 
Bet—•

Knygelę vis gi gavome 
apie 16 valandų pirm pada-

kam; atsiprašome i 
vimo į koncerto dalyvių 
rankas.

Jei ne toji paskuba, būtu
me išvengę praleidimų, pa
šalinę techniškas smulkme
nas ir gal šį tą dadėję. Juk 
yra daug chorui didžiai nu
sipelniusių asmenų, kuriuos 
būtume norėję vienaip ar 
kitaip atžymėti.

Dar ir prašymas
Kaip minėta, programos 

knygelių daugumą išgaudė 
(skaitlingesni, negu tikėta
si) koncerto dalyviai. Kurie 
knygelių netaupote, prašo
me neišmesti, sugrąžinkite 
mums. Nors keletą norėtu
me taupyti choro archyve, 
kuriame šiuo tarpu neturi
me nė vienos.

S. Sasna,
Knyg. komisijos narė

------------------ ę—L------------ -

Aido chorui gauta, 
daugiau sveikinirap

Šitįe sekaųti sveikinimai 
nepaspėjo <tilpti paramos 
knygelėje, tai juos, talpina
me Laisvėje?

Pranas Pakalniškis iš 
Floridos prisiuntė $10 ir 
rašo: “Mes su Adele ir ma-j 
ma didžiuojamės aidiečių, 
pastangomis ir ryžtu. Te 
gyvuoja Aidas! Te sklei
džia mūsų tėviškės mielą 
dainą Amerikos padangė
je.”

Vienas buvęs Aido choro 
vadovas įteikė $20, sveikin
damas Aido Chorą. Ačiū 
jam.

Draugė Mary 
sveikina Aidą su penkine ir 
linki ilgiausių metų.

Jonas Velička, buvęs Ai
do choro mokytojas, pri
siuntė Aidui sveikinimą, 
kuriame sako: “Linkiu 
Aido chorui, atjaunėti 50 
metų ir kitą 50 metų dai
nuoti”.

Iš Čikagos Roger Žilis ir 
Urbikai atvežė $20 nuo či- 
kagiečių. Sveikina: A. Mar
quardt, M. Plaukas, A. Dau
baras, P. Dauderis, F. Kir
ka,L. Markevich, A. Bridis, 
D. Reuther, A. 
kas, T. Urbikas, 
kas, R. Žilis.

Taigi visiems 
jams Aido choro vardu ta
riu kuo širdingiausiai ačiū.

Jonas Juška, sekr.

Mftsįflįs mitingas įvyks 
ketyirjtąįįpųį, birželio 7-tą, 
Mąųhąjtįąų Renter, 34th 
St. įp Ąyp., New Yorke. 
PFS.wfes S Vftląpdą.

Mitinge protestuos prieš 
Kalbės or- 

ggųį^cįjų ir laikraščių įžy- 
pąūs atstovai:

Benjaminas Davis
Moe Fishman
Dr, Clark Forman
Gus Hall
Dvasiškis Wm. Melish
Russ Nixon, laikraščio 

“National Guardian” vedė
jas.

Murray Campton, laikraš
čio “New York Post” ko- 
lumnistas.

Prof. Louise P. Smith, 
I Amerikinio Komiteto gyni
mui sveturgimių atstovė.

Šis mitingas — visų rei
kalas. Dirbkime, kad jis pa-

sisektų, kad prieš McGar- 
ran aktą balsas būtų išgirs
tas. Šis aktas — laisvių 
varžtas; kad panaikinti jį, 
įvairių pakraipų atstovai 
vieningai, bendrai pasisa
kys už atšaukimą šio 
akto ir atsteigimą konstitu- 
ėijinių laisvių.

Rengia ir kviečia 
zens Committee for 
stitutional Liberties.

Dalyvis

Giti- 
Con-

aidie-

Rašytojas Alb.
Žukauskas Jaltoje

Lietuvos rašytojas . Alb. 
Žukauskas rašo R. Mizarai 
iŠ Jaltos, Krymo:

“Atvykau į Jaltą kiek 
pailsėti ir padirbėti. Tai 
vienas gražiausių mūsų ša
lies kampelių. Tokių, ko ge
ro, net ir jūs ten neturite. 
Sekasi gerai...”

Neseniai 'Alb. Žukauskas 
atidavė leidyklai savo eilė
raščių rinktinę — tuoj išeis 

spaudos.iš

Worcesterieciai 
gerai pasirodė

Taip, Worcesterio
čiai savo žodį išpildė: su
organizavo autobusą ir juo 
aną sekmadienį a t p y š- 
kėjo į Brooklyną dalyvauti 
aidiečių jubiliejiniame spek
takly.

Kalbėjausi su visa jų eile. 
Sako:

—Žadame parduoti Olym
pia parką.

Sakau:
—Susimildami, išlaikyki

te jį dar nors metus kitus, 
neparduok! te!

Jie aiškina, kad stoka jė
gų, nėra žmonių, kurie rū
pintųsi parko užlaikysiu.

Worcesterio Aido choras 
žada atvykti į Niujorką su 

operete “Lietuvaite” * seka
mą rudenį; lapkričio męjiė- 

■:sį, *ir ŠUvaidinti jįbūsihia- 
jame “Laisves” koncešte.

- Jaunu, gerų žmonių Wor-, 
cesteryje, man rbdosi, dar 
netrūksta, ir dėl to reikėtų 
dėti pastangas parką islai-; 
kyti iš chorą, p a i a i k y t i 
aukštame lygyje. Nš '

Cliffside, N. J.
Penki išdykę vaikėzai, , iš 

Ridgefield, N. J., padarė žy
dų kapams, Fairview mies
tely, apie $10,000 nuosto- 

Wilson lių. Jie tarp 15 ir 18 metų

BROCKTON, MASS.
t k

LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 
jvyks pirmadieni, Birželio-June 4 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Prašome narius ateiti j 
susirinkimą, nes yra labai svarbių 
reikalų. Turime gerai prisirengti 
prie vasarinių piknikų.

3-jų apskričių piknikas jvyks bir
želio 17 d., Lawrence, Mass. “Lais
vės” piknikas liepos 1 d., Ramova 
Parke, Montello, Mass.

LDS 67 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks ketvirtadienį, Birželio- 
June 7 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, pradžia 7 vai. vakare. Pra
šome narius atkreipti dėmesį į šj 
pranešimą ir ateiti j susirinkimą, ir 
nepamirškite užsimokėti savo mėne
sines duokles. Taipgi turėseime pa
sitarti dėl LDS seimo, kuris jvyks 
Liepos-July 6 ir 7 dd. Detroite, apie 
pasiuntimą delegatų nuo savo kuo
pos. (44-45)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 

Birželio-June 8 d., 7:30 vai. vakare, 
vengrų klubo patalpose, 1144 N. 4th 
St. Daugelis narių dar neatsiėmė 
d-ro Margerio knygos “150 dienų 
Tarybų Lietuvoje,” o jau tikimasi 
neužilgo gauti antrą knygą “(Sė
tuves meno bruožai." Tadgi, draugai, 
pasiskubinkit perskaityti pirmą kny
gą, kol gausite antrą. Turime ap
tarti ir kitų svarbių reikalų.

Valdyba (44-45)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

jvyks antradienį, birželio 5 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. KuriiĄ. 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi-, 
spenduotumėr.

Valdyba (44-45)

i

Salaveiči-
V. Urbi-

sveikinto-

Sunkvežinio vairuotojas 
J. O’Sullivan, kuris kolekta- 
vo metalinius pinigus iš 
mašinų, “parduodančių” 
daiktus, ant Lexington 
Ave. ir 23rd St., Manhat
tan, paliko sunkvežimį ir 
nuėjo į mokyklą iš mašinų 
išrinkti pinigus. Kada jis 
sugrįžo, nerado sunkveži
mio, kuriame buvo $10,000 
į maišus supilta metalinių 
Pinigų. ..

IŠLEIDO LAIVĄ 
SU MAISTU

Seafarers laivakrovių uni
jos nariai leido laivui “Mor- 
macwren” išplaukti į Brazi
liją. Laivas veža 4,000 to
nų pupelių ir kitokio mais
to Brazilijos gyventojams, 
kurie nukentėjo nuo saus
ros. , .

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

trečiadieni, birželio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Pasistengkite šiame susirin
kime dalyvauti ir patikrinkite savo 
mokesčiu knygelę, gal jau reikia 
užsimokėti. Prot. sekr. (44-45)

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

i

TAISOME STOGUS
< j . ji; ‘; i .. - 

Atliekame visokius darbus prie stogų, kas tik
iš blekės, ar švino, tdišottlė, kaip tai:

' LEADERS, GUTTERS, skylights ' !
. ■ ' 7' ' DUCT PIPES, f tt. PI ,)

Kainos prieinamos; Prašome išbandyti mūsų darbą. 
Sr y ’ ' J t H V .* - ”* ’ * ” - " *•■ * '

Georgė & John Roofing
(Jurgis Simanaitis)

149 North 6th St., Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV. 8-1754.

Vakarais, po 5 valandos, skambinkite: TW. 4-7377.

±
amžiaus. Išvartė ir sudaužė 
paminklus. Suimti, bet ko
kia bus bausmė., dar neži
nia.

Englewood, N. J., mirė 
Šalčiūnienė, sulaukus 77 m. 
amžiaus. Prieš 10 metų mi
rė jos vyras, o prieš 5 me
tus—dukra. Jie visados da
lyvaudavo Cliffsidės paren
gimuose.

Balandžio 12 d. mirė P. 
Šalciūtė, po vyru Ashenden, 
sulaukus 56 metų amžiaus. 
Ji gimus ir augus Cliffsi- 
dėje. Reiškiame mirusių 
artimiesiems užuojautą.

Sekmadienį, birželio 17 
d., Picnic Grove Parke, 207 
Walker St., Cliffside Parke, 
N. J., LDS apskritis rengia 
pikniką. Vieta gera, rengė
jai rūpinasi visus svečius ir 
viešnias gerai aptarnauti. 
Prašome visus ii* visas at
silankyti. Pikniko pfądžia 
1 vai. dieną.

Geo. Stasiukaitis'. ‘ t ■ ■

4

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
UžsisakydAmi kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar, čekius rašykite:

John Redmont, 18-kos 
metų amžiaus, tik paleisiąs 
iš marininkų tarnybos, ku
rioje trumpąi Wp, raitąs 
negyvas prie Wąshingtdno 
tilto. Policija maso, kad jis 
nušoko nuo tilto.

• ■ ’.j" ■ ■ ■ z ■ ' ■ . / v

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

6 p.—Lafev® (Liberty)—Penkt., birželio (June) 1, 1962




