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KRISLAI
Puikiai pavykęs!
Dėl paties jubiliejaus.
Menininkų suvažiavimas.
Apie Matą Viniką.

— Rašo R. Mizara —

su va
liu vo 
entu- 
sekęs

žiavimas praėjo. Jis 
didelis, gyvas, kupinas 
ziastiško ūpo. Po jo 
banketas — taipgi guvo pui
kus. Seniai toks buvo.

Pirmą kartą laisviečiai lai- 
savo sambūri ir banketą 

kultūrinio centro patal- 
Manhattane. Man ro

mams reikėtų ten daž- 
ruošti didesnes pramo- 
Privažiuoti prie tų salių

patogu.

kč 
Rusu

man

.jaus.
Pirmasis “Laisves” numeris 

išėjo 1911 m. balandžio 5 d. 
Dėl to balandžio pradžioje 
mes laikraštyje atžymėsime
tą sukakti.

Išleisime du p adi d i n t u s 
“Laisvės“ numerius; balan
džio 4 dieną ir balandžio 7 
dieną.

Tą savaitę pradės čikagie- 
čiai su “Laisvės“ naudai su
ruoštu koncertu, Įvyksiančiu 
balandžio 2 d.

Niujorkiečiai taipgi ruoš 
jubiliejinį koncertą, tik dar 
tikrai nežinome (rašant Šiuos 
žodžius), kurią dieną jis Įvyks. 

^Nelengva mums g auti tin
kamą koncertui salę tą die
na, kurios pageidaujame.

Tenka nepamiršti ir to, kad 
balandžio 1 d. Čikagoje 
Lietuvių Meno Sąjungos 
žiavimas.

Reikia ruoštis jame 
vauti. Turėtų pasiųsti
žiaviman atstovus ir Literatū-

- ros Draugijos ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopos 
arba apskritys.

šuva-

šuva-

maztide sesis Kongo 
liaudies vadus

New Yorkas.----Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bai pranešta, kad Kongo 
liaudies priešai nužudė dar 
šešis Lumumbos šalinin
kus. Nužudė: J. P. Finant, 
buvusį Oriental provincijos 
prezidentą; J. Fatakį, Lu
mumbos rėmėją karininką; 
P. L. Flengesą, jaunuolių 
vadą; Mazungą, Yangarą

Tą sužinojus, JAV amba
sadorius A. Stevenson pa
reiškė: “Aš esu sukrėstas

likos atstovas O m a r a s 
Loufti sakė: “Tai didelis 
smūgis Jungtinėms Tau
toms... Kasavubu istorijoje 
bus žinomas, kad nuo jo 
rankų varvėjo žmonių 
kraujas”.

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas Valerijus 
Zorinas pareiškė: “Kasavu- 
bu, Mobuto ir Tshombe re
žimas yra teroristų reži
mas, kurį užkrovė užsienio 
imperialistai... Nuo šių kru
vinųjų įvykių atsakomybės 
neišsisuks ir Jungt i n ių 
Tautų sekretorius 
marskjoldas”.

Po to Saugumo 
9 balsais, prieš 2

Ham

Taryba 
nutarė, 

kad veiktų Jungtinių Tau
tų ginkluotos jėgos ir ne
prileistų prie naminio karo. 
Tarybų Sąjunga ir Francū- 

susilaikė nuo balsavi- 
nereiš- 

liaudies

zija 
mo. Ši rezoliucija 
kia, kad Kongo 
priešai susilaikys nuo žmo
nių žudymo jų okupuotoje 
teritorijoje.

Masinis angį y protestas 
prieš Lumumbos žudikus

Londonas. — Komitetas | Easton aikštę, kuri randasi 
kovai už kolonijų laisvę su- prieš Belgijos ambasadą, 
ruošė masines demonstraci- Ten įvyko demonstrantų ir 
jas prieš Lumumbos žudi- policijos susirėmimų. Iš 
kus. Demonstracijos prasi- abiejų pusių buvo sužeistų 
dėjo istoriškoje Trafalgaro' ir apie 50 žmonių areštavo, 
aikštėje. Susirinko tūkstan
čiai žmonių. Kalbėtojai sa
kė ugningas kalbas, reika-
Jaudami kolonijų žmonėms | žmog2udžiai,
laisvės ir nesikišti į Kongo 
resoublikos vidaus reikalus.

Demonstrantai, tarp kit
ko, turėjo vėliavas su užra
šais: “Belgai, jūs esate 

Mes nieka
dos neužmiršime Lumum-

Iš Trafalgaro aikštės de- bos, kuris mirė uz liaudies 
monstrantai nužygiavo į laisvę!”

'LAISVES' VAJUS 
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

9457 
8764 
7710 
7244 
6683 
4744 
3676 
3060 
2582 
2544

i
M

Bi nokly no vajininkai ..........................................
Waterbury vajininkai .........................................
New Jersey vajininkai ......................................
Los Angeles, Calif...................................................
A. žemaitis, Baltimore, Md. ...............................
Philadelphijos vajininkai ...................................
Pittsburgh© vajininkai ......................................
Guo. Shimąitis, Brockton, Mass.............................
S. Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 
Rochester, vajininkai ..........................................

Worcester, Mass.......................
Miami, Fla...............................
LLD 20 kp„ Mot. Skyrius

Binghamton. N. Y..........
J. Patkus, New Haven, Conn. 
So. Bostono Vajininkai .......
Great Neck. N. Y.................
Chicagos Vajininkai .............
V. Taraškienč, San Francisco 
Cleveland, Ohio .....................
New Britain, Conn...................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Chester, Pa.. Vajininkai .......
L. Tilwick, Easton, Pa...........
Scranton,
V.

2418
2104

1911
1904
1795
1780
1744
1440
1164
1128
1020

996
972
960

Me.

u.
.. 624

560
482
446

Pa. ...
Kralikauskas, 
Lawrence, Mass...................  684

V. Vilkauskas, Nashua, 
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass......
Plymouth, Pa.................
S. Puidokas, Rumford,
E. Čeikienū, So. Boston, Mass. 
K. Naravas, Shenandoah, Pa 
LLD 188 kp„ Detroit, Mich. 
Vera Smalstienč, Detroit, Mich 
P. J. Anderson, Rochester, N. Y. 280 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
A. Apšega, Auburn, Me.........
Veronika Kvetkas

Cambridge, Mass................
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
A. Valincius, Pittston, Pa.......
A. Kuzmickas, Girardville. Pa. 
M. Aranuk, Detroit, Mich......
P. Paserskis, Baltimore, Md.

Gal gi iao pasibaigs 
ramims karas Eaose

Vientiane. — 1960 metais,liaus Vathano pasiūymą ir
Vakarų apginkluoti reakci
ninkai nuvertė Laoso vy
riausybę, kurios priešaky
je stovi princas Phouma. 
Laose prasidėjo naminis ka
ras. Nauja suorganizuota 
Boumo.Oumo “valdžia” ry- 
žoti įtraukti Laosa i Vaka
rų karo sąjungas.

Dabar Laoso karalius 
Vathanas sako, kad būk 
jau ir Boumo Oumo valdžia 
laikysis “neutrališkos po
zicijos”, jeigu prieš ją 
Liaudies Armija ir Phoumo 
šalininkai sulaikys karą. 
Karalius kviečia, kad karo 
užbaigimui ir patikrinimui, 
Laosas būtu “neutrališ- c312

283 kas”, kad atsiųstų komisiją 
orJ Burma, Kambodža ir Mala- 
212 jų federacija.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybe užgiria kara-

ISO 
108 
108 

72

kviečia Tarybų 
kad ir ji užgirtų 
poziciją. Tarybų 
ambasadorius M. 
vas pažadėjo JAV pakvieti
mą perduoti TSRS vyriau- 
svbei. v

Phnompenhas. — Į Kam- 
bodžią atskrido Laoso 
Liaudies armijos vadai pa
sitarimui su princu Phou- 
ma ir jo valdininkais, kurie 
čionai gyvena nuo gruodžio 
mėnesio.

Londonas. —Anglijos vy
riausybė sutinka su kara
liaus Vathano pasiūlymu. 
Bet čionai numato, kad Ta
rybų Sąjunga pareikalaus 
La o su i tvarkyti pakviesti 
princo Phoumo valdžią, 
kuri ir pirmiau laikėsi ne- 
utrališkos politikos.

Sąjungą, 
karaliaus 
Sąjungos 
Men'iko-

Čia nepaskutiniai rezultatai. Paskutiniai bus sutvar
kyti ir paskelbta. Vajus jau oficialiai baigėsi su 19 vasa
rio, su Laisvės B-vės dalininkų suvažiavimu. Per suva
žiavimą sunešė nekurie vajininkai savo paskutinius re
zultatus, tad pranešame, kad iki vasario 28 d. bus'pas- 

Tąsa 5-tame pušį.

4Mes išvarysime portugalus,’
sako afrikiečių vadai

Suvažiavim as nutarė 
veikti išvarymui portugalų 
iš Angolos ir Mazambikos. 
Broliški delegatai pažadė
jo Angolos ir Mozambikos 
liaudžiai pilną pagalbą.

Angola ir Mozambiku 
milžiniškos portugalų kolo
nijos. Šios šalys užima apie 
800,000 ketvirtainių mylių 
plotą ir turi 12,000,000 neg- 

Afrikos Tautinės Sąjungos rų gyventojų. Portugalų 
vadas. ten randasi tik apie 25,000.

Mombasa mieste, Kenijo
je (Kenya), įvyko Angolos 
ir Mozambikos liaudies at
stovų suvažiavimas. Daly
vavo 60 delegatų. BuvoTSRS už nusiginklavimą. bet i “ki delęgatai ir iš kitų 

c? Afrikos valstybių,1 • • v I___r>_gynybai, yra pasiruosus
, kurios 

randasi arti Portugalijos 
kolonijų. Suvažiavimą su
šaukė Rytų Afrikos lyga ir 
pirmininkavo M. Chokwe,Maskva. — Vasario 23 d. 

sukako 43-j i metai nuo su
organizavimo Tarybų . S ą- 
jungos armijos ir laivyno. 
Išvakarėse sukakties eilė

nio karo. Bet jis sakė, kad 
TSRS pasiruošė atremti 
priešų užpuolimą: savo ar
miją ir laivyną apginklavo 
raketiniais ginklais, o į 
TSRS toje srityje yra toliĮ Gal laimės laivųDarbininkų unijos, 

nedarbas ir ateitis
Washingtonas. — Darbi

ninkų unijos, kurios turi 
13,500,000 organizuotų dar
bininkų, davė patarimų pre
zidentui Kenedžiui. Jos sa
ko, kad jeigu nebus tarta
si su darbinikų unijomis, 
tai ir geri prezidento pa
siūlymai pasiliks tik ant po-

Neseniai miręs SLA sekre
torius Matas Vinikas-Vinikai- 
tis kadaise buvo pažangus vei
kėjas. Apie jį ir jo tuometinę 
veiklą gražiai rašo ir Jonas 
Kaiškaitis savo atsiminimų 
knygoje.

Tai buvo prieš arti 55 me
tus. Jonas Kaškiaučius ir 
Matas Vinikas, tuomet buvę

4^eri bičiuliai, energingai vei
kė LSS 1
sakė kalbas, skaitė referatus,

i bo 10-ties punktų progra
mą kovai prieš nedarbą ir 
už geresnę darbo žmonių 
ateitį. Jos sako, kad prave- 
dimui jos gyveniman reika
lingi darbo unijų, valdžios 
ir fabrikantų pasitarimai.

kuopoje Brooklyne: pieniaus.

švietė žmones.
Jų keliai išsiskyrė, kai M. 

V in ik as įstojo buržuazinės 
Lietuvos diplomatijon Wa
shingtone.

Tačiau, kai 1926 metais 
smetonininkai Įvykdė smurtiš
ką perversmą Lietuvoje, M. 
Vinikas smurtininkus atvirai 
pasmerkė.

Prisimenu jo kalbą, sakytą 
tuojau po fašistinio pervers
mo Grand Paradise salėje, 
Brooklyne.

Už tai aš jį gerbiau.

Na, o kai Vinikas buvo pa
statytas SLA sekretorium, jis 
turėjo mušti į vieną būbną 
kartu su visais “veiksniais.“ 
Jei to nebūtų daręs, nebūtų 
galėjęs išsilaikyti sekretoriaus 
vietoje; būtų buvęs priverstas 
iš ten pasitraukti. O kitą to- 
1<ią vietą, kokią turėjo, seny
vo amžiaus žmogui nebūtų 

^nuvę lengva gauti.
Tuojau prieš karą ir karo 

metu šių eilučių rašytojui te
ko nekartą su M. Viniku su-

Darbininkų unijos - išdir-

sitikti ir pasišnekėti. Jis ne
buvo storžievis; jis visuomet 
buvo sukalbamas. Jis gerbė 
kito žmogaus nuomonę, nors 
su ja ir nesutiko.

Karo metu viename priėmi
me jis man sakė:

— Ar jūs žinote, kad aš ei
nu pamatyti kiekvieno tary
binio 
ke ?

filmo, rodomo Niujor- 
Man įdomu matyti Ta

rybų Sąjungoje daromą 
gresą...

pro-

SLA 
Vini-

Kas pasidarė, kad 
pild. taryba į mirusiojo 
ko vietą sekretorium pastatė

adv. Briedį, aš nesuprantu.
Briedis tos vietos taip no

rėjo!..

darbininkai
Washingtonas. — Natio

nal Labor Relations Boar- 
do trys nariai prieš du nu
balsavo, kad nors Jungtinių 
Valstijų laivai ir plaukioja 
po kitų šalių vėliavomis, 
bet jų savininkai negali iš
sisukti nuo unijinių algų.

Dabartiniu laiku du treč
daliai JAV laivų plaukioja 
po Panamos ir Liberijos vė
liavomis ir laivų savininkai 
darbininkams moka mažes
nes algas, kaip gauna jas 
jūrininkai, kurie plaukioja 
po JAV vėliava.

Prieš tokį laivų savinin
kų išsisukinėjimą jau se
niai kelia protestą jūrinin
kų unijos.

užsienio korespondentų kai- pralenkus kitas šalis. Tai Ikė pastatė JAV Sako: Gango banditai
bejosi su maršalu Vasilium

I CN 11 1* 1 • • •Sokolovskiu, kuris pirmiau 
buvo TSRS gynybos jėgų 
štabo viršininku.

Sokolovskis sakė,

kadSokolovskis sakė, 
dabartiniu laiku svarbiau
sias žmonijai uždavinys, 
tai nusiginklavimas, paša
linimas raketinio ir atomi-

TSRS ir kitos socialistinės 
šalys yra priverstos gink
luotis, nes Vakarai apgink- 

. lavo Vakarų Vokietiją, jie 
Tarybų Sąjungą ir kitas 
socialistines šalis apsupo 
raketų ir atominių ginklų 
bazėmis.

gauna JAV ginklų
Washingtonas. — Bur

iuos respublika, kuri veda 
, __ kovą išnaikinimui Čang

(Jelega-' Kai-šeko banditų šiaurinė- 
Tautosg,: je Burmoje, sako, kad ban-

Vėliausios žinios
Pekinas. — Kinijos Liau

dies Respublika atmetė La
oso karaliaus pasiūlymą. 
Sako, kad tai suokalbis pa
dengti Vakarų militaristų 
planą įtraukti Laosą į karo 
sąjungą.

New Delhi. — Indijos: 
premjeras Nehru, išgirdęs 
apie naujas Kongo vadų 
žudynes, pareiškė: “Tos žu
dynės gali atvesti prie pa
saulinės nelaimės”.

kolonialistų pusėn
Washingtonas. — Sena

torius Wayne Morse, iš 
Oregono valstijos, narys • 
Jungtinių Valstijų < 
cijos Jungtinėse ' 
raportavo Senato Užsienio ditai yra ginkluoti Jungti- 
Reikalų Komitetui. Jis tarp j nių Valstijų ginklais, 
kitko sakė: l 1949 metais, kada Kinijos

“Gaila pasakyti, bet bu-i armija sumušė Čang Kai- 
vusi Eisenhoverio vyriau- į seko jėgas, tai dalis ių pa- 
sybė ir tų laikų Valstybės i bėgo į Šiaurinę Burmą ir

Karininkams patinka 
JAV apsiginklavimas

Washingtonas. — Penta
gone, Jungtinių Valstijų 
karinių jėgų centre, jaučia
mas didelis pasitenkinimas, 
kad Jungtinės Valstijos ne
mažina, o dar daugiau didi
na apsiginklavimą.

Yra pasitenkinę karinio 
orlaivyno ir jūrinio laivyno 
komandieriai. Armijos mo
dernizavimas ir apginkla
vimas eina lėčiau, kaip or
laivyno ir laivyno, bet ir 
generolai nesiskundžia.

New Yorkas. — Ham- 
marskjoldas nori dar pa
siųsti į Kongo 6,000 vyrų į 
Jungtinių Tautų karines jė
gas.

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV karininkų iššautas 
dubeltavas satelitas neatsi- 
dalino vienas nuo antro ir 
greitai sudegs.

sekretorius pastatė Jungti- 
Įnes Valstijas kolonialistų 
pusėn. Kada Jungtinių 
Toutų Asamblėjoje ėjo bal
savimas kolonializmo klau
sime, tai JAV Valstybės 
departamentas davė įsaky
mą — stovėti, kolonialių 
valstybių pusėje”.

nuo to laiko ten laikosi 
piešdami vietos gyventojus.

Burma kaltina, kad Čan- 
go lėktuvai naktimis at
skrenda ir banditams nu
meta ginklų ir amunicijos. 
Pasirodė, kad ginklai yra 
JAV gamybos.

Monterey, Calif. — Su
laukęs 75 metų amžiaus 
mirė admirolas R. K. Tur
ner.

Melbourne. — Buvęs Au
stralijos užsienio ministras 
lordas Casey ragina prezi
dentą Kenedį keisti politi
ką santykiuose su Kinija.

Tokio. — Awaji saloje iš
degė 1,000 akrų miško.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika ir Kongo 
Gizengos vyriausybės apsi
keitė ambasadoriais.

Washingtonas. — Kari
nis laivynas prašo daugiau 
pinigų gaminimui “Polaris” 
raketų.

DRAUGIŠKUMAS TARP 
BRAZILIJOS IR KUBOS

Rio de Janeiro. — Kubos 
vyriausybė prisiuntė pa
sveikinimą naujam Brazili
jos prezidentui Janio Quad- 
rosui. V. Leitao de Cunha, 
Brazilijos Valstybės sekre
toriaus pagalbininkas, sa
kė, kad Kubos vyriausybė 
nesudaro jokių keblumų 
gražiam sugyvenimui 
kitomis Lotynų šalimis.

su

JAU 1,200,000 NEGRŲ 
NETURI DARBŲ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Darbo sekreto
rius A. J. Goldbergas pra
neša, kad iš 5,500,000 esa
mu bedarbiu, 1,200,000 V U 7 7 7
yra negrai darbininkai ir 
darbininkės.

Jis sako, kad proporcio- 
naliai, tai negrų du kartus 
tiek, kaip baltųjų, yra be
darbių eilėse.

Briuselis. — Belgijos ka
ralius Baudouinas paleido 
parlamentą ir naujus rinki
mus paskelbė kovo 26 d.

New Delhi. — Atvyko 
Aleksejus Kosyginas, TSRS 
premjero pavaduotojas.

Londonas. — Du sprūs- 
miniai lėktuvai su 100 ke
liauninkų vos nesusidūrė 
ore.

I
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PO 50 METŲ
Iš “Laisves” redakcijos pranešimo, padaryto akcininkų 
suvažiavimui, įvykusiam 1961 m. vasario 19 dieną 

American-Russian salėje, New Yorke.
Draugai ir draugės!

Apie “Laisvės” turinį jums pasakoti netenka — pa
tys skaitote laikraštį, matote. Kiekvienas mūsų skaity
tojas supranta ir tai sako: “Laisvei” prieš trejus'metus 
(1958) pradėjus eiti du kartu per savaitę, jos turinys 
žymiai pagerėjo. Su tuo sutinkame, bet nemanykit, kad 
redakcijos darbuotojai yra pilnai turiniu pasitenkinę. 
Ne!. Jie mano, kad jis turėtų būti geresnis, svaresnis, 
tobulesnis, o tobulybei, kaip žinote, galo nėra.

Bendradarbių turime nemaža ir gerų. Turime jų 
Amerikoje, turime ir Lietuvoje, kur “Laisvė” yra popu
liari. Mūsų draugai korespondentai rašo mūsų laikraš
čiui jau per ilgus metus, ir jokio atlyginimo už tai nerei
kalauja. Kai kurie mūsų korespondentai‘yra ir laikraš
čio vajininkai, — darbštūs, sumanūs visuomenės veikė
jai. Didelė jiems garbė ir padėka!
Dėl “Laisvės” bendri) turinio ir jos politinės krypties

Ko mes norime? Ko siekiamės?
Ko siekia pažangioji žmonija, to ir “Laisvė”, kuri 

reiškia liaudies troškimus.
Kitaip ir būti negali! Tik dėl to, kad ji informuoda

ma savo skaitytojus visokiais bendrais klausimais gynė 
dirbančiosios žmonijos interesus, liaudis “Laisvę” rėmė. 
Tik dėl to “Laisvė” galėjo išgyventi 50 metų. Tik dėl to 
praėjusis vajus už sukėlimą “Laisvei” atsarginio fondo 
buvo toks gausus, toks sėkmingas! Gal būt joks lietuviš
kas laikraštis ligi šiol tokio sėkmingo vajaus niekad ne
buvo turėjęs!...

Kokia gi mūsų laikraščio pagrindinė programa?
1. Kova už taika. ,,, < ' • n
2. Kova už geresnį būvį visiems JAV darbo žmo

nėms.
Imkime pirmiau antrąjį punktą.
Mes rėmeme ir teberemiame kiekvieną darbininkų 

kovą, kiekvieną jų streiką, vestą už geresnes darbo są
lygas, už didesnes algas.

Šiuo metu mūsų laikraštis griežtai pasisako už tai, 
kad JAV Kongresas priimtų prezidento Kenedžio suma
nymą, kad pravestų įstatymą, sulyg kuriuo būtų nusta
tyta darbininkams minimale alga — $1.25 valandai.

Mes nuoširdžiai remiame prezidento Kenedžio su
manymą, kad seno amžiaus žmonėms būtų suteiktas me
dicininis aptarnavimas nemokamai.

Šiuo metu Jungtinėse Valstijose smarkiai , plečiasi 
nedarbas. Valdžios duomenimis, bedarbių yra 5,500,000. 
Bet kai kurių darbo unijų veikėjų apskaičiavimu, bedar
bių yra tarp 6—7 milijonų darbininkų. 600,000 bedarbių 
jau išsibaigė nedarbo pašalpos. Kai kas šį nedarbą va
dina recesija-atoslūgiu, kiti—depresija, dar kiti jau tai 
skaito ir krize. Pagaliau, nesvarbu pats pavadinimas— 
svarbu, ką reikia daryti nedarbui pašalinti?

Mes manome ir už tai pasisakome, ir pasisakysime, 
kad, norint nedarbą pašalinti, reikia trumpinti darbo 
valandas; iš 40 darbo valandų savaitei reikia eiti įš 35 
arba 30 valandų. Be to, reikia, kad mūsų šalis pradėtų 
prekybą su Kinijos Liaudies Respublika, ir su kitais so
cialistiniais kraštais, nes tai žymiai padėtų nedarbui su
mažinti.

Mūsų laikraštis kovoja del lygių pilietinių teisių su
teikimo negrams.

Taikos klausimu:
Mes pilnai sutinkame su siūlymu, kad pasaulis nusi

ginkluotų. Mes stojame už tai, kad atominių bombų ban
dymai niekad nepasikartotų. Mes už tai, kad visokie 
atominiai ginklai būtų sunaikinti. Nes, jei taip nebus pa
daryta, pasaulis gali pats save susinaikinti. Atomo ugni
mi pasaulį gali uždegti bet koks varjotas.

Pasaulyje veikia labai tvirtos taikos jėgos. Kaip ži
nia, patys įžymiausi pasaulio mokslininkai jau stoja į 
kovą už taikos išlaikymą, už visuotinį ir pilną nusigink
lavimą.

O štai 1960 metų lapkričio mėnesį Maskvoje įvyko 
Pasitarimas—pasitarimas, kuriame dalyvavo net 81-os 

, komunistų ir darbininkų partijų atstovai. Vyriausias 
dalykas ir ten buvo — taikos išlaikymas pasaulyje. Pa
sitarimo priimtame dokumente-pareiškime, kuris, beje, 
buvo išspausdintas ir “Laisvėje”, aiškiai pasakyta: “Vi
sų šalių tautos žino, kad naujo pasaulinio karo pavojus 
dar neišnyko...” Tačiau:

“Atėjo laikas, kai galima užkirsti kelią imperalisti- 
nių agresorių mėginimams sukelti pasaulinį karą. Bend
romis pasaulinės socialistinės stovyklos, tarptautinės 
darbininkų klasės, nacionaliio išsivadavimo judėjimo, 
visų prieš karą kovojančių šalių ir visų taikingųjų jėgų 
pastangomis galima užkirsti kelią pasauliniam karui.”

Kaip užkirsti? Ten pat pasakyta:
'“Visos demokratinės ir taikingosios jėgos dabar ne

turi aktualesnio uždavinio, kaip apsaugoti žmoniją nuo 
pasaulinės termobranduolinės katastrofos.. Nepapras

tai griaunantis šiuolaikines karines technikos pobūdis 
įsakmiai reikalauja sutelkti pagrindinius -visų antikari
nių taikingųjų jėgų veiksmus tam, kad būtų užkirstas 
kelias karui.

“Negalima atidėlioti kovos prieš karą iki to laiko, kol 
jis kils, nes tuomet daugeliui pasaulio rajonų ir jų gy
ventojų gali būti per vėlu kovoti.

“Kovą prieš naujo karo pavojų reikia plėsti, nelau
kiant, kol pradės kristi atominės ir vandenilinės bom
bos.. šią kovą reikia kovoti dabar, diena iš dienos vis la
biau didinant pastangas. Svarbiausia yra laiku pažaboti 
agresorius, užkirsti kelią karui, neleisti jam kilti...”

Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje jau ke
lintu atveju svarstomas visuotinio nusiginklavimo klaųsi- 
2— Iš Laisvės redakcijos pranešimo...............................
mas. Ir ten jau veikia milžiniškos taikos jėgos.

Mes ir Lietuva
Mes spausdiname nemaža žinių ir straipsnių apie 

mūsų gimtąją žemę, apie Tarybų Lietuvą. Kai kurie 
skaitytojai mano, kad per daug laikraštyje vietos duo
dame tos rūšies raštams. Aš taip nemanau. Prisipažin
siu: kai kada telpa vienas kitas apie Lietuvą rašinys ir 
tuštokas, tai neišvengiama.

Bet jūs, draugai, žinokite, kad Amerikos lietuviai la
bai domisi tuo, kas Lietuvoje dedasi. Ten gi nauja san
tvarka kuriasi—socialistinė santvarka. Kasdien ten kas 
nors nauja, įdomaus iškyla.

Lietuvai priešiška spauda apie mūsų gimtąjį kraš
tą daugiau rašo negu mes, tik jie rašo neigiamai, Lietu
vą ir jos žmones biauriai šmeiždami, o mes paduodame 
objektyvas, teisingas žinias.

Visokie “veiksniai” dar ir šiandien Amerikos lietu
vius, politiniai nesusipratusius, be pasigailėjimo išnaudo
ja, tiesiog apiplėšia visokiomis aukomis ir išmaldomis. 
Tie elementai ir šiandien stoja už tai, kad Lietuva būtų 
“išlaisvinta” atomine jėga. Supraskite, ką tai reiškia, 
kokie jų norai! Visa tai mūsų spauda turi atmušti, švie
čiant tuos žmones, kurie dar yra “veiksnių” įtakoje.

Mūsų laikraštis stoja už glaudžių kultūrinių ryšių 
palaikymą tarp JAV lietuvių ir jų gimtosios šalies. Ir po 
biskį tas darbas’vyksta pirmyn.

Daugiau kaip du šimtai Amerikos lietuvių aplankė 
Lietuvą. Pereitais metais mes jau susilaukėme ir iš Lie
tuvos turistų—kultūrnešių grupę. Visa tai eina JAV 
lietuviams naudon. Šiemet į Lietuvą ir vėl vyks JAV lie
tuvių turistų, grupės, o iš Lietuvos mes tikimės daugiau 
susilaukti mielu svečiu.

Kai kurie draugai sako: sugrįžę iš Lietuvos mūsų 
turistai per daug rašo spaudoje savo įspūdžių. Ir su tuo 
nesutinku. Jei tik raštas įdomus, geras, tai jo nebus per 
daug—jį skaitys. Amerikoje, įdomiai skaitys ir Lietuvo
je, kur “Laisve” prasiplatinusi."

Tarybų Lietuvos suklestėjimu džiaugiamės mes, 
džiaugiasi visi lietuvių tautos patrijotai,, nežiūrint, kur 
jie begyventų. > * ■ , (

’ - • Ir mes sveikiname Tdrybų Lietuvos liaūdį if jos va
dovybę! ' ' 7

Tai kodėl, sakysime, amerikietis lietuvis, nematęs 
savo gimtojo krašto per 40—50 metų, nuvykęs jį aplan
kyti, neturėtų savo įspūdžiais pasidalinti su laikraščio 
skaitytojais? s < } .

(Bus daugiau)

Kas ka rašo ir sako
“ŠVIESOS” NR. 1

Pirmutinis šių metų žur
nalo “Šviesos” numeris jau 
išėjo iš spaudos, ir, be abe
jo, už dienos kitos pasieks 
visus Lietuvių Literatūros 
Draugijos narius. Kaip 
jau paskutiniai du pereitų 
metų numeriai, taip šis yra 
32 puslapių.

I

Šiame žurnalo numeryje 
skaitytojai ras naudingų ir 
gražiu pasiskaitymų. Įdo
mūs straipsniai: K. Ulvydo 
“Jonas Jablonskis ir jo kū
rybos įtaka, J. Ragausko 
“Apie religiją ir moralę,” 
Mizaros “Vilnius: Tarybų 
Lietuvos Atėnai,” Saliečio 
“Rašytojas Dashell Ham
mett,” A. Bimbos “Kapita
lizmo krizė ir mūsų inteli
gentija” ir kiti. Be to, šia
me numeryje telpa gražių 
eilėraščių: E. Mieželaičio 
“Lietuva pastoliuose,” Liu
do Giros “Pašešiupėliais,” 
T. Tilvyčio “Sukasi Žemė į 
rytus,” Alg. Baltakio “Da
lybos,” Vyt. Rudoko “Viė- 
no beržo likimas,” J. De
gutytės “Amžinai lekiu.”

Reikia tikėtis, kad šis 
įdomus “Šviesos” numeris 
LLD nariams patiks.

TIKRAI JUOKINGA 
ISTORIJA

Bronys Raila, pirmakla
sis smetoninis žurnalistas, 
ilgametis “Dirvos” bendra
darbis, n u s i k raustė “ant 
burdo” pas kanadiškį Joną 
Kardelį. Verkia žmogus ir 
skundžiasi Kardelio laik
raštyje (vas. 1 d.). Jis

pi jonų dolerius krauti į cą 
kiaurą maišą.

Iš karto dar jis netikėjęs, 
jog taip yra, tad buvęs nu
sidavęs net i Chicagą pasi
teirauti pas patį “Drau
go” redaktorių Leonardą 
Šimutį. •

Ten buvę šitaip.
Redaktorius L. šimutis man 

atsakė diplomatiškai, bet la
bai nuoširdžiai. Esą, jeigu tik
rai organizuotųsi du Baltai, 
tai tam jis griežčiausiai pasi
priešintų. Bet taip, dar nėra. 
Jis tik žinąs, kad yra reika
lų, kuriais atskirai rūpinasi 
lietuviai kunigai su vyskupu 
V. Brizgiu priešakyje. Jie 
gavo, gauna ir gal ateityje 
gaus didesnių sumų šalpos 
reikalams iš Amerikos epis
kopato (t. y. Amerikos vys
kupų organizacijos). Tai čia 
turbūt ir atsirado kalbos apie 
naują Balfą. Jis man aiški
no, kad iš duodamų episkopa
to pinigų dalies yra sudaro
mas toks neva “Geležinis 
Fondas“ ateičiai, tam reika
lui, kada Lietuva atgaus ne
priklausomybę. Tada su tokio 
fondo pinigais būsią padeda
ma atsistatyti katalik i š k a s 
Lietuvos bažnyčias, nupirkta 
bažnytinių reikmenų ir t. t.

Žinoma, kad Šimutis Ba- 
chunui visko nepasakė. Bet 
iš to. ką jis pasakė, pora 
išvadų aiškios. Viena, pa
niški, kad Amerikos vysku
pai, duoda lietuviškiems ku
nigėliams dideles sumas pi
nigų vystymui ir plėtimui 
kovos prieš Lietuvą. Ant
ra, vysk. Brizgys ir jo ko
legos nenori, kad tie pinigai 
eitų į “BALFo” kišenę ko
kiems ten “pabėgę 1 i a m s 
šelpti.” Daug geriau jiems 
savo kišenes susišelpti.

LABAI VIETOJE
SVEIKAS 
PERSERGĖJIMAS

“Tėvynės balse” R. Moc
kus kreipia Amerikos lietu
vių dėmesį' į ąpgąvystes, ku
rios kartais kai :kain .apdu
mia akis. Paduoda ir gy
vą pavyzdį. Lietuvos Bim- 
birių • kaimo - .gyventoj ai J o- 
nas Bimbiris ir jo sesuo 
Narsevičienė pradėjo gauti 
daug siuntinių iš Amerikos 
nuo brolio Alfonso Bimbi- 
rio iš Los Angeles.

Kodėl Alfonsas jiems tas 
gausias dovanas siuntinė
ja? Skaitome:

tikrai gerai uždirba. Brolie
nės tvarte — dvi karvės, dvi 
veislinės kiaulės, duodančios 
per metus keturis - penkis 
tūkstančius rublių pajamų, te
lyčia. Kasmet šeimyna nupe
ni tris bekonus, turi nema
žai mėsos, o daržovių ir bul
vių tiek turi, kad dar tur
guje parduoda.

Negali skųstis ir Jonas Bim
biris. Tiesa, jis kartais nega
luoja, tbdėl ne visuomet dir
ba. Turimas sklypas, galvi
jai, paukščiai, sodas duoda 
nemažas pajamas. Ne be rei
kalo kaimynai pripažįsta, kad 
Jonas — vienas turtingiausių 
kaimo valstiečių .

O ką jie — Jonas Bimbi
ris ir Anelė Narsevičienė — 
veikia su brolio, 1940 metais 
palikusio gimtinę, atsiųstomis 
gėrybėmis? Atsakymas pa
prastas: lengvatikio giminai- 
ir tik rašinėja į užjūrį grau-

džius laiškus: gyvenimas 
graudžius laiškus: gyvenimas 
sunkus, padėkite! Ir vis pri
mena, begėdžiai, kad siųstų 
kuo brangesnius daiktus ir 
kuo daugiau. Tik taukų ne
bereikią...

Todėl R. Mockus sako:
Perskaitęs šias eglutes, Al

fonsas Bimbiris, tikimės, pa
galiau sužinos, kaip nepado
riai elgiasi jo brolis ir sesuo. 
Tačiau tuo pat metu norėtu
me įspėti ir šimtus kitų už
sienio lietuvių: nesiduokite 
mulkinami gėdos jausmo ne
tekusių giminaičių ! Pasisten
kite verčiau sužinoti teisybę 
apie Tarybų Lietuvą, apie 
Jūsų giminių gyvenimą — tuo
met tikrai suprasite, kad 
daugelis Jūsų pastangų “pa
dedant“ savo giminaičiams 
visiškai nereikalingos. Taigi, 
nuoširdžiai patariame — ne
siduokite mulkinami:

Kūrybinis dešimtmetis

esąs smarkiai supykęs ant 
“Dirvos,” kam ji neįdėjo jo 
vieno straipsnio.

Istorija ir įdomi ir juo
kinga. Bekurdamas ilgiau
sias menkavertes litanijas. 
Raila, matyt, “Dirvos” 
skaitytojams dasiėdė iki 
.gyvojo kaulo. Jie pradėjo 
rėkti ir skųstis, kad jo 
straipsniai perilgi, nuobo
dūs, tušti. Girdi, “paaiškė
jo, kad ‘Dirvos’ skaitytojų 
daugumai aš nebemoku da
bar tinkamai rašyti. O kai 
kuriems mano kronikos pa
sidarė beveik teroras.” Tai 
visa, girdi, atidarė jam akis 
ir jis paskelbė karą “Dir
vos” skaitytojams, o “Dir
vos” redaktorius, matyt, 
paskelbė karą Railai.

Raila jaučiasi labai la
bai įžeistas, nuskriaustas ir 
pažemintas, ir taip baisiai 
nusivylęs, jog pats save va
dina “persikosėjusiu vil
ku.” Broniaus Railos nelai
mė tame, kad jis, kaip ir 
visa eilė kitų dipukų, kažin 
kaip norėjo pasidaryti kar
jerą iš niekinimo ir šmei
žimo savo senosios tėvynės 
Lietuvos. Niekas iš to ne
išėjo “Dirvoje,” labai abe
jojame, ar geriau pasiseks 
kardelio “Nepriklausomo
joje Lietuvoje.” Su tokia 
politika ir filosofija nie
kam negali sektis.

kunigai rūpinasi
SAVO KIŠENE

J. J. Bachunas kažin kur 
girdėjęs, kad kunigai jau 
s t e i g i a savo “BALFą.” 
Jiems nusibodę savo para-

Pasirodo, jo giminaičiai “su
rado“ būdą, kaip iš lengvati
kio brolio kuo daugiau iš
melžti. Girdėjo jie ir laik
raščiuose skaitė, kad apie Lie
tuvą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose išdūmę poneliai vi
sokių niekų čauškia. Girdi, 
Lietuvoje nieko nėra — nei val
gyti, nei gerti, visi apiplyšę 
vaikšto, vos nebadauja...

štai ant šito kabliuko ir 
nutarė pagauti savo gerašir
dį broli Jonas ir Anelė Bimbi
riai. Nusiuntė į JAV graudų 
graudų laišką. Ką jiem ten 
prirašė, vienas dievas žino, 
bet, matyti, verkšleno smar
kiai. O kad tikriau būtų, kad, 
brolis iš tikrųjų patikėtų “var
ganu“ giminaičių gyvenimu, 
pridėjo dar ir fotografiją.

Kaip šita fotografija atsi
rado, gerai žino kaimynai. 
Atsivedė Bimbiriai iš Molėtų 
fotografą. Tas net akis iš
vertė, pamatęs, ką jam reiks 
fotografuoti. Jonas užsivil
ko dar karo metu numestą 
apdriskusį švarkelį, kuriuo net 
galvijų šerti neina, žmofąa 
Marytė apsirengė taip, kad, 
ko gero, tiktų daržan žvirb
lius baidyti. Anelės tris vai
kus irgi aprėdė senais, suply
šusiais suaugusiųjų rūbais.

štai tokią “jų ubagiško gy
venimo“ nuotrauką ir nusiun
tė brangiam broleliui į Ame
riką. Tas, aišku, išvydęs to
kį vaizdą, vos žado neteko. 
Atseit, miršta, merdi jo gi
minaičiai. Vadinasi, reikia 
jiems iš paskutiniųjų padėti...

O kaip iš tikrųjų Jonas ir 
Anelė Bimbiriai gyvena? 
Skaitome:

. “Aušros“ kolūkis, kurio na
riai jie yra, — vienas geriau
sių Molėtų rajone. Kolūkie
čiai čia gyvena pasiturinčiai. 
Štai, kad ir ta pati Anelė 
Brmbirytė-Narsevičienė. Kar
tu su vyru dirba kolūkyje ir

Pasikalbėjimas sn Kauno 
Politechnikos instituto 
direktorium prof. dr.

K. Baršausku
Prieš dešimt metų buvo 

įsteigtas Kauno Politechni
kos institutas. “Tėvynės 
balso” korespondentas V. 
Norkūnas kalbėjosi su šios 
aukštosios mokyklos direk
toriumi prof. dr. K. Bar
šausku ir paprašė ii atsa
kyti į keletą klausimų.

Ką galite pasakyti apie 
inžinierių ruošimą buržua
zinėje Lietuvoje ir dabar?

Lietuvos buržuazinei vy
riausybei mažai r ū p ė j o 
technikos mokslai. Tai ma
tyti kad ir iš tokio palygi
nimo. Jei Kauno universi
teto technikos fakultetas 
per dvidešimt savo gyvavi
mo metų išleido 303 inži
nierius, tai Politechnikos 
institutas tik per dešimt
metį sugebėjo paruošti net 
5,000 aukštai kvalifikuotų 
specialistų. Dabar institu
tas; kasmet 2.,5 .karto dau
giau išįeidžia. ‘ .‘inžinierių, 
negu buvo paruošta per vi
są buržuazijos viešpatavi
mo laikotarpį. Buržuazinė
je Lietuvoje, buvo ruošiami 
tik keturių specialybių in
žinieriai, gi šiandien insti
tutas išleidžia dvid e š i m t 
penkių specialybių inžinie
rius, nes' mūsų respublika 
negali išsiversti be elektro
ninių skaičiavimo* mašinų, 
auto matinių, radiotechni
kos, laivų, mašinų statybos 
ir daugelio kitų specialistų, 
kurių anksčiau iš viso ne
buvo.

Būtų įdomu smulkiau su
žinoti apie institutą, jo at
eities perspektyvas ?

Institutas per dešimtmetį 
iš buvusio Kauno universi
teto technikos fakulteto iš
augo į vieną didžiausių Lie
tuvos aukštųjų mokyklų. 
Inžinierių pareikalavimas 
toks didelis, kad jo vakari
nius filialus teko atidaryti 
Vilniuje, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir tame pat Kaune. 
Institute dabar yra nebe, 
vienas, o penki fakultetai— 
elektrotechnikos, hidrotech
nikos, mechanizavimo, sta
tybos ir technologijos, dir
ba keturiasdešimt keturios 
katedros. Čia mokosi 5,600 
studentu, kuriems savo gįč- 
nihs ir patyrimą perteikia 
apie 400 profesorių, docen
tų. Jeigu anais laikais mo- 
.teris-inžinierius buvo dide
lė retenybė, tai šiandien jos 
mūšų aukštojoje mokykloje 
sudaro apie 30 procentų.

Dabartinę instituto mo- i 
komąją bazę sunku paly-j 
ginti su buvusio technikos i 
fakulteto skurdžiu “ūke
liu.” Mes dabar turime vien 
laboratorinių įrengimų už 
dešimtis milijonų rublių, 
Kasdien atidaromos vis 
naujos laboratorijos ir mo
komosios dirbtuvės, kurios 
įrengtos pagal paskutinį 
technikos žodį. Vien per 
pastaruosius metus, pavyz
džiui, įkurtos kosminių

spindulių tyrimo, aukštos 
įtampos, radiotechnikos ir 
kt. laboratoriojs.

Kokios instituto ateities 
perspektyvos? Didelės. Iki 
1965 m. čia bus paruošta 
dar 5,000 inžinierių. Ne
tolimoje ateityje ši aukšto
ji mokykla dar labiau iš
siplės.

Kokios sąlygos sudary
tos studentams?

Jų paslaugoms viskas — 
šviesios auditorijos, dirbtu
vės, didžiulis profesorių- 
dėstytejų kolektyvas, bibli
oteka, skaityklos. Daugiau 
kaip 85 procentai visų stu
dentų (t. y. visi tie, kurie 
gerai niokosi), gauna vals
tybines stipendijas. Ta pro
ga noriu priminti, kad bur
žuazijos viešpatavimo lai
kais jas gaudavo tik 3-4 
procentai technikos fakulte
to studentu.

Gal galėtumėte trumpai 
! papasakoti apie mokslinio 
tyrimo darbą? j

Instituto mokslininkai na
grinėja nemaža teorinio po
būdžio' ir praktinės reikš-1 
mes problemų. Dalis jų jau 
pritaikyta praktiškai ga
myboje. Už vertingus dar
bus keliems instituto dar
buotojams paskirtos pirmo
sios respublikinės valstybi
nės premijos. Šių premijų 
laureatais tapo docentai A. 
Rozenmbliumas, J. Mituzas 
ir M. Martynaitis. Dauge
lis instituto dėstytojų yra 
įvairių išradimų autoriai. 
Šiuo metų, pavyzdžiui, do
centas J. Zdanys paruošė 
įdomų, sudėtingą įrengimą 
e 1 e k t rožūklei. Arba štai 
jungtinėmis dėestytojų ir 
studentų jėgomis ruošiamas 
kompleksinis dvylikos Jona
vos rajono kolūkių elektri
fikavimas ir pan.

Baigdamas norėčiau pa
sakyti, kad pirmasis Kau
no Politechnikos instituto 
dešimtmetis buvo labai kū
rybingas. Kupini dar di
desnių kūrybinių jėgų ir 
energijos mes žengiame į> 
antrąjį mūsų aukštosios 
mokyklos gyvavimo dešimt
metį. ?

Apie paukščių 
skridimo greitį

Pasaulyje yra labai daug 
paukščių, ir jų skridimo 
sparta yra skirtinga. In
dijoje yra greiti paukščiai, 
kurie skrenda apie 200 my
lių per valanda.

Vanagai skrenda apie 
100 mylių per valandą, o 
kada vejasi auką, tai trum
pam laikui išvysto iki 120 
mylių.

Balandžiai gali skristi 
apie 60 mylių. Antys ir 
žąsys iki 55 mylių. Kregž
dės skrenda apie 25 my
lias, bet neilgai, o varnos 
iki 30 mylių per valandą. /

Strutis (ostrich) visai 
negali skristi, vienok kojo
mis bėga apie 50 mylių^ 
per valandą greičiu.

2 p.--Laisve (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 24, 1961



Kas yra komunistas?
valkatoms, tinginiams, va
dinamiems proletarais! Tai 
'šitokia klastinga propagan
da pripenėti iki soties ei
liniai mūsų piliečiai.

Sąmoningo komunisto troš
kimas yra, kad visa liau
dis gerai .gyventų.

Kad visi būtų sočiai pa
valgę ir tinkamai apsiren
gę. Komunistai atkakliai 
kovoja prieš spekuliantus 
ir visokios rūšies darbinin
kų išnaudotojus.

Praėjusią vasarą sugrį
žo atgal vienas amerikietis 
turistas, sociologas dakta
ras Carteris, kelis mėne
sius viešėjęs trijose socia
listinėse šalyse. Jis aprašė 
savo įgytus įspūdžius dien
raštyje “The Philadelphia 
Evening Bulletin.”

Šis mokslininkas kalbėjo
si su įžymiais komunistų 
vadais, su vidurinių ir 
aukštųjų mokyklų mokyto
jais, fabrikų ir kolūkių 
darbininkais. Jisai nuo
dugniai išstudijavo socia
listinių šalių vystymosi ir 
tobulinimosi procesus.

Dr. Carter pareiškė, kad 
keliose Europos šalyse soci
alizmas dar jaunutis. Ta
čiau socializmo užmojis ir 
siekiai daug žada. Turi 
daug galimybių augti ir 
klestėti, kol išsivystys į 
tikrąjį komunizmą... Soci
alistinėje santvarkoje glūdi 
daugelis šviesių perspekty
vų.

Carteris daug dėmesio 
kreipdavęs į žymesnių ko
munistų veiklos psichologi
ją. Jis pasakė: Komunis
tą jis galįs pažinti ne iš jo 
eisenos, arba iš jo drabu
žių, bet iš jo žiburiuojan

Daugelis JAV įmonių 
darbininkų ir vid urines 

^klasės piliečių dar vis ne
sugeba sąmoningai atskir
ti melagingos propagandos 
nuo tikrovės. Gal dėl to, 
kad per daugelį metij į .jų 
galvas buvo b nikam i nuo
dingos propagandos šmeiž
tai! Man labiausiai krin
ta į akis šlykšti propagan
da, skleidžiama prieš dar
bininkus.

Be komercinės spaudos, 
radijo ir televizijos šmeiž
tu, dar prisideda kai ku
rie didžiųjų profsąjungų 
(darbo unijų) vadeivos. 
AFL-CIO prezidentas Geo. 
Meany ir Tarptautinės mo
terų siuvėjų unijos prezi
dentas D. Dubinsky yra ar
šus socializmo priešai. Šie 
žymūs darbininkų uni
jų pareigūnai rimtai ap
galvotais sumetimais šmei
žia socialistinius kraštus. 
Jie bijosi naujo pasaulinio 
pertvarkymo geniališ kais 
marksistinio mokslo pama
tais.

Aukštieji didžiulių unijų 
vadai neprogresuoja. At
bulai! Jie dar laikosi prie 
senosios santvarkos įsiki
bę, kaip vaikai prie moti
nos sijono...

Be to, dažnai tenka iš
girsti ir iš darbininkų per 
asmeninius pokalbius šmeiž
tų socializmo mokslui. Vie
ni stato klausimą: kas yra 
komunistas? Ir praplium
pa paikus atsakymai. Ko
munistas esąs tas, kuris 
smurtu užgrobęs šalies val- 
dymosi vairą, savo kieta 
diktatoriška jėga išplėšiąs 
visos šalies piliečių tur
tus ir išdalinąs visokiems

čių akių žvilgsnio. Nes ko
munisto akių žvalgsnis ta
rytum apgaubia liaudį ir 
josios šviesų kūrybinį ryto
jų, pertvarkant pasaulį.

Prisiminęs apie ant
rojo pasaulinio karo komu
nistų partizanų kovas prieš 
žiaurius vokiškuosius hitle
rininkus, štai ką pasakė 
Carteris:

Komunistai parti z a n a i 
nors prastai buvo ginkluo
ti, tačiau savo geniališ- 
kais sumanumais ir drą
siais žygiais dažnai su
pliekdavo skaitlingas hitle
rininkų jėgas. Už tai ko
munistai nusipelnė herojų 
vardą. Komunistas kovos 
žygyje pakenčia šaltį ir 
karštį. Jis stropiai budė
damas laiko rankose su
spaudęs automatą.

Komunistas ištiktam pa
vojuje nesibaugina ir ne- 
verka. O jeigu jo susijau
dinusi siela ir išspaudžia 
ašarą iš jo akių, tai ji greit 
virsta ledu!

Pregresas

ŽAISLŲ GAMINIMAS 
YRA PELNINGAS

Jungtinėse Valstijose vei
kia galingas trustas, kuris 
gamina vaikams žaislus 
(toys). 1959 metais už to
kius gaminius fabrikantai 
turėjo 1,6100,000,000 dole
rių pajamų.

Yra žaislų nekaltų, net 
ir naudingų, bet vėlesniu 
laiku prigamino daug to
kių, kurie nepadeda jau
nuolių auklėjimui. Dau
giausia pelno, tai gaminant 
visokius karo įrankių 
pavidalus — tankus, karo 
laivus, lėktuvus, kanuoles 
ir tt.

Ar galima valdyti 
Žemės judėjimą?

Vienas Žiulio Verno ro
mano “Iš Žemės į Mėnulį” 
herojus svajojo apie tai, 
kaip pagerėtų žemės klima
tas, jeigu jos sukimosi ašį 
galima būtų perkelti stat
menai į orbitos plokštumą.

Mūsų laikais mokslas ir 
techniką padarė tokį milži
nišką šuolį į priekį, kad ir 
ši rašytojo fantazija pra
deda įgyti realų pagrindą.

žmogus mokosi valdyti 
atomo energiją ir priverčia 
sau tarnauti milžin iškas 
energijos atsargas, esančias 
atomo branduolyje. Atomo 
jėgai priklauso ateitis, ir, 
kas žino, gal būt, pačios ne
įtikinamiausios sv a j o n ė s 
netolimoje ateityje taps re
alybe. Įsivaizduokite: tik 
vieno vandenilio i z o t o p o 
esančio jūrų, upių, ežerų 
vandenyje, energija,, išski
rianti termobranduo linės 
reakcijos metu, 300 tūks
tančių kartų viršija milži
nišką gigantiškos Žemės 
masės sukimosi energiją. 
Gal būt, tai ir yra ta jėga, 
kuri gali padaryti m ū s ų 
planetą ‘‘valdoma.”

Tarybinis- mokslininkas 
G. Pokrovskis mano, kad, 
padedant atominei energi
jai, galima valdyti Žemės 
rutulio judėjimą kosminėje 
erdvėje . Netoli vieno kurio 
nors poliaus pastačius mil

žinišką branduolinį reakty
vinį variklį, padarius dirb
tinius kraterius, aliekan- 
čius degimo kameros ir iš
metamojo vamzdžio vaid
menį, būtų galima Žemę iš
judinti iš jos amžinos orbi
tos. Pagal žmogaus norą 
ji gali būti perkelta į kitą 
orbitą: arčiau Saulės arba 
toiau nuo jos, kas atitin
kamai pakeistų klimatą.

R. A.

Ar žinai, kad
°** šiuo metu pasaulyje 

yra 2 milijardai 900 mili
jonai gyventojų. Kasmet 
priauga 48 milijonai žmo
nių. Daugiausia gyvento
jų yra Kinijos Lia u d i e s 
Respublikoje — 669 milijo
nai. Pq to seka Indija — 
403 milijonai, Tarybų Są- 
junga — 209 milijonai, 
Jungtinės Amerikos Vals
tijose — 178 miliionai. To
liau eina Japonija, Pakis
tanas, Indonezija, Brazili
ja, Vokietijos Federatyvinė 
R e s p u b 1 ika ir Anglija. 
Kiekviena šių šalių turi 
daugiau kaip 50 milijonų 
gyventojų.

••• Daugiau negu pusė 
pasaulio žmonių šiuo metu 
gyvena Azijoje, o Europoje 
—tik 14 procentų. Bet Eu
ropa yra tankiausiai apgy
vendinta.

••• Žemė aplink Saulę 
per 1960 metų apskriejo 
1960 kartų.

Nors 1960 metų didelis 
laiko tarpas, tačiau apskai
čiuoti Žemės apskriejimus 

nėra sunku. Laikotarpis, 
per kurį Žeme apskrieja 
aplink Saulę, vadinamas 
metais. Dėl to, kad Žemės 
rutulys Saulės atžvilgiu 
keičia savo padėti, kasmet 
turime keturis metų laikus.

••• Žemė aplink Saulę 
skrieja apie 100 tūkstančių 
kilometrų grejčiu per va
landą.

••• Prie šiaurės ašigalio 
galime sutikti baltąją meš
ką banginį, poliarinę lapę, 
vilką, plėšriuosius paukš
čius, bet pingvinų šiaurėje 
nepamatysime. Jie masiš
kai gyvena Antarktikos pa- 
krašičuose bei Antarktidos 
salose.

••• Skruzdėlė nekaupia 
žiemai maisto atsargų. 
Darbininkės., grįždamos iš 
medžioklės, dažniausiai ne
atneša laimikio, o pačios jį 
suvalgo. Dalį nuryto mais
to sumaišo su seilėmis ir 
sukrauna gurklyje. Sugrį- 
žusios tuo maistu maitina 
kitas skruzdėles.

Apie magnetą
Nors mokslas jau daug 

pasiekė, žino, kaip pasiga
minti magnetinius prietai
sus, kompasus, didelės jė
gos keltuvus, bet magneto 
smulkmenų dar nežino.

Yra žinoma, kad pati Že
mė yra traukimo magne
tas. Žinoma ir tai, kad 
Šiaurinio Žemės ašigalio 
srityje yra Magnetinis po
lius (centras), į kurį rodo 
mangnesuotas kompaso ro
diklis.

Žmonės moka padaryti ir 
užmagnetizuoti metalą, bet 
s m u 1 k m eniškai magneto 
veikmės išdėstyti negali. 
Mokslas sako, kad metale 
yra daugybė magnetinių

Iš laišką redakcijai
Drauge, penkta dienio 

“Laisvėje” pamačiau, kad 
Jonas Kaškaitis prašo mū
sų visų pagalbos — paaiš
kinti jam visus seniau- ben
dradarbių naudotus pseu
donimus. Tarpe jų yra ir 
Bestraigiškis. Daug metų 
atagl aš tą slapyvardę nau
dojau.

Bestraigiškė yra didelis 
miškas ir jame vasarą au
ga daug mėlynių uogų; mes 
ten eidavome uogauti, ka
dangi ji netoli mūsų kaimo.

J. Areeris gimęs Petraš
kų kaime. Visai bežemio 
vaikas. Jo tėvas turėjozpa- 
sistatęs mažą stubelką ant 
svetimo lauko ir už tą skly
pelį žemės atidirbdavo. Ar- 
ceris rašinėdavo ir eiles, po 
jomis pasirašydavo Ringei 
Iškis- Ten irgi yra didelis 
miškas Ringeliškė. Tame 
miške mano tėvas karves 
ganė. Vėliau su tėvu va
žiuodavome malkų parsi
vežti. Tėvas atėjo žentuos- 
na pas mano motiną. Jis 
irgi buvo gimęs Petraškų 
kaime.

Barabošius—Jonas Nau- 
dižus. Jūs tai žinote.

Kuršėnų Studentas — 
Stasys Balčiūnas- Dirbo 
“Laisvėje.”

Jurgis Nalivaika

molekulų. Kada į minkštą 
metalą suduodama kūju, 
tie molekulai “atgyja” ir 
veikia.

Žmonės išmoko pasiga
minti magnetines lempas, 
kurių metalinę dalį pridė
jus prie kito metalo ir lei
džiant elektros srovę jos 
viena nuo antros atsiskiria.

“DIPUKO” KREIPIMASIS I “DIPUKUS”
Esu senas “Tėvynės bal

so” skaitytojas. Galėčiau 
jį už daug ką pagirti, at
sirastų, žinoma, 
pabarti. Tačiau tai ne tiek 
svarbu.

ir už ką

Kur kas svarbiau,
atrodo, kad šitas laikraštis i toritetai 
mums, užsienio lietuviams, Lietuvos
reikalingas kaipo tarpinin
kas su palikta ir pasiilgta 
tėvyne. Kaskart atnešda
mas malonų tėvynės kvapą, 
“Tėvynės balsas” primena 
kad tu jai priklausai, ii’ 
parodo, jog tėvynė gyva, 
gaji ir pilna energijos. Ši
tas laikraštis, .gerai supras
tas, turėtų tarnauti, kaip 
stiklelis eleksyro lietuviš
kiems jausmams atgaivinti, 
kaip akstinas pasididžiavi
mo valandėlei sukelti.

Mano pažintis su jais
Po šitos trumpos įžangos 

norėčiau pakalbėti apie ki
tus dalykus, visų pirma, 
apie visokius buvusius anos 
Lietuvos ponus, ministrus, 
generolus ir kitus. Esu čia, 
kur aš gyvenu, asmeniškai 
pažinęs keletą buvusių gar
sių veikėjų, valdininkų, ka
riškių. Taip sakant, to bu
vusio, vadinamo tautiško, 
elito dalį. Ne tik aš,, bet 
ir kiti žmonės nustebome 
pamatę, kokios persigėru
sios ir savo dvasia pasenu
sios menkystos mus valdė. 
Ne tik valdė, bet beveik 
kiekvienas arba dvarą, ar
ba stambų ūkį, arba šiaip 
kokia kitą gėrybę turėjo įsi
gijęs mūsų algų ir ūkinin
ko bei darbininko uždarbio 
sąskaita.

Ir be jūsų informacijų 
daug kam paaiškėjo tik čia, 
tremtyje, kokia korupcija 
koks protekcionizmas buvo 
savo laiku Lietuvą apsėdę. 
Gaila, kad dėl susidariusios 
tradicijos šitas elementas 
dar ir ligi šiol vaidina tam 
tikrą rolę tremtinių veiklo
je. Žinoma, mesti viską 
vienan puodai būtų netei
singa, nes šitoje grupėje 
pasitaiko viena kita ir gero 
vardo asmenybė. Bet vis 
tik būtų laikas, kad šitie

žmonės pasitrauktu iš bet 
kokio organizacinio darbo. 
Deja, taip nėra. Gal todėl, 
kad jais remiamasi kaip tų 
praėjusių laikų simboliais 
ir autoritetais. O šitie “au- 

’” juk nepajėgia 
Lietuvos įsivai-z duoti be 
Užulėnio dvaro, be stambių 
ūkių ir be akcinių bendro
vių. Štai kur ir prasideda 
visos trinties ir visokių ne
sėkmių pradžia.

Mūsų jaunimas
Antrai “veiksniu” grupei 

priklauso žmonės jaunesnio 
amžiaus ir daugeliu atvejų 
neblogo išsilavinimo. Dau
guma jų kovoja žodžiu ir 
raštu, kur gali prieš kiek
vieną tarybinės dvasios ir 
komunistinių 
reiškimą.

Savo kiemo 
bant, tai yra 
vos tarybinės 
priešai. Jų dauguma nėra 
šitos tarybinės santvarkos 
praktiškai pažinę ar ją stu
dijavę. Taip pat pati tary
binė idėja arba komuniz
mas yra daugumoje patir
tas teoretiškai tik iš antra
eiliu šaltinių. Juk šitų žmo
nių dauguma nėra nei Le
nino, nei Markso raštų ori
ginale ar bent gerame ver
time skaitę.

Su jais, mat, taip išeina, 
kaip su tuo bedieviu, ku
ris smerkia tikybą, Dievą 
ir kunigus, o pats nei pote
rių moka, nei kunigo ma- 
.tęs. Šitie žmonės yra tam 
tikros sugestijos ir atitin
kamos propagandos aukos.

Kai dėl paties tarybinio 
gyvenimo, tai apie jį jie 
orientuojasi iš nuotrupų ir 
dažnai apsikliauna labai 
abejotinos vertės komenta
rais. Šitaip susida rytas 
vaizdas apie dabartinę tė
vynės padėtį daugelio gal
vose yra lygiai tiek pat re
alus, kaip mūsų žinios apie 
fauną ir florą Marso pla
netoje. Bet blogiausia tai, 
kad dauguma šitų žmonių 
vien tik, todėl, kad neprisi
eitų viešai prisipažinti kly-

dusiu, nė nenori faktų aki
vaizdoje kitaip pradėti gal
voti.

Ateis galas

idėjų pasi-

prasme kal- 
atviri Lietu- 

respublikos

kur ir 
į liepo

prasideda tas 
galą. Visoks

siuvant. O jeigu kas ki
taip galvoja, tai arba jau 
“paraudonavęs,” arba šiaip 
pavirtęs “Lietuvos priešu.” 
Tuo tarpu užmirštama, kad 
Smetonos gadynėje buvo
me, visų pirma žemės ūky
je, pasinešę atgal link bau
džiavos.

Gal daug neperdėjęs pa
sakysiu, kad šitokios eko
nominės politikos dėka bū
tume jau gal 1960 metais 
atsidūrę ten, kur buvome 
1860 metais, taigi prieš 
baudžiavos panaik i n i m ą. 
Juk nuolat augant nau
jiems dvarams, per varžy
tynes tirpstant mažųjų bei 
vidutinių ūkių skaičiui, bū
tų palengva prieita prie že
mės nuomoj imo sistemos, 
taigi prie lažo, prie kume
čių ir dvaro bernų skai
čiaus padidėjimo.

Juk gal ir ne supuolimas, 
kad, kaip žinote, tautinin
kai. norėdami Smetona pa
gerbti, jam mūsų pinigais 
nupirko Užulėnio dvarą, at
seit, kaip atslenkančios bau
džiavos simbolį. Pramonės 
augimas buvo taip pat la
bai ribotas, teisingiau ta
riant, labai mažas, nes 
vystytis nebuvo sąlygų. Dėl 
to ir augo nuolatinė pri
klausomybė nuo užsienio 
pramonės diktato. Šalyje be 
paliovos didėjo atliekamos 
ir nekvąlifikuotos darbo jė
gos perteklius. Ją tekdavo 
arba siųsti sezoniniams dar
bams pas kaimynus, pavyz
džiui, j Latviją, arba ver
gų išpardavimo būdu ati
duoti emigracijai.

Ribotumas
Ta maža mūsų šalelė, su

spausta tarp didžiųjų kai
mynų, be jokių žemės tur
tų, su gerokai atsilikusia 
pagrindinio verslo sistema 
—žemės ūkiu, slinko labai 
neaiškion ateitin. Tame pa
čiame žemės ūkio sektoriu
je gaminių kainos buvo la
bai žemos, ir tas pagrindi

nis šalies tamstis— ūkinin
kas išgyveno nuolatinę kri
zės gadynę ir, daugumoje, 
sunkiai pajėgė padengti sa
vo kasdienines išlaidas. Tad 
ką jau kalbėti apie tuo me
tu gyvavusius gražius žo
džius — “mūrinę Lietuvą” 
ir “krašto e 1 e k t r i f ikavi- 
ma”?

Nors tuomet buvo daro
mos pastangos bent kultū
rinėje srityje pasiekti rei
kiama lygi, bet dėl ribotų 
ištekliu, kuriuos didele da
limi prarydavo kari uogie
nės biudžetas (karininkų 
alp'os), saugumo organų 
išlaikymas, ankštųjų valdi
ninku išpūsti atlyginimai 
bei valstybinė reprezentaci
ja. buvo sunku ir kultūros 
bei švietimo srityje.

Mokyklų statybai, amatų 
plėtimui ir kitam produk- 
tyviams užsimojimui buvo 
sunku sukrapštyti lėšas, 
nes jos didele dalimi ski
riamos su krašto gerove 
nieko bendro neturintiems 
to meto režimo ramsčiams 
išlaikyti. Pagaliau ir ta 
pati valdymo sistema irgi 
buvo nenormali. Juk nuo 
1926 metų praradome bet 
kokią renkamos valdžios 
formą. Iš šitos gana siau
ros autokratinio valdymo 
sistemos, kuri rėmėsi dali
nai protekcija, pataikavimu 
ir vargšų piliečių pinigais 
apmokama policijos bei ka
rininkijos jėga, net nesima
tė normalaus kelio išbristi.
Su jais sunku susikalbėti

Štai kokiomis šunvotė
mis apsėsta guli ta “išva
davimo dvasia” po tuo 1940 
metų slenksčiu. Su šitos 
dvasios apsėstais žmonėmis 
sunku susitarti. Yra pa
saulyje valstybių ir žmonių 
grupių, kurios bando savo 
praeitį perkainuoti ir i ją 
kritiškai pažiūrėti. Deja, 
šitai k a t e g o r i j ai mūsų 
tremties v e i k ę j ai nepri
klauso, nes, mat, “tik ligi 
1940 metų buvo labai gera 
Lietuvoje gyventi, ir nėra

(Tąsa 4-tame pusi.)

Visai absurdiška mintis
Čia iškėliau kai kurias 

mūsų nesutarimo priežastis 
kvalitatyviniu atžvilgiu. 

I Pati kvantitatyvinė mūsų 
[nesutarimo esmė glūdi kur 
giliau ir yra jau grynai so
cialinio ir politinio pobū
džio. Mūsų lietuviškų trem
tinių dvasia, ypač tų nau
jųjų, vadinamų DP, yra su
stingusi ties 1940 metų 
slenksčiu. Šito lietuviško 
“marinado” stingdymas 
prie kurių nors istorijos 
durų yra mums būdingas. 
Juk mūsų senasis tautos 
h’mnas irgi prasideda žo
džiais: “Lietuva, Tėvyne 
mūsų, tu didvyriu žemė...” 
Taigi, kažkur palikusi toli-, 
ma romantiška praeitis pa
statoma kaip postulatas da
barties gyvenimui , kaip be
sąlygiškas išeities taškas!

Lygiai taip pat elgiasi 
dabartinis mūsiškių tremti
nių elitas. Skelbiama kaž
kokia Lietuvos “išvadavi
mo” absurdiška mintis. Ši
tas miražas dedamas į tuos 
pačius senuosius anų laikų 
rėmus, kurie iš tiesų yra 
seniai sulūžę ir į kuriuos 
negali tilpti realios lietuviš
kos dabarties paveikslas.

Aš norėčiau paklausti ši
to “išvadavimo’” atveju : 
kaip įsivaizduojamas “tos 
išvaduotos tėvynės” ekono
mines bei politinis veidas? 
Atsakymo nėra. Jo nėra ir 
negali būti todėl, kad dau
gelio makaulėse dar vaide
nasi Smetonos prezidentū
ra, pusdykiai įsigyti dvarų 
centrai bei ūkiai, gerai ap
mokama, blizgučiais ap
karstyta karininkija, gera 
klebonija su riebia gaspadi- 
ne bei turtinga parapija ir 
t.t.
Kur būtumėm atsidūrę?
Trumpai ir aiškiai: to

kioje Lietuvoje kai kam bu
vo labai gerai gyventi. To
dėl šitų “kai kurių” nuo
mone, senosios kelnės turi 
tikti vėl visiems, jų neper-I

gas, nes vietinė mūsų be
letristika ir kita literatūra 
nepasižymi nei gausumu, 
nei turinio įdomumu. Tuo 
būdu didėja tiesioginię in
formacijos ryšio laukas ir, 
svarbiausia, ne tuo būdu, 
Puri ““veiksniai” norėtų 
•urselėti.

Tikrasis kelias
Kaip tik todėl “veiks

niams” kyla nauja proble-
Jos sprendimas gali- 

tik dviem būdais. Pir- 
— visa, kas faktinai 
toliau ignoruoti, taip, 
_ ____ ... Ši- 

hio keliu “veiksniai” kaip 
! tik ir žengia į masės pasi
tikėjimo sugriovimą, o kar
tu ir į organizacinį bank
notą.

Antras kelias—tai ieško
jimas kultūrinių ryšių nu
statymo su tautiečiais ir 
noras susidaryti tėvynės 
vaizdą tokį, koks jis iš tie
sų yra. Šitas kelias yra 
vienintelis logiškas ir rea
lus. Čia palikime visus to 
b e n d r a d arbiavimo senti
mentus už durų. Jis būti
nai reikalingas mūsų lietu
viško išsilaikymo atveju.

Tas lietuviškas maistas, 
kurį iš namų atsivežėme, 
ypač priaugančioje kartoje, 
palengva išsenka. Jis bū
tinai reikalingas papildyti, 
ir tik iš tėvynės, o ne iš kur 
kitur (než'ūrint kokia mū
sų dabartinė pažiūra į tė
vynę ideologiniu atžvilgiu).

Šitas bendradarbiavimas 
yra, mano supratimu, gry
nai praktiškas reikalas. 
Jis reikalingas lietuvybės 
išlaikymui užsienio lietuvių 
tarpe, nes be kontakto su 
tėvyne lietuvybė emigraci
joje pasmerkta, gal su ga
na ilgoka agonija, neišven
giamai mirčiai./Štai kurta 

 

atsakomybė, ir (laikas atėjo 

 

šitą atsakomybę teisingai 
suprasti, ką

ma.

Štai 
kelias 
dabartinnės tėvynės ekono
minės bei kultūrinės pažan
gos slėpimas, neigiama pa
žiūra į viską, kas joje da
loma, turės viena diena, i mas 
norint nenorint, tremties was 
spaudoje pasibaigti. Atsi- vra 
"as tam tikra dilema: ar- ^aįn jaroma>
5a visiškai apie tėvynę ne
rašyti, arba rašyti taip, 
kaip iš tiesų yra, tuo pačiu 
prisipažinti ar nesąmonin
gai klysta ir skaitytojas 
klaidintas.

Diena iš dienos atsiranda 
tautiečių, kurie nuvažiuoja 
i Lietuvą, ir tai ne tik iš 
tos vadinamų r u ž a v ų j ų 
grupės, bet ir žmonių, gana 
kritiškai tarybinės santvar
kos atžvilgiu nusistačiusių. 
Savaime aišku, kad šitų 
ekskursantų skaičius kas
met didės, tuo būdu didės 
ir ta diferencija tarp ofi
cialių spaudos komentarų 
ir gyvų įspūdžių, parsivež
tų iš paliktų namų. Taip 
pat reikia neužmiršti, kad 
nemaža dalis užsienio tau
tiečių skaito ir tarybinę 
spaudą. Ja galima ir neti
kėt, o pasakyti, kad tai se
niai pažįstama “bolševikų 
propaganda.” Tačiau šitą 
spaudą atidžiai skaitant, 
kaip sakoma, skersai ir iš
ilgai, susidaro įspūdis, kad 
tėvynėje labai daug per 
pastaruosius metus padary
ta žmogaus gyvenimo pa
gerinimui, labai daug ir da
roma.

Svarbiausia, kad šitas 
įspūdis objektyvus ir visiš
kai kitaip suderinamas su 
realybe, negu tremties 
spaudos informacijos apie 
savo krašto dabartį. Tary
binės Lietuvos spauda lai
kas nuo laiko suranda juk 
mūsų tarpe vis naujų skai
tytojų, turiu galvoje ir kny-

i vėliau ne
kristu a. .. visu lietuviškų 
veikėjų prakeikimo formo-, 
• I Ije. .I 3 p.-Laisve (Liberty)— Penki, vasario (Feb.) 24, 1961



Rojus Mizaixt }

Ant marių krašto Palangos miestelis... Žinios iš
(Pabaiga)

Kurortinė Palangos reikšmė pasirodė 
tik apie XIX amžiaus vidurį, ir ji vis 
didėjo, kurortas garsėjo. Pajūrys smė
lingas, duobėtomis kopomis iš tolo bal- 

' tuoja, kaip sidabras, — pliažas traukia 
( vasarotoją atsigulti, pasivolioti saulėje, 

į pailsėti. Oras čia pilnas jodo, druskų; 
neaukšta vasaros temperatūra. Smėlis 
švarus, jūros pakraštys seklus, negilus. 
Sakoma, čia visa atmosfera tinkama gy
dytis nuo neurastenijos, aukšto kraujo 
spaudimo ir kai kurių kitų ligų. Palan- 

? gos kurortas — vienas gražiausių ir 
‘, sveikatingi ausiu Europoje.

Į jūrą įvestas ilgas tiltas—miela juo 
pasivaikščioti ir pasižvalgyti. Aš ilgo
kai tiltu vaikščiojau, stebėdamas žmo- 

•1 nes, kurių daug buvo jauni: tikri lietu
viški apolonai ir afroditės, — vyrai at
rodo atletiški, jaunos merginos-mote- 

I rys—kaip žvakės.
Stebiu plačiąją jūrą, gintaro motiną, 

! ir noriu sušukti poeto Mykolaičio-Putino 
į žodžiais:

I
 Sveika būk, Baltija, myliu tavo visokią: 

Vidurdienių kaitroj ir sutemų Šešėly, 
Ir kai putotos bangos, šėlstant audrai, kriokia 
Ir {nirtingai graužia baltą kopų smėlį.

Džiaugiuosi tavimi, ir tavo galios mostu, 
Ir laisvės plotuose išaugusia jėga.
Laisvų, šviesių bangų tėkmė neatsibostų— 
Joje gyvenimas, kova ir atvanga.

11

Esu nemaža didelių ir mažų kurortų 
matęs ir juose buvęs. Manyje kyla klau
simas: “Į ką panašiausias Palangos pa
jūrys, su baltuojančiu smėliu, nugultu 
vasarotojų?” Jis, -man atrodo, niujor- 
kiškio Jones Beach miniatūra. Tokį 
vaizdą gauni stebėdamas iš tolo nuo til
to.

Nemanau, kad Palanga kada nors bus 
panaši į Kopahabaną ar į Atlantic City.

Ir nereikia!
Toliau nuo pajūrio, mieste, viešbutis 

i j statomas.
—Gyvas reikalas verčia tai daryti, — 

j sakė vienas Palangos veikėju. — Bet 
daug jų kol kas nestatysime; pirmiau
sia reikia statyti gyvenamuosius namus, 
kurių pas mus dar vis stoka. Ilgainiui 
turėsime čia viešbutį ne vieną!

Taip, Palanga auga: visur vyksta 
statyba. Daug individualinių namų 
žmonės statosi: vasarnamių ir apskri
tiems metams gyventi. Miestui plėtotis 

į vietos užtenka. Čia nuolat gyvena ir ra- 
| šytojas Gricius.

Ant tilto susitinku Paleckius: Justą 
į su žmona Genovaite.
' —Matote, kas čia darosi,—ranka mo-
| damas į pajūryje esančią masę žmonių, 

kalba Vykdomojo komiteto pirmininkas. 
—Niekad anksčiau, buržuazijai valdant, 
to nebuvo. Suvykdavo čion ponai, po
nios ir panelės išdykauti, pasmaguriau
ti. 0 šiandien: darbininkai, tarnauto
jai, kolūkiečiai—darbo žmonės poilsiau
ja... Kad matytumėte, kiek ten, toliau 
stovi mašinų!..

Vėliau sužinojau, kad tą dieną Palan
gos pajūry buvo tarp 30-40 tūkstančių 
žmonių, vasarotojų.

Mus tris—Dr. A. Margerį, J. Jokub- 
ką ir mane— rašytojas A. Venclova pa
sikvietė į savo vasarnamį—naują, mo
dernų, su gražiu sodeliu. Buvo ir rašy
tojas A. Gricius, o neužilgo atvyko ir 
Justas Paleckis. Mieloji šeimininkė Eli- 
zė Venclovi-enė mus puikiai pavaišino 
sodelyje po medžiu. Daug visokių daly
kų, susijusių su spauda ir su literatūra, 
mes ten aptarėme, apdiskusavome. Šei
mininkai apdovanojo mus ir vertingo
mis dovanomis.

Palangoje susitikau ir profesorių 
akademiką J. Matulį, taipgi liaudies ar- 

. tistą Kiprą Petrauską. Daug visokių 
profesijų žmonių sutikau. Diena praėjo 
kaip minutė. Vakare grįžome atgal į 
Klaipėdos viešbutį nakvoti, o kitą die
ną mes ir vėl praleidome Palangoje.

Iš hitlerinių fašistų Palanga buvo iš
vaduota 1944 m. spalio mėnesį. Ir šian
dien miestelio viduryje ilsisi didvyriai, 
žuvę Palangą bevaduodami. Stovi aukš
tas obeliskas-paminklas besiilsintiems, 
tarytum juos saugodamas.

Miestelyje veikia vidurine mokykla; 
dvi bibliotekos, kino teatras.

Tarybinė Palanga iš tikrųjų tik pra
dėjo naują gyvenimą.

—Galvojame,—sakė man vienas dar
buotojas, — kurortą smarkiai išplėsti, 
padidinti. Įkursime naujus parkus, iš- 
išplėšime miškus ir padarysime daug 
didesnį pliažą, visą pajūrį papuošime. 
Darbai pradedami Matote, kas darosi 
miestelyje: asfaltuojame daugiau gat
vių, statome daugiau dailių namų. Mes 
gerai žinome, kaip Palangos kurorto 
vardas su meile ir pagarba tariamas 
kitose tarybinėse respublikose; žmonės, 
kurie čia vasarojo vieną kartą, niekad 
mūsų kurorto nepamirš!.. Jei teks jums 
čia būti už keleto metų—matysite, kad 
sakau teisybę.

Taip, į Palangą kas metai vis dau
giau vasarotojų suvažiuoja. Aš galvo
ju, jog anksčiau ar vėliau tik Palangos 
neužteks: reikės plėsti maudymuisi pa
jūrį Neringoje. Ten gamta davė Lie
tuvai tai, ko jokia kita bent Europos ša
lis neturi. Visą Neringą galima pada
ryti vienu milžinišku kurortu. Ar taip 
kada bus, nežinau, bet gali būti.

Visi džiaugėmės praleidę porą gerų 
dienų tarybinėje Palangoje, kur kadai
se vasarodavo grafai, dvarponiai, fab
rikantai ir kitokie liaudies išnaudotojai, 
o nūnai poilsiauja patys šalies šeiminin
kai—darbo žmonės!

Ant krašto marių Palangos miestelis 
jau gerokai užaugo ir hs netrukus bus 
miestas! Palanga — viena iš septynių 
Lietuvos miestų, turinčių respublikines 
teises,—rajonai jų nevaldo.

—Sudie, gražioji gintarine Palanga, 
Tarybų Lietuvos žemčiūge! Būkit svei
ki ir jūs, broliai žemaitėliai!.. Gal dar 
kada nors pasimatysime!..

Tegu skamba 
naujos dainos!

VILNIUS.—Gausiai su
sirinkę Tarybų Lietuvos 
kompozitoriai ir muzikolo
gai apsvarstė Komunistų 
ir darbininkų partijų at
stovų Maskvos pasitarimo 
išdavas ir TSKP CK sau
sio Plenumo nutarimus. A- 
pie šių dokumentų reikšmę 
kalbėjo LTSR Kultūros mi
nistras J. Banaitis. Jis pa
žymėjo, kad dauguma kom
pozitorių šiais metais ėmė
si nūdienės tematikos sce
niniams bei simfoniniams 
kūriniams. Tačiau dainų 
kūrime atsiliekama. Ne
turime skambios origina
lios dainos apie taiką, per 
maža kuriama dainų apie 
komunistines brigadas, kol
ūkinį kaimą. Stokoja saty
rinių - jumoristinių dainų, 
kurios šaižiu žodžiu plaktų 
tinginius, veltėdžius, speku
liantus, valstybinio turto 
grobstytojus.
' Susirinkime pasisakę 

kompozitoriai: S. Vainiū
nas, J. Juzeliūnas, A. Kle- 
nickis, J. Švedas, E. Balsvs 
ir kiti kvietė kompozitorius 
TSKP XXII suvažiavimą 
sutikti su naujomis skam
biomis dainomis.

Estrados saviveiklininkų 
apžiūra

VILNIUS.—Estrada pa
traukia vis daugiau meno 
saviveiklos mylėtojų. Susi
kuria nauji šio žanro mėgė
jų kolektyvai. Siekiant pa
skatinti jų meistriškumo 
augimą, pagerinti repertu
aro idėjinį-meninį lygį, Lie
tuvos TSR Kultūros minis
terija ir Respublikinė pro
fesinių sąjungų taryba nu
tarė surengti saviveiklinių 
estrados kolektyvų apžiūrą. 
Patvirtinti jos nuostatai, 
vertinimo komisijos sudė
tis.

Ši respublikinė estrados 
s a v i v e i klininkų apžiūra 
vyks kovo - gegužės mėne
siais.

B. Klimaitis

Kupini ryžto
KAUNAS. — Neblogai 

pernai padirbėjo “Atra
mos” gamyklos kolektyvas. 
Trečiaisiais septy n m e č i o 
metais įmonei iškyla nauji, 
dar didesni uždaviniai. 
Darbininkai kupini ryžto ir 
juos garbingai įvykdyti.

Lietuvos
TSKP XXII suvažiavimo 
garbei kolektyvas įsiparei
gojo iki spalio 1 d. paga
minti viršum plano produk
cijos už 10 tūkstančių rub
lių, o per pirmąjį metų 
ketvirtį įvykdyti atsarginių 
dalių metinę gamybos už
duotį.

Netrukus gamykloje pra
dės veikti rekonstruotas 
deguonies cechas. Jis tris 
kartus p a j ė g e s n is už 
dabar esantį. Montuoja
mos naujos deguonies ga
mybos mašinos. Viena jų 
galima pagaminti tiek de
guonies, kiek dabar iš vi
so jo pagaminama ceche.

M. Tamašauskas
J. Usačiovo romanas — 

rusų kalba
Knygynų vitrinose pasi

rodė išleistas rusų kalba 
Jono Usačiovo r o m a n a s 
“Nemunas laužia ledus.” 
Romano vertėjas—VI. Lvo
vas. Knygoje pateikiama 
trumpa autoriaus biografi
ja. Romaną išleido Mask
vos “Molodaja Gvardija” 
leidykla 115 tūkstančių eg
zempliorių tiražu.

S. Valiulis

Knyga apie Lietuvos 
moliuskus

Išleista akademiko P. Ši- 
vickio knyga — “Lietuvos 
moliuskai ir jų apibūdini
mas.” Knyga - apibūdinto- 
jas tai pagrindas faunai 
pažinti, jai tyrinėti. Šis 
leidinys yra pirma knyga 
lietuvių kalba. Ji apima 
vieną iš seniausių ir dabar 
gausiai išplitusios gyvūni
jos grupę. Akademikas P. 
Šivickis savo knygoje ap
rašo 150 moliusku rūšių. 
Knygoje yra nemaža pieši
nių, kurie kaip tik paleng
vina moliuskų rūšis pažinti.

_________________ 0

Penkiolika milijonų į 
septynmečio fondą

KAUNAS.—Beveik ketu
ri tūkstančiai išradėjų bei 
r a c i o n a 1 i z atcrių dirba 
miesto pramonės įmonėse 
ir statybos aikštelėse. Su
vesti jų darbo per praėju
sius metus rezultatai. Šau- 
n i a i darbuojasi kūrybi
nės minties žmonės. Per
nai mieste buvo įdiegta 5,- 
6 0 0 racionalizacinių pasiūly
mų, kurie duoda per metus 
3.2 milijono rublių sąlygi
nės ekonomuos (naujais pi

nigais). Ypač daug nuvei
kė pramonės įmonių kolek
tyvai, taupydami elektros 
energiją. Jos sutaupyta 8 
milijonai kilovatvalandžių.

O iš viso į respublikos 
septynmečio fondą miesto 
darbininkai, statybininkai 
ir inžinieriai įnešė beveik 
15 milijonų rublių naujais 
pinigais.

Kavinė—studentų svetainė
KAUNAS. — “Kaip turi

ningiau praleisti vakarus 
kavinėje — studentų sve
tainėje?” Tai aptarė ne
mažas Kauno Politechnikos 
instituto studentų būrys, 
atidarant pirmąją respubli
koje studentų svetainę.

Pirmojo vakaro dalyvių 
dėmesį patraukė skoningai 
įrengtos patalpos. Jų inter
jero projektą paruošė stu
dentai Ė. Buzas ir B. Za
bulionis. Kavinėje, kurią 
įrengė patys studentai, ato
stogų metu bus rengiami 
susitikimai su literatūros 
ir meno darbuotojais., laik
raščių ir žurnalų atstovais, 
studentai diskutuos įvai
riais klausimais.

V. Gulbinas

Kurorte prie Nemuno
Druskininkai. — Diena iš 

dienos gražėja Druskinin
kai — kurortas prie žilojo 
Nemuno. Pernai mieste iš
augo ir perduota naudotis 
dar dvylika stambių pasta
tų. Jų tarpe — balneopurvo 
gydykla, “Turisto” viešbu
tis, duonos kombinat a s, 
dietinė valgykla. Gyvento
jai gavo dar 1726 kvadrati
nius metrus gyvenam o j o 
ploto.

Ne mažiau naujų statybų 
ir šiemet. Statybininkai pa
siryžę užbaigti penkiolika 
stambių objektų. Poilsiau
tojams duris svetingai at
vers 150 vietų moderni sa
natorija, bus baigtas staty
ti pagrindinis “Druskinin
kų” sanatorijos korpusas, 
pašto rūmai, vasaros teat
ras su didžiule šokių estra
da. Daržovėms saugoti sta
toma specializuota 500 to
nų talpos saugykla.

Šiais metais numatoma 
pradėti statyti stambų pie
no kombinatą, plačiaekra- 
ninį kino teatrą, ligoninę, 
geležinkelio stoties rūmus.

M. Vaitkus

Vieno rajono medikai
Vilkija. — Vos pora gy

dytojų dabartinio Vilkijos 
rajono ribose dirbo buržu- ii 
azijos valdymo metais. Da^ 
bar ligoninės yra Vilkijoje, 
Čekiškės ir Veliuonos apy
linkėse. Modernioje rajono 
centro ligoninėje veikia ir 
chirurginis skyrius. Jame 
jau atlikta apie 700 sudė
tingų opėf acijų. Darbo 
žmonių sveikata rūpinasi 
134 medicinos darbuotojai.

Apie tai neseniai “Nemu
no” kino teatro salėje įvy
kusioje rajono medicinos 
darbuotojų dienoje papasa
kojo Vilkijos ligoninės vyr. 
gydytojas T. Giraitis. Ge- 
riausiems medikams buvo 
įteikti partijos rajono ko
miteto ir rajono vykdomo
jo komiteto Garbės raštai.

Z. Mikalauskas

Raseiniuose surengta ra
jono bibliotekininko diena. 
Geriausiai Šimkaičių kaimo T 
bibliotekai įteikta pereina
moji gairė. Aktyvūs biblio
tekos darbuotojai ir knygos 
mylėtojai apdovanoti Kul
tūros ministerijos ir rajono 
vykdomojo komiteto Gar
bės raštais.

A. Petrauskas

“LAISVES” AUKSINIO 
JUBILIEJAUS PROGA 

PARENGIMAI

Kviečiame visus apšvietą bran
ginančius žmones atsilankyti į 
žemiau nurodytus parengimus.

CLEVELAND, OHIO
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus paminėjimui banketą 
rengia LLD 15-ji Apskritis. 
Įvyks šeštadienį, vasario 

(Feb.) 25 d, LDS Klubo 
salėje. Pradžia 6-tą vai.
vakare. Bilietas $1.25

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje 
29 Endicott St.

Įžanga $2.00

CHICAGO, ILL.
Koncertas sekmadienį, balau 

džio 2 d., Mildos salėje.
Pradžia 6-tą vai. vakare.

“Dipuko” kreipimasis 
į “dipukus”

sakant, žmogžudžius, tan(Tąsa iš 3-čio pusi.)
kas čia perkainuoti.” Ši
tas stereotipinis įkibimas į 
tą “gerą praeitį” ir yra 
mūsų tremtinių pirmas de
generacijos požymis. Ir štai 
kuriozas — norima “išva
duoti” Lietuvą ir grąžinti 
seną santvarką, kai tuo 
tarpu tie lietuviai tėvynėje 
šitaip suprato “išvadavi
mo” tikriausiai kratytųsi, 
nes jo nenori.

Antra bėda yra ta, kad 
mes, geriau sakant, mūsų 
veikėjai, laiko visą Lietuvos 
dabartį laikiniu reiškiniu 
ir nenoramliu bei Lietuvos 
liaudžiai išvis svetimu ir 
priešišku. Ir, atseit, ar ne 
todėl, jų nuomone, po karo 
buvo prieštarybinis veiki
mas krašte, kur ligi šiol 
sunku orientuotis, kokioje 
apimtyje šitą reakciją ska
tino patriotinės idėjos ir 
kokioje apimtyje tai buvo 
paprasčiausias plėšikavi
mas ir banditizmas, bet vie
na aišku — visas šitas lie
tuvių tarpusavio žudynes 
kurstė ir užsienio trumpa
regiai ir skandalingai bu
kaprotiški “veiksniai.” Ši
tą nedovanotiną savižudy
bę jie smarkiai rėmė, išgy
rė, tuos “didvyrius,” geriau 

tos karžygiais apšaukė ir 
savos tėvynės vaikus klai
dino, juos stūmė pražūtin.
Laikas susirūpinti ateitimi

Bet tai jau yra praeitis. 
Praeities klaidas galime 
minėti, iš jų mokytis, kal
tininkus prakeikti, suve
džiotiems bei klydusiems 
dovanoti, bet svarbiausia— 
reikia mokėti istorijoje lai
ku ir vietoje taškas padėti. 
Deja, mūsų “veiksniai”, ši
to nemoka, gal irf; iš viso 
mes, lietuviai, kuriame sa
vo istoriją ir ją skaitome 
be jokių skyrybos ženklų.

Man atrodo, kad kol mes 
tarpusavyje dėl tos tolimes
nės ar artimesnės praei
ties rokuosimės, ją patei
sindami ar prakeikdami, ir 
vienas ant kito kailio nuo
dėmes) rašinėsime, veltui 
kalbos apie bendradarbiavi
mą. Kaip mes galime vie
nas kitam ranką paduoti, 
jei vienas laiko' delne su
spaudęs vienokių nuodėmių 
sąrašą, o kitas — kitokių.

Tai iškėliau, norėdamas 
pasakyti, ką ir kiekviena 
kaimo bobutė žino: “vaikai, 
kas buvo, — pražuvo.” Ši
tos bobutės išminties igno

ravimas visų pirma kenkia 
mums, vargšams lietuviams 
'tremtiniams, nes mus kiek
viena išgyventa diena toli
na nuo tautos kamieno, 
stumia mus ištautėjimo be
dugnėn ir į galutinį tėvy
nės netekimą. O tai reiš
kia nacionalinę mirti.

Pastovi realybe
Dabartinis Li-etuvos ta

rybinis gyvenimas yra nor
mali ir pastovi realybė. Ši
tas gyvenimas nereikalin
gas nei mūsų tremties vei
kėjų išminties, nei patari
mų. Normalia gyvenimo 
raida nereikia sielotis, net 
jeigu ji visais atžvilgiais 
neatitinka to, ką mes įsi
vaizduojame, nes ji yra to
kia, kokia turi būti.

Šitą normalų gyvenimą 
gyvena mūsų broliai lietu
viai, ir, svarbiausia, kad 
jie stengiasi šitą gyvenimą 
diena iš dienos gerinti. Ši
tą tarybinę tėvynę turime 
prioažinti savo . tėvynę ir, 
kaipo tokią, laikyti savais 
namais/ Šita tėvynė gaji, 
jos vaikai tokie pat lietu
viai, kaip ir mes, ir tik tėvy
nės laukuose yra užkastas 
lietuviškas lobis, kuris ir 
mums, tremtiniams, taip 
labai reikalingas. Su šita 
tėvyne mes turime bendra
darbiauti. Tai ne tik mū
sų pareiga, bet tai ir vie
nintelė prielaida • išsilaikyti 

ir lietuviais vadintis.
Žinoma, kas tebesvaičioja 

apie “išdavimus” ir “laiki
numą,” yra savo ligotos 
vaizduotės vergas ir utopis
tas. Bloga, žinoma, kad 
šitokių utopistų dar tebe
turime, bet esu įsitikinęs, 
kad j u skaičius diena iš die
nos mažėja, o tuo būdu di
dėja ir galimybės mums 
tarpusavyje susikalbėti.

Apie rūpimą man reika
lą kalbėjau taip plačiai, 
nes turėjau parodyti, kur, 
mano įsitikinimu, tos kva- 
litatyvinės ir kvantitatyvi- 
nės musu nesutarimo šak
nys glūdi, tos supuvusios 
Šaknys, kurios sukelia visą 
šijbą tarpusavį lietuviško 
danties skausmą.

Susinaikinimo pavyzdys
Kodėl aš pagaliau tai ra

šau ir kalbu? Aš matau ir 
žinau vieną, tautinę mažu
mą. atsidūrusią dėl panašių 
aplinkybių užsienyje ir dėl 
panašių samprotavimų at
sisakiusią ryšių su tėvyne 
bei nusprendusią namo ne
grįžti, kaip ir mūsiškiai. 
Tai, būtent, rusų emigran
tai, kurie paliko Rusiją 
1917 metais ar kiek vėliau. 
Jų buvo nemaža.

Kur jie šiandien? Senie
ji išmirė arba atsidūrė se
nelių prieglaudose ir ten 
toliau tebešvajoja apie “ge
ruosius” caro laikus, o vi

sas jaunimas perdėm nu
tautėjo — tapo prancūzais, 
anglais, amerikonais, dau
gumas net ir pavardes pa
sikeitė. Išnyko kaip dūmas 
ir sutirpo tame tremties 
katile. įvyko v tai dėl to, 
kad ir jie atsižadėjo savo 
tėvynės, atsisakė su ja bet 
kokius ryšius palaikyti, ją 
ideologiniais sumet i m a i s 
ignoravo.

Štai kas ir mūsų laukia, 
jei mes, užuot bendradar
biavę, pasirinksime tuščio 
politikavimo kelią ir lauk
sime tos “veiksnių” fanta
zijos sukurtos “vadavimo” 
valandos. Tėvynė, aišku, 
liks, kaip ir buvo, o mes 
pąlengva “išsivaduosime” 
iš visų lietuviškų ypatybių 
ir pagaliau prarasime savo 
lietuvišką vardą.

Mes jau vien sąvo išvyki
mu iš Lietuvos esame pa
darę klaidą. Gal tai ir gali
ma iš dalies pateisinti, nes 
kiek anksčiau būta nesusi
pratimų, baimės, pagaliau 
buvo mūsų tarpe ir tokių, 
kuriems nuodėmingi padai 
svilo. Tačiau užsienyje yra 
juk nemažai lietuvių, kurie 
prieš karą, kitų aplinkybių 
•evrčiami, ten atsidūrė.

Būdinga tai, kad kaip tik 
šita senųjų emigrantų ka
tegorija pajėgia realiau 
galvoti, nors jų tarpe ma
žiau mokytų galvų, nei mū
sų t. y. 1944-45 m.m. iš

vykusių jų tarpe. Jie bando 
ieškoti kelių į gimtinę,. jie 
džiaugiasi apsilankę joje— 
jiems Lietuva yra tėvynė. 
Deįa, daugeliui naujai emi
gravusių, ypač aukštų po
nų, save laikančių tauriais 
lietuviais, dabartinė tėvynė 
— tai “bolševikų lizdas,” o 
ne namai. Paradoksalu, bet 
kaip tik pretenduojančios j 
inteligentus galvos nepajė
gia šitas savo supelėjusiais 
pažiūras, t. y. klaidingą so
cialinio gyveninio suprati
mą, nurašyti į nuostolius.

Mūsų atsakomybe
Mano nuomone, mes la

biausiai kalti ir dėl to, kad 
išvežėme savo vaikus, kurie 
pasmerkti nutautėti ir žūti 
kaip lietuviai. Pagaliau, 
jei mes leidžiamės kasdien 
savo ponų klaidinami ir ne
pajėgiame iš šio užburto 
rato išeiti, — mes taip pat 
kalti. Gal ne tiek kalti, 
kiek pavirtę sugestijų bei 
realybės nesupratimo, auko
mis. Dėl šių sugestijų mes 
dažnai nepajėgiame supras
ti dabartinio tėvynės laukų 
kvėpavimo ritmo.

Mes bijome savo tėvynės. 
Tai sakydamas, turiu ir op
timistiška gaida pareikšti: 
diena iš dienos atsiranda 
vis daugiau tautiečių, kurie 
pradeda realiai galvoti, 
taip sakant, instinktyviai

pradeda jausti, kad tarpu
savis bendradarbia v i m a s 
yra būtinas, jeigu mes ne
norime greitai nutautėti. 
Nieko nebūtų blogiau, jei
gu jūs manytumėte, kad 
mes visi esame k a ž k o k ie 
“veiksnių” užguiti, nieko 
negalvojantieji padarai, o 
mes sakytume, kad jus tė
vynėje gyvenantieji, esate 4- 
pavirtę kažkokiais tarybi
niais robotais su lietuviška 
kepure. *

Tiek-šia tema. Svarbiau
sia, aišku (noriu tai dar 
kartą pabrėžti, kad bend
rauti mums reikia. Beje, 
mums tai reikalinga žymiai 
daugiau, nes tėvynė yra 
duodančioji pusė, o mes čia 
—imančioji. Štai apie ką ir 
norėjau pakalbėti šiame 
mano laiške redakcijai. Jei
gu turite noro — išspaus
dinkite jį, gal tada ir kiti 
užsienio lietuviai išdėstys 
savo pažiūras bendradar
biavimo su tėvyne reikalu, 
t. y. atsilieps • į mano laiš
ką, po kuriuo aš dėl su
prantamų priežasčių nega
liu padėti savo pavardės ir 
gyvenamosios vietos.

Lietuvis

Pekinas. — Kinija sutei
kė Šiaurės Vietnamo res
publikai $157,400,000 pa- jį i 
skolą. -v

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penk t, vasario (Feb.) 24, 1961



JUBILIEJINIS Philadelphia, Pa.
'LAISVES' VAJUS

# (Tąsa nuo 1-mo puslanio)
kutinis priėmimas vajininkų siuntinių, o kovo mėnesį 
paskelbsime paskutinius rezultatus.

Kol kas Brooklyno valininkas J. Kalvaitis tvirtai 
laikosi. Jis pridavė pluoštą atnaujinimų, ir jam pagelbė
jo su dviem naujom prenumeratom E. Brazauskienė.

Waterburio Štrižauskienei į pagalbą atėjo su nauja 
prenumerata Jonas S., ir su atnaujinimu J. Švinkimas.

Los Angeles vajininkas P. R-ka prisiuntė tris nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

A. žemaitis, baltimorietis, šu pagalba J. Smalenskio, 
prisiuntė 10 naujų prenumeratų ir atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkamš pasidarbavo S. J. 
Liutkus, elizabethietis, su atnaujinimais. O Antanas, ir
gi elizabethietis, kuris vajaus lentelėje figūravo atskirai, 
nutarė sujungti savo punktus su N. J. valstijos vajinin
kų.

Rochester’o vajininkamš pasidarbavo V. Černiaus-

Philadelphijoje paskleisti 
naujų “Lietuvos vaduoto
ju” lapeliai iš tolimos Ka
lifornijos valstijos. Nauji 
“vaduotojai” smerkia se
nuosius piliorius, nes jie, 
girdi, nebetiki Lietuvą iš
laisvinti. Nauji “didvyriai” 
sakosi esą tais mesijošiais, 
kuriems pasiseks tai pada
ryti. Naujieji apgavikai se
nesnius apgavikus _ vadina 

■ ubago akimis žiūrinčiais 
1 Amerikos politikieriais.

Bet jeigu senieji ubagai 
nieko nelaimėjo, tai nieko 
nelaimės ir naujieji. Kaip 
vienų, taip kitų tikslai vie
nodi: pasipinigauti, pasi
važinėti.

kas, prisiųsdamas atnaujinimų.
H. Thomas, So. Boston, Mass., prisiuntė naują 

numeratą ir atnaujinimų.
L. Tilwick, Ecston, Pa., taipgi prisiuntė naują 

numeratą ir atnaujinimų.
Scrantonietis prisiuntė naują prenumeratą ir 

naujinimų.

Chesteryje Kordo auto- 
pre-1 mobilių dirbtuvė bus už

daryta su 15-ta diena ko- 
pre- vo. Dirbtuvė pradėjo veik

ti 1927 metais ir joje dir- 
at- ba 15,000 darbininkų. 

Chesteris turi tik 60,000 
gyventojų ir taip netikėtai

praėjusiais metais ir tais 
pačiais metais su prizu 
Cannes Festivale. Judis 
atvaizduoja antrą pasauli
nį kara ir pasižymėjusį 19 
metų Aloyšą, kuris atmušė 
tankų ataką, padarydamas 
priešui didelius nuostolius. 
Bet kovodamas jis praran
da koją ir, pasibaigus ka
rui, neturi drąsos grįžti į 
namus, pasirodyti savo 
žmonai. Puiki scenerija, 
šaunus vaidinimas.

Academy teatre šį sezoną 
dažnai pasirodo tarybinio 
talento judžiau koncertai, 
pasižymėję solistai, pianis
tai bei kiti talentai. Atle
tai irgi neatsilieka- Se
kant vietinę spaudą, neteko 
užtikti blogu atsiliepimų.

Bet spauda su gailesčiu 
rašo apie žuvusius ledo čiu
žinėto jus oro nei a i m ė j e 
Belgijoje.

Pilietis

Inglewood, Calif.
Vasario 11 d. čia mirė ko jis nežinojo pirma gimi-

I JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Elena ir Jonas Stančikai, Rochester, N. Y... $50.00
Mary ir John Buzak, Daytona Beach, Fla. .. 25.00 čiuosius.

netekus tokiam skaičiui 
darbų, sukrėtė kaip dirban
čiuosius, taip ir nedirban-

A. Dillis, Hawthorne, N. J................................  11.00
Mr. A. Garland, Nanaimo, Canada.................... 2.00
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J........................2.00
M. Gluoksnienė, Scranton, Pa............................. 2.00
Po $1: Peter Skiotis,, Salem, Mass.; C. Chaponis, 

Framingham, Mass.; S. Balto, Pt. Pleasant, N. J.; J. Šil- 
kaitiene, Minersville, Pa.; J. Norkus, Salem, Ohio; J. Jo- 
kubauskas, Duquesne, Pa.; A. Kamarauskas, Wilkes- 
Barre, Pa.; C. Ivanauskas, Lanark, W. Va.; ir A. Skai- 
rius, Elizabeth, N. J.

Širdingai dėkoame visiems vajininkamš už jų pa
sidarbavimą, ir viršminėtiems aukotojams už jų dova
nas.

Laisvės Administracija

VAJININKŲ MIESTAI AUKŲ TURI SEKAMAI:
Hartford, Conn........................................ $781.45
St. Petersburg, Fla................................... 711.50
Brooklyn, New York .............................  661.00
Chicago, Ill..................■.............................. 636.00
So. Boston, Mass........................................ 587.00
Baltimore, Md............................................ 567.00 j
Worcester, Mass........................................  4199.50
Philadelphia, Pa., ................................... 486.20
Brockton, Mass.......................................... 425.30
Lawrence-Lowell, Mass............................ 392.80
Los Angeles, Calif..................................... 384.50
Waterbury, Conn.......................................  358.00
Harrison-Kearny, N. J............................. 299.00
Norwood, Mass......................................... 216.00
Scranton, Pa............................................... 212.00
Bayonne, N. J............................................ 206.00
Chester, Pa................................................ 202.00
Plymouah, Pa...................................  200.00
Pittsburgh, Pa............................................ 197.00
Rochester, N. Y.......................................... 173.00
Miami, Fla...............................................  170.00
Detroit, Mich............................................._ 166.00
San Francisco, Calif................................. 166.00
Great Neck, L. L, N. Y............................... 165.00
Elizabeth, N. J.......................................... 158.00
Paterson, N. J....................................... 144.09
Binghamton, N. Y........................................ 137.00
Haverhill, Mass.............................................. 96.00
Bridgeport, Conn......................................... 90.00
New Britain, Conn..................................... 88.00
Cleveland, Ohio............................................ 86.00
New Haven, Conn. ...’............ 84.00
Newark, N. J.............................................. 78.00
Cliffside Park, N. J................................... „ 61.00
Shenandoah, Pa............................................ 60.00

Anthony Rossi, United 
Auto Workers lokalo 918 
(AFL - CIO) prezidentas, 
sako, kad didžiuma dirbu
sių jau seno amžiaus žmo
nės ir jiems nėra vilties 
darbą gauti kitur- Fordas 
sako, kad jisai galės 230 
perkelti -j savo kitas dirb
tuves. Ilgiau išdirbę gaus 
po tūkstantį dolerių, o kiti 
turės imti valdžios pašalpą.

Pennsylvania geležinkelio 
kompanija savo traukiniuo
se iš Philadelphijos į New 
Yorką panaikino valgomuo
sius vagonus. Gera dalis 
darbininkų irgi neteko dar
bo. 

•
Teamsters unijos lokalus 

676 paskelbė sunkvežimių 
vairuotojų streiką. Derybos 
su savininkais tęsėsi du ir 
pusę mėnesio. Pasibaigęs 
kontraktas nusakė, kad už 
dvyliką išdirbtų valandų 
buvo mokama paprastas 
mokestis, o vėliau $2.80 va
landai. Unija reikalauja 
8-nių valandų ir po 8-nių 
valandų laiko ir pusė mo
kesčio. Reikalaujama ir ki
tų pagerinimų.

•

Norisi vėl priminti tiems 
buvusiems LLD 10-tos kuo
pos nariams, kad kuomet 
pas jus atsilankys vienas 
iš dešimtosios kuopos dar

buotojų, para g i nant jus 
būti vėl LLD nariais, pra
šomi neatsisakyti. Apšvie- 
tą mylinčių žmonių vieta— 
būti su kitais, kurie pri
klauso prie LLD-

Teamsters unijos lokalus 
161, atstovaujantis 400 na
rių, traukia atsakomybėn 
PTC pareigūnus už nele
galų “lokautą” sausio 15 d. 
Unija reikalauja atlygini
mo už prarastą darbo lai
ką. Unija kaltina kompa-

Waterbury, Conn.
Serga P. Bakas

Per kelis mėnesius nesi
jautė Petras Bokas, “Lais
vės” ir “Vilnies” vajinin
kas. Šiomis dienomis jis pa
sidavė į Šv. Marijos ligoni
nę. Vasario 17 d. jam pada
rė operaciją. Jis ten randa
si vardu Paul Mickeliūnas, 
St. Mary Hospital, Water
bury, Conn.

Man dar neteko jo maty
ti. Linkiu greitai pasveikti. 
Jeigu kas rašysite užuojau
tos atvirukus, tai siųskite 
paduotu vardu ir antrašu.

J. Strižauskas

Philadelphia, Pa.
Mirė Jonas Lesutis

Vasario 18 d., tik trum
pai pasirgęs, mirė Jonas 
Lesutis, vienišas gyvenęs 
daugelį metų pas Žalnierai- 
čius. Jo kūnas buvo pašar
votas pas laidotuvių direk
torių J. Kavaliauską, o va
sario 21 tapo sudegintas 
Chelten Hill kapinių kre- 
matorijoje ir ten palaidoti 
jo pelenai.

Velionis pagal amatą bu
vo drabužių siuvėjas. Per 
daugelį metų skaitė pa
žangiąją spaudą. Mirė pra
gyvenęs didoką krūvą me
tų. Tebūna tau, Jonai, nuo
širdi atmintis nuo giminių, 
draugų ir pažįstamų!

Atrodo į pavasarį
Po labai žiaurios žiemos 

oras staigiai pakilo į pava
sarį. Vasario 18 d. tempe
ratūra pakilo lig 51 laips
nio. Per dieną lynojo šiltas 
lietukas su pertraukomis. 
Vakare tamsiam horizonte 
sužaibavo ir dusliai susibel- 
dė. Atrodo, kad griausmui 
dar per anksti padangėje 
baladotis!.. Bet sniegą jau 
sutirpdė ir tik retai kur le-

Easton, Pa................................................... 46.00
Auburn, Me................................................._ 4-0.00
Cambridge, Mass......................................... 36.00
Nashua, N. H..................................................28.00
Rumford, Me.................................................... 9.00
Mexico, Me..................................................... 7.00
Girardville, Pa.........................................  6.00*
Hudson, Mass............... .................................. 1.00

Liūdnas Prisiminimas
Sukako ketveri metai nuo mirties mano brolio

Prano Baleviciaus-Balwood
Jis tragiškai mirė 1957 metų vasario 25 dieną.
Lai jis ilsisi ramiai, aš jo niekad neužmiršiu!

Sesuo
MARGARET CARTER-BALEVIČIŪTĖ

niją sulaužyme padarytos 
su unija sutarties.

1960 metais milijonus to
nų minkštosios anglies iš
kasta mažiau, nei 1959 m. 
Kasyklų srities gyventojai 
už angli moka tik pusę kai
nos. Gyvenantieji New 
Yorko apylinkėje turi mo
kėti iki $27 už toną. Ta
čiau jau ir didmiesčiuose 
aliejus užima pirmenybę, ir 
iš tos priežasties anglies iš
kasama mažiau.

Sakoma, kad bedarbių 
apdraudos f o n d o pinigai 
baigiasi- Jeigu turi valsti
joje bedarbių, susi 1 a u k-s 
sunkumų.

“Ballad of a Soldier,” 
Sovietų gamintas filmas,

du liekanos pasiliko.

Philadelphijos miesto bur
mistro įsakymu masiškai 
areštuojami namų savinin
kai už nenukasimą sniego 
nuo šalitakių. Bausmė pa
skirta $5, bet kurie dasilei- 
džia eiti pas magistratą, tie 
užsimoka $10 bausmės ir $5 
teismo išlaidų.

Po didelių sniego audrų 
majoras R. Dilworth porą 
kartų atsišaukime per ra
diją ir televiziją prašė pi
liečių, kad jie nuvalytų šali- 
takius. Bet majoro balso pi
liečiai nenorėjo klausyti... 
O dabar nuvykę pas teisėją 
teisinasi: vienas turįs šir
dies ligą, antram koja ar
ba ranka skauda; kitiems 
dar kokie ten nesveikumai

Juczas Mokslaveskas— Joe 
May. Tai buvo vienas iš 
nilnai susipratusių ir už
sigrūdinusių draugų. Jo 
niekas negalėjo suklaidinti 
ar išsukti iš teisingo ke-_ 
lio; jis visuomet stovėjo sa
vo vietoj, gindamas ir rem
damas darbo žmonių klasę.

Juoas buvo plačiai apsi
skaitęs draugas. Šuo juo 
buvo galima pasikalbėti bi
le kokiu klausimu. Jis kas
dien sekė pasaulinę eigą ir 
permatė., suprato, dėl ko 
taip yra. Juozas visuomet 
troško, kad tik būtų taika 
ir ramybė tarp žmonių, ir 
už tai jis darbavosi.

Nors gyvenimo aplinky
bės jam neleido daug ak- 
tyviškai su mumis daly
vauti, didesniuose paren
gimuose jis visuomet būda- 

[vo; dažnai net ir dukterį ir 
sūnų atsivesdavo. O jei ka
da negalėdavo dalyvauti, 
tai pašaukdavo draugus te
lefonu ir sakydavo: Gal 
bus ten renkamos aukos 
apšvietai ar k i t i e m s ge
riems tikslams, tai uždekit 
ir už mane, o aš susitikęs 
atsiteisiu. Jo niekuomet 
nereikėjo prašyti aukų. 
Jis, matydamas, kur yra 
reikalas ir pats pasiūlyda
vo, kiek jam aplinkybės 
leisdavo.

Skaitė “Laisvę” nuo pat 
jos įsikūrimo. Prig u Įėjo 
prie LLD ir LDS. Buvo 
pilnai laisvas nuo religinių 
burtų. Jis tikėjo tik į ge
rus darbus. Jis tikėjo, kad 
nereikia daryti nieko blo
go kitam, kas tau pačiam 
būtų negerai.

Juozas su šeima iš 6 as
menų — su 4 vaikais — 
atvažiavo čia iš Philadel
phijos 1933 metais. Iš sy
kio, iki vaikai buvo maži, 
jam sunku buvo verstis, bet 
vis per savo sumanumą pa
darydavo pragyvenimą. Ka
da vaikai paaugo, laikai 
pagerėjo, tai jis įsigijo gra
žią reidenčiją Inglewood, 
Cal., kur dažnai suteikda
vo veltui vietos mažesniems 
pobūviams.

Juozas, jo žmona ir visa 
šeima labai draugiški žmo
nės. Daugelis pas juos su
stodavo ir visi būdavo pri
imti ir ’ pavaišinti. Nesi
gailėjo jie nei triūso, nei 
iškaščių.

Per praėjusius trejus me
tus Juozas nesijautė gerai: 
širdis buvo silpna. Vasario 
11 d. jį suspaudė tiek, kad 
turėjo būti skubiai veža
mas į ligoninę, ir už 30 va
landų Užbaigė savo gyveni
mą.

Gailą gero draugo, gero 
žmogaus. Juozas buvo ra
maus ’būdo žmogus. Jis 
kalbėdavo ramiai, iš leng
vo, mokėjo pasakyti daug 
ir juokų.

Juozas mirė 76 metų am
žiaus. Užaugino tris sū
nus — George ir Edward 
ir dukterį Gloria. Visi yra 
jau vedę, turi šeimas ir 
gražiai įsikūrę gyvena, pa
vyzdingi piliečiai.

Vasario 15 d. Inglewood 
kapinėse Grace Chapel 11 
vai- ryto suvažiavo virš 100 
velionio draugų ir giminių. 
Atsisveikinant su Juozu, 
prie grabo Al. Casper pa
sakė labai gražią, jausmin
gą kalbą angliškai, o M.

mo ir nieko nebežino nu
miręs. Su mirtimi viskas 
pasibaigia. Tu, Juozai, už
baigei savo darbą. Mus lau
kia tas pats-

Palydovai buvo visi už
kviesti pietų i grąžą, mums 
visiems priprastą J. May 
rezidenciją, kur visi buvo 
pavaišinti.

Didelė garbė priklauso 
Juozo žmonai ir visai šei
mai, kad išpildė tėvo pa
geidavimą — palaidojo jį 
laisvai.

Nors Juozas visuomet sa
kydavo, kad nereikia eik
voti pinigų gėlėms — tuos 
pinigus geriau atiduoti ap-- 

j švietai ar kitiems geriems 
tikslams, vienok gėlių buvo 
daug ir gražių: nuo LLD ir 
LDS, taipgi nuo draugų ir 
giminių.

Manau, kad gėlės labai 
daug pagražino visą apei
gą, padaro jaukesnę, malo
nesnę. R—ka

(Taip, velionis Juozas 
Mokslav-eskas - M a y skaitė 
“Laisvę” nuo pat jos pasi
rodymo—per 50 metų. Jis 
buvo ir geras jos rėmėjas, 
veiklus visuomenini n k a s . 
Ilga jam atmintis! O jo 
žmonai, vaikams ir visiems 

! artimiesiems, liūdesio va
landoje, reiškiame nuošir
džią užuojautą.—“Laisvės” 
redakcija.)

Bayonne, N. J.
Serga M. Panelis

’Vasario 16 dieną staigiai 
susirgo M. Panelis, buvęs 
bayonnietis, LLD ir LDS 
kuopų narys. Jis dabar ran
dasi Memorial ligoninėje, 
Staten Island. Daktarai sa
ko, kad gazai labai širdį 
suspaudė. Jie pataria: per 
keletą dienų neįleisti lanky
tojų. Linkiu greitai pa
sveikti.

S. R.

Chicago, DI.
Mirė Juozas Bendokaitis

Vasario 21 d. mirė . Juo
zas Bendokaitis, sulaukęs 
virš 65 metų amžiaus. Ve
lionis per ilgą laiką sirgo.

Juozas Bendokaitis — il
gametis menininkas ir mū
sų spaudos bendradarbis. 
Seniau jis rašinėdavo eilė
raščius širduko slapyvar
džiu.

Pašarvotas Ridiko šer
meninėje. Bus laidojamas 
penktadienį, vasario 24 d. 
Lietuvių tatinėse kapinėse.

Lai jis ilsisi ramiai, o jo 
artimiesiems — n u o š i r d:i 
užuojauta. b

Daugiau Įvairių parengi
mu laisves naudai

PHILADELPHIA, PA.

Mirė

JONAS LESIVTIS
Reiškiame nuoširdžią užuojautą draugams 

Žalnieraičiams ir jo giminėms liūdesyj 
dėl jo mirties.

R. ir M. Merkiai 
P. ir C. Valentai 
H. Tureikienė 
H. Mattis 
M. Globis

E. Liaudanskienė
K. Briedis
O. Miežis
A. Žvirblienė
L. Kivilas
H. Kraujutis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

DR. J. F. BORISAS
MIRĖ VASARIO 27, 1959

Šiemet sukanka dveji metai kai jis mirė, 
o mano mintyje ir širdyje liūdesio 

skausmas tebėra tas pats 
kaip mirties dienoje.

Jo mylima žmona, 
ANNA BORISAS

So. Boston, Mass.

Cleveland* Ohio
“LAISVĖS” AUKSINIO JUBILIEJAUS 

PAMINĖJIMUI

rodomas World teatre, .
spaudos gražiai aprašomas. | ar negerumai buvę, laciau 
Judis laimėjo Golden Gate teisėjas netiki ir baudžia

(dovaną San Francisco, Calr, visus. L. R.

■ Pūkis perbėgo Juozo gyve
nimo istoriją lietuviškai. 
Dvi dainos, pritaikytos lai-/ 
dotuvėms, buvo angliškai/ 

i gražiai sudainuotos, na, ir 
mūsų mielo draugo Juozo 
palaikai kremaforijoje bu
vo sudeginti. Urna su pele
nais padėta į viena iš gra
žiausių Golden West mau
zoliejų.

Ilsėkis r a m i a i, mielas 
drauge! Gaila mums buvo, 
labai gailą skirtis su Ta
vim! Lai būna Tau, drau
ge, amžina ramybė.

Yra pasakyta, kad žmo
gus atsiranda iš dulkes ir 
vėl pavirsta į dulkę. Nie-

BANKETAS
Rengia LLD 15-oji Apskritis bendrai 

su visomis vietinėmis kuopomis

Šeštadienį, Vasario 25 Feb 
L.D.S. Klubo Svetainėje

Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą, ir 
kviečiame visus atsilankyti į tą svarbią 

iškilmę apšvietos naudai

Pradžia 6-tą valandą vakare
Bilietas $1.25 Asmeniui

pi
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“Laisvės” suvažiavimo
rezoliucijos

M e s, Lietuvių Koope- 
ratyvės Spaudos Bendrovės 
dalininkai, susirinkę į jubi
liejinį suvažiavimą 1961 m. 
vasario 19 d., 61 Rivington 
St., New Yorko mieste, ir 
išklausę raportus, pareiš
kiame:

1. Dalininku suvažiavi
mas suranda, kad “Laisvė” 
buvo redaguojama dvasio
je mūsų pirmesnio suvažia
vimo nutarimų. “Laisvė” 
ryžtingai vedė kovą už iš
laikymą pasaulyje taikos, 
už teisę tautoms apsispręs
ti, už darbo žmonių reika
lus ir už geresnį visuome
nės susitvarkymą.

2. Mes surandame, kad 
“Laisvė” plačiai informavo 
savo skaitytojus apie Lie
tuvių tautos pasiekimus 
Lietuvoje ir apie pasauli
nius įvykius.

3. Dalininkų suvažiavi- 
vimas dėkoja visiems, ku
rie su tokiu pasišventimu ir 
energija darbavosi ir tebe
sidarbuoja gavimui naujų 
skaitytojų, palaikymui senų 
ir pravedimui “Laisvės” 
50 metų jubiliejaus finansi
nio vajaus. Dalininkų suva
žiavimas supranta, kad 
vajininkų darbas yra labai 
svarbus ir teikia laikraš
čiui didžiausios iaudos.

4. “Laisvės” /suvažiavi
mas širdingai dėkoja vi
siems korespondentams ir 
bendradarbiams už jų raš
tus ir kartu prašo ir ateity
je dar daugiau rašyti ko
respondencijų, straips n i ų 
ir teikti žinių.

5. “Laisvės” dalininku 
suvažiavimas prašo ir to
liau visų savo rėmėjų ir 
skaitytojų platinti laikraš
ti ir remti aukomis kiek tik 
išgalite. Be jūsų darbo ir 
pastangų darbininkiš kas 
laikraštis negalėtų pasilai
kyti.

6. Mes tariame didžiausią 
padėką organizacijoms, vei
kėjams ir mūsų rėmėjams, 
kurie ruošė ar dar ruošia 
“Laisvės” 50 metų jubilie
jaus parengimus, rinko au
kas, aukojo, rašė tuo rei
kalu į laikraštį.

7. Dalininkų suvažiavi
mas pagerbia visus buvu
sius skaitytojus, kurie I960 
metais mirė, ir išreiškia jų 
giminėms ir artim i e m s 
užuojautą.

8. Mūsų žodis į Amerikos 
lietuvių visuomenę: Šis mū
sų suvažiavimas yra jubi
liejinis suvažiavimas. Mū
sų laikraštis “Laisvė” šven
čia savo 50 metų sukaktį. 
Tai didelio džiaugsmo su
kaktis. Mes didžiuojamės! 
mūsų laikraščio praeitimi. I 
“Laisvė” suvaidino be galo 
svarbų vaidmenį Amerikos 
lietuvių ir abelnai darbinin
kų kovoje už geresne būk
lė. Bet jos rolė dar toli gra
žu neišbaigta, dar daug 
darbo tebelaukia. Todėl 
mes kreipiamės į plačią lie
tuvių visuomenę dar kie
čiau suglausti savo gretas 
aplinkui mūsų laikraštį. Te
gul “Laisvė” dar daug daug 
metų bus mums kelrodis vi
sose mūsų pastangose už 
gražesnį, šviesesnį rytojų!

DĖL DIENRAščIIO 
“VILNIES”

Šis suvažiavimas su di
džiausiu pasipiktinimu pa
smerkia Chicagos lietuviš
kų chuliganų terorą prieš 
dienraščio “Vilnies” įstai
gą ir jos veikėjus. Tai des
peratiškos lietuviškų bur
žuazinių nacionalistų pa
stangos sunaikinti pažangų
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laikrašti. Mes sveikiname 
“Vilnies” direktorių nuta
rimą per specialų vajų su
kelti dešimties tūkstančių 
dolerių fondą, kad pinigi
niai sustiprinti dienraštį. 
Mes raginame visus laisvie- 
čius padėti vilniečiams savo 
tikslą pilnai pasiekti. Tai 
bus geriausias atsakymas 
visiems darbo žmonių prie
šams !
DĖL LEONO PRŪSEIKOS 

IR SENO VINCO
Mes “Laisvės” jubilieji

niame suvažiavime išreiš
kiame nuoširdžiausią užuo
jautą mūsų nenuilstan- 
tiems darbuotojams Leonui I 
Prūseikai ir Senam Vincui, | 
kurie per visą savo gyveni
mą huoširdžiai dirbo darbi
ninkų klasės naudai. Mes 
nuoširdžiausiai linkime 
jums, draugai, greito pa
sveikimo ir dar ilgo gyveni
mo.

PASISAKYMAS į
Šis suvažiavimas pilnai j 

užgiria prezidento Kene-; 
džio Kongresui pasiūlytą 
programą del įvedimo me
dicininės apdraudos senat
vėje. Mes pasižadame Kon
greso Senate ir Atstovų! 
bute tuo svarbiu reikalu i 
patiektus bilius paremti.

Šaunus rūsy pažangaus 
laikraščio koncertas
šį sekmadienį, vasario 26 

dieną, įvyks nepaprastai 
gražus pažangaus r u s ų 
laikraščio “Ruski Golos” 
koncertas. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Vieta jau puikiai 
žinoma ir lietuviams. Tai 
bus tame pačiame. Russian- 
American centre, 61 Riv
ington St., Manhattan, kur 
įvyko “Laisvės” šerininkų 
suvažiavimas ir banketas. 
Kviečiami ir lietuviai skait
lingai dalyvauti.

Ir teismas skriaudžia 
revoliucinę Kubą

Po trejų metų kovos teis
muose revoliucinė Kuba 
pralaimėjo. Ji negaus iš 
Amerikos jai priklausančių 
meno kūrinių, kių-ių vertė 
siekianti du milijonus dole
rių. Tai kūriniai, kurie pri
klausė buvusiam Kubos di
plomatui . Jie randasi New 
Yorke sukrauti sandėlyje. 
Minėtas diplomatas, Senor 
Cintas, mirė 1957 metais 
Kuboje.

Turime naują policijos 
komisionierių

' Miesto majoras Wagne- 
ris naujuoju miesto polici
jos komisionieriumi pasky
rė iki šiol komisionieriaus 
padėjėjo pareigas ėjusį J. 
Walsh. Komisionierius Ke
nedis atsisakė pasilikti toje 
vietoje, kuomet majoras 
nesutiko policistams pakel
ti algas šešiais šimtais do
lerių per metus.

Naujasis komisionierius 
policijos departmente dar
buojasi per pastaruosius 
dvidešimt metų. Sakoma, 
kad jis nelabai populiarus 
tarpe eilinių policistų. Jo 
metinė alga $25,000, — tai 
apie keturis kartus didesnė 
negu eilinio policisto.

Šiandien New Yorko 
miestas turi apie 24,000 po
licistų. Bet, girdi, ju dar 
neužtenka. Ruošiamasi dar 
kokį tūkstantį pridėti.

Žurnalas “Švyturys”
Vienas iš gražiausių ir 

įdomiausių Tarybų Lietu
voje leidinių yra žurnalas 
“Švyturys.” Jis išeina kar
tą i dvi savaites. Tai di
džiulio formato ir 30 pus
lapių leidinys. Fo antraš
te sakoma, jog tai yra “dvi
savaitinis politinis - visuo
meninis ir literat ū r i n i s 
i 1 i us t ru o t as ž u r na 1 as. ”

Žurnalas iliustruotas nuo
traukomis. Leidėjai, matyt, 
yra sugrupavę apie “švy
turį” pačius geriausius fo
to aparato vartotojus. Yra 
nuotraukų, kuriomis iš tik
rųjų galima žavėtis. Be ne
paprastai įspūdingų daik
tavardžių “Švyturyje” vi
suomet telpa daug žmonių 
atvaizdų. Ro atvaizdais 
trumpi, konkretūs parašai. 
Vadinasi, pamatai žmogų 
bei žmonių 'grupę ir tuoj 
pat viską apie juos sužinai. 
Be to, žurnale kupina gra
žios poezijos, straipsnelių, 
apsakymų bei apybraižų.

Man labai patinka “Švy
turio” ir techniškas apdir
bimas- / Viršeliai gražūs, 
iliustruoti, dažniausia švie
sios spalvos. Pasakysiu: 
panašaus žurnalo nežinau 
visoje Amerikoje, net ir 
anglų kalba.

Kodėl aš čia apie šitą 
žurnalą dabar rašau? Kam 
čia svarbu, ką tu gauni ir
paskaitai?

Bet svarbu. Svarbu to
dėl, kad nemažai yra lais- 
viečių, kurie mylėtų gauti 
iš Lietuvos kokį nors įdomų 
leidinį. ir pasiskaityti. Na, 
o “Švyturys” kaip tik, man 
atrodo, labai tiktų kiekvie
nam.

Svarbu ir tas, jog dabar 
jau galima amerikiečiams 
lietuviams “Švyturį” įsi
gyti labai lengvomis sąly
gomis: Gal pastebė j o t e : 
“Laisvėje” garsinasi ame
rikinė firma I m p o r t e d 
Publications & Products,' 
per kurią galima “Švyturį” 
užsiprenumeruoti. Žurnalo 
prenumerata, palvginti, že
ma — tik keturi doleriui.

Pasiųskite tai firmai ke
turių dolerių čeki bei “mo
ney orderį,” pažymėdami, 
jog norite vieneriems me
tams užsipren u m e r u o t i 
“Švyturį,” ir būsite apsirū
pinę žurnalu., kurį mielu 
noru imsite į rankas ir 
skaitysite.

Kreipkitės šiuo adresu:
Imported Publications &

Products
4 West 16th St.
New York 11, N. Y.

Rep-

NAUJAS LIGONINIŲ
KOMISIONIERIUS

Majoras Wagneris pa
skyrė naują miesto ligoni
nių komisionierių. Juomi 
bus D r. Ray F. Trussell. 
Iki šios tas pareigas ėjo Dr. 
Jocobs. Ligoninių komisio
nieriaus metinė alga $25.- 
000. ’ 4!"■

New Canaan, Conn.
Apie. Navikauskienę

Sausio 28 d., visai nesir
gus, staigiai mirė Magdė 
Navikauskienė (Ravinskai- 
tė), 66 metų amžiaus.

Velionė paėjo nuo Sau- 
dinskių kaimo, Virbalio pa
rapijos. Seniau Navikaus- 
kai gyveno Wyoming, Pa., 
o Vėliau persikėlė į New 
Canaan ir čionai gyveno 
per daugelį metų.

Ji buvo “Laisvės” skaity
toja ir rėmėja per daugelį 
metų. Kelios dienos prieš 
mirtį prašė manęs, kad at- 
vežčiau jai 1961 m. “Vil
nies” kalendorių.

Paliko nuliūdime vyrą 
Antaną Navikauską, sūnų 
Joną, duki*ą Teresę, du 
anūkus ir daug draugų ir 
draugių. Lai jai būna amži
na ramybė, o jos artimiems 
reiškiu užuojautą!

Anna Phillipse

(Kelia protestus 
prieš šunis

! White Plains, N. Y., 
W este h esterio apskrities 

'Board of Supervisors suti- 
• ko, kad žmogysta tiek yra 
verta, kiek karve arba kiau
lė.

T a r y b a reikalauja iš 
i Gordon M i 1 ler, p i r m i n i n ko 
: biudžeto komiteto, kad rei
kalautų iš valstijos legisla
tures leisti imti iš šunų lei

dimo (license) mokėti me- 
dikalius iškaščius šunų su
žeistiems žmonėms.

Mr. Miller nurodė, kad 
įstatymas, išleistas prieš 
virš 50 metu, leidžia imti 
tokius mokesčius už šunies 
s uže i d imą: a v i ų, arklių, 
galvijų, ožkų, kiaulių, žąsų, 
kurkinų, kiškių, kralikų 
bet ne žmonių.

Tik dabartiniu laiku bu
vo keli asmenys šunų įkąs
ti šiame apskrityje, pri- 
skaitant 6 metų New Ro
chelle mergaitę, kuriai rei
kėjo 300 susiuvimų (stieb
ės ).

šunų laikymo leidimas 
Westchesterio apskrityj ei
na nuo $2.25 iki $5. Mil- 
leris reikalauja, kad mokes
tis būtų aukščiau pakelta.

Klausimas, ar tas atbu
kins šunims dantis, ir ar 
jie negalės kandžioti žmo
nių? J. N-

LIETUVIŲ ANŪKĖ 
DARBO ČEMPIJONĖ
Marjorie Wilbert savo 

mokyklos mergaičių 4-H 
klube pasižymėjo skaniais/ 
savo darbo pajais. Klubas 
ją pristatė Monroe apskri
ties vyšnių pajaus kepėjų 
kontesto rengėjams. Marjo
rie nugalėjo apskrityje, 
tapo nusiųsta į visos valsti
jos kontestą. Ten ji išsiko
vojo garbę atstovauti New 
Yorko valstiją visašališką- 
jame konteste, kuris įvyks 
Chicagoje vasario 22 d.

Kontesto rengėjuose yra 
Vyšnių augintojų, kenuoto- 
tojų, šaldytojų ir gretimų 
maisto produktų gamybos 
sąjungos, taipgi mergaičių 
globos draugijos.

šešiolikamete Marjorie 
yra Raymondo ir Bernisės 
Wilbertu duktė, Prano ir 
Julės Orlauskų anūkė. Jie 
abieji ūkininkauja Pen
field-Webster srityje, tad 
jų, kaip ir daugumos smul
kių ir vidutinių ūkių savi
ninku vaikams, darbas ne 
naujiena. Kor.

NAUJI FILMŲ TEATRAI
Per daugelį paskutinių 

metų New Yorke niekas 
nebuvo matęs statant nau
jus filmams rodyti teatrus. 
Uždarinėjami buvo ir se
nieji teatrai, nes televizija 
iš jų paveržė žiūrovus. Da
bar paskelbta, kad Man- 
hattane ant 3rd Avė., tar
pe 59th ir 60th Sts. bus pa
statyti net du naujutėliai 
filmu teatrai, v

COSMOS 
TRAVEL BUREAU

Skelbia
EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupinės ekskursijos’ 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.
DVI SPECIALIOS KELIONES 

su M. S. BATOR Y 
Į LENINGRAbĄ

Balandžio 12 ir liepos 11, 1961

Vietų skaičius ribotas. 
Reikia rezervuotis iš anksto.

Mes taip pat padedam atkeliauti ;• 
jūsų giminėms iŠ USSR !;

Smulkmenų ir pilnesnių informs- j 
ei jų rašykite arba skambinkite I;

COSMOS ;l
TRAVEL BUREAU, Inc. j

45 West 45th Street
New York 36, N. Y. !;

: Telefonas^ Circle 5-7711 <

Streikas paralyžiavo Priemiesčiuose daugiau Po miestą pasidairius
lėktuvą linijas

Šešių lėktuvų linijų su
streikavo inžinieriai. Sutai
kyti bandė JAV Darbo sek
retorius Goldbergas, bet 
nepavyko.

Iš priežasties inžinierių 
streiko tuojau buvo sulai
kyta skraidymai į Europą.

TWA ir Eastern Air 
Lines tuojau sulaikė visus 
skrajojimus. Iš tos priežas
ties paleisti ir visi kiti dar
bininkai iš darbo. Viso 
streikas suparalyžiavo 65,- 
000 darbiniku darba. *- c

Žinios dėl norinčių 
vykti į užsieni

gyventojų negu mieste
Šiandien New Y o r k o 

miestas su priemiesčiais tu
ri 15,576,425 gyventojų.

i Pirmu kartu priemiesčiai 
I pralenkė miestą. Pačiame 
I New Yorko mieste, kuris 
i susideda iš penkių pavietų, 
! gyvena 7,781,984 žmonės, 
i na, h priemiesčiuose — 7,- 
i 794,441.
i

New Yorko apylinkėje 
I gyventojų skaičius per pas- 
i kutinius dešimt metų paki- 
' lo net 2,070,579, tuo tarpu 
i pačiame mieste jų skaičius 
dar sumažėjo 109,973. Tai 
nepaprastas reiškinys.

IR MIESTO GYDYTOJAI
JAU TURĖS UNIJĄ

New Yorko miesto svei
katos departamente dar
buojasi apie 1,000 gydytojų 
ir dentistų. Valdžia leido 
jiems susiorganizuoti į uni
ją. Per uniją su valdžia jie 
tarsis dėl nustatymo darbo 
sąlygų ir atlyginimo.

Norintieji važiuoti į už
sienį privalo pasirūpinti 
Jungtinių Valstijų paspor- 
tą, vizą tos šalies, į kurią 
vyksta, ir turėti įrodymą, 
kad per trejus pastaruosius 
metus buvo įskiepytas nuo 
raupų.

Jungtinių Valstijų pas- 
portų reikale gali kreiptis 
į Passport Agency, Dept, 
of State, 630 Fifth Ave., 
New York, N. Y., taipgi į 
Washingtona.

Pasporto reikalai! j a n t 
reikia turėti įrodymą, kad 
esi JAV pilietis, pristatyti 
du paveikslus su savo para
šais ant paveikslų ir pasi
šokėti $10. Pasportas ge
ras trejiems metams, o po 
to galima dar atnaujinti 
dvejiems metams, primo
kant $5.

Klaidos Atitaisymas
WORCESTER, MASS.
LMS Antros apskrities 

komiteto posėdžio tarimų j 
aprašyme Laisvės Nr. 15, 
vasario 21 d., įvyko klaida. 
Ten pasakyta kad LMS 2 
apskrities pirminiu, yra J. 
Potsus, o turi būti J. Pet
rus - Petruškevičia.

M. Sukackienė

Washing tonas. — I960 
metais pasaulyje, apart so
cialistinių šalių, buvo pa
statyta 326 nauji prekybi
niai laivai.

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS 
t

Rengia A.L.D.L.D. 7-toįi Ap skritis kilniam paminėjimui

Auksinio “LAISVĖS” Jubiliejaus 
čia taipgi bus pagerbti apskrities komiteto nariai ir kiti seni veikėjai.

z*

Įvyks Sekmadienį

KOVO 26 MARCH
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Į banketą atvyks “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba iš New Yorko
Kviečiame visus Massachusetts valstijos lietuvius atsilankyti linksmai ir 

garbingai paminėti laikraščio “Laisvės” auksinį jubiliejų.
Pietūs 1:30 vai. dieną Įžanga. $2.00 asmeniui

Gerbiamieji! 
I

Labai prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kurie atvyksite iš to
liau, praneškite laišku, keliese atvykstate, o komisija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskevich, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Šis banketas^yra rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį pokylį iš visur.

Rengėjai

Policijos komisionierius 
S. P. Kennedy praneša, kad tą 
1960 metais kriminalystfs 
paaugo 4.5 procentais. 1960 
metais buvo užrekorduota 
410,828 kriminaliai prasi
kaltimai. 12,132 jaunuoliai, 
žemiau 16-kos metų amžias, 
ir 20,616 jaunuolių žemiau 
20 metų amžiaus, buvo 
areštuoti.

Automobilistų buvo 2,- 
187,121 prasikaltimas.

Anglija, Italija ir Fran- 
cūzija atsisakė dalyvauti 
Pasaulinėje parodoje 1964- 
1965 metais.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
Įvyks trečjadienj, kovo 1 d., 
7:30 vai. vak., 102-02 Liberty 
Avė. Visi nariai prašomi da
lyvauti šiame susirinkime ir 
pakalbinti naujų narių Įsira-y 
šyti Į LDS. Nepamirškite ir 
savo duokles užsimokėti.

Prot. sek r.

Praleiskite Vakarą 
su Kluhietėmis

Kove- 4 d. “Laisvės” salėje, atžymėjimui Mo
terų Tarptautinės, vietos Moterų Klubas ruo
šia vakarienę. Bus muzikalė programa, kurią 
atliks pačios klubietės, Mildred Stensler vado
vybėje. Dainuos Suzana Kazokaitė, Elena Bra
zauskienė ir Aido Choro moterų kvartetas. Ti
kimasi turėti gražų pobūvį. Pradžia 6:30 v- 
Nesivėluokite.

Visus kviečia Moterų Klubo valdyba.

• • • Mildred Stensler
Ji prirengs programą šiam vakarui

T




