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Svarbios pramogos.

— Rašo R. Mizara —

Na, tai jau oficialiai tapo' 
paskelbti mūsų laikraščio ju-Į 
biliejinio vajaus rezultatai.

Pirmąją vajininko premiją j 
• (dovi

' “Laoso ramybe priklauso nuo 
Jungtinių Valstijų,” Phouma

Baisi Iraaediįa 
lietuviu šeimoje

Prez. Kenedis siūlo planus 
Lotynų Amerikos šalims

Pnompenhas. — Laoso 
! liaudies vyriausybės prem
jeras Phouma pareiškė, 

Į'kad Laose naminis karas 
galėtų tuojau pasibaigti ir 

I būtų ramu, jeigu tik Jung- 
;,:„.-aną)%iėniėt"iaiJnėjo"babl ^nės Valstijos sulaikys mi- 
timorietis A. žemaitis, o ant- j litarinę pagalbą Bouno Ou- 

j mo sukilėliams.
Ju; I Jis sakė, kad Vakarų kal- 

ir jo bičiuliai; j)0S apie “neutrališka Lao- 
tol neturės pagrindo,

rąją — Brooklyno vajininkai 
Darbštusis brooklynietis 
liūs Kalvaitis i 
tikėjosi laimėti pirmąją pre-

Julius labai daug jsą” . _
I kol bus remiamas sukilėliu 

premiją laimėjo • režimas. Phouma vyriausy- 
o ketvirtąją — j bė laikėsi neutrališkos po- 
yalstijos wxjinin-( zicijos^ bet Jungtinės Vals- 

i tijos, vadovaujamos Eisen- 
| howerio, apginklavo Bouno 
j Oumo šalininkus, pagrobė

miją, deja... 
dirbo!

Trečiąją 
Waterburis, 
New Jersey 
kai. Iš viso buvo dešimt pre- ! 
mijų. Viskas buvo paskelbta J 
praėjusiame “Laisvės” nu me-j

Viantiane miestą ir jo apy
linkę.

Phouma sako: lai JAV 
sulaiko paramą sukilėliams, 
sutinka, kad susirinktų ke
turiolikos Azijos šalių at
stovai, jų tarpe Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos, ir suda
rytų aparatą prižiūrėjimui 
Laoso neutrališkumo. Sa
koma, kad Kenedžio vy
riausybė linksta priimti 
Ph orimos re i kala v in i ą.

Tuo kartu Laoso liaudie- 
čiai sumušę reakcininkų jė
gas maršuoja linkui Vien
tiane miesto. Liaudies ar
mija yra apie 60 mylių nuo 
miesto.

Baltimore, Md. — šešta
dienį, kovo U d., įvyko baisi 
tragedija lietuvių šeimoje. 
Petras Boršauskas, apie 50 
metų amžiaus, gyvenęs 
2528 McHenry St., nušovė 
du savo sūnus ir pats nusi
šovė. Sūnus Jjuozas buvo 16 
metų amžiaus, o Vincas 10 
metų. Visi tiįys greitai mi
rė po baisaus įvykio.

Petras Boršauskas daly
vavo Antrajame pasauli
niame kare. ’Buvo susirgęs

protiniai ir paimtas į silp
napročių ligoninę. Bet prieš 
metus laiko iš ligoninės jis 
parėjo namo, vienok, mato
mai,. nebuvo pasveikęs.

Bendrai buvo neblogas 
žmogus. Darbininkiškoms 
organizacijoms nepriklau
sė. Buvo praktikuojantis 
katalikas, į bažnytinę mo
kyklą leido ir savo vaikus. 
Gaila žmonių! v

Joseph Deltuva

darbuotojai, gerai Į 
nesitikėjo premijas , 
bet dirbo ištikimai, i 

rinkdami “Laisvės”

Sako: Jungtines Valstijos 
atnaujina Maršalo planą

Dėkojame, draugai vajinin- 
kai, labai dėkojame už pui
kų pasidarbavimą! Mažesnių! 
kolonijų 
žinome, 
laimėti, 
uoliai,
prenumeratas ir aukas į at
sarginį fondą.

Dar kartą : nuoširdi padėka 
visiems, visiems vajininkams, 
visiems mieliesiems darbuoto
jams, draugams ir draugėms!

T JAV Komunistų partijos 
Nacionalinis Komitetas išrin
ko partijos pirmininku Eliza
beth Gurley Elynn vieton sau
sio 3 d. mirusio Eugene Den- 
niso.

Elizabeth Gurley Flynn — 
viena įžymiausių JAV moterų 
kovotojų už darbo žmonių rei
kalus. Ji dalyvavo daugybėje 
darbininkų kovų. Be kitko, 
gynė Tom Mooney ir Warren 
Billings, gynė Sacco ir Van
zetti. Buvo nuteista (einant 
Smitho įstatymu) trejiems me
tams kalėti — atkalėjo Al
derson, W. Va., federaliniame 
kalėjime.

Neseniai ji grįžo iš Euro
pos, kur aplankė visą eilę so
cialistinių kraštų, taipgi Ta
rybų Sąjungą.

Tai nenuilstanti veikėja, 
auksaburnė oratorė, talentin
ga žurnalistė!

Roma. —“Prezidento Ke
nedžio administracija sten
giasi atgaivinti Maršalo 
planą”, — rašo C. L. Sulz- 
bergeris. Jis rašo, kad spe
cialus Kenedžio pasiuntinys 
A. Harrimanas ir Valsty
bės sekretoriaus pagalbi
ninkas George Bali smar
kiai darbuojasi. Jis skubiai 
lanko vieną po kitos šalį. 
Harrimanas buvo Romoje, 
iš čia nuvyko į Iraną (Per
siją), iš ten vyks Indijon, į 
Pakistaną ir kitas šalis.

Prezidentas Kenedis ne
siskubina pasimatyti su 
Tarybų Sąjungos premje
ru Chruščiovu. Taipgi jis 
nesirengia vykti ir į NATO 
konferenciją, kuri įvyks

gegužės mėnesį Oslo mies- 
tel Jis pirm susitikimo su 
Chruščiovu nori suderinti 
savo politiką su NATO na
riais. Taipgi siekia paveikti 
į neutrališkas šalis, pasiū
lydamas joms Jungtinių 
Valstijų pagalbą, tai yra, 
Maršalo plano keliu. Tas 
planas po karo sutvirtino 
kapitalizmą ir Jungtinių 
Valstijų įtaka Italijoje, 
Francūzijoje, Vakaru Vo
kietijoje ir kitose NATO 
šalyse.

Kenedžio administracijai 
kelia nerimą įvykiai Afri
koje ir Laose, kurie yra re
zultatas Eisenhowerio , ad
ministracijos.

Kiek dabar gyvena 
J. Valstijose negrę

Washingtonas. — Census , pi, North Carolina, South 
Bureau paskelbė 1960 metų ” 
gyventojų surašinėjimo re
zultatus. Pasirodo, kad lai
ke surašinėjimo mūsų šaly
je gyveno 18,871,381 negrų 
rasės žmogus, arba 10.5 
proc. visų JAV gyventojų. 
Laike 1950 m. gyventojų 
surašinėjimo negrų buvo 
15,042,286, arba 10 procen
tų JAV gyventojų. Per de
šimt metų /negrų skaičius 
paaugo 3,829,095.

Negrų procentas mažėja 
pietinėse valstijose. Prieš 
50 metų, tai yra 1910 m., 
pietinėse valstijose: Alaba
ma, Arkansas, Florida, Ge
orgia, Louisiana, Mississip-

Washingtonas. — Pirma
dienį, kovo 13 d., preziden
tas Kenedis pasikvietė į 
Baltąjį Namą Lotynų Ame
rikos ambasadorius, konsu
lus, JAV žymius Kongreso 
vadus ir pareiškė pagalbos 
planą Lotynų Amerikos ša
lims. Viso dalyvavo apie 
250 žmonių.

Prezidentas Kenedis pa
siūlė dešimčiai metų iš de
šimties punktu programą 
“išgelbėjimui Lotynų Ame
rikos iš pavojaus ir išvedi
mui ant kelio prie šviesių 
vilčių”. Prezidentas sakė, 
kad Jungtinės Valstijos pa
kalbės Lotynu Amerikos ša
lims, “jeigu Lotynų Ameri-

kos šalys yra pasiruošę at
likti savo pareigas”.

Prezidentas sakė, kad 
tuojau kreipsis į Kongresą, 
kad užgintų Lotynų Ame
rikos šalių pagalbai $500,- 
000,000, apie kuriuos jau 
seniai kalbama.

Dešimties punktų pro
grama siūlo: bendradarbia
vimą moksle, gynyboje, ir 
platesnes duris JAV kapi
talistų įdėliams Lotynų 
Amerikoje.

Kenedis sakė, kad turi 
viltį, kad “Kuba ir Domini
ka sugrįš į laisvų žmonių 
visuomenę”, tai yra, į kapi
talistinę valstybių šeimą.

Rašytojas Mykolas Sluckis 
parašė gražią A. Margerio 
knygos “Mėlynos akys” re
cenziją Lietuvos spaudoje.
> °Sv. sodrių monologų pagal
ba A. Mąrgeris kuria ryškius 
žmonių, daugiausia kapitalis
tines santvarkos aukų, cha
rakterius,” rašo M. Sluckis.

“Mėlynas akis” neseniai iš
leido Grožinės literatūros lei
dykla Vilniuje.

šiemet, beje, Lietuvoje bus 
išleista ir A. Bimbos “Ameri
kos klasių kovos istorija.” 
šiemet ten pat bus išleista ir 
poeto Jasilionio rinktinė kūry
ba su išsamia poeto biografi
ja. Knygą redaguoja A.
vutskas.

Brazilija jau išvaro 
smetonininkų atstovą

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos vyriausybe jau atšau
kė smetonininkų ambasa
doriaus ir Latvijos fašistų 
valdžios atstovo pasportus.

šiuo pasielgimu Brazili- 
j o s vyriausybė oficialiai 
pripažino, kad Lietuva ir 
Latvija yra dalimis Tary
bų Sąjungos. Iki dabar, ir 
Brazilija vis dar laikėsi po
litikos, būk tos Pabaltijo 
valstybės nėra TSRS dali
mis ir senų fašistinių val
džių paskirtinius tebelaikė 
tų valstybių atstovais.

Sekret. Goldbergas 
apie nedarbą

New Yorkas. —Barbizon 
-Plaza viešbutyje įvyko 
Communication Workers 
of America unijos konfe
rencija. Unija turi 340,000 
narių.

Konferencijoje kalbėjo ir 
Arthur J. Goldbergas, JAV 
Darbo sekretorius. Jis sa
kė, kad prezidento Kene
džio administracija sten
giasi pagelbėti bedarbiams 
ir jų šeimoms, bet šie žy
giai yra tik trumpo laiko 
greitoji pagalba.

Goldbergas sakė,
rimtai kovai prieš nedarbą, 
tai reikalinga didelių viešų 
darbų programa, kuri ap
imtų keleris metus laiko.

JAV davė pagalbos 
už $27,500,000,000

Paryžius. — Per ketveris 
metus 1956—1959 Vakarai 
davė $27,500,000,000 pagal
bos toms šalims, kurioms 
ji buvo reikalinga. Pagalba 
buvo tiesiog iš Jungtinių 
Valstijų arba per Interna
tional Bank for Recon
struction and Develope- 
ment.

Nors į tą banką kitos 
valstybės įneša apie 40 pro
centų, bet ir jos gauna pa
galbos iš Jungtinių Valsti
jų, tai ta našta, tikrumoje, 
gula ant JAV žmonių. Jei
gu ne ta pagalba, tai dau
gelyje Šalių kapitalizmas 
būtų neišsilaikęs.

Vai-

kad

Carolina, Tennessee, Texas 
ir Virginia gyveno 81 pro
centas mūsų šalies negrų. 
Dabar ten tebegyvena jau 
tik 52 procentai negrų.

Įvardintos pietinės vals
tijos prieš šimtą metų, tai 
yra, Naminio karo metu, 
sudarė pietiečių valstijų 
konfederaciją.

Dabar New Yorko valsti
joje daugiausiai gyvena 
negrų, būtent 1,417,511. 
Pietinėse valstijose dau
giausiai negrų gyvena se
kamose: Texas —1,187,125; 
Georgia —1,122,596; North 
Carolina — 1,116,021 ir 
Louisiana 1,039,207.

Šauks Azijos šalių 
2-ją konferencijų

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Suka r no iš
siuntinėjo Azijos valsty
bėms pakvietimą laikyti 
Antrąją Bandungo konfe
renciją. Konferencijos die- 
notvarkį ruošia Dipa N. Ai- 
ditas, Indonezijos komunis
tų partijos sekretorius.

Pirmoji Azijos šalių kon
ferencija įvyko 1955 metais 
Bandunge. Ji daugiau ap- 
vienijo Azijos tautas kovai 
už tautinę laisvę. Į Antrąją 
konferenciją bus kviečiama 
naujos Azijos valstybės, jų 
tarpe ir Jungtinė Arabii 
Respublika, kurios dalis 
(Sirija) randasi Azijoje.

4,000 firmų gamina 
“žmogui kapsulę”

St. Louis. — H. McDo
nald, viršininkas Aircraft 
Corp, of St. Louis, pareiš
kė, kad jo kompanijos va
dovystėje gaminama kap
sulė žmogaus • iššovimui į 
erdvę. Viso prie kapsulės 
gaminimo bendradarbiauja 
Virš 4,000 įvairių firmų. 
Kapsulės paga m i n i m u i 
skirta $110,000,000.

Kapsulė, tai ta dalis ra^ 
ketos, kurioje planuoja iš
šauti žmogų į erdyę. Jos 
tikslas — apsaugoti jo svei
katą ir su ja nusileisti at
gal ant Žemės. Raketa, ku
rioje planuoja iššauti kap
sulę, yra gaminama atski
rai. Raketos pagaminimas 
tain pat yra surištas su di
delėmis išlaidomis.

Tarybų Sąjunga ir 
nusiginklavimas

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga ir vėl bando susi
barti su Jungtinėmis Vals
tijomis nusiginklavimo rei
kalais. Gromyko, matyda
mas, kad vargiai šioje 
Jungtinių Tautų asamblė
jos sesijoje bus padarytas 
nutarimas nusiginklavimo 
reikalais, tai pasiūlė:

Prie jau buvusios 
ginklavimo komisijos, 
rią sudarė atstovai
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Francūzijos, Italijos, 
Kanados, Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, čekoslovaki j o s, 
Bulgarijos ir Rumunijos 
dar prijungti atstovus nuo 
Indijos, Indonezijos, Ganos, 
Meksikos ir Jungtinės Ara
bų Respublikos.

nusi- 
ku- 

nuo:

Japonai reikalauja 
prekybos su Kinija

Tokio. — Japonijos biz
nieriai, kurie yra susijungę 
į tris organizacijas, daro 
spaudimą į valdžia pradėti 
plačią prekybą su Kenija,

Jau šešioliktieji metai ei-, 
na po pabaigos Antrojo pa- 1 
saulinio karo, o Japonija 
vis dar neturi diplomatinių 
ryšių su Kinija. Jos bizniem 
riai veda prekybą, bet, kai 
nėra normalių diplomaeiriių 
ryšių, tai nėra ir plačios 
prekybos.

Dabar Jungtinės Valsti
jos, atsiradę ekonominėje 
krizėje, stengiasi mažinti 
prekių įvežimą iš Japoni
jos. o tas didina nedarbą ir 
mažina užsienio prekybą. 
Japonijos bizni e r i a i su
pranta, kad platesnė preky
ba su Kinija dar suteiktų 
rinkų jų prekėms.

8,000 Čiangkaišekinių 
karui prieš Laosą
Vientiane. — Bouno Ou

mo “valdžia” patvirtino, 
kad iš Burmos į Laosą jau 
pribuvo 1,200 Čiang Kai- 
šėko banditų karui prieš 
Laoso liaudiečius. Jie yra 
apginkluoti moderniškiau- 
siais Jungtinių Valstijų 
ginklais. H

Bangkokas. — Iš Burmos 
į Thai landą buvo atvykę 
5,500 čiangkaišekinių. Da
bar jie jau persikėlė į Lao
są.

Taipei. — Čiang Kai-še- 
kas sako, kad iš Burmos 
pasitrauks 8,000 jo banditų. 
Jis nesako, kur jie išvyks, 
bet iš 
aišku, 
karui 
dį.

PAGREITINS SPAUDOS 
GAVIMĄ Iš TSRS

Washingtonas. P r e z i- 
dento Kenedžio administra
cija imasi priemonių sku
besniam praleidimui laik
raščių, žurnalų ir knygų 
adresatams, kurios ateina 
iš Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinių šalių. Laikraš
čiams, knygynams, mokyk
loms tie siuntiniai bus tie
siai iš pašto pristatomi, tai 
yra, neis per muitinės sky
rių.

KONGO SKALDYTOJŲ 
KONFEDERACIJA

Leopoldville. — Malaga- 
sų respublikoje buvo susi
rinkę Kongo respublikos 
skaldytojai: Tshombe, Ka- 
savubu, Kalonji, Mobutu ir 
jų pasekėjai. Jie susitarė 
bendrai veikti prieš Gizen- 
gos vyriausybę. Skaldyto
jai sudarė konfederaciją ir 
jos prezidentu paskyrė J. 
Kasavubą.

sis, gavę abudu numerius.
Greta to, dar įvyks ir visa 

eilė įvairiose kolonijose jubi
liejinių pramogų. Didžiosios:

Kovo 26 dieną bus įdomi 
pramoga Worcestery.

Balandžio 2 d., sekmadienį, 
bus labai spalvingas, puikus 
koncertas Čikagoje.

Balandžio 8 dieną — kon
certas Brooklyne.

Kitos kitur pramogos gal bus 
mažesnės, bet taip pat svar
bios. žiūrėkime, kad jos būtų 
visur sėkmingos.

Beje, diena anksčiau prieš 
“Laisvės” koncertą Čikagoje, 
ten įvyks Lietuvių Meno Są
jungos suvažiavimas.

. Reikia visa daryti, kad jis 
būtų geras!

8 d. 
apie

Vilniaus “Tiesa” (kovo 
laidoj) šiltai atsiliepia 

žurnalo “šviesos 
šių metų numerį.

ALDLD 
pirmąjį

jubiliejinis vajus ofi-Mūsų 
cialiai baigėsi, bet mes dar 

' vis tebegyvename jubiliejiško- 
mis mintimis.

Skaitytojams galime pasa
kyti tiek: abudu “Laisvės’’ ju
biliejiniai numeriai — balan
džio 4 ir 7 dienomis — bus la- 
>ai įdomūs, įvairūs, istoriniai.

Jau turime daug medžia- 
wgos; iš tikrųjų, jau vieną ju

biliejinio numerio dalį spaus
diname. Skaitytojai džiaug-

DAR $1,000,009,000 
KARINIAMS 

LĖKTUVAMS
Washingtonas. — Balta

sis Namas pranešė, kad už
sakė' 100 sprūsminių trans
porto lėktuvų. Juos statys 
Lockheed Aircraft Corp, ir 
už pastatymą jai bus su
mokėta $1,000,000,000, tai 
yra, po $10,000,000 už kiek
vieną lėktuvą.

Šie lėktuvai tarnaus ar
mijai.

Washington's. — Indija 
pirko Jungtinėse Valstijo
se 300,000 medvilnės pundų 
ir sumokėjo $33,000,000.

Pekinas. — Kinijos res
publika nepriima JAV pa
siūlymo apsikeisti kores
pondentais. Kinija reika
lauja normalių diplomati
nių ryšių.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos nepriima 
Argentinos patarpininka- 
vimo gerinimui santykių su 
Kuba.

New Delhi. — Sulaukęs 
73 metų amžiaus mirė Go- 
vind Ballabh Pant, Indijos 
vidaus reikalų ministras.

kitų pranešimų yra 
kad jie vyks į Laosą 
prieš tos šalies liau-

14 METŲ AMŽIAUS, O 
JAU 8 PĖDŲ AUKŠČIO
New Orleans. — Negrė 

Delores Pullard dar tik 14 
metų amžiaus, o jau yra 8 
pėdų ir 2 colių aukščio. Ji 
sveria 278 svarus. Dakta
rai mano, kad ji dar daip 
giau augs.
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J. Šliupo šimtasis gimtadienis
ŠIŲ METŲ KOVO MENESIO pradžioje (7 ar 10 

dienomis) sukako 100 metų kai gimė Jonas Šliupas. Jis 
gimė Rakandžių kaime, Gruzdžių valsčiuje, Lietuvoje.

Paaugęs, šliupas mokėsi Maskvos universitete, bet 
jo nebaigė. Vėliau per trumpą laiką redagavo “Aušrą”, 
ėjusią užsieny, paskui atvyko į JAV

Čia kurį laiką dirbo fanuose, vėliau tapo laikrašti- 
ninku, dar vėliau baigė universitete medicinos fakulte
tą, patapo gydytoju, bet ir tuomet daug rašė. Parašė 

. jis keletą istorinių knygų, pasakė nemaža prakalbų lais- 
vamanybės temomis, ir t.t.

Po pirmojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą, o Ant
rojo pasaulinio karo metu bėgo iš Lietuvos. Nuvykęs į 
Berlyną, ten 1944 m. lapkričio 6 dieną mirė.

Kaip matome, Jono Šliupo gyvenimas buvo įvairus, 
margas ir, sakytume, įdomus.

Į Ameriką Šliupas atvyko rodosi 1884 metais. Ir čia 
jis praleido savo jaunystę, čia jis, sakytum, suvaidino 
didžiausią savo gyvenime vaidmenį, per kurį laiką tei
giamą vaidmenį.

Šliupas mėgo rašyti, mėgo būti publicistu. Jau 1885 
metais jis pradėjo leisti “Lietuviškąjį balsą” Niujorke. 
Tiesa, laikraštis neilgai tegyvavo, bet jis buvo, pagal 

_anuos laikus, neblogas laikraštis, geresnis už Tvarausko 
.leistą “Gazietą lietuvišką”, geresnis už “Vienybę lie- 
tuvninkų” ir už “Saulę”.

Paskui jis leido žurnalus, ir vis neilgai; ilgiau ėjęs 
-ir rimtesnis jo žurnalas buvo “Laisvoji- mintis.”

J. šliupas buvo laisvamanis, kovotojas prieš ano 
’-meto klerikalizmą. Daug prakalbų jis yrącpasakęs, daug 
straipsnių tais klausimais parašęs.

Bet nelaimė su Šliupu buvo, kad jam stokojo fiuo- 
. seklumo. Jis buvo pilnas kontradikcijų, prieštaravimų. 
. Be to, jis nebuvo orgąnizątoriils; ir negalėjo, sugyveni. 
.. su kitais; jis buvo įer didelis individualistas. į 'P

Kadaise jis skelbė net socialistines idėjas,- bet kai 
■JAV lietuviai įkūrė savo Lietuvių Socialistų Sąjungą, 

• kai ji sutvirtėjo, tai Šliupas pradėjo kovą prieš socialis- 
-tus; vadino juos “arkliavagiais” ir kitrikiais pravardžia

vimais. ~ : .
Jis buvo laisvamanių vadovas, bet su kunigais bičiu- 

liuodavosi. Apie Lietuvos ateitį kalbėdamas, jis prana
šavo, kad ponai ir kunigai žlugs, kad Lietuvą valdys 
patys darbo žmones, bet kai Lietuvą pradėjo valdyti 
patys darbo žmonės, kai Lietuva buvo paskelbta tarybi
ne socialistine respublika, tai Šliupui nepatiko.

Grįžęs į Lietuvą, antrą kartą tuokdamasis, laisva- 
manis Šliupas ėmė šliūbą bažnyčioje. Įkūrė Lietuvoje 
jis laisvamanių draugiją, bet vėliau su jos veikėjais su
sipešė, ir net ir teismuose pradėjo bylinėtis.

Fašizmo laikais Šliupas ręde į Tarybų sąjungą, kaip 
pažangos, progreso šalį, bet, kai Tarybinė Armija vijo 
hitlerininkus iš Lietuvos, Šliupas pabėgo pas^ Hitlerį 

’‘laimės ieškoti!
Skelbiama, kad J. Šliupas mirė, sakydamas iš Berly

no radijo stoties kalbą. Kai kurie tą kalbą skaito savo- 
' tišku Šliupo “testamentu”.

Kai Šliupas tą kalbą sakė, Tarybinė Armija jau ren
gėsi didžiuliam ofensyvui, kad duotų galutiną” smūgį 
hitleriniams bestijoms jų pačių urve—Berlyne. Aiškus 
daiktas, kad tokiuo atveju, jei Šliupas ir būtų norėjęs 
pasakyti švaresnę kalbą, fašistai nebūtų leidę. Jis, norė
jo ar nenorėjo, turėjo prakeikti Tarybų Sąjungą. Tiesa, 
mes nesakome, kad ne jis pats tą kalbą pasirašė. Labai 
galimas daigas, kad pats. Ir tai rodo jo suvaikėjimą, 
jo liguistumą, jo nesupratimą ir nemokėjimą įvertinti 
to meto tarptautinės padėties!

Šliupas senatvėje padarė daug nerimtų, negražių, 
'•‘nehumaniškų darbų. Pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio ka- 
-“ro metu, kai vokiškieji ir lietuviškieji fašistai masiškai 

‘■žudė žmones, ypatingai žydus, ir graibstė jų turtą, Šliib 
pas taipgi netylėjo.

Gyvendamas Palangoje, jis rašė tūliems kaunie- 
čiams-fašistams daug maž taip: Kodėl, girdi, jūs mane 

"seną, dargi aušrininką, skriaudžiate? Jūs lobstate nužu- 
Idytų žydų turtu, o man jo nei dalelės neduodate!..

Tokie J. Šliupo rašyti laiškai yra užsilikę Tarybų 
"'Lietuvos archyvuose. Juk tai baisūs, nepasakius kitaip!
J t '

ŠLYKŠTU ŠIANDIEN skaityti “veiksnių” spaudą, 
"kurioje J. Šliupas liaupsinamas ir garbinamas. Jį “veiks
liai” garbina ne dėl to, kad jis kadaise Amerikoje atli- 

, ko švietimo srityje gerų darbų, o todėl, kad senis, susir
adęs, būdamas Hitlerio valdomame Berlyne, pasisakė 
“įirieš Tarybų Sąjungą! Pasakysime: toks, nuopelnas, nė- 
A’Ta Šliupui nuopelnas, o jo pažeminimas. Tą jo pasisaky- 

iną turi iš viso atmesti tie, , kurie norėtų Šliupą pagerbti.
Mes nežinome, kaip Lietuvos visuomenė į Šliupą pa- 

” žvelgs, kaip jį įvertins. Manome, kad Lietuva paims tai, 
' ką Šliupas davė gero, o viską kitką, kuo lietuvių tautos 

' priešai dabar džiaugiasi, atmes.
Žinoma, kitaip ir būti negali.

Nuo šių metų sausio 1 d. 
Tarybų Sąjungoje apyvar
ton paleistas naujas rublis, 
nauji pinigai. Naujojo rub
lio vertė, kaip žinoma, yra 
10 kartų didesnė už senojo. 
Bet dabartiniai banknotai 
yra žymiai mažesni ir tuo 
daug patogeseni už senuo
sius, užima mažiau vietos. 
Tai labai vertina bankai ir 
didelės įmonės, nes seniau 
stambių sumų laikymas ar
ba jų vežiojimas reikalau
davo daug vietos ir trans
porto. Prisidėjo naujos me
talinės monetos, nes seniau 
stambiausia moneta buvo 
20 kapeikų, o dabar išleis
ti metaliniai pusrubliai ir 
rubliai: .•

Pinigų keitimas iš senųjų 
į naujuosius, kuris baigėsi 
kovo 1 d., vyko lengvai ir 
sklandžiai. Grynas melas 
ir šmeižtas buvo reakcinėje 
užsienio spaudoje paskleis
ti spėliojimai, būk tarybų 
valdžia pinigų keitimą no
rėjusi panaudoti kažkokiam 
išaiškinimui, kas turi dau
giau pinigų, būk didesnes 
sumas keičiant reikėję įro
dinėti, iš kur jie tuos pini
gus įgijo, reikėję parodyti 
asmens dokumentus ir t.t. 
Tai tušti ir pikti plepalai, 
kurie būdingi tiems, kas 
mėgsta iš piršto iščiulpti 
nors kvailiausią melagystę, 
kad tik apšmeižti tarybinę 
santvarką. Iš tikro gi nie
kas nieko neregistravo, jo
kių dokumentų prie keitimo 
niekas nereikalavo. Kas 
kiek norėjo ir kur norėjo, 
galėjo ateiti į keitimo punk
tus ir už pateiktus, senuo
sius pinigus gavo atitinka
mą. sumą naujaisiais pini-' 
gais.; Nemažai buvo tokių,: 
kurie, . > nenorėdami. .sąVo 
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APIE VATIKANO BOSUS
Savaitrašty “Liter, ir me

nas” telpa įdomus V. M at
vejo vo straipsnis apie Va
tikaną ir jo valdovus—^po
piežius ir kardinolus. . Au
torius manoj kad šiandien 
popiežiai, nežiūrint jų suk
to. politikavimo ir imperia
listams pataikavimo, jau
čiasi tarytum būtų apgul
toje tvirtovėje. Prašome 
pasiskaityti:

Vatikaną smarkiai atakuo
ja laikas. Jo smūgiai čia vie
noje, čia kitoje vietoje ardo 
šventojo sosto valdas, už
imančias garsiąją Romos kal
vą. Trupa ir byra keturių šim
tų metų lipdytinės puošmenos, 
blunka freskos, nyksta 
auksinimai.

Sienos, kurias Leonas IV 
statė devintojo šimtmečio pa
baigoje imperatoriaus Lotaro 
aukomis, nuolat taisomos ir 
nuolat iš naujo griūva.

Tai sunki kova. Dažų, mar
muro ir cemento čia per ma
ža. Laikas skvarbo Vatikano 
mūrų pamatus. Griūva nema
tomos, bet giliai į Vakarų 
ropos, Amerikos^ Azijos kū
ną įaugusios aklo tikėjimo sie
nos.

Kai XHI-XIV amžių Lange- 
doko (Pietą Prancūzija) gy
ventojai pakėlė maištą prieš 
trojybę ir kitus katalikų sak
ramentus, su jais susidorojo 
labai paprastai — išnaikino, 
ir tiek. Romoje pradėjo veik
ti šventoji kanceliarija, kuriai 
buvo pavesta išaiškinti ir nu
bausti visus eretikus. Miestų 
aikštėse ėmė liepsnoti laužai. 
Juodais dūmais virto “klaida* 
tikiškos” knygos. Uoliai dar
bavosi šventosios kanceliari
jos indekso kongregacija, su
darydama uždraustų autorių 
ir jų raštų katalogus.

Amžiai bėgo, inkvizicija bu
vo p r i v e r s t a atleisti savo 
gniaužtus, popiežiaus valdžia 
traukėsi iš Italijos teritorijos 
į 44 hektarus Romos žemes, 
tačiau Vatikano draudžiamų 
knygų ir. autorių sąrašas be

apylinkėje pasirodyt? labai 
pinigingais, keitė pinigus 
ne savo gyvenamoje vietoje, 
bet važiavo kitur, . ypač1 į- 
didesnius miėštūs.

Kaip ir kiėkvienoje tokio 
masinio pobūdžio operacijo- 
je^ buvo kai kurių įvykių ir 
netikėtumų. Kai kur pasi
taikė klaidų ir apsirikimų 
kol nesuspėjo susiorientuoti 
naujuose piniguose. Teko 
girdėti apie įvykius, kada 
keitėjai per klaidą permo
kėjo gana stambias sumas, 
bet dažniausiai patys gavė
jai, išaiškinę klaidą, grąži
no permokėtas sumas. 
Smulkesnių klaidų pasitai
kė krautuvėse' ir turgavie
tėse kol apyvartoje buvo se- 
n i e j i pinigai. Pirmomis 
dienomis atsirado apgavi
kų, kurie mėgino apgauti 
kaimiečius ir vietoj naujų 
pinigų įkišti loterijos bilie
tus ar šiaip kokius bever
čius popierius, bet atrodo, 
kad toks “biznis“ niekam 
nepasisekė, nes valstiečiai 
pirmomis dienomis buvo at
sargūs ir naujus pinigus 
ėmė tiktai pamatę juos, kai 
patys iškeitė bankuose ar 
keitimo punktuose. O ne
trukus jau senieji pinigai 
apyvartoje išnyko ir dabar 
juos jau sunku pamatyti, 
nes visi jau apsirūpino nau
jais pinigais ir jokių riesu- 
sipratimų nebėra.

Pinigų keitimo eigoje pa
sirodė, kad esama nemažai 
žmonių, susitaupiusių stam
bias pinigų sumas. Pasako
ja apiė pilietį Kaune, kuris 
iš karto atnešęs iškeisti 
260,000 rublių senais pini
gais. Ir tai spėja, kad jis 
M vienų kantų^keį.tęs pini
gus*. po1 širrttą ’tūkstančių 

, dr kelias dešimtis tūkstan-

paliovos didėjo. 1900 metais 
tąme sąraše jau buvo 7,200 
pavadinimų. 19'49 metais po
piežius Pijus XII paskelbė, 
jog skaityti literatūrą, kurioje 
bent vienu žodžiu teigiamai 
atsiliepiama apie komunizmą, 
yra mirtina nuodėmė.

Prieš pusketvirto šimtmečio 
šventasis sostas paskelbė že
mės sukimosi aplink Saulę te
oriją erezija ir prakeikė visus 
raštus, kuriuose apie Saulę 
buvo kalbama, kaip apie vi
satos centrą, o apie žemę — 
kaip Saulės palydovą. Kata
likų poetams teko vengti gra
žesnių epitetų apie saulę, kad 
nebūtų apkaltinti erezija. Ir 
vis dėlto “erezija” taip papli
to, kad Vatikanas pagaliau 
buvo priverstas .pasistatyti sa
vo observatoriją kovai su as
tronomija.

Vatikanas gina ir lopo tam- 
sybiškumo bei obskurantizmo 
sienas nuo laiko atakų, nuo 
■nesulaikomos istorijos eigos. 
Ar patys Vatikano šeiminin
kai dar galvoja' apie galimy
bes vėl pereiti į puolimą ? 
Labai abejotina, Ne iš gero 
gyvenimo jie ėmėsi skubiai 
atnaujinti Vatikano fasadą. 
Popiežiaus Jono nurodymu 
indekso kongregacija sėdo 
peržiūrėti uždraustos literatū
ros sąrašus. Uždraustųjų au
torių tarpe' Dantė, Rable, 
Leibnicas, Defo, Spinoza, De
kartas, Diuma (tėvas ir sū
nūs), Floberas, Fransas, Hei
ne, Meterlinkas, Volteras, Hu
go, žorž Sand, Stendalis', Zo- 
lia, Darvinas, Goldsmitas ir 
t. t., ir 1.1.

Kongregacijos patarėjams 
teko sunkūs uždavinys. Ką gi 
be rizikos galima paleisti iš 
Vatikano kalėjimo? Bedievį 

;Voltcrą ar šaipūną Fransą? 
•Nusidėjėlį Darviną ar atska
lūną Įleinę? .

į Dvasiškieji tėvai prakaituo
ją prie sunkių indekso folian
tų ir su nerimu klausosi mi- 
;hių ūžesio “amžinojo miesto” 
gatvėse ir aikštėse, Jų pirm
takai kadaise buvo tame mies
te visągaliąi valdovai, o šie 
dabar jaučiasi čia kaip apgul
toje tvirtovėje. '/ 

čių keitusi ų buvo labai 
daug.

Dažnai reakcinėje spau
doje mėgstama rašyti apie 
tariamą skurdą kolūkiniame 
kaime. 0 pinigų keitimas 
parodė, kad kaip tik kaimas 
turtingas ir ten piniguočių 
daugiau kaip mieste. Ir ne
didelėse apylinkėse kaime 
keitimo punktai turėjo mi
lijonines apyvartas. O kei
tusių didesnes sumas, po 
keliasdešimt tūkstančių bu
vo labai daug. Pasakoja 
apie kolūkietį Panevėžio ra
jone, kuris atnešęs iškeisti 
120,000 rublių ir sielojosi, 
kad kelios dešimtys tūks
tančių supuvę, nes' laikęs 
banknotus drėgnoje vietoje.

Tai didelis skirtumas su 
buržuazinių laikų Lietuvoje 
kaimu, kur pinigas būdavo 
retas svečias, o skolos grau
žė daugumą didesnių ir ma
žesnių ūkininkų. Visi atsi
mename, kaip dažnas reiš
kinys buvo valstiečių išvar
omas už skolas. Uždirbti 
ką kaime tada buvo suriku, 
nes žemės ūkio produktai 
buvo pigūs ir juos parduoti 
sunku. Nelengva būdavo 
valstiečiui surinkti pinigus 
už mokesčius, kurie buvo 
nemaži. Dabar, kai produk
tų kainos aukštos ir su par
davimu jokių sunkumų nė
ra, suprantama, kad kolū- 
kiečiui lengva ir nemažus 
pinigus uždirbti.

Per pinigų keitimo laiką 
žymiai padidėjo indėliai 
taupomose kasose. Daug 
kas, užuot pats keitęs pini
gus keitimo punktuose, ne
šė juos į taupomąją kasą, 
kur visi indėliai automatiš
kai buvo pervedami į nau
jus pinigus.* Indėlių taupoM 
mosiose k a sosze Lietuvoj 
yra apie, šimtą milijonų 
naujų rublių (apie 1 bilijo
ną rublių senais pinigais).' 
Bet dar daug kas, ypač kai
me, laikosi. seno bočių pa
pročio laikyti pinigus na
mie, kaip sakoma, kojinėse^ 
įvairiose užkrosnyse, po
grindžiuose. Tad daugelis 
iš ten išsitraukę atsinešda
vo į keitimų punktus stam
bias krūvas senųjų šimta- 
rublinių ir prašė jas iškeis
ti į stambiausius bankno
tus, kuriais yra naujosios 
mažutės šimtarublinės, už
imančios visai mažai vietos*

Ryšium su naujuoju dole
rių kursu — 90 kapeikų už
I dolerį — jau kai kurie 
reakciniai rašeivos pasku
bėjo sukelti riksmą, kad 
tuo būsią nuskriausti turis
tai, kurie seniau gaudavo 
už dolerį 10 rublių. Bet tai 
triukšmas be pagrindo, nes 
naujasis rublio kursas dole
riui yra realus. Kas lankėsi 
Lietuvoje, galėjo įsitikinti, 
kad mūsiškės kainos pragy
venimo reikalams doleriais 
skaičiuojant yra žemos pa
lyginti su amerikoniškomis. 
Pavyzdžiui, svečiai ameri
konai sakėj kad už 2 dole
rius Vilniaus geriausiame 
restorane jie gaudavo to
kius pietus, už kuriuos A- 
riierikoje reikėtų sumokėti 
4-5 dolerius. Tad dolerio 
kurso sumažinimas 10 ka
peikų arba senuoju rubliu 
yra teisingas ir svečiams 
skriaudos nebus.

Iš pradžios mums buvo 
gana keista, kad visos kai
nos staiga sumažėjo; dešim
teriopai. Užuot mokėjus 
rubliais ir dešimtimis rub
lių staiga T'teko skaičiuoti 
.rubliais ir kapeikomis. Už
tat dabar kapeikos vertė 
pakilo. Už viehą kapeiką 
gali gauti degtukų dėžutę, 
laikraštis kaštuoja 2 kapei
kos, duonos kilogramas —
II kapeikų, o už 10-15 ka-

Nuotraukoje matome grupę Vilniaus gelžbetoninių kon
strukcijų gamyklos darbuotojų — buvusių karių (iš kairės): 
įmonės partinės organizacijos sekretorius Juozas Kazlauskas, 
šaltakalvių-montuotojų brigados brigadininkas Georgijus Zu- 
bovičius, šaltakalvis Jonas Bruzgelovičius ir elektrosuvirin- 
tojų brigados brigadininkas Albertas Sakalauskas.

Kadangi ši istorijukė su
sipynė su Cambridge’aus 
Lietuvių Piliečių Klubu, 
tad bus ne pro šalį primin-> 
ti daug svarbesnę is tor i j u- 
kę, surištą su viršminėtu 
klubu. Pasibaigus antra
jam pasauliniam karui, ku
riame žuvo, kovodamas su- 

hitlerininkus ir 
pana ’ mn i nkus, jaunas

to klubo n; "/s P. Sarapas 
(jei. vardą teisingai atsime
nu), Klubas išreikalavo iš 
Cambridge miesto valdžios 
užvardyti Sarapo vardu pa
gerbimui jo vieną lietuviais 
apgyventą aikštę. Vardi
niu iškilmės buvo atliktos 
labai įspūdingai. Buvo su
ruošta iškilminga eisena iš 
klubo patalpų iki aikštės su 
muzika, vėliavomis ir .kit
kuo.

Svarbiausia, kad aikštės 
atidengimo ceremonijų pro
ga pagHndinę kalbą išsa
kė 'J. F. Kennedy, dabarti
nis JAV prezidentas. Ta-

Biskutis iš istorijos
Skaitau “šviesoje” R. Mi- 

zaros straipsnį “Vilnius — 
Tarybų Lietuvos Atėnai.”

Jis vaizdžiai nupiešia Vil
niaus paveikslą. Dauguma, 
kas svarbesnio Vilniuje virš 
žemės, kas yra miela ir 
svarbu lietuviams, yra pa- 
žymėta-įkainuota. Bet aš 
tikiu, kad dar labai daug | žvėrėjusiu 
mums svarbių dokumenti-! jų 
nių vertybių slepia Vil
niaus požemiai, slapti ir 
užmiršti rūsiai. Su laiku 
Lietuvos archeologai ištirs 
tuos požemius ir atskleis jų 
slaptybes.

Mane paskatino rašyti šį 
rašinėlį Mizaros Gedimino 
aikštės apybraiža, kur jis 
sako: “Gedimino aikštė yra 
viena tų vietų, kur norisi 
ilgai pabūti., pasivaikščioti, 
pasidairyti. Čia pat ir Ge
dimino kalnas ir pilis su iš- 

( kilmingu ; vU’šujfe:
kurio Tlevesiioja- Tarybų? 
Lietuvos vėliava, ir t.t.”

Klauširlias; kiek ir kbkių jįs )3UV0 plonytėlis, tik^
vėliavų virš to bokšto' ple
vėsavo? Yra sakoma, kad 
didžiųjų kunigaikščių lai
kais Lietuvos' Vėliava buvo 
balta su žirgvaikiu. Kiti 
spėja, kad buvo- raudona, 
ar gal'nekurie iš kunigaikš
čių vartojo skirtingi! spal
vų vėliavas. Ten gi taip 
pat plevėsavo ir lenkų, ir 
rusų, ir sužvėrėjusių hitle
rininku, ir kitu vėliavos — 
vienos ilgiau, kitos trum
piau. Gal būt trumpiausia 
ten plevėsavo smetonininkų paveikslų filme ir tasai fil-
vėliava. Tad va, ten ple
vėsavo : baltos, raudonos, 
dryžiuotos ir kitokios dau
giaspalvės vėliavos su skir
tingais herbais, ženklais ir 
simboliais.

Tai, mane priveda prie 
visai neseniai įvykusio kur- 
jozo. Amerikos Lietuvių Pi- 
liečų Klubas, Cambridge, 
Mass., papuošimui savo 
patalpų, davė užs a k-y m ą 
jaunam piešėjui sukurti ei
lę lietuviškomis tem o m i s 
akvarelių. Vienas iš tų 
paveikslų vaizduoja pilį su 
bokštu. Kadangi yra bokš
tas, tai reikia ir vėliavos. 
Na,: va ir iškilo klausimas, 
kokią vėliavą piešti virš 
bokšte? Kadangi vieni no-i 
rėjo dryžiuotos, kiti baltos, 
o dar kiti raudonos, tai pa
sekmė buvo ta, kad bokštas 
liko be vėliavos.

peikų gali nusipirkti neblo
gą knygą. Todėl labai pa
kilo pareikalavimas naujų 
piniginių, kuriose galima 
laikyti ne tik banknotus, 
bet ir smulkius metalinius 
pinigus, kurie dabar įgijo 
.svarbią reikšmę.

Esama tokios patarlės —• 
'mažas auksinas, bet bran
gus. Taip ir mūsų naujas 
•rublis — mažas, bet svarus, 
•į J. Paliukonis
'Vilnius. 1961. III. 4. 

I

ką’ is'karo grįžęs vaikiniu- 
kas, ir jeigu bent kam iš 
ten tada esančių kas nors 
būtų pasakęs, kad jis po ke
turiolikos metų taps mūsų 
šalies prezidentu, manau, 
niekas tam nebūtų tikėjęs.

Kas tada nebuvo svarbu 
mums, lietuviams, tai šian
dien įgyja ypatingos svar
bos vienas faktas, kad toji 
eisena ir visos ceremonijos 
buvo nufilmuotos judamųjų 

mas yra klubo nuosavybė.
Tas filmas šiandien pa

tampa nemažos vertės do
kumentu iš mūsų, Ameri
kos lietuvių, gyvenimo ir 
veikimo.

Padarius šio filmo kopiją 
ir nusiuntus jį į Lietuvą, 
jis būtų tinkamai įvertintas 
ir rodomas po visą Lietu
vą.

Lietuvos žmonės galėtų^* 
matyti gyvą paveikslą, au
tentišką paveikslą, iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo.

Arėjas

Baltimore,
parengiaRis

šeštadienį, kovo 11 d., 
pažangūs baltimor iečiai tu
rėjo parengimą paramai 
“Laisvės,” jos 50-ties metų 
jubiliejaus proga. Parengi
mas pavyko. Liko pelno.

J. Deltuva

GANA VALSTYBĖ VĖL 
PIRKO LĖKTUVŲ

New Yorkas. — Ganos 
delegatas pranešė Jungti
nėse Tautose, kad jo vals
tybė pirko du “B-707” lėk
tuvus už $17,500,000 ir Ta^ 
rybų Sąjungoje šešis “Iliu- 4 
šin-18”; pastarieji gali vež
ti po 78 keliauninkus.
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Kiekvienos šeimos 
vaikų gydytojas

Dauguma motinų turi sa
vo vaikų gydytoją arba šei
mos gydytoją, pas kuriuos 
jos kreipiasi dėl vaikų svei
katos ir jų augimo klausi
mais. Tačiau yra daug at
vejų, kai motinos nenori 
trukdyti savo gydytojo, nes 
jis yra užimtas žmogus ir 
ji jau mažiausiai tris kar
tus jam skambino dėl daly
kų, kurie vėliau pasirodė 
visiškai nesvarbiais. Ką gi 
jį tada daro?

Tais atvejais ji tikriau
siai atsiverčia Dr. Spock’o 
knygą “The Common Sense 
Book of Baby and Child 
Care”, kuri pirmą kartą 
buvo išleista prieš penkioli
ka metų. Tuo metu kraš
tui tokios knygos kaip tik 
reikėjo, nes po karo vaikų 
gimimas buvo pačioj aukš
tumoj. Po išleidimo knyga 
buvo išversta į daug kalbų 
ir Dr. Spock’o vardas pasi
darė minimas daugelyje 
kraštų- Kodėl' Dr. Spock’as 
šią kny^ą parašė? Į klau
simą šis garsusis vaikų li
gų gydytojas taip atsako: •<

“Aš galvojau, kad reikia 
knygos, kuri kalbėtų kartu 
apie fizines vaikų proble
mas, t. y. jų ligas, kaip 
juos maitinti, ir apie psic
hologinę vaiko priežiūros 
pusę. Anksčiau buvo viena 
knygos rūšis apie fizinę 
vaiko priežiūrą ir kita apie 
psichologinę priežiūrą, bet

nebuvo knygos, kurion tilp
tų abi priežiūros rūšys.

“Ši buvo pagrindinė min
tis mano galvosenoje. Be 
to, aš norėjau parašyti kny
gą, kuri tėvams atrodytų 
draugiška. Aš manau, kad 
daugelis anksčiau parašy
tų knygų barė tėvus ir juos 
dėl visko kaltino. Aš neti
kiu, kad sunkumų priežas
tis glūdi vaikuose ir todėl 
norėjau parašyti knygą, 
kuri įdiegtų tėvuose jaus
mą, kad jie pagal mano 
nuomonę darytų viską, kas 
tik galima”.

Dr. Spock’as turi savo 
privačią praktiką nuo 1933 
m. Dauguma jo lengvų ir 
suprantančių priėjimų prie 
savo pacientų kyla iš jo as
meniškos patirties su savo 
dviem sūnais. Pats būda
mas tėvu, Dr. Spock’as ge
rai jaučia svarbą, kaip vai
kas auklėjamas ir mokomas 
atskirti gerą nuo blogo-

Jis mano, kad kadangi 
JAV-ės susideda iš žmonių, 
kilusių iš įvairių kraštų, 
todėl mes neturime savo 
disciplinos tradicijų ir esa
me daugiau atviri idėjom, 
kurios nuolat yra propa
guojamos vaikų psichologų.

Paklaustas, kas turėtų 
būti padaryta tėvams padė
ti, Dr. Spock’as davė prak
tišką mintį:

“Aš manau, kad . vieną 
dalyką mes profesijos žmo
nės turėtumėm padaryti—

tai nustoti' sakyti tėVams, 
ką daryti arba bent nusto
ti sakyti tokiu būdu, kuriuo 
yra parodoma, kad jie nie
ko neišmano. Mes, be to, 
jiems galėtume padėti tuo 
būdu, jei visi šios profesi
jos žmonės susirinktų ir iš
reikštų savo bendrą nuo
monę.”.

Kaip gi patys daktarai 
reaguoja į šią knygą ir į 
tai, kad jų pacientai ją 
skaito ir daugelyje atvejų 
nustato savo vaikų ligų dia
gnozes? Daugumas dakta- 

I rų išreiškė norą, kad visi 
| tėvai turėtų bent vieną Dr. 
Spock’o knygos kopiją. Jie 
nurodė, kad skyrius, kuria
me aprašyta, ką daryti 
greitos pagalbos atvejais, 
išgelbėjo daugelį gyvybių. 
Tokie atsitikimai, kaip ap- 
sinuodyjimas, susižeidimai 
ir ligų krizės, yra gerai iš- 
diskusuoti ir parašyti leng
vai ir suprantamai. Daug 
naudingos informacijos yra 
duota ir kituose skyriuose. 
Skyriai apie normalų au
gančių vaikų vystymąsi, 
kūdikio maitinimą ir bend
rą vaiko priežiūrą sutaupo 
gydytojams daug valandų. 
Skyriai apie sergančius vai
kus yra taip pat naudingi 
ir informuoja tėvus apie 
natūralią ligų eigą ir ata
tinkamą gydymą-

Trumpai, beveik kiekvie
nas, įskaitant ir pačius gy
dytojus, džiaugiasi, kad 
vienuolika milijonų Dr. 
Spock’o knygos kopijų bu
vo parduota ir dėkingai pa
naudota.
\ American Council
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ĮVAIRUMAI
Kaip pasidaro rūkas 

ir debesys
Kai šiltas oras atvėsta, 

jame esantieji vandens ga
rai pradeda išsiskirti. Iš 
tų garų pasidaro rūkas, 
debesys ir krituliai — lie
tus, rasa, šerkšnas, sniegas 
ir ledai.

Rūkas. Šaltą dieną ati
darykime į lauko pusę gerai 
prikūrento kambario duris. 
Prie durų tuojau pamatysi
me lyg dūmų kamuolius. 
Tai ne dūmai, o rūkas. Kai 
šiltas kambario oras susi
tinka su šaltu lauko oru, tai 
nematomi vandens garai 
sutirštėja, pavirsta mažu
čiais lašeliais. Tie lašeliai 
tokie lengvi, kad nekrinta 
žemėn, o skraido ore. Ma
žųjų lašelių didelis kiekis 

daro orą nepermatomą.
Taip gamtoje pasirodo 

rūkas. Kai kada rūkas esti 
toks tirštas, kad sakoma: 
už dviejų žingsnių nieko 
nematyti

Debesys. Debesų susida
rymą gera stebėti karštą 
saulėtą dieną. Iš ryto dan
ėms giedras. Į vidurdienį 
danguje pradeda rastis de- 
besu. Pradžioje jie pana
gūs i gabalus vatos, pas
kui į tolimus kalnus bei kal
vas. Deb°sys nestovi vie
nok? Vietoie. iie visą laiką 
slenka ir keičia savo pavi
dalą.

Iš kur atsirado debesys?

Saulė sušildė žemę. Nuo 
žemės sušilo oras ir spar
čiai ėmė kilti aukštyn. Kar
tu su šiltu oru kilo į aukštį 
ir vandens garai. Oras 
aukštai atvėso, o vandens 
garai virto rūku. Debesys 
yra tas pats rūkas, tik 
aukštai pakilęs viršum že
mės. Debesis, kaip ir rūką, 
sudaro ore plaukiuoją smul
kiausi vandens lašeliai.

Lietaus debesys ir lietus. 
Kai kada danguje vietoje 
šviesių debesų p a s i d a r o 
tamsūs lietaus debesys. Juos 
sudaro ne tik smulkučiai la
šeliai; juose yra ir stam
besnių lašų. Susiliedami 
viepas su kitu, lašai pasun
kėja ir krinta žemyn. Ly
ja lietus.

LIAUDIŠKOS ŠALYS 
GELBĖJA KITOMS

Londonas. — Socialisti
nės šalys jau suteikė ki
toms šalims virš $3,000,000,- 
000 pagalbos. Daugiausiai 
jos davė Tarybų Sąjunga— 
$2.470.000,000, o kitos po 
mažiau. Pagalbos gavo In
donezija $484,000,000; Af
ganistanas — $210,000,000; 
Sirija — $179.000.000: Ira
kas — $167.500.000; Ethio- 
niia — $111,500,000, o kitos 
po mažiau.

I _ - - - -----

Washingtonas. — JAV 
paliuosavo $423,000,000 ver
tės Austrijos turto, kuris 
dar nuo karo laiko buvo 
“užšaldytas”.

Philadelphia, Pa
LLD 10-t.os kuopos susi

rinkimas, įvykęs kovo 10 d.,
buvo gražus dalykų svars
tymu. Drg. P. Valentiejie- 
nė perstatė 4 naujus na
rius, visi priimti. Reiškia, 
LLD 10-ta kuopa narių 
skaičiumi kyla. Valantie- 
jienė sakė, kad kitam susi
rinkimui ji tikisi gauti 
daugiau. Šiame susirinki
me keli seni pasimokėjo 
duokles.

Pirmas šių metų parengi
mas įvyks baalndžio 8-tą 
dieną, Republikcnų klube, 
2530 No. 4 St. Bus rodo
mi nauji gauti iš Lietuvos 
filmai. Skelbimo lapeliai 
plačiai paskleisti, tad tiki
mės daug svečių — vietinių 
ir iš apylinkės.

Ir kam iš senosios kartos 
seniai čia gyvenančių lietu
vių neprisimena jaunystės 
dienos Lietuvoje? Tat, bro
li ir sesute, atsilankyki
te patys ir pasakykite savo 
artimiems šiuos filmus pa
matyti.

Įvairių gėlių paroda, įvy
kusi Commercial Museume, 
buvo skaitlingai lankoma. 
Ši paroda įvyksta kasmet.

Pasibaigus parodai, ligo
ninėse invalidam suteikta 
gėlių puokštės. Sergančius 
tuomi palinksmino.

Quakeriams mokyklos ta
rybą nedavė mokyklos sve
tainės Amerikos su Sovietų 
Sąjunga draugiškumo ko
mitetui laikyti prakalbas. 
Kalbėti buvo kviestas vie
nas iš Sovietų ambasados iš 
Washingtono, Vladimir Ri- 
vinov. Mokyklos taryba sa
ko, kad nepasitiki rusų kal
bomis. Į klausimą, ar ta
ryba nesitiki jų nusistaty
mui spaudoje kritikos, at
sakė, kad nebijo. Bet visgi 
vienas iš tarybos narių 
balsavo duoti mokyklos 
svetainę.

Spaudoje yra atsišauki
mu, kad senus drabužius— 
kaip suaugusių, taip ir vai
kų — paaukotų bedarbių 
šeimoms: čeverykus, Man
ketus ir kitus apsirengi
mui dalykus. Centras su- 
nešimui reikmenų — Willi
am Penn center.

Šioje apylinkėje ne tik 
duodama prezidento Kene
džio maisto stampos, bet 
pradedama rinkti ir įvai
rūs drabužiai.

Pilietis

R. Šarmaitis

Herkaus Manto žemėj—Kaliningrado srity
(Pabaiga)

ISTORINĖS VIETOS
Aplankome vietas, kurios 

šiokiu ar tokiu būdu susi
jusios su Lietuva. Mums 
parodo buvusį Rytprūsių 
policaiprezidiumą, t. y. vy
riausią policijos būstinę- 
Rūmai atstatyti—juose įsi
kūręs žuvies pramonės in

stitutas.
Mes papasakojame kali

ningradiečiams, kad šie rū
mai susiję ir su Lietuvos 
istorija. 1921 metais spa
lio 24-29 d. Karaliaučiuje 
viename vokiečio darbinin
ko bute įvyko nelegalus Lie
tuvos Komunistų partijos 
III suvažiavimas. Paskuti
nę suvažiavimo dieną jo da
lyviai, jų tarpe V. Kapsu
kas, J. Greifenbergeris ir 
kiti, buvo Suimti ir atga
benti į policaiprezidiumą 
tardyti. Čia jie buvo tei
siami už nelegalų sienos 
perėjimą. Gruodžio pabai- 

, goję jiems buvo leista iš- 
1 važiuoti į Tarybų Rusiją, 
nes visi suvažiavimo daly
viai pasisakė esą jos pilie
čiai. Iki išvykimo iš Vokie
tijos suvažiavimo dalyviai 
buvo kalinami Karaliau
čiaus kalėjime — dabar iš 
jo belikę tik griuvėsiai.

Važiuoiame i kapines, 
kuriose palaidoti tarybiniai 
kariai, žrve paimant Kara
liaučiaus miestą. Kapinės 
gražiai sutvarkytos: pasta
tytas didelis obeliskas, de- 

, ga amžina ugnis. Prie įėji
mo iš dviejų pusių nulie
dintos skulptūrinės gru
pės- Viena jų, vaizduojanti 
karius, veržliai atakuojan
čius priešą, nulipdyta lie
tuvio skulptoriaus Juozo 
Mikėno.

AGRESIJOS ŽIDINYS
Mūšiai dėl Karaliaučiaus 

vyko 1945 m. Pralaužę 
1945 metų pradžioje vokie

čių frontą, tarybiniai ka
riai apsupo miestą. 1945 
m. balandžio 6 dieną prasi
dėjo miesto šturmavimas. 
Balandžio 9 d. hitlerininkai 
kapituliavo. Mums parodė 
požemine tvirtovę, įrengtą 
greta buvusios kryžiuočių 
pilies, kurioje hitlerininkų 
generolas Liašas pasirašė 
kapituliacijos aktą. Čia pat 
prie šios tvirtovės stovi ta
rybinis paminklas, kuria
me padarytas atitinkamas 
šį istorinį faktą pažymįs 
įrašas.

Pasirodo, Karaliaučiaus 
požeminė tvirtovė buvo 
baigta įrengti jau 1934 me
tais. Štai nuo kada Hitle
ris jau slėpė nuo visuome
nėm akįų savo rengiamos 
agresijos žymes, štai iš kur 
Vokietijos vermachto gene
rolai vadovavo savo kruvi
niems žygiams Rytuose an
trojo pasaulinio karo metu. 
Apsilankę Kaliningrado 
kraštotyros muziejuje ma
tėme šios dviejų aukštų 
tvirtovės maketą — nebylų 
hitlerinių prasikaltimų 
prieš visas tarybines ttau
tas liudininką.

Neišgelbėjo hitlerinių ge
nerolų jokie požemiai- Mie
sto šturmo dienomis ant jų 
galvų pasipylė toks ugnies 
sriautas,, tokia' sprogmenų 
kruša, kad hitlerininkai bu
žo priversti išlįsti iš visų 
skylių ir padėti ginklus. 
Žymią miesto dalį dar prieš 
kapituliaciją sugriovė ame
rikiečių aviacija.

Aplankėme katedrą, ku
rioje palaidotas vokiečių fi
losofas Emanuelis Kantas. 
Iš katedros likę tik sienos. 
Atsitiktinai tas katedros 
kampas, kur tarp kolonų 
stūkso cementinis Kanto 
kapas, mažiau nukentėjęs. 
Gyventojai pasakoja, kad 
kažkoks tarybinis karys, 
užėjęs šį filosofo kapą, pa
darė kreida tokį sienoje

įrašą: “Na, filosofe, paga
liau įsitikinai, kad materia
lusis pasaulis vis dėlto eg
zistuoja!”* Dabar to įrašo 
nebėra. Pats katedros pa
statas, kaip XIV amžiaus 
architektūrinis paminklas,; 
dabar konservuojamas, kad 
jis daugiau nebeirtų. Vaik- 
ščiojotfie po katedros besto- 
gį vidų — ieškojome čia 
palaidotų Rapalionio, Kul
viečio, Rėzos — lietuvių 
kultūrininkų — kapų pėd
sakų, bet neradome. Yra iš
mėtytų marmurinių plytų 
su įvairiausiais įrašais. Įs
kaityti tuos įrašus galima 
būtų tik po rūpestingai at
liktų nuvalymo darbų.

Sugriauta ir pagrindinė 
buvusi kryžiuočių citadelė 
— kryžiuočių ordino pilis. 
Vaikščiodamas po šiuos 
griuvėsius galvojau: štai 
iš kur 200 metų buvo sėja
ma mirtis po visą gimtąjį 
kraštą ir kitas rytų žemes. 
Buvusios tvirtovės ir jos 
didžiulio kiemo vietoje ak
menų ir plytų krūvos- Il
gaamžės vokiškosios agresi
jos židinys - nušluotas nuo 
žemės paviršiaus. Simbo
liška ir tai, kad griuvė
siuose dabar buv. kryžiuo
čių pilis ir naujųjų ąmžių 
hitlerinė požeminė tvirtovė. 
Taip keičiasi laikai.

Mums parodė vakarinia
me miesto pakraštyje apie 
dviejų kilometrų ilgio for
tą. Vokiečiai jį' vadinę 
“Lietuvių fortu”, t. y. prieš 
T ietuvą nukreiptais pože
miniais įtvirtinimais. Ne
teko sužinoti, kada jis bu
vo pastatytas. Gal pagrin
dinė jo paskirtis buvo to
kia pat, kaip ir carinės Ru
sijos amžiuje pastatyti 
Kauno tvirtovės fortai. Ir 
dabar “Lietuvių fortas”, 
giliai žemėse ir medžių pa
unksnyje paslėptas, yra 
gyvas Vokietijos viešpatau

jančių klasių agresyvios po
litikos liudininkas. Viešpa
taujančios^ kaizerinės Vo
kietijos ir carinės Rusijos 
klasės pešėsi, statė milži
niškus įsijtyirtinimus, gink
lavosi, o už visa tai iš savo 
kišenės mokėjo darbo žmo
nės.

MIESTAS KYLA NAU
JAM GYVENIMUI

Kaliningrade atstatyta ir 
naujai pastatyta daug na
mų- Jų ištisi kvartalai. 
Veikia krautuvės, klubai, 
restoranai. Tuo pat metu 
išgriautuose karo veiksmų 
laikotarpiu rajonuose atlie
kami dideli valymo, kalvų 
išlyginimo darbai. Pa
rengtose aikštelėse bus pa
statyti nauji didžiuliai gy
venamieji namai. Miestas 
kyla naujam kultūriniam 
gyvenimui.

Vakare apsilankėme rusų 
dramos teatre. Jis tik 1960 
m. balandžio mėnesį baig
tas statyti ant buvusios 
Karaliaučiaus operos teat
ro pamatų, tačiau pagal sa
varankišką architektūrinį 
projektą. Teatro pastaty
mas kainavęs 16 milijonų 
rublių. Jis įrengtas ištai
gingai, gražiai. Teatro bal
dai gaminti Jonavos, Tali
no, Maskvos baldų kombi
natuose. Scenoje buvo vai
dinama N. Pogodino pjesė 
“K r e m 1 i aus kurantai”. 
Spektaklis praėjo su pasi
sekimu- Aktoriai su dideliu 
meistriškumu atkūrė sun
kių Tarybų respublikai pi
lietinio karo metų vaizdą 
Maskvoje, nenulaužiamą 
respublikos vadovų optimiz
mą, jų tikėjimą šviesesne 
šalies ateitimi.

K- DONELAIČIO 
TĖVIŠKĖJE.

Gruodžio 15 dieną'-išvy
kome į Kaliningrado sri
ties Nesterovo rajoną. Jo

Respublikonai kaltina de
mokratus ir valstijos gu
bernatorių Lawrence už su
teikimą darbų 25-kiems de
mokratų šalininkams, kurie

centras buvusiucs Stalupė
nuos. Nemaža Kaliningra
do srities miestų dabar pa
vadinti naujais vardais: 
Nesterovas, Gusevas, Čęr- 
niachowskis ir kitais. Šie 
pąvadinimai tai p a v a r - 
dės karių, kurie srities už
ėmimo metu •— 1945 me
tais — pasižymėjo ir žuvo 
kovose prieš hitlerininkus-

Srities ir rajono atsto
vų lydimi aplankėme lietu
vių literatūros pradininko 
poeto Kristijono Donelai
čio gyventas vietas Tol
minkiemyje. Čia poetas pa
rašė savo nemirtingą kū
rinį “Metus”, čia jis ilgai 
pastorium dirbo, čia jis bu
vusioje bažnytėlėje yra pa
laidotas.

Dabar buv. Tolminkie
myje tarybinio ūkio cent
ras. Srities architektūrinių 
paminklų apsaugos įstai
gos atstovas parodė mums 
namo pamatus, kur stovėjo 
K. Donelaičio klebonija. 
Pačio namo nebėra — ka
ro metu jis sudegė. Su
griauta ir bažnytėlė, ku
rioje K. Donelaitis pamok
slininką vo, skatė parapijie
čiams savo “Metų” sky
rius. Iš bažnytėlės beliku- 
sios vienos sienos.

Pagerbdami velionies po
eto atminimą, Vilniaus ar
chitektai parengė K. Do
nelaičio gyventų vietų 
Tolminkiemyje ir Lazdy- 
nėluos sutvarkė planus 
bažnytėlės, kur yra palai
dotas poetas, restauravi
mo ir memorialinio muzie
jaus įrengimo projektą. 
Tas planas ir projektas 
yra ilgesnis 1960 metais 
architektų atlikto Tolmin
kiemyje mokslinio - tiria
mojo darbo rezultatas. Šie 
projektai pateikiami ati
tinkamoms įstaigoms ap
svarstyti. Tolminkiemio ir 
Lazdynėlių memorialinių 
vietovių sutvarkymu ren
giamasi pažymėti artėjan
čią K. Donelaičio gimimo 
250 metų sukaktį
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Lawrence, Mass.
Lawrence miesto majoras 

gavęs pa r ag i n i m o laišką 
nuo JAV preidento Kene
džio, kad imtųsi namų sta
tybos darbo, tai sušaukė 
valdininkų posėdį. Jie .nu
tarė užtraukti $180,000 pa
skolą ir imtis namų staty
bos.

pralaimėjo rinkimus. Me
tinės jų algos daugiau ne
gu $103,000.

Respublikonai sako, kad 
g u b e r n a torius pamiršta 
nedarbo paliestus fabrikų 
darbininkus, bet suteikia' 
darbus tiems, kuriems nė
ra reikalo dirbti.

Darbdaviai., išėjus darbi
ninkams į streiką, skubina
si pas teisėją gauti in- 
džionkšiną pikieto sulaiky
mui. Devyni^šimtai dirban
čių Shellenbur krautuvėje, 
Market gatvėje, unijos lo- 
kalo 1390 vadovybėje pa
skelbė streiką, kuomet uni
ja su kompanija negalėjo 
susitarti. Bet drausmės 
laikinai negavo, sakoma, ei
nama prie susitaikymo.

Aukščiausias šalies teis
mas atsisakė svarstyti 
Teamsterių unijos lokalo 
107to bylą. Aukščiausias 
t e s m a s palaikė žemesnio 
teismo patvarkymą, kad lo
kalo valdyba negali imti (iš 
lokalo iždo pinigų savęs ap
gynimui. Dalykas baigtas 
ir toliau kelių nėra.

Su birželio pirma diena iš 
Philadelphijos or laukio lėk
tuvai lėks be sustojimo į 
Londoną ir Paryžių. Į Lon
doną keturi savaitėje., į Pa
ryžių trys savaitėje. Lėk
tuvai lėks šešių šimtų my
lių per valandą greičiu ir 
veš po 120 žmonių.

Ir jau dabar nereikės 
pereiti į kitą lėktuvą New 
Yorke, bus sutaupytas lai
kas. Miesto pareigūnai sa
ko, kad P h i 1 a d e 1 nhijos 
miesto vardas ir viešbučhi 
biznis pakils.

■■ I

Robin Haas kompanijos 
darbininkai gavo pakėlimą 
uždarbio 9 centus valandai. 
Pagerintos pensijos, vaka- 
cijų ir sveikatos sąlygos.

Darbininkus atstovauja 
United Glass unijos lokalas 
88-tas.

Kovo 5 d. Maple Parko 
direktoriai turėjo susirinki
mą ir nutarė parką atida
ryti šeštadienį, balandžio 1 
d. Gi sekmadienį, balan
džio 9 d., surengti puikų 
banketą. Banketo tikietus 
prašome iš anksto įsigyti.

Maple Parko gaspado- 
riais pasiliko tie patys' — 
Milvidai. Kas ateisite ba
landžio 1 d., tai būsite gra
žiai priimti.

Sekmadienį, kovo 26 d., 
Worcesteryje įvyksta LLD 
7-tos apskrities banketas 
paminėjimui “Laisvės” 50- 
ties metų jubiliejaus. Iš 
Lawrence važiuosime į tą 
banketą. Išvažiuosime nuo 
Lietuvių klubo, 11 valandą 
ryto. Būkite laiku, kad ne
reikėtų laukti. Geriau anks
čiau ten nuvažiuoti ir su 
svečiais pasikalbėti.

Mirė Kristina Shatas. 
Mirusi tris dienas išgulėjo 
nežinomai. Ją surado jos 
anūkas, kuris atėjo aplan
kyti. Jaunystėje veikė su 
pažangi ečiais, prigulėjo 
prie Liaudies choro.

Mirė Mykolas Amšeišis, 
buvęs duobkasys lietuvių 
tautiškų kapinių. Iš Lietu
vos paėjo iš Ricielių kaimo. 
Reiškiu mirusių giminėms 
užuojautą.

Viktorija Banislawski mi
nėjo 112-tą gimtadienį. 
Kaip paprastai, virš 100 
metų žmonėms JAV prezi
dentai prisiunčia sveikini
mus, taip ir ji gavo pasvei
kinimą nuo prezidento Ke
nedžio ir kitų valdininkų.

Aplaikiau laišką nuo J. 
Marcinkevičiaus ir V. Pen- 
kauskaitės iš Lietuvos. Ra
šo, kad žiema buvo lengva. 
Pakeitimas senų rublių į 
naujus patinka. Lietuvoje 
žmonės nesirūpina nedar
bu, nes darbų turi, gyveni
mas gerėja.

S., Penkauskįas
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Rojus Mizara

(Iš užrašų)
Pasižvalgę po Tarybų | ieškojau dzūkų ir visur jų 

Lietuvos žemėlapį, pamaty- 
site, kad Varėnos rajonas 
yra nusidavęs toliausiai į 
pietus, ir kad šis rajonas 
geografiniu atžvilgiu yra 
vienas didžiausių Lietu
voje.

Pirmiau čia buvo du ra
jonai — Varėnos ir Drus
kininkų, — bet kai Drus
kininkai buvo pas k e 1 b t i 
respublikiniu miestu, tai ir 
visas jų rajonas tapo įjung
tas į varėniškį. O daug vė
liau, kai buvo likviduotas 
Daugų rajonas, tai ir jo 
‘ žemės šmotelį” gavo Va
rėnos rajonas.

Varėnos rajono ribose 
yra ir Merkinė, ir Nedzin
gė, ir Marcinkonys, ir gar
sioji Perloja, ir Ilgininkai 
su savo ilguoju ežeru. Gam
tos grožis, slypįs šiame ra
jone — retas. Atsiminki
me, kad skersai rajoną bė
ga Merkys, o jis čia kaip 
tik pats įspūdingiausias ir 
plačiausias, ypatingai ar
čiau Nemuno, į kurį jis 
įkrinta ties Merkine. 
Merkys čia daro įdomius 
vingius, tarytum tam, kad 
juo labiau pagražintų ir 
pagirdytų smėlingąją že
mę. Jis čia iš abiejų pusių 
apaugęs medžiais: alks
niais, berželiais, žilvičiais 
ir kitokiais. Kai kur di
desnių palinkusių medžių 
viršūnės rodosi iš abiejų 
upės pusių ims ir susisieks, 
ir apdengs gražiąją Dzūki
jos upę.

Kai kurie istorikai sako, 
jog pirmieji žmonės, apsi
gyvenę Lietuvoje, apsistojo 
kaip tik šioje žemėje, kuri 
dabar priklauso Varėnos 
rajonui. Nesistebiu. Čia bu
vo t miškai su daugybe žvė
rių ir paukščių, čia daug 
augo uogų ir grybų; čia 
vingiavo Merkys sir netojį 
Nemunas —■ užteko žhvies? 
Pirmieji gyventojai idea- 
liškesnės vietos Lietuvoje 
niekur nebūtų radę!

Varėnos rajonas — “ba
ravykų karalystė.” Čia jie 
labai dera, ir jų kokybė di
džiai vertinga. Man pasa
kojo, kad net Maskva ir 
Leningradas gerai pažįsta 
šio rajono grybų vertę. Tų 
didmiesčių šeimi n i n k ė s , 
pirkdamos grybus, kai su
žino, kad tai “varėni|kiai,” 
už juos brangiau moka, kad 
tik gautų.

Šiame rajone gyvena apie 
trisdešimt penki tūkstan
čiai žmonių — daugiausia 
kolūkiečiai, nes rajone di
delių fabrikų dar nėra. 
Girdėjau, neužilgo bus pa
statytas, o gal jau stato
mas, nemažas fabrikas, ro
dosi, cemento, Matuizuose, 
j Šiaurę nuo Varėnos. Pla
nuojama ir kitur statyti 
dirbtuves.

Pačiame rajono kampe, 
aplink Marcinkonis ir ar
čiau Merkinės, keletas di
džiulių kolūkių, kur žemė 
nederlinga, paaukoti miš
kui. Sodina žmonės čia miš
ką, jį prižiūri, ji augina. 
Kada nors tai bus miškin- 
giausia Lietuvos dalis. Ir 
daugelis valstiečių iš čia 
niekur nesikelia, bet gyve
na, dirba miškų ūkyje, o 
vasarą — uogauja ir gry
bauja. Kai kuriais metais, 
kuomet grybai gerai užde
ra, dzūkai padaro daug pi
nigo.

. Daugelis jų tebeturi že
mės sklypus, laiko gyvulių, 
ir tai jiems užtikrina, jog 
bulvių, duonos, pieno ir mė
sos turės tiek, kiek tik rei
kia.

Daug jaunų žmonių ta
čiau nerimastauja; jie ryž
tingai mokosi, o prasimokę, 
Keliasi į miestus: Vilniuje 
iš šitos apylinkės žmonių 
sutikau daug; sutikau net 
ir Klaipėdoje, net ir 
statykloje. Pridėsiu' 
j$$amąs po Lietuvą,

suradau—daugiausia jauni 
žmonės.

Žemaitijoje, kur tik su
stojau. (miestuose ir mies
teliuose)., beveik visur su
tikau dzūkų, vis iš Varėnos 
bei Lazdijų rajonų. Tai 
pagaliau parodo, kaip šian
dien Lietuvoje žmonės “su
simaišę.” Jaunimui nėra 
ribų — išsimokslinęs, jis 
visur tinka, visur gali pri
junkti, apsiprasti, apsigy
venti, nes Lietuva liekasi 
Lietuva — visiems ir visur 
ta pati jų žemė Lietuva! _

Nors Alytus skaitosi Dzū
kijos sostine, bet aš vis 
galvoju, jog “cikriausi dzū
kai” gyvena Varėnos rajo
no ribose. Marcinkonys vi
suomet buvo žinomi “cikrų 
dzūkų” širdimi.

Varėnos rajonas skiriasi 
nuo daugelio kitų rajonų 
dar ir kita savybe: Didelė 
jo dalis kadaise, prieš ka
rą, priklausė Lenkijai, kai 
tos šalies ponai imperialis
tai buvo užgrobę Vilnių. 
Merkys čia buvo rubežius 
tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Lenkiškieji ponai, kaip 
žinome, buvo uždarę lietu
viškas mokyklas; jie- ryžo
si dzūkus sulenkinti, 
nepavyko! Dzūkai atsparus 
žmonės, jie išlaikė savo 
kalbą, atsisakė būti lenki
nami. Tačiau nemanykite, 
kad apie dvidešimties me
tų poniškoji okupacija ne
paliko ant lietuvių savo 
antspaudo. Taip, paliko! 
Dar ir šiandien jis jaučia
mas, kai šnekiesi su “nuo 
Marcinkonių” žmonėmis.

Pilsudskininkų padarytą 
šiam kraštui žalą atitaisė 
Tarybų : Sąjunga 1939 ir 
1944 metais, kai visa lietu
viškoj i žemė, įskaitant 
D r u s k ininkus., buvo pri
jungtą ; prie Tarybinės Lie
tuvos Tbšpublikos.*1' * •

Važiuojant į Gardiną, 
netoli Druskininkų, stovi 
iš abiejų vieškelio pusių 
didžiuliai stulpai su užra
šais, jog čia eina tarp Lie
tuvos ir Baltarusijos rūbe

lius., Bet rubežius laisvas, 
—bene laisviausias pasau
lyje. Jokie ginkluoti sar
gai jo nesaugo j a. Tarp bro
liškų respublikų — broliš
kas ir rubežius. Rubežius 
čia -eina per miškus, k u r 
vešliai ošia didižulės pu
šys.

Abidvi respublikos šį miš
ką saugo kaip savo akį. Ga
li jame kiek nori grybauti 
ir uogauti, bet nevalia pa
liesti medžių! Tai miškas, 
kurin koją įkėlęs, nenori 
išeiti. Toks jis žavingas!

Varėnos rajonas man 
tuo mielas, kad aš, vaikys
tės dienomis, čia gyvenau. 
Daug jo keliais ir takeliais 
esu vaikščiojęs ir važinėjęs.

Kur banguoja Nemunėlis «

Bet

ĮMONĖS produkcija— 
Į KETVERIUS METUS

laivų 
važi- 
visur

Vilniaus elektros suvirini
mo jrengimų gamyklos pro
dukcija — dulkių siurbliai 
“Venta1** ir suvirinimo agre
gatai plačiai žinomi ne tik 
mūsų šalyje, bet ir už jos ri
bų. Gamybos produkcija siun
čiama net j > keturis žemynus: 
Europą, Aziją, Ameriką ir Af
riką.

Nuotraukoje: ruošiama su
virinimo jrengimų siunta Indi
jai.

Varenos yra dvi
Kadaise mes žinojome 

Varėną tik vieną, o šian
dien jos dvi — I-o j i ir II- 
oji Kaip tai įyyko?

Mano laikais Varėna bu
vo tuo garsi, kad joje bu
vo kareivinės. Ir žmonės 
kalbėdavo, jog Varėnoje 
biednam žmogui lengviau 
gyventi negu Merkinėje del 
to, kad dažniau gali užsi
dirbti rublį, daugiau ten 
žmonių, didesnis judėjimas. 
O jei mergina Varėnoje 
apsigyvendavo, ją plakda
vo davatkų liežuviai: * “Ji 
jau su kareiviais nuėjo...”

Varėna buvo valsčiaus 
centras, buvo pašto sky
rius. O ten, kur dabar yra 
Varėna I I-o j i, tuomet buvo 
tik geležinkelio stotis su ne
dideliu gyventojų skaičiu
mi. Stotį nuo Varėnos 
miestelio skyrė penkių 
viorstų tolis.

Varėnoje gimė įžymusis 
lietuvių tautos dailininkas- 
tapytojas ir kompozitorius 
Mikalojus K. Čiurlionis.

Kai pilsudskininkai už
grobė Vilnių, jie pasiėmė 
ir Varėnos geležinkelio sto
tį: jiems rūpėjo išlaikyti 
Vilnius - Varšuva geležin
kelį savo • rankose.

Karo metu hitleriniai 
žvėrys . , Varėnos . miestelį 
baisiai sužalojo, sugriovė, 
daugumą jo gyventojų iš
žudė.

Tenka pridėti ir tai: Vi
sa Dzūkija karo metu buvo 
baisiai hitlerinių žvėrių ap
naikinta. Sugriautas Aly
tus, Varėna^ Merkinė, Sei
rijai, Leipalingis, Veisiejai 
ir kiti miesteliai. O pokario 
metais Dzūkijoje virė aštri 
klasių kova—kova su siau- 
tėjusiu banditizmu, 'žudžiu
siu ramius, gerus tarybi
nius piliečius, deginusiu jų 
sodybas, nuodijusiu, gyvu
lius. Varėnos rajonas vi
so to prityrė net su kaupu.

Kai hitlerinės armijos iš 
Lietuvos buvo išmuštos, kai 
atsikūrė tarybinė santvar
ka, kai administ r a c i n i s 
Lietuvos persitvarkymas į 
rajonus buvo pravestas, 
Varėnos rajono centras jsi- 
kūrė ten, kur buvo geležin
kelio stotis; steigti centrą 
I-ojoje Varėnoje, kuri buvo 
sugriauta, nebuvo jokio 
reikalo, juo labiau dėl to, 
kad ųiiestelis stovi atokiai 
nuo geležinkelio.

Pridėti galima ir tai: 
prieš karą, buržuazijai val
dant. Lietuvą, sunkiai ver
tėsi visa Lietuva, bet juo 
labiau skurdo miesteliai ir 
kaimai, stovį pagal laikiną
ją Lenkijos - Lietuvos sie
ną. Labai skurdo ir Varė
na I-oji.

Kaipgi dabar viskas at
rodo? Varėna I-O j i dar 
neužgydė visų, karo palik
tų žaizdų. Bet Varėna II- 
oji—jau galima sakyti kles
ti. Čia veikia vidurinė mo
kykla, čia'puikūs nauji Ta
rybų rūmai, su didoka sa
le; čia statomi gražūs nau
ji gyvenamieji namai. Vei
kia ligoninė; kupina knygų 
biblioteka. Čia išeina ra
joninis laikraštis “Tary
binis balsas.” Yra išlikusi 
ir sena, medinė bažnyčia, 
stovinti arti geležinkelio. 
Kitais žodžiais: Varėna 11/ 
oji jau toli pralenkė Varė
ną I-ąją, kurioje taip pat

yra vidurinė mokykla ir ki
tos visuomeninės ir kultū
rinės įstaigos.

Per keletą metų man te
ko su Varėnos H-osios vi
durinės mokyklos mokslei
viais - literatais susiraši
nėti. Mokykloje tuomet 
dirbo mokytojas St. Čižas, 
o rajoninės bibliotekos ve
dėjo pareigas ėjo kitas jau
nas, sumanus darbuotojas 
A. Kancleris. Per juodu 
palaikiau ryšį su varniš
kiais. Kartą permetus, 
rudenį, jaunieji literatai 
Varėnoje šaukia sąskry
džius, kuriuose aptaria sa
vo kūrybą. Ir aš jiems kas 
metai parašydavau po laiš- 
ką-sveikinimą.

Ir štai, dabar, man esant 
Lietuvoje, 1959 metų rug
sėjo mėn. pradžioje varė- 
niškiai suruošia mitingą, o 
aš nuvykstu pas juos su 
pranešimu. Susitinku su 
Varėnos rajono vadovais: 
Partijos sekretorium, Vyk
domojo komiteto pirminin
ku, laikraščio redaktorium 
ir kitais darbuotojais; su
sitinku su giminėmis, ir su 
tais, kuriems seniau ra
šiau, bet anksčiau nebuvau 
tikėjęs, kad mail teks asme
niškai čia kada nors būti 
ir jiems ranką' paspausti.

Tai buvo viena malo
niausių mano g ’y ve n i m e. 
akimirkų!

Sekmadienis buvo saulė
tas ir šiltas. Žmonių suvy- 

>ko ir iš apylinkės. Tary
bų rūmų salė kupina žmo
nių — jaunų ir suaugusių. 
Be mano kalbos, patys jau
nieji literatai skaitė savo 
kūrybą, kuri mane paveikė 
labiau negu kas kitas.

Šiltas, draugiškas manęs 
pasitikimas, entuziastiškas 
mano pranešimo priėmi
mas, vertingomis dovano
mis apdovanojimas sujau
dino mane ligi ašarų; sun
ku buvo nuo jų susilaiky
ti. Ir dėl to varėniškių 
niekad nepamiršiu.

Po susitikmo salėje, va
dovai man pasakojo apie 
tai, kokios perspėk t y v o s 
laukia' Varėną ir visą ra
joną. Mieste daugiau ir 
daugiau gyvenamųjų namų 
—komunalinių ir individu
alinių —- bus pastatyta; čia 
ir ten žadama statyti fab
rikus ir dirbtuves. Bus 
įkurti moderniški kultūros 
namai, biblioteka ir kitos 
kultūrinės įstaigos.

Rajone veikia apie šešio
lika apylinkių tarybų: kol
ūkių 22, tarybinių ūkių 2.

įdomūs ir kiti skaičiai: 
rajone yra 88 bendro j o 
lavinimo mokyklų — pra
dinių, septynmečių, viduri
nių ir kit., kuriose mokosi 
apie 5,500 mokinių; veikia 
44 viešosios bibliotekos, 3 
kino teatrai, kilnojamųjų 
kino teatrų — 11; rajone 
dirba 18 gydytojų ir apie 
80 medicinos seselių, feL 
cerių ir kitokių medicinos 
srityje darbuotojų. Ligo
nines, rodosi, yra trys.

Daug šio rajono jaunų 
žmonių mokosi įvairiuose 
technikumuose, taipgi aukš
tosiose mokyklose. — Vil
niuje ir Kaune. Dažnai va- 
rėniškiai nuvksta į Vilnių 
pamatyti operos., baleto, te-

(Bus daugiąu)

Apie įžymųjį kritiką 
ir revoliucionierių

. Tą vakarą Peterburgo 
aukštuomenę maloningu car 
ro leidhnu švehte reakcinio 
rusų literato N. Grečo 50 
metų jubiliejų. Viena di
džiausių'Peterburgo salių 
buvo apšviesta tūkstančiais 
žvakių. Kelios eilės paruoš
tų stalų žibėjo auksu ir si
dabru. Svečiai jubiliatui 
linkėjo ilgų metų. Jis šyp
sojosi ir atsakinėjo į sveiki
nimus. Tarnas padavė dar 
vieną voką — vadinasi, dar 
vienas laimės ir sveikatos 
linkėjimas. Tačiau... tačiau 
i ame buvo visai kas kita. 
Nežinomas autorius rašė, 
kad caras Nikalojus I yra 
savo liaudies tironas, o Gre- 
čas — vienas iš jam patai
kaujančių literatūrinių šu
nelių. Ir dar... ir dar... Ne
sunku įsivaizduoti jubiliato 
įniršį. Tai buvo daugiąu 
negu sąmojingas pokštas. 
Kaltininką tada žinojo tik 
jo artimiausi draugai. Bet 
po keleto metų apie jį pra
kalbo visa Rusija.

Tai buvo N. Dobroliubo
vas — didysis rusų revoliu
cinis demokratas, literatū
ros kritikas ir , publicistas, 
kurio gimimo 125-ąsias me
tines dabar minime. Jis gy
veno tik 25 metus, tačiau 
suspėjo padaryti daug. To
kiame amžiuje, kada, rodos, 
tik ir prasideda tikrasis 
gyvenimas, N. Dobroliubo
vas jau spėjo atsistoti šalia 
didžiausių savo amž i a u s 
žmonių, tapti vienu iš rusų 
literatūros vadų.

Trylikametis Dobroliubo
vas jau svajojo apie poezi
ją. Jo draugai Nižegorods- 
ko dvasinėje seminarijoje 
vadino jį poetu. Jo moki
niški sąsiuviniai buvo pri
marginti kritinių pastabų 
apie perskaitytas knygas. 
O skaitė jis nepaprastai 
daug. Žiniomis ir išsilavi
nimu jis išsiskiria iš savo 
peterburgiškių Pedagoginio 
instituto draugų tarpo, kur

u šverite reakcinio

darbo metai pakirto jauno
jo revoliucionieriaus svei
katą. Draugu spiriamas, 
Dobroliubovas išvažiuoja į 
užsienį gydytis. Tačiau 
greitai p r o g r e suojančios 
t u b e r k uliozės sustabdyti' 
nebepavyko. 1861 metų lap
kričio 17 d. jis mirė. “O, 
kaip jis tave mylėjo, liau
die! — jau po mirties rašė 
jo artimiausias bendražygis 
N. Černyševskis. — Tavęs 
nepasiekė jo žodis, bet, kai 
tu būsi tuo, kuo jis norėjo 
tave matyti, tu žinosi, kiek 
daug tau padarė šitas ge
nialusis jaunuolis, geriau
sias iš tavo sūnų.”

A. Adikly te, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
•instituto jaunesnioji mokslinė

bendradarbe

kas suvirs valandą laiko 
drožė spyčių. Valandai pra
ėjus ir vis Stukas nesusto
ja. Publika pradėjo neri
mauti, vienas dipukas pra-j 
dėjo visa gerkle šaukti/ 
“Mes čia atėjom paveikslų 
žiūrėti, o ne tavo kalbos 
klausytis...” Kyla lermas 
publikoj, vieni nori dipuką 
mesti laukan, kiti reikalau
ja, kad būtų rodomi pa
veikslai.

Nebaigęs savo spyčiaus, 
Stukas pradėjo rodyti pa
veikslus. Parodė keletą ap
daužytų bažnyčių, kurias 
apdaužė hitlerininkai per
eitam kare, kurios dar nėra 
atremontuotos. Stukas, ži
noma, bėdą metė ant bolše
vikų. Parodė dar kelis ne
aiškius paveikslus iš smeto
ninių laikų ir viskas. Susi
rinkusieji pamatyti pa
veikslų jautėsi apgauti.

New Haven, Conn.
Jonas Petkus jau išėjo 

ligoninės, randasi namie 
gydosi.

Serga V. Beksos žmona 
Marija.

Linkiu sergantiems grei
tai pasveikti.

iš 
ir

Unijos lokalas 243 veda 
derybas su Sargente Co. 
Kompanija vis dar nenori 
atnaujinti kontrakto.

Pavasaris čia pat. Laikas 
ruoštis vasariniams paren
gimams. Todėl visi LLD 
32 kuopos nariai raginami 
dalyvauti susirinkime. Pa
darysime planus parengi
mams. Manau, kad po su
sirinkimo turėsime kavos 
su užkandžiais.

Žmogus važiuodamas iš 
White Plains, N. Y., į savo 
automobilį paėmė pavėžėti 
jūreivį. Kada jie atvažia
vo į New Haven, tai tas jū
reivis atėmė nuo žmogaus

be tėvų žinios atvažiuoja pjnįgUS jr j0 automobiliu
mokytis, metęs įgrisusią 
seminariją. Čia jį pastebi, 
jį išskiria, apie jį buriasi. 
“Dobroliubovo ratelis” greit 
tampa politiniu instituto 
centru. “Dobroliubovo par
tija buvo užsiėmusi revoliu
cija,” prisimena ratelio da
ly v i a i. Devyniolikametis 
viai. Devynioli k a m e t i s 
Dobroliubovas leido ir pla
tino draugų tarpe ranka 
rašytą laikraštį “Gandai,” 
kuriame negail e s t i n g a i 
pliekė carinį režimą, kovo
jo prieš baudžiavos jungą, 
kvietė valstiečius ir visą 
Rusiją į revoliuciją. Di- 
dižausias įvykis Dobroliu- 
bovo-studento gyvenime bu
vo jo pažintis su N.' Čer- 
nyševskiu, tuometiniu revo
liucinių - demokratinių jė
gų Rusijoje vadu. N. Dob
roliubovas, b aigęs institu
tą, tampa artimiausiu Čer- 
nyševskio bendražygiu ir jo 
leidžiamo žurnalo “Sovre- 
menik” (“Amžininkas”) -— 
geriausio to meto Rusijos 
žurnalo — pirmuoju kriti
ku. Su jaunatvišku įkarš
čiu — jam buvo tik 21 me
tai — jis pasineria’ į lite
ratūrinę kovą. O kova bu
vo aštri. Senoji dvarininki- 
nė kritika aukštino “čiul
bančių paukštelių ir upe
lių” poeziją. O Dobroliubo
vas rašė apie tai, kad lite
ratūra privalo realistiškai 
vaizduoti liaudies varganą 
buitį, jos beteisę visuomeni
nę padėtį, būti artimą ir 
suprantama paprastam 
žmogui. Niekad neužsi- 
sklęsdamas vien tik litera
tūriniuose interesuose, jis 
rašytojus kvietė tarnauti 
Rusijos revoliucijai. Savo 
straipsniuose apie literatū
ros kūrinius jis stengėsi 
parodyti tuometinės carinės 
santvarkos visišką supuvi
mą ir sukelti maąėse di
džiulį ryžtą ją nuversti.

"Keturi’ įtempto, sunkaus

nuvažiavo.
Manau, kad tai pamoka 

rleimti nepažįstamų paveži
mui.

Mirė Eva Stadnikienė 
(Činkiūtė). Velionė paėjo 
iš buvusios Vilniaus guber
nijos, Valkininkų parapi
jos. Buvo maloni moteris. 
Lankydavosi į pažangiečių 
parengimus. Lai jai būna 
ramu ilsėtis.

Ir mūsų mieste yra daug 
bedarbių. Tikrai vargas 
jiems ir jų šeimoms.

J. Kunca

Pittsburgh, Pa.
Stukas ir jo paveikslai
Pitt'sburgho vyčiai ir Po

vilas Dargis (SLA prezi
dentas) per kelis nedėldie- 
nius per radiją maldavo 
kad visi susirinktų į Liet. 
Piliečių svetainę kovo 5 d., 
nes bus rodomi paveikslai 
iš Lietuvos.

Minėtą dieną nemažai su
sirinko publikos. Gerokai 
pavėluotai pasirodė Stukas 
ant steidžiaus ir pradėjo 
drožti spycių prieš Tarybų 
Lietuvą ir valdžią. Kalba 
Stuko ir kitų Lietuvos prie
šų yra visiems žinoma. Yra 
sakoma: jeigu kunigas ne
turėtų velnio už pagelbinin- 
ką, dolerių neišprašytų iš 
parapijonų. Tas pats yra su 
visokio plauko “vaduoto
jais”: juo daugiau meluosi 
apie Lietuvą, tuo daugiau 
gausi dolerių iš neprotau
jančio žmogaus.

Melas, tačiau, turi galą, 
o tas galas jau arti! Stu-

Waterbury, Conn.
Padėka nuo vajininkiį
Tariame širdingiausią pa

dėką visiems skaitytojams, 
kurie atsinaujino “Laisvę,” 
naujiems, kurie užsirašė, 
visiems mūsų talkininkams 
ir aukotojams!

Kai visi dirbome sutar
tinai, tai turėjome geras ir 
pasekmes. Nors Brooklynp 
vajininkai ir ^markiai dar
bavosi, bet porą kartų mes 
juos buvome pralenkę ir 
tuomi įrodėme, kad mes ga
lime juos pralenkti ir\būti 
pirmoje vietoje. \

Aš. dalyvauju “Laisvės” 
vajuose nuo 1954 metų. Gal 
būt nesu toks sugabus, kaip 
kiti, bet kiek galiu, tai 
stengiuosi. Pamenu, kad 
nuo to laiko jau 28 “Lais
vės” skaitytojai mirė, vien 
Waterburyje 20, o 8 arti
muose miestuose ir mies
teliuose —Tor ringtone, An- 
sonijoje, Bristolyj ir kituo
se, mat, apylinkės miestai 
vajuose dalyvauja kartu su 
Waterburiu.

Pereitą, vajų nuo skaity
mo atsisakė 4 skaitytojai. 
Tam buvo įvairių priežas
čių. Pirmesniame vajuje 
mes gavome 16 naujų skai
tytojų, o pereitame bus 
gauta daugiau, nes vien 
Water būryje gavome 11 
naujų skaitytojų. Kiek ga
vo L. Žemaitienė Hartfor
de, J. J. Mockaitis Bridge- 
porte, Maršalas Torringto- 
ne ir kiti vajininkai naujų 
skaityojų, tai dar nežinau.

Kurie pirmiau vajuose 
dalyvavo, tai jie dalyvavo 
ir pereitame, išskiriant pir
mąjį vajįninką Petrą Na- 
miką. Po jo pirkioje vietoje 
vąjininkų buvo Petras Bo- 
kas, M. Ciplijauskas, L. 
Monkienė, L. Žemaitienė, o 
kada Žemaičiai persikėlė į 
Hartfordą gyventi, tai nuo 
1945 m. vajaus priešakyje3 
buvo M. Svinkūnienė. Po 
to stojo Waterburio vaji
ninkai, kuriems nuoširdžiai 
talkininkavo ne tik mūsų 
miesto p a ž a n g iečiaį, bet 
gelbėjo L. Žemaitienė, M. 
Svinkūnienė, J. J. Mockai
tis iš Bridgeporto, Mar
šalas iš Torringtono, J. J. 
Ynamaitis iš Naugatuck, 
A. Macijauskas iš Stamfor- 
do, Jonas S. iš Waterburio, 
Urbiūtė ir daugelis kitų. 
Tariame širdingiausią pa
dėką visiems ir visoms, ku
rie mums gelbėjote..

J. Strižauskas

Havaną. — Kubos svei
katos ministras sako, kad 
Kuboje nėra polio (vaikų 
ligos), apie kurią korespon
dentams kalbėjo prez. Ke
nedis

...............I I W l ■■■!■! I ■■■ ĮWII III I I —IIIUIIIlĮl................
M -A 4 »Vis I' 4* t * » •»

4 p.--Laįsye (Liberty)—PenkL, kovo (March) 17, 1961
«>



Žinios iš IJetniros JUOZAS LABĖIKA

Hidroelektrologines
4 tarnybos laive

Klaipeda.—Laivo “Ne- 
ringą” įgula kasdien siun
čia iš j ū r o s informaciją 
Vilniaus, Klaipėdos ir Ka
liningrado , hidrometeorolo
gijos biurams. Tačiau lai
vo moksliniai darbuotojai 
užsiima ne tik tuo.

—Mums pavesta vykdyti 
tyrinėjimus pietinėje Balti
jos jūros dalyje, — pasa
koja laivo inžinierius Leo
nardas Jackūnas.—Čia mes 
tiriame jūrų sroves, van
dens temper atūrą, vėjų 
kryptį ir stiprumą, jūros 
bangavimą ir švytėjimą, 
debesų judėjimą bei kitus 
reiškinius.

1961 metais “Neringos” 
įgula padės Nidos hidrome
teorologinei stočiai tyrinėti 
pakrantės zonoje jūros ban
gavimą audrų metu.

Namai jaunavedžiams
VILNIUS. — K. Būgos 

r gatvėje statomas viešbučio 
tipo keturaukštis 88 butų 
gyvenamasis namas. Kiek
viename jų bus įrengtas 
kambarys ir nedidelė vir- 

Namas skir i a m a stu ve.
jaunavedžiams 
statybos vai d 
vas pasižadėjo šį narna ati
duoti naudotis antrame ket
virtyje.

Artimiausiu laiku numa
tyta greta pastatyti dar 
vieną tokį 150 butų namą.

Jaunavedžių - statybinin
kų namai statomi pagal ti
pinius projektus, kuriuos 
paruošė Kauno projektavi
mo institutas.

Paroda, skirta 
Liudvikui Rėzai 

KAUNAS. — Respubliki
nėje bibliotekoje atidaryta 
paroda, skirta Liudviko 
Rėzos 185-osioms gimimo 
metinėms.

Trijuose parodos sten
duose eksponuojama 1814 

metais vokiečių kalba iš
leisti Rėzos prisiminimai iš 
Napoleono žygių, kuriuose 
dalyvavo pats autorius, 'Rė
zos surinktų 
“Dainos oder 
Volksilieder,” 
Karaliaučiuje
1903 metais Sankt-Peter
burge išleista “Lietuviška 
chrestomatija” ir kiti leidi
niai.

Parodoje matome tarybi
niais metais gražiai išleistą 
fotografini L. Rėzos lietu
vių liaudies dainų rinkinio 
egzempliorių, periodi n i u s 
leidinius., kurių tarpe yra 
platus straipsnis apie Liud
viką Rėzą — pirmąjį K. 
Donelaičio raštų leidėją.

dainų knyga 
Litausche 
išspausdinta 

1825 metais.

Jaukūs paukščiai myli sa
vo globėją Joną Visockį ir 
visą būrį jo padėjėjų.

Įėjęs i fabriko kiemą, pa
sijunti lyg į sanatoriją ar 
poilsio namus patekęs. Ko- 
toniečiai fnyli savo fabriką 
ir stengiasi, kad jis atrody
tų kuo gražiau, kuo jau
kiau — ir saviesiems, ir 
svečiams.',•

Lietuvos kinostudijoje
Pastaraisiais metais jau

na lietuvių kinematografija 
pasiekė nemhža rimtų lai
mėjimų. Filmai “Tiltas” 
ir “Adomas nori būti žmo
gumi” plačiai žinomi visa
sąjunginiame ekrane, o fil
mas “Gyvieji 
sėkmingai atstovafvo tary
binę kinematografiją kino 
festivalyje Karlovy Varuo
se. Dvejus metus iš eilės 
Lietuvos kino studija laimi 
pagrindinę premiją — “Di
dįjį gintarą” — Pabaltijos 
respublikų sir Baltarusijos 
filmu festivaliuose.

Šiemet Lietuvos kinema
tografininkai sieks naujų 
laimėjimų savo darbe. Pa- 
gr indi n is s t u d i j os k ū ry bi n i o 

'vo uždavinys — ūž
iu išleisti j ekranus 

tūlius filmus, prade-
* aI

. GU

v y riai”

N a u j as plačiae kranin is 
kinas Mažeikiuose*

tus pernai — “Kai susilie
ja upės” ir “Mirties kai
mas.”

Artimiausiu metu pradės 
darbą kūrybinė grupė, kuri 
šiemet turi pasiruošti nau
jo meninio filmo “Vyturys 
—žemės paukštis” kūrimui. 
Grupei vadovauja režisie
riai V. Dabašinskas ir M. 
Giedrys. Scenarijų filmui 
parašė A. Jonynas ir J. Po
žėra. Tai bus filmas apie 
šių dienų lietuvišką kolūki
nį kaimą, apie jaunimo vie- 

moralinį 
kartos

tą gyvenime., jo 
veidą, vyresniosios 
ir jaunimo atstovų drau- 
gystęyir bičiulystę.

Neseniai stadijos 
taryba priėmė 
mo “Viešpats ski 
scenarijų, parašyt 
Žalakevičiaus ir 
G. Kanovičiaus, 
tu V. Žalakevičius jau ruo
šia filmo režisūrinį scena
rijų. Jį filmuos operato
rius A. Mockus, šukūręs 
filmą “Adomas nori būti 
žmogumi.”

' Tolesniuose studijos pla
nuose — pasiruošimas fil
mo “Komjaunuoliai” pasta
tymui pagal V. Mozūriūno 
scenarijų.

Šalia meninių filmų kū
rimo studija dubliuos į lie-

meno 
eninio fil- 

mumis”

Džiugu ir šeimininkams, 
ir svečiams

Kaunas. — Eketėje tirš
ta žuvų. Sidabni blykčioja 
Opalai, juoduoja karosų 
nugaros. Žuvys nebijo 
žmonių, nuo jų nesislepia, 
inth maistą beveik iš rankų.

Tokį reginį galima pama
tyti ne ežere ir ne upėje, 
o “Kotono” fabriko kieme. 
Darbininkai įsirengė nedi-

- delį tvenkinį ir augina ja
me žuvis.

“Kotono” fabrike daug! tuvių kalbą geriausius ta- 
gamtos mylėtojų, prade-ii’.V'binius ir užsienio filmus, 
dant direktoriumi S. Jasiu-' <urs JGno aPybraizas ir ki-
kaičių, baigiant eiliniais 
darbininkais, Jie pasiryžę 
paversti savo fabriką tikru 
sodu. Daug širdies į darbą 
įdeda įmonės mičiurininkas 
Juozas Kvalkauskas. Jis 
augina šiltadaržyje gėles ir 
vasarą fabriko kiemą nu
kloja margaspalvių žiedų 
kilimais. Prižiūri jis ir de
koratyvinius medžius, obe
lis, ošiančias po pačiais 
fabriko langais. Žiemą gė- 
į^s žaliuoja visuose ce

chuose.
Dešimtys karvelių gyve

na tiesiog cecho pastogėje.

Miręs šių metų vasario
21 d., Rochester, N. Y.

bostonas ir apylinkė
Geras buvo apskričių, 

komitetų posėdis
Kovo 12 d. atsibuvo bend

ras apskričių z komitetų ir 
šiaip veikėjų susirinkimas. 
Dalyvavo vii'š 20 asmenų. 
Tai būVo rimtas ir kon
struktyvus pasitarimas va
sariniam veikimui.

Nutarta bendrai vykinti 
apskričių naudai gegužinę 
birželio 18 d., Maple parke, 
Lawrence, Mass. Dainų 
programai pildyti kviesti 
broektoniškius dainininkus, 
ir kviečia LLD Centro pir
mininkę K. Petrikienę, kad 
prakalbą pasakytų.

Antras dalykas, gerai iš- 
diskusuota, kaip pasekmin- 
giau surengti didįjį spau
dos pikniką pradžioje lie
pos mėnesio. Jurgis Šimai
tis pranešė, kad jau parką 
paraudavęs ant liepos 4 d., 
bet čia posėdžiautojų dau
guma pageidauja ir rokuo- 
ja liepos 2 d., sekmadienį 
kaipo tinkamiausią dieną. 
Vėliau bus pranešta tikrai, 
kuri bus diena. Išrinkta 
pikniko gaspadoriai. Mote
rų specialių valgių stalu

Nuoširdi padėka
Mano tėveliui, Senam 

Vincui, mirus kovo 2 d., no
riu padėkoti “Laisvei’* už 
taip greitą pranešimą drau
gams, kad tiek daug phila* 
delphiečių atsilankė sekma
dienio vakąrą į šermenis ir 
išleistuvėse pirmadienį; Dr. 
A. Petrikai ir drg. A,. Bim
bai už širdingus atsisveiki
nimo žodžius Ramanausko 
koplyčioj., ir drg, Pranai
čiui už paskutinius žodžius 
C h e 11 o n Hills koplyčioj, 
taipgi grabnešiams ir paly
dovams į paskutinę poilsio 
vietą, Nors tėvelis prašė, 
kad draugai nedarytų kaš
tų pirkdąmi jam gėlių, bet 
mums buvo malonu matyti, 
kad draugai ir giminės vis- 
tiek papuošė jo karstą. Dė
kojam už gėles draugams 
Jonui ir Katie Veicekaus- 
kams iš Binghamton, N. Y., 
draugams Laurynavičiams 
ir Balčiauskams iš Phila- 
delphijos^ir giminėms Kris
tinai ir Dr. z Stanislovai- 
čiams, Mildai ir L. Bakus 
iš Waterburio ir Barbutei 
Macilevičius iš Floridos.

Taipgi labai įvertina-; 
me ir širdingai dėkojame; rūpinsis bostonieteš. Į_pi;O 
visiems draugams, L___  _
mūsų šeimai tiek daug sim-1 vės

St. Petersburg Fla.
Floridoje būdamas buvau 

Miami ir kitur. Girdėjau 
žmones kalbant, kad vie
niems geriau patinka Mia- 
mis mieste gyventi, o ki
tiems kitur. Man, asmeni
niai tai geriau patiko St. 
Petersburge bet tai kiekvie-J 
no gali būti skirtingas pa
sirinkimas.

Atvykau į St. Petersbūr- 
gą. Vasario 25 d. vietos pa
žangūs lietuviai rengė pie
tus, o kaina tik $1.25. Pa
rengimo vietoje norinti ga-j 
Ii pasišokti, iš lietuvių ran-j laiškais ir atvirutėmis, 
dasi ir muzikantas.. Paren- ' 
girnų svetainė tinkama ir viešai padėkoti Lietuvoj lų išvažiavimas į T. Lietu- 
su patogumais. Žmonių at- Tarnau ir Vaivutskui, kad vą sulaikė. Tad šiemet jau 
silankė apsčiai, bet pietus j jie per visą laiką, kai ma- būtinai.

kurie1 gramą bus kviečiama “Laiš- 
’ i” red. R. Mizara ir nau- 

patijos išreiškė per spaudą, • jorkiečių dainininkų gru- 
! pe. Jau praeitais metais bu- 

Tuo pačiu kartu norime vo norėta turėti jas, bet tu-

Jau du TSRS Erdvių 
laivai nusileido

Maskva. —- TSRS prem
jeras Chruščiovas kalbėda
mas Akmosinske, Kazachų 
respublikoje tarų) kitko pa
reiškė: “Jau laikas visai 
netoli, kada Tarybų Sąjun
gos Erdvių laivas su žmo
gumi skraidys aplinkui že
mę”.

Tuo kartu TSRS moksli
ninkai sako, kad jau du ta
rybiniai Erdvių laivai sėk
mingai nusileido ant žemės. 
Pastarasis buvo šių metų 
kovo 9 d. su “černiuŠka” 
šunimi.

TSRS mokslininkai sako, 
kad jie jau pasiekė to, kad 
į erdvės iššautas laivas be 
jokio pavojaus galimas šu

gvązinti ant Žemės, o tai • 
užtikriną saugų žmogaus 
grąžinimą.

Washingtonas. — J. G. 
Parsons, JAV Valstybės 
sekretoriaus pagalbi n i n- 
kas ir specialistas Tolimų
jų Rytų reikalais, sako, 
kad Jungtinės Valstijos 
siųs dar daugiau ginklų ir 
amunicijos Bouno Oumo 
“valdžiai”. Jis sake, kad 
JAV prie to ragins ir ki
tus SEATO narius.

Londonas,
vyriausybė vis mano 
pavyks Laose baigti karą 
ir grąžinti neutra 1 i š k ą 
princo Phouma valdžią.

Anglijos 
kad

Havana. Penkiolika 
tarybinių technikų atskri- ” ) 
do į Kubą.

Baltimore, Md.
Balandžio 9 d. LLD 25 kuopa rengia naujų iš 

Lietuvos filmų rodymą. Jie bus pirmu kartu rodomi 
Ballimorėje. Gražys, spalvoti ir įdomūs filmai. Jų 
pavadinimai: 1 — “Atlante,” (žvejų gyvenimas), 
2 — “Lietuvos Menininkų ir Literatūros Dekada 
Maskvoje,” 3-—“Tarybų Lietuva,” 4 —“Dainų šven
te Lietuvoje.”

Mylintieji matyti Lietuvos gyvenimą ir įsigyti ge
rų įspūdžių pasižymėkite dieną ir laiką—

Filmai bus rodomi, salėje
703 Potica St., sekmadienį, balandžio 9 April, 2 vai.

Įėjimaš nemokamas. Kviečia Rengėjai

gavo tik 146, kitiems neuž
teko, nes rengėjai nesitikė
jo tiek publikos.

V. Andrulis kalbėjo apie 
organizacijas ir spa ūdos 
svarbą. Nors čionai lietu
viai daugumoje pensinin
kai, jie finansais paremia 
pažangiųjų spaudą.

-Vasario 27 d. Dr. Stani- 
šlovaitis ir jo žmona paro
de jų pačių- nutrauktus pa-i 
veikslus Lietuvoje. Paveiks-; 
lai įdomūs, malonu buvo 
juos matyti. Žmonių buvo 
virš 150. Stanislovaičiai 
užsitarnauja pagarbos. Jie 
būdami Lietuvoje nutraukė 
paveikslus ir plačiai ameri
kiečiams parodo.

St. Petersburge lietuviai 
daugumoje senukai. V Įsigi
ję namus, gerai susitvarkę 
ir pasitenkinę. Jie sako, 
kad jiems geriau ir svei
kiau gyventi čia negu šiau
rinėse valstijose. Moterys 
amžiumi jau nejaunos, bet 
darbe jos jaunos. Parengi
mams paruošia daug ir ska
naus maisto. Tai jų dar
bas, jų energija sutraukia 
tiek daug svečių į parengi-

no tėvelis- sirgo, jam raši- Trečias dalykas, Tai čia
nėjo, o mirus atsiuntė į pat. būsimas LLD 7-tos Ap- 
spaudą simpatijos telegra- skrities jubiliejinis banke- 
mas. Aš dar pati tėvelio tas-pietūs 1 vai. dienos lai- 
giminėms į Lietuvą tik ren-j ku kovo 26 d., Worcester, 
giausi pranešti apie jo mir-!Mass. Paaiškėjo, kad visos 
tį, kaip jau kovo 13-tą su-i didesnės kolonijos rengiasi 
laukiau užuojautos laiškus skaitlingai dalyvauti. LLD 
nuo jų, nes jie sužinojo ko- 11 kp. visą pietų darbą at-

Privažiavimas busu 20-tu Dundalk
2 blokai nuo 4900 Eastman Avė.

------- ---—...........................................
------- — ....... T"

•ašy tojo
N4Q_.jne~Tmus, nuo kurių spaudai ir

organizacijoms būna finan
sinės paramos. Man būnant 
St. Petersburge oras buvo 
geras, šiltas apie 80 laips
nių.

Aš buvau apsistojęs pas 
Petrą ir Anną Navickus, 
2908 Beach Blvd., Gulf 
Porte. Jie mane gražiai 
priėmė. Sakė, kad jeigu ir 
kiti, kurie neturi pas ką at- 
atvažiuoti, pas juos atvyks, 
tai bus priimti.

Anthoiiy J. Orlen,

vo 4-tos rytą per radiją, o 
popietėj skaitė “Tiesoj.” 
Simpatijos laiškas atėjo tą 
p.aęią dieną 'ir' nuo Kosto 
Stikliaus iš Lietuvos, su ku
riuo tėvelis susirašinėdavo.

Taipgi esame dėkingi 
tiems draugams, kurie 
ragino draugus tėveliui ser
gant jo nepamiršti ir jam 
parašyti, tiems daugeliui 
draugų, kurie rašė laišku
čius ar siuntė atvirutes jam 
ir kurie aplankė jį. Nori
me, kad jie žinotų, jog tas 
jam daug vilties ir sustip
rinimo pridavė. Norėjau se
niai viešai padėkoti, ki
tiems parašiau atsakymus, 
bet daugeliui liko neatsa
kyta. '

Turėti tiek daug širdin
gų ir atjaučiančių draugų, 
kiek jų turėjo mano tėve
lis, Senas Vincas, yra di
džiausia garbė, ir jo nete
kus mūsų širdims didis su
raminimas.

Duktė Elzbieta
Vyras Fredis
Anūkai Jean ir Frank 

Gibbstown, N. j.

liks. Programoje dalyvaus 
A. Bimba iš NaujorkO. 
Banketas bus nepaprastas. 
Kviečiama visi dalyvauti.

TSRS MOKSLINĖJ 
išplaukė tyrinėti 
Vladivostokas. — Tarybų 

Sąjungos mokslininkai iš
plaukė dviemis laivais tyri
nėti romų ir kitokių jūri
nių gyvūnų migraciją. Jie 
tyrinės Japonų jūroje ir 
Lediniuotame didjūryje.

KAI

Lawrence, Mass., ir Apylinkė
Šaunus

BANKETAS
RENGIA MAPLE PARK BENDROVĖ

Sekmad., Balandžio 9 April
Pradžia 1:30 popiet

Tai bus pilonas šių metų pavasarinis parengimas— 
Atidarymas Maple Parko

Bus Maple Parke, Methuen, Mass.
Visi būkite šiame bankete, nes viskas priruošta 

aptarnavimui gerais pietumis. 
Kurie nebūsite, gailėsitės.

Kviečia Rengėjai

f i

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS
Rengia A. L. D.L, D. 7-toji Ap skritis kilniam paminėjimui

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

Įvyks Sekpiadienį

no žurnalus. Vienas ge
riausių kino apyb r a i z d s 
meistrų operatorius V. Sta- 
rošas ir s c e n a r i s tas L. 
Braslavskis ruošiasi kurti 
filmą apie jauno Tarybų 
Lietuvos miesto — Naujo
sios Akmenės — gyvenimą. 
Įdomi žada būti spalvota 
apybraiža apie lietuvių 
liaudies meną, kuria fil
muoja režisierius L. Macu
levičius. Studijos dokumen
tinių filmų kūrėjai išleis j 
ekranus 48 kino žurnalo 
“Tarybų Lietuva” nume
rius.

Nauja specialybe \
Įvairios pramonės šakos 

vystomos Tarybų Lietuvo
je. Reikia joms ir kvalifi
kuotų, puikiai išmanančių 
reikalą specialistų. Į tai 
atsižvelgiama Kauno Poli
technikos institute. Šioje 
aukštojoje mokykloje - suda
ryta suvirinimo technologi
jos ir įrengimų specialybes 
grupė. 1962 metais Poli
technikos institutas išleis 
pirmąją naujos specialybės 
inžinierių ląįdą. •

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt, kovo (March) 17,1961

Flynn yra Komunisty 
partijos pirmininkė

New Y orkas. --Sausio 
32 d. mirė Eugene Dennis, 
JAV Komunistų partijps 
pirmininkas. Dabar parti
jos Centralinis komitetas, į 
pirmininkės vietą išrinko 
seną kovotoją Elizabeth 
Gurley Flynn.

!E'. G. Flynn iš profesijos 
yra „ mokytoja. Ji į darbi
ninkų judėjimą įsijungė jau 
1906 metais ir, nepaišant 
persekiojimų iš jo nepasi
traukė. 1955 metais ją, kar
tu sa kitais vadais, buvo 
nuteisę trims metams kalė
jimo. .' . I
.E, G. Flynn sakė, kad 

Komunistų paftija yra mū
sų šalies dafbo žmonių par
tija ir už jų reikalus kovo
ja. ; . , . . ’ .

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

> • • ' • i ■

Į banketų 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. difeną * Įžanga. $2.00 asmeniui

Gerbiamieji! ........ x
Labai prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kui‘ie atvyksite iš to- 

liau, praneškite'laišku, Mėse atvyks tate; u komisija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskeviėh, 29 Etfdicott St., Worcester, Mass.

■ šis banketas yra rengiamas , ant plačios Skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį. pokylį iš visur

Rengėjai



Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius .

! doj gimusi lietuvaitė, kal-
1 banti lietuviškai net be ak- 

“Tėviš- cento, vargiu Rūta Lee, vai- 
meilūžės vaidm e n į 

naujame suKamame Holly- 
nuo woodo filme “Operation

Staiga mirė “Tėviškės 
žiburių” redaktorius

Adolfas Šapoka, 
kės žiburių” (Toronte) re-1 dina 
daktorius, mirė kovo 9 d., 
prie pat redakcijos, nuo woodo filme 
širdies smūgio. Dr. Šapoka Eichmann”, 
paliko našlę, suaugusią! 
dukrą ir nemaža draugų.

Nevienodai vertina 
lietuvio dramą

A. Landsbergio drama 
“Penki stulpai turgaus! 
aikštėj”, pirmu kartu pa
statyta kovo 5 d., Niujorke, 
angliškos spaudos buvo pa
sitikta labai nevienodai. 
Panašiai kaip ir lietuviškoj 
spaudoj. Jei šio laikraščio t • . • % i n > • a T 1

Akstino ir Remeikos 
parodos

Dailininku Juozo Aksti
no ir Vytauto Remeikos pa
rodos įvyks Čikagoj Jauni
mo centre pradedant kovo

Naujas prof. Kolupailos 
veikalas

Prof. Steponas Kolupai- 
! la išleido anglų kalba 976 

kritikas kaltino A. Lands-; psl. veikalą “Hydrometri- 
bergi užsistojant “pokario j Jos Bibliografija”. (Užsisa- 
bandrtus”, tai 
Pliko, po lietuviškos dra
mos versijos, Alantas, ir 
kiti, dramą laikė “pro-ko- 
munistine”.

“Journal American” dien
raščio kritikas sako: “Dra
mos turinys rutuliu o jamas 
vykusiai ir apgalvotai... Šis 
penktas vaidinimas Gate 
repertu arini ame 
pagirtinas visų 
nastatvmų tęsėjas. 
Landsbergį, atrodo, 
trirdėsime ir labai palan
kiai.” Teigiamai apie “Pen
ktus stulpus” pasisakė ir 
N. Y. World Telegram”. 
Blogiausiai apie “Penkius 
stulpus” atsiliepė “T h e 
New York Times” ir “The 
New York Herald Tri
bune”, dviejų įtakingiausių 
dienraščių kritikai. Pirma- 
sai tvirtina, kad nors vaidi- . 
nimo tema yra tikrai tra- 

| giška ir universali, auto
rius nesugeba jos išreikšti. 
Kritikui nepati n k a nei 
“įmantriausia anglų proza 
bet kada girdėta off-Broad- 
wayjaus teatre”. “Hėbdld 
Tribūne” kritikui drama 
esanti perkrauta. Dienraš
čio “The New York Post” 
kritikė randa, kad Lands
bergio drama “gal prigyti], 
Amerikos universitetiniuo
se teatruose, bet greičiau
siai bus nuobodi eiliniam 
Niuiorko žiūrovui.”.

(Dėl “Penkių stulpų” 
formos “N. Y. Timeso” 
kritiko nuomonė supuolė su 
anksčiau paskelbta “Lais
vės” kritiko nuomone. Pa
ties “Penkių stulpu” turi
nio “N. Y. Times” kritikas 
nelietė; jis jo ir nesuprato. 
O kai dėl Alanto: sergan
čiajam komunizmo baimės 
liga komunizmas vaidenasi 
kiekviename žingsny. Be to, 
Alantas Landsbergiui ir 
pavydi. “Penkius stulpus” 
reikia skaityti didžiuliu 
fiasco, nežiūrint to, kad 
“veiksniai” juos premijavo. 
Jei A. Landsbergis nori tu
rėti pasisekimo dramatur
gijoj. tegu jis toliausiai at-

• sisieia nuo “veiksnių”. 
Jis dar jaunas. Po šios ne
sėkmės, jei jis sčyrai dirbs, 
tai susilauks ir sėkmės.
—Red.) \
Mines Mykalojų Čiurlionį

Lietuvių tautos kūrybi
nis genijus Mykalojus Čiur
lionis bus paminėtas gražia 
programa Carnegie En
dowment salėj (United Na
tions Plaza ir 46th gatvėj), 
kovo 25, šeštadienį, 6 vai. 
vakare. Programoje—And
rius Kuprevičius, žinomas 
pianistas, iš Clevelando, 
skambins Čiurlionies kom
pozicijas, Aleksis Rannitas, 
iš Niujorko didžiosios bib
liotekos, skaitys paskaitą.

Vaidina filme apie 
Eichmanną-žudiką

Rūta Kilmonytė, Kana-

; “pokario i jos Bibliograiiia". (Uzsisa- 
prieš kiek > koma per University of 

Notre Dame, Indiana, 
USA). Knygai įžangą pa
rašė universiteto rektorius. 
Veikale nemaža naujenybių 
ir eiliniam vartytojui. Pav. 
įžangoje sakoma, kad pa
sauliui Eigipto hidrometri
nes paslaptis atidengęs ku
nigaikštis Mikalojus Kris
tupas Radvila (Našlaitėlis). 
Jis lankėsi Eigipte 1583 
metais ir aprašė savuosius 
įspūdžius knygoi apie ke
li o n e s. Iš lietuviškųjų 
mokslininkų veikale d a r 
minimi: L. Mižutavičius- 
Mingaudas, J. Macevičius, 
J. Stanišauskas, K. Krauie'- 
lis. V. Marčėnas, J. Kriš
čiūnas, Pilkauskas. M. La- 
sinskas, J. Burneikis ir kt.
Plačiai komentuoja “Vora

tinkliai draikėsi'be vėjo”
Vytauto Sirijos Giros ro

manas “Voratinkliai drai
kės be vėjo” susilaukė išei
vijoj pasisekimo. Susidomė-

teatre ir
praėjusių

Anie
dar

neaiškina, kaip tai laisvoj | 
Amerikoj, kur skelbiama 
išsireiškimo ir spaudos 
laisvė, prieš 25 metus buvę 
“tautos vado” kulto minis
terial ir diplomatai gali im
ti ir atšaukti salę? Kokiu 
pretekstu, kokiais įrody
mais?. Toliau tik informuo
ja, kad taikos teisėjas jau 
atmetęs grupės ieškinį už 
padarytas išlaidas. Gal dėl 
to, jog gruoė atėjo be advo
kato, o anie su advokatu. 
Komitetą atstovavo “cenzo
rius” J. Audėnas, liaudinin
kas. ir P1. Četienė, sekre
torė.
Muzikui V. K. Banaičiui 

metai
Kauno Kon- 
direkt o r i u ‘ 

Kaziui Vik

65
Buvusiam 

servatorijos 
komnozitoriui
torui Banaičiui neseniai su 
ėjo 65 metai amžiaus.

Iš Aido choro pamokų
Kovo 10 d. choras vėl tu

rėjo pamokas, 
operetėj “! 
dainas. Laike 
buvo svarbus 
m as.

Visi žinome,

praktikavo 
aporožiętis” 
pertraukos 
pasikalbę j i-

kad Chica- 
goje įvyks L.M.S. suvažia
vimas. Pranešta, kad jau 
yra numatyta grupė meni
ninkų — šeši, — kurie at
stovaus New Yorką in apy
linkę: .kvartetas, solistai, 
choro, mokytoja M. Stens
ler. Juos reikia pasiųsti 
Chicagon. Delegacija buvo 
°horiečių karštai užgirta.

Reikalas
pasidarys daug, 
das nutarė surengti 
rum burųm” 
vakarą, kovo 25 d 
Kult, centre.
skani vakarienė. Tikiu, kad 
M. Stensler, kuri daug ir 
rūpestingai darbuojasi me
no srityje, sudarys gražią j g i u o s

svarbus, lėšų
Todėl Ai- 

šu- 
šeštadienio

., Liet. 
Bus duota

Prakalbos ir iš Lietuvos 
paveikslai kovo 19 

-,č- ----r
S-ekmadienį, kovo 19 d.,'.miestus, ūkius 

“Laisvės” salėje/ vinuAc
Parke, įvyks prakalbos irivą, 
Lietuvoje trauktų paveiks-; žiu. 
lų rodymas. Kalbės Anta-į taipgi rodys Lietuvoje ir 
nas Bimba dienos klausi-1 Paryžiuje trauktus paveiks- 
mais. Paversiu 
rodys Am iii ja 
čienė, 1959 m. ] 
buvusi Lietuvoje, 
me, pav-eiksluose

ir įvairias 
Ozone'kitas vietoves, taipgi Mask- 

penhageną ir Pary- 
rena Babar skaitė

Pradžia 3 vai. popietYuškevi-
kaip turistė i Rengia LLD 185 kuopa ir 

Matysi-i kviečia visus šiame svar- 
Lietuvos i biame parengime dalyvauti.

LLD 1 kp. uždaviniai
Kovo 10-tą atsibuvo L i 

teratūros Draugijos pii 
mesios kuopos 
mas. Jis buvo
nariais, bet brandus 
bais. Daug atlikta 
mais reikalais.

Vai dybos r a por tas 
ja, kad kuopos reikalai 
rai stovi. Iždas stiprus. I 
Nariai neblogai moka me-į 
tines. Tiesa, turime ir to-l 
kių, kurie mėgsta būti pas
kutiniai su metinėmis. Jau 
žengiame į antrą metų ket
virtį, dabar laikas atlikti j 
nario užduotį, atsiteisti į | 
organizaciją.

Skaitytas “Vilnios” laiš
kas ir priimtas. “Vilnies” 
reikalams paskirta iš iždo 
$15 ir nariai sudėjo keletą 
dolerių. Kiti nariai vėliau 
įteiks savo don Į.

LMS suvažiavimo reika-

Matykite Lietuvą I LLD 2-osios Apskrities 
spalvuotuose filmuose i konferencija gegužės 7

ELIZABETH, N. J., ir j Lietuvių Literatūros Dr- 
apylinkės lietuviai turime;jos Antros Apskrities meti- 
puikią progą pamatyti ža- i nė konferencija yra šau- 
vingus filmus kovo 25 d., Ikiama gegužės 7-tą d., 11 
Rusų Klubo salėje, 408 Į tą. valandą ryto, “Laisvės 
Court St. 
landą

NAUJAS SAVININKAS . 
BUVUSIOJE KAPICKO 
BAR & GRILL VIETOJE
Petras Kapickas, dėl 

sveikavimo, atsistatydino yš 
Bar & Grill biznio. Jo biznį 
nupirko per keletą metų 
buvęs jo pusininkas Vincas 
Sodaitis. r

Šį penktadienį, kovo 17 
d. Vincas Sodaitis turės 
šaunią parę biznio perėmi
mo proga. Kviečia visus at
silankyti ir susipažinti su 
nauja tvarka, nauju drau
giškumu aptarnavimui kos- 
tumerių ir visiems linksma 
atmosfera jo užeigoje. Įsi- 
tėmykite’* antras?.: Ten 
Eyck Bar & Grill, 32 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

La Paz. — Boliviia prašo 
iš Jungtinių Valstijų $20,- 
000,000 pagalbos.

Klubo salėje, 408 Į tą valandą ryto, “Laisvės” 
Pradžia 7-tą va-įšalėjo, 102-02 Liberty Avė., 

vakare. Matysime Į Ozone Park, N. Y.
Lietuvos miestūs

| programą. Išrinkta komisi-1 Vilnių, Kauną
susirinki- j 
vidutinis!

dar-

jimas toks didelis, kad juos.]us prisiminus, nutarta pa- 
p “Pergalės” per- remtj šią kultūros nešėją, 

spausdina aršiausias kultu- skyrė j co 
"■ perkėlimui

ištisai iš “Pergalės”

rinio bendradarbi a v i.m o 
priešininkas Jon. Kardelis. 
Romanas vaizdingai anrašo 
dabartini gyvenimą Lietu
voj, iškelia buržuazinės ide
ologijos blogybes.

Pripažino?
Tautininkai savo laikraš

ty turi jtjokų skyrių, kuria
me sako: “Plintant kultū
rinio maininka v i m o su 
kraštu idėjai ir daugėjant 
kultūrmainių (Dėkojam Ci
cėnui už naują terminą) 
skaičiui...”

Kad tai ne juokai, rodo 
betgi gana isteriškas raši
nys pranciškonu laikrašty 
Brooklyne, vardu “Kraitį 
rengia — piršliai lankėsi”. 
Straipsnio autoriaus supra
timu. Tarybų Lietuvos va
dovybė neturi nieko dau
giau ką veikti, kaip tik' 
pirštis karo pabėgėliams 
imigrantams. Girdi, dėl to 
tai Amerikon atvažiavęs į 
Vašingtoną TSRS pasiunti
nybės antruoju sekreto
rium Laurynas Kapočius, 
tik dėl to buvo atkomandi- 
ruotas Laurinčiukas (!). 
Kitu piršliu, tik pamanyki
te, buvo ir rašytojas M. 
Sluckis!.. Esą, jis ieškojęs, 
o ne atvirkščiai, ryšių su J. 
Kreivėnu, E. Šulaičiu, A. 
Landsbergiu ir A. Baronu... 
Pranciškonams vilioj i m u 
atrodė Sluckio neva tai 
nuomonė, kad išeivijos in
telektualai galėtų būti kvie
čiami Lietuvon apsilankyti. 
Taipgi informuoja, kad 
“Baltijos Laisvės Komite
tas (išlaikomas sauva- 
liškai ir be teisinio pagrin
do) atsakė salę grupei lie
tuvių, kurie ruošė kultūri
ne tema paskaitą “Realiz
mas muzikoj”. Paskaitą tu
rėjo skaityti Jurgis Mačiū
nas. Pranciškonai betgi
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Tokio. — Kasyklose įw- 
ko sprogimas ir žuvo 71 
žmogus.

Antrą apskritį sudaro 
Didžiojo 

apylinkės
•’ Klaipėdą, j^ew Jersey ir

' Palangą, -D r u s k i n inkus, > New Yorko ir
Kapsuką ir kitus, taipgi; LLD kuopOs — vise' 12 kuo- 

. _ * /_, žvejųĮ

ja suruošimui pobūvio.
Meno svarba glūdi kiek-1 

vieno žrfingaus širdyje. Me- kolūkiečių gyvenimą, : 
nas neturi ribų. Jis yra la- gyvenimą. Matysim ir gir- 
bai gerbiamas visame pa-įdėsim dainuojant chorą iš 
šaulyje. Visi mes mylime' dešimties tūkstančių balsų. - • — • I___ Y T — • VI , • V 1 . •

reikalams $15, o 
aidiečiu gru

pės į Čikagą — $10.
Kuopą atstovaus LMS’^0^ 

suvažiavime K. Rušinskie- 
nč, ilgametė kuopos iždi
ninke, vykstančių į Čika
gą aidiečiu grupės dalyvė.

Parengimų komisija ža
dėjo pavasariop dar su
rengti vieną pobūvį. Ji jau 
dabar rūpinas vasarinio 
pikniko reikalais. Susirin
kimas pasisekė, kad 
ką rengti vis^ T J D 
bendrą. KomD’U. 
greit ras piknikui 
kvies kitas kuopa 
ti prie 
pikniko.

Kuopos susirinkimas bus 
balandžio 14 dieną. Visi 
nariai dalyvaukime ir nau
jų narių įstoti atsiveskite.

Vienas Jūsų

bylo- v v ,o j meną, džiaugiamės juo, ke-į šokėjus šokant is keturių
i liame jį, remiame, augina-: tūkstančių šokėjų ir daug
i me, suprantame jo reikšmę. Į kitų Įvairenybių.

Labai būtų gražu, kad I Taipgi mėgstanti gerus 
visi meną ir progresą my-1 pasiskaitymus galėsite įsi
imtieji dalyvautumėte šia- gyti gerų knygų.
me Aido gražiame paren- Tie filmai bus rodomi ir: 
gimė. O parama eis pasiun-i Philadelphia, Pa., Lietui 
timui delegacijos Chicagon. vių Republikonų klube ba- 

Organizacijos, ir pavie
niai, kurie dar neprisidėjo- 
te, malonėkite nedelsiant 
atsiliepti. Dalis ju pridavė 
savo aukas. Vieni jas pažy
mėjo kaip sveikinimą LMS, 
kiti kaip kelionės kaštų I 
padengimui.

Aukos, kurios yra ski
riamos keliones lėšoms pa
dengti, eina į bendrą kelio
nių fondą, o iš jo bus ap
mokama delegacijos Chica-

landžic 8-ta, 7:30 vakare.
Baltimore, Md., Suomių 

salėje, 2-rą valandą, dieną.
Visose vietose rodys J. 

Grybas iš Ozone Park, 
N. Y. Žvalgas

Aido choras prisidėjo su 
šimtine. • ■

; Paskiausiu laiku Aidą
I apdovanojo' penkinėmis šie 

J rėmėjai: O. Cibulskienė, J.

PRANEŠIMAS
BAL'flNIORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 
balandžio 1, 2 vai. popiet, 2219 W, 

Pratt St. Nariai įsitemykite dienų 
ir laikų, ateikite j šį svarbų susirin
kimų. Turime gerai prisiruošti pa
rengimams —- balandžio 9 filmų ro
dymui ir birželio 11 “Laisvės” nau
dai piknikui. Rengėjai pateiks pil
nų .raportų kovo 11-toš “Laisvės” 
jubiliejinio banketo. Kurie dar ne
mokėjote duoklių, stenkitės užsimo
kėti. Valdyba (22-23)

kuopų

vietą, 
prisidė- 

surengimo tokio

Svetiirgimiij reikalais 
prakalbos

Kovo 24 d., Judson Hall, 
165 W. 57th St. (kampas 
7 Ave.), Manhattane, įvyks 
svarbios prakalbos. Prasi
dės 7:30 vai. vakare.

Kalbės žymūs kalbėtojai, 
aiškins sveturgimių proble
mas Amerikoje. Taipgi bus 
užprotestuota, kam prez. 
Kenedis paliko Imigracijos 
Tarybos įstaigoje gen. Jo
seph M. Swing, kuris prie
šiškai nusistatęs sveturgi- 
miams.

Rengia Amerikinis Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tas ir kviečia visus daly
vauti.

Vogtame automobilyje 
bėgo P. Aviles, 29 metų am
žiaus, A. Manuel, 22 m., ir 
A. Sanchez, 25 metų. Jie 
įvažiavo į Hudson upę. Du 
pirmieji prigėrė, o Sanche- 
zą ištraukė gyvą.

Weiss, C. Dzevecko.
Aido choras širdingai dė

koja draugams už gražią 
paramą.

Choro Koresp.

Washing tonas. — Vasa
rio mėnesį bedarbių padau
gėjo 375,000. Viso dabar 
Darbo departamentas turi 
informacijų apie 5,700,000 
bedarbių.

Paieškojimai
Esu viena moteriške, gyvenu New 

Yorko užmiestyje, gražioje, ramioje 
vietoje. Norėčiau gauti viduramžę 
moteriškę gyventi su manim. At
skiras miegamasis ir privilegija nau
dotis virtuve.

Rašykite. B. K., 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Arba telefonuokite IIU. 7- 6714
(20-24)

Birbta Rutkauskaitė prisiuntė 
man laišką iš Lietuvos, prašė ma
nęs pagelbėti jai surasti jos dėdę 
Aleksandrų Rutkauskų. Jis paeina 
nuo Mažeikių, žemelės miestelio. 
Kas žinote apie jj, malonėkite pra
nešti man. Jis gyvena Chicago, Ill. 
Nežinia, ar jis pavienis, vedęs, ar 
turi šeimų. Būsiu dėkingas. Ado
mas Drcjeckis, Goddard Ud., Lewis
ton, Me. (20-21)

Ieškau savo pusbrolio Petro Ri- 
Prieš 35 metus gyve- 
Washington St., New 
Jis pats arba kas apie 

anešti man. 
t 

i Avė.

mavičiaus. 
no 78 W.
York, N. Y.
jį žino malonėkite pr; 

Jonas Lastauskas 
137 S. Van Buren 
Scranton, Pa.

(21-22)

Ieškau Kazimiero Juškos. Iš,Lie
tuvos kilęs nuo Šiluvos, Pietkūniš- 
kių kaimo. I JAV atvyko 1914 m., 
apsigyveno ant Oakland Ave., Chi- 
cagoje. Buvo vedęs Frances Bud- 
riukaitę. Aš esu jo sesuo, 
jį patį atsiliepti, arba apie 
čius pranešti, už kų būsiu

Marija Pužauskienč
Raseinių paštas
Paverksnių kaimas
Kolūkis “Gegužės Pirmoji 
Lithtuania, USSR

Prašau 
jj žinan- 
dėkinga.-

PARCELS TO RUSSIA
Siųskite maisto, medžiagų, arba 
bile luj jūs norie, į Rusija per 
mūsų seną, patikima ir patyru
sia organizacija. 'Greitas ir man
dagus patarnavimas. Mtiitas ir 
kiti mokesčiai apmokami čia. 
Jūsų giminėms nereikia nieko 
mokėti. Klauskite kainų sąrašo.

ŪSAM CORPORATION
104 W. 29th St., New York 1 

Tel. CHickering 4-7898

pų.
Šiomis dienomis 2-ros Ap
skrities sekretorius A. 

Bechis išsiuntinėjo visoms 
kuopoms laiškus konferen
cijos reikalu. Visų kuopų 
valdybos būtinai turi pasi
rūpinti, kad kiekviena LLD 
2-ros Apskrities kuopa bū
tų atstovauta šioje konfe
rencijoje. Būtinai reikalin-

veiklą ir pasiruošti LLD 
vajui gavimui naujų narių.

Visų LLD kuopų atstovų 
lauksime gegužės 7-tą d.

II Apskr. Komitetas: 
Pirm. J. Grybas

Sekr. A. Bechis
Ižd. P. Bechis

COSMOS 
TRAVEL BUREAU 

Skelbia

EKSKURSIJĄ i LIETUVĄ
APŽIŪRĖK MIESTUS- 

APLANKYK GIMINES.
Specialios grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.
DVI SPECIALIOS KELIONES 

su M. S. BATORY
I ‘LENINGRADĄ

Balandžio 18 ir liepos 11, 1961

Vietų skaičius ribotas. 
Reikia rezervuotis iš anksto.

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iš USSR

Smulkmenų ir pilnesnių informa
cijų rašykite arba skambinkite

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

45 West 45th Street 
New York 86, N. Y.

Telefonas Circle 5-7711

I . i, < ■ « > .

Elizabeth., N. J.
Filmai iš Lietuvos

Rengia ALDLD 54 Kp., Rodys Jonas Grybas

Bus rodomi Kovo 25 March
408 Court St., Elizabeth, N. J.
Sekami filmai bus rodomi 

“Atlante,” “Tarybų Lietuva,” “Černiachovskio
Kolūkyj” “Dainų Šventė,” Lietuvių Menininkų 

ir Literatūros Dekada Maskvoje.”

Pradžia 7 vai. vakaro

Kalbanti ir spalvoti
Kviečią Rengėjai

“LAISVES” JUBILIEJINIS KONCERTAS
balandžio 8

Aido choras, vadovaujamas Mildred Stensler, daug metų dalyvavęs “Laisvės 
koncertuose, yra pasirengęs dalyvauti ir šiame, jubiliejiniame koncerte.

Bus šauni programa, neužilgo paduosime ištisą programą, sekite koncerto 
skelbimus “Laisvėje. j

Koncertas bus New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6-tą valandą vakare Įžanga $2.00 asmeniui




