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KRISLAI
Ben Bela Maskvoje.
Svarbus suvažiavimas
A^ie Barborą Radvilaitę t 
Ar cenzūruoja?

— Rašo R. Mizara —

Kai šie žodžiai rašomi, 
Maskvoje svečiuojasi Alžyro

• V • 1 • 1

Reikalauja sulaikyti JAV ] Iš Gegužės Pirmosios
veiksmus prieš Kubą Įvykusių minėjimų

LB J sveikino suvažiavimą 
už civilines laisves

—New Yorkas. — Balan
džio 22 d. “The New York 
Times” redakciniame 
teisino JAV šnipiškų 

Nacionalinio išsiv a d a v i m o lėktuvų skraidymą virš Ku- 
fronto partijos generalinis bos. Balandžio 29 d. jis iš- 
>:<*kretorius ir Alžyro Liaudies spausdino Carlo R. Weiso
Demokratinės Respu b 1 i k o s 
prezide n t a s Achmedas Ben 
Belą. Tai dar jaunas amžiu-

laišką.
Weisas rašo, kad Jungti-

mi vyras, bet daug pergyvenęs nių Valstijų lėktuvų skrajo-
ii- daug matęs!

Iš pat jaunų dienų Ben Be
la kovojo už Alžyro tautinę 
nepriklausomybę, už 1

jimai virš Kubos ne tik ne
reikalingi, bet ardantys 

laisvę’, tarptautinę ramybę ir pro- 
Prancūzai imperialistai jį bu- j vokaciniai. Jis rašo, kad 
vo sučiupę ir keletą metu ką- j teisinimas to, nes “Kuba 
lino Bet ir kalėjime būda- j nelejc]0 savo teritorijoje 
kovotojais, studijavo, mokėsi. inspektorius , netu-
O kai iš kalėjimo buvo paleis- ri pamato, nes ir Jungtinės 
tas, alžyriečių tauta jį pasta- Valstijos neleido Kubai lai- 
tė^ pačiame išlaisvintos vals- kyti jos inspektorius Kubos
tybės priešakyje.

Stebėjo Ben Belą Gegužės 
Pirmosios paradą Maskvoje. O 
tarybinė vyriausybė apdova
nojo jį Leninine Taikos pre
mija.

pabėgėlių stovyklose.
Laiško autorius rašo, kad 

jeigu Kuba nušaus Jungti
nių Valstijų šnipavimo lėk
tuvus, tai iš jos pusės bus

čionai buvo paleista veiklon 
100,000 kilovatų*-jėgos tur
bina naujoje elektros gami
nimo jėgainėje.

Washingtonas. — JAV 
valdininkai ir diplomatai 
mano, kad Chruščiovo kal- 

paradas. Maršavo įvairių ba buvo taikingo pobūdžio, 
fabrikų ir dirbtuvių, mo-] Varšuva. — Varšuvoje ir 
kyklų ir ' 
žmonės. Jie reiškė pasiryži- mingai buvo minėta Gegu- 
mą darbui ir kovai už tai- žės Pirmosios šventė, 
ka. v

Militarinis -paradas buvo- 
trumpas, bet įspūdingas. 
Greta jau pirmiau parody
tų ginklų, buvo vežamos ra
ketos nušovimui ir aukš
čiausiai skrendančių lėktu
vų arba raketų. Tai tie gin
klai, apie kuriuos pirmiau 

_ TSRS premjeras sakė; kad 
tų tarptautinius santykius, jais galima būtų pataikyti 
bet juos gerintų, sako laiš- ir į musę, 
ko autorius.

savęs apsaugos žygis, ' bet Maskva. — Gegužės Pir- 
jeigu Jungtinės Valstijos už : mosios minėjimui įvyko pa
tai imsis prieš Kubą griež
tesnių veiksmų, tas sukels 
ne tik Lotynų Amerikos, 
bet viso pasaulio žmones.

Autorius rašo, kad ge- 
geriausias žygis iš Jungti
nių Valstijų pusės būtų, tai 
su Kuba atsteigimas nor
malių ekonominių ir diplo
matinių ryšių.

Ko gi JAV reikalauja 
nuo Kubos? Tarybų Sąjun
ga pasižadėjo išvežti rake
tas ir jas išvežė. Tarybų 
Sąjunga išveža iš Kubos ir 
militarinius savo žmones, 
ką pripažįsta ir Jungtinių 
Valstijų prezidentas, tai ir 
Jungtinės Valstijos turi da
ryti žygių, kurie ne blogin-

j

radai visose sąjunginių res
publikų sostinėse ir did
miesčiuose.

Maskvoje,, Raudonojo j e 
aikštėje, buvo milžiniškas

Žydų rabinas Uri Milleris

Didelio dėmesio vertas pro 
testantų, katalikų ir žyd ų 
dvasininkų suvažiavimas, įvy
kęs praėjusią savaitę Wash
ingtone. Suvažiavo iš visos 
šalies apie 6,500 bažnytinių 
atstovų ir visi vienbalsiai pa
sisakė už tai, kad JAV Kon
gresas priimtų Civilinių Teisių ’

I

Motens užmušė du
savo vyrus

Niagara Falls, N. Y. — 
Balandžio 27 d. čionai, Me
morial ligoninėje, Irena 

[ am-bilių, Šiuo metu debatuojamą Langhaus, 39 metų
Senate.

Šis jų balsas—aštrūs atkir
tis visokiems baltiesiems šovi
nistams ir rasistams.

Suvažiavimas paskatins JAV 
žfchones, kad jie reikalautų Se
natą sulaikyti filibusterinimą, 
kad priimtų bilių tokį, kokį 
priėmė žemesnysis Kongreso 
butas!

uz 
me-

Ir St. Michelsonas sutinka, 
kad Vilniaus Aušros vartų pa- 
rrtt’lės švenčiausios paveikslas 
yra Barboros Radvilaitės, ku
rią jos anyta — Lietuvos-Len
kijos karaliaus Žygimanto Au
gusto motina Bona Sforza — 
nunuodijo Krokuvoje.

Gal dėl to vyskupas Briz- 
gys atsisako tą paveikslą dėti 
į koplyčią, statomą vienos ai
rių katalikų bažnyčios skiepe 
Washingtone.

žiaus, pagimdė kūdikį.
Ji laikoma kalėjime 

vyro nužudymą. 1959
Į tais ji plaktuku užmušė sa-
' vo vyrą William Kowal. Ta
da ji buvo palaikyta nesvei
ko proto, po 2 metų buvi
mo ligoninėje buvo paliuo- 
suota.

Balandžio 11 d., Brookly- 
ne, ji kirviu užmušė savo 
antrąjį vyrą M. Langhausą, 
44 metų amžiaus. Čionai ją 
policija areštavo gavusi ži
nią iš New Yorko.

Žmonės prieš 
persekiojimus

Buffalo, N. Y. — Balan
džio 29 dieną, teismabutyje, 
antiamerikinis komitetas 
vykdė apklausinėjimą kole
gijos mokytojų, ieškodamas 
tarpe jų komunistų.

Kada buvo klausinėjamas 
prof. Wolkensteinas, tai pu
blikoje jo žmona sušuko: 
“Kas gi čia, ar hitleriška 
Vokietija?

Susirinkusi minia ją pa
laikė. Policininkai negalėjo 
nuraminti minią ir komite
tas turėjo pertraukti tardy
mus. Tuo pat metu lauko 
pusėje pikietavo apie 300 
mokinių, protest u o d a m i 
prieš Antiamerikinio komi
teto tyrinėjimus.

IŠ VISO PASAULIO
Ar JAV paštas cenzūruoja 

per jį siunčiamus laiškus ir li
teratūrą ?

Taip, atsako savaitraštis 
“National Guardian,” cenzū
ruoja. Ir daugiau: “nužiūrė
tu’ spaudą bei literatūrą kai 
kada paštas sunaikina, jei ati
tenkamiems pareigūnams atro
do, jog tai “komunistinė po
litinė propaganda.”

Buvęs FBI agentas Jack 
Levine kadaise rašė, jog ne
retai toji įstaiga pareikalauja, 
kad paštas duotų jai kai ku
riuos nužiūrimus laiškus “pa
tikrinti.”

Maskva. — Tarp TSRS ir 
Alžyro yra pilnas sutikimas 
taikos ir kitais tarptauti
niais klausimais. Čionai da
lyvaujant Alžyro preziden
tui Ben Bellai, TSRS paža
dėjo suteikti Alžyrui už 
$190,000,000 ekonom i n ė s 
pagalbos.

Dar es Saliam. — Jau su
darytas naujas Tanganikos 
ministrų kabinetas. Į jį įei
na keli buvę Zanzibaro mi
nistrai.

Washingtonas. — Jugo

Andai rašytojas Fritz Pap- 
penheimas užsisakė iš vieno 
knygyno Niujorke knygų, — 
be kitų, Engelso “Gamtos di
alektiką.” Po kiek laiko gau
na iš pašto laišką, klausiant, 
ar jis norįs “komunistinės po
litinės propagandos. .. jam 
adresuojamos iš svetimos ša
lies.” Rašytojas paklausė laiš- 

siuntėjų, iš kokios “sveti
mas šalies” toji literatūra 
siipnČiama. (Ji buvo atsiųsta 
iš Niujorko.) Tuomet nieko 
neatsakęs, paštas jam užsaky
tas knygas prisiuntė. Minė
tas rašytojas gyvena Cam
bridge, Mass.

muo gauna didoko voko vir
šelį — su jo ir su siuntėjo ad
resu. Viršelį prisiuntė Čikagos 
paštas su pažymėjimu: “rado
me JAV pašto maiše.” Siun
tinys buvo iš Vilniaus.

Vadinasi, kas buvo tame vo
ke—“tyčia“ ar netyčia dingo.

Man gerai pažįstamas as-

Pašto tarnautojai neturėtų 
teisės naikinti paštu siunčia
mą literatūrą — nežiūrint, iš 
kur ji ateina, kam ji siunčia
ma. Juk tarnautojai nėra iš
prusę tiek, kad žinotų, kas 
yra propaganda, kas moksli
nis dalykas. Tai įrodo ir at
sitikimas su Engelso moksliniu 
veikalu — “Gamtos dialekti
ka.”

Washingtonas. — Balan
džio 28 dieną, Georgetown© sakė: “Žmonių civilinės lais- 
universiteto patalpose, su-f vės turi būti pirmoje vieto

je, už jas turi kovoti visi 
neatsižvelgiant į jų politi
nes pažvalgas”.

Nuo protestantų kalbėjo 
kunigas Dr. E. Carsonas 
Blake ir sakė: “Mūsų vai
kai stebėsis, kad mes da
bartinėje gadynėje turime 
dar daryti spaudimą į se
natorius, idant jie greičiau 
priimtu civiliniu laisvių bi
liu”.

sirinko iš visų Jungtinių 
Valstijų apie 6,000 protes
tantų, katalikų ir žydų re
liginių vadų į konferenciją 
už civiliniu laisvių biliu.

Konvencijai prisiuntė pa- 
preziden- 

tal Johnsonas, kuria m e, 
tarp kitko, sakė: “Sveikinu 
tuos, kurie dirba šaliai, 
kad joje nebūtų diskrimina
cijų, kad žmogus būtų ger
biamas už jo nuopelnus”.

Suvažiavime dalyvavo se
natoriai Hubert H. Humph
rey ir Thomas Kuchel.

Katalikų arkivyskupas P. 
A. O’ Boyle sakė: “Mes čio
nai susirinkome kovai už 
visų amerikiečių lygias tei
ses ir lygias gyvenimui pro-

kitokių įstaigų visuose didmiesčiuose iškil- sveikinimą JAV

Bukareštas. — Rumuni
joje įvyko daug paradų, jų 
tarpe ir militarinių. Gegu
žės Pirmosios proga buvo 
sveikinamos visos komunis
tinės partijos.

Pekinas. — Kinijoje įvy
ko apie šimtas paradų. Di
džiausias jų buvo Pekine. 
Per aikštę priešai “Dan
gaus vartus” pražygiavo 
apie du milijonai žmonių.

Praga. — Čekoslovakijo- gas”. 
i ie įvyko masiniai paradai.
Viename parke neatsako- 
mingi jaunuoliai kėlė triuk
šmą, kurių 13 buvo areštuo
ta.

. Jakarta. — Indoneziios 
nrezidentas sakė, kad 21,- 
900,000 indonezų kovos, kol 
atgaus Borneo plotus, ku
riuos Anglija įjungė į Mal- 
aziją.

Rochester, N. Y. — 15 
muslimų-negrų padėti me
tams pasitaisymui. Jie kal
tinami, kad 1963 m. sausio 
6 d. kėlė riaušes.

TSRS Gynybos ministras 
Malinovskis sakė, kad jei
gu imperialistai užpul t ų 
bent kurią socialistinę vals
tybę, tai jie būtų sunaikin
ti. Vėliau bankete Chruš
čiovas sakėj kAd jeigu Jung
tines Valstijos užpuls Ku
bą, tai jos .uždegs Tretįjį 
pasaulinį karą.

Belojarskas, Uralai. — 
Gegužės Pirmosios proga

PRAŠO PROSTITUČIŲ 
TALKOS

Londonas. — Scotland 
Yard, Anglijos šnipų cent
ras, prašo Londono prosti
tučių, kad jos pagelbėtų su
rasti žmogžudį ar žmogžu- 
džius. Per pastaruosius 
penkis . mėnesius Thames 
upėje buvo surastos ketu
rios nuogos negyvos prosti
tutės, bet policija negali su
rasti žmogžudžio.

PREZIDENTAS, ŠUNES 
IR PROTESTAI

Washingtonas. — Per te-
slavija už_ $100,000,000 ieviziją buvo rodoma, kaip 
pirks Jungtinėse Valstijose prezidentį Johnsoną pasi-
500,000 tonų kviečių, 10,000 
tonų pupų, 36,000 tonų alie 
jaus ir 
vilnės.

tinka du jauni šuneliai, ir .................pupų, tonų ane-, kaip jis juos “glamonėja”, 
ir 115,000 pundų med-1 Į)abar skamba telefonai į

Bona. — Darosi aišku, 
kad naciui kriminalistui 
Hansui Zech -Nenntwichui 
pabėgti iš kalėjimo gelbėjo 
Vakarų Vokietijos slaptoji 
policija.

Baltąjį Namą ir gaunami 
protestai, kad prezidentas 

> perdaug už ausų šunelius 
i tampo.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai Do Xano 
srityje numušė keturis 
Jungtinių Valstijų malūn
sparnius.

Madridas. —Ispanijos fa
šistai areštavo keturis žmo
nes, artimus draugus perei
tais metais nužudyto komu
nisto Grimano Garcia.

Atėnai. — Tarp paliuo- 
suotų politkalinių yra ir 
Antonius Arabatielos, ko
munistas, jūrininkų unijos 
vadas, kuris buvo suimtas 
1948 metais.

APIPLĖŠĖ KUNIGĄ
Suamico, Wis. — Trys 

maskuoti plėšikai įsigavo į 
kunigo namus. Geležiniu re
težiu surakino kunigą suri
šo gaspadinę, surinko įvai
rius brangiadaikčius ir pa- 
b ė g o. Kunigo Kazimiero 
Krakulio išlaisvinimui buvo 
reikalingas šaltkalvis.

Reikalauja veikti 
prieš skurdą

Detroitas. — Walter i s 
Reutheris, automobili s t ų 
unijos prezidentas ir AFL- 
CIO viceprezidentas, pa
siuntė laišką prezidentui 
Johnsonui, informuodamas 
jį apie tai, ką veikia United 
Auto Workers unija kovai 
prieš vargą ir skurdą.

Reutheris sako, kad pre
zidentas jau kelis kartus 
nurodė, kad reikia veikti 
panaikin i m u i vargo ir 
skurdo, bet JAV vyriausy
be neparodo žymesnio vei
kimo toje srityje.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Erhardas 
vyks į Pakistaną.

SUĖMĖ KETURIS 
STUDENTUS

Mineolo, N. Y. — Polici
ja areštavo keturis studen
tus, kurie patys puolė ir ki
tus organizavo užp u o 1 i- 
mam ant jiems nepatinka
mų studentų. Jie lanko 
Long Islando aukštesnę mo-

| New Delhi.—čionai siau
čia raupų epidemija.

Išteisino po 59 metų 
“kalėjimo”

New Yorkas. — 1905 me
tais buvo areštuotas Ė. 
Brenneris, kurį kaltino pa
vogime arklio ir vežimo. 
Teisme kaltinimas nebuvo 
įrodytas.

Brenneri išteisino. Bet 
teisėjas F. E. Crane surado, 
kad kaltinamasis “nesvei
kas protiniai” ir pasiuntė jį 
į valstijos kalėjimo ligoni
nę.

Dabar teisėjas M. F. Mc
Donald paliuosavo Brenne- 
rį iš kalėjimo ligoninės. Bet 
žmogus jau yra 89-ių metų 
amžiaus, senas, nesveikas, 
tai neturi kur eiti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

NUTElSĖ NACĮ
B'ona. —- Bochume nutei

sė visam amžiui kalėjimo 
buvusį Hitlerio gvardijos 
karininką Hermanną Bla- 
chę. Jis jau yra 63 metų 
amžiaus. Antrojo pasauli
nio karo metu buvo virši
ninku koncentracijos sto
vykloje Tarnove, Lenkijoje, 
kur buvo nužudyta virš 
4,000 žmonių. Blache leisda
vo savo sūnui, 16-kos metų, 
pasitenkinimui šaudyti ka
linius.

Washingtonas. — Preky
bos butas ragina Jungtines 
Valstijas sumažinti reikme
nų pardavimo draud i m ą 
Tarybų Sąjungai.

FILIPINAI DALYVAUS barduos.
P. VIETNAMO KARE
Saigonas. — Sekamąjį 

mėnęsį į Pietų Vietnamą 
karui prieš partizanus jau 
atvyks 75 f i 1 ipiniečiai. 
Jungtinės Valstijos siekia 
prieš partizanus įtraukti 
SEATO, tai Filipinai pir
mieji daro ta linkme žygį.

Washingtonas. — JAV: 
valdžios pareigūnai sako, 
kad jeigu Kuba šaudys šni- 
piškus “U-2” lėktuvus, ku
rie skraido virš Kubos, tai 
Jungtinės Valstijos ją bom-

Maskva.. — Tarybų Są
junga suteikė Lenino pre
miją Alžyro prezidentui 
Ben Bellai.

Detroitas. — 1964 m. per 
pirmąjį bertainį General 
Motors Corp, pasidarė 
$536,000,000 pelno.

NUSKANDINO JAV 
LĖKTUVNEŠĮ

Saigonas— Pietų Viet- kai sudegg.

Mobile, Ala. — Įvyko gai
sras JAV lėktuvnešyje 
“Croatan” ir penki jūrinin-

namo partizanai nuskandi
no Jungtinių Valstijų lėk
tuvnešį “Card”, :

. kuris atvežė malūn-i ra Leonos premjeras Milto- 
sparnių, karo lėktuvų ir nag Margai, 
bombų.
Lėktuvnešis labai greitaiI

nuskendo, nes mina išlaužė atidžiai prižiūrės, 
povandenyje 30 pėdų dia- tymsterių unijos iždo nebū- 
metriniai skylę. Sako m a, tų vartojami pinigai unijos 
kad visi įgulos žmonės išsi- prezidento J. Hoffos apgy- 
gelbėjo.

Freetown. Sulaukęs
10,000 tonų gg meįų amžiaus mirė Sier-

Wa-shingtonas. — JAV 
kad iš

nimui.

Kairas. —Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasseris įspėjo Angliją, 
reikalaudamas baigti karo 
provokacijas prieš Jemeno 
respubliką.

La Paz. — Bolivijos vice
prezidentas Juan Lechine 
kaltina Jungtines Valstijas, 
kad jos kišasi į šalies vi
daus reikalus.

Novorusiskas, TSRS. — 
Čionai siautė uraganas, vė
jas buvo 96 mylių per va
landą.

Cambridge, Mass. — Su
laukęs 67 metų amžiaus mi
rė profesorius Joshua 
Whatmough.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas patarė 
Vakarų Vokietijai gerinti 
jos santykius su Tarybų są
junga.

Londonas. —Sulaukus 85 
metų amžiaus mirė Dowa
ger V. Astor, kuri savais 
laikais parlamente pagarsė
jo aštriomis kalbomis.
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Bylos, teismai—svarbi 
kova, bet sunki našta

VALDANČIOJI KLASĖ visokiais būdais bando pa
stoti kelią JAV pažangiajam darbininkų judėjimui. Šiuo 
metu pažangiečiai kovoja legaliai, teismuose, gindamie
si save, savo konstitucines teises ir pilietines laisves, sa
vo organizacijas ir tuo pat kartu visų amerikiečių inte
resus—teises ir laisves.

Trumpai suėmus, štai koks paveikslas:
Tik šiomis dienomis šalies Aukščiausiasis .teismas 

sutiko svarstyti Amerikinio komiteto sveturgimiams 
ginti ( American Committee for Protection of Foreign 
Born) bylą. Šis komitetas, atlikęs tiek daug gerų darbų 
ginant persekiojamus sveturgimius, pats tapo užpultas, 
einant kenksmingu McCarrano įstatymu. Jam įsakyta 
registruotis kaip “komunistinio fronto” organizacijai. 
Jis kreipėsi į federalinį teismą. Court of Appeals Wash
ingtone nutarė (du teisėjai balsavo už, o vienas prieš), 
kad komitetas registruotųsi. Tuomet jis kreipėsi į Auk
ščiausiąjį teismą, reikalaudamas atmesti žemesniojo tei
smo sprendimą. Lauksime, ką pasakys šalies teismas.

Ispanijos karo veteranai turi savo organizaciją—Ab
raomo Lincolno Brigadą; ši organizacija taip pat pa
skelbta subversyve ir verčiama registruotis; šiandien ar 
rytoj ir jos byla gal pasieks šalies Aukščiausiąjį teismą.

Du veikėjai—William Albertson ir Roscoe Proctor 
—teismo nuosprendžiu turi registruotis—vis pagal Mc
Carrano įstatymą. Jiedu taip pat kreipiasi į Aukščiau
sią šalies teismą.

Komunistų vadovų—Gus Hali ir Benjamin Daviso 
—byla dar laukia savo eilės: jiedu yra įkaitinti dėl nesi- 
registravimo; gal būt netrukus ir jų byla bus nagrinė
jama teisme.

Kadaise patsai žemiausias federalinis teismas buvo 
nutaręs, kad JAV Komunistų partija turinti registruo
tis kaip svetimos valstybės agentūra. Partija apeliavo į 
Court of Appeals—į aukštesnįjį teismą. Šis žemesniojo 
teismo sprendimą atmetė. Taigi dabar valdžia kreipiasi 
į šalies Aukščiausią teismą, kad jis atmestų Court of 
Appeals teismo sprendimą, kad verstų partiją regis
truotis.

Prieš porą savaičių Aukščiausias teismas sutiko 
spręsti Elizabeth Gurley Flynn ir Dr. Herbert Aptheke- 
rio pasportų klausimą. Kaip žinia, einant McCarrano 
įstatymu, komunistams nevalia duoti pasportus, Jiems 
uždrausta keliauti į užsienį. Jiems nevalia net' prašyti 
pasportų. Abudu suminėtieji asmenys kadaise buvo ga
vę pasportus ir jais naudojosi, bet valdžia iš jų juos at
ėmė. Ir štai jiedu kreipėsi į Aukščiausią teišmą, reika
laudami, kad Valstybės departamentas jiems duotų pas
portus, kad jie galėtų keliauti į užsienį. Klausimas labai 
svarbus, kadangi jis paliečia pagrindines kiekvieno JAV 
piliečio teises. Ką ir kada Aukščiausias teismas tuo 
klausimu pasakys, reikia palaukti ir pamatyti.

Antano Bimbos nupilietinimo klausimu byla kol kas 
tebestovi, kaip stovėjusi. Šių metų kovo 18 d. A. Bimbos 
advokatai įteikė teisėjui Zavatt (Brooklyne) raštą-ar- 
gumentus, reikalaujant, kad ši byla būtų išmesta. Tei
sėjas jsavo nuomonės-sprendimo dar nepaskelbė. Jei jis 
sutiks su prokuroro reikalavimais, jei atmes A. Bimbos 
gynėjų reikalavimus, tai byla bus atiduota federaliniam- 
teismui, kuris ją spręs kada nors vėliau.

Šios bylos, ši kova, aišku, yra teisminė kova, bet ko
va nepaprastai svarbi, nes ji liečia visų amerikiečių in
teresus, visų žmonių konstitucines teises ir pilietines 
laisves. Bet Ui kova, kuri labai daug kainuoja. Reikalin
ga talka,—šiuo metu medžiaginė parama byloms vesti.

Praėjusiais /metais studijos 
“Talinfilm” režisierius « opera
torius S. Školnikęvas ir opera
torius M. Kaskas pabuvojo 
Kuboje, kur nufilmavo spal
votą dokumentinę kino juos
tą “Draugystės žvaigždyne.” 
Tai buvo išsamaus ir įdomaus 
estų kinematografininkų pa
sakojimo apie Kubą pradžia.

Štai kaip gimė sumanymas 
sukurti dar vieną filmą. Kar
tą školnikovo dėmesį patrau-- 
k ė laikraštyje “Revolucion”, 
išspausdinta žinutė “Respubli
koje prasidėjo tradicinės žve
jų varžybos Hemigvėjaus pri
zui gauti.” Reikia pasakyti, 
jog školnikovas jau seniai, vos 
tik atvažiavęs į Kubą ir iš
vydęs vietas, kur gyveno rašy
tojas, nutarė kurti filmą apie 
Hemingvėjų, žinutė laikrašty
je davė mintį kreiptis į žmo
nes, kurių tarpe rašytojas gy
veno, dirbo, ilsėjosi: jie pa
dės! Ir nedelsdami estų kine
matografininkai nuvyko į Ko- 
chimarą, k u r Hemingvėjus 
nuolat važiuodavo žvejoti.

Čia daug kas susiję su jo 
vardu. Miestelio žvejai savo 
lėšomis pastatė rašytojui pa
minklą ir geraširdiškai di
džiuojasi tuo. Jų kooperatyve 
dirba aštuoniasdešimt t m e t i s 
žvejas Anselmas Ernandesas, 
apsakymo “Senis ir jūra” he
rojaus prototipas, ir rašytojo 
draugas Grigori jas Fuente, 
be kurio Hemingvėjus niekada 
neplaukdavo jūron.

Beieškodami įdomesnes me
džiagos savo filmui, estų kine
matografininkai atvyko į San

žioje vietoje stovi Hemingvė
jaus namas, šioje kelionėje 
juos lydėjo Robertas Erera, 
daugiau kaip dvidešimt metų 
dirbęs rašytojo sekretorium. 
Jis su meile ir liūdesiu ilgai 
pasakojo apie tai. Dabar Ere
ra —didelio knygyno direk
torius Havanoje. O vakarais 
jis, penkiasdešimt trejų metų 
žmogus, kaip visi kubiečiai, 
mokosi — ir greit bus gydy
toju.

Ėst ų k i n e mato g raf i n i n k a i 
atsivežė iš Laisvės salos daug 
įdomios medžiagos. Jų kolegos 
Kuboje padovanojo estams 
unikalią juostą apie Heming 
vėjų ir Fidelį Kastro. 1960 m. 
Kubos ministras pirmininkas 
tapo žvejų varžybų nugalėto
ju, ir Ernestas Hemingvėjus 
asmeniškai įteikė jam pirmąjį 
prižą.

Estų kinematografin inkai 
kuria savąjį filmą. Scenarijų 
rašo Konstantinas Simonovas.

Galima įsivaizduoti, kiek tokių 
‘plebiscitų’ atsirastų, jei to
kiems reikalavimams būtų nu- 
sitenkinama. ■'* ,

Taigi, anot “Dirvos,” bal
tiesiems šovinistams bloga, 
nes į judėjimą už negrų 
konstitucines teises, už lais
vę, už’darbus įsitraukė vi
sokių žmonių — net ir dva
sininkų.

Kad komunistai šioje ko
voje dalyvauja, kad jie vai
dina nemažą ten vaidmenį, 
daleidžiame. Reikia pasa
kyti, jog JAV Komunistų 
partija pati pirmoji pradėjo 
kovą už negrų teises, už 
laisvę, už darbus.

Prieš metų eilę, kai JAV 
Komunistų partija statė sa
vo kandidatus prezidente 
vietai, tai greta Wm. Z. Fos- 
terio jie statė negrą Fordą 
viceprezidento vietai.

ĮVAIRIAIS klausimais

Jis pasakys...
KOMERCINĖ SPAUDA aną dieną paskelbė, jog 

senatorius Barry Goldwateris gegužės 13 d. per radijo 
ir televizijos tinklus pasakysiąs, kodėl jis nori būti res
publikonų partijos kandidatu JAV prezidento vietai.

Tasai jo “pasisakymas” užims apie pusę valandos, 
o tai kaštuos didžiulę pinigų krūvą. Ligi šiol Goldwate
ris jau yra išleidęs milžiniškas pinigų sumas propagan
dai už save. Visiems žinoma, kad Goldwateris nėra tiek 
turtingas, kiek, sakysime, gubernatorius Rockefelleris, 
tai klausimas, iš kur jis gauna šimtus tūkstančių dole
rių (o gal milijonus) propagandai?

Būtų gerai, kad visuomenė paklaustų senatoriaus: 
kuri kapitalistų grupė jį finansuoja? Ir jei jisbūtuj tei
singas, jei gegužės 13 dieną pasakytų viešai, kas jo 
“sponsoriai”, tai visiems būtų įdomi naujiena.

Žinome, jog tam tikros kapitalistų grupės turi sa
vus interesus, ir nori, kad Washingtone jas atstovautų 
jų rinktinis, paskirtinis. Kai kurie patys multimilijome^ 
riai (Rockefelleris) skverbiasi-į patį aukščiausią šalies 
postą; jis turi savo rėmėjus, bet jis'ir pats gali “iš savo 
kišenės” išpilti milijonus dolerių propagandai už save. 
Tačiau kiti kapitalistai priešingi Rockefelleriui; jie no
ri turėti Washingtone savo vyruką, tokį, kaip senatorius 
Goldwateris.

KALBANT APIE 
KOMUNISTŲ ĮTAKĄ

Andai FBI direktorius J. 
Edgar Hoover pareiškė, jog, 
girdi, dabartinėse kovose už 
negrų laisvę ir teises jau
čiama nemaža “komunistų 
įtaka.”

Dėl to pasiskubino su sa
vo dvylekiu Clevelando sme- 
tonininkų “Dirva,” kuriai 
nepatinka tos kovos, kuriai 
nepatinka ir komunistai. Ji 
net vedamąjį parašė, aima
nuodama, jog blogiausią esą 
tai, kad sunku tame didžia
jame žmonių sąjūdyje at
skirti, kas komunistas, o 
kas ne. “Dirva” rašo:

Ir iš tikrųjų, žvelgiant į boi
kotų, demonstraciijų ir kitokių 
neramumus keliančių žygių 

’autorius, sunku eiliniam ste 
r betoj ui įžiūrėti aiškią komu
nistų įtaką.

Pavyzdžiui, Clevelande, O- 
hio, kur rasinis judėjimas ypa
tingai .aštriai nukreiptas į mo
kyklų administraciją, į mies
to švietimo tarybą, kuri ypa- 

1 tingai kietai laikosi teisinių 
principų ir nepasiduoda ma
sių psichozei, kaip čia įžiūrėsi 
laiškią’ komunistų įtaką, kada 
komitetas iš 200 protestantų 
ir žydų dvasiškių reikalauja 
tos švietimo tarybos atsistaty
dinimo. Vienos dienos mo
kyklų boikotas esąs ‘plebisci
tu,’ kuriame buvęs išreikštas 
nepasitikėjimas švietimo tary-

NĖRA MOKYKLOSE 
VAIKAMS VIETOS

Laikraštis “Pionerskaja 
pravda” (išeidinėjąs Mask
voje) rašo:

Prie daugelio Pietų Ameri
kos valstybės Perų mokyklų 
nusitiesė ilgos eilės. Valando
mis stovi vaikai, tikėdamiesi 
papulti į mokyklą. “Laisvų 
vietų nėra nė vienoje klasėje” 
— tai atsakymas, kurį jiems 
dažniausiai tenka išgirsti.

Kovo mėnesį Peru prasidėjo 
nauji mokslo metai. O pusė 
milijono vaikų paliko už mo
kyklos slenksčio.

Peru—viena iš labiausiai 
atsilikusių kultūroje Lotynų 
Amerikos respublikų. Liau
dies skurdas ten neapsako
mas. Šalį valdo saujelė žem
valdžių, fabrikantų su gene
rolų pagalba .

JIEMS NEPATINKA!
Brooklyn/)' pranciškonų 

laikraštis dejuoja:
Prezidentas Johnsonas daž

nina žingsnius kooegzistenci- 
jos ir švelniosios politikos ke
lyje. ‘ •'

Ir tai pranciškonams ir 
jų broliukams “veiksniams” 
labai nepatinka. Jie nori 
karšto karo, o prezidentas 
Johnsonas bando sutirpdin- 
ti šaltąjį.

Gal but prezidentas John
sonas tai daro dėl to, kad 
ateina prezidentiniai rinki
mai, — jis kandidatuos, jis 
norės būti išrinktu. John
sonas žino, kad liaudis ne
nori šaltojo karo, dar labiau 
nenori karštojo. Kaip ten 
bebūtų, lietuviškiesiems 
“veiksniams” toks dalykas, 
kaip bandymas taikiai su
gyventi su Tarybų Sąjun
ga, — peilis po kaklu!

Italijos socialistai į tris 
dalis susiskaldę

Šiuo metu Italijoje veikia 
trys socialistų partijos ir 
viena Komunistų partija, 
kurios skelbia prisilaikan
čios socialistinių tradicijų.

Socialistų partija yra se
niausia socialistinė organi
zacija, kurios 1921 metų 
skilimo procese susikūrė 
Komunistų partija, dabar 
esanti tvirčiausia partija 
Italijoje.

1947 metais nuo Socialis
tų partijos atskilo dešinieji 
socialistai, Saragato vado
vybėje. Jie sukūrė social- 
mokratų partiją, susiartino 
su Krikščionių Demokratų 
partija ir įėjo į koalicinę 
valdžią.

Tuo metu Socialistų par
tija, Nennio vadovybėje, 
sudarė su komunistais ben
drą frontą. Pastaraisiais 
keleriaiš metais, tačiau, So
cialistų partijos gaires Nen- 
nis pasuko dešinėn, bendras 
su komunistais frontas su
žlugo, kartu išsivystė Soci
alistų partijoje kairysis 
sparnas, kuris šių metų pra
džioje atsiskyrė nuo dešinė- 
jančios Socialistų partijos.

Kairieji socialistai apie 
sausio vidurį Romoje įvyk
dė savo suvažiavimą, kuria
me dalyvavo virš 800 dele
gatų. Tada buvo sukurta 
nauja partija, kuri pasiva
dino Italijos Socialistų Pro-

sukaktį nuo to laiko, kai jis 
parašė pirmąją pjesę.

Sean O’Casey—nepapras
tas asmuo. Jis yra proleta
rinis kovotojas ir rašytojas. 
Įžymus Airijos patriotas, 
visą gražiausį gyvenimą pa
aukojęs kovai su Anglijos 
imperializmu.

Tai buvo 1880 m. kovo 30 
d., kai šis būsimas rašyto
jas gimė vargingoje protes
tantų šeimoje Airijos sosti
nėje Dubline. Tai buvo 13- 
asis kūdikis.

Kiek paaugėjęs jis buvo 
priverstas visokius sunkius 
darbus dirbti, kad tuo ga
lėtų sau gyvenimą pasida
ryti. Dirbo kaip uosto dar
bininkas, ravų kasėjas, ke
lių taisytojas, geležinkelių 
tiesėjas.

Nesvietišką išnaudojimą 
jis greit ant savo pečių pa
tyrė. Jis pamatė, kad Airi
jos liaudį priespaudoje lai
ko Anglijos imperialistiniai 
okupantai, Airijos katalikų 
klerikalija ir savoji buržu
azija. Greit jis įsijungė 
prieš visus išnaudotojus vei
kimam Aktyviai dalyvavo 
daugelyj streikų. Jis su ki
tais kovotojais sukūrė pro
letarinę Airijos piliečių ar
miją, kuri padėjo liaudžiai 
kovoti prieš išnaudotojus ir 
už Airijos nepriklausomybę. 
Jis darbavosi drauge su pa
garsėjusiu Airijos proleta
riniu vadovu Jim Larkinu.

1920 m. jo pirmoji pjesė

vo suvaidinta Abbey teatre 
Dubline. Pjesė ir vaidini
mas gražiai nusisekė ir au
torių smarkiai išgarsint 
Nuo to laiko jis yra parašęs 
daug vaidinimui pjesių, vi
suomet atkreiptų prieš liau
dies išnaudotojus, imperia
listus ir jų tarnus kunigus.

Minėdamas 84 metų su
kaktį Sean O’Casey repor
teriams pareiškė, kad jis 
šiuo metu yra “didesnis ko
munistas negu pirmiau bu-, 
vo.”

“Tikrai mes turėsime An
glijoje socializmą, — pareiš
kė jis. — Dalykai visame 
pasaulyje keičiasi — taipgi 
keičiasi ir Anglijoje.” So
cializmas laimės visame pa- 
šaulyje.

—:—
Seniausia kolūkiete

Pasvalio rajono “Mūsų At
eities” kolūkyje gyvena Mo
nika Gaškienė, kuriai šie
met sukako 116 metų am
žiaus. Ji yra seniausia koL 
ūkietė Pasvalio rajone. *

Gaškienės jauniausia duk
ra Ona Gasiūnienė jau turi 
71 metus amžiaus. Monika 
Gaškienė turi apie 40 anū
kų ir proanūkių. Ji tebėra 
žvali ir dar atlieka daug 
kasdieninių darbų.

•

Darbo veteranas
Rolland E. Jackson, Spo

kane, Wash., gyventojas, iš
dirbo 30 metų kaip vienos 
mokyklos inžinierius. F£r 
30 metų jis nei vienos (die
nos nebuvo nuo savo darbo 
atsitraukęs.

letarines Vienybes partija./ .... - ..... ..... ■ --- --------- .■■■■-,=

vyauciio. _ . bai... Pradžios mokyklų vai-
Barry, papasakok Amerikos žmonėms, kas pila pi- kus vieną diena neleidus mo-

nigus propagandai už tave? Kiek gauni iš birčistų? inama plebiscitu.

DAR APIE
PR. ANCEVIČIŲ

Mes jau rašėme, kad Ka
nadoje mirė hitlerininkų 
propagandistas (praėjusio
jo karo metu) Pr. Ancevi- 
čius. Dabar Brooklyn o 
“Vienybė” (bal. 23 d.) pra
neša, kad Pr. Ancevičius bu
vo rastas savo bute pasiko
ręs.

Matyt, sąžinę pas jį atsi
rado, pradėjo kankinti, na, 
ir jis baigė savo gyvenimą 
taip, kaip daugelis jam pa
našių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PAKĖLĖ ALASKĄ

Washingtonas. — Alas- 
koje. įvykęs žemės drebėji
mas paliko didelių geogra
finių pakaitų. Žemės drebė
jimas pakėlė nuo trijų iki 
aštuonių pėdų aukščio 12,- 
000 kvadratinių mylių plo
tą, o kaip kur žemė nusilei
do žemiau buvusios aukštu
mos.

Naujoji partija yra linkusi 
kooperuoti su Komunistų 
partija.

Paskiausias socialistų eilė
se skilimas įvyko todėl, kad 
Socialistų partijos vadovy
bė nusitarė įeiti į krikščio
nių demokratų vadovauja
mą koalicinę valdžią ir su
tiko remti militarinės NA
TO sąjungos programą, ku
ri yra Italijos liaudžiai ža
linga. Sakoma, kad apie 
40% Socialistų partijos na
rių perėjo į naująją partiją, 
daugiausia proletarinis ele
mentas, norįs darbe, unijose 
ir rinkimuose kooperuoti su 
komunistais.

—:— i
Argentinos moterys kovoja 

prieš kainų kilimą
»

Vienas argentinietis pri
siuntė mums iš laikraščio 
“El Mundo” iškarpą, kurioje 
telpa demonstruojančių mo
terų paveikslas.

Paveiksle matoma tūks
tančiai moterų, susirinkusių 
prie prezidentūros reziden
cijos. Jos reikalauja prezi
dento Illia ką nors daryti, 
kad kainų kilimą sulaikytų, 
taipgi demokratines teises 
liaudžiai grąžintų.

Nepaisant, kad preziden
tas Illia gyvena aristokra
tais apgyventame rajone, 
darbininkės ir šeimininkės 
surado kelius ir susirinko 
prie jo rezidencijos.

Minimas argentinietis pa
stebi, kad gyvenimo reikme
nų kainos kyla “jau nebe 
mėnesiais ar savaitėmis, bet 
kasdien ir net valandomis.”

Valdžia ir parlamento de
putatai dėlto nerimauja. 
Jie mato, kad “liaudis pra
dėjo smarkiai veikti.”

Ekonominis darbo žmonių 
gyvenimas smarkiai blogė
ja ir blogėja. Tuo pačiu me
tu liaudies veikimas didėja 
ir didėja. Laukiama nau- 
jų įvykių.

• 
Garsusis airių rašytojas 

Sean O’Casey
/

Visame pasaulyje pagar
sėjęs airių rašytojas Sean 
O’Casey šiemet mini 84-ąjį
savo gimtadienį ir 44 metų

Kauno Viešosios bibliotekos 
prašymas

Gerbiamasis A. Bimba,
Kauno Viešosios bibliote

kos skaitytojai nuolat skai
to pažangiuosius amerikie
čių laikraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Skaitytojai norė
tų, kad gautumėme ir dau
giau periodinių leidinių bei 
knygų, leidžiamų Amerikos 
lietuvių. Visų pirma, norė
tume gauti politikos, moks
lo, meno ir literatūros žur
nalą “Šviesą,” kurį leidžia 
Amerikos lietuvių literatū
ros draugija ir kurio atsa
kinguoju redaktoriumi esa
te Jūs. Todėl kreipiamės į 
Jus, prašydami Kauno Vie
šajai bibliotekai siuntinėti 
“Šviesą” ir kitus JAV ir ki
tų Amerikos šalių pažan
giųjų lietuvių spaudinius, 
patefono plokšteles, repro
dukcijas, mikrofilmus ir ki
tą medžiagą. Jeigu kai ku
rių periodinių leidinių siun
tinėti Jūs negalėtumėte, tai 
prašome mums prisiųsti ad
resus tų įstaigų ar asmenų, 
į kuriuos turėtumėme kreip
tis. Už visa tai mes būsime 
Jums labai dėkingi ir mai
nais stengsimės Jums pri
siųsti pageidaujamas tary
bines knygas.

Kauno Viešoji biblioteka 
yra Kauno miesto ir zonos 
centrinė biblioteka, aptar
naujanti suaugusius skaity
tojus (ypač mokslinius ir 
pramonės darbuotojus). 
Šiuo metu bibliotekoje skai
to apie 17 tūkstančių skai
tytojų, ir jiems per metus 
išduodame apie pusę milijo
no spaudinių. Mūsų biblio
teka užima vieną gražiausių 
Kauno pastatų. Turime 15 
specializuotų skaityklų ir 5 
abonementus. Gauname vi
sasąjunginį privalomąjį ap
mokamą spaudinių egzemp
liorių (rusų kalba), o taip 
pat nemokamai gauname vi
są Tarybų Lietuvos spaudos 
produkciją. Nemaža knygų

perkame iš socialistinių ša
lių. Komplektuojame ne tik 
knygas, bet patefono plokš
teles, garso įrašų juostas, 
paveikslų reprodukcijas ir 
kt. Dabar kasmet gauname 
apie 80-100 tūkstančių ap
skaitos vienetų. Prenume
ruojame apie 1,600 žurnalų 
ir laikraščių, iš jų apie ‘O 
užsieninių. Kauno Viešoji 
biblioteka įsteigta 1950 m. 
spalio 1 d., ir šiuo metu ji 
turi 650 tūkstančių knygų 
fondą. Bibliotekoje dirba 
79 darbuotojai, iš jų 49 bib
liotekiniai darbuotojai.
šiemet esame numatę atida
ryti vaikų abonementą. Vie
šoji biblioteka yra zonos 
metodinis centras. Miestų 
ir kaimų bibliotekininkams, 
o jų mūsų zonoje yra apie 
1,000, organizuojame semi
narus, teikiame metodinę 
pagalbą, nuvykdami pas pa
čius bibliotekininkus. Nors 
mūsų biblioteka dar labai 
jauna, bet ji vykdo didelius 
ideologinius uždavinius.

Trumpai supažindinę su 
mūsų darbo apimtimi, Jus 
dar kartą prašome bendra
darbiauti su mumis. Kartį 
Jums linkime sėkmingai 
darbuotis Amerikos darbi
ninkų tarpe.

Jus gerbiąs ‘
K. Povilaitis

Kauno Viešosios bibliotekos 
direktorius

GRYBAI
Pasaulyje yra keli tūks

tančiai rūšių grybų. Bet 
žmonės valgo tik apie porą 
šimtų rūšių.

Seniau buvo sakoma, k^d 
grybai valgomi tik kJip 
prieskonis. Dabar tyrinus 
surado, kad grybai turi 
maistingumo, o kaip kurie 
tarnauja ir sveikatos pa
taisymui.

2 p.--Laisve (Liberty)— Antrad., gegužės (May) 5, 1964
/
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Rapolas Rimdzius
Rapolas Rimdžius gimė 

^1904 m. spalio 2 d. Šiaulių 
apskr. Gruzdžių valsčiuje, 
Stanelių kaime gausioje vi
dutinio valstiečio šeimoje.

1923 metais R. Rimdžius 
įstojo i Šiaulių suaugusiųjų 
gimnaziją. Iš IV klasės per
sikėlė Į Gruzdžių specialią
ją žemės ūkio mokyklą, iš 
kurios 1926 metais dėl pa
žangios politinės veiklos bu
vo pašalintas.

Visuomeniniame gyveni
me R. Rimdžius pradėjo da
lyvauti 1924 metais, įstojęs 
į Lietuvos jaunimo sąjungą 
ir suorganizavęs savo apy
linkėje “Kultūros” būrelį. 
Po 1926 metų fašistinio 
y^rversmo jis ryžtingai pa
suko komunistiniu keliu. 
Nuo to laiko jaunimiečių ir 
kultūrininkų o rgan iz ac i j os 
buvo jam tik priemonė le
galiomis sąlygomis propa
guoti komunizmo idėjas. 
}934 metais R. Rimdžius su
organizavo iš savo apylin
kės jaunimiečių ir kultūri
ninkų negalią komunistinio 
jaunimo kuopelę ir platino 
komunistinę spaudą.

1934 m. balandžio mėnesį 
R. Rimdžius buvo priimtas 
į Lietuvos Komunistų par
tiją. 1934 m. liepos mėn. 27 
d., veždamas iš Šiaulių eili
nį komunistinės literatūros 
transportą, buvo sulaikytas 
ir nuteistas 4 metus kalėti.

1938 metais išėjęs iš ka
lėjimo, R. Rimdžius sugebė
jo sukurti išblaškytus po 
paskutiniųjų suėmimų šiau
liečių komunistų kadrus, 
organizaciniu požiūriu su
stiprino Šiaulių partinę or
ganizaciją, padėjo aprūpin
ai Šiaulių apskrities organi
zacijas komunistine spauda.

1940 m., atkūrus Tarybų 
valdžią Lietuvoje, R.. Rim
džius buvo LKP Šiaulių 
apskrities komiteto sekre
torius, o nuo 1941 metų — 
partijos Šiaulių apskrities 
komiteto agitacijos ir pro
pagandos skyriaus vedėjas.

1940 m. liepos mėn. R. 
Gimdžius buvo išrinktas 
Liaudies seimo atstovu.

Didžiojo Tėvynės karo 
metu R. Rimdžius stojo į 
Tarybinės Armijos lietuviš
kosios divizijos kovotojų ei
kš, iš kur Lietuvos KP CK 
buvo atšauktas ir 1942 m. 
rugpjūčio 29 d. išsiųstas į 
Tarybų Lietuvą organizuoti 
partinį darbą ir partizaninį 
judėjimą.

1942-1944 m. R. Rimdžius 
kovojo tarybinių partizanų 
grupėje; už kovinius nuo-, 
pelnus buvo apdovanotas.

1944 m. sausio 3 d. nely
gioje kovoje prieš vokiškuo
sius okupantus R. Rimdžius 
žuvo.

KOVOS DRAUGUI 
ATMINTI

Gerai atsimenu tą dieną, j 

Ž.ai pirmą kartą man teko 1 
usitikti su Rapolu Rim

džiumi. Tuo metu aš dir
bau Šiaulių kooperatinėje 
knygų leidimo bendrovėje 
“Kultūra.”

Į kambarį nedrąsiai įėjo 
kaimietiškos išvaizdos jau
nuolis, apsirengęs naminio 
milo drabužiais. Ypač įsi 
minė jo lėta ir kukli laiky
sena, malonus nudegęs kai
miečio veidas, ramios, bet 
įdėmiai žiūrinčios akys. Gal 
būt, kaip tik dėl to, kad šis 
žmogus savo išvaizda ir lai
kysena ryškiai skyrėsi nuo 
^augelio kitų lankytojų, 

šis susitikimas ir išli
kto atmintyje iki šiol.

Antrą kartą su Rapolu 
Rimdžiumi man teko susi
tikti 1934 metų vasario 4 d. 
Lietuvos Jaunimo sąjungos 
Šiaulių apskrities suvažia
vime. Nuėjau į susirinkimą

svečio teisėmis, iš anksto 
žinodamas apie Aleksio Ja- 
sučio ruošiamą demonstra
ciją prieš valstiečių - liaudi
ninkų vadovybę . Salėje at
sisėdau tyčiomis tarp A. Ja- 
sučio vadinamųjų jaunimie
čių “maištininkų.” Šioje 
jaunimiečių atstovų grupė
je sėdėjo ir Rapolas Rim
džius. Iškilminga suvažia
vimo nuotaika netrukus vi
sai nublanko, kai kalbėju
siam suvažiavime valstie- 
čių-liaudininkų vadui M. 
Šleževičiui pasipylė iš salės 
klausimai ir šauksmai: ko
dėl vyriausybės galvos—M. 
Šleževičius ir K. Grinius— 
be pasipriešinimo fašistams 
1926 m. atidavė liaudies 
jiems patikėtą valdžią, kai 
tuo tarpu masės buvo pasi
ruošusios kovoti. R. Rim
džius, kalbėdamas Lauma- 
kių jaunimiečių skyriaus 
(Gruzdžių v.) vardu, pasiū
lė nepasitikėjimo valstiečių- 
liaudininkų vadovais rezo
liuciją, kurią suvažiavimas 
ir priėmė .Tada ir pastebė
jau, kad R. Rimdžius ko
vos įkarštyje toli gražu ne
beatrodė ramiu kaimiečiu, o 
visas degė pasipiktinimu 
liaudies reikalų išdavikais

Praėjus kiek laiko po su-, 
važiavimo, viename susiti- : 
kimę su Aleksu Jasučiu bu
vo šnekama apie R. Rim- 
džių. Kalba ėjo apie revo
liucinio, komunistiškai nusi
teikusio jaunimo telkimą į 
Šiaulių miestą. Aš pažadė
jau pasirūpinti, kad Rim
džius gautų darbo. Netru
kus A. Jasutis buvo suim
tas, o aš tiesioginių ryšių su 
Rimdžiumi neturėjau, todėl 
šis reikalas taip ir liko ne
išspręstas. Tik vėliau su
žinojau, kad ir R. Rimdžius 
už komunistinę veiklą įka
lintas.

R. Rimdžių, kaip revoliu- 

komunistą ir žmogų arčiau 
pažinti teko- kiek vėliau. 
1939 m. pradžioje į man ę 
kreipėsi draugai, < klausda
mi, ar aš‘galėčiau įdarbinti 
R. Rimdžįų, kurio-buvimas 
Šiauliuose, .yrą reikalingas 
partijai. /Tuo metu aš va
dovavau pažangių šiaulie
čių sudarytos' be n' d r o vės 
“Pastogė” teatro statybai. 
Netrukus R. Rimdžius buvo 
priimtas mano pagalbinin
ku — prižiūrėti teatro sta
tybos darbus. Su R. Rim
džiumi greit suradome ben
drą kalbą ne tik tarnybinio 
darbo, bet ir revoliucinės 
veiklos klausimais.. Į staty
bą stengėmės priimti kuo 
daugiau revoliucingai nusi
teikusių bedarbių, išvarytų 
iš kitų darboviečių už revo
liucinę veiklą. Tuo būdu 
statyboje ir pradėjo dirbti 
R. Rimdžius, B. Baranaus
kas, A. Paleckis, Večiorkus 

Naujosios Akmenės jauniausieji gyventojai—cemento' 
gamyklos vaikų darželio auklėtiniai.

ir kt. Siautėjančio fašizmo 
sąlygomis Šiauliuose susi
darė stiprus revoliucinių 
nuotaikų kolektyvas, kurį 
R. Rimdžius sumaniai pa
na u d o j o komunistin i a m 
darbui plėsti ir stiprinti.

Šiaulių miestas iš seno 
buvo vienas iš stiprių revo
liucinių darbininkų centrų 
Lietuvoje. Fašistinė žval
gyba dėjo visas pastangas 
veikliausiai darbininku or
ganizacijai — Komunistų 
partijai — sunaikinti. R. 
Rimdžius, atėjęs sekreto
riauti 19 39 metais, gavo 
palikimą: partinės organi
zacijos buvo išblaškytos, 
dauguma partijos narių su
imta.

R. Rimdžius nepabūgo šių 
sunkumų. Su būdingu jam 
lėtumu, bet apgalvotai, jis 
ėmėsi atstatyti partinį dar
bą.

Ypatingas dėmesys pra
dėtas skirti komunistinės 
spaudos platinimui. Komu
nistinė spauda iš centro bu
vo gaunama su dideliais 
sunkumais ir pavojais, be 
to, nereguliariai. Todėl R. 
Rimdžius energingai ėmėsi 
organizuoti nelegalią spaus
tuvę “Kova,” kurioje buvo 
spausdinami vietinio pobū
džio atsišaukimai ir nelega
lus laikraštis “Darbo liau
dies kova.”

Audringomis tar y b i n i o 
gyvenimo atkūrimo dieno
mis, džiaugsmingomis Liau 
dies seimo rinkimu ir Tary
bų Lietuvos paskelbimo die
nomis R. Rimdžius vadova
vo Šiaulių apskrities parti
nei organizacijai. Reikia 
stebėtis, kiek jėgų, ištver
mės ir sugebėjimo tvarkyti 
milžiniškai išaugusį apskri
ties gyvenimą suteikė šiam 
iš kaimo atėjusiam kukliam 
revoliucionieriui K o munis- 
tų partija ir pareigingumo 
jausmas. Sumaniai R. Rim
džius paskirstė j atitinka
mas valstybės aparato vie-
tarir • dirbusius statyboj e
darbininkus, ir Šiaulių spor
to klubo jaunimą, ir prijau- 
.čiančius. intel i g e n t u s, ir 
daug, kitų - asmenų ,sutiktų 
jo ilgame revoliucionieriaus 
kelyje.
. Paskutinį kartą R. Rim- 
džių mačiau Balachnoje 
1942 .m. .vasarą. Čia susi
tikome jau kaip Tarybinės 
Armijos lietuviškojo jungi
nio kariai. Jį iškvietė Mask
von, ir jis žinojo, kad vėl 
pamatys Tarybų Lietuvą, 
gimtinę, vėl turės įsijungti 
į pogrindinį darbą, bet šį 
kartą jau prieš vokiškuo
sius grobikus. Išsiskirdami 
palinkėjome vienas antram 
susitikti Tarybų Lietuvos 
žemėje, bet tai nebuvo lem
ta: kruvino okupanto ran
ka nutraukė šio tyros ir 
gražios sielos komunisto 
gyvybę .

A. Ulpis
Vilnius
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Kodėl Peru sostinėj 
nebūna lietaus?

“Nepergyvenus troškulio 
kančių, neįmanoma surpas- 
ti, kaip daug reiškia žmo
nėms vanduo,” — rašė žy
mus anglų poetas Baironas. 
Ir tai tikra tiesa. Dykumos 
ir pusdykumės užima treč
dalį sausumos paviršiaus. 
Nekalbant jau apie sociali
nes priežastis, vien tik dėl 
vandens trūkumo apie 60% 
mūsų planetos gyventojų 
minta pusbadžiu, daugiau 
kaip 60 šalių ir teritorijų 
gyvena vadinamoje nenu
malšinto troškulio riboje. 
Du lygumų žiedai juosia Že
mės rutulį. Išilgai šiauri
nės atogrąžos nusidriekia 
Meksikos dykumos, Sacha
ra, Mažosios, Vidurinės ir 
Centrinės Azijos dykumos, 
o išilgai pietinės — Gran- 
Čako Pietų Amerikoje, Ka- 
lahario ir Karu — Afriko
je, didžioji centrinė dykuma 
Australijoje. Jų geografi
nę padėtį . Žemės rutulyje 
apsprendžia klimatas. Me
tinis kritulių kiekis dyku
mose ne didesnis kaip 150- 
200 mimilimetrų, o kai ku
riuose rajonuose vargu jis 
pasiekia 50 milimetrų.

Lima, Peru sostinėje yra 
vakarinėje Pietų Amerikos 
pakrantėje, prie pat jūros. 
Tai miestas sausringoje dy
kumoje. Jis beveik visai ne
mato lietaus. Ant namų nė
ra vandens nu tekamų jų 
vamzdžių, gatvių asfalte ne
rasime netgi griovelių lie
taus vandeniui nutekėti. 
Mieste nerasi nė vieno liet
palčio. Metinis kritulių kie
kis Limoje siekia vos 37 
milimetrus, o kai kada dar 
mažiau. Šie krituliai iš
krinta smulkaus rūko pavi
dalu, nesudarydami netgi 
mažytės balutės. Ir nors 
vanduo visai greta — ties 
ko j omis ištisas Ramusis 
vandenynas, — bet tai sū
rus vanduo, o gėlas — atite
ka į miestą vamzdžiais ar
ba atvežamas geležinkeliu 
cisternomis iš už šimtų ki
lometrų, iš priešingos An- 
dų kalnų pusės.'

Jeigu kada ir pasitaiko 
tikras lietus, tai būna baisi 
liūtis, nuo kurios griūva pa
statų stogai, krinta tinkas, 
o namai, pastatyti iš ne
degtų plytų, virsta purvo; 
krūvomis. Tokie lietūs su
tampa su tuo momentu, ka
da iš šiaurės Peru pakran
tės link prasiveržia šiltoji 
El-Niujo srovė. Bet tai bū
na labai retai.

Kodėl ten taip maža kri
tulių? Tai nulemia vėjų 
kryptis, bendras atmosfe
ros cirkuliacijos pobūdis. 
Nuo jūros ar drėgnų atogrą
žų siekiančios drėgmės pri
sotintos oro masės pakeliui 
netenka savo brangaus kro
vinio, nes jų kelias būna ar- 
ga labai ilgas, arba jį pa
stoja aukšti kalnai. Beveik 
visa Ramiojo vandenyno pa
krantė Šiaurės ir ypač Pie
tų Amerikoje, nuo rytinių 
vėjų užstota aukštų kalnų, 
kenčia drėgmės stoką. Kor
diljerai ir Andai atima pas
kutinius" kritulių likučius, 
kuriuos neša rytiniai vėjai, 
pučiantieji nuo Atlanto van
denyno arba iš drėgnųjų A- 
mazonės baseino atogrąžų. 
Drėgnos oro masės, sutiku
sios pakeliui kalnų barjerą, 
priverstos kilti aukštyn. Čia 
jos atšąla, drėgmė konden- 
suojasi ir iškrinta rytinėje 
dalyje liūčių pavidalu. Jei
gu vėjai ir prasiveržia per 
kalnų perėjas, jie būna jau 
visiškai sausi. O vakariniai 
vėjai, iš Ramiojo vandenyno 
pusės, šiame Žemės rutulio 
rajone, kur vyrauja pasatai 
(vėjai, pastoviai pučiantieji

Aš kažkodėl sustojau ties 
tuo laikraščio puslapiu, kur 
spausdinami skelbimai apie 
skyrybas. Man pasirodė, 
kad kiekvienas vyro ar mo
ters vardas arba pavardė, 
kartais savo įmantrumu pri
menantieji pavardes jauno
jo Čechovo apsakymuose ar
ba Ilfo ir Petrovo roma
nuose, slepia visai ne pa
prastą, kartais kur j ožišką, o 
kartais ir tragišką istoriją. 
Aš pagalvojau, kad pasauli
nė literatūra, nagrinėdama 
meilės bei šeimos temas ir 
siužetus, neapima visų su
dėtingo gyvenimo reiškinių, 
kad žodžiai “ištikimybė” ir 
“apgaulė,” “meilė” ir “par
eiga,” “dorumas” ir “ištvir
kimas” neišsemia viso to, 
kas yra reikalinga, kas pa
sitaiko žmonių tarpe...

Levo Tolstojaus plunksna 
sukūrė ir aistringąją Aną 
Kareniną, ir žavingąjį savo | 
naiviį. nuodėmingumu jos 
brolį^tivą Oblonskį, ir pa
laidūną Fiodorą Protasova, 
morališkai daug tyresnį, ne
gu nepriekaištinga jo žmo
nos Liza ir idealiai korek
tiškas Viktoras Kareninas, 
ir siaubingąjį ‘Kreicerio so
natos” didvyrį su jo dar 
siaubingesne asketine teori
ja, ir daugybę kitų persona
žų, žavinčių savo nuoširdžiu 
reališkumu. Tačiau net ir 
jie neišsemia žmogaus sudė
tingumo jūros.

Šios mintys atgaivino ma
no vieną seniai įvykusią Ki
jeve istoriją, kurią ir noriu 
papasakoti, neprimesdamas 
skaitytojui jokios moralės.

sjc sĮc sjc

Kažkada seniau vienoje 
Kijevo gimnazijoje dirbo 
matematikos dės t y t o j a s. 
Tai buvo linksmas skaista
veidis vyras, kuris dėstė 
matematiką taip, kad mažy
liai pykdavo, kai pasigirs
davo skambutis, skelbiantis 
pamokos pabaigą. Pavadin
kim jį Ivanu Ivanovičium. 
Beje, rodos, iš tikrųjų toks 
ir buvo jo vardas.

Kartą vasarą atostogų 
metu, jis išvažiavo į užsie
nį, į Italiją. Ten susipaži
no su labai gražia itale ir 
vedė ją. Į Kijevą jis grįžo 
su gražuole žmona.

Reikia pasakyti, kad Iva
nas Ivanovičius nebuvo nei 
atsiskyrėlis, nei keistuolis, 
kuriam, išskyrus jo mokyk
lą, niekas neegzistuotų. Jis 
mėgo malonią draugiją ir 
bičiulių turėjo nemaža — ir 
mokytojų, ir kitų profesijų 
žmonių. Jie rinkdavosi pas 
jį dažniuasiai šeštadieniais, 
lošdavo preferansą, kartais 
klausydavosi muzikos (Iva
nas Ivanovičius neblogai 
grojo smuiku). Kartą per 
metus pas Ivaną Ivanovičių 
būdavo nuostabi šventė: jis 
iškilmingai pagal kažkokį 
ypatingą receptą gaminda
vo “tikrų prancūziškų” 
garstyčių, ir valgyti dešros 
su šiomis garstyčiomis bū
davo kviečiami tik patys ar
timiausieji draugai, jų tar
pe, aišku, ir Ivano Ivanovi- 
čiaus brolis — Semionas 
Ivanovičius, inžinierius, ne
vedęs, gražus ir stebėtinai 
nekalbus žmogus. Jis iš vi
so dažnai užsukdavo pas

M. Rylskis

TRUMPA NOVELS

Pietų pusrutulyje į šiaurės 
vakarus, o Šiaurės pusrutu
lyje į pietų vakarus), yra 
labai retas reiškinys. Kaip 
tik dėl tos priežasties ir A- 
takamos dykumoje Pietų A- 
merikoje kartais ištisus de- 
ši mtmečius neiškrinta nė 
vienas lietaus lašas.

H. Kirstapavičius

brolį pavakaroti. Broliai be 
galo mylėdavo vienas kitą.

Po vedybų niekas, tiesą 
sakant, Ivano Ivanovi- 
čiaus buityje nepasikeitė. 
Tik, žinoma, žmona suteikė 
namams moteriškos tvarkos 
ir jaukumo, kambariuose 
atsirado gerų paveikslų, ant 
langų — naujos baltos kaip 
sniegas užuolaidėlės, ant 
stalo — gelių puokštės. Iva
no Ivanovičiaus žmona bu
vo paprasta, linksma, nuo
širdi moteris. Ji gana greit 
išmoko kalbėti Ivano Ivano- 
vičiaus gimtąja rusų kalba, 
nors ir iškraipydavo kai ku
riuos žodžius taip negailes
tingai, kad sukeldavo ne tik 
svečių juoką, bet priversda
vo nusišypsoti ir Semioną 
Ivanovičių. O jis juokda
vosi ir kalbėdavo retai, nors 
suprato humorą ir mokėda
vo įterpti laiku taiklų žo
delį. Savo žmoną Ivanas 
Ivanovičius vadindavo Lipa, 
o jo draugai — Olimpija 
Luidžievna.

Pasikeitė, tur būt, tik tai, 
kad Semionas Ivanovičius 
pradėjo užeidinėti pas bro
lį ne kartkartėmis, o kiek
vieną vakarą. Bet, esant to
kiam nuoširdumui, koks bu
vo tarp brolių, nieko tai ne
stebino. Ivanas Ivanovičius 
ir Semionas Iva n o v i č i u s 
žaisdavo šachmatais, Olim
pija Luidžievna ruošdavosi, 
virdavo arbatą, ir broliai, 
baigę eilinę partiją, sėsda
vo prie stalo arbatos gerti. 
Ivanas Ivanovičius linksmai 
pasakodavo įvairius prama
nytus ir nepramanytus nuo
tykius. Semionas Ivanovi- 
čius tylėdavo, patraukda
mas dūmą, ir gurkšnoda
mas arbatą. Išgėręs arba
tos, Semionas Ivanovičius 
atsisveikindavo su broliu ir 
jo žmona ir eidavo namo. 
Ivanas Ivanovičius imdavo 
taisyti sąsiuvinius, o Olim
pija Luidžievna sėsdavosi į 
fotelį ir ką nors megzdavo 
arba skaitydavo knygą.

Neprisimenu, ar jie turė
jo vaikų, pagaliau, tai mūsų 
pasakojimui ir neturi reikš
mės.

Praslinko daug metų. Pa
seno ir Ivanas Ivanovičius, 
ir jo brolis, ir jo žmona, ku
rios veide tačiau išliko ke
rinčio grožio pėdsakai. Kar
tą vieną rudens dieną Iva
nas Ivanovičius peršalo, su
sirgo ir netrukus mirė.

Į paskutiniąją kelionę ly
dėjo jį draugai, taip pat pa
senę — jų ratas, laikui bė
gant, praretėjo — Semionas 
Ivanovičius ir Olimpija Lui
džievna — užsiverkusi, kiek 
apvytusi, bet santūriai, ra
miai kenčianti savo nuošir
dų sielvartą.

Praėjo keletas dienų. Kar
tą vakare Semionas Ivano- 
vičius užėjo aplankyti naš
lės. Jis atsisėdo į įprastą 
savo vietą, užsirūkė ir ilgai 
tylėjo. Šeimininkė ruošė 
tradicinę arbatą. Staiga Se
mionas Ivanovičius įdėmiai 
pažvelgė į ją ir tarė:

—O žinote, Lipa (jis vadi
no ją, kaip ir vyras, Lipa), 
žinote, kodėl aš taip ir ne
vedžiau?

—Ne... Kodėl?
—Todėl, kad aš pamilau 

jus pirmąją minutę, kai pa
mačiau, ir mylėjau visą gy
venimą.
Olimpija Liudžievna staiga 

išblyško ir ištarė tik du žo
džius:

—Aš irgi.* * *
Tai viskas, ką aš norėjau 

papasakoti.
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Anglai keis pinigus
Anglijos piniginė siste

ma šiuo metu pasaulyje 
yra sudėtingiausia ir la
biausiai supainiota. Pagrin
dinis Angli jos pini g i n i s 
vienetas svaras sterlingų 
yra dalijamas į 20 šilingų, 
šilingas—12 pensų. Anglai 
jau seniai galvoja apie šios 
sunkios tradicinės siste
mos pakeitimą.

Pastaruoju metu eilinė 
komisija, po dvejų metų 
darbo, pasiūlė du keitimo 
variantus, bet vieningo 
sprendimo nepadarė. Abie
juose. variantuose numaty
ta naująjį piniginį vienetą 
dalinti i šimtą centu, tačiau 7 V c. 7
vieni siūlo naujo piniginio 
vieneto vertę prilygint da
bartiniam svarui, kiti —de
šimčiai šilingų.

Reformą numatoma at
likti 1967 m. vasario mėn. 
Tačiau bijoma dėl išlaidų, 
kadangi perėjimas prie 
prie naujos sistemos Angli
jai kainuos apie 300 milijo
nų dolerių. Juk teks per
dirbt visas skaičiavimo ma
šinas, automatinius telefo
nus ir 1.1. Be to, reikės pa
gaminti naujus pašto ženk
lus, nukalti apie 5—6 mili
jardus naujų monetų.

Labai keistas 
įvykis

Mill Valley, Calif. — Ba- 
landžio 18 dieną čionai du 
balionai darė pratimus, nes 
jie ruošėsi prie lenktynių. 
Jie buvo žemai, jų virvės 
vilkosi pažemiu.

I —Stverk) te už virvės!— 
kas tai suriko, kada nauja 

i žmonių grupė pribuvo į 
pratimų vietą.

Keturi berniukai tuojau 
j įsikabino į dvi virves. Trys 
matydami, kad balionas vis 
tiek kyla, virve paleido, o 
Danny Nowellio, 11-kos 
metų berniuko, virvė už
veržė pirštą. Berniuką iš
kėlė virš 30 pėdų nuo že
mės. Balione esąs Berry, iš
girdęs berniuko ir žmonių 
balsą nusileido tik už 3,000 
pėdų. Vaikėzas buvo labai 
išsigandęs ir sutrenktas 
taip, kad teko jį nugabenti 
į ligoninę.

NAUJAI ATRASTAS 
SENAS ŽMOGUS

Rytinėje Afrikoje atras
ti kaulai. Britanijos anato- 
mistai sako, kad kaulai tu
rį 1,750,000 metų.

Pagal John Hillaley pra
nešimą, tos iškasenos yra 
egzaminuojamos kaulų spe
cialistų Britanijoj ir Pietų 
Afrikoj. Manoma, kad jos 
yra seniausio s praeities 
žmogaus liekanos.

Kaulus atrado d r. Louis 
Leakey iš Nairobi, Kenya, 
Olduval sąsiauryj šiaurinės 
Tanganykos, išdžiūvusiam 
plyšyj Serengeti Pustvnėje, 
žinomoje iškasenų ieškoto
jams.

Iškasenos reprezentuoja 
žmogų neginčijamai senes
niu ir daugiau išsivysčiu
siu, negu pirmesniuose at
radimuose.

Atrasta kaukolių, rankų, 
kojų ir pėdų, įrankių, kas 
buvo anatomistų aprašyta. 
Tai reiškia, jie bus priškai
tyti prie pirmųjų žmonių 
šeimos, kurie iškilo iki mo
derniško protingo žmogaus.

Pranešime figūruoja var
dai daktarų Michael Day, 
John Napier, Peter Davis 
iš Royal Free and Middle
sex Hospital schools of 
London.

J. N.



Mark Twain

Apmąstymai dėl religijos
Mūsiškė biblija piešia mū- pasibiaurėjimo. Nors ilgas 

sų dievo vaizdą išsamiai ir pripratimas prie meilikavi- 
be gailesčio tiksliai. Pa-1 mo ir užgrūdino mūsų Rytų 
veikslas, kurį ji siūlo mums, monarchus, net ir jie nepa-
—tai iš esmės žmogaus pa
veikslas, jei, žinoma, įsivaiz
duotume žmogų, pilną ir 
kupiną pykčio už visokių 
žmogiškumo ribų; paveiks
lą tokios asmenybės, su ku
ria dabar, kai Neronas ir 
Kaligula jau nebe gyvi, nie
kas, tikriausiai, nenorėtų 
žinotis.

kęstų begėdiškų garbinimų, 
kuriuos, sekmadieniais 
skambančius bažnyčiose, 
mūsų Dievas išklauso lai
mingas ir patenkintas.

Nerausdami vadiname mū
sų Dievą gailės tingumo 
versme, nors puikiai žino
me, jog visoje Jo istorijoje7 i IJLJLV; V10VJV ejv J. O W JL JLJ \J J

Visi Jo veiksmai, neatsiras atsitikimo, kai jis 
pavaizduoti Senajame Tęs- išties būtų buvęs kam nors 
tamente, rodo tik Jo pagie- gailestingas. Mes vadiname 
žumą, neteisingumą, kerš- jį dorovės versme, nors Jo 
tingumą. Jis vien tik bau- istorija ir Jo kasdieninis el-
džia — baudžia už menkus 
nusižengimus tūkstanterio
pų griežtumu, baudžia ne
kaltus kūdikius, kad nusi
žengė jų tėvai, baudžia nie
kuo nennusikaltusius šalies 
gyventojus už jų valdovų 
nusižengimus ir teikiasi 
netgi kraujingai keršyti ro
miems veršiukams, ėriu
kams, avims ir jaučiams, 
bausdamas juos už niekiau
sias jų savininkų nuodėmė
les. šlykštesnio ir labiau 
apnuoginančio gyvenimo 
aprašymo išspausdinto ne
rasi. Prisiskaitęs jo, pra
dedi laikyti Neroną šviesos 
ir tobulybės angelu.

Aprašymas prasideda pa
sakojimu apie šia u b i n g ą 
klastingumą; klasta — tai 
visos knygos leitmotyvas. 
Ši pradžia, tikriausiai, buvo 
sugalvota pirato vaikų kam
baryje — tokia ji šlykšti ir 
kartu kūdikiškai naivi. Ado
mui uždrausta ragauti kaž
kokio medžio vaisių — ir 
jam rimtų rimčiausiai sako
ma, kad, jei neklausys, jis 
mirs. Kaip galima buvo ti
kėtis, kad toks grasinimąs 
padarys jam bent mažiausią , 
įspūdį? Juk Adomas buvo 
suaugęs vyras tiktai savo 
išvaizda. O supratimu 
ir patyrimu jis nepranoko 

i dviejų metų vaiko. Jis 
negalėjo žinoti, ką reiš
kia žodis “mirtis.” Jis nė 
sykio gyvenime nebuvo ma
tęs jokio negyvo padaro. Jis 
nė karto anksčiau nebuvo 
girdėjęs, kas tai yra mirtis. 
Šis žodis neturėjo jam nė 
mažiausios prasmės. Lygiai 
taip buvo galima jam pri
grasinti, kad jeigu suvalgys 
tą obuolį, tai tuojau pavirs 
dienovidiniu, — tiek nega
lėjo jis suprasti ir vieno, ir 
kito žodžio.

Neteko abejoti, kad gleb- 
nas intelektas, sumanęs šį 
atmintiną grūmojimą, pri
dės prie jo visokių banaly
bių, kylančių dėl visiškai 
menko supratimo apie tei
sybę ir teisingumą. Taip ir 
išėjo. Buvo paskelbta, kad 
visi Adomo įpėdiniai iki 
paskutinės sutvėrimo die
nos bus baudžiami, kadangi 
šis kūdikis pažeidė savo 
vaikų kambario įstatymą, 
primestą jam dar prieš jam 
išsiritant iš vystyklų. Per 
tūkstančius ir tūkstančius 
metų jie visi vieni po kitų 
buvo be perstojo ujami ir 
verčiami kentėti visokius 
vargus, kaip bausmę už pa
prastą vaikišką išdaigą, 
prašmatniai pavadintą “A- 
domo nuodėme.” Ir per tą 
begalinį laiką niekad nesti
go rabinų, Romos popiežių, 
vyskupų, kunigų, pastorių 
ir vergiškai nuolankių pa
saulietinių asmenybių, ku
rie žavėdamiesi šlovino šį 
gėdingiausią nusikaltimą, 
skelbė jį neapsakomai tei
singu bei šventu, o padariu
siam šį nusikaltimą taip 
šiurkščiai ir įžūliai meilika
vo, kad bet kas, išskyrus 
Dievą, išgirdęs ką nors to
kio, nusisuktų iš gėdos ir,;

gesys, apie kurį mums bylo
ja mūsų pačių jausmai, ne
ginčijamai rodo, kad Jis 
absoliučiai neturi net ko 
nors panašaus į dorovingu
mą ar moralę. Mes vadina
me Jį—dargi visiškai rim
tai — Tėvu, nors mums su
keltų tik neapykantą ir 
pasišlykštėjimą bet kuris 
žemiškas tėvas, jeigu jis 
verstų savo vaiką patirti 
bent tūkstantąją dalį tų 
kančių, sielvartų ir žiaurių 
nelaimių, kurioms mūsų 
Dievas pasmerkia savo vai
kus kiekvieną dieną, ku
rioms Jis pasmerkdavo juos 
kasdien per visus šimtme
čius nuo tos minutės, kai 
įvyko šis didysis nusikalti
mas — kai buvo sutvertas 
Adomas.

Nors Senojo Testamento 
Dievas — ypata baisi ir 
šlykšti, Jis, šiaip ar taip, 
nuoseklus. Jis atviras ir 
teisus. Jis nevaizduoja tu
rįs kokią nors moralę ar ko
kių nors dorybių — nebent 
tik žodžiais. Jo elgesyje ne
įmanoma rasti nė pėdsako 
ko nors panašaus. Mano 
nuomone, Jis kur kas la
biau vertas pagarbos, nei 
kad Jo pasitaisęs “aš,” taip 
naiviai apnuoginamas Nau
jajame Testamente. Istori
joje — net visoje Jo istori
joje, ištisai ją paėmus, — 
niekas pagal žvėrišką žiau
rumą nė iš tolo negali ly
gintis su išrastu pragaru.

Jo dangiškasis “aš,” Seno
jo Testamento “aš,” atrodo 
it pats gerumas, romumas 
ir padorumas palyginti su

Jo pasitaisiusiu žemišku 
“aš.” Danguje Jis nepre
tenduoja nė į vieną dorybę, 
ir iš tikrųjų neturi nė vie
nos — jei neskaitysime to, 
kad Jis tariasi turįs žo
džiais. O žemėje Jis pre
tenduoja į kiekvieną iš vi
so dorybių katalogo, tačiau 
tikrovėje rodydavo jas tik 
kartais, labai šykščiai, ir 
galiausiai apdovanojo mus 
pragaru, kuris išsyk panai
kino visas melagingas Jo 
dorybes...

Pasaulio Evangelija nuo
lat šaukia apie savo laimė
jimus, nuolat džiaugiasi sa
vo pažanga, padaryta, be
siekiant galutinio tobulumo, 
ir nuolat bei uoliausiai ven
gia pateikti statistinių duo
menų. Jurgis III viešpatavo 
60 metų — tais laikais tai 
buvo ilgiausias viešpatavi
mas Anglijos istorijoje. Kai 
jo šviesaus atminimo įpėdi
nė Viktorija peržengė še
šiasdešimtmečio ribą, pasie
kusi naują ilgamečio vieš
patavimo rekordą, Anglija 
ir jos kolonijos šį įvykį at
šventė labai iškilmingai bei 
prašmatniai. Tarp statisti
nių duomenų, paskelbtų vi
siems pasigėrėti, buvo ir to
kie: kiekvienais iš šešiasde
šimties Viktorijos viešpata
vimo metų jos krikščioniš
kieji kareiviai kariavo po 
vieną atskirą ir savarankiš
ką karą. Per tą laiką, api
plėšiant bejėgius ir bedie
vius pagonis, Anglijos val
dos taip išpampo, kad Di
džiojoje Britanijoje neužte
ko skaitmenų pavogtos že
mės plotui žymėti, ir teko 
daug jų importuoti iš kitų

Mūsų dienomis neliko tai
kių nacijų, jei neskaitysi
me tų, į kurių ribas dar, 
deja, neįsibrovė pasaulio E- 
vangelija. Visos krikščio
niškos šalys yra karo sto
vyklos. Visoms a n k stes- 
nėms krikščionių varguolių 
kartoms nuolat grėsė bado 
mirtis dėl mokesčių, ėjusių 
milžiniškiems arsenai a m s, 
kuriuos krikščioniškos vy
riausybės sudarinėjo, kad 
apsigintų nuo kitų brolijos 
narių, o kartu ir užgriebtų

bet kurį gabalą žemes, Jos 
laukinių savininkų paliktą 
be priežiūros. Belgijos ka
ralius Leopoldas II, — tur 
būt, intensyviausias krikš
čioniškas monarchas (jei 
neskaitysime Ale k s a n d r o 
VI) iš visų tų karališkųjų 
asmenybių, kurioms kol kas 
dar pavyko išvengti praga
ro, —■ pavogė Afrikoje net
gi karalystę ir per keturio- 
liką krikščioniško darbavi
mosi metų sumažino joje 
gyventojų skaičių nuo 30 
milijonų iki 15. Tai buvo 
padaryta žudant, kanki
nant, verčiant dirbti sun
kius darbus, plėšiant, varto
jant smurtą, konfiskuojant 
net fizinę silpno čiabuvio jė
gą ir duodant jam mainais 
tik išganymą ir prieglaudą 
danguje, kuriuos paskutinę 
minutę jam žadėdavo krikš
čionių šventikas. Per mūsų 
kartos gyvenimą visoms 
krikščioniškoms valstybėms 
labiausiai rūpėjo surasti 
naujesnių, efektyvesnių ir 
efektyvesnių būdų žudyti 
krikščionims — o kartu nu
galabyti ir porai kitai pa
gonių, — tad kas nori že
miškoje Kristaus viešpati
joje greičiau pralobti, tam 
gana išrasti patranką, vie
nu šūviu nužudančią dau
giau krikščionių, negu bet 
kuri jos pirmtakė.

Be to, per tos pačios kar
tos gyvenimą visos krikščio
niškos vyriausybės be palio
vos lošė su savo kaimynė
mis karinį jūrų pokerį, šia
me lošime Prancūzija stato 
vieną karo laivą; Anglija 
mato šį laivą ir stato vienu 
laivu daugiau; įsijungia į 
lošimą Rusija ir padidina 
jo banką dar vienu karo 
laivu, o gal ir dviem, tai yra 
šitaip buvo anksčiau, prieš 
tai, kai į lošimą įsimaišė 
n e a p m oky tas svetimšalis, 
kuris didingą lošimo skridi
nėlių krūvą pavertė vienu 
prakiurusiu keltu ir vienu 
kreiseriu, negebančiu krei- 
suoti. Mes dabar taip pat 
dalyvavome šiame lošime. O 
jis vis tęsiasi, tęsiasi, tęsia
si. Kortos nemaišomos, ne
dalijamos iš naujo. Nė vie
nas lošėjas nepasiūlo kitam 
atidengti kortas. Tai tiesiog 
nesibaigiantis bankų didini
mo, didinimo ir didinimo lo
šimas, kad pagal galimumo

dėsnį nebetoli ta diena, kai 
sausumoje neliks nė vieno 
krikščionio. Išskyrus mo
teris. Visi vyrai tarnaus 
karo laivuose ir plaukios po 
jūrą.

Šis keistas lošimas, toks 
pavojingas, toks skurdinan
tis ir toks beprasmiškas, 
vadinamas valstybine išmin
timi, o tai ne tas pats, kas 
valstybinė kvailybė, nes ra
šoma kitaip. Kiekv ienas 
žmogus, išskyrus valstybės 
veikėją, sugebėtų rasti bū
dą, kaip sumažinti šias di
džiules armijas iki raciona
lių ir reikalingų policinių 
pajėgų, kad ateityje visi 
krikščionys galėtų ramiai 
miegoti savo lovose ir idant 
Išganytojo, jeigu Jis panūs 
nusileisti iš dangaus ir ženg
ti per jūras, nesivytų krikš
čionių karo laivai, nors Jis 
ir svetimšalis • •.

Ar Manau, kad krikščio
nių religija egzistuos amži
nai? Aš neturiu jokio pa
grindo taip galvoti. Iki jai 
atsirandant, pasaulis žinojo 
tūkstančius religijų. Visos 
jos nebegyvos. Prieš tai, 
kai buvo sugalvotas mūsų 
dievas, pasaulis žinojo mili
jonus dievų. Didelė daugy
bė jų numirė ir jau seniai 
seniai užmiršti. Mūsų die
vas — be jokio palyginimo 
visų blogiausias dievas, ko
kį begalėjo sukurti liguista 
žmogaus vaizduotė: tad ne
jaugi Jis ir Jo krikščionybė 
įsigudrins išlikti nemirtin
gi, nepaisant tikėtinumo, 
b e s i r emiančio nesuskaito
mais pavyzdžiais, kuriuos 
mes surandame praeities te
ologijos istorijoje? Ne, aš 
manau, kad krikščionybė ir 
jos Dievas nebus išimtys iš 
bendros taisyklės...

Tada tik litas gydė

Operacinėje
Operacinėj plieskia karštos lempos, 
Sužvanga skambiai instrumentai, 
Visiems kiekvienas nervas įsitempęs, 
Kad tu pabudęs vėl gyventum.

Tau šmėkšo dirigento mostai platūs, 
Kada lošies į guolį baltą;
Sumirga akyse kaskadom natos, 
šaukią greit—greitai prisikelti.

Šaukią užbaigti simfoniją didingą, 
Užbaigt galingą maestoso, 
Kol dar melodija miege nedingo, 
Kol dar negožia jos narkozė

Ne! Nebaigtai simfonijai nutilti 
Neleis ginkluotos mokslu kaktos;
Lieps tavo rankai skelpeliai pakilti, 
Vėl margint linijas “sol” raktais.

širdis stuksena lyg motoro smūgis, 
Nors tavo mintys ir prigesę;
Akordų okeanui neatslūgus, 
Simfoniją chirurgai tęsia.

J. Sub a ta

Liūtas scenoje
Cirkas. Arenoj, aptvertoj grotom, 
Liiūtas vaikšto, kratydamas kupetą karčių, 
Dresiruotojas liepia jam piestu atsistoti 
Ir minią stebėti liūtu priverčia.
“Girių valdove! Pro uždegtą lanką
Kaip didyris, opa! prašoki!”
Liūtas apsala... grakščiai išsilenkia, 
Patenkintas rodė, ką moka.
Dresiruotojas jam—-toks silpnas žvėrelis, 
Neverta su juo nė terliotis,
O jis — didingas girių karalius, 
Nors ir supa jį... grotos.

__ __________4______X
if. Sukata

Melodijos
O dienos, jūs dažnai vienodos, 
Be spindulio skaidraus, be saulės. 
Eini, eini...
Ir kasdienybė slegia širdį, 
ir mintį dangsto 
debesiais tamsiais, 
taip norisi išsivaduot 
iš kažko pilko, 
atnaujint širdį, 
kad būtų ji gyva, nauja, 
jauna ir deganti.
širdie,
kas tave prisikelt pašauks?

Bet štai, atskriejo netikėtai 
melodija, pilna harmonijos skaidrios 
Klausai klausai... 
akordais išdabintos, 
dainos minties gilios 
ir paskęsti savųjų pasauly. ..

O jos skirtingos, 
viena už kitą įdomesnės, 

* ir pilnos ilgesio, ir grožio 
klajoja po pasaulį, 
surinkusios linksmybę, 
gerą nuotaiką, • 
ir liūdeselį tylų, 
ir sielvarto gelmes gilias. 
Jos apdainuoja meilės jausmą tyrą, 
iš jos gimstančias kančias.
Tai jos tėvynės meilę, grožį išgarsina 
ir uždega karžygiškiems darbams.
Tai jos priverčia širdį pakiliai suplakti, 
ir jaust gyvenimą nepaprastą, ir didį, 
suprast, kad laimė yr*. gyvent, (gražų, 
pašiekt žvaigždelės spindesį 
ir saulės šilumą prie veido sau priglaust. 

Būt gyvu amžių bėgy bent akimirką— 
suprast, kas mirt ketino, 
o ypač muziką girdėdamas, 

.. jis pasakys visam pasauliui:
“J nieką nemainyčiau žodžio gyvent ! ’ *

, A. Gabaliene

Tą dieną ėjau iš gyvenvie
tės į gyvenvietę, iš namo į 
namą lankydamas vaikus. 
Stebėjau jų vystymąsi, mai
tinimą, skiepijau prieš už
krečiamas ligas. Sykiu ste
bėjau, kaip žmonių gyveni
mas keičiasi ne metais, bet 
mėnesiais, savaitėmis, die
nomis. Kambariuose stovi 
puošnios sofos, minkštos 
kėdės, kai kur knygų spin
tos. Beveik kiekv i e n a m e 
name—radijo aparatai, dvi
račiai, o kai kur net puoš
nūs blizganti m o t o c i klai. 
Vienur kitur į viršų stiebia
si televizorių antenos, ir ši 
naujovė kaimui—nebe nau
jovė.

Perėjęs platų didelį vieš
kelį, kopiau į ilgą pylimą. 
Juo nutiesti bėgiai. Keliu 
be pertraukos į vieną ir kitą 
pusę rieda mašinos. Veža iš 
Gelžės durpyno kraikui 
durpes ir kurą. Kažin ar 
buržuaziniais laikais per iš
tisą metų eilę praėjo tiek 
mašinų, kiek dabar praeina 
per vieną dieną? Ką aš 
kalbu! Net kelio čia anks
čiau nebuvo, tik krūmai ir 
pelkės tyvuliavo šioje vieto
je.

Nuo pylimo atsivėrė pui
kus Gelžės gyvenvietės vaiz
das. Štai mūriniai dviaukš
čiai bendrabučiai. Štai dau
giaaukščiai namai, kultūros 
namai, didžiulės dirbtuvės, 
o štai virš namų iškilęs 
aukštas vandentiekio bokš
tas, lenktyniaująs aukščiau 
su centralinio apšildymo ka
minu. Nereikėjo nė dešimt
mečio, ir nuošaliausiame už
kampyje iškilo puikus dur- 
pininkų miestelis.

Geležinkelio bėgiais pama
žu slinko ilgas sąstatas va
gonų su durpėmis. Aplink, 
kur akys užmato, gelžbeto
niniai stulpai iškėlę geleži
nes rankas, kurios laiko 
storiausias vielas. Jomis 
teka elektros šviesa į dirb
tuves, į (kolūkiečių ir darbi
ninkų butus, fermas.

Nusileidau nuo pylimo. 
Štai Judriškės kaimas. O 
štai Antaninos Valantienės 
namai. Prieš kelias dienas 
buvo susirgusi ir lankėsi 
pas mane. Reikia aplankyti.

Švariame, tvarki n g a m e

kambaryje, įnikusi į namų 
ruošą, darbavosi senutė.

—Užėjau aplankyti, pasi
žiūrėti kaip gyvenate, kaip 
sveikata.

—Ačiū, ačiū, jau sveika. 
Dirbu, sukuosi kaip aštuo
niolikmetė,—juokavo senoji.

Paprašė prisėsti ir pati 
atsisėdo. Pamačiau, kaip 
per linksmą ir nuoširdų vei
dą perbėgo liūdnas šešėlis. 
Nutilo. Ir aš tylėjau. Ne
supratau, kas įvyko.

—Kas atsitiko, kodėl tyli
te? Papasakokite apie savo 
sveikatą, — nutraukiau ty-

—Aš žiūriu į jus ir galvo
ju. .. Kokie mes dabar lai
mingi. Į namus ateina ne
kviestas gydytojas. Teirau
jasi apie sveikatą, rūpinasi, 
o seniau...

Vėl nutilo, ir pamačiau, 
kaip per skruostus nuriedė
jo viena po kitos didelės 
ašaros. Po kiek laiko pra
dėjo pasakoti.

— Aš prisiminiau senuo
sius, kai kieno dar gerbia
mus “geruosius” laikus. — 
Šiame žodyje buvo sudėta 
visa neapykanta ir pasipik
tinimas praeičiai.

—Turėjome du su puse 
hektaro žemės. Šeima ne
maža — keturi vaikai ir 
mudu. Vos galėjome galą 
su galu sudurti. Ir štai ne
laimė, susergu. Reikėjo da
ryti kepenų operaciją. Nu
vežė į Mažeikių apskrities 
ligoninę. Išgulėjau, rodos, 
neilgai — 30 dienų. Padarė 
operaciją. Už viską turėjau 
sumokėti 600 litų. Gydyto
jas liepė dar gulėti, bet nak
tis nemiegojau, galvojau, iš 
kur sukrapštyti tuos šimtus. 
Su neužgijusia, atvira žaiz
da išvažiavau į namus. Juk 
tuo metu šiai sumai su 
krapštyti reikėjo parduoti 4 
karves, arba 10 bekonų, ar
ba 100 centnerių rugių. Kur 
mes, biedniokai, galėjome 
gauti tokią sumą? O čia 
dar nelaimė. Žaizda negijo. 
Ištisus metus turėjau važi
nėti į Mažeikius perriši
mams kas savaitę po 2 kar
tus. Už kiekvieną perišimą 
mokėjau po 3 litus. Baisu 
pagalvoti, į kokį vargą bu
vome įkritę. Gal būtų rei
kėję atsisveikinti ir su že-

me, ir su karvute, jei vyras 
nebūtų gavęs darbo prie ge
ležinkelio. šešis mėnesius 
turėjo dirbti veltui, iki atr 
silyginom ligoninei. O dal
bai’, neseniai susirgo duktė 
Lindautienė, iškvietėm grei
tąją pagalbą. Už pusvalan
džio jau gulėjo ligoninėje. 
Išgulėjusi dvi savaites, su
grįžo sveika, ir nė kapeikos 
nereikėjo mokėti. Visi ma
no anūkai gimė ligoninėje, 
o seniau... tik ponios gim
dė su akušerės pagalba. Ma
no visus vaikus “sugavo” 
kaimo bobutės, štai, jūs at
einate, lankote mus, mūsų 
vaikus, o seniau, kad gydy
toją iškvietus į namus, rei
kėjo mokėti po 2-3 litus už 
kilometrą kelio, o gydytoją 
galima buvo rasti už 30-40 
km. Na, bet kam čia pasŽ- 
koti, juk visi gerai prisime
na tuos laikus. Tik kartais 
nenori prisiminti.

t

—Reikia, Valantiene, pa
sakoti, reikia priminti, juk 
ne paslaptis, kad ir mūs^ 
kolūkyje atsiranda vienas 
kitas niurgzlys, nepatenkin
tas, kuriam vaidenasi seni 
“gerieji” laikai. Per greit 
jie užmiršo skriaudas ir iš
naudojimą. Per daug greit 
pripratome prie gero gyve
nimo, kuris tapo kasdieny
be.

—Taip, dabar norisi gy
venti, gyventi ir dirbti... 
Štai mano senukas, nors 
įkopė į aštuoniasdešimtus, o 
turi ir šiais metais virš W) 
darbadienių, nenori pasi
duoti jauniems. Kiekviene- 
riais metais gauna premi
jas, Pagyrimo raštus. Mes 
gerai žinome, kam turime 
už viską būti dėkingi.

Atsisveikinome. Išleidusi 
pro duris, ranka parodė į 
Gelžės durpyną ir pasakėt

—Girdite mašinų triukš
mą, o prieš dešimt metų kas 
ten buvo?.. Neišeinamas 
liūnas, pelkė. Jose vilkės 
vedė vaikus. Vilkai ir te
buvo šių neįžengiamų balų 
viešpačiai.

Taipi, teisingi jos žodžiai. 
Iš tikrųjų, koks džiaugs
mas, kad mes gyvenau^ 
Tarybų šalyje, kad mūsų ša
lis, vadovaujama Komunis
tų partijos, žengia vis nau
jų ir naujų laimėjimų ke
liu į komunizmą.

VI. Laukaitis
Raudėnų ambulatorijos vedėjasT 

Lietuva

Lietuva

***«WW(W>*'**N’'

Druska ir kraujo 
spaudimas

Gydytojai įspėja savo pa
cientus, turinčius didelį 
kraujo spaudimą, nenaudoti 
suvalgiais daug druskos, 
nes ji padidina kraujo spau
dimą. Tačiau, pasirodo, to
kie ligonys—hipertonikai — 
reikalauja druskos žymiai 
daugiau, negu žmonės, ku
rių kraujo spaudimas y|fe 
normalus. Kaip paaiškinti 
šį reiškinį? Amerikos moks* 
lininkai nustatė, jog hiper
tonikai neįstengia tiksliai 
nustatyti pagal skonį, kiek 
yra druskos valgyje. Į vie
nodus puodelius jie. įpylė 
distiliuoto vandens su drus
kos arba cukraus tirpalu. 
Dvidešimčiai žmonių, turin
čių padidintą krauja spau- 
dnmą, ir dvidešimčiai žmo
nių, kurių kraujo spaudi-

| mas yra normalus, jie pa
siūlė nustatyti pagal skonį 
skysčio pobūdį. Hipertoni- 
kams tirpalai atrodė sūrūs 
tik tuo atveju, kai druskcte 
koncentracija būdavo du
kart, triskart, kartais neit 
16 kartų didesnė, negu kon
centracija tirpalų, kuriuose 
būdavo sveikiems žmonėms 
normalus druskos kiekis. 
Jautrumas cukraus atžvil-

Lietuvos TSR Valstybinės Filharmonijos kamerinis orkes 
tras, vadovaujamas Sauliaus Sondeckio (pirmas dešinėje).
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Worcester, Mass.
Aplankius Joną Samuleną

* Jau per ilgą laiką nema- 
•come mūsų parengimuose 
visiems gerai žinomų pa
žangiečių Jono ir Onutės 
Samulėnų, fitchburgiečių. 
Pasigendam mes jų.

Prieš virš metus laiko 
draugą Samuleną sukrėtė 
sunki paralyžiaus liga. Vi
siems Joną pažinojusiems 
buvo sunku tikėti, kad tokį 
tvirtą ir sveiką žmogų iš
tiktų tokia staigi nelaimė.

Pasitaikius progai, su ar
tima draugų Samulėnų as
menine drauge A. Balčiū
niene, worcesteriete, nuvy
kome aplankyti. Džiugu bu
vo atradus Joną gražiai 
Sveikstantį. Sunkią kovą d. 
Samulėnas turėjo kol atga
vo ligos paliestos rankos 
normalų valdymą.

Sveikatos atgavimui ne
pavaduojamą talką jam tei
kė slaugymu ir viltingu žo- 

fdžiu žmona Onutė ir jos 
sesutė Ieva Tamulionienė. 
Džiugu buvo rasti Joną vil
tingai nusiteikusį ir pasiry
žusį greit vėl susitikti su 
draugais ir pažįstamais pa
rengimuose. To linkime 
jums, drauge, mes visi.

M. S.

CLEVELAND, OHIO
Prisiminimas mirusio 

i Juozo Petronio
Balandžio 18 d., LDS 

klubo svetainėje, įvyko vie- 
nerių metų prisiminimas 
Juozo Petronio nuo jo mir
ties. Kartu buvo pateikta ir 
skani vakarienė. Prisimini
mą suruošė velionio žmona 
Nelė Petronienė.
i Vadovystėje J. Krasnicko 
choras sugiedojo “Ko liūdi 
berželi” ir “Neverkit pas 
kapą”. V. Daraškienė pa
aiškino parengimo ’ tikslą. 
Buvo ir daugiau kalbų. Cle- 
velande tai dar pirmas bu
vo taip pavyzdingas paren
gimas mirusio paminėji
mui.

Spaudos naudai buvo su
brinkta $44. Padalinta “Lai

svei” ir “Vilniai” po $22.
Aukojo po $5: A. ir J. Sa- 

ruliai ir A. ir M. Nikai. Po 
$2: A. Jašiūnai, J. ir K. 
Vajarai, P. ir P. Nemurai, 

r A. ir A. Salin.
Po $1: J. Baniss, J. Kras- 

nickas, J. Stripeika, J. H. 
Bagdon, J. ir M. Žebris, P. 
Willimas, T. Kelia, M. Mar
tin, S. Saldauskas, Peti, C. 
Plaush, Keizienė, J. Wieb- 
ra, E. Gabrunienė, V. Da
raškienė, J. ir A. Palton, 
J. ir O. Eitutis, J. ir J. Bei- 
kin, St. ir V. Kuzmickas, 
Maik Čėpla, Ann Woll, S. ir 
Dams ir Pečurienė. O. Bag
don ir M. Brazaitienė auko
jo po 50 c.

Ačiū visoms is visiems už 
jaukas!
. Draugė Nelė Petronienė 

f širdingai dėkoja visiems už 
atsilankymą ir suteikimą 
jai nepaprastos užuojautos.

C.L.M. klubo sekamas su
sirinkimas įvyks gegužės 
14 d. Kviečiamos visos na
rės dalyvauti ir atsivesti 
naujų prirašymui. Turėsi
me paminėjimą Motinos 
dienos.

A. S.

KOMUNISTAS KALBĖJO 
STUDENTAMS

San Mateo, Calif. — Ne
paisant reakcininkų pas
tangų neleisti komunistui 
įkalbėti studentams, bet kal
bėjo Komunistų partijos 
Kalifornijos pirmininkas 
Albertas Lema. Į San Ma
teo kolegijos patalpas buvo 
susirinkę apie 2,500 studen
tu

Cambridge, Mass.
Balandžio 26 d. Lietuvių 

Piliečių Klubo susirinkime 
dviejų svarbių valdybos na
rių nebuvo. Susirinkimas 
buvo trumpas.

Protokolų raštininkas S. 
Rainard negalėjo būti, nes 
jis buvo operuotas tik dvi 
dienos atgal miesto ligoni
nėje. Išėmė jo tulžį, kuri 
jau buvo pilna akmenėlių. 
Važiuodami į susirinkimą 
mes jį aplankėme. Jis gerai 
atrodo ir neblogai jaučiasi. 
Matyti, kad greitai pa
sveiks.

Finansų raštininkė taip
gi nepribuvo, bet jos prie
žasties nesužinojome. Tai 
posėdis buvo daugiau lyg 
laisvas narių pasikalbėji
mas.

Kaip visada, taip ir šį 
susirinkimą narių nume
rius traukė. Kurio numerį 
ištraukia, tas gauna $5. 
Jeigu jis nebūna susirinki
me, tai jis negauna. Tada 
traukia kitą numerį. Pen
kinę klubas paskiria, kad 
paįvairinti susirinkimą. Šį 
sykį ištraukė advokato An
tano Shallnos, bet jo nebu- 
vo.Visi nariai sužiuro ir 
klausia vienas kito, ar jis 
šiame klube priklauso. Ma
tyti, kad niekas jo nėra 
matęs susirinkime. Aš pati 
jau 10 metų kai lankau su
sirinkimus, bet nei sykio jo 
nemačiau.

Žinoma, Cambridge aus 
klubo yra tokios taisyklės: 
kai narys prisirašo, jis gali 
mokėti metinę duoklę arba 
užsimokėti $10 ant sykio ir 
tai būna jo amžina mokes
tis. Tai matyti, kad kiti na
riai ir užmiršta, kad jie 
priklauso prie klubo. Tai 
tur būt ir Shallna yra vie-j 
nas iš tų, nes jis gyvena 
Cambridge. Nejaugi Cam- 
bridgeiaus žmonės jo nein
teresuoja. So. Bostono klu
be jis būna tada, kada būna 
valdybos rinkimai.

Eliza. Repšys

Washingtonas. — Dabar 
Jungtinėse Valstijose yra 
65,000,000 protestantų, 45,- 
000,000 katalikų ir 5,5.00,000 
žydų religijų žmonių.

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

AIDO CHORO 50 M. GYVAVIMO JUBILIEJUS
įįvyks Sekmadieni, Gegnžės-May M

Lietuviui Svetainėje, 29 Endicott St., Worcestar, Mass.
Pradžia 1:30 vai. dieną

Koncertinė programa susidės iš melodingų dainų. Čia girdėsite solistus, duetus ir du chorus dainučjant. 
Tai bus gražiausias Aido Choro 50 metų gyvavimo atžymėsimas. Mokytojas Jonas Dirvelis deda daug 
pastangų paruošimui dainų, ir Aido Choras jūs nesuvils. Nepaisant koks oras pasitaikytų, prašome atsi
lankyti į šį 50 metų Jubiliejinę dainų šventę. '.............. .

Bostono Apylinkei 
Motinos Diena 

BANKETAS
So. Bostono LLD antroji kuopa Gegužės-May 

10-ą, sekmadienį, motinai pagerbti rengia ban
ketą. Pirmą valandą bus duodami kalakutienos 
ir kumpio pietūs. A. L. P. Klubo patalpose, 318 
W. Broadway, So. Bostone.

Pavalgę tikimės turėti įdomias diskusijas. 
Turėsime porą svečių iš labai toli, kurie, ma
nau, sutiks dalyvauti kalbomis. Taigi kviečia
me ne tik Bostono, bet ir apylinkės lietuvius da
lyvauti šioje pramogoje.

Renginio komisija

LITHUANIAN SOCIAL CAMP ASSOCIATION 
MAPLE PARK •- METHUEN, MASS.

50 Metų Jubiliejui paminėti

BANKETAS
Sekmadienį, Birželio-June 7 d

Pietūs lygiai 1:30 Dieną
Maple Parkas gal yra seniausia Amerikos progresyvių 

lietuvių tos rūšies įstaiga. Jame praleista daug 
daug linksmų gegužinių ir jomis paremta 

organizacijos ir progresyvioji spauda.
Lauksime sveičų, o gal ir narių iš tolimų miestų.

RENGĖJAI
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Rochester, N. Y.
Netekome gero draugo

Balandžio 16-tą, po ilgos 
ir sunkios ligos, mirė Juo
zas Vilimaitis, kilęs iš Su
valkijos. Paliko nuliūdyme 
mylimą žmoną Oną, dukrą 
Maryan ir žentą Kasper, 
gyv. Montello, Mass.; pus
seserę Oną Černienę Brook
lyn, N. Y., ir daug giminių 
ir draugų.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Pri
klausė Gedimino draugys
tei, Piliečių vyrų klubui, ir 
LDS 11 kuopai. Dalyvavo 
visokiuose parengimuose ir 
susirinkimuose. Gedimi n o 
draugystės nebuvo tok i o 
parengimo, kad Juozas Vi
limaitis nedirbtų. Jis visur 
aukodavo pagal savo išgalę 
ir su visais gražiai sugyve
no. Taigi, mes netekom ge
ro draugo. Labai gaila!

Šermenys buvo pas Mr. 
Savage koplyčioj, 1080 
North St. Jo karstą puošė 
daugybė gėlių nuo draugi
jų, giminių ir draugų. Pa
laidotas su bažnytinėm ap
eigom Šąrlatos katalikiško
se kapinėse pagal dukros 
norą. Palydovų turėjo labai 
daug. Jie buvo užprašyti 
sugrįžti į Gedimino salę ir 
gerai pavaišinti,

Ilsėkis drauge Juozai! O 
likusiai liūdesyje šeimynai 
mūsų visų užuojauta, linki
me ištvermės.

Ona Vilimaitienė aukoja 
“Laisvei” penkis dol. at
minčiai savo mylimo vy
ro—tai jo paskutinė auka. 
Ačiū draugei už auką.

L. Bekešiene

NUOŠIRDI PADĖKA
Širdinga padėka visiems 

giminėms ir draugams už 
gėles ir už visokį patarna
vimą laike mano mylimo 
vyro šermenų ir laidotuvių. 
Tas mums suteikė daug pa
galbos. Širdingai ačiū grab- 
nešiams, ir Mr. G. Savage, 
laidotuvių direktori u i už 
malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems drau
gams ir mano broliukams ir 

sesutei už atvažiavimą lai
ke laidotuvių.

Visiems už viską didelis 
ačiū.

Žmona Ona Vilimaitiene
Dukra Mąryan Kasper 

Žentas Kasper 
•—.—~——r^-—,

Worcester, Mass.
x ** ' t* • ■

Įspūdžiai išękelionės 26 d. 
i į Montello, Mass., Tautiško 
Namo 50 metų sukaktuvių 
banketą. Mes nuvykome 
dvi pilnos mašinos. Diena 
buvo graži, tai Montello 
draugai susilaukė svečių 
apie 300.

Smagu buvo čia susitikti 
su mūsų plačios apylinkės 
progresyvių parengimų rė
mėjais. Smagiai buvo nu
siteikę ir Montello veikėjai, 
kuomet turėjo tokią gražią 
publiką. Tik p a s i g e d o m 
draugų Stanislovo ir Julijos 
Rainardų. Draugas Gram 
pasakojo, kad Stanislovas 
operuotas ir randasi Bosto
no miesto ligoninėje. Mudu 
su Domicėlė linkime tau, 
drauge, laimingai perkęsti 
tuos skausmus ir gerai su
keikti. O tau, Julija, lin
kime nesirūpinti, viskas iš
eis gerai.

Kas liečia banketą, tai bu
vo labai geras, rengėjams 
priklauso kreditas. Svečiai 
buvo pasitenkinę ir nenorė
jo skirtis. Tarp kitų gerai 
pažįstamų čia sutikau Mor
tą Gružinskienę iš Rum
ford, Me. Tai nepaprasta 
viešnia. Ji sakė, kad jau yra 
pensininkė, tai aplanko ir 
tolimesnes kolonijas — di
džiuosius jų parengimus. 
Morta seniau parašydavo 
puikių korespondencijų iš 
savo kolonijos.’ Būtų miela 
ir vėl matyti jos korespon
dencijas. J. M. L.

Brockton, Mass.
Balandžio ' 28 d. sunkiai 

susirgo Antanas Wallant', 
dainininkės Aldonos tėvas. 
Guli Brocktono - Hospitaly, 
Brockton, Mass.

George Shimaitis

Pekinas. —Kinija turi il
gas civilinių lėktuvų linijas, 
kurios ją jungia su 'TSRS, 
Azijos ir Afrikos šalimis.

Los Angeles, Cal.
Naujanybė

Buvo pranešta, kad LDS 
35 kp. turės pietus ir pasi
linksminimą gegužės 17 d. 
Deja, dėl tam tikrų prie
žasčių parėngimas įvyks 
gegužės 24 d., Danish Hall, 
1359 W. 24th St., L.A. Pie
tūs 1 vai.

Naujanybė tame, kad po 
pietų, kurie taipgi bus nau
joviški, bus kalbos ir meni
nė programa, kokios losan- 
geliečiai seniai nematė. Be 
to, bus proga pamiklinti 
kojas ir kitokių įvairumų 
smagiai praleisti laiką. Tad 
nepraleiskite progos. Pasi
žymėkite datą ant kalendo
riaus. Prie to, atsilankę, 
paremsite organizaciją, ku
ri gelbsti ligoje ir saulėly
dyje. Kviečia

Rengimo Komisija

Samarkandas jau 
apsaugotas

Maskva. — Per savaitę 
laiko Samarkando miestui, 
kuris turi 200,000 gyvento
jų, buvo pavojus nuo Zarav- 
šano upės vandens. Žemės 
drebėjimas buvo užvertęs 
upės vagą.

Bet tarybiniai inžinieriai, 
su pagalba kolūkiečių ir mi- 
litarinių žmonių išsprogdi
no 30,000 kubiškų metrų uo
lų ir vandens tekėjimą su- 
normalizavo.

PAIEŠKOJIMAI
• 'v

Ieškau Antano Naviko, kilusio 
iš Prienų rajono, Kleboniškio kai
mo, šilanoto paštas. Turiu svarbų 
reikalą. Prašau jį patį atsiliepti ar
ba ką nors iš jo šeimos man pra
nešti. Būsiu dėkingas. Juozas 
Raulinaitis, 126 Spruce St., Rum
ford, Me., USA. 1 (35-36)

Ieškau , brolių, geniai išvykusių į 
JAV, amžiaus virš 80 metų.

1) Buivydo Juo^o, s. Kazio, gyve
nančio Worcester, Mass., dirbusio 
vielų (dratų) fabrike, išvykusio A-
merikon iš Kretongos apskr., Kar
tenos, Smilčių km.

2) Buivydo Stepono, s. Kazio, gy
venančio Montello, Mass., dirbusio 
batų (avalynės) fabrike.

Juos pačius prašau atsiliepti, jų 
vaikus bei kitus apie juos žinan
čius prašau man, jų broliui, pra
nešti.

Jeronimas Buivydas, Telšių rajo
nas, Mitkaičių paštas, Trimėsėdžiu 
kaimas, Lithuania, USSR. (35-36)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos Moterų skyrius rengia pas
kutinį šio sezono linksmą vakarą 
šeštadienį, gegužės 11 d., pradedant 
6 vai., 29 Endicott St. Bus už
kandžių, muzikantai ir dar kas ne
paprasto. Kviečiame visus . atsilan
kyti ir linksmai vakarą praleisti.

Komitetas (36-37)

HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia pietus su 
programa sekmadienį, Gegužės-May 
10, 1 vai. popiet, 157 Hunggrford St.

Bus svečių iš Waterburio, New 
Haveno ir iš kitur. Pietūs bus ge
ri ir programa įvairi. Kviečiame 
visus į pavasario šventę.

Komisija (36-37)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks Gegužės-May 8 d., 7:30 vai. 
vakare, toj pačioj salėj. Turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti—apie 
piknikus ir kitokią pavasarinę veik
lą. Todėl, draugai, būtinai atsi
lankykite. Valdyba. (35-36)

ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai įvyks 
Gegužės-May 10 d. Vieta 408 Court 
St. Pradžia 2 vai. popiet.

Pirmas bus LDP klubo susirinki
mas.

Po jo seks LLD 54 kuopos susi
rinkimas.

Trečias bus LDS 33 kuopos su
sirinkimas ir balsavimai kandidatų 
į Centro valdybą.

Visi šių organizacijų nariai kvie-i 
čiami dalyvauti. Valdyba (35-36)

PHILADELPHIA, PA.
Ukrainiečiai rengia Ševčenkai 

paminėti koncertą.
Ukrainiečių muzika, dainos ir šo

kiai. Programą atliks garsusis Le- 
ontowich choras, moterų moterų 
ansamblis ir Dnipro šokėjai, solistai 
ir kalbėtojai iš New Yorko ir New 
Jersey.

įvyks sekmadienį, gegužės 9-tą d., 
pradžia 7:30 vakare, Slovak Hall, 
1150 N. 4th St., Philadelphijoj. Au
ka $1.50. vaikams 50c. (35-36)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro 50 metų jubiliejinis 

koncertas ir banketas įvyks sekma
dienį, Gegužės-May 24 d., pradžia 
1:30 vai. dieną, Lietuvių salėje, 29 
Endicott St. Kviečiame visus at
silankyti. Rengėjai (35-38)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks gegužės 11 d., 2:30 
popiet, 29 Endicott St.

Kviečiame visus narius dalyavuti 
šiame susirinkime. Turėsime daug 
reikalų apkalbėti, ypač turime ge
rai prisiruošti prie senų daiktų iš
pardavimo, kuris įvyks gegužės 19 
ir 20 dienomis. Šiemet liepos 4 d. 
įvyksta mūsų Draugijos nacionalinis 
suvažiavimas; turėsime jį apdisku- 
suoti ir pasiųsti delegatus į suva
žiavimą.

J. Jaskevičius, sekr. (35-36)

Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo 50 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 14 d., 1:30 popiet, 
29 Endicott St., Aido choro kamba-

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

REGISTERED NURSE to be head 
of nurses and/or administrator of 
one hundred bed nursing home in 
N. E. Send resume to Felix Clauss 
& Sons, Red Lion Rd. & Northeast 
Ave., Phila., Pa., 19115.

(38-41)

HELP WANTED MALE
DRAFTSMAN. Architectural. For 

layout and detailing. Must have 
completed course in drafting and 
have 5 years of experience. Apply 
personnel dept. UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA, 3025 Walnut St. 
9 to 12, Monday thru’ Friday. An 
equal opportunity employer.

KNITTERS. Experienced on 
Jacquard, T. J. and T. A. Machines. 
Exceptional opportunity. Steady 
work. Top rates. Plenty overtime. 
Apply in person at once. NA-LOR 
KNITTING MILLS, 1027 Callowhill, 
Phila., Pa.

(34-36)

For Rent

FOR RENT. Washington Lane 
Apartments . Efficiency, and 1 and 
2 bedroom Apts. From $75 and 
up. Near Schools, Church, and 
transportation. Call. CA. 4-6388. 
DA. 4-2284. (35-36)

Ottawa. — Kanada pa
reikalavo, kad “Izvestijos” 
korespondentas V a si 1 i u s 
Tarasovas išvažiuotų.

Varšuva. —Lenkijoje yra 
8,500,000 už algas dirban
čiųjų.

DIDIEJI PIKNIKAI
Prašome įsitėmyti datas ir vietas 

piknikų, kurie įvyks 
jau neužilgo:

BALTIMORE, MI).
"Laisvės” paramai piknikas įvyks
Sekmad., Birželio 21 June

Vieta Slovak National Home and 
Park, 6526 Holabird Avė.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių piknikas 

įvyks

Sekmad., Birželio 21 June
Vieta Maple Park, Methuen, Mass. 
Bus įspūdinga meninė programa.

ryj. Kviečiame visus narius da
lyvauti šiame nepaprastame susirin
kime. Šią vasarą įvyksta LDS sei
mas liepos 2-3 dienomis; turėsime 
pasiųsti delegatus į šį suvažiavimą. 
Taipgi šiame susirinkime turėsime 
balsavimus už kandidatus j LDS 
Centro valdybą..

J. Jaskevičius, sekr. )35-36)



Kai kurios naujos mintys 
apie vaikų auklėjimą

Ką vaikai išmoksta per 
pirmuosius metus mokyklo
je? Tai gali atrodyti pa
prastas klausimas. Jie iš
moksta skaityti, rašyti, 
skaičiuoti — visa tai, kas 
paprastai yra sukoncent
ruota vaiko pirmuosiuose 
metuose mokykloje. Ne per 
seniausiai, tačiau, kai ku
rie psichologai pradėjo gal
voti, kad nors ir atrodo 
lengva nusakyti, ką vaikai 
išmoksta, bet kla u s i m a s, 
kaip jie išmoksta, nėra pa
prastas.

Vienas iš svarbiausių psi
chologo darbų aspektų yra 
surasti, kodėl kai kurie vai
kai turi sunkumų mokytis 
ir kaip padėti jiems tai 
nugalėti. Vaikai dažnai tu
ri sunkumų mokykloje, nes 
jie patys, kaip mokiniai, ne
gali įsižvelgti ii- įsitikinti, 
kad jie gali išmokti. Jie yra 
įsitikinę, kad jiems nepa- 
vvks. Vienas iš svarbiau
sių psichologo uždavinių 
yra atstatyti jų pasitikėji 
mą savimi ir parodyti, kad 
jie gali išmokti.

Psichologija viešose mo
kyklose yra palyginus nau
ja idėja JAV-ose. Ji buvo 
pradėta pirmoje šio šimt
mečio pusėje, kai pirmasis 
standardizuotas metodas 
buvo išvystytas nustatyti, 
kiek kiekvienas vaikas gali 
išmokti.

Mes galime stebėti, kodėl 
yra būtina matuoti vaiko 
mokymo išgales, nes atrodo 
gana lengva pasakyti, ko
kius jis turi gabumus iš to, 
kaip jis mokosi mokykloje. 
Tačiau, nors ir vaikas gal 
atrodo turi sunkumų moky
tis, tad dar nebūtinai reiš
kia, kad jis neturi inteligen
cijos.

Didelė mokyklos psicholo
go dalis praeina jam mėgi
nant surasti tuos vaikus, 
kurie potencialiai yra inteli
gentingi, bet dėl vienos ar 
kitos priežasties negalėjo 
mokytis tuo pačiu greičiu, 
kaip ir jų klasės draugai. 
Paimkim, pavyzdžiui, ber
niuką, galintį labai iš lėto 
rųo)cytis ir sunkiai einantį 
kartu su klase. Psichologas 
suranda, kad, nors jis turi 
didelių sunkumų save iš
reikšti, jis turi stebinančių 
sugebėjmų išspręsti proble
mas.

Stovėdamas prieš tokias 
galvosenos problemas, kaip 
atgabenti sugedusį laivą į! 
krantą, kad kaip greitai pa
dėti vaikui ištikus staigiai 
nelaimei, berniukas galėjo 
greitai surasti galimas išei
tis, atmesti tas, kurios atro
dė nepraktiškos, ir duoti 
teisingus atsakymus. Ta
čiau kadangi mokinys pats 
nusprendė, kad jis nelabai 
gabus, psichologo pirmas 
žingsnis yra jį paskatinti...

Apie Kubos užsienio 
prekybos reikalus

Londonas. — Vietos laik
raščiai darė apžvalgą Ku
bos užsienio prekybos. Ži
noma, Jungtinių Valstijų 
embargo prieš Kubą, daro
mas spaudimas į jų talki
ninkes, kenkia Kubos eko
nomikai ir apsunkina žmo
nių gyvenimą. Bet tuo pat 
kartu neduoda pageidauja
mų rezultatų ir Jungtinėms 
Valstijoms. Ne tik Jungti
nės Valstijos atstūmė arti
mą pirkėją, bet nesulaikė 
kitų kapitalistinių šalių 
prekybos su Kuba.

Su vienuolika kapitalisti

nurodyti jo nepaprastus su
gebėjimus ir mėginti pa
keisti jo įsivaizdavimą apie 

; save nuo nepasisekėlio į pa- 
sisekėlį.

Psichologas taip pat kal
bės su berniuko mokytojais 
ir jų prašys duoti jam dar
bų, kurių dėka jis galės pa
naudoti savo suge b ė j i m ų 

I stipriuosius punktus. Ir 
■ eventualiai jis gali būti pa
drąsintas pagerinti savo 
silpnąsias puses, praturtin
ti savo žodyną ir skaitymą. 
Kadangi jis nebebus įsitiki
nęs, kad jam nepasiseks, jis 
galės padėti daug daugiau 
pastangų išmokti.

Į kitą mokyklos psicholo
go pareigą įeina pasitari
mai su mokytojais apie mo
kinį, kurio gal būt jis nie
kad nematys. Mokytojas 
gali klausti: “Ką aš dary- 

i siu su tuo berniuku? Jis 
visą laiką su kitais mušasi!” 
Psichologui nereikia jo ma
tyti besimušant, bet jis su 
mokytoju turi išstudijuoti 
tokius klausimus,' kaip ka
da jis mušasi, su kuo jis 
mušasi ir kokiose apystovo- 
se, ką jis daro po mušty
nių? Tokiu būdu mokyto
jui gali pasidaryti aišku, 
dėl ko tas berniukas mu
šasi, ir nustatyti, kaip jis 
gali su tuo dorotis.

Neišvengiamai, kai kurie 
iš mūsų gali stebėtis, ar 
psichologinis priėjimas prie 
vaikų nepadaro jiems gyve
nimo perdaug lengvo. O ta
čiau kiekvienas žino, kad 
žmogus gali atsiekti beveik 
visko, jei tik jam buvo lem
ta paragauti bent kiek pa
sisekimo. Vaikas, kuris 
daugiausiai reaguoja į ne
pasisekimus, yra tas, kuris 
niekad nepažinojo pasiseki
mo. Reikia daug pasiseki
mo, kad būtų galima pri
taikyti nepasisekimus šiame 
gyvenime. Visa tai yra pa- 
grįsta kietais ir šaltais 

i moksliniais tyrimais. Moky
masis vyksta tiktai palan
kioje atmosferoje. Ir dėl 
šio naujo supratimo, kaip 
vaikai mokosi, kai kurie 
mokiniai mūsų viešose mo
kyklose randa (gal būt pir
mą kartą), kad ėjimas į mo
kyklą gali būti maloniu ir 
atlyginančiu bandymu.

ACNS

šaudymas gyvatėmis
Dar VII amž. m. e. jūrų 

mūšiuose graikų kariai nau
dojo keistą ginklą. Jie ap
mėtydavo iš specialių kata
pultų priešų laivų denius 
nuodingųjų gyvačių ir skor
pionų krepšiais.

Paryžius. — Prancūzija, 
siunčia į Kiniją savo amba
sadoriumi Licieną Paye, o 
iš Kinijos ambasadoriumi 
atvyks Haungas Chenas.

nių šalių Kubos prekyba 
padidėjo 1963 metais. Ypa
tingai jos prekyba padidėjo 
su Anglija, Prancūzija, Ma
roko ir Afrikos šalimis.

Anglija jau pardavė Ku
bai 400 autobusų ir jų ga
minimo kompanija padarė 
sutartį dar parduoti 1,000 
iki 1968 metų. Prancūzija 
pardavė 300 sunkvežimių, 
o dabar padarė sutartį par
duoti ir garvežių. Maroko 
susitarė pirkti Kuboje 250,- 
000 tonų cukraus, o Kubai 
mainais pristatyti grūdų ir 
fabrikinių gaminių.

Kraštutinybė
Tokie sviete yra dalykai, 

ir tu nieko nepadarysi. Ne
žiūrint, kokį tu liežuvį kal
bėsi, kaip tas mano kaimy
nas sako, lietuviškai, ang
liškai, ar arabiškai, bet jei
gu esi žmogus, tai tu ir 
mislysi, ir kalbėsi, ir darysi 
kaip visi žmonės.

Mes, imigrantiniai lietu
viai Amerikoje, beveik visi 
esame savamoksliai. Ypa
tingai dauguma esame sa
vamoksliai rašyboj. Būnant 
tokiais, dažnai pas mus 
įsigyvena koks negeistinas, 
arba net ir kvailas papro
tys rašliavoje ir mes jo lai
komės, kartais manydami, 
kad mes stačiai auksinę 
plytą turime pavidale to 
papročio. Kai kada užsišpi- 
riame ko neišmokti, ir tu 
mums nieko nepadarysi.

Gan plačiai yra paskly
dus pasakaitė tarp lietuvių 
laikraštininkų, kurią j i e 
mėgsta dažnai pakartoti, 
kai atsitinka jiems kalbėti 
apie reikalingumą išmokti 
taisykliškai rašyti. Jie sa
ko, pavyzdžiui, vienas vy
ras parašęs straipsnelį ir 
pasiuntęs jį laikraščiui. Ra- 
švdamas nevartojęs jokių 
skiriamųjų ženklų. Todėl 
redakcijai parašęs, kad jis 
visus skiriamuosius ženk
lus surašęs ant atskiro po
pieriaus ir sykiu su raštu 
jiems pasiunčias. Jeigu 
jiems kokiu ženklų reikalin
ga, tai lai jie iš ten pasiren
ka.

Tai gal -ir kraštutinio ti
po pajuokos pasaka, taiko
ma tiems, kurie nebando iš
mokti rašliavos taisvkliš- 
kai. Bet gal ji ir reikalinga, 
idant privertus tuos išmok
ti rašliavos taisykles, kurie
prie to nerangus.

Kada tokie dalykai atsi- I . 
tinka pas nelabai laimingus ; 
lietuvius imigrantus Ame
rikoje. tai tas kaip ir natų-
ralu. Vargingose gyvenimo 
aplinkybėse esi priverstas 
kartais apsilenkti su dau
geliu reikalingu taisyklių. 
Bet kad panašūs dalykai 
galėtų būti pas tokius kul
tūringus žmones, kaip an
gliškai kalbančiose šalyse, 
kaip Amerikoje, arba Ang
lijoje, tai stačiai neįtikėti
na. O visgi taip yra kartais, 
kaip ir pas mus. letuvius.

Balandžio 12 d., 1964, 
The New York Times telpa 
Donald Adamso rašliavos 
kritika. Ir koki jis stebėtiną 
dalyką mums praneša, su
rišta su rašyba. Jis rašo, 
kad tūlas Beckett parašęs 
knygą “The Way It Is”, ku
rioje nėra jokių skiriamųjų 
ženklų. Polly Bloom irgi 
panašų dalyką padarius, 
par a š y d a m a “Ulysses”. 
(“Ulysses” knygą parašė ne 
P. Bloom, o Joyce. —Red.)

Bet kas gal bus kraštuti- 
niausia,. tai kad Timuthy 
Dexter parašęs knygą, ku
rioje visi atskiriamieji žen
klai sugrūsti į atskirą kny
gos dalį. Autorius pataria 
skaitytojui pasirinkti, kuris 
jam ženklas patinka geriau 
ir ji padėti ten, kur jis nori!

Žmogau, kaip toli gali iš
krypti iš vėžių? Tai dar 
toks dalykas negirdėtas: 
jau ir pats skaitytojas tu
rėsi pasirinkti skiriamuo
sius ženklus, skaitydamas 
knygą. Tai biški' “some- j 
thing”, ar ne ?! i

A. Gilman

DAUGIAU VILNIAI
1 SVEIKINIMŲ

Dar nebuvo paskelbti šie 
asmenys, įteikę “Vilnies” 
suvažiavimui sveikinimų:

Anna Phillipse, iš Stam
ford, Conn.................. $10.00

Petras šolomskas .. 5.00
Mary Kreivėnienė . 2.00

Sveikina
(Telegrama)

SVEIKINU
Su Gegužės Pirmąja, mie

li broliai ir sesės! Linkiu 
jums visiems laimės, sėk
mės gyvenime, darbe.

H. Zimanas

Su Gegužės Pirmąja svei
kinu visus d rau gus bei 
drauges!

Justas Paleckis
Vilnius

Rašytojas Jonas Šimkus 
ir jo žmona Elena sveikina 
visus laisviečius su Gegužės 
Pirmąja.

Niujorke lankėsi 
V. ir M. Zenkevičiai

Praėjusį savaitgalį Niu
jorke lankėsi TSRS amba
sados Washingtone Il-asis 
sekretorius Vytautas Zen
kevičius su žmona Maryte. 
Be kitko, jiedu apsilankė 
Pasaulinėje parodoje, taip
gi dalyvavo Aido choro 
spektaklyje; matė operetę 
“Paulettą.” Čia svečiai su
sitiko su daugeliu bičiulių.

Pirmadienį abudu Zenke
vičiai išvyko atgal į Wash- 
ingtoną.

Iš Gegužės Pirmosios 
demonstracijos

Gegužės Pirmosios minė
jimas Niujorke (praėjusį 
penktadienį) praėjo sėkmin
gai. Šiemet žmonių demon
stracijoje dalyvavo daugiau 
nei pernai.

Pirmininkavo laikraščio 
“Workerio” redaktorius E- 
rik Bert. Sakė kalbas visa

■ eilė veikėjų —r iš darbo uni- 
iš įvairių organizacijų.

5 Kalbėjo ir laikraščio “Ca
tholic Worker” atstovas. 
Jis, be kitko, reikalavo, kad
JAV būtų panaikintas vers
tinas į kariuomenę ėmimas 
(draftas).

Priimta visa eilė rezoliu
cijų, pasisakant svarbiau
siais dienos klausimais.

Jaunųjų vyrų grupė pro
tarpiais gražiai dainavo.

Kuba veiks prieš 
JAV lėktuvus

Havana, — Balandžio 30 
dieną Japonijos ambasado
je buvo suruoštas banketas. 
Kalbėjo Kubos premjeras 
Kastro. Jis sakė:

“Kuba yra pasirengus su- 
normalizuoti reikal u s su 
su Jungtinėmis Valstijo
mis... Bet, jeigu JAV nori 
karo, tai bus karas... Mes 
ginsime mūsų nepriklauso
mybę bile kaina ir nepai
sant kas atsitiktų. Mes lai
komės aiškios politikos, ne
same. silpni ir nepasiduosi
me JAV grūmojimams”. 
Jis sakė, kad Kuba neleis 
JAV lėktuvams virš jos 
skrajoti.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Povilas Rainys

Gegužės 4 d. sukanka vieneri metai, kai mirė 
mano mylimas vyras Povilas. Su liūdesiu miniu 
šią sukaktį.

' —Adele Rainienė, žmona
Brooklyn, N. Y.

Aidiečių spektaklis buvo 
spalvingas ir įdomus

Aido choras, kaip žinia, 
praėjusį sekmadienį Švabų 
salėje, Brooklyne, suvaidi
no dviejų veiksmų operetę 
“Paulettą.” Kadangi “Lais
vėje” apie šį spektaklį iš 
anksto plačiai rašė choro 
korespondentė H. F., tai čia 
apie‘jos turinį-ir nerašysi
me. Užtenka priminti, kad 
pastatymas buvo spalvin
gas, gražus, įdomus. Ir so
listai ir choras savo parti
jas, man atrodo, atliko pui
kiai.

Vyriausias roles turėjo: 
Elena Brazauskienė, Au
gustinas Iešmantą, Nele 
Ventienė, Victor Becker ir 
Tadas Kaškiaučius. Mažes
nes: Koste Rušįnskienė, 
Nastė Buknienė, Ona Čepu
lienė, Vera Bunkienė, Ona 
Kazlauskienė.

Vadovė-dirigentė — cho
ro mokytoja Mildred Stens- 
ler, akompanistė—Ann Sa-! 
ly, suflerė — Helena Fei- 
ferienė.

Sakau: spektaklis buvo 
spalvingas. Spalvingas bu
vo jis ne tik dėl gražių dai
nų—solistų ir choro, o ir sa
vo kostiumais. Visi aktoriai- 
solistai darė gražaus įspū
džio. O tos aidietės!.. Kaip 
jos išmintingai, kaip gra
žiai pačios susitaisė kostiu
mus! Rodos, netikėtum, kad

Iš laiškų
Gerb. Drauge Mizara!

Sveikinu Jus ir Jūsų žmo
ną su Gegužės Pirmąja. 
Linkiu geros linkmės ir 
sveikatos. 

I »

Aš tik ką gavau žurnalą 
I “Šyytųrį” Nę. 5.; Jame yra 
laiškai, rašyti Skvirecko A. 
Smetonai. Būtų gerai, jei
gu atspausd i n t u m ė t juos 
“Laisvėje.” Žinoma, dar jie 
nėra visi atspausdinti, bus 
dar ir daugiau.

Prieš kiek laiko tilpo 
“Laisvėje” apie “Tėvynės 
Balso” konkurso laimėtojus. 
Tarp laimėtojų buvo ir ma
no vardas.

Neseniai gavau tas dova
nas, kurios buvo mums skir
tos. Kristijono Donelaičio 
“Metus’ ’ir 10 atvirukų su 
V. Jurkūno ir V. Kalinaus
ko piešiniais. O prie to dar 
keturias dideles knygas — 
“Lietuvių liaudies menas.” 
Tai dideli albumai — virš 
2,000 piešinių ir paveikslų.

Draugiškai,
J. Gaidys 

Maynard, Mass.

New Yorkas. — Dvylika 
laivelių privilko prie kran
to lėktuvnešį “Forrestal” 
publikos apžiūrai. Laivas 
yra 78,000 tonų įtalpos, 1,- 
040 pėdų ilgio. Jo pastaty
mui ir įrengimui išleista 
apie du šimtai milijonų do
lerių.

jos pačios taip rūpestingai 
ir puikiai galėtų pasisiūdin
ti tokias sukneles — atrodė 
kaip kokios princesės !

Tarpaktyje buvo pakvies
tas spektaklyje buvęs TSRS 
ambasados Washingtone II- 
asis sekretorius Vytautas 
Zenkevičius tarti keletą žo
džių. Jis nuoširdžiai pa
sveikino publiką ir aidie- 
čius. Pagyrė chorą ir jo 
mokytoją už gražų spek
taklį ir palinkėjo aidiečiams 
ilgiausių metų ir vis tokios 
pat energijos ir ryžto,, ko
kį ligi šiol parodė.

Dėl puikaus spektaklio su
ruošimo, aišku, vyriausias 
nuopelnas priklauso ener- 
gingajai ir sumaniai moky-} 
tojai Mildred Stensler! Gar
bė jai!

Garbė ir visiems aidie
čiams.

Šiuo savo spektakliu ai- 
diečiai gražiai apvainikavo 
savo žieminio sezono dar
bus, pastangas ir talentus.

Žmonių buvo apsčiai. Bu
vo nemaža atvykusių iš ki
tų miestų. Ale ir oras pa
sitaikė puikus — tikra pa
vasariška diena!

Tiek aš turiu pasakyti apie 
“Paulettos” suvaid i n i m ą ; 
gal kiti korespondentai pa
rašys plačiau. Ns.

Organizacijų dėmesiui
Amerikinis sveturgimiams 

ginti komitetas šaukia la
bai svarbią konf e r e n c i j ą 
apsigynimo reikalais. Kaip 
žinia, komiteto byla turi pa
siekti šalies Aukščiausiąjį 
Teismą. Apeliacija ruošia
ma. O tai paliečia ne tik 
lėšų klausimą, -bet paruoši
mą visuomenės opinijos, 
kad ji surpastų, kaip jos Į 
reikalai šioje byloje yra pa-’ 
liečiami.

Kaip žinia, Justicijos de- 
partmentas reiaklauja, kad 
komitetas registru o tusi 
kaip “komunistų fronto or
ganizacija.” Aišku, kad ko
mitetas su tokiuo reikalavi
mu niekados nesutiks. Ir tai 
turės būti išspręsta Aukšč. 
Teisme.

Konferencija įvyks gegu
žės 23 d., 1 vai. popiet, Ho
tel Woodstock, Crystal 
Room, 127 West 43rd St., 
Manhattane. Komitetas la
bai prašo, kad lietuvių or
ganizacijos išrinktų ir at
siųstų delegatus. Visos kuo
pos ateinančiuose susirinki
muose turėtų šį klausimą 
aptarti ir išrinkti delega
tus.

AŠTUONI JAUNUOLIAI 
UŽPUOLĖ KRAUTUVĘ
New Yorkas. — Balan

džio 29 d., prieš 5 vai. popie
tyje, Harleme, aštuoni jau
nuoliai užpuolė senų drabu
žių Sugarų krautuvę. Jie 
peiliu vietoje nudūrė Suga- 
rienę, 50 metų amžiaus, o 
jos vyras gavo šešias žaiz
das ir guli ligoninėje. Ra
šant, užpuolikai dar nebu
vo suimti. Sugaris sako, 
kad jie buvo nuo 15 iki 20 
metų amžiaus.

New Yorkas. — Policijos 
viršininkas M. J. Murphy 
sako, kad policijai daug pri
meta nepelnyto brutališ- 
kumo.

Brooklyhas. — Policija 
areštavo George Whitmore 
ir daro išvadą, kad jis nu
žudęs Minnę Edmondienę, 
46 metų, ir dvi merginas— 
Janice Wylie ir Emiliją 
Hoffertę.
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įvyks didelis, 
puikus koncertas

Sekmadienį, gegužės 17 
Fraternal Clubhouse salėje, 
110 West 48th St., Manhat
tane, įvyks didelis, gražus 
koncertas, kuriame daly
vaus ir mūsų aidiečiai. Pra
sidės 2:15 vai. popiet.

Programoje dalyvaus:
Ukrainiečių Dniepro šo

kėjai.
Lietuvių Aido choras, va

dovaujamas Mildred Stens
ler.

Puertorikiečių gitaristų - 
dainininkų ansamblis.

James Stafford, įžymus 
pianistas.

Morris U. Schappes, isto
rikas.

Jesus Colon, rašytojas’ir 
prelegentas.

Casimir Nowacki, visuo
menininkas, kuris spektak
lyje pirmininkaus.

Šis koncertas - spektaklis 
ruošiamas ispanų kalba lei
džiamo pažangaus laikraš
čio “La Nueva Voz” nau
dai.

Įėjimas—99 c. asmeniui.
Rengėjai nuoširdžiai pra

šo Niujorko lietuvius, kad 
skaitlingai dalyvautų pa
rengime.

VOKIEČIAMS JAV 
STATO KARO LAIVUS

Bona. — Jungtinės Vals
tijos jau stato Vakarų Vo
kietijai tris atominius k#Ao 
laivus naikintuvus. Už kiek
vieno laivo pastatymą bus 
sumokėta po $50,000,000.

Bona. — Tarp Vakarų 
Vokietijos kanclerio Erhar- 
do ir vakarinio Berlyno 
majoro Brandto yra daug 
nesutikimų. k

Washingtonas. — Numa
toma, kad gegužės. 6 d. bus 
Senate, balsuota už civilinių 
laisvių bilių. •

. Chicago. — Vėl prasidėjo 
teismas tymsterių unijos 
vado Jameso Hoffa iar sep
tynių jo bendradarbių.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės 5 d., 7:-30 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susiri
kime, nes bus rinkimai Centro Val
dybos ir Seimo delegatų. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti. (35-36)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos svarbus susi

rinkimas įvyks trečiadienį, gegužės 
6 d., 7:30 vai. vak., 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Prašome visus 
narius dalyvauti šiame susirinkime. 
Turėsime balsavimus Centro Valdy
bos, ir kuopos sekretorė nori visus 
dalyvius gerai pavaišinti; turėsime 
karštos kavos ir skanių pyragaičių 
iki soties.

Kurių duoklės jau laikas mokėti, 
f ateikite ir užsimokėkite—nesusispen- 
| duokite. P. Babarskas, sekr.
t (35-36)f.

OZONE PARK ”7
LLD 185 kp. susirinkimai 

įvyks gegužės 12 d., 2 vai. pojr 
piet, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai prašomi dalyvauti 
ir atsivesti naujų įstoti į kuo
pą. Valdyba

: SEPTINTOJI
: DIDŽIOJI SAVAITĖ :
; * * * *
• Nesusipratimas apie įvykius ;
; gyvenime, pradeda nepaprastą !
; avantiūrą Maskvoje... < i

“DIMKA”
EKSTRA: i

“ULANOVA” >
; jos gyvenimas ir menas. < 
Durys atdaros kasdien 11:45 ryte ;

; CARNEGIE HALL CINEMA ; 
7th Ave. ir 56th St.

Tel. PL. 7-2131




