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Ypač per vasaros karščius 

nunku ‘Laisvei” išsiversti fi

nansiškai. Visus laisviečius 

prašome padėti.

5-tas puslapis

V. Bovinas

AMERIKOS LIAUDIS KOVOJE
PRIEŠ KARA

Šių metų Gegužės Pirmo- demonstraciją dar tose pa- 
sios pagrindinė tema mūsųjčiose militarinėse. rudinėse 
šalyje buvo — baigimas ka-.ir su tais medaliais, kuriais 
ro Indokinijoje, taika pa-) jie buvo apdovanoti kaip 
šaulyje. Ne viskas gerai garbės herojai už žudymą 
ir vidiniame šalies gyveni- Indokinijos kovotojų ir ne- 
me. Apie 5 milijonai bedar-’kaltų civilių žmonių. Bet 
bių, vyksta kova prieš ra
sizmą, kiti milijonai gyvena 
skurde, kas metai didėja 
vagystės, ginkluoti apiplėši-

tikai. Moralinis smukimas

dabar jie jau kariai už tai
ką, už baigimą karo dabar, 
besąlyginiai, už teisimą tų, 
kurie atsakingi už neteisė
tą žmonių žudynę.
Jie dabar Washingtone, pri
artėję prie Kongreso rūmų, 
nuplėšę n u o savo rudinių 
“herojų” medalius ir raiš
čius — metė juos agreso
riams, kaip šalies ir žmoniš
kumo gėdos simbolius!

š- Veteranai už taikos ofensyvą
Vietnamo veteranai Wa-

siliečia su karo padariniais 
Vietname. Juk tik materia
liniai Vietnamo karas iš 
Amerikos žmonių atima bi
lijonus dolerių. Pati savai- 
mi karo moralė moko žmo
gų — žudyti žmogų, 
kiaušiai tai parodo Mylai 
tragedija leitenanto Cal- shingtone ne tik demons- 
ley teismas, kareivių liudiji- truoja, bet ir dramatizudja

i kriminalinius karo veiks-
Todėl baigimas karo Viet- mus. Kongreso ir spaudos 

name, taikos klausimas taip atstovams jie ne tik pasako- 
griežtai ir aktyviai šiandien ^e^.įr P^i’odo, kaip atli- 
iškyla Amerikos visuomenė- ko tragiškas genocido scenas, 
je. Daugiau ir daugiau Kon- Scott Camil sakė: “Aš pats 
greso atstovu, visuomeni- žudžiau beginklius — mo- 
ninkų, intelektualų, studen- teris ir vaikus”. Toliau Ca- 
tu atsisako remti Nixono pasakoju, kad JAV ka
karine politika. Vyksta pa* rinė vadovybė reikalaudavo 
kitimai AFKCIO unijų va- iš eilinių karių už vieną žu- 
dovybėje ir eiliniuose na
riuose. I 
žmogus atsisako pripažinti 
JAV agresiją prieš mažą 
Vietnamo šalį, kuri randa- 

.** si už tūkstančių mylių — 
’ Indokinijoj. O sykiu ten 
žudomi ir Amerikos geriau
si jaunuoliai. Vėliausios sta
tistikos rodo, kad Vietnamo 
karo laukuose jau žuvo 45,- 
000 amerikiečių, o sužalotų, 
invalidų turime 297,771. Tai 
yra ko susirūpinti.
Prieš atominio karo pavojų

Mūsų kova prieš imperia
listinę agresiją Indokinijo
je — yra kova už taiką pa
saulyje. Tai kova prieš plė
timą karo, atominio ginklo 
pavojų, prieš destrukciją ir 
gyvybės žudymą. Taikos 
darbą vaizdingai išreiškia 
poetas A. Venclova savo ei
lėraštyje, kurio pirmąjį pos
mą norisi cituoti:

O, dar ne laikas 
baigti, kas pradėta, 

Kas dirbta metais, 
K tūkstančiais dienų...

Apginti reikia
mylimą planetą,

Kad ji krūvom 
nevirstų akmenų,

O būtų sodas, 
žydintis ir jaunas,

O būt erdvė, garsų, 
spalvų pilna,

O būtų potvynis 
gyvybės sraunas,

Kad ji visa skambėtų
7: lyg daina...
Taikos judėjimas Ameri

koje jau nėra mažumos pa
sišventusių idealistų. Tūks
tančiai tų, kurie prieš du 
tris metus demonstravo už 
•JAV karinę politiką, šian
dien demonstruoja prieš 
karą. JAV istorijoje dar 
taip nebuvo, kad veteranai 
dalyvautų ir vadovautų 
demonstracijose prieš ka
rą, kuriame jie kariavo. 
Vietnamo veteranai atėjo į

m ai.

vusį amerikietį, užmušti 10 
Sveikai galuojantis vietnamiečių, nepaisant, kas

jie nebūtų — vyrai, moterys 
ar vaikai.

Floridietis veteranas, mo
kytojas Walsh pasakoja, 
kad jis mylėjęs savo šalį, 
bet dabar, jis sakė, “kas 
vyksta Vietname —man yra 
gėda”. Dar griežtesnis Yale 
universiteto teisės skyriaus 
studentas John Kerry, kuris 
Vietnamo kare tris kartus 
sužeistas, apdovanotas si
dabro ir kitais medaliais — 
dabar jis jau vadovauja ko
vai už taiką Vietname, skel
bia karą karui. Kerry pa
reiškė JAV Kongreso atsto
vui, kad Amerikos kariai 
atsisakys kariauti Indokini
joje, jeigu greitu laiku šis 
karas nebus sulaikytas. O 
tai jau vyksta ir dabar. Se
natorius Mike Mansfieldas 
iškėlė faktus, kad amerikie
čiai kareiviai jau užmušė 
209 savo armijos vadovus— 
karininkus.

Veteranas Kerry smerkia 
Nixon o
politiką. Jis pabrėžė, kad 
“kalbomis apie
ėjimą iš Indokinijos, negali
ma nuplauti šio karo krau
ją. Aiškiai ir atvirai vetera
nas sakė Nixonui: “Kuomet 
jūs ginkluojate žmones ir 
įsakote jiems kariauti —tai 
nėra taika, tai yra karas”. 
Tame ir y ra Vietnamo karo 
tragedija, imperializmo ag
resija — Nixonas žino, kad 
be Amerikos ginklų ir ar
mijos Saigono valdžia su
grius. Ta valdžia nėra žmo
nių valdžia.

Balandžio 24 darbas 
nebaigtas

Balandžio 24-tos prieška
rinę demonstraciją negali
ma vertinti komercinės 
spaudos duotais skaičiais ir 
aprašais. Ta spauda skelbė, 
kad Washingtone taikos ei
senoj e dalyvavo 250,000

“vietnamizacijos”

garbingą” iš-

maršu o to jų. Eisena 
visa demonstracija. Kiek 
pilnesnį skaičiai sako, kad 
Washingtone už taiką de
monstravo apie 500,000. San 
Francisco
— 300,000.

Tai skaitlinės iš dviejų 
didmiesčių. O taikos eisenos, 
demonstracijos tą dieną ir 
tą savaitę vyko daugelyje 
kitų miestu gatvėse ir sa
lėse. Sakysime, taikos eisena 
vyko ir Miamyje, tačiau vie
tinė spauda “užmiršo” ją 
minėti ir skaičiuoti. Vadi- 

Inasi, šiuo metu taikos rei
kalauja milijonai Amerikos 
žmonių.

Antikarinis judėjimas ne
prasidėjo ir nesibaigė su ba
landžio 24-ta — jis vyko 
prieš balandį ir vyks toliau. 
Šis pavasarinis taikos ofen- 
syvas vyks gegužyje ir eis 
toliau, kol galutinai bus 
baigtas kriminalinis karas 
Indokinijoje. Kova už taiką 
vyksta Vietname ir nami
niame fronte. Prieš Vietna
mo žmonių žudymą kovoja 
Amerikos universitetų stu
dentai, intelektualai. AKova, 
už skurdo ir bedarbės paša
linimą, prieš aukštus mo
kesčius ir gyvenimo kainas
— sykiu yra ir kova už bai
gimą karo Indokinijoje ir 
kituose rajonuose.

žinoma, prieš taikos vei
kėjus ir kovotojus naudoja
ma represijos. Washingtone 
pakankamai yra areštuotų. 
Amerikos kalėjimuose lai
komi taikos veikėjai, kaip 
Angela Davis, Bobby Seale, 
Eric Huggins ir daug kitų. 
Tai tokia esmė pavasarinio 
taikos ofensvvo, Gegužės 
Pirmosios. Akivaizdoje di
dėjančio taikos aktyvumo, 
šalies prezidentas Nixonas,

“Laisvės” skiltis bevartant
metų 

demonstracijoje Priešfašistinio Susivieniji
mo Komitetas išleido parei
škimą prieš ruošiamą misi
ją Amerikon Kauno Uni
versiteto profesoriui M. 
Biržiškai. Jis atvyksta? ne
va su tikslu “išvaduoti” 
Vilnių. Pareiškimas baigia
mas: “Šalin visokius, kaip 
vietinius, taip ir importuo
tus fašistinius makliorius! 
Kovon prieš lietuviškąjį fa
šizmą.”

Kovon prieš fašizmą ir 
už pagalbą Lietuvos darbi
ninkams ragina ir Ameri
kos Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Centro 
Biuras savo pareiškime.

Kaune ablavos ir areštai 
ir tebesiaučia fašistinis te
roras visoje Lietuvoje.

Pabaigoje šių metų Kau
ne nuteisiamos trys komu
nistės: Fuksaitė 5 metams, 
Karlikaitė — 4 metams ir 
Volonskaitė 3 metams kalė
ti.

Bedarbių Veikla
Visur vyksta demonstra

cijos, reikalaujančios pašal
pos bedarbiams. Bostone 
rfraršuoja 30.00(1'; Philadel- 
phijoj — 35,000; New Yor
ke—40.000.

Gruodžio 7 d. iš ivairių 
miestų bedarbiai pėsti mar- noma, nebuvo galima tuo- 
--- ------- --- - ■ ■.-----------  met įmatyti. Kaip mes ame

rikonai sakome, “hindsight” 
bet kas lengvai ižfūri ir ga
li būti labai gudrus po lai
ko.

Scottsboro Byla
Mirtin nuteisti 8 negrai 

jaunuoliai Alabama valsti
joje. Jiems sudarytas ne
teisingas kaltinimas, būk 
jie išnrievartave dvi baltas 
moteris. Prieš ši sąmokslą 
nužudvti 8 nekaltus jau
nuolius kilo didelė protes
tų a u d r a. Kom. Parti i a, 
darbo unijos ir pažangios 
organizacijos dėjo visas pa
stangas juos išgelbėti, ir 
dalinai navvko — jie nebu
vo nužudyti.

Angliakasių
Birželio mėn. 

Pennsylvanijos 
(angliakasiai) 
kova į Ohio, Illinois ir Ken
tucky valstijas. Nacionali
nė Mainierių Unija šiai ko
vai vadovauja. Streikuoja fig. Daug sužeista ir ika- • 1 • J /A /A /A ZA • T’T’ ■ ’ a •

šavo link sostinės Wash-' 
ingtono. Šimtai tūkstančių 
eidami gatvėmis reikalavo 
“bedarbiams apdraudos, pa
šalpos ir duonos.” Policija 
maršuotojus laiko apsupus 
iš visų pusių. «

Taigi, šiandieną teikia
ma bedarbiams pašalpa, bu
vo sunkiai iškovota karin
gųjų bedarbių.
Amerikos Komunistu Par

tijos Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras ragina: “Į 
darbą visose Kom. Parti
jos ir Darbo Unijų Vieny
bės Lygos kovose; už be
darbių reikalus, prieš algų 
kapojimą, už ateivių gyni
ma, prieš naujo karo pa
vojų. Į tas kovas traukime 
visas mūsų lietuviu darbi
ninkų organizacijas.”

Frakcijos
Šiais metais įvyksta pasi

dalinimas mūsų gretose. 
Dalis veikėjų atskyla ir 
prasideda stiprūs frakci
niai kivirčiai. Gimsta “sklo- 
ka”.

Šis politinis pasidalini
mas daug žalos pridaro mū
sų pažangiajam judėjimui. 
Dabar žiūrint, matosi, kad 
būtu buvę galima išvengti 
dalies tų ginčų, bet tai. ži-

matyt, nepaveikiamas. Pas
kutiniam savo interviu (ba
landžio 30) su spaudos ats
tovais, jis dar vis laikosi se
nos karo politikos — atsisa
ko ištraukti JAV karines jė
gas iš Indokinijos. Vadina
si, kova už taiką turi didėti 
ir aktyvėti.

ANTROJI BAZILIKOS JAUNYSTĖ
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bazilika —XV amžiaus pradžios statinys — 
didžiausias gotikos stiliaus paminklas Lietuvoje.yra

Tiesa, ryškius pėdsakus čia paliko ir vėlesnės epochos, 
nes pastatas ne kartą nukentėjęs nuo gais^ųir karų, 
buvo restauruojamas, perstatomas. "****

Dabar bazilika—svarbiausiųjų Tarybų Sąjungos ar
chitektūros paminklų sąraše, ją saugo valstybės įstaty
mai. Neseniai bažnyčioje atlikti kruopštūs vidaus re
stauravimo darbai: paauksuotos altorių kolonos ir pa
veikslų rėmai, atnaujinta garsioji E. Andriolio paveikslų 
kolekcija, puošianti jos sienas.

Pavasarį pastatas paskęs pastoliuose: prasidės fa
sado restauravimo darbai. Kauno miesto municipali
tetas jau paskyrė reikalingas lėšas, restauravimp dar
bams vadovaus prityrę specialistai.

Nuotraukoje — vienas Bazilikos interjero vaizdų: 
neogotikinė koplyčia, kurią dabina freskos, puošni me
džio drožyba, skliautai. M. Ogajaus nuotrauka

llaikotarpiu mūsų'meninin-(džio mėn. Ji plačiai marš
kai dalyvauja plačiai tarp- rutuoja po visas mūsų ko- 
tautinėje veikloje ir bend- lonijas su prakalbomis, 
rai lavinasi chorvedystėje, pranešdama jos įgytus pa- 
dainų, teatro ir šokių me- tyrimus. įdomi kelionė li
ne, žodžiu — mūsų meni-!įdomūs jos raportai, mums 
ninkai dirba ir lavinasi vi-! pateikti raštu ir gyvu žo- 
sose meno šakose.

V. Bovinas, LMS sekr.J 
veda Meno Skyrių “Lais-j 
ve j e” ir daug rašo. B r. Ša-' 
linaitė, apart mokymo cho-! 
rų, važinėja su paskaitomis 
ir bendradarbiauja Meno 
skyriuje. Ši draugė pramo
kė, pralavino daug mūsų 
menininku ir chorvedžių.

Kiti metai, bet kovos 
tos pačios 

metais aštrėja be-’yusi pirkiniais, 
kovos. Detroite po- pamačiusi 
ir Fordo mušeikos prisėdo salia, 

kruvinai puola alkanų be
darbiu maršavimą. Kova 
ėjo pusantros valandos, 4 
maršuotojai ant vietos nu
žudyti; 50 sužeista. Vienas 
nužudytų Joe.York, Jaunų
jų Komunistų Lygos orga* 
nizatorius. Žuvusiųjų York, 
Len, Bušsell ir Deblasio lai
dotuvėse dalyvauja 70,000 
Detroito darbininkų-kiu.

Gruodžio mėnesi įvyksta 
bedarbių eisena į Washing-! 
toną. Dalyvauja daugelis ir Į 
lietuvių bedarbių.

Ateivių Persekiojimas
Vedama kova prieš var

žymą ateiviu teisiu, prieš 
Kongreso priimtą Dies bilių. 
Daugelis žymiu rašytoju, 
kaip Theodore Dreiser. Mi
chael Gold. 
fen.s, Elmer Rice, Edna St. 
Vincent Millay ir kiti drū
čiai pasisako prieš šį bilių. 
Teko ir man dalyvauti vie
name posėdyje Kongreso 
komisijos apklausinėjime. 
Kalbėjau kaipo ateiviu čia- 
gimusi dukra, varde ateiviu 
vaiku, kurie irgi kenčia di
dele diskriminacija del to, 
kad jų tėvai ateiviai.

Veteranų Veikla

Streikas
streikuoja 
mainieriai 

ir plečiasi

iki 40,000 mainierių. Har
lan, Kentucky, streikieriai 
išmesti iš kompanijos na
mų, įsikuria šėtrose užmie
styje ir ten gyvena. Polici
ja užpuola šių šėtrų gyven- 
2— Iš mūsų veiklos 
tojus ir nužudo 3 mainie- 
rius.

Menas Puoselėjimas
Meninė veikla pas mus 

pasiekia dideles aukštumas. 
Įvyksta Tarptautinės Cho
rų Federacijos piknikas 
Klasčiaus parke, Maspethe. 
Dalyvauja viso 16 chorų — 
finų, rusų, ukrainų, vengrų, 
jugoslavų, serbų, graikų, 
žydų, amerikiečių ir lietu
vių — Aido, Bangos, Ly
ros iir Sietyno chorai. Šios 
sueigos pagrindinį darbą 
atlieka mūsų lietuviai me
nininkai, nes kitų tautų 
chorai atvyko į mūsų lietu
vių koloniją ir parką. Šiuo

1932 
darbiu

Elena N. Jeskevičiūtė
Jub. Kom. Narė

(Vaizdelis iš gyvenimo)
Į autobusą įlipo nebe jau

na moteris. Atsisėdo prie 
lango ir jau ruošėsi skaity
ti knygą. Tuo tarpu įsiropš- 

| te skaistaveidė, apsikro- 
kolūkietė 

anają, tuoj

— Sveikutė. O t seniai ma
tyta !

— Sveika!
— Kur važinėjate, kur 

gyvenate, ar ženota, kiek 
šeimos augini? — daugybę 
klausimų pažėrė buvusi kai
mynė.

Tačiau šitoji buvo santūri 
moteris, dar viešoje vietoje, 
autobuse atsakinėjo labai 
trumpai.

— Aje... neženota... 
Tai kodėl?

— O aš nemažą būrelį au
ginu. Pradžioj—buvo sun
koka. Bet mudu nepabūgom. 
Nėjome niekur iš savo kai
mo, iš savo kolūkio. Juk ši
tiek suminta takeliu, šitiek 
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Lincoln Stef- Tai, sakote, vieniša. P ko- 
’ 1 • 1 1 V • *1 ♦ • •kia buvote šokėja, daininin
kė. Pameni, kai keturios 
poros išeidavome šeinį šok
ti, kokia buvai lengvutė, 
kaip drugelis. O jau tos 
dainos, tas balselis, kaip 
varpelis. Kai užtraukdavai, 
tuoj visi būriu apstodavo.

— Taip. Jau viskas pra
eityje. Nors vieniša, tačiau 
nelaiminga nesijaučiu.

— Šiais laikais vienišu ir 
duoneliau jaučių nėra — vi-

Liepos mėn. sąjūdis tarpe sais rūpinasi valstybė. Gau- 
veteranų. Jie reikalauja iš- site pensiją, o kai jau visai 
mokėti eks-kareiviams pa- pavargsite — yra : 
žadėtus bonusus. O Hoove- 
rio valdžia skelbia jiems 
karą. 10,000 jų demonstruo
ja sostinėje, ir valdžia bru- 
tališkai juos puola su tan
kais, durtuvais ir gazinė- 
mis bombomis. Toje kovo
je žuvo lietuvis eks-karei- 
vis Vincas Juška, chikagie-

, seneliu 
namai. Ir kodėl nesiryžote, 

! juk tiek turėjote gerbėjų?.. 
— vis nedavė ramybės pa
šnekovė.

— Kodėl nesiryžau? O 
todėl, kad mūsų jaunystėje 
buvo didelė nelygybė. Ište
kėti į ūkį reikėjo pasogos, 
už tarnautojo :— reikėjo bū
ti gražiai, kad tave kaime 
išsirinktų iš kitų, o trečia 
galimybė — tekėti už tokio 
paties, kokia esi. Pabijojau 
vargo. Aš svajojau sukur
ti gražią šeimą, būti gera 
žmona ir motina, o kad man 
skirtasis žuvo karo audro
se, taip, tu r būt, reikėjo. 
Ar maža liko po karo į ma
ne panašių? Protingas ne
smerks. O kad mano pa
vardės galūnė nepakeista, 
nesisarmatiju aš ją ištarti 
garsiai.

— Taigi, taigi,—susimąs
tė... — Kaip kas išmano, 
taip save gano.

Sustojęs autobusas nu
traukė moterų pokalbį. Kol-

linta. Veteranai nepasiduo
da ir žada ruoštis kitai ei
senai gruodžio mėn.

Prieškarinis Kongresas
Rugpjūčio mėnesį Ams

terdame, Holandijoje, įvyk
sta Pasaulinis Prieškarinis 
Kongresas. Dalyvauja 2,000 
delegatų iš 35 šalių ir at
stovauja 30 milionų darbi
ninkų. Jame dalyvauja 
Henri Barbusse, Klara Zet- 
kina. Maksim Gorkis, Sher
wood Anderson, prof. Dana, 
Theodore Dreiser ir dauge
lis kitų žymių asmenų. Ten 
dalyvauja ir mūsų veikėja 
Ks. Karosienė. Ji atstovau
ja mūsų JAV Lietuvių or- ūkietė, atsisveikinusi, išlpo 
ganizacijas. Po kongreso ji 
vyksta į Tarybų Sąjungą tą knygą, 
patyrinėti moterų ir vaikų -
gyvenimo sąlygas.

Drg.Karosienė sugrįžta iš giminėms, 
ilgOS, plačios kelionės po vi- tuvoje. Prenumerata 12 dole- 
są Tarybų Sąjungą gruo- rių.

o antroji atsivertė nebaig-

Užrašykite “Laisvę” savo 
gyvenantiems Lie-
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4 BRONIUS RAGUOTIS

Leono Joniko 80-osiom.s Gimimo Metinėms

Apie Amerikos pažangiųjų 
lietuvių žurnalistą-veikėją

.. . Po 144 dienų sunkių 
grumtynių su liga vėl grįžęs 
prie puoncistimo claroo, 
melų Leonas Jonikas, tarsi 
susumuodamas savo gyve
nimą ir veikią, rašė: “.Laiš
kų išnešiotoją ligoninėje 
klausia, kas aš tokis, kad 
kasdien gaunu desėtkus 
laiškų. ... Pasisakiau esąs 
paprastas lietuvis žurnalis
tas ' (“Vilnis", 1969 m. rug- 
piūčio 21 d.). Si autocha- 
rakteristika su kukliu epi
tetu “paprastas” man ro
dos* išreiškia tiek L. Joniko 
asmenybės, tiek ir jo kary
bos esmę.

L. Jonikui jo gyvenimas 
ir darbai atrodė niekuo ypa
tingi. Ir iš tiesų, L. Joni
ko biografijoje daug jo kar
tos Lietuvos kaimo žmogui 
būdingo likimo bruožų. Bet 
tarp jų ryškiai išsiskiria ir 
tai, kas L. Joniko gyvenimo 
kelyje ir veikloje buvo ypa
tinga, nepakartojama ir ką 
jis pats vadino paprastu.

tūkstantiu ė s e automobilių 
pramonės darbininkų ir be
darbių demonstr a c i j o s e, 
garsiuose Amerikos darbo 
žmonių kovų istorijoje au
tomobilių darbininkų sėdė
jimo streikuose ir alkanų 
žmonių maršuotėse d ė 1 
duonos ir darbo.” Iš čia, 
Detroito, L. Jonikas, kaip 
patyręs organizatorius ir 
aktyvus darbininkų kores
pondentas, 1931 m. pakvie
čiamas į “Vilnies” laikraš
tį, kurio vienu redaktorių 
išbūna iki pat mirties 
(1969 XI 3).

L. Joniko, kaip publicis
to, veikla truko daugiau 
kaip 50 metų. “Vilnyje” L. 
Jonikas rašė ir spausdinosi 
kone kasdien—savo pavar
de, Laukuviškio, Tėvelio 
slapyvardėmis, kriptonimu 
L. J. Laikraštyje dirbo tik 
keliese, laikui retinant jų 
gretas. Idėjiniai ir mo
raliniai impulsai buvo svar
biausi ir lemiami L. Joni-

Gimęs 1891 m. balandžio kaip ir kitų JAV lie
10 d. Apvaršuvos kaime 
Laukuvosiparapi j oje (dab. 
Šilalės rajom), jis buvo try
likta burna šeimoje. Tėvas 
Simanas, 40 metų ėjęs bau
džiavą kunigaikščio Ogins
kio dvare, vesdamasis gavo 
dalį — 18 dešimtinių smėlė
tos žemės. Nuo mažens L. 
Jonikui teko patirti vargo, 
socialinės neteisybės, paju
sti nacionalinės skriaudos. 
“... Ant nederlingos žemės, 
— prisimena L. Jonikas,— 
gausiai šeimai visados trū
ko duonos...” Mokslai buvo 
išeiti, jo žodžiais, “prie ma-

tuvių pažangiųjų publicis
tų, jų tarpe “Vilnies” dar
buotojų — L. Prūseikos, V. 
Andrulio, J. Mažeikos, S. J. 
Jokubkos, A. Jonikienės, J. 
Marazienės — veikloje. L. 
Joniko publicistiniai raštai 
pasižymi atvira bekompro- 
misine pozicija, skelbiant 
istorijos pažangos — demo
kratijos ir socialimo — ide
alus.

Paprasta jo kūrinių for
ma, nuoširdus publicisto žo
dis atitiko pažangaus JAV 
lietuvio mąstyseną. Ypač

suolo, buvo laikomas 
“vaikščiojau č i a enciklope
dija.” “Labai dažnai, — 
mena S. J. Jokubka, — kai 
redaktoriams teko susidur
ti su istorijos, geografijos 
bei kitomis mokslų proble
momis, su datomis bei sta
tistikos duomenimis (...), 
užteko paklausti Joniko.” 
Vienas iš paskutiniųjų L. 
Joniko skaitytų grožinės li
teratūros kūrinių buvo J. 
Baltušio “Parduotų vasa
rų” antroji knyga, kurią, 
atsiliepdamas apie ją bene 
paskutiniuosiuose savo ko
mentaruose “Kasdien,” jis 
sakėsi skaitysiąs dar kar
tą... Toks—blaivios mąs
tysenos, guvaus proto, iro
niškas, drąsus — žmogus 
ir publicistas L. Jonikas iš
liko iki paskutinių savo tau
raus gyvenimo dienų.

Šiuo metu mūsuose ruo
šiami išleisti L. Joniko pub
licistikos raštai. Jie prikels 
iš laikraščių komplektų 
bent dalį šios kuklios* daug 
nupelniusios JAV lietuvių 
pažangiajame judėj i m e ir 
kultūroje asmenybės kūry
binio palikimo. Reikia ti
kėtis, kad ir urną su L. Jo
niko pelenais, dabar saugo
mą jo gyvenimo, kūrybos 
ir veiklos šviesios draugės- 
Alisės Jonikienės, priglaus 
gimtoji žemė.

mos ratelio”, rašto išmokta kadJ- JoniAkas? kaiP Pas^'
pas kaimo “daraktorių”, o 
toliau šviestasi “per save” 
“Gimtinėje,—- rašo L. Jo
nikas savo atsiminimuose, 
— iki spaudos atgavimo 
niekados negavau gana 
skaitymo... Kartą į metus 
atvykdavo knygnešys ir vi
suomet nakvodavo pas mus. 
Nusipirkdavome kalendo
rių, mažų knygelių, o kar
tais atnešdavo ir Prūsuose 
leidžiamų laikraščių.”

liejykloje, vėliau

Toks — patyręs sociali
nę nelygybę, siekiantis švie
sos ir mąstantis — L. Jo
nikas 1911 m. atvyksta į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Čia jis dirba plieno

Illino-
jaus valstijos anglies ka
syklose. Proletaro patirtis 
ir atkaklus veržimasis švies
tis keičia socialinę “grino- 
riaus” intuiciją klasine są
mone ir apsisprendimu. L. 
Jonikas jau 1912 m. įsto
ja į Lietuvių socialistų są
jungą (LSS) ir jos eilėse 
pradeda revoliucinę prakti
ką: organizuoja angliaka
sius į unijas, rūpinasi jų 
politiniu ir kultūriniu švie
timu. čia, anglies kasyk
lose, L. Jonikas pradeda 
reikšti,-, ir kaip publicistas. 
Angliakasių socialinė veik
la ir kova, jų buitis ir rū
pesčiai —- o tai L. Jonikas 
pats patyrė ir stebėjo—su
daro jo pirmųjų raštų, siun
čiamų “Kovos” laikraščiui, 
turinį.

L. Joniko, kaip organiza
toriaus ir publicisto, suge
bėjimai ypač atsiskleidžia 
jam ilgus metus dirbant 
Fordo fabrikuose (1919- 
1931 m.). “Čia,
S. J. Jokubka, — L. Joni
kui teko laikyti didieji kla
sių kovos egzaminai šimta-

bi Vincas Andrulis, turėjo 
“giliančio humoro.” Tai 
ryškiai juntama skaitant jo 
publicistinius koment arus 
“Vilnyje”— “Kasdien,” kur 
idėjiniams priešininką m s, 
įvairiems politikieriams, 
ypač iš reakcinės emigraci
jos sluoksnių, jis visada 
surasdavo taiklų, ironija ir 
atviru sarkazmu nuspalvin
tą ir “pasūdytą” žodį. “Gi
liantis humoras,” kaip jo 
prigimties, charakterio, ta
lento savybė, bene labiau
siai ryškus L. Joniko felje
tonuose, rašytuose šio karo 
laikotarpiu. Greta kitų 
JAV lietuvių humoristų L. 
Jonikui priklauso gana sa
vita vieta.

“Mėgiam i a u s i a s mano 
‘sportas’, — šypsodamas i r 
rašė L. Jonikas, — skaity
mas.” Žmogus, kuriam liki
mas pašykštėjo mokyklos

pazymi

VENKIME SVETIMYBIŲ SAVO 
KALBOJE IR RAŠTUOSE

KSAVERA KAROSIENĖ

Mūsų “Laisvei'’ 6Q metų
" Jie jį 

puolė, apmušė ir nustūmė 
laiptais žemyn. Sudraskė 
laikraščius ir bro š i ū r ė 1 e s 
mėtė laiptais paskui kal
bėtojus. J. Perkūno is
torija gerai žinoma. Jis 
sunkiai sirgo, jam tas Įvy
kis priartino mirtį.

“Laisvės” rolė vėliau
Persikrausčius gyventi į 

East Arlington, Vermont, 
Baltrūno namuose būdavo 
rengiamos paskaitos apie 
dievus, astronomiją ir t. p. 
Buvo įsteigtas knygynas, 
kur ateidavo visi tuometi
niai pažangūs laikraščiai, 
jų tarpe ir “Laisvė.” Tuo
met laikraščiams buvo neo
ficialiai, bet nuolatiniai va
jai gauti naujų skatytojų. 
Šiame nedideliame miestu
ke, kur gyveno gal 35 lie
tuvių šeimos, ateidavo ne
mažas skaičius “Laisvės” ir 
kitų laikraščių. Kurie ne
galėjo užsisakyti, ateidavo 
pas Baltrūną pasiskaityti, 
nes ten taipgi /;buvo įsteig
tas knygynėlis.

Už tą pažangą ir čia Bal
trūną persekiojo, nes jo na
muose gyveno tokie pažan
giečiai kaip Kazys Giedrys, 
Indriūnas, Aleksis, Daugė
la, Mikita ir dar keli. Ir 
čia fanatikai nedavė ramy
bės. [Sudegino 
statą 
sykį j

Kadangi “Laisvės” 60 me-lnui pradėti kalbėti, 
tų Jubiliejinis Suvažiavi-lnuolė. apmušė ir i 
mas nutarė, kad visi šieji 
metai bus jubiliejiniai me
tai, tad nebus pavėluoti ir 
šie prisimiųimai.

Esu viena tų, kurie su 
“Laisve” nuo pat jos pasi
rodymo. 1911 metais gyve- 
venant Amsterdam, N. Y., 
man tėvelis Rapolas Bal
trūnas rengė ten prakalbas 
Pirmosios Gegužės paminė
jimui. Kalbėtoju, rodos, bu
vo Grinius. Mane jaunutę 
mergaitę tėvas išmokino 
deklamuoti. Rengėjas par
sitraukė platinimui įvairios 
tuomet pažangios literatū
ros ir laikraščių, kaip “Ko
va,” “Pirmyn,” “Vienybė 
Lietuvninkų,” “Keleivis” ir 
tik ką nauja išėjusi “Lais
vė.”

Publikos prisirinko pilnu
tėlė svetainė, nors nepasa
kyčiau, kiek ten galėjo būti. 
Vietinis kunigas Židana- 
vičius per pamokslą iškeikė 
rengėjus, ir net patarė “pri
mušti bedievį Baltrūną, tik 
neužmušti,” kam tas drįso z c-

gadinti jo biznį.
Skaudi pirmoji pažintis
Dar neprasidėjus prakal

boms, tėvas man padavė 
pluoštą “Laisvių” ir įsakė, 
kad eičiau per publiką par
davinėti šį naują laikraštį. 
Jau buvau visas pardavus, 
kai turėjo prasidėti prakal
bos.

Kas tuomet įvyko, sunku 
[pasakyti. Subraškėjo kė-

“geri parapijonai” išsi-

LATVIJOJE SURASTOS 
LIETUVIŠKOS MONETOS

Latvijoje nutiesta elek
tros linijos trasa Bulduri- 
Leliupė. Netoli šios vietos 
Rygos pajūryje statomas; 
latvių mokslininkų namų! 
kompleksas, ir jį reikėjo ^čs, 
aprūpinti elektros energija lauže iš jų pagalius^ ir p^f- 
ir telefono ryšiais.

Leningrado elektrikų bri
gados montuotojas V. Kise
liovas, kasdamas grunte 
duobę, pastebėjo išmestas į 
viršų su žemėmis sidabro 
monetas. Surinkęs jas, ėmė 
kasti dar giliau ir surado 
molinį indą. Jame buvo daug 
monetų.

Kai atvyko mokslininkai, 
paaiškėjo, jog šiame laiko 
apgadintame molio puode 
yra apie tris tūkstančius 
monetų. Tai senieji Lietu
vos pinigai: 1490 m., 1500 
m., 1600 m., 1603 metų. 

. Kai kuriose monetose yra 
Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Aleksandro ir Žeč
pospolitos karaliaus Zig
manto III atvaizdai. Radi
nys dabar saugomas Jūrma
los kraštotyros muziejuje.

lė prie estrados. Moterys 
pradėjo klykti. Kalbėtojas 
šoko pro atdarą langą ant 
artimo stogelio. Baltrūnas 
jau sukruvintas taip pat. 
Kažin kas mane pagriebęs 
ištraukė pro duris. Žinoma, 
aš verkiau, kad pamečiau 
rankoje suspaustus pinigus 
už parduotą “Laisvę” ir kad 
man neteko deklamuoti, nes 
mama buvo gražiai apren
gus ir norėjosi pasirodyti. 
Baltrūnas liko amžinai su
silpnintas tuo įvykiu. O 
man buvo tokia pirmoji 
pažintis su “Laisve.”

Antroji pažintis buvo se
kančiais metais, kuomet 
taip pat buvau pasiruošus 
deklamuoti Schenectady, N. 
Y. ir Hoosick Falls, N. Y., 
kur kalbėtoju buvo par- 
kviestas J. Perkūnas.

Schenectady prakalbos pa
vyko, ten taipgi pardavinė
jau “Laisvę” ir kitus laik-

Dublinas. — Airijos Res
publikos ekspertų taryba 
suorganizavo pramoninę pa- naščius. Bet Hoosick Falls 
rodą Maskvoje, nors ir ne- teko matyti antrą, dar bai- 
turi su Tarybų Sąjunga di- sesnį tragišką įvykį, kuomet 
plomatinių ryšių.

teko matyti antrų, dar bai-

fanatikai neleido J. Perkū-

Korėjos Liaudies Demokratinė Res publika. Pchenjano Didysis teatras.

namo pa
ir grasino užmušti, ir 
. buvo apmušę.

191Q metais Baltrūnui mi
rus, į šermenis atvyko Leo
nas prūseika, Fortūnatas 
Bagočius, K. Šidlauskas ir 
J. Gegužis. Prūseika ten pa
gyrė vietinių p a ž a n g ą, ir 
kad taip gausiai skaito mū
sų spaudą. Ta pačia proga 
jis suorganizavo dar tik tre
čią Amerikoje ALDLD kuo
pą iš apie 15 narių. Kuo
pelė gal tik apie metus lai
ko gyvavo. Žinoma, “Lais
vė” daug tuomet pasitarna
vo ne tik tai kuopelei, bet 
ir kitoms, kurios labai 
sparčiai tuo metu kūrėsi. 
“Laisvė” buvo tos organiza
cijos^ organu.

Lietuvių spaudos svarba
Lietuviška spauda buvo 

tais laikais, kaip ir iki šiol, 
lietuviško judėjimo veidro
dis. Kaip kitaip sužinotu
me bei palaikytume politi
nius, visuomeninius, meni
nius ryšius ne tik Ameriko
je, bet pasaulyje, ir šiandien 
su mūsų brangiąja tėvyne 
Lietuva.

Mūsų pažangioji spauda 
Amerikoje praplatino dar
bininkų pažiūras, pagelbėjo 
išauklėti kovingumą Ameri
kos darbininkų klasėje.

Tokia pažangi spauda 
kaip mūsų nelenkia galvos 
prieš viską, kas Amerikoje. 
Kritikuoja Amerikos in- 
dustrinį-militarinį komplek
są. Kritikuoja kaitalizmą 
ir jo tvirtoves. Parodo dar
bininkams, kur kapitalizmo 
geležinė ranka slegia juos, 
ir pasako, kaip sukurti ge
resnį gyvenimą Amerikoje, 
kurią jie taip tvirtai pasta
tė.

Kai kam Amerikoje šis 
“Laisvės” jubiliejus gali at
rodyti mažu įvykiu, bet vi
si tie, kurie pradėjo šį laik
raštį leisti, tie, kurie jį pa
laikė per šį ilgą periodą, 
prisimena su pasididžiavi
mu, kaip jie įvykdė tokį di
delį darbą.

Per šį periodą tūkstan
čiai lietuvių savo aukomis ir 
pasidarbavimu palaikė mū
sų pažangiąją spaudą ir rū
pinosi jos ateitimi. Dauge-

tus, į

Pasaulyje nėra nė vienos 
kalbos, kuri išsiverstų tik 
savais senaisiais žodžiais 
ir neturėtų iš kitų kal
bų skolintų žodžių. Turi 
jų ir lietuvių kalba. To
kie svetimos kilmės žo
džiai kalbotyroje vadina
mi skoliniais. Skoliniai 
atkeliauja kartu su tomis 
sąvokomis, kurias jie reiš
kia. Jų amžius nevienodas: 
vieni labai seni, kiti nau
jesni arba ir visai nauji. 
Neretai skoliniai, ypač se
nieji, taip yra įsilieję į mū
sų kalbą, kad dabar dauge
liui nė į galvą neateina lai
kyti juos nelietuviškais, pa
vyzdžiui: alus, asilas, bute
lis, cukruj, gatvė, knyga, 
lempa, midus, muilas, pini
gas, stiklas, šalmas ir t. t. 
Be jų dabartinė lietuvių 
literatūrinė kalba negali 
niekaip apsieiti.

Tačiau šalia įprastų, su
lietuvintų skolinių šneka
mojoje kalboje, o kartais ir 
raštuose dar gana apsčiai 
pasitaiko tokių svetimos kil
mės žodžių, kurie literatū
rinei kalbai neteiktini. Jie 
vadinami barbarizmais ar
ba svetimybėmis.

Žemiau paminėsime pluoš
telį ypač gajų svetimybių, 
kurių reikia vengti ir šne
kant, ar rašant, 
nio duodami jų 
pakaitalai.

ale — bet 
apart — be 
atvior(t)ka — 

suktukas
bantas — kaspinas 
baranka — riestainis 
britva — skustuvas 
budilnikas — žadintuvas 
chlamas — šlamštas,

laužas 
daboti — saugoti,

prižiūrėti 
diktas — tvirtas, stiprus 
durnas — kvailas 
išmislas — prasimanymas 
išmiera — dydis 
kalnierius — apykaklė 
korka — kamštis 
košeliena — šaltiena 
kralikas — triušis 
kurtka, kurtkė — striukė 
kvasas — gira 
liuosas — laisvas 
pletkas — plepalas 
ploščius — apsiaustas, 

lietpaltis, lietinis

prietelis — bičiulis 
priklus — nemalonus 
primierka — primatavi- 

mas, prisimatavimas 
rubežius — riba, siena 
sietka — tinklelis, 

tinkliukas,
skiepas — rūsys

. strainas — puošnus 
štuka — pokštas, išdaiga 
tapkės — šlepetės,

šliurės
tarką — trintuvė 
tarkuoti — trinti 
tėmyti — stebėti 
trusikai — trumpikės 
velyti — leisti
žiurstas — prijuostė

A. Ruze
LTSR MA Lietuvių kalbos ir 

literatūros instituto jaunesnysis 
mokslinis bendradarbis

Po brukš- 
norųiiniai

suktuvas,

lis jų jau guli kapuose, bet 
likusieji ir dalis jaunesnių
jų, be abejo, ją laikys, kol 
mūsų karta bus gyva.

Valio “Laisvė”!

Susilaikymas
Sirgti azartinių lošimų li

ga—biaurus dalykas. Ypač, * 
kai nemoki lošti, arba tau 
nepalanki Fortūna. Bet svar
biausia: visi lošikai tvirti
na, jog užsidegus azartu, 
neįmanoma susilaikyti. Ir 
ne tik Monte Karlo, bet ir 
mūsuose.

Kartą ir aš buvau apsi
krėtęs azarto bacilomis...

Nuvykau pas bičiulį, o 
ten — kortos. Sėdi trijulė 
už stalo ir tranko jį tūzais 
ir devynakėm. Tranko ir 
rūko. Rūko ir tranko. Ir, 
trankydami bei rūkydami, 
pinigus vienas iš kito tik 
melžia, tik melžia.

Nežinau, kada susidomė
jau juodplauke pikų dama. 
Graži tokia. Ir net šyp
sosi kaip gyva. Kerinčiai, 
žinoma.

Atsitokėjau tik beeida
mas namo. Gerai, kad buvo 
tamsi naktis. Niekas nepa
stebėjo, kaip prasliūkinai^ r 
vienom glaudėm. Bet jau
čiausi puikiai. Kryžių vale
tas — ir tas apsitaisęs se
namadiškais rūbais, o aš 
va: puikiausiai apsirengęs. 
Lyg koks plaukikas. Gal ir 
į pasaulio čempioną šiek 
tiek panašus.

Besistengdamas atsilošti, 
per mėnesį prakortavau vi
są savo garderobą. Tačiau 
tai niekis. Svarbiausia, kad 
laiku susilaikiau. Būčiau ir 
paskutinių trumpikių nete
kęs. Na, susilaikyti aš, aiš
ku, nenorėjau. Tik nebuvo 
iš ko lošti ir lioviausi.

O dar kai kas sako, jog 
susilaikyti — neįmano m a. 
Dar ir kaip!

Aug. Tamaliūnas

Per dieną nuvargus, plušėjus,
Pelenė liūdėjo viena,
Gerosios, sparnuotosios fėjos 
Atskriejant pas ją laukdama.

' Ak, slėgė ją pamotės Jungas, 
Gyvenimas pilkas, sunkus, 
Atodūsiais veržės jos skundas, 
Vaidenos jai princas puikus.

Jis ieško, po visą pasaulį,
Matuoja kurpaites visom,
Tik čia kol kas neatkeliauja, 
Kur laukia ji kojom basom.

Ir, princą svajojant, nušvinta 
Apniauktas jos žvilgsnis kaskart. 
Vilties nuostabios nuraminta, 
Ji liaujas liūdėti i^ verkt.

Yra kažkur princas skaistusis!
Teisybė pasauly yra!
Ne verks ji, ne aikščios, ne skųsis, 
O grumsis valia atžaria!

Ta fėja jai įkvepia drą.są 
Prieš pamočių riksmą, .smūgius. 
Giedrėja jos akys prigęsę, 
Globojama jos — nepražus!

J. Alota



7-tas puslapis

O. KAPSĖ

AKIS |
Tamošėlio visur pilna: turguje, ko

miso parduotuvėje, taupomoje kasoje, 
prie notarinės kontoros, ambulatori
joje — žodžiu, kur tik reikalinga pa
slauga, patarimas, parašymas, sužinoji
mas ir pan. Nedidutis, smulkutis, liesu
tis, siauromis, primerktomis akutėmis, 
visada pilku lietpalčiu skraido ir skrai
do per visą dienelę. Net sunku patikėti, 
ar jis kada valgo ir miega. Niekas nega
lėtų atspėti, kuo jis buvo anksčiau: gal 
juristas, gal prekybininkas, tik jokiu bū
du ne mokytojas ir ne gydytojas. Ta
čiau Tamošėlio smegenys, šiaip ar taip, 
gerai išmiklintos. Žmonės apie jį pagar
biai sako: “Jeigu šitas žmogus nepa
teks į dangų, tai tur būt niekas.” Tamo- 
šėlis jau ir dabar beveik panašus į “šven
tąjį”: su pilku viršugalviu, kaip aureole, 
dar tie sandaliai ir tubeteika.. .

Gyvena Tamošėlis privačiame kieme, 
primityviame namelyje, kuris dviem ne
dideliais langeliais, tarsi dviem žmogiš
komis akimis, atsargiai žvalgosi aplinkui, 
ar neįbėgs į kiemą svetimas šuoarneuž- 

* eis koks nepažįstamas praeivis, nep ralis 
pro tvoroj spragą išdykęs paauglys. Taip 
lygiai atsargus ir Tamošėlis: šviesos
kambarėlyje nedegs, pakol nepasirodys 
danguje pirma žvaigždutė. O prieš deg
damas dar visada uždengs langus storom 
užuolaidom, durų apačią apkimš skuduri
nio kilimo gabalu, rakto skylutę užkimš 
vata, o “akį” duryse užsuks specialia, 
metaline plokštele. "Ir niekas nežino ir 
negali sužinoti, Tamošėlis namie ar ne 
namie. Nebent jį išduotų rūkstantys dū
mai iš kamino. Tačiau jis šito vengia: 
ugnį kūrena dienos metu.

Ir vis dar Tamošėlis stengiasi tų gerų 
darbų daryti kuo daugiau: tiems produk
tus supirkęs nuneš, tai senutei vandens 
kibirą pasems, ten vaikučius padabos; 
vasarą čia butą, čia daržą prižiūrės. Tik 
ligonių slaugyti, tai nemėgo: jei sužino, 
kas sunkiai susirgo, tuoj: 

— Reikia skubiai “Greitąją pagalbą”
šaukti, — ir į ligoninę bėgte pats, arba, 
jei pasitaiko arti, suka telefoną. Ir 
“greitukė” visada labai greit pribūna, 
nes žino, kad Tamošėlis juokų nekrečia. 

. .Kai kurie net įprato “greitukę” šaukti
tik per Tamošėlį.

Jeigu reikėdavo, kam kur prieiti—ko
kią “dovaną” įduoti—vis per Tamošėlį, 
nes šis, ką žino, tai tas pat, ką nieko 
nežino: paslaptis, tarsi, kiaurai žemę 
prasmenga.

Žmonės, įklimpę į sunkią bėdą, ar tu
rėdami kokį labai komplikuotą reikalą, 
vėl įprato sakyti: “Jau čia jeigu ką pa
darys, tai padarys tik Tamošėlis.” Ir pa
starasis beveik visada padarydavo, nes 
žinojo visur viešas ir slaptas duris, ti
krus ir užmaskuotus takus: Tamošėlis 
jau buvo įkopęs į Pasitikėjimo medžio 
viršūnę.

-r- Tamošėli, mes gavome truputį auk
so, — kužda dantų technikė. — Gal žinai, 
kam reikia auksinių.dantų?

— Tamošėli, aš turiu brangų žiedą su 
brilijantu, kažin kur jį būtų galima...

Ir Tamošėlis, nedelsdamas, renka viso
kias brangenybes: auksą, deimantus, 
brilijantus, perlus. O žmonės, atidavę 

t ^tą “šlamštą” į patikimas rankas, ramiai 
sau miega naktimis ir laukia sutartos 
sumos (nors dar tik apytikrės), dažniau
siai kelių tūkstančių vienetų.

Bet pasitaikė vienas nelaimingas va
karas... Kaip tyčia tada Tamošėlis par
sinešė iš R miestelio, ne toli kurio buvo 
fašistų nužudytų aukų (daugiausia žy
dų) kapai, pilnas kišenes nuostabiai 
brangių dalykų. Atlikęs įprastinę atsar
gumo procedūrą — uždangstęs langus, 
tuojau užžiebė mažutę stalinę lemputę, 
ėmė semti iš kišenių ir pilti ant stalo lai
mikį.

Kai visa sužėrėjo lempos šviesoje, iš 
džiaugsmo ėrųė jam raibuliuoti akys, vos 
ne svaigti gąĮva, o. širdis taip daužėsi 
krutinęje, kad atrodė iššdks, atsitūps 
ant stalo ir, kaip alkanas paukščiukas, 
ims godžiai lesti įvairiais atspalviais žai
žaruojančius perlus. Apie duris šį kartą 
visai pamiršo.

Šiek tiek atslūgus apsvaigimui, Tamo
šėlis ėmė galvoti, kur reikės visą šį tur- 

4 tą paslėpti, kad niekas nei suprastų, nei 
> įtartų ir jokia bloga akis nepastebėtų. 

Pasidairęs po kambarį, atidžiai pasižiūrė

jęs į visus kampelius, plyšelius, pačiu
pinėjęs įvairias dėžutes, kilstelėjęs čiuži
nio kampą, užvertė galvą į viršų, plačiai, 
kiek tik gali, atmerkė savo mažas aku
tes ir užsigalvojo:

— Gal į terplubę?, — netyčia ištarė 
pusbalsiu, ir jam lyg pasirodė, kad tos 
mažos angelės po senovišku balkiu dar 
labiau susiaurėjo.—Hm. Bet jeigu kar
tais... Vagis, žinoma, griebsis ieškoti 
labiau į akis krintančioje vietoje. Ne. 
Geriau į šituos, — ir priėjęs prie gėlių 
vazonų, kuriais buvo nustatyta visa pa
langė, džiugiai šyptelėjo ir net trepte
lėjo.

Apvertęs vazoną dugnu į viršų, taukš
telėjo delnu, gėlė krūptelėjo ir su visa 
žeme lengvai atsipalaidavo nuo kraštų.— 
Puiku! Gerai, kad paskutinėm dienom 
jų nelaisčiau. — Tuojau išsiėmė iš stal
čiuko keletą mažų buteliukų, celofaninių 
krepšiukų ir ėmė krauti į juos po keletą 
žėrinčių gabalėlių. Paskui tuos krepše
lius bei buteliukus dėjo į vazonų dugną 
ir vėl atgal sodino gėles. Kokį stambes
nį daiktelį ir šiaip įkišo į žemę.

Kai jau beliko nesuslėpti du ar trys 
gabaliukai, už durų lyg kas sučežėjo, 
lyg brakštelėjo. Tamošėlis staiga sustin
go. Paskui paėmė nuo krosnelės prožek
torių, prisėlino prie durų ir nustėro: 
“akis” buvo neuždengta. Šviesdamas 
prožektorium, pažiūrėjo pro ją ir vos ne
nuvirto iš išgąsčio: iš priešingos pusės 
žiūrėjo kita, tokia didelė, žalia akis, ku
rios dygus, kažkoks laukinis, plėšrus 
žvilgsnis Tamošėlio akį pervėrė, tarsi, 
įkaitintas virbalas. Skubiai užsuko 
plokštelę ir patikrino durų užraktą.

— Matė... — sunkiai sušvokštė Ta
mošėlis, iškvėpdamas visą plaučiuose su
laikytą orą. — O gal ir ne? — suabejo
jo. — Juk langas nuo durų gerokai į 
šoną. — Dėl visa ko apkamšė durų apa
čią, pabaigė suslėpti visas brangenybes ir 
pasikūrė krosnelę, nes išvykus dviem die
nom į “medžioklę,” kambarys buvo gero
kai atvėsęs.

Akmeninės anglys neskubėjo degti. 
Tamošėlį apėmė nuovargis ir miegas, 
nuo kurio vos vos gynėsi. Nekantrauda
mas jis žarstė žarijas, daužė žarstek
liu didesnius gabalus, kad tik greičiau 
baigtų kūrentis. Pagaliau krosnelė bu
vo pilna skaidriai žėruojančių žarijų ir 
tik pakraštyje pleveno dvi melsvos 
liepsnelės.

— Et, ką aš čia lauksiu, — tarė pats 
sau. — Žarijos uždus ir... — piktai 
stumtelėjo jušką lyg įsakydamas: “Na, 
tu žiūrėk, kad gerai laikytum šilumą.” 
— Atsigulė ir greit užmigo.

Ryte apie dešimtą valandą, atėjusi 
“interesantė”, atsargiai, kaip paprastai, 
pasibeldė į duris — niekas neatsiliepė. 
Pažiūrėjo — raktas duryse iš vidaus. 
Ėmė belsti iš visų jėgų—nė krebšt.

— Nelaimė, nelaimė! — rėkdama nu
bėgo pas šeimininką, o paskui į miliciją. 
Atlupę duris, rado Tamošėlį sukniubusį 
prie durų su silpnais gyvybės ženklais. 
Ligoninėje tik po dviejų dienų jis atga
vo sąmonę. Dar vis apgirtęs nuo smal
kių, maža ką beprisiminė, tačiau savo 
dešinėje akyje vėl pajuto tos baisios, ža
lios akies žvilgsnį, kuris jį degino, ne
leido užmigti ir kėlė visokias įtarias 
mintis.

— Gydytojau, aš jau sveikas. Leiski
te mane namo, — pralemeno Tamošė
lis lyg kokiu svetimu balsu.

— Jokiu būdu, — griežtai atsakė gy
dytojas. — Kai būsi sveikas, nereikės nė 
prašyti. Tuojau išleisime.

Vakare, kai ligoninėje beliko tik bu
dintysis personalas, Tamošėlis apsivilko 
dviem chalatais, svyruodamas, o kar
tais ir suklupdamas, parėjo namo. Pir
miausia ėmė rauti gėles ir ieškoti savo 
brangenybių. Pirmam vazonėlyje — tuš
čia, antram — taip pat, “O, viešpatie!” 
—stvėrėsi už galvos. “Vadinas, matė...” 
—dėl fizinio silpnumo bei dvasinio su
krėtimo, nualpo ir visą išpylė šaltas pra
kaitas. Kolei gulėjo, nežinojo. Šiaip 
taip nušliaužė prie kibiro, atsigėrė van
dens ir atsistojo. Vėl kibo prie gėlių ir 
su bepročio įniršiu, ėmė rauti visas iš 
eilės, mesti ant žemės ir trypti kojomis 
lyg dėl apiplėšimo būtų kalios tik jos. 
Visuose vazonuose nė vienos aukso kruo-
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Kartu mes dygome, berželi:
Tu maudeis krištole rasos,
Mane — motulės rankos kėlė
Kaip saulė tavo ugelius.

Tave vėjelis supo, glostė 
Ir kartais bardavo audra, 
O man — motulė dieną-naktį 
Lingavo laimę“ lopšine.

Kartu jaunatvėm sūbujojam:
Tu pasipuošęs pumpurais,
Sparnus man prisegi svajonių 
Gegužio balto vakarais.

Tava šerdužė svyrūnėlė.
Mana — prisodrinta jausmų.
Tave pravirkdo žvarbūs vėjai, 
Mane — pikti kėslai žmonių.

Karštai tu pamylai: palaukę, 
Sodybą seną ir miškus.
O aš — mergaitę gelsvaplaukę 
Ir pilkus Nemuno krantus.

SPECIALIAI “LAISVEI”

‘Laisves” paroda respublikinėj
Vilniaus bibliotekoje

skaitytojų kasdien 
akmeniniais laip- 
aukštas kolonas į 
respublikinės bib-

Šimtai 
užkopia 
tais pro 
didžiulius 
liotekos rūmus.

Čia, šalia konferencijų sa
lės, viršutinėje laiptų gale
rijoje, nuo balandžio 8 die
nos atidaryta paroda, skir
ta “Laisvės” jubiliejui. Ties 
jos stendais nuolat stovi
niuoja po keletą jaunuolių, 
kurių daugelis šitaip pirmą 
kartą akivaizdžiai susipa
žįsta su “Laisve”.

Nors respublikiniai Lie
tuvos laikraščiai dažnai in
formuoja visuomenę, kas 
ypatingesnio pasirodo, “Lai
svėje”, bet patį laikraštį te
gauna tik kai kurios biblio
tekos ir giminės bei pažįs
tami tų Amerikos lietusių, 
kurie jiems jį užprenume
ruoja.

Perbėgu ir aš akimis tą 
parodą

Keturi, dailininko ranka 
ant didžiulių lapų išpiešti 
tekstai lyg reziumuoja visą 
“Laisvės” atliekamą darbą 
ne tik Amerikos lietuviams, 
bet ir Lietuvai.

Pirmasis tekstas — Lie
tuvos Komunistų partijos 
A. Sniečkaus, pasisakymo 
citata:

“Laisvė” nuveikė didelį, 
labai reikšmingą darbą. 
Nuosekliai remdama išsiva
duojamąją dąrbo žmonių 
kovą, o istoriniais 1940-ais 
ir visais vėlesniais metais 
gindama Tarybų Lietuvą 
nuo reakcijos išpuolių, skelb
dama tiesą apie naują gra
žesnį ir laimingesnį kartu 
su kitomis tarybinėmis* tau
tomis kuriamą gyvenimą, 
“Laisvė” ir į Nemuno kraš
to laimėjimus įnešė svarų 
indelį”.

Ir jų knygos
Toliau eina skyrius: “At

sakingieji “Laisvės” redak
toriai” . Šalia Leono Prū- 
seikos atvaizdo — jo kny
gos: “Karų ir revoliucijų 
gadynė”, “Atsiminimai ir 
dabartis” ir kitos*.

Kitame stende daugiausia 
vietos užima knygos, kurių 
autorius pažymėtas kaip 
Mikas Rasoda. Tai -tJ>Slia- 
keris”, “Povilas Jurka”, 

vo nugalėta. Tai buvo pa
daryta ne stebuklais, o pa
čių laisviečių nuoširdžiu pa-,

vertėsi iš lovos ir, žiūrėdamas į duris 
vis šaukė: “Akis!, akis! Va, va, žalia 
akis. Matau, matau, va...” Nuramintas 
vaistais, garsiai svarstydavo: “Ką aš 
jiems? Kaip dabar aš jiems? Prapuolęs 
amžinai... Jie mane sudraskys į gabalė
lius. Sudraskys!.” —panašiai sapalioda- 
mas, jis ir mirė.

Laidojant, prie duobės ašarojo (kaip 
keista!) visai nepažįstami žmonės, nes 
draugų nei giminių Tamošėlis neturėjo. 
Deje, ne iš meilės mirusiajam...

Penktadienis, Gegužes (May) 21, 1971

“Laisvės” skiltyse pirmą 
kartą pasirodė ne vienas 
mūsų kairiųjų rašytojų kū
rinys, patvariai įėjęs į lite
ratūros istoriją... Ir šian
dien “Laisvė” aktyviai pade
da populiarinti lietuvių lite- ’ 
ratūros naujausius laimėji
mus, duoda plačią informa- 

iciją apie Tarybų Lietuvos 
rašytojus, literatūrinį gyve
nimą, pažangiuosius pasau
linės literatūros reiškinius”.

Lyg jo tekstui paremti, 
čia eksponuojami “Laisvės” 
numeriai su įžymiųjų mū
sų rašytojų kūriniais. Dau
giausia vietos skiriama po
ezijai. Čia atstovaujami šie 
poetai: V. Mykolaitis-Puti
nas, A. Venclova, Ėd. Mie
želaitis, Alf. Maldonis, Eug. 
Matuzevičius. Išstatyti nu
meriai su J. Paleckio, J. Bal
tušio, Alb. Žukausko, Aldo- 
nds Liobytės straipsniais.

Pabaigoje sustojęs susi
mąstau ties akademiko J. 
Jurginio žodžiais, kuriuos 
dailininkas išvedžiojo dai
liomis raidėmis:

“Laisvės” laikraščio lei
dėjai ir redaktoriai, sekda
mi K. Marksu, ragino skai
tytojus daug kuo abejoti ir 
į viską žiūrėti kritiškai, kel
ti gyvenimo klausimus ir 
ieškoti tiesos”.

Daugeliui skaitytojų šis 
laikraštis, gal būt, ir yra 
itin brangus kaip tik dėl šito 
kūrybinio tiesos ieškojimo, 
dėl šito noro atspindėti ver
žlias skaitytojų aspiracijas, 
subtiliai jausti epochos pul
są, išdrįsti paspėlioti apie 
minties vystymosi kelius ko
munistinėje ateityje.

Ir darosi nuostabu, kad

ĮVAIRUMAI
RIAUMOJANTIS

Netoli Alma Atos, dešinia
jame Iii upės krante dunk
so nuostabus “dainuojantis 
kalnas.” Jį sudaro šviesus 
ir birus smėlys. Kai nuo 
upės pučia stiprus vėjas, jis 
atneša smilteles iš upės pa
plūdimių ir kloja jas kalno 
šlaituose. Vakare, nutilus 
vėjui, smiltelės pradeda pa
maži byrėti. Atsiranda gar
sas, kuris pamažu stiprėja, 
kol galop kalnas pradeda 
taip stipriai gausti, kad 
garsas girdimas už dauge
lio kilometrų, o upeiviai dai
rosi, ar tai ne garlaivio sig
nalas. Kalną galima “pra
šnekinti” ir nevėjuotą die
ną. Pakanka tik greitai nu
bėgti žemyn jo stačiu šlai
tu, ir iš paskos pasipila smė
lio lavina, o iš kalno vidaus 
pasigirsta nuostabus riau
mojimas. Tada atrodo, kad 
kalnas dreba lyg per žemės 
drebėjimą. Visiems aišku, 
kad garsą sukelia byrantis 
smėlys. Tačiau kodėl atsi
randa toks stiprus garsas, 
kol kas nežino nei moksli
ninkai.

“Mortos Vilkienės divorsas” 
“Ūkanos” ir daug kitų. Ša
lia tos pačios knygos, išleis
tos jau Lietuvoje jau kaip 
Rojaus Mizaros veikalai. 
Įėję . į lietuvių literatūrą,! 
jie pelnė autoriui liaudies 
rašytojo vardą. Koks pamo
komas pavyzdys kitiems 
lietuviams emigrantams, ku
rie, nenutraukdami ryšių su 
savo tėviške, gali pasitar
nauti jos kultūrai!

Čia pat ir antras išpieš
tas tekstas su R. Mizaros 
žodžiais:

“Būtų buvęs stebuklas, 
jei darbininkų laikraštis ne*' 
būtų turėjęs sunkiu laiku.L. ... . . v'. , . - .vT.-.
Bet iki šiol kiekvienas sunk- pussavaitinį laikraštį lei- tiesiogines šių reiškimų pa
laikis kiekviena kliūtis bu- ma^as> bet ener- sėkmės sukelia tektoninius

JAPONIJA TRAUKIASI
Japonų mokslininkas Ri- 

kitakė tvirtina, kad Japoni
jos teritorija gerokai spau
džiama rytų-vakarų krypti
mi. Tiksliais geodeziniais 
prietaisais atlikti matavi
mai parodė, kad Honsiu sa
la per metus susiaurėja ke
liais centimetrais, o šiaurės- 
pietų kryptimi ji ilgėja. Ne-

gingas ir idėjiškai užsidegęs 
žmonių būrelis tokiame 
kukliame pastate, kuris ma-

poslinkius.

siaukojimu ir darbštumu”, tyį is kelių nuotraukų.
Kiek ilgiau sustojau ties Regėdamas nuotraukose, 

didžiuliu dabartinio redak-;^aiP J°nasLazauskas ruo- 
toriaus A. Bimbos atvaizdu.!šia sPau(^ai Laisvės for

umas ir kaip Juozas Dainius 
stropiai žiūri, kad “La’isvė” 
būtų gerai išspausdinta, aš 
tarsi pats pabuvojau laik
raščio įstaigoje, susipažinau 
su žmonėmis, kurie su kil
niu pasiaukojimu atlieka to- 

jkį įspūdingą darbą.
V. Jūnevičius

Regėdamas nuotraukose, 
'kaip Jonas Lazauskas ruo-

Jis sėdi ranka parėmęs 
smakrą, veidas rūstokai su
simąstęs, tačiau pro tą rūs
tumą justi šilta šypsena.

Čia vėl išdėstyta daugybė 
knygų: stambus veikalas 
“Istorija klasių kovos Ame
rikoje”, “Krikščionybė ar į 
komunizmas”, “Klesti Ne-j 
muno kraštas”, “Prisikėlusi i Vilnius, 1971. IV. 18 
Lietuva”, “Naujoji Lietu-1 
va”, “Kelias į naują gyveni-j 
rųą” ir daug kitų. Ir tai vis 
ne brošiūros, o stambios 
knygos.

Sekančiame stende malo
nu pasižiūrėti į nuotrauką, 
po kuria užrašyta: “Valeri- 
ir Jonas Gašlūnai”. Iš šio 
redaktoriaus veido irgi tryk
šta jaunatviška energija.

Stendai kitapus kolonų 
turi antraštę: “Laisvei” 
brangūs vardai”. Jie prasi
deda J. Kaškaičio portretu 
ir visa eile Amerikoje išleis
tų jo knygų. Panašiai pri
statomi ir Senas Vincas, 
Stž. Jasilionis, ir kiti.

Ir mūsų veikėjų 
pasisakymai

Šioje parodos pusėje du iš
piešti tekstai byloja apie 
“Laisvės” įtaką Lietuvai ir 
jos literatūrai. Akademiko 
K. Korsako pasisakymas 
skelbia:

ir

AUTOMATINIS 
LIUDININKAS

Dažnai sunku nustatyti, 
kas kaltas dėl automobilių 
avarijų, nes trūksta liudi
ninkų.

Viena Vakarų Vokietijos 
firma pradėjo reklamuoti 
automatinį fotoaparatą su 
plač i a k a m p i u objektyvu, 
įmontuotu priekinio v lango 
kampe. Susidarius pavojin
gai situacijai, vairuotojas 
spaudžia svirtį šalia stab
džio, ir prietaisas daro seri
ją noutraukų, kurios vėliau 
tampa geriausiu įvykio liu
dininku.

Turėkime savo namuose 
knygą: Pirmoji Pagalba Ligo
je ir Nelaimėje. Parašė Dr. 
J. Kaškiaučius. Knyga iš 126 
puslapių, kaina $1.00. Ji 
daug pagelbės jums staigiai 
susirgus arba susižeidus. Gau
nama “Laisvėje”.

Povandeniniai laivai
Pirmą kartą plaukioti po 

vandeniu bandė dar Alek
sandras Makedonietis. Kaip 
rašo Aristotelis, Makedo
nietis pastatė įrenginį, pa
našų į varpą, ir su juo 332 
m. nusileido į vandenį, kad 
išžvalgytų povandenines 
užtvaras, neleidžiančias jo 
laivams priplaukti prie Ti
ro miesto, kurį jis buvo ap
supęs ir norėjo paimti.

XV a. povandeninį laivą 
norėjo pasistatyti Leonar
das da Vinčis, bet pabijojo, 
kad jį žmonija gali panau
doti blogam.

Savotišką po van d e n i n į 
laivą padarė olandų gydy
tojas Kornelijus van De- 
brelis 162(Tm. Tai ir buvo 
šiandieninių povandeninių 
laivų protėvis. Kornelijaus 
laivas turėjo 12 irklų ir 
vamzdelį, išeinantį į van
dens paviršių. Laivas plau
kiojo Temze. Pasiirstyti

Ii jos karalius.
1775 m. amerikietis Da

vidas Bušnelis, Jurgio Va
šingtono skatinamas ir fi
nansuojamas, pastatė kiau
šinio pavidalo povandeninį 
laivą, kuriuo bandydavo 
pritvirtinti minas prie ang
lų karo laivų. .

Pirmas pasaulyje geleži
mi apkaustytas laivas bu
vo pastatytas Rusijoje 1720 
metais.

pelės! Kad nors dėl juoko. “Akis. Ak, 
ta už durų žalia, baisi akis. Kur aš( ją 
mačiau?” — kažkokiu gargaliuojančiu 
balsu vapėjo Tamošėlis, gulėdamas ant 
grindų.

Ligoninėje, pastebėję, Tamošėlio din
gimą, budintis gydytojas pabarė slaugę 
už neprižiūrėjimą ir pasiuntė Greitąją 
pagelbą ligonio ieškoti. Tačiau, sugrą
žintas į ligoninę, Tamošėlis jau nesi tai
sė : atsisakė priimti maistą, kartais, kaip 
alkoholikas, apimtas'baltosios karštinės,

Netoli Nicos esančioje olo
je buvo atliktas įdomus ban
dymas. Pasirodė, kad žmo
gus, kuris negali sekti laik
rodžio parodymų ir dienos 
bei nakties kaitos, pats to 
nepastebėdamas pereina 
prie kito paros režimo — 36 
darbo ir 12 miego valandų. 
Prancūzų tyrinėtojai mano, 
kad gauti rezultatai galės 
būti naudingi busimosioms 
ta rpplanetinėms kelionėms.
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Nuostabus skystis—vanduo
Nėra kito tokio skysčio 

kaip vanduo, kuris pasižy
mėtų daugybe įvairiausių 
savybių, turinčių didžiulę 
reikšmę visam Žemės gy
venimui. Štai pagrindi
nės tų savybių: Pirma, 
tuo tarpu, kai visi skys
čiai kietėdami traukia
si, vanduo priešingai — su
šaldamas į leda plečiasi: iš 
litro vandens pasidaro dau
giau kaip litras ledo: To
dėl ledas vandenyje plau
kia, todėl žiemą ežerai 
ir upės t i k užšąli J e i 
ledas vandenyje skęstų, 
tai negilūs vandens tel
kiniai per žiemą iššaltų 
iki dugno, neturėtų kur 
pasidėti žuvys, o pava
sarį ir vasarą nesibaigiantis 
ledo tirpimas vėsintų orą. 
Turėtume žymiai prastesnį 
klimatą.

'•ir."

Antra, vanduo labai kim
ba prie indų sienelių ir lipa 
jų kraštais. Kai vamzdeliai 
labai ploni—tai vadinamieji 
kapiliariai, vanduo^gan kil
ti aukštyn keliolika ir net 
keliasdešimt metrų. Šios 
savybės dėka augalai apsi
rūpina vandeniu iš dirvos. 
Jos kapiliariais vanduo ky
la į dirvos paviršių, toliau, 
šaknimis ir stiebu pasiekia 
lapus ir iš jų atliekamas 
vanduo išgaruoja, palikda
mas augalams vandenyje iš
tirpusias maist i n g a s me
džiagas. Tokiu būdu van
duo iš podirvio pasiekia net 
aukščiausių medžių viršū
nes ir prisideda prie jų mi
tybos.

Trečia, vanduo nuostabiai 
gerai tirpdo įvairias me
džiagas ir jas išnešioja į vi
sas augalo dalis. Vanduo 
yra svarbi ir gyvulių bei 
žmonių kraujo sudėtinė da
lis. Kraujas išnešioja po 
organizmą maistą, deguonį, 
vandenį — visa tai, kas bū
tina tiek augalui, tiek gy
vuliui, tiek žmogui.

Ketvirta, gyvenimas že
mynuose būtų neįmanomas, 
jei nebūtų nuolatinės van
dens apytakos. Va n d u o 
žiemą ir vasarą garuoja. 
Ypač daug jo išgaruoja 
šiltuose kraštuose iš van
denynų ir juru. Oro sro
vės vandens garus išnešioja 
po visą planetą. Aukštai at
vėsę, vandens garaikonden- 
suojasi į vandens lašelius 
bei sniego kristalėlius. Su
sidaro debesys, iš kurių ko
ne visoje žemėje lyja arba 
sninga. Tokiu būdu žemynai 
gauna jiems taip reikalingą 
drėgmę. Deja, pati gamta 
nelygiai paskirsto tą drėg
mę: vienur p r i lyja perdaug, 
susidaro potvyniai, kurie 
kartais nusiaubia gyvenvie
tes, išplauna dirvas, prida
ro kitokių eibių; tuo tarpu 
kitur kritulių tiek mažai, 
kad žeme virsta dykumo
mis, kuriose beveik n i (‘kas 
neauga, niekas negyvena. 
Manoma, kad kada nors 
žmonija turės tokį mokslą 
bei techniką, kad ims val
dyti debesis ir jų kritulius 
lygiau paskirstys.

Tai dar ne viskas. Van
dens esama kelių rūšių. Pa
grindinė sudedamoji van
dens rūšis — paprastasis 
vanduo. Mažiausią jo dale
lę — vientisą molekulę su
daro vienas deguonies ato
mas ir du vandenilio ato
mai. Pastarieji išsidėsto 
vienoje pusėje nuo deguo
nies atomo kryptimis, tarp 
kurių yra 105° kampas. At
stumas tarp atomu toks

mažas, kad viename centi
metre jų būtų galima išri- 
kuoti apie 100 milijonų> 
Nuo tokio kiek savotiško! 
atomų išsidėstymo priklau
so kai kurios vandens sa
vybės, kurių tarpe ir mole
kulės elektringumas. Be pa
prastojo vandens, yra dar 
sunkusis vanduo, kurio van
denilio branduolys sudėtas 
ne iš vienos dalelės (pro
tono), bet iš dviejų (pro
tono ir neutrono). Pagaliau 
esama dar itin sunkaus 
vandens, kurio vandenilio 
atomas sudarytas iš trijų 
daleliu. Esama dar ir siu 
vandens rūšių kombinacijų. 

1 Nors sunkaus vandens ne 
taip jau daug—iš 6,700 (?) 
vandentiekio vandens gali
ma būtų išgauti sunkaus 
vandens tik apie vieną li
trą. Tačiau tas vanduo il
gainiui, tur būt, bus varto
jamas kaip brandu o 1 i n i s 
degalas ir duos tūkstančius 
kartų d augiau energijos 
kaip litras geriausio benzi
no. Tai pagrindinis ateities 
energijos šaltinis.

Vadinamosios vandenilinės 
bombos jau dabar gamina
mos iš sunkiojo vandens.

Vandens molekulės savo 
tarpe labai stipriai susiri
kusios. Kad ištirpdintume 
vieną gramą ledo, turime 
panaudoti 80 kalorijų šilu
mos, o kad išgarintume vie
ną gramą vandens, turime 
sunaudoti net 540 kalorijų. 
Gerai, kad turime neišsen
kantį šilumos šaltinį—Sau
lę. Ji per metus visoje že
mėje išgarina apie 500,000 
milijardų topų vandens ! 
Lietaus, sniego, rasos bei 
šerkšno pavidalu tas van
duo vėl grįžta žemėn. Taip 
vyksta nesibaigianti van
dens apytaka mūsų plane
toje. Be to, vandens garai, 
virsdami vandeniu ar ledu, 
atiduoda Žemės atmosferai, 
vandenims ir kietam pavir
šiui tį šilumą, kurią buvo 
gavę iš Saulės garavimui. 
Taigi ir šiuo būdu vanduo 
esmingai veikia žemės kli
matą.

Vandens žemėje labai 
daug — beveik pusantro 
milijardo kubinių kilome
trų. Manoma, kad jis yra 
ištryškęs (daugiausia garui 
pavidalu) iš Žemės gelmių. 
Dar ir dabar iš ugnikalnių 
ir karštų šaltinių kasmet 
vandens padaugėja apie 100 
milijonų kubinių metrų 
(arba 0.1 kub. km). Tačiau 
vandens ant žemės, tur būt, 
lieka maždaug tiek pat, nes 
dalis vandens garų aukštoje 
atmosferoje suskyla į de
guonį ir vandenilį, o pasta
rasis, kaip lengviausias ele
mentas, paplinta į tarppla- 
netines erdves. Galima dar 
pažymėti, kad atmosferoje 
vyksta ir atvirkščias proce
sas: nuo Saulės pučia nuo
latinis “Saulės vėjas,” ku
riame itin gausu vandeni
lio dalelių, kurios, susi
jungdamos su oro deguoni
mi, sudaro vandens garus. 
Šitaip galų gale, matyt, iš
silaiko vandens pusiausvy
ra Žemėje.

Vandenynu ir jūrų van
duo sūrus. Mat, upės neša 
ne gėlą vandenį, bet su iš
tirpusiomis jame druskomis - 
i r kitomis medži a g o m i s . 
Tuo tarpu iš vandenynų bei 
jūrų išgaruoja grynas van
duo. Per daug milijonų 
metų todėl jų vanduo ir pa
sidarė sūrus.. Toks vanduo 
netinka gerti ir net laistyti

DONATAS RODĄ

Liudas Dovydėnas ir jo 
“Mes valdysim pasaulį”

Atvykus į JAV, jam ra
šyti nesisekė.b Mėgino jis 
savo plunksną ir šiaip, ir 
taip, bandė redaguoti peri
odinius leidinėlius, bet, de
ja, nieko doro neišėjo. Ap
imtas kūrybinės nevilties, 
jis padėjo į šalį plunksną ir 
vargais negalais įsitaisė jū
rų kiaulyčių ūkyje. Ir, va, 
stebuklas! Maža jo kiauly
tė, pasirodo, jam buvo nau
dingesnė net už didelį Pe
gasą. Šį stebuklą patvirti
no neseniai JAV išleista jo, 
Liudo Dovydėno, atsimini
mų knyga “Mes valdysim 
pasaulį.”

rinėje s p a u d o j e. čia K. | 
Binkis neištvėrė, išvarė jį 
iš buto... Daugiau Dovydė
nas nesilankė Binkių šeimo
je. Po šio įvykio K. Binkis 
nesikėlė, pastebimai geso ir 
mirė 1942 m. balandžio 27 
d.”

Skaitai tokį jaudinantį 
pasakojimą ir atsipeikėti 
negali: “vaistai ir maistas 
už atitinkamą straipsnį hit
lerinėje spaudoje”... Mais
tas ir vaistai už išdavys
tę... Toks sukrečiantis 
vaizdas neišdyla iš atmin
ties, jis gimdo kitus vaiz
dus. Poetas patriotas kar
tu su vaistais ir maistu iš
daviko rankose mato durk
lą: imk, nusižudyk.-..

Ne, Kazys Binkis, kaip ir 
kiti taurūs lietuviai inteli
gentai. nenorėjo nusižudyti 
hitlerinės okun a c i i o s ne-

Kasdienybė keičiasi
Žmonija nepasitiki

autorius savo naujame “vei
kale” vėl, kaip ir hitlerinės 
okupacijos metais, kėsinasi 
skaldyti antausius visiems, 
kurie jam nepatinka. O ne
patinka jam visų pirma 
naujas gyvenimas Lietuvo
je. Nepatinka tarybiniai 
žmonės. Sprendžiant iš Či
kagos “vaduotojų” spaudos 
šmeižikas L. Dovydėnas ne 
tik užtraukė aukšč i a u s i ą 
gaidą reakcininkų chore, 
bet ir sudainavo antikomu
nistinę solo partiją. Vertin
damas jo pastangas, kaž
koks klerikalų rašeiva J. 
Prunskis “maloniai” prita
ria “didelio iškalbingumo” 
autoriaus išgalvotoms pasa
koms, kurioms pavydėtų 
pats baronas Miunhauze- 
nas.

Šmeižtų knyga nauja, bet 
šmeižtai seni, — pasakys 
skaitytojas. Taip, L. Dovy
dėnas savo “naujas” mintis 
pernelyg uoliai nuplagija
vo iš savo seno “kūrinio,” 
parašyto ir paskelbto hitle
rinės okupacijos metais 
Kaune.

Kalbant šia tema, pra
vartu prisimint “Kauener 
Zeitung” laikraščio vyriau
siojo redaktoriaus pava
duotoją Erichą Brantą, ku
ris anais laikais labai aukš
tai įvertino savo kolegą L. 
Dovydėną, išspausdindamas 
minėtą jo “kūrinį” leidinyje 
“Antausiai.” Tiesa, dabar 
niekas tiksliai nežino, kokia 
markių suma buvo įvertin
tas L. Dovydėno triūsas, ta- 
čia turime pagrindą teigti,

>
daugeliui augalų, todėl kai 
kuriuose kraštuose jaučia
mas gėlo vandens trūkumas. 
Atsirado reikalas statyti 
vandens gėlinimo įmones, 
kurioms varyti panaudoja
ma daugiausia atominė ar
ba Saulės energija.

kad generalinio komisaro 
propagandos skyrius, taip 
pat ir minėtas “Pytų kraš
to” gebelsininkas Erichas 
Brantas buvo pate n k i n t i 
naujojo bendradarbio “ne- 
beletristintu reportažu.” Ta
da L. Dovydėnas padėjo ne
maža pastangų, parinkda
mas atitinkamus žodžius bei 
keiksmažodžius plūsti Lie
tuvos darbo žmonėms ir pa
taikauti okupantams. Pav., 
prisiderinęs prie fašistinės 
terminologijos, Kauno dar
bo žmonių demonstracijas, 
vykusias 1940 m. birželio- 
liepos mėn., L. Dovyydėnas 
vadino “gatvėmis žygiuo
jančiais dykinėtojais.”

Okupacijos metais Kau
ne bei visoje Lietuvoje vy
ko masinės žudynės. L. 
Dovydėnas “Antausiuose” 
neužmiršo pasityčioti iš 
mirčiai pasmerktu žmonių, 
jų tarpe ir iš hitlerininkų 
nužudyto tauraus žmogaus, 
Liaudies Seimo pirmininko 
Liudo Adomausko. 1

Nesunku įsivaizduoti, su 
kokiu pasitenkinimu Kauno 
hitlerininkai plojo per petj 
naujam “Rvtų krašto” rašy
tojui L. Dovydėnui už jo 
“didelį iškalbingumą.” “Zer 
gut — drastiški antausiai,” 
—.referavo general i n i a m 
komisarui Erichas Brantas.

Bet atsitiko tain, kad tie 
“antausiai” pavirto skau
džiais bumerangais, kirtu
siais naciam iu autoriui. L. 
Dovvdenas pats naiuto. kad. 
viešai bendradarbiaujant su 
hitlerininkais, io “antau
siai” a t s i g r e žė i ii na.ti. 
Ynač garsiai nuskambėjo 
“antausis” noeto Kazio Bin
kio bute pirmaisiais hitle
rinės ok u n a c i i o s metais. 
Anie tai nasakm’ama prieš 
kelerius metus Vilniuje iš
leistoje strainšnin ir atsimi
nimu knvgoie “Ir be ginklo 
kariai.” kuria sudarė noeto 
ir dramaturgo žmona Sofi
ja. Binkienė, čia randame 
toki enizoda:

“Vieną popietę pas poetą 
(t. y. pas Kazį Binkį—D. 
R.) apsilankė rašytojas L. 
Dovydėnas. Po kurio laiko 
L. Dovydėnas skubiai išėjo 
iš kambario išraudęs, pik
tas. Įkandin jo, pro atvi
ras duris išlėkė L. Dovydė
no lazda. Sužinojome štai 
ką. Binkiui reikėjo specia
laus gydymo, vaistų, atitin
kamo maisto. Binkių šei
mos materialinės sąlygos 
buvo sunkios. L. Dovydėnas 
pasiūlė poetui ir vaistų, ir 
maisto, jeigu jis parašysivenama Europos šalis.

Dvidešimtame šimtmetye 
daug kas pasiekta, daug 
kas pagerinta žmonijai. Iš
sivystė mokslas, technika, 
medicina, agrikultūra, kas 
reiškia žmogaus sugalėjimą 
kovoti ligas, alkį, ignoraci- 
ją, tamsą. Yra ir daugiau 
laimėjimų, vertų paminėti, 
bet ne visais šiais laimėji
mais ir ne visa žmonija tu
ri laimės naudotis.

Yra kraštų ir tautų, ku- 
dvidešimto šimtme- m\es.• i . • , . . pasiekti,inizimoi nn Inn rrvin v * '

žemės gyvūnais, siekiant 
patirti, ar ilgai galima gy
vybei išsilaikyti erdvėse. 
Pasirodžiu/ kad gyvybei 
erdvėse (su prietaisais) yra 
saugu, tada jau buvo per 
keletą kartų leista žmo
nėms i erdves iškilti. 

ii

Tarybų Sąjunga, vietoje 
dėti dideles pastangas iš
kelti žmogų į Mėnulį, kuris 

arčiausias mūsų že
mės palydovas, ir lengva jį 

, deda pastangas 
pasiekti kitas planetas. Jau 

^sėkmingai pasiekė Marsą, 
i Venerą ir net pačią toliau
sią planetą Pluto, kuri yra 
9-oji planeta mūsų Saulinė-

riems d
čio pasiekimai, palengvini
mai nėra žinomi, ir nebus 
žinomi, iki juos valdys sve
timų šalių investoriai, ko-
1 o n i z a to ri ai, p r i spau deja i.

Tačiau tenka kai ką pa- ’ je sistemoje.
ląisyeje. Jie norėįo kovo- sakytį ir apje tą f]aų žmo.J - - - - -
ti ir kovojo ne tik prieš nijos, kuri jau turi progos! leidusi i erdves 168 įvairiais 
ruduosius barbarus, bet ir naudotis "
prieš jų talkininkus, kurių [pasiekimais, turi progą žiū-

Iki šiol Amerika yra pa

tarpe buvo ir minėtasis L. 
Dovydėnas.

pykis pas poetą K. Bin- neturi pasitikėjimo
kį — “judo išvarymas iš na
mų” — įgauna dar plates
nę prasmę, pasirodžius nau
jai L. Dovydėno knygai 
“Mes valdysim pasaulį.”

Beje, nors minėtas šmeiž
tų recenzentas beLL. Do
vydėno patronas J. Pruns
kis ir pranašauja šmeižtams 
“nenvk s t a n č i ą reikšme,” 
bet. švelnindamas koktu do- 
vvdėnišką melą, kartu tė
viškai bara autorių ne tik už 
“korektūros klaidas.” Pa
sak J. Prunskio, paties au
toriaus pasigyrimai “apie 
autoriaus gabumus” ir ki
tas “geras savybes” vra 
nekuklūs, kad “kukliau bū
tu buvę tai palikt pasakyt 
kitiems”...

— Tai kuo čia dėtos ju
ru kiau 1 v t ė s ? — gali pa
klausti skaitvto i as.

Išties, kiaulytės, kuriomis 
bizniauja L. Dovydėnas, ne
kaltos. Jos tik sukelia ati
tinkama asociacija, kalbant 
anie šio aršaus šmeižiko pa
stangas antikomunistiniais 
nrasimanvmais pasitarnau
ti savo naujiems bosams. 
Anie kiaulvčiu savininko 
“kūrybines” nostanaas rei
kia pasakyti tik tiek — jis 
kirto dar vieną antausį sau

Per 50 metų Olandijos 
teritorija padvigubės: nuo 
35 iki 70 tiūkstančių kvad
ratiniu kilometru. Panau
dojant kanalų ir dambų sis
temas, numatoma kasmet iš 
jūros atkariauti po 700 kv. 
kilometrų žemės. Nusausin
tose žemėse bus statomi 
nauji miestai. Juk dabar 
Olandija — tankiausiai gy-

^5

Kauno medicinos mokykla jau 50 metu ruošia vidurinį medicinos personalą. Vien 
pokario metais ją baigė 6,227 felčeriai, medicinos seserys, akušerės, farmaceutės ir dan
tų technikai. Mokyklos auklėtinių galima sutikti visuose respublikos kampeliuose.

Dabar čia mokosi 1,282 moksleives. Jų_ žinioje — 12 auditorijų, 16 kabinetų ir labo
ratorijų, aprūpintų šiuolaikiniais prietaisais ir įrengimais. Praktinius darbus jos atlieka 
miesto ligoninėse ir dispanseriuose.

M. Ogajaus nuotraukoje — moksleivės vienoje iš mokyklos laboratorijų.

dideliais mokslo pavadinimais — “Explor- 
•Įers,” “Vangards” ir t. t. O 

rėti ateičiai į akis, bet ne-!paskutinieji vadinami “A- 
turi pasitikėjimo žmogumi,. polio.” Jau išleistas “Apol- 

j* i žmo-ilo 14,” o jų dar bus kele- 
gaus santvarka. Ekonominė tas vėliau.
padėtis yra varomoji žmo
gaus protavimo jėga.

žmogaus pažiūra į gyve- 
nimą-kasdi e n y b ę keičiasi. 
Čia jis dalyką vertina, čia 
jis atmeta. Čia jis užgiria, 
čia jis pasmerkia. Ir turi 
tam pamato. Turi rimtą 
priežastį tą daryti.

Iš visko matosi, kad visuo
menė neužgynė ir Apollo 
14-ojo žygio į erdves, į Mė
nulį. , Kainavo daugiau kaip 
$300,000,000 ir nieko dau
giau nepasiekta, kaip tik 
pakartota p i r m e s n i ų j ų 
skridimų pasekmės.

Ruošiamas Apollo 15-as 
kuris bus paleistas į erdves 
ateinantį liepos mėnesį, ir 
vėl bus šimtai milijonų do
lerių išleista, ir vėl bus nu
trauktas kąsnis duonos nuo 
burnos, nuo vaistų, nuo pie
no kūdikiams.

Neužgiria dar ir todėl, 
kad šiuose sk r i d i m u o s e 
slepiasi dar ir kiti nelemti 
dalykai. O tai ruošimas vi
sokiu raketų ir miseliu ka- 

■ u c ę

rams, taikomais prieš žmo-

Kaip už ką reikia Ame
rikai duoti pagyrimą, bet 

didelį eikvojimą 
kada tiek 
namie, tai

už toki
erdvėse, 
triukšmu 
verta.

Už “Apollo 14-ojo”

daug
nėra

tik

Atmenu, kaip pasaulis 
džiaugėsi Tarybų Sąjun
gos Pirmuoju S p u t n i k u 
1957 metais, kada jis buvo 
paleistas į erdves ir ap
skrido Žemę į 96 minutes 
greičiu. Išbuvo erdvėse nuo 
spalio 4 dienos iki 1958 me
tų sausio 4 d. Pasaulio 
mokslininkai buvo apstul
binti, išgirdę, kad TS jau 
erdvėse. Amerikos moks
lininkai su Vokietijos ra
ketų ekspertais, kurie po 
karo atvyko į Ameriką ir 
valgė Amerikos duoną, liko 
prie sienos pritrenkti. Už
trenkė duris iš apmaudo ir 
nesileido su niekuo kalbėti 
apie TS Sputniką I. Jie su
ko galvas, skaitė mieras 
braižinius, ir prisipažino, 

yra daug atsilikę 
darbu. Jie ruošia 
sputniką paleisti į 
bet dar negata-

kad jie 
su savo 
panašų 
erdves, 
vas...

Su didelėmis pastango
mis į erdves paleido “Ex
plorer” 1958 m. Nuo čia ir 
prasidėjo lenktynės tarp 
šių dviejų šalių užkariauti 
erdves.

Nelengva tikėti, bet šiose 
lenktynėse Tarybų Sąjunga 
iau yra paleidusi į erdves 
267 įvairaus dvdžio s])utni
kus, sojų žus, kosmosus ir
dar kokius. Vieni jų su in
str u m e n t a is tirti tolius, 
žvaigždžių kelius, o dar ki
ti iškelti su kai kuriais

pečių 
norėta paslėpti įsiveržimą 
i Laosa. šis skridimas i 
Mėnulį buvo prita i k y ta s 
prie karinės strategijos, kad 
šalies gyventojai daugiau 
interesuotusi “Apollu” ne
gu padėtimi Indokinijoje.

Štai ant tokios mažos ša
lelės, kaip Laosas, kuri tu
ri vos du milijonus gyven
tojų, Amerikos generolai 
Prez. Nixono įsakymu, puo
lė su visa karinu mechani
zuota jėga. Per vieną sa
vaitė tlėdavė jokių žinių nei 
iš Vietnamo, n e i iš Laoso, 
o kada jau nuėmė cenzū
rą, tai pasirodė, kad 20,* 
000 vietnamiečių ir 9,000 
amerikiečių ant Laoso puo
lė su helikopteriais, bombo
nešiais, ant to vargingo 
krašto sėjo mirties Šviną 
ir ugnį. Davė Amerikai ži
noti, kad “viskas eina pa
gal planą.” Matomai, vis
kas “pagal planą,” ir viskas 
žudymo tikslais.

Jei pirmieji žmogaus žy
giai kilti į erdves, pasiekti 
Mėnulį buvo noras susipa
žinti su gamta, su erdvės 
kūnais aplink mus, tai pa
skutinieji iau yra žygiai 
karo tobulinimo, žudymo 
tikslais.

Jei ateityje erdvės bus taip 
naudojamos, kaip yra nau
dojami didieji vandenys, tai 
žmonija pralaimės. Ar nuo
stabu, kad visuomenė-žmo- 
niia nepasitiki ateitimi?

Ką mokslas davė praeity
je, tai vis buvo žmogaus 
naudai, o šiais laikais visas 
mokslas naudojamas tam, 
kaip greičiau ir daugiau iš
žudyti žmonių.

Nelaimingas dvidešimta
sis šimtmetis, nelaimingi tie 
visi, kurie ruošė žmogaus 
smegenis, mokė jį būti tik 
žiauriu kitam žmogui.

Dzūkelis

Belgradas.— Jugoslavijos 
nrezidentas Tito ruošiasi 
šiais metais^ lankytis Jung
tinėse Valstijose. Pereitais 
metais Nixonas lankėsi 
goslavijoje. • 
tilde korporacijos cinko 
syklas.

Ju-

ka-

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.




