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KRISLAI
Brazilija parodė kelią. 
Ką Kenedis darys? 
Beviltinga padėtis. 
Kubos dipukai kenkia. 
Kunigai su darbdaviais.

-— Rašo J. Gasiūnas —

Brazilija padarė tai, ką se
niai reikėjo padaryti. Naujo
ji vyriausybė pasakė smeto- 

Fnininkams diplomatams: jūs 
F- nieko nebeatstovaujate ir jū

sų diplomatiniai pasportai pa
naikinti. «

Smetoninis režimas Lietuvo
je buvo nuverstas 1940 me
tais. Tais pačiais metais Lie
tuva įsijungė į Tarybų Sąjun
gą. Tais pačiais metais visi 
smetoniniai ambasadoriai jau 
prarado teisę Lietuvą atsto
vauti.

Per visą 20 metų laikotarpį 
(nų^; 1940 m.) tūlos valsty
bės dar vis pripažino Smeto
nos agentus oficialiais Lietu
vos atstovais. Koks tai absur
das.

Po 20 metų, pagaliau, Bra
zilija parodė pavyzdį, ką rei
kia daryti su nebegyvuojan
čių valdžių agentais.

Lietuvos “vaduotojai,” vi
sokios rūšies “veiksniai,” da
bar baimijasi, kad Kenedžio 

. administracija nepadarytų to, 
ką Brazilijos vyriausybė pa
darė. '

Laikas ir labai laikas pre
zidentui Kenedžiui šį klausi- 

< vną praktiškai išrišti; -panai- 
kinti teisę Smetonos agen
tams tituluotis Lietuvos am- 

. b.asadoriais- ar kitokiais dip- 
Ibmataiš. ; <

Atsimename, kai 1933 me- 
tai^’4 prez. . Rooseveltas, už
megzdamas su Tarybų Sąjun
ga diplomatinius ryšius, pa
siuntė caristinius ir kerenski- 
nius “ambasadorius” į sąšla- 

. vyną. Panašiai ir prez. Kene
dis galėtų padaryti su smeto
niniais “ambasadoriais.”

■ Kanadiškiai “Tėviškės žibu
riai” šiuo klausimu gana rim
tai susirūpino. Šis “vaduoto
jų” laikraštis mato tik smūt- 
nas dienas. Jo bendradarbis 
Gerardas Balčiūnas pastebi:

“Mūsų nelaimė, atrodo, yra 
ta, kad Lietuva yra Sovietų 
įtakos srityje, kas reiškia, kad 
nei JAV, nei jos sąjunginin
kai dėl Lietuvos nekariaus, 
bet taip pat nedės rimtesnių 
pastangų jos būklei pakeisti...

“JAV turi pakankamai sun
kumų be )'LietuV($ klausimo, 

mūsų tėvynė, deja, nėra ob
jektas, vertas hidrogeninio 
karo. . Liūdna, bet faktas lie- 

faktu...”
''^Rimtesnieji “veiksniai,” ma

tyt, jau supranta, kad/nebė- 
f ra' jokios vilties smetonizmą 

ar kitokį buržuazinį režimą 
atsteigti Lietuvoje. Rimtesnie
ji dipukai todėl ir kelia su 
Tarybų Lietuva bendradar
biavimo’ klausimą.

Prezidentas prieš 
trumpesnes vai.

Nusiginklavimo derybos turi 
prasidėti anksčiau

Pirmas prezidento 
laimėjimas Senate

t

Pabėgu iš Kubos dipukai su
daro svarbią problemą Flori
dos darbininkams. Miami 
mieste ypač jų nemažai. Na, 

•’ ir kai darbininkai kur nors iš
eina kovon už algų pakėlimą, 
darbo sąlygų pagerinimą, pa- 

. skelbia/ streiką, darbda v i a i 
tarp/Kubiečių dipukų gauna 
rekrutų streikams laužyti.

Tai pripažįsta Amalgamei- 
tų siuvėjų unija ir kitos uni
jos, kad kubiečiai dipukai ap
sunkina darbininkams kovą.

Unijos dabar pradėjo smar
kiau veikti tarp ispaniškai 
kalbančių darbininkų, kad 
juos supažindintų su unijiniu 

peikimu.

Įvairių religinių sektų kuni- 
gužiai, kaip ir lietuviškieji, 
kiekvienai progai pasitaikius,

Washingtonas. — Prezi- darbo neturi tarp septynių
dentas Kenedis span d o s 
konferencijoje par e i š k ė, 
kad jis priešingas darbo 
unijų siūlymams kovoje su 
nedarbu sutrumpinti darbo 
valandas. Girdi, turi pasi
likti 40 valandų darbo sa
vaitė.

Kitas svarbus dalykas, i šalinti nedarbą. Ji tuo tar-
Prezidentas sako, kad jo j pu už tikslą statosi tik su- 
vyriausybė bus pilnai pa-j mažinimą nedarbo. Reiškia, 
tenkinta, jeigu nedarbas: kad keletui milijonų darbi- 
bus numuštas ligi 4 procen-į ninku lemta pasilikti be
tų. Kaip žinia, dabar šalyje darbiais.

Paryžius jau kviečia 
alžyriečius tartis

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė pripažino, kad 

I jau ilgokas laikas ji veda 
slaptus pasitarimus su al
žyriečių laikinąja vyriau
sybe. Dabar bus pradėti 
vieši pasitarimai dėl baigi
mo karo. Iki šiol Prancūzi
jos valdžia griežtai reika
lavo, kad alžyriečiai padė
tų ginklą, o tik tada, girdi, 
bus gąlirpa su jais kalbėtis. 
Dabar tokio reikalavimo 
jiems nebestato.

Komunistai smerkia 
ir protestuoja

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partijos sek
retorius Gus Hali išleido 
svarbų pareiškimą. Jame 
jis protestuoja prieš įsilei
dimą į Pentagona (ginkluo
tų jėgų centrą) Washing
tone generolo Heusinger. 
Šitas vokietis generolas bu
vo vienas iš Hitlerio šunu, 
kuris padėjo skersti nekal
tus žmones. Jis dabar Pen
tagone atstovaus NATO 
(militarinę Vakarų sąjun- 
gą).

Gus Hali reikalauja, kad 
šitas aukštas budelis būtų 
išmestas iš mūsų sostinės 
ir patrauktas teisman už jo 
kruvinus darbus.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje Portugalijos atstovas 

;Vasco Garin šaukė: “Tai 
komunistai suorganiza v o 
sukilimą Angoloje”.

ypač darbininkų kovose,1 pa
duoda ranką darbdaviams.

Nacionalinio Fabrikantų su
sivienijimo leidžiamas laikraš
tis “NAM News” antai para
šė, kad per pastaruosius ket
verius metus pramoniniai va
dovai ir klerikalija palaikė 
artimus ryšius, sėkmingai ben
dradarbiavo.

Kiek patirta, mažai randa
me tokių kunigų, kurie pa
dėtų darbininkams kovoti 
prieš darbdavius.

Neveltui' bažnyčia moko: 
juo sunkesnis ant žemės kry
želis, tuo mirusiam lengviau 
papulti į dangišką rojų. Bet 
kunigužiai dangiško rojaus 
bijosi ir ant žemės sunkaus 
kryželio nenori nešti. Jiems 
naudingiau bendrai su darb
daviais darbuotis. 

ir astuonių procentų vi
sų dirbančiųjų, tai yra ar
ti šeši milijonai darbinin
ku.
Šitas prezidento pareiški

mas yra įdomus tuomi, kad 
jis parodo, jog mūsų val
džia nė nesitiki visiškai pa-

Brazilija užsistojo 
už Kubos liaudį

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Quadros 
sakė Jungtinių Valstijų 
specialiam atstovui A. Bėr- 
le, ir tą vėl pakartojo, kad 
Kubos liaudis turi pilną tei
sę pasirinkti santvarką ko
kia jai patinka.

Quadros pareiškė, kad jis 
priešingas Jungtinių Vals
tijų politikai, kurios bando 
apvienyti Lotynų' Amieri- 
kos šalis. pjriej Kubą/ (J

Brazilija 1 pasiuntė laik
raštininką Rio Dantas į 
Bulgariją, Rumuniją k ir 
Vengiją tartis atsteigimui 
diplomatinių ryšių.

Valdžia nebekonfiskuos 
literatūros siuntinių 

iš soc. kraštų
Washingtonas. —Per pas

kutinius vienuoliką metų 
valdžia konfiskuodavo ir 
sunaikindavo daugybę laiš
kų ir šiaip spausdintų siun
tinių iš socialistinių kraštų, 
o ypač iš Tarybų Sąjungos. 
Sakoma, kad taip , iki šiol 
buvo sunaikinta apie 1,500,- 
000 spausdinių. Dabar prez. 
Kenedis paskelbė šitos be
protiškos programos panai
kinimą. Jis pripažino, kad 
literatūros konfiskav i m a s 
tik pakenkė Amerikos pre
stižui.

V 

Fordo kompanijos 
bosams rugiapiūtė
Dearborn, Mich. — For

do kompanija paskelbė, kad 
šiuo tarpu jos pelnai tokie 
milžiniški, jog jos viršinin
kams bus išmokėta net 
$33,600,000 pridedam ų j ų 
įplaukų. Tuo reikalu For
do unijos lokold preziden
tas Carl Stellato išleido pa
reiškimą. Jis nurodo, kad 
šiandien Detroite vaikšti
nėja 207,000 darbininkų be 
darbo, o Fordo savininkai 
skęsta pelnuose.

Na, o visoje Michigan 
valstijoje bedarbių armija 
jau pasiekė 402,000.

Maskva. — Sulaukęs 70 
metų amžiaus mirė TSRS 
diplomatas Borisas Šteinas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pripažino, 
kad eina rimti diplomati
niai pasitaritnai dėl atida
rymo nusiginklavimo dery
bų, Jis savo laiške Chruš
čiovui pasiūlas, kad tokios 
derybos būtų pradėtos tik 
rugsėjo mėnesį. Bet Chruš
čiovas teigia, kad tai būtų 
nepateisinamas atidėlioji
mas tokio pasauliniai svar
baus reikalo* Jis norėtų, 
girdi, kad derybos būtų 
pradėtos kuo anksčiausia. 
Tuo būdu, sAko preziden
tas, Ameriką jau sutinka 
derybas pradėti vienu mė
nesiu anksčiau, būtent rug
pjūčio mėnesį. Taip dabar 
dalykai ir stovi.

Spaudos korespondentų 
konferencijoje prezidentas 
Kenedis pabrėžė ir kitą 
svarbų dalyką. Jis parodė, 
kad pasitarimuos dėl nusta
tymo nusiginklavimo dery

Portu gali ja pykstanti ant 
ji.it jprjungtiniu- Valstijų

Lisbon,- Portugalija. — 
Fašistinė : Portugalijos vy
riausybė' yra'tlabai nepasi
tenkinusi Jungtinių Valsti
jų * pasielgimu • i Jungtinių 
Tautų Saugumo /taryboje. 
Mat, ten Amerikos atstovas 
Stėvensonas balsavo už re
zoliuciją, kurioje- reikalau
jama ištirti padėtį Portu
galijos kolonijoje. Angoloje. 
Tuo tarpu Francūzija : ir 
Anglija s u s i 1 ai k ė, ne
balsavo, ir tokiu būdu rezo
liucija nepraėjo.

Portugalija skaito-Ango
lą savo teritorija ir reika
lauja, kad Jungtinės Tau

r

Vėliausios žinios
Washingtonas. —A. Gro- Ženeva. — Amerikos at-

myko, TSRS Užsienio ■, mi- stovas Arthur Dean sako,
nistras, ir’ Dean Ruskas, 
JAV valstybės sekretorius, 
per penkias valaidas tarėsi 
svarbiais pasauliniais klau
simais. Po pasitarimo išlei
do pąreiŠKimąį, kad “disku
sijos buvo\atviros ir kad 
yra viltis, jog jos ves prie 
geresnių santykių Jungti
nes Valstijas: su Tarybų 
Sąjunga”.

New Yonkas. — Kubos 
užsienio ministras Raut 
Roa įteikė skundą prieš 
Jungtinių, Valstijų agresy
vią politiką link Kubos.

Saigotias. — Pietiniame 
Vietname plečiasi partiza
nų kova prieš reakcinę san
tvarką.

11... u i

/iPhiladelphia, Pa. — čia 
pasimirė kapitaliste Adi 
Caroline,! sulaukusi 72 m. 
amžiaus. Iš jos palikto tur
to $1,000,000 eis Harvardo 
universitetui. • 

bų laiko premjeras Chruš
čiovas vėl rimtai iškėlė į 
tokias derybas Kinijos 
įtraukimo klausimą. Jis nu
rodęs, kad be didžiosios Ki
nijos dalyvavimo joks nusi
ginklavimo susitarimas ne
įmanomas. Chruščiovas 
esąs tos nuomonės, kad 
greitoje ateityje jau ir Ki
nija galėsianti turėti ato
minių bombų.

Reikia atsiminti, kad vi
suotinio nusiginki avimo 
klausimas yra keliamas at
skirai nuo atsinaujinusių 
derybų Ženevoje dėl už
draudimo atominių ginklų 
bandymo. Atrodo, kad šituo 
reikalu gali būti prieita 
prie susitarimo. Atsiminki
me, kad per paskutinius 
dvejus metus nei Amerika, 
nei Tarybų Sąjunga atomi
niu ginklų nebandė. Ir, 
kaip viskas rodo, nė viena 
pusė nesiryžta bandymus 
pradėti.

tos į ją nesikištų. Kadangi 
Portugalija yra NATO na
rė, tai ji pyksta, kodėl Jung
tinės Valstijos pasisa k ė 
prieš jos politiką Afrikoje.

Washingtonas. — Sako
ma, kad už rezoliuciją Sau
gumo Taryboj e pasisakyti 
buvo, nutarta labai greito
mis. Taip patvarkęs prezi- 

• dentas Kenedis. Spėjama, 
kad šiuo žygiu prezidentas 
labai pakels Amerikos pres
tižą Afrikos ir Azijos kraš
tuose. Pamatiniai tik su tuo 
tikslu ir buvo nutarta bal
suoti už tą rezoliuciją.

kad jis turi vilties, jog šiuo 
kartu jau bus galima susi
tarti dėl uždraudimo ato
minių ginklų bandymų. Jis 
atsivežęs planą, kuris pa
tiksiąs ir Tarybų Sąjun
gai. \

Pnompenhas. — Laoso 
liaudies armija sumušė 
priešo jėgas ir jau tik 20 
myliįvnuo sostinės Luango 
Prąbango.

Maskva. — JAV ir TSRS 
pasirašė sutartį dėl apsi
keitimo moksliniais patyri
mais.

Maskva. — Tarybų Są
jungos armijos vyrai gaus 
naujus ir laisvus vasarai 
drabužius.

Tokio. — Diplomatai nu
mato, kad Laoso karalystė
je laimės Liaudies armija.

Jakarta. — Indonezijos 
kariai nukovė 64 banditus.

Washingtonas. — Sena
tas 84 balsais prieš 4‘ užgy
rė, prezidento Kenedžio pa
siūlymą dėl suteikimo pa
šalpos tiems bedarbiams, 
kurių nedarbo apdrauda 
jau išsibaigusi. Tai skaito
ma dideliu ir pirmu prezi
dento programos laimėji
mu. Prieš jo patiektą planą 
buvo sukilę reakciniai de
mokratai ir respublikonai. 
Jie buvo davę pataisymą,

Viena didžiulė bazė 
bus likviduota

Washingtonas. — Galuti
nai pranešama, kad Ameri
ka turės ateinančiais me
tais likviduoti savo milita
rinę bazę Saudi Arabijoje. 
Bazė buvo prie pat Persian 
Gulf. Ji randasi už 1,000 
myliu nuo Tarybų Sąjun
gos. Prieš tos bazės buvimą 
seniai protestuoja įvairios 
arabiškos šalys.' Ypač 
Egyptas k'ovdjo ūž jos lik
vidavimą. Dabar Saudi 
Arabijos valdžia pranešė, 
kad ii nebeatnaujins sutari 
ties dėl bazės/ kuri buvo 5 
metams pasirašyta 1957 
metais.

Protestantai prieš 
šelpimą parapijinių 

mokyklų
Washingtonas. — Protes- 

tantinių sektų bažnyčių ta
ryba pasisakė prieš šelpi
mą parapijinių ir kitokių 
privatiškų mokyklų iš fede
ralinio iždo. Toks šelpimas 
nesuderinamas su Konsti
tucija. Taryba sakosi kal
banti vardu 3 8,000,000 
Amerikos protestantų. Ta
i’ y b o s pareiškimą pilnai 
paremia prezidento Kene- 
žio nusistatymą tuo klausi
mu. .

Pietinė Afrika nutarė 
pasitraukti

Londonas. — South Af
rika pasiskelbė respublika 
ir nutarė pasitraukti iš 
taip vadinamos Britų Ben
druomenės. Mat, paskutinė
je bendruomenės premjerų 
konferencijoje South Afri
ka buvo smarkiai pakriti
kuota už jos žiaurų elgimą
si su afrikiečiais negrais, 
kurie šalyje sudaro didelę 
daugumą gyventojų. J i e 
yra beteisiai žmonės. Ypač 
Ganos prezidentas Nkru- 
mah pasmerkė Pietines Af
rikos baltuosius valdovus.

Washingtonas. — Aukš
čiausiojo teismo pirminin
kas Earl Warren šventė sa
vo 70 metų sukaktį. Ęaip 
žinia, Warrenas yra vienas 
iš pažangiausių Aukščiau
siojo teismo narių.

kuris būtų planą sužalojęs.
Sakoma, kad šitas prezi% 

dento pasiūlymas tuojau, 
palies apie 700,000 bedarbių 
šeimų, daugelis kurių ne
beturi jokių įplaukų pragy
venimui. Panašus bilius jau 
pirmiau buvo Atstovų buto 
priimtas. Taipgi sakoma, 
kad pirmu kartu preziden
tas Kenedis pilnai panau?’ 
doio visą savo autoritetą 
prieš tuos senatorius, ku* 
rie jo planui priešinosi.,-;

1 - i-1..... ...............................

Senatas užgyrė vienų 
prezidento siūlymų ,

Washingtonas. — P/’ezi- 
dentas< yra pasiūlęs suteikti 
greitos finansinės paramos 
toms sritims, kuriose jau’ 
keleri metai siautėja chro^ 
niškas nedarbas. Daugiau* 
šia kenčia anglies sritys. 
Senatas jo pasiūlymą jau 
užgyrė, 63 senatoriai bal
savo už, o 27 prieš. Iš fede* 
ralinio iždo tam reikalui 
skiriama $394,009,000. Ma
noma, kad ir Atstovų ’■ pu
tas sumanymą užgirs.

Reikalauja vėl svarstyt
Kongo klausimą

United Nations, N. Y.’-r 
Tarybų Sąjungos delegaci
ja griežtai reikalauja, kad 
vėl iš naujo Generaline 
Asamblėja tuojau svarsty
tų Kongo padėtį. Delegaci
jos pirmininkas . Gromyko 
nurodo, kąd Saugumo tary
bos rezoliucijos nepi’aveda- 
moš gvveniman ir kad pa
dėtis Konge nesitaiso, dar 
blogėja.

Dar nežinia, ka pasakys 
kitos Jungtiniu Tautu na
rės. Dar neaiški tuo klausi
mu ir Amerikos pozicijai

Ekstra -
• ■ t ►

Associated Press agentū
ra praneša iš Maskvos, kad 
Tarybų Sąjungos spaudos 
agentūra Tass įdėjo atsi
šaukimą Ukmergės žmonių 
į Chicagos žmones. Jame 
ukmergiečiai ragina čiRS* 
giecius padėti sugrąžinti į 
Lietuvą Chicagoje gyvę^ 
nantį Macį Paškevičių, kuį 
ris dabar vadinasi “Miku 
Pavilioniui Jis yra karo 
metu padėjęs naciams 
skersti Lietuvos žmones ir 
turi būti sugrąžintas į Lie
tuvą nubaudimui. Atsišau
kime paduotas ir “Pavilio* 
nio adresas. ; I

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departamentas 
pareiškė, kad duos dar dau
giau ginklų, amunicijos, 
specialistų ir kitokios pa
galbos Laoso Bouno Oumo 
“valdžiai”. /

—i -M -r- jį--------- . ~
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Launda. — Portugalija 
traukia karo jėgas prieš 
Angolos sukilėlius*

i
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Kas ką rašo ir sako
J. BALČIKONIS
PROTESTUOJA

Įžymusis lietuvių kalbi
ninkas J. Balčikonis Vil
niaus “Tiesoje” (s. m. kovo

Anglių industrija—žmonių
kad kapitalistų interesai ne
bus paliesti, ir neįeisiąs įsiga
lėti komunizmui.

Prisimintiną, kad ž. Kuad- 
rąš, dar bęsirąošJamąę iškelti 
savo Hancjidatūrą į preziden
tus, lankėsi Tarybų Są jungo-

4 d.) isspąusdmo tokį pa- je įr gana plačiai susi patino

gyvybių rykle

Generolai be armijos 
ir be uniformų

TAIGI, BRAZILIJOS vyriausybė, vadovaujama 
naujo šalies prezidento p. Quadros, dėl Pabaltijo šalių 
“ambasadorių” tarė galutiną žodį: laukan, gana jums 
mulkinti svietą!

Šiomis dienomis taip buvo pasielgta su Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos buvusių fašistinių valdžių .atstovais 
Brazilijoje. Tie asmenys vis nudavė, skelbėsi, būk jie 
atstovaują “savo šalis.” Bet Lietuva, Latvija, Estija jau 
per daugiau kaip 20 metų yra Tarybų Sąjungos tautų 
sudėtyje. Tuos kraštus tegali atstovauti tik tarybinė vy
riausybė. Ir prezidentas Quadros nusitarė tuojau su
megzti diplomatinius ryšius su Tarybų Sąjunga, vesti 
su ja prekybą, apsikeisti kultūriniais darbuotojais, ir tt.

Kai prieš porą mėnesių buvo paskelbta, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos fašistų “ambasadoriams” Brazi
lijoje bus pasakyta “ajukš”, tai tarp ^veiksnių” kilo di
džiulis skandalas ir prasidėjo graudūs verksmai. Buvo 
pradėta siųsti telegramos prezidentui Quadros, prašant, 
kad jis susimylėtų ant jų, kad neišvytų tų “ambasado
rių”, nes jų išvijimas — “veiksniams” didžiulis antau
sis būtų užduotas. Siųstos rezoliucijos, rėkta, šukalota. 
Bet tai nieko nepadėjo.

Naujoji Brazilijos vyriausybė, išvydama fąšistinius 
Pabaltijo kraštų diplomatus, pasielgė realistiškai, korek
tiškai. Ji, vadinasi, tuo žygiu pripažino, kadi Lietuva, 
Latvija, Estija yra tarybinės respublikos, kad- jos įeina 
į Tarybų Sąjungą. Tuo būdu, jei Brazilijoje tas respubli
kas gali kas atstovauti, gali tik tų tarybinių respublikų 
prisiųsti diplomatai, ar centrinė Tarybų Sąjungos vy
riausybė, kurios priešakyje stovi premjeras N. Chruš
čiovas.

• Užtikriname skaitytojus, kad anksčiau ar vėliau 
tas pats bus padaryta ir JAV. Iš čia taipgi buš; išvyti fa
šistiniai diplomatai,.kurie, nieko neatstovauja, kurie |ak 
eikvoja .Pabaltijo valstybių* “užšaldytą” Washingtbp^ 
turtą, kurių Čia buvimas, pripažinimas diplomatais, ne
daro gero Amerikai.

reiškimą:
1960 metų spalio 26 dienos 

“Draugo” numeris prąneša, 
kad Amerikoje J. Balčikonio 
vardu spausdinamas lietuvių 
kalbos žodynas, nufotografuo
tas iš 1954 metais Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros in
stituto vieno tomo žodyno ant
rašte “Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas.”

Jei toks žodynas tikrai būtų 
spausdinamas, turiu pasakyti, 
kad minėtasis 1954 metų žo
dynas yra ne mano vieno dar
bas, o visos- redakcinės kole
gijos, kurią, kaip rodo tituli
nis puslapis, sudarė: prof. J. 
Balčikonis, prof. K. Korsakas, 
prof.: B. Ą. Larinas, J. Ka< 
belka, J. Kruopas (atsak. ye- 
dąktorius), A. Lyberis ir K. 
Ulvydas. Antra, leisti Ame
rikoje tokį žodyną niekas 
manęs neprašė, ir aš nesu da
vęs sutikimą panaudoti savo 
vardą tam reikalui.

Žiūrėsime, ar vagys, pa- 
simoję dar vieną piktadary
bę atlikti, paklausys kalbi
ninko balso.

Pasitraukė iš Komonvelto
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Londone vyko t. v. Britų 

"Komonvelto (British Commonwealth) valstybių galvų 
konferencija.
-• Britų Komonveltas tai yra laisvas buvusių Britų 

'imperijos kraštų susivienijimas. Komonveltą sudaro tos 
'Valstybės, kurios pirmiau buvo britų imperialistų pa
vergtos: Indija, Pakistanas, Ceilonas, Ghana, Australija, 
'ir kt. Airija ir Burma, tapusios nepriklausomomis, atsi
lakė įeiti į Komonveltą.

Britų Komonveltui ilgai priklausė ir Pietų Afrika. 
Praėjusiais metais ši šalis nusitarė tapti respublika; tai 
gerai, prieš tai niekas nieko neturi. Bet Pietų Afrikos 
gyventojų milžinišką daugumą sudaro negrai. Baltieji 

ii -afrikanai toje šalyje atsisako negrams pripažinti pilie- 
♦ čių teises; ten vykdoma t. v. apartejido (negrų nuo bal
tųjų griežto atskyrifho) žiauri, pragaištinga politika. 
Tokiu būdu Pietų Afrikos baltieji mano ilgai viešpatau
ti, nežiūrint to, kad jie yra didžiulėje mažumoje, ne-

- žiūrint to, kad negrai kyla, kovoja, reikalaudami sau 
.Žmoniškesnių teisių.

: Praėjusiais metais Pietų Afrikoje įvyko baisios 
.jiegrų skerdynės. Tai išjudino visą civilizuotą pasaulį.
Tas klausimas buvp paliestas ir šitoje Komonvelto vals
tybių konferencijoje.

Pietų Afrikos premjeras, aršus rasistas, Hendrik 
. JT. Verwoerdas, pareiškė, kad jis negali kritikos pakęs- 
;t|/kad jis dėl to ištraukia savo šalį iš Britų Komonvelto. 
i&d Kas toliau bus, nesiimsime čia spekuliuoti. Užtenka 
priminti tai: Pietų Afrikos Sąjungos pasitraukimas iš 

.Komonvelto vidujinių šalįes problemų neišspręs. Neg- 
,rai kils, reikalaus sau pilietinių tejsįų. Anksčiau ar vė
liau negrai laimes. Fašistiniam rasizmui bus nusukta 
galvą.

Atsiminkime, kad Afrika sukilo ir ji kils, kol yisi 
jos gyventojai turės tautinę laisvę, kol bus pripažinti 
pilnais žmonėmis!

To Verwoerdas turi nepamiršti!

“TIESA” APIE
ŽURNALĄ “ŠVIESĄ”

Vilniaus “Tiesa” (kovo 8 
d. laidoje) rašo:

Mus pasiekė JAV lietuvių 
darbininkų literatūros draugi
jos leidžiamo žurnalo “švie
sa” šių metų pirmasis nu me-, 
ris.

žurnale spausdinamas “švie
sos” atsakingojo redaktoriaus 
A. Bimbos straipsnis “Kapita
lizmo krize ir mūsų inteligen
tija.” ..

Numeryje įdėtas J. Raganą?- 
ko — knygos “Ite, mjssa esi” 
autoriaus — sti-aipspis “Apie 
religiją ir mbralę.” Jhme 
sprendžiamas, religijosUr; Ano- 
ralęs santykis; atskleidžiamas 
religinės pasaul.ėžjūros prie
šingumas mokslui ir religinės 
moralės veidmainiškumas.

< “šviesos” žurųalo skaityto
jams redakcija pateikia įdo
mų praeities dokųmęntą — 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos atsišaukimą į Amerikos 
lietuvius, nušviečiantį 1906 m. 
padėtį Lietuvoje.

Didelę vietą numeryje už
ima Rojaus Mizaros įspūdžiai 
iš Tarybų Lietuvos. Pasakoji
me apie Vilnių autorius labai 
šiltai ir gražiai aprašo Tarybų 
Lietuvos sostinę.

Įžymaus lietuvių kalbininko 
J. Jablonskio šimtosioms gimi
mo metinėms pažymėti žur
nale skirtas K- Ulvydo straips
nis. Savo skaitytojus “Šviesa” 
supažindina su Lietuvoje iš
leistais poeto A. Miškinio ei
lėraščių rinkiniu ir leidiniu 
“Kuršių Neriją ir Marios.”

Numeryje įdėti poetų L. Gi
ros, E. Mieželaičio, T. Tilvy
čio, A. Baltakio, J. Degutytės,: 
V. Rudoko eilėraščiai.

$u socialistinės šalies gyveni
mu. Jis tada susitikę sų N. 
Chruščiovu ir eilę kitų žymių 
Tarybų Sąjungos vadovaujan
čių asjnenų.

Reikšminga taip pat, kad ž. 
Kuadras lankėsi Kuboje, ma
tėsi su Fideliu Kastro. Nese
niai Tarybų Sąjungoje buvo 
atvykęs Brazilijos viceprezi
dentas Gulartas. Tie reiški
niai sukėlė pažangiųjų sluoks
nių susidomėjimą ir pritarimą.

Jau pirmomis savo prezi
dentavimo dienomis Kuadras 
sutiko suteikti - politinį prie
globstį “Santa . Marija” lais
ves vėliavą iškalusiems Portu
galijos revoliucionieriams su 
kapitonu Galvąo priešakyje. 
Šiltomis telegramomis Kuad
ras pasikeitė sū’ Tarybų Sąjun
gos vadovais.

jotims įdomūs .j,O; parėdymai 
dėl paruošiamųjų žygių, ku
rie aiškiai nukreipti į vadina
mų buvusių buržuazinių Pa
baltijo “atstovybių” likvidavi
mą. Taip pat jis liepė išaiš
kinti, ar yra tikslas palaikyti 
santykius su Taivanyje po 
amerikonų patrankų apsauga 
pasislėpusio gyvoj o lavono 
Čan Kai-ši režimu.

Tie ženklai liudija, 
Kuadro vyriausybė daro 
tikrus žygius, kurie gali 
dėti jai

jįjlomus pųsakytnas
KOVO 17 DIENĄ airiai minėjo šv. Patricko dieną. 

Patrikas—Airijos patronas. Sakoma, kad jis kacĮaise iš 
-tos' šalies išvijęs visus žalčius.

į Niujorko airių pąradavimą buvo atvykęs įžymus 
'airių dramaturgas Ęrendan Behan, ka<J dalyvautų para
kę. pet airių kilmės teisėjas James Comerford nutąrė 
“Behano neįleisti į paradą. Girdi, jis “nepataisomas gir

tuoklis”, tai gėdą airiams padarys. Į tai dramaturgas 
šįtąip atsakė:

“Dabar aš turju nąųją tęprįją apie tai, fras atsitiko 
tąis žalčiais, kuriuos Šv. Pątrickas išyijp iš Airijos: 

jie ąįšliąuže į Niujorką ir čia patapo teisėjais...”
.....III I. i........ . ,1..^ T,,,— y. |Į Ų Ų
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“NAUJAS PREZIDĘN- 
TAS —NAUJOS VILTYS”

Po tokią antrašte Vil
niaus “Tiesa-’ išspausdino, 
savo bendradarbio, esančio 
Rio de Janeiro mieste, įdo
mų laišką.

M. Litvaitis.rašo: ,
Brazilijąs žmoiięs dabar la

bai susidorąčję seka naujojo 
prezidento Kuadro (Quad- 
ros) veiklą. Gana sunku bu
vo padaryti išvadas apie jo 
būsimą politiką iš kalbų, ku
rias jis sal^ė rinkimų kampa
nijos metų. Ątrędė, kad jis 
nori visierhs įtikti. Pažangie
siems jis žadėjo pažangias 
reformas vidaus politikoje, 
darbo žmonių reikalų pageri
nimą, ekųpominį suklestėjimą, 
p užsienio politikoje santykių 
są Tarybų Sąjunga užmezgi
mą.

Brazilijos diplomatiniai san
tykiai su Tarybų Sąjunga, 
kaip žinomą, buvo nptrąuĮcti 
1947 metais Jųpgtiųių Amprp 
kos Valstijų imperialistams 
įsakius, kai išbujojo “šaltasis 
karas.” Dešiniesiems kandida
tas j preziflenfųs užtikrino,

kad 
tam 
pa- 

užmegzti santykius 
su Tarybų Sąjunga ir liaudi'es 
Kinija. Lig šiol Brazilija tu
ri diplomatinius santykius tik 
su dviem socialistinės stovyk
los šalimis — Čekoslovakija ir 
Lenkiją. ..........

Tai būtų logiški ir išmintin
gi žygiai, kurie pakeltų Bra
zilijos autoritetą ir politinį 
svorį pasaųĮyj^.n . >

Svarbus •išb'aiidymas yra 
politika Kubos atžvilgiu, 
žiūrint Vašingtodp ir j:o paka
likų’ pastangų priversti Loty
nų Ąmęrikos v LąaĮią. } pasekti 
JAV ir ,nutrąukį:į> santykius ;su 
feydliucine Kubą', vfsa* eilė 
Šalių, ' jų tarpe ir'Brazilija, ■ to 
nepadarė. ‘Reikia- tikėtis, kad 
tai bus tyii'tą Brazilijos nau
josios vyriausybės. ppzicįja, ir 
ji paveiks kitas,(Lqtynų Ame
rikos valstybes nenusileisti 
Vašingtono diktatui.
• .u.' .y / '• • ,

. Tame pačiaipe laiške M.' 
Lityaitis primena, kad kai 
kurią lietuviškieji .“patrio
tai,” bene dipukai, turėję 
Tarybų Lietuvos pilietybę, 
jos atsisakė ir priėmė Bra
zilijos pilietybę, Bet tai jie 
nuo lietuvių slepia, o brazi
lams sakosi, kad esą “pilni 
brazilai.” Laiško autorius 
daro tokias pastabas:

Turtuoliams labiausiai tur
tas i’ūpi. Matyt, jie jau ne
betiki galėsią Lietuvos žmones 
išnaudoti, tad jiems ir lietu
vybės nebereįkią...

O mes, darbo žmonės, džiau
giamės ir didžiuojamės Tarys 
bu Lietuvos laimėjimais, gy
vename socialistiniu keliu ei
nančios Tėvynės' •• darbais įr 
džiaugsmais.

Malonų, kad ir pikčiausi re
akcininkai ir “dipukai” šian
dieną jąu vengia diskutuoti 
ąpię Tarybų įię.tųyos pažangą 
ip Tarybų Sąjungos taikos b,e į 
nusiginklavįipo politiką. Jau 
iy pątys. atkakliausi jų mato, 
kad niekai buvo visi šmeiž
tai apie Tarybą ’ Lietuvą. Jau 
niekas nebegąli“ pąnęgitį di
džių laimėjimų,, kuriuos yrą 
pasiekę per 20 rpetų fjpfuvps 
darbo žmonės socialistinėje 
santvarkoje.

Taip pat visiems aiškus da
rosi taikingų Tarybų Sąjun
gos pasiūlymų dįdįngumas. 
Vis Jaugiau žjponių ■ supyąn- 
ta, kąd kąro isterijos kursty
mas ir rėkavimai apiex “rau
donąjį pavojų” yra niekas ki
tas, kaip amerikoniškųjų gink
lavimosi spekulįantų biznis.

Dąrbp žmonėsūšsiilgę laukią 
tokio laiko, kada galėtą baig
ti z ginklavimosi varžybas,,'o 
milijardus, kurie įšlęidžįąmi 
tai beprotybei, p ą n a u d o ti 
žmonių gerovei kelti. Vis ,1a- 
bįąu žmonės įsitiĮcįna, kąip 
didiųgąs-ir jeisjngąs yp sp? 
cialįzmo keliąs, Ępriųp jąu ei
ną milijardas žihonią.'

Ne-

Kiekvienoje industrijoje 
bei darbų įmonėje atsitinka . 
nelaimingų’‘‘įvykių, kur' žū
va daug darbininkų, 0 kai 
kuriuos palieka sužalotais, 
invalidais. Vienok dngjių 
industrija — tikra žmonių 
gyvybių ryklė.

Štai skaičiai, lai,- jie pa
tys kalba už save. Ir £ie 
skaičiai tik iš kietosios ang
lies kasyklų srities ir api
ma tik nemažiau penkių 
darbininkų, žuvusių vienu 
kartu. O kiek jų žuvo ir 
žūva po 1, 2, 3 ir 4? I^ą- 
da kietosios anglies indust
rija buvo pačiame aukšty
je, tai retai kurią dieną 
nežuvo vienas arba du dar
bininkai, neskaįtąnt suža
lojimų. šie skaičiai parodo 
tik nuo 1846 metų, o ang
lį kasė jau ir prieš tai. 

■ 

1846 m. sausio 12 dieną, 
Carbondale, Pa., Delaware 
Hudson Coal kompanijos 
kasykloje įvyko didelis su
griuvimas, apimantis apie 
40 akrų plotą, ir užgriuvo 
40 darbininkų — 15 iš jų: 
žuvo, ir tik šešių išėmė lą-j 
vonus, o kiti ir po šiai die-' 
nai ten randasi. Žinoma,“ 
išimti visus lavonus kompa
nijai būtų lėšavę nemažai 
pinigų ir darbo. Tai kas, 
kad našlėms, našlaičiams 
ir tėvams gėlė širdis?

• 1868 m. rugsėjo 6 dieną; 
Plymouth, Pa., užsidegus; 
Avondale kasyklos anglies 
laužyklai (breaker) virš; 
“šafto,” žuvo 108 suaugę; 
ir vaįkąi. Vaikai 10 metų 
tais laikais dirbo anglies 
laužyklose, atrinkinėjo ska
los nuotrupas iš ąnglieš, 
tad ir jl| žuvo laužyklos 
gąįsre. Gi 1869 m. 31 d. 
geranton, tą., Diamond ka- 

Į syklcj trūkus lynui, keltu
vas n ų d a r 0 ėjo į šulinio 
dugną su 13 darbininkų ir 
visi žuvp.

O 19Į4 ni. gruodžio 9 d. 
toj pačioj kasykloj, pįyšus 
keltuvo dugnui, vėl 13 dar
bininkų nugarmėjo kel^ 
šimtus pėdų į šulinio dug
ną įr visi žuvo—-7 jų lietu
viai.

1861 m. rugpjūčio 30 d. 
irgi Scrantone, Fairlawn 
kasykloj, žuvp 6 darbinin
kai. O tų pąčių metų rug
sėjo 13 d. Maryine kąsyk- 
loj.e, gazo dujose užduso 8; 
.darbininkai. Taipjau 1871 
metų gegužės 27 d. Pittsto- 
ne, Užsidegus anglies lau
žyklai, žuvp 20 darbininkų. 
Gi Į..8<85 metų gruodžio 18 
d. Ęanticoke, Pa., No. 1 
kasykloj, lūžus luboms, pa
sileido bėgaųtis smėlis 
(quicksand), uždarė išėji
mą ir taip žuvo 20 darbi
ninkai.

1891 m. vasario 4 dipną 
Jeansville kaimely, Spring 
Mountain kwM°J6? prasi
veržęs vanduo Iš kitos ka
syklos, prigirdė Į 3 darbi
ninkų, b 1892 m. balan
džio 20 diena Mw^ville, 
Pą,, Lytie Cpllięry kasykloj, 

■ irgi prasiveržęs vanduo įš 
kitps kasyklos prigirįė 10 
darbininkų.

lč$6 pi* birželių .28 die
ną Pittsfone, Twin Shąft 

’. kasykloje užgriuvo 08 dar- 
. bįpinkus, visi žuvo ir visi
• tpn " amžinai pasiliko, nei
• ne vieno layopo neįšėpiė.
• Tąipgi Į.807 m. spalių 00 

(įięną S c r ą n tone, Vpn 
Storcįi kasyklps gaisre 
žuvo. 6 darbininkai, o 1904 
m. gegužės 25 dipną Willi
amstown miestelyje? WiĮJi" 
amstown kasykloj, nuo ka- 
syklinįp garvežio nuodingu 
dujų ųždūso 10 dąrbįninklj.-. 
Gį fąi$ pąčįąi^ pięįąis West

i "'l" ■ .. ■

Die
vo

Pittstonp, Exeter kasykloj, 
ąngliųis vagonėlis, krisda
mas ant keltuvo į šulinį, 
užmušė 9 dąrbininkus. Pa
naši nelaimė atsitiko ir 
Wadesyille kąimely, Wades- 
villp kasykloj, 1907 metų 
sausio 13 dieną, kur skers- 
balkis, krisdamas i šulinį, 
užmušė 5 darbininkus. 0 
tų pačių metų kovo 2 dieną 
Taylor miestelyje, Holden 
kasykloje, dujų eksplozijoj 
žuvo 7 darbininkai. Taip
gi tų pačių metų birželio 
18 dieną Dickson City, 
Johnson No. l.kasykloj-e ir
gi dujų eksplozijoj žuvo 7 
darbininkai.

1911 metų balandžio 7 d. 
Throop, Pa., užsidegė Pan
coast kasv Idos pastatas prie 
šulinio, o kąrtu ir šulinys 
ir užplukdė kasyklą dū
mais, kur žuvo 72 darbi
ninkai. 1914 m. gegužės 29 
dieną, Maryd kaimely, Ma- 
ryd kasykloj, per greitai 
beleidžiant keltuvą į šulinį, 
žuvo 6 darbininkai. , Gi 
1919 metų birželio 5 dieną 
Wilkes-Barre, Pa., Balti
more kasyklos No. 5 tune
ly, per parako ir dinamito 
eksploziją žuvo 92 darbi
ninkai.

1922 metų lapkričio 3 d. 
Olyphant miestely, Eddy 
Creek kasykloj, dujų eksp
lozijoj žuvo 6 darbininkai. 
Taipgi 1923 m. gruodžio 8 
d, Jessup miestelyje, Mount 
Jessup kasykloje irgi dujų 
eksplozijoj žuvo 6 darbinin
kai. O prieš apie 20 me
tų' Pittštone, Bųtler kasyk- 
iej, irgi dujų eksplozijoj, 
žuvp 10 dąrbiųinkų. O-štai

tą buvo atėjęs federalės 
valdžios kasyklų inspekto
rius. Per dvi savaites prieš 
inspektoriaus atsilankymą 
bosai ir boseliai tik lakstė 
zujo, viską tvarkė, taisė/ 
kad viskas atrodytų geroj *' 
tvarkoj ir saugu. Visiems 
mainieriaųis išdavė akumu
liatorius (batapejas), ku
rie- buvo daugiau dėl juo
ko : išdavė vielos nusities
ti iki saugios vietos, kada 
padegi paraką ar dinamitą, 
nes naudojimas tam tikrų 
knatų buvo prieš saugos 
įstatymą. Bosai įsakė kna
tus paslėpti.

O štai ir valdiškasis in
spektorius, puikus, išdidus 
ponas ir vargiai ar ką nu
simanąs apie kasyklas ir 
jose darbus ir saugumą. 
Jis, atvestas boselio, pąsi- 
dairė, pasižiūrėjo ir, nė žo
džio netaręs ar ko paklau
sęs, išėjo. Žinoma, išėjęs iš 
kasyklos jis užėjo į vyriau
siojo kasyklos vedėjo rašti
nę, užsirūkė brangų ciga
rą, o gal ir daugiau ką — > 
kas žino... ir užbaigtas rei
kalas.

Mes, mainieriai, sekančią 
dieną atidavėm atgal vielas 
ir tuos akumuliatorius ir 
dirbam, kaip dirbom, seno
viniu būdu: skėlimui ang-

tik prieš-dvejus metus arti i 
Pittstono, :Kųox( kasykloj, 
prigep 12 darbininkų, apie 
ką buvo jau plačiai; rašyta.

Tai, ot, kokie skaičiai tik 
iš didelių nelaimingų įvy
kių, o kur skaipiai iš tų ne- 
laimių, kur žuvo ir žūsta 
po 1, 2? 3, įr 4? Ęada kie
tosios anglies industrija bu
vo pačiame 
retai kurią dieną nebuvo 
laikraščiuose 
žuvimą vieno 
darbininkų.

Gal ne vienas paklaus: 
tai kodėl tiek daug žuvo ir 
žūsta darbininkų anglies 
kasyklose? Argi ten nėra 
jokios apsaugos? Argi ten 
taip nepaisoma darbininko 
gyvybės ir sveikatos?

Atsakyti galima labai 
trumpai: per didelis kasyk
lų operuotojų, sąvininkų, 
ąpžarumąs. Kas jiem§ dar
bininko gyvastis ir sveika
ta? Vienas žuvo — kitas 
pribuvo.

Tai ar nėra pravestų val
diškų apsaugos įstatymų ? 
Tąip, yra. Bet kipk jų pai
soma! .Prieš dvejus metus 
Knox įvykusi katastrofa 
mums tai gerąi parode- 
Vąjstij.os kasyklų inspek
torius gerai žinojo, kad 
anglis buvo kasamą iš 
uždraustos vietos po upe, 
bet ar sųstąbdė? .0 jis tu-

aukštyje, tai

rašoma apie 
ar dviejų.

namitą vėl su knatais, o ne 
su akumuliatoriais. Tai, ot, 
kiek reikšmingi apsaugos 
įstatymai ir visa kita.

Kada anglių kasyklose 
transportacija buvo atlieka
ma su keturkojais mulais, 
tai tų gyvūnų ir apsauga 
buvo pirmoj vietoj, nes 
k o m p a n i jos juos turėjo 
pirkti. O mainierių pirkti 
nereikėjo, ir nereikia: jų 
visados gana. Jei vienas 
žuvo, dešimt jo vietos lau
kia. Mat> dėl duonos kąs
nio mažai paisoma ir pati 
gyvybę, o. kąpitalįstųi tik 
vięnr juodaijam pelnas 
pirmoj vietoj; neigi jąm 
skauda širdį, kad žuvusio 
mainierio našlaičiai alkani.

Tik kada patys darbinin
kai tvarkys ir valdys, ap-- 
saugą teisingai vykdys ir 
žmogaus gyvybę pirmoj vie
toj laikys!

1. Vienužis

Apie žvėrynus
Žvėrynai labai seniai ži

nomi istorijoje . Kinijoje 
prieš 3,200 metų karaliai 
jau turėjo žvėrynus.

Romos imperatorius Octa
vius - Augustus .30 metų 
pirm dabartinio metų skai
čiavimo turėjo žvėryną, ku
riame buvo apie 400 tigrų, 
260 liūtų ir 600 įvairių 
Afrikos gyvūnų.

Europoje 19-ame šimtme
tyje dideli miestai, dažniau-^ 
šiai sostinės, turėjo žvėry
nus.

Jungtinėse Valstijose pilk
iu ą s i s žvėrynas įsteigtas 
Philadelphijos mieste. Pub
likai jis atidarytas tik 1874 
metais.

ryti.
Tai ką daro 

unija — gal kas 
prąvędimųi ąpsaugos įsta
tymų?- ką^yklos ką- 
įtąstrofa tą geraį parpdo, 
jkųp ŲM^V pirmp jdistrikto 
pręzideųtas Ąųgųst J. Ęip- 
jpi buvo slaptas kompanijos 
(dalininkas ir net kyšius 
įėmė pats iš savo kopipani- 
jos, tai kokio mąipieriai už
tarimo gali tikėkis iš fokio 
ųųįj.os viršininko?

Gerai pamenu, per devy- 
picliką metų išcįirbtų ang
lių kasyklose, tįfc yięną kjar-

mainierių 
paklaus—

Ar PAPŪGA SUPRĄNTA 
ŽODŽIŲ REIKŠMĘ
Sako, kad papūgos “iš

moksta kalbėti.” Bet mol$s- 
lininkaį sako, kad jeigu pa
pūga ir išmoksta aiškiai žo
dį tarti, tai vis vien ji jo 
reikšmės nesupranta.

Paukščiai, kaip ir daugu
ma' kitų gyvūnų, žmo
gaus malonią ar rūsčią kal- 
bą atskiria ne pagal žo
džių reikšmę, bet pagal in
tonaciją. Šunės išmoksta 
suprasti daug žodžių, su
prantama, kurie liečia šuns 
santįkiąvimą su žmogumi.

Paryžius. — Birželio mjš- 
nęsį bus pradėti darbai pą- 
gęripimpį subyįų Pąryžiųj. i
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Apie plauko augimą
Galvos plauką sudaro 

plauko stiebas, matomas 
odos paviršiuje, ir plauko 
šaknis, paslėpta odoje. 
Plauko šaknis su odos pa
viršiumi sudaro tam tikrą 
kampą ir baigiasi sustorėji- 
mu, vadinamu svogūnėliu. 
Į plauko svogūnėlį iš apa
čios įsiterpia plauko spene
lis, į kurį įeina pagrindinė, 
plauką maitinanti krauja
gyslė, išsišakojanti' i kapi
liarų tinklą. Plauko šaknis 
guli plauko makštyje, va
dinamoje folikulu, kuris 
taip pat gausiai aprūpintas 
kraujagyslėmis ir nervais. 
Nuo plauko spenelio būklės 
priklauso ir plauko būklė, 
jo mityba ir augimo grei
tis. Jeigu plauko spenelyje 
kraujo apytaka gera, plau
kas auga gerai ir būna 
storesnis.

Sulaukęs tam tikro am
žiaus, plaukas iškrinta. Pir
miausia pakinta spenelio 
nervai, dėl sumažėjusio ati
tinkamų ląstelių daugini
mosi suplonėja svogūnėlis, 
jis pradeda ragėti, įgauna 
kolbos formą ir iš dalies at- 
sidalija nuo plauko spene
lio. Normaliai iškritusiu 
plaukų vietoje atauga nauji 
plaukai. Toks sudėtingas 
plauku pasikeitimo proce
sas vyksta visą žmogaus

gyvenimą. Tačiau, jei dėl 
kurių nors priežasčių su
trinka plauko spenelio ir 
folikulo mityba, folikulas 
sunyksta ir naujas plaukas 
nebeatauga.

Plauko augimui turi įta
kos bendras organizmo sto
vis, endokrininių lia ūkų, 
nervų sistemos būklė, mity
ba, vitaminai. Tuo tarpu 
plačiai paplitus nuomonė, 
kad juo dažniau kerpami 
plaukai, juo greičiau jie au
ga, m o k s 1 i š kai nėra pa
grįsta.

» Gyvaplaukiai, skutami 
arba pešiojami, dėl erzini
mo sustorėja ir virsta tik
rais plaukais, o tai labai 
dažnai pastebima moterų 
veido odoje.

KADA ATSIRADO 
PIRMIEJI BANKAI

Bankai, tai senos pinigų 
taupymo įstaigos. Prieš 
tūkstančius metu senasis 
Egiptas, B a b i 1 i o n a s ir 
Graikija jau turėjo bankų. 
P.omos imperijoje buvo ban
kas 200 metu pirm dabar
tinio metų skaičiavimo.

Venecijos respub 1 i k o j e 
bankas buvo įsteigtas 1587 
metais, Amsterdame, Hol- 
landijoje — 1609 metais. 
Gi pirmasis Jun^t. Valsti
jose. Philadelnhijoie. buvo 
icfoip-tps Kongreso leidimu 
1782 metais.

Ruonių medžioklė
1 Šiltuose pavasario saulės 

spinduliuose ant skaidrių 
melsvų ledo lyčių šildosi 
ruoniai. J ų tūkstančiai. 
Besti šildydami, jie ištisas va
landas snaudžia, tik ret
karčiais apsiverčia nuo vie
no šotno ant kito.

Nemiega tik vienas senas 
įgudęs’ ruonis—sargas.

Aukštai danguje praskri
do lėktuvas. Tai oro žval
gas nuo medžioklinio led
laužio. Lakūnas pamatė 
ruonių gulyklą ir apie tai 
pranešė per radiją ledlau
žiui.

Netrukus tolumoj pasiro
do ledlaužis. Nenorėdamas 
nubaidyti ruonių, jis susto
ja labai toli nuo jų poilsio 
vietos. Medžiotojai apsi- 
siaučia baltais apsiaustais 
ir išlipa ant ledo. Paruošę 
šautuvus, tyliai jie sėlina 
prie ruonių. Prieky geriau
sias šaulys. Taikliu šūviu j 
galva jis užmuša sargybinį 
ruonį.

Prasideda greitas šaudy
mas, ir x veikiai daugiau 
kaip šimtas ruonių guli jau 
nušautų. Šauliai slenka to
lyn.

Paskui šaulius eina odų 
lupikai. Ju rankose dideli 
aštrūs peiliai. Jie nuluna 
nuo užmuštuiu ruonių odas 
ir rniima taukus.

Prinlqiipin s,?-
Ir-pnvnn InimiVi ir ątoI nlpii- 
kin. i Vifn rnnn’ii onilvlda 
Anin hMino imi nrano^- 
ta nėr rodiia.

SKAITYTOJŲ BALSAI
NE VISKAS PASAKYTA

Labai mano dėmesį pa
traukė straipsnelis Atvirai 
kalbant, parašytas d. Arėjo, 
tilpęs “Laisvėje” už vasario 
28-tą d. Atsakydamas ka
ro ruošėjams ir visiems 
“veiksniams,” jis rašo:

“Yra daug tokių entuzi
astų, kurie net išsižioję — 

(su įkarščiu — pageidauja 
ir laukia jo. Tik bėda su 
jų galvosena yra tame, kad 
jie visada mano., jog mes, 
va, savo priešą sunaikinsi
me ir liksime neribotais pa
saulio valdovais. Jiems nie
kad neateina į galvą mintis, 
kad tame naikinimo procese 
ir mes patys žūsim. Niūkli- 
nis karas nesibaigs numeti
mu kelių niūklinių bombų. 
Jų reikės išsprogdinti gana 
daug. Visi didmiesčiai, in
dustriniai centrai, kariniai 
įrengimai, susisiekimo ir 
transporto tinklai, maisto 
sandėliai ir j ų atsargos 
bus kelių dienų ar kelių va
landų laiko sunaikinti ir 
griuvėsiais paversti. Oraę, 
vanduo ir augmenija bus 
užteršti, užnuodinti atomi
nėmis dujomis.”

Na, užteks cituoti Arėjo 
raštą. O dabar aš parašy
siu, ko dar iki šiol nepara
šė nei vienas rašytojas, nei 
vienas mokslininkas, neigi 
karo žinovas, būtent, tą, 
kas atsitiktų jei, tik, pra
sidėjus niūkliniam karui, 
priešo bombonešis ima ir

numeta hidrogeninę bombą 
į mūsų sukrautų bombų 
•sandėlį?! Kas tada? Saky- 
site2 mūsų bombos sukrau
tos slėptuvėje po dideliu 
kalnu, labai giliai žemėje ir 
jos neturi sprogs t a m ų j ų 
galvų. Gerai. Bet nėra to
kio kalno, ypač mūsų šaly
je, kuris atlaikytų hidroge
ninę bombą. O juk visiems 
žinoma, kad atominės bom
bos uždega viena kitą. Na, 
tai kas gi atsitiktų, jei vi
sas jų sandėlis būtų iš
sprogdintas? Tuomet gal 
mūsų mylima planeta Že
melė vienu trumpu aki
mirksniu būtų susprogdin
ta į milijonus smulkių ko
metų ir pasiskleistų po pla
čią beribę erdvėje. O gal iš
kart taptų vienu milžinišku 
ugnies, dūmų ir nuodingų 
dujų stulpu ir jame į ke
letą sekundžių suvirtu ir 
visi karo ruošėjai, ir visi 
“veiksniai” išsiskla i d y t ų 
beribėje erdvėje.

SKAITYDAMI 
VERKĖME

Antras rašinėlis, tilpęs 
tame p a č i a me “Laisvės” 
numeryje, tai A. Bimbos 
Krislai. Jis į pabaigą ra
šo:

“Su nepaprastu susikau
pimu perskaičiau Kazio Bo
rutos knygą ‘Sunkūs pa
minklai.’ Tai knyga apie 
lietuviškų buržuazinių na
cionalistų ir nacių karo me
tu nužudymą įžymiojo lie

tuvių tautos skulptoriaus 
Vinco Grybo ir 3 šimtų 60 
kitų niekuo nekaltų žmo
nių. Niekados nebeišdils iš 
mano atminties, ir kiekvie
ną kartą prisiminus šalti 
šiurpuliai pereis per nuga
rą. Žmogėdros, žmogėdros 
— lietuviškos ir vokiškos! 
Amžiais juos keiks lietuvių 
tauta!”

Taip, drauge Bimba, ne 
tu vienas jaudinaisi, verkei 
s k a itydamas knygą “Sun
kūs paminklai.” Skaičiau ją 
ir aš ir verkiau! Verkė 
skaitydama tą knygą ir 
mano draugė Alena! Verks 
ir visi nuoširdūs Lietuvos 
patriotai, kuriems tik teks 
tą knygą skaityti.
MYLI SAVO TĖVYNĘ

Dėka tiems nuoširdžiau
sioms Tarybų Lietuvos par
eigūnams, kurie iš visos sa
vo širdies, iš visos sylos my
li ne tik savo mielą gimti
nę šalelę, savo brolius ir se
ses. Bet ne mažiau myli ir 
tuos savo brolius ir seses 
tautiečius, kurie gyvena ir 
labai toli užsieniuose, žo
džiu, myli ir tuos, kurie jau 
nuo labai senų laikų it to 
Grigo bitelės išsisklaidę po 
visus platus pasaulio kam
pelius. Ne mažiau myli ir 
tuos, kurie po tėvynės brol
žudiško karo apleido Lietu
vą, išbėgo su hitlerininkais 
kartu, kurie tik neprasikal- 
tę, nežudė, neskundė Lietu
vos žmonių, neišdavinėjo 
Gestapo budeliams. Tokius 
šaukė ir šiandien šaukia

V. MARTINAITIS
o •

Autotransporto išvysty
mas — vienas iš įžymių 
Tarybų valdžios laimėjimų 
Lietuvoje. Dabar respubli
ka turi labai gerą ir nema
žą keleivinio autotranspor
to tinklą.

Buržuazijos vald o m o j e 
Lietuvoje autobusai kursa
vo tik didesniais plentais ir 
vieškeliais.- 1939 metais 
Lietuvoje veikė 136 tarp
miestinio susisiekimo auto
busų linijos, kurių bendras 
ilgis siekė 8,982 kilomet
rus. 193Q metais Lietu
voje buvo 305 a u t o b u - 
sai, iš kurių 230. aptarnavo 
tarpmiestines linijas, o li
kusieji kursavo Kaune. 
Tarpmiestinio susisiekime 
autobusai per metus per
veždavo apie 3 milijonus 
keleivių 96,247,000 kelei- 
vių-kilometrų.

Vokiškosios okupacijos 
metais Lietuvos autotrans
portas buvo visiškai sunai
kintas. Po karo autotrans
portą teko atstatyti iš nau
jo.

1946 m. sausio mėn. res
publika gavo pirmuosius 6 
autobusus, kurie kovo mėn. 
pradėjo kursuoti Vilniuje, 
Geležinkelio stoties - Žvėry
no ruože. Tų pačių metų 
vasarą buvo atidarytas su
sisiekimas Antakalnio ir 
Basanavičiaus gatvėmis ir 
paleistas pirmasis tarp- 
miestinis autobusas tarp 
Vilniaus ir Ukmergės. Taip 
pat 1946 metais keleivių 
susisiekimas autobusais bu
vo atkurtas Kaune, o dar 
po metų — Klaip ė d o j e , 
Šiauliuose ir Panevėžyje.

1949 metais respublika 
gavo pirmuosius 43 leng
vuosius taksomotorus “Po- 
bieda,” kurie pradėjo kur
suoti Vilniuje ir Kaune.

Pirmaisiais pokariniais 
' metais keleivinis autotrans
portas vystėsi lėtai. 1953 
m. pabaigoje respublikoje 
buvo 333 autobusai, kurie 
per metus pervežė 64.8 mi-

lijono keleivių 208 miljonus 
keleivių - kilometrų. Leng
vieji taksomotorai per 1953 
metus nuvažiavo 3.5 mili
jono apmokamų kilometrų.

Nuo 1954 m. padėtis iš 
pagrindų pasikeitė, ir ke
leivinis autotrans portas 
pradėjo sparčiai vystytis.

Kasmet augo autobusų 
ir taksomotorų skaičius, ge
rėjo keleivinio autotrans
porto darbo rodikliai. An
tai, jeigu 1953 m. vienai 
sėdimai sąrašinio autobuso 
vietai teko 26,907 keleivi
niai - kilometrai; tai 1959 
m., kai autobusu skaičius 
miestuose padidėjo 2.6 kar
to, kiekvienas taksomotoras 
jau nuvažiavo po 32,999 
apmokamus kilometrus, ar
ba 68% (jaugiau negu 1953 
metais.

Keleįvių pervežimas auto
busais nuo 1953 iki 1950 
metų penkeriopai padidėjo. 
1959 metais autobusais bu
vo pervežta 168.5‘ milijono 
keleivių daugiau kaip 1 bi
lijonas keleivių - kilomet
rų. Vien tiktai transpor
tinio susisiekimo autobusais 
buvo pervežta 12.5 milijono 
keleivių 432 milijonų kelei
vių - kilometrų, t. y keturis 
su viršum kartų daugiau 
negu buvo pervežta prieš
kariniais metais.

Įdomu pažymėti, kad 1960 
metais respublika gaus 300 
naujų autobusų, t. y. beveik 
tiek pat, kiek jų iš viso bū
ta buržua zijai valdant 
Lietuvą. Šiais metais au
tobusais (neskaitant trolei
busų) kas dieną pasinau
dos daugiau kaip pusė mi
lijono keleivių.

Dabar vien tiktai mūsų 
sostinėje Vilniuje yra daug 
daugiau autobusų ir takso
motorų negu jų 1953 me
tais buvo visoje Lietuvoje. 
1959 metais daugiau negu 
per 1953 metus visoje res
publikoje pervežė keleivių 
ne tik sostinės, bet ir Kau
no autobusų , bei taksomoto-

ortas iary»Ų J 

rų parkai. 1959 metais ke- 
Jeivių pervežimas Panevė
žyje prilygo pe'r v e ž i m ų 
skaičiui 1953 metais Kaune 
ir Vilniuje, o'Kapsuke 195.9 
metais pervežta beveik tiek 
pat keleivių, kiek jų prieš 
šešerius metus buvo perve
žama Šiauliuose ar Klaipė
doj ę.

Autobusai jau jungia vi
sus rajonų centrus, iš kurių 
45 v turi tiesiogines autobu
sų . susisiekimo linijas su 
respublįkos sostine Vilniu
mi.

Iki 1958 m. keleivinis au
totransportas buvo sutelk
tas tik Vilniuje, Ka,un e, 
Klaipėdoje, Šiauli u o s e ir 
Panevėžyje: Tada buvo 
lengva vadovauti respubli
kos keleiviniam autotrans
portui, bet buvo stabdomas 
vietinis autobusų susisieki
mas. Tada beveik visi au
tobusai ir taksomotorai tik 
iš penkių stambesnių mies
tų kursuodąvo į rajonus. 
Pačiuose rajonuose nebuvo 
sąlygų keleiviniam susisie
kimui rajono ribose organi
zuoti.

Nuo 1958 m. antrojo pus
mečio naujus autobusus 
pradėta skirti visiems rajo
niniams bendrojo naudoji
mo autoūkiams, kuriuose 
iki to laiko tebuvo vien tik
tai krovininiai automobi
liai. Tai įgalino per trum
pą laiką organizuoti kelei
vinį susisiekimą autobusais 
daugelyje rajonų centrų. 
Šiuo metu autobusai jau 
kursuoja Kapsuke, Alytuje, 
Ukmergėje, Telšiuose, Šilu
tėje, Kėdainiuose, Rasei
niuose, Tauragėje, Vilka
viškyje, Kuršėnuose ir, kai 
kuriuose kituose rajonų 
centruose. Greitai bus pa
leisti autobusai Utenoje, 
Mažeikiuose ir Druskinin
kuose.

Jau pradėjo veikti kelias
dešimt autobusų linijų, jun
giančių rajonų centrus su 
apylinkėmis ir kolūkiais.

ietuvoje
Vietinis autobusų susisieki
mas, be aukščiau' išvardin
tų, suorganizuotas Rokiš
kio, Mažeikių, Pasvalio, Ša-, 
kių ir .Vievio rajonuose. 
Pastaruoju metu autobusai 
pradėjo kursuoti Zarasų, 
Švenčionių ir Kupiškio ra
jonuose, o iki metų pabai
gos, sukūrus naujus bend
rojo naudojimo autoūkius, 
kai kuriuose rajonuose au
tobusai pradės aptarnauti 
vietinio susisiekimo linijas 
Jurbarko, Varėnos, Prienų, 
Plungės, Jonavos, Biržų, 
Radviliškio, Anykščių ir Jo
niškio rajonuose. Tuo bū
du dar šiais metais viętinis 
autobusų susisiekimas bus 
suorganizuotas daugumoje 
rajonų, o iki 1963 metų — 
visuose rajonuose.

Dabar respublikoje veikia 
76 miesto, 141 priemiesti
nio ir 189 tarpmiestinio su
sisiekimo autobusų linijos, 
kurių bendras ilgis viršija 
28 tūkstančius kilometrų. 
Bus atidalyta dar apie 80 
naujų autobusų linijų, ku
rių bendras ilgis sieks 3,- 
000 kilometrų. O šių metų 
pabaigoje respublikoje jau 
veiks 475 autobusų linijos 
bendro 31 tūkstančio kilo
metrų ilgio.

Žymiai, pasikeitė keleivi
nių autobusų parkas. 'Vi
sais pagrindiniais maršru
tais kursuoja greitaeigiai 
dizeliniai autobusai ’ ZIL- 
127. lengvai pasiekiantieji 
100 kilomętrų greitį. Šiais 
autobusais iš Vilniaus ga
lima pasiekti Ryga, Mins
ką, Klaipėdą ir Palangą, 
Panevėžį, Alytų, Anykš
čius. o iš Kauno—Kalinin
gradą, Panevėžį. Artimiau
siu metu šie autobusai pra
dės kursuoti iš Vilniaus į 
Druskininkus ir iš Kauno,į 
Tauragę.

Keleiviai labai mėgsta 
patogius, žiemą gerai apšil
domus LAZ-695 autobusus, 
pagamintus Lvovo autobu
sų gamykloje. Šiemet šių

autobusų bus gauta pusant- t r a n s p ortą respublikoje.
ro karto daugiau negu per
nai. Jie bus duodami ne 
tik miestų, bet ir rajonų 
autoūkiams.

Žymiai padidėjo ir leng
vųjų taksomotorų skaičius. 
Jais dabar jau aptarnauja
mi 13 ■ 'miestų gyventojai. 
Šiemet lengvieji taksomoto
rai pirmąkart pasirodė U- 
tenos, Raseinių, Mažeikių, 
Rokiškio ir Varėnos gat
vėse, o iki metų pabaigos 
juos gaus Zarasų, Švenčio
nių, Jurbarko ir daugelio 
kitų rajonų autoūkiai.

Neseniai organiz uotas 
m a r š r utinis susisiekimas 
lengvaisiais taksomotorais 
tarp Vilniaus ir Kauno 
miestų. ’ Čia kursuoja 10 
septvnviečių automobilių 
GAZ-12. Šių metų vasarą; 
numatoma maršrutinius 
taksi paleisti iš Vilniaus į 
Palangą, Trakus ir kitomis 
linijomis. *

Artimiausiu laiku Vilniu
je, Kaugę, Klaipėdoje, Šiau
liuose iWJ Panevėžyje bus su
organizuoti lengvųjų auto
mobilių numojimo punktai, 
kur piliečiai, turintieji vai
ruotojų teises, galės ne
brangiai išsinu o m o t i ke
lioms valandoms, paroms 
arba net mėnesiui “Volgą” 
arba “Moskvičių.” Medžio
tojai, žuvautoj ai ir turiz
mo mėgėjai galės išsinuo
moti visureigius automobi
lius su universaliais krovi
nio tipo kėbuolais.

Per pastaruosius trejus 
metus respublikoje, geri
nant keleivių aptarnavimą, 
p a s t a t yta daugiau kaip 
šimtas autobusų stočių ir 
paviljonų. Naujos autobu
sų stotys įrengtos Panevė
žyje, Druskininkuose, Ma
žeikiuose, Telšiuose, Kėdai
niuose, Zarasuose, Kapsu
ke, Prienuose — iš viso 48 
rajonų centruose. Pradėta 
didelės autobusų s t o t i -e s 
statyba Klaipėdoje. Nau
jos autobusų stotys stato
mos taip pat Alytuje, Birš
tone ir Trakuose.

Septynmečio planas nu
brėžė svarbius uždavinius 
toliau vystant keleivinį

1965 metais respublikoje 
bus 2.9 karto daugiau negu 
1958 metais autobusų, o ke
leivių pervežimas padidės 
du kartus. Autobusai ir 
lengvieji taksomotorai kur
suos visuose rajonuose ir 
miesto tipo ; gyverivietėšė? 
Bendrasis autobusų linijų 
ilgis septynmečio pabaigoje 
viršys 45 tūkstančius kilo
metrų. Žymiai padidės daž
numas ir keleivių perveži
mas troleibusais.

Septynmečio metais žy
miai pagerės keleivinio au
totransporto gamybinė ba
zė. 1961 metais Vilniuje bus 
pradėta naujo a u t o b u sų 
parko statyba. Tai bus to- 
tobula technika aprūpintas 
garažas, kur visi autobusų 
techninio aptarnavimo dar
bai bus visiškai mechani
zuoti ir atliekami srauti
niu metodu. Garaže galės 
stovėti . 400 daugiaviečių 
autobusų. Numatytas ir 
Kauno autobusų parko re- 
konstruavimas. Šiam par
kui išplėsti bus perduota 
teritorija ir gamy b i n i a i 
korpusai, kuriuos šiuo metu 
užima asfalto-betono mai- 
šykla ir autoremonto ga
myklos autobusų kėbulų 
remonto cechas. \ Baigus 
Kauno autobusų parko re- 
konstruavimą, jame tilps 
daugiau kaip 300 autobusų. 
Klaipėdos autobusų - takso
motorų ūkiui perduodama 
papildoma teritorija ir ga
mybinės patalpos.

Numatyta pastatyti ne
maža naujų autobusų sto
čių. Pirmiausia bus stato
ma užmiestinė autobusų sto
tis Šiauliuose ir rekonstruo
jama Kauno autobusu sto
tis. Daugelyje respublikos 
rajonų bus pastatytos tipi
nės dirbtuvės autobusų 

(t e c h niniam aptarnavimui 
ir remontui.

Tolesnis keleivinio auto
transporto plėtimas, jo dar
bo tobulinimas leis dar ge
riau organizuoti susisieki- 
kimą ir puikiau aptarnauti 
gyventojus.

3 p.-Laisve (Liberty)—Ant

parvažiuoti, grįžti į savo 
tėvynę Tarybų Lietuvą. Ra
gina grįžti ir tuos, kurie ir 
buvo nusikaltę, bet savo 
rankų nebuvo sutepę brolių 
ir sesučių krauju. Ragina 
grįžti ir savo darbais įrody
ti ištikimybę, atpirkti gra
žiais darbais savo nusikal
timą.

Dėka jų meilei ir rūpes
čiu užsienio lietuvius šian
dien pasiekia brangios kiek
vieno lietuvio širdžiai lie
tuviškos knygos. Arba, pa
vyzdžiui: mano Alena 1960 
metų vasarą lankėsi Lietu
voj. Susipažino su valdi
ninkais, rašytojais ir pa
čiais aukščiausiais Tarybų 
valdžios žmonėmis. Ir ne 
tik ji, bet ir kiti visi turis
tai pasakoja ir neatsidžiau
gia jų nuoširdumu, papras
tumu ir visur patarnauti 
rūpestingumu!

TARYBŲ LIETUVOS 
RAŠYTOJAI ...

Dabar skaitau knygą 
“Lietuvos rašytojai,” kuri 
turi 574 pusi. Iš tikro tik 
stebėtis ir gėrėtis reikia tų 
mielų draugų ir draugių 
rašytojų nuoširdumu, suga- 
bumais ir meile savo gim
tinei šalelei ir tautiečiams. 
O kiek, karštos širdies, kiek 
meilių žodelių, kiek bran
gių minčių išlieta! Kiek 
puikiausių perlukų, žodžio 
šedevrų toje knygoje pasa
kyta! Tik stebėkis ir džiau
kis sykiu su tais mielais 
broleliais ir sesutėmis Ta
rybų Lietuvos rašytojais!

Knygoje “Lietuvos rašy
tojai” telpa 64 rašytojų fo
to nuotraukos ir biografi-
jos. Vienų trumputės, po 
vieną du puslapius; kitų 
po kelis iki 12-kos. Skai
tant knygą, žiūrint į tų ra
šytojų karščiausią tėvynės 
meilę, spinduliuoj a n č i u s 
veidus, tarytum iš tų veidų 
f "tave trykšta karščiausios 
meilės spinduliai, šildydami 
tavo širdį! O jų brangūs 
rinktiniai žodžiai, vietomis 
ritmais ir rimais nušlipuo* 
ti, skaitytojui skverbtu 
skverbiasi į galvą, į pat 
smegenų gelmes! Ypač tų, 
kurie rašo savo biografijas 
Tėvynės karui beeinant ir 
po jo. Kaip senesni, taip ir 
jaunosios kartos rašytojai, 
rodosi, rašo ne rašalu,, o 
savo širdies krauju!

Skaitytojo širdį labai su
graudina rašytojo Antano 
Jonyno foto nuotrauka!.. 
Labai gailiai verkiau, be
žiūrėdamas į tą brangų ma
no širdžiai užsimerkusį ne
regį rašytoją! Ypač kur jis 
pats pasisako, kada ir kur 
apako. Baigęs skaityti jo 
biografiją, niekad nepagal
votum, kad tai parašyta 
neregio. Poetas dar gan 
jaunas, gimęs 1923 metais, 
bet rašo iš pat savo širdies 
gelmės, kaip senas ir labai 
įgudęs rašytojas.

Yra kelios moterys, kurių 
ugningi žodžiai ant visados 
pasiliks skaitytojo galvoj.

, Susninkų Jurgis

APIE APAVUS
Tikrai negalima nusaky

ti apavų istorijos. Šaltų 
kraštų žmonės prieš tūks
tančius metų jau “apauda- 
vo” kojas, kad joms nebū
tų šalta. Dažnai jų “apą- 
vai” buvo paprastas odos 
šmotas, audinio kavalkas, 
arba susuktos žolės. Šiltuo
se kraštuose ir dabar rasi
me daug basų žmonių, ku
rie nei supratimo netupi 
apie apavus.

Europoje tvirti odiniai 
anavai atsirado kryžeivys- 
čių laikais, prieš 800 mje-

\
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Rojus Mizara

VARĖNOS RAJONE
(Iš užrašų)

(Tąsa)
, . Toks šiandien yra tary
binis Varėnos rajonas, ku
rio pusė prieš karą skurdo 
vienoje rubežiaus pusėje, o 
kita pusė — kitoje, po po
niškais lenkais.

Grįžau į Vilnių iau apy
vėliai — apie 2 valandą ry
to. Galvojau: ar tikėjosi 
kada nors anksčiau šis to
li atsilikęs Dzūkijos kam
pelis, kad ateis laikas, kai 
jis prisikels, pakils ir lais
vai kurs naują, laimingą, 
kultūrišką gyvenimą sau 
ir savo gentkartėms?!

Tuomet, kai aš gyvenau 
Lietuvoje, nesitikėjau, jog 
ateis diena, kai ir šiame 
kampe suklestės lietuviško
ji socialistinė kultūra.

MERKINĖJE
Vienas iš seniausiu Lie

tuvos nedideliu miestą — 
Merkinė. Pačiuose seniau
siuose Lietuvos žemėlapiuo
se jūs surasite ją, išsidės
čiusią palei Nemuną, kurin 
jteka Merkys ir sraunioji 
Stangės upelė, o tarp jų 
garsusis piliakalnis.

Magdeburgo miesto teisę 
Merkinė įgijo dar 16-ame 
amžiuje, ir, dabartiniai 
merkiniečiai tvirtina, jog 
ir Vilniaus miestas Magde
burgo teises esąs gavęs iš 
Merkinės. Tuo kaž kodėl 
abejoju.

Užtenka to, kad Merki
nėje’ labai seniai, • buvo 
klioštorius, buvo, rodosi, 
dvi bažnyčios, o miesto 
centre stovėjo didžiulė mū
rinė rotušė. Rotušę nu
griovus, liko jos didelis 
varpas, gamintas 17-ame 
amžiuje; jis ir šiandien 
tebėra Merkinėje kaip 
brangi istorinė vertybė — 
vokiškiesiems plėšikams ne
pavyko jį pavogti ir išsi
vežti.

Padavimai sako, jog Mer
kinėn kadaise atvykdavo 
Lietuvos kunigaikščiai ir 
Lenkijos - Lietuvos kara
liai medžioti, nes aplinkui 
buvo dicfeiuliai miškai, pil
ni žvėrių. Švedų-rusų karo 
metu Merkinėje buvo apsi
stojęs ir caras Petras I- 
asis.

Dar seniau Merkinėje 
vykdavo mūšiai su kryžiuo
čiais, atėjusiais į Lietuvą 
plėšti, jos žmones žudyti ir 
pavergti. Apsigynimui nuo 
jų buvo supiltas piliakalnis.

Aplink Merkinę — pušy
nai, ir eilė nedideliu ežerų, 
tarp kurių palei Subarto- 
nių kaimą —* Gilšės ežeras, 
rašytojo V. Krėvės aprašy
tas. Daug daug Merkinė 
pergyveno. Švedų-rusų ka
ro metu ji buvo sugriauta; 
sakoma, ir Kosciuškos su
kilimo metu taipgi ji nu
kentėjo. Be to, dažnai gais
rai ją pliaškino taip, kad 
miestas niekad tikrai “ant 
savo kojų” nebegalėjo kaip 
reikia atsistoti.

Bet daugiausia Merkinei 
žalos padarė-hitleriniai fa
šistai: miestą jie bombomis 
Nugriovė, o daugumą gy
ventojų — išžudė, masiškai 
sušaudė. Po karo miestelis 
pasiliko beveik tuščias.

Kai tik 1 9 5 9 metais j 
Lietuvą atvykau, man la
bai rūpėjo pamatyti Merki
nę, kur gyvenau ir dirbau. 
Greit toji proga pasitaikė.

Aplankęs graži uosius 
Daugus, pasikalbėjęs su jų 
vadovais,! šoferiui sakau 
Važiuokim Merkinėn 'nors 
keletui valandų. Vėliau aš 
ją dažniau aplankysiu.

Buvo jau popietė, trupu
tėlį lašnojo šiltas lietus, kai 
tnūsų “Volga” atlėkė į Mar
kinę. Stebiu, bet Merkinė 
jau nebe tokia, kokią prieš 
k e t u r i a sdešimt šešerius 
metus palikau!

Man pažįstami dalykai 
tėra tik trys: buvusioji bal
tuojanti valsčiaus kancelia
rija, kurioje gyvenau ir 
dirbau; cerkvė — tuščia, 

uždaryta, ir bažnyčia. Na, 
ir ten toliau piliakalnis 
dunkso.

Miestelį puošia tarybi
niais metais pastatyti dvie
jų aukštų rūmai, kuriuose 
yra apšti sporto salė, su es
trada.

Sužinau, kad pastate, 
kur buvo valsčiaus kance
liarija ir kur aš gyvenau 
(tai smulkiau aprašiau 
knygoje “Žvilgsnis į praei
tį”), dabar veikia viduri
nė mokykla. Patariau šo
feriui sustoti ties jos duri
mis. Įeinu vidun — direk
toriaus kabinetan. Už sta
lo sėdi dvi mergaitės-tar- 
tarnautojos.

—Atvykau pasiimti savo 
namo, — sakau. — Iš čia 
aš prieš 46 metus į Ame
riką išvykau.

—Pasiimkite,— viena jų 
atsako.

—Kur mokyklos direkto
rius?

—Kaž kur išėjo. /•
Direktoriaus kabinę tas 

įtaisytas ten, kur mano 
laikais gyveno valsčiaus 
raštininkas, caristas P. Po
krovskis.

Atsiranda ir direktorius 
K. Grinkevičius. • Susipa
žįstame. Jis mane išvedžio- 
ja, rodinėja, aiškini. Aš 
jam taipgi aiškinu, rodau, 
kad va, čia aš gulėdavau, 
čia buvo laukiamasis, čia 
raštinė, ten gyveno rašti
ninkas, gi viršuje, antraja
me aukšte, buvo pradinė 
mokykla, o gale gyveno 
mokytojas. Bet man dabar 
atrodo, kad šis pastatas tas 
pats ir ne tas pats: jis 
siauresnis, nors visa kita— 
kaip palikau. Gal jis buvo 
vokiškų bombų paliestas, 
gal po to jį susiaurino. 
Direktorius — nė merki- 
niškis, jis atvykęs iš kitur.

Stebiu aš kupiną salę 
daugiausiai jaunučių mer
gaičių ir berniukų ir; gal
voju: kokie jie laimingi! 
Kiekvienas iš jų, jei tik no
rės, galės baigti ne tik vi- 

.Pro šonines duris bandau dūrinę mokyklą, o ir kurį 
eiti į kiemą, bet jo nėra.! nors technikumą arba 
Ten, kur kadaise buvo pla-| aukštąją mokyklą! Ir visa 
tokas kiemas ir nedidelis tai—nemokamai, be dide- 
sandėlis, dabar aukštokas

.Pro šonines duris bandau 
eiti j kiemą, bet jo nėra.

kalnelis.
Kitoje kiemo pusėje buvo 

limonado gamykla — ten 
pat ir žmonės gyveno, — 
o aš ten padėdavauo limo
nadą varyti, kad užsidirb
čiau kapeiką kitą. Nėra ir 
to namo — kalnelis jo vie
toje, o jo viršuje prisodin
ta gėlių. Vadinasi, . čia 
griuvėsių kalnelis, o jame 
gal ilsisi fašistinių bombų 
aukos, kas žino!..

Mudu su direktorium ei
name pasivaikščioti. Jis 
man aprodo daržą, kurį 
moksleiviai prižiūri, mer
gaičių bendrabutį, bibliote
ką. Pasirodo, kad viduri
nės mokyklos klasės nesu
telpa šiame pastate; kitos 
klasės yra buvusioje žydų 
sinagogoje — mūro namas, 
išlikęs nuo vokiškų bombų. 
Ten mokslinės klasės: che
mijos, zoologijos, technikos- 
amatų.

Palei ’ cerkvę — erdvoka 
aikštė, kur kadaise vykda
vo jomarkai, o aplink ją 
mediniai ir mūriniai nameliai 
—su krautuvėmis ir karčiamo- 
mis. Viena gatvė, kita gat
vė, trečia gatve ir tt., ma
no laikais buvo tirštai ap
gyventos — fašistinės bom
bos praretino, ir Merkinė 
šiandien jau nebe ta.

Taip, žmonės statosi nau
jus gyvenamuosius namus, 
bet ims laiko, ;kol Mer
kinė pilnai atsigriebs. Da
lykas toks: ■' Merkinė toli 
nuo geležinkelio, o* jį pri
vesti čion nėra jokio reika
lo. Pramonės /centro čia 
niekad turbūt tarybinė vy
riausybė nė nebandys su
daryti. Gal būt greičiau 
bus taip,. jog kada nors čia 
įsikurs kurortas, nes tam 
vieta ideali. Bet tai įvyks 
ne taip greit.

Karo metu Merkinėje 
veikė partizanai, k o v o j ą 
prieš hitlerinius okupan

tus. v O po karo šio mieste
lio žmonėms nemaža žalos 
padarė “miškiniai” arba 
“banditai.” Šiuo metu mer- 
kiniškiai uoliai renka me
džiagą apie žmones,- padė
jusius savo galvas dėl ta
rybinės santvarkos įkūri
mo ir jos apgynimo.

Šalia miestelio ant kal
nelio dailiai' aptverti Taiy- 
binių karių kapai su įspū
dingu kovotojams pamink
lu.

Antrą kartą į Merkinę 
nuvykau su H. Zimanu, 
“Tiesos” vyr. redaktorium. 
Buvo susitikimas su Mer
kinės mokytojais, mokslei
viais ir mokiniais.

Sporto salė kupina žmo
nių, suaugusių ir mažyčių. 
Ir tik tada aš patyriau, 
kaip sunku tokiai publikai 
kalbėti. Tiesiog nežinai, 
kaip ir ką sakyti. Juk aiš
ku, kad šventadieniškai ap
sirengę vaikučiai, sėdį 
priešakyje, nesupras to, ką 
supranta suaugusieji, o jei 
kalbą taikysi jiems — per 
daug lėkšti ji bus jų moky
tojams, tėvams ir kitiems. 
Nelengva buvo “prisitaiky
ti.”

Stebino mane vaikų lai
kysena. Man kalbant per 
visą laiką jie sėdėjo ra
miai, nepasijudindami, ir 
atidžiai klausėsi. Visoje 
salėje vešpatavo grabinė 
tyla. Man tai buvo kas to
kio nauja, ligi to laiko ne
matyta. Tai parodo, kaip 
gražai, discipliniškai , vai
kai mokomi. Tai mokytojų 
ir tėvų nuopelnas.

Keletas moksleivių iš
stojo su kalbelėmis — pa
pasakojo apie savo -ekskur
siją, kurią vasarą buvo pa
darę į Rygą. . Tai pasižy
mėję moksleiviai.

lio vargo! Pastangų, ryž
to ir noro, žinoma,- reikės. 
Bet anais laikais ryžtas, 
noras ir pastangos, jei tu 
biednas, n i e k o.~ nereiškė. 
Reikėjo turėti pinigų., no
rint įeiti į. vidurinę arba 
aukštąją mokyklą.

Baigęs kalbą, sakiau, kas 
norite, galite statyti man 
klausimus — mielai atsa
kinėsiu. Be kitų, girdžiu 
tokį:

—Kiek dabai1 Amerikoje 
uždirba namų sargai?..

Pasirodo, mano klausė
jas buvo Sporto rūmų sar
gas,- jau pabuvęs, senokas 
žmogus.

Atsakiau: Amerikoje jų 
alga priklauso nuo to, kur, 
ki-ek darbo valandų žmogus 
įdeda, koks ir kieno jis 
sargas.

(Bus daugiau)

Nelaiminga čigonų šeima
Richmond, Virginia, ka

lėjime sėdi čigonas Ken- 
netB Dudley, 47 metų am
žiaus, ir jo žmona Irena, 
44 metų, ir abu laukia teis
mo už žmogžudystę.

Jie apsivedė 1934 metais. 
Turėjo jau IJlvaikų. Iš jų 
gyvų beliko tik trys — dvi 
suaugę dukterys ir dviejų 
ir pusės metų mergaitė.

Čigohų šeima negalėjo 
gyventi vienoje vie toj e. 
Ji blaškėsi nuo Maine iki 
California, nuo Floridos iki 
Kanados.
’ 1958 m. vasarą jie išva
žiavo iš Syracuse, N. Y. Su 
tėvais buvo šeši vaikai. 
Vyko aplamdytu automobi- 
litttrii į pietus — link Mek
sikos. Kelyje ‘ jiems teko 
vargti ir badauti. Lapkri
čio 1 7 d. mirė 3-jų metų 
berniukas Claude. Mirusio

Perskaičius knygą: “Eikite, 
mišios pasibaigė”

Tuojau po to, kai ta knyga 
buvo gauta, drg. A. Bimba 
“Laisvėje,” rodos Krisluose, 
rašė, kad jis kalbėjosi viena
me piknike su dviemis drau
gėmis, kurios minimą knygą 
jau buvo perskaičiusios. Jos 
pareiškusios, kad knyga gera, 
bet, girdi, mes joje neradome 
nieko tokio, ko dar nebūtume 
girdėję ar skaitę. Nu, galgi 
ir taip, bet man ji, ši knyga, 
pasakė dar daug ką, ko iki 
šiol nebuvau skaitęs.

Man ji patinka iš daugelio 
atžvilgių. 1) Ji parašyta leng
va, gražia ir turtinga kalba. 
2) Ji suskirstyta į daugybę 
skirtingų skyrių ir skyrelių, 
kur, norint susirasti ant grei
tųjų iš jų lęatrą, gali rasti; 
taip ji ir eina per visą knygą 
lyg Ragausko gyvenimo bio
grafija. O kiek ten įrodymų, 
teisingų ir gražių išvedžiojimų 
į tą religijų pasaką sudėta, o 
visgi dievo buvimo niekas ir 
niekaip neįrodo.

Knygos autorius, išbuvęs ku
nigu 13 metų, visaip bandė 
būti labai pamaldus ir atsi
davęs religijai, bet vis tiek 
galų gale * įsitikino, kad dievo 
nėra.

Na, eikime jo keliu, prade
dant jam užbaigus universite
tą. Tuoj jis neįstoja į kunigų 
seminariją, kaip paprastai da
ro tie, kurie jau nusistatę bū
ti kunigais. Jis—Ragauskas— 
nori būti labai teisingas. Pir
ma jis nori žinoti, ar tikrai jis 
tinka tam. Mat, ne kiekvie
nas Jurgis gali būti tinkamu 
Kristaus įpėdiniu čia ant že
mės;, jais gali būti tik tie, 
kuriuos pats dievas pašaukia 
prie to, kaip jam dar vaikui 
būnant aiškino motina. O jis 
gi dar niekaip nepajuto to pa
šaukimo. Jis dėjo daug vil
ties ant savo kaimyno Petro 
Baltrūno, kuris jau buvo klie
riku Italijoj. Jis parašė Balt
rūnui laišką tuo reikalu,; bet 
anas ne tik neduoda jam pa
šaukimo eiti į kunigus, bet 
dar lyg perspėja — liepia ge
rai apsigalvoti ir tt. (puslapis 
67). 'f \

Tas Baltrūno laiškas visiš
kai sugniuždo Ragausko gra
žias viltis būti kunigu, nes jis 
neturi pašaukimo. Jis susi
randa jau ir darbą Kauno bu- 
sų stotyje sekrėtbriumi ir Su
sidraugauja su mergina Biru
te.

Bet štai ateina Velykos, Ra
gauskas nueina į Kauno jė
zuitų bažnyčią išpažinties. 
Per išpažintį jo nuodėmklau- 
sis jį pradeda įkalbinėti gra
žiais religiniais žodžiais, ko
dėl jis (Ragauskas) neina į 
kunigus? čia Ragauskas net 
nutirpsta iš nuostabos, kad čia 
tai ir bus tas jo lauktas pa
šaukimas. Kaipgi kitaip, juk 
čia jį šaukia ne kas kitas, kaip 
pats dievas per savo atstovą 
čia ant žemės.

čia jis susijaudina iki aša
rų. Greičiausiu Įaiku paduo
da prašymą į kunigų semina
riją, kad jį priimtų. Gavęs 
pranešimą, jog priima, prane
ša savo merginai, kad jų drau
gavimas pasibaigė, nes jis sto-

kūną įvyniojo įblanketą ir 
įmetė į seną kasyklą netoli 
Lakeland, Fla.

. Į|959. m., mirė du berniu
kai Norųian ir Charles. Tė
vai, jų kūnus įvyniojo į 
bląnketųs, pririšo sunku
mus ir nuskandino. Poųt- 
cartraįn . ežere, Louisiana 
valstijoje.

1960 m. gėgųžęs mėnesį 
mirė Debbie, 3-jų metų ber
niukas. Jie jo kūną paliko 
miške, netoli. Jenkins, Ky.

Šių metų vasario mėnesį 
susirgo m ę r g a.i t ė Carol 
Ann,. 7 metų. Tėvai ją įvy
niojo. ir pėr kelias dienas 
vežiojo. Sakoma, kad po ke- 
tūrių dienų mergaitė nuo 
bado ir nepriežiūros mirė. 
Už tai dabar tėvus laiko 
kalėjime ir jie laukia teis
mo. Vyras bandė nusižu
dyti, bet kalėjimo ’ sargas 
sutrukdė. ■ ’•{ š. ■ 

ja į kunigų seminariją. O 
kaip gražiai jis moka visa tai 
aprašyti!

Bežiūrint mūsų Ragauskas 
jau ir kunigų seminarijoj, 
kaip jis pats sako — “Kuni
gų dirbimo fabrike.”

Čia tai ir prasideda darbas 
— kalimas į studentų galvas 
dievo būtybės “mokslo“—kaip 
pažinti dievą... Jiems kala ir 
kala diena iš dienos visokie 
profesoriai, kunigai, minykai, 
tėvai, zokoninkai, ir tarp be 
pabaigos, o vis dėlto neįrodo 
dievo būtybės ir gana. Jau 
studentai ir klierikai — vaikš
to su andarokais, kaip jis sa
ko; bet jie jaučia, kad čia dar 
vis ko trūksta. Nors jie ir sle
pia vieni nuo kitų tą jausmą, 
bet retkarčiais tas klausimas 
vėl ir vėĮ tarpe jų iškyla ir 
gana: Kas matė dievą ? Ka
da? Kur?..

žinoma, mūsų Ragauskas 
neatsilieka. Bet kadangi jis 
labai atsidavęs dievui, tokiuo
se atsitikimuose jis karštai 
meldžiasi, prašydamas dievo 
apšviest jo protą, pašalinti tas 
blogas mintis ir tt.

štai R'agauškas jau ir kuni
gas. Jaunas, gražus, energin
gas... Jį paskiria vikaru į 
Gulbinėnų bažnyčią. Vėliau į 
Kupiškio bažnyčią, dar vėliau 
karo kapelionu. Iš Čia jis mar
guoja su Lietuvos kariniu da
liniu į Uteną 1939 metais Nu
laikyti raudonąją armiją, ku
ri jau užėmė Vilniaus mies
tą. Dar vėliau paskiriamas į 
Panevėžio berniukų gimnaziją 
kapelionu, ’dar vėliau į Kauno 
kunigų semihariją mokyti ki
tus kunigais.

Visur jis dirba atsidavusiai 
ir sunkiai, atlieka visas jam 
uždėtas pareigas kaip bažny
čios kanonai-tiesos reikalauja, 
dar daugiau: jis važiuoja į 
kitas parapijas per atlaidus 
padėti kitiems kunigams lai
kyti mišias, spaviedoti žmo
nes, apvalyti jų dūšias nuo 
griekų, kad po mirties be kliū
čių galėtų nukeliauti pas die
vą amžinai linksmybei.

Organizuoja ir veda kelis 
šimtus maldininkų iš Kupiškio 
į stebuklingąją vietą — Šilu
vą, ii’ taip be pabaigos. Taip 
jis dirbdamas daug ką mato 
ir girdi. Jis mato, kaip seni 
kunigai ir klebonai po atlai
dų ir viso triukšmo per nak
tis baliavoja, girtuokliauja, 
kortuoja, susitinka su moteri
mis, žodžiu, laužo visas bąž-, 
nyčios taisykles kunigams. Jis 
girdi, kaip seni kunigai ir 
klebonai juokus krečia iš jau
nų kunigų, girdi: Jaunas 
kunigas per pirmuosius penke
rius metus joja ant velnio, per 
kitus penkerius metus jau ei
na šalia velnio, o trečius 5 me
tus jau velnias joja ant ku
nigo.

Ką gi tai reiškia ? Tai reiš
kia, kad pradžioj kunigas są
žiningai atlieka savo parei
gas, po penkerių metų, pri
sižiūrėjęs į senus kunigus, 
jau pradeda abejoti, o dar po 
penkerių metų jau daro taip, 
kaipxanie, — tik žiūri kaip 
daugiau pinigų ir šiaip turto 
prisiplėšti, tai ir viskas.

Vienoj vietoj jis sako: Ku
nigas taikydamasis prie jam 
patinkamos moters, dievo ne
bijo, tik moters vyro.

Arba vėl, kuomet jis labai 
pavargsta bely dėdamas 
numirėlius nuo pakraš
čio miesto ■ iki bažny č i o s , 
paskui į kapus ir t. t., ir pa
siskundžia savo klebinai, jog 
numirėliui vis tiek nebūna 
lengviau, šis atkerta: d tu ne- 
mislyk apie tai, tu mislyk tik 
apie tuos dešimtį litų, kuriuos 
tau užmoka (žinoma, tą de
šimtį litų atiduok klebonui.) 
, Kartą Ragauską atlanko 
vienas jo dar seminarijos lai
kų kolega Balys. Na, žino
ma,$as, jo kolega, apžiūrėjęs 
pasukinėdamas Ragauską ir 
prunkšdamas į saują, sako: 
Noriu gerai prisižiūrėti, kaip 
tu atrodai su andaroku. To
liau jftu diskusuoja rimtai.

Balys: Imkim 1‘eligiją, aš 
žiūriii į kunigus, tuos vadina
mus tarpininkus, tarp dievo ir 
žiponių, apaštalus, dievo ma
lonių dalytojus ir taip toliau-: 
Jeigu jie būtų paties dievo iš
rinkti žmonių ' mokytojai ir 
vadovai, tai turėtų būti giliai 
tikinti, dori, šventi žmonės.

' Ragauskas:: Nebūtinai. Juk 

iš dvylikos Kristaus apaštalų 
vienas buvo judas.

Balys: Jeigu kas dvyliktas 
kunigas būtų judošius, aš nie
ko nesakyčiau — mat juos 
velniai. Bet juk iš tikrųjų 
yra atvirkščiai: iš dvylikos 
kunigų vargu ar yra bent vie
nas doras žmogus.

Ragauskis: Baly, perdedi.
Balys: Kertam lažybų: Jei

gu po dešimties metų tu taip 
pat tebebusi įsitikinęs, — su
tiksiu eiti pas tave išpažin
ties iš viso gyvenimo ir atsi- 
versiu prie dievo. Bet aš esu 
tikras, kad nereikės nei de
šimties metų, ir tu pakeisi 
nuomonę apie kunigus. Pa
minėsi mano žodį! (pusi. 
185).

Arba imkim Šiluvą, kur, 
prieš pabaigą atlaidų, Ateina 
jauna mergina (17 metų' stu
dentė) prie jo išpažinties, ir 
ima pasakoti, kokia ji nelai
minga, kad ji yra nėščia nuo 
kunigo. Ragauskas sudreba, 
jis ją ramina: Pasitikėk die
vu. Pats karštai melsdamasis 
su ašaromis prašo dievo ir 
Marijos stebuklingąją stovylą 
gelbėti nelaimingą mergaitę. 
Bet anie pasilieka, kaip ir vi- 
sadą, akli ir kurti. Bene čia 
jis ir sušunka: Dieve, kur gi 
tu? O gal gi tavęs visiškai 
nėra ?!

Tas, ką jis Šiluvoj išgirdo, 
jį visiškai pritrenkė.

Jis grįžta namo suvargęs ir 
nusivylęs dievo būtybe.

Tuo tarpu gauna laišką nuo 
Kalnėnų klebono Klumbio, 
kuris jį kviečia atvažiuoti pas 
jį praleisti vakaciją. Atva
žiuoja, čia randa, apart Klum
bio, ir gerai jam pažįstamą ir 
bičiulį kunigą Jokūbaitį, ku
riam jis padėjo — prirengė 
jo primicijos dieną prie pir
mųjų mišių, čia dabar jis vi
karauja, bet jau nusivylęs ku
nigo stonu. Jie labai susidrau
gauja ir, žinoma, daugiausia 
ir apkalba savo profesiją. Jo
kūbaitis, kaip nusivylęs kuni
gyste, net tik kunigus, bet ir 
visą bažnyčią, net gi ir patį 
dievą smarkiai puola. Gi Ra
gauskas, noys savo širdyje jau 
abėjoja, tačiau, Gorėdamas 
patirti Jokūbaičio nuomonę, 
dar gina religiją. Ragauskas 
gražiai papasakoja jų dviejų 
vieną pasikalbėjimą šitaip:

Jokūbaitis: Ar atsimeni, 
Jonai, patį pirmąjį katekizmo 
klausimą ?

Ragauskas: Kam' žmogus 
gyvena žemėje?

Jokūbaitis: Teisingai! O 
koks atsakymas?

Ragauskas: Kad pažintų 
dievą, jį mylėtų ir garbintų, 
o po mirties nueitų į dangų.

Jokūbaitis: Puiku. Taip 
mes mokome mažus vaikus, 
bet kaip mes patys galvoja
me ?

Ragauskas: Taip ir mes 
galvoame.

Jokūbaitis: Ne, Jonai, jei
gu ir mes tenkintumės /tuo 
atsakymu, tai mes negalvoja* 
me! Taip, taip — negalvoja
me ! O štai, jei nori, imkim 
ir pasvarstykim!

Ragauskas: Nu?
Jokūbaitis: Pirmasis kate

kizmo klausimas aptaria svar
biausią, galutinį žmogaus gy
venimo tikslą, kuriuo yr/pats' 
dievas. Juk mums seminarijo
je . per kiekvienas rekolekci
jas buvo kalte kalama į gal
vą, kad žmogus iš dievo išė
jęs ir į dievą grįžtąs. Atsime
ni?

Ragauskas: Kur neatsimin
si... . . v \Jokūbaitis: Bet jeigu žmo
gus yra aukščiausiojo tvarinys, 
o dievas — žmogaus tikslas, 
tai ką gi tas ponas sutvėrėjas 
su mumis padarė? Juk jis la
bai nedorą pokštą mums iš
krėtė: mūsų prigimtį taip su
tvarkė, kad tik mes nenueitu
me pas jį, kad tik mes nepa
siektume savo gyvenimo tiks
lo!

Ragauskas: Ką gi tu čia 
dabar paistai?

Jokūbaitis: “Dangus — mū
sų tikroji tėvynė, o žemė — 
ištrėmimo vieta“ — taip sako 
mums šventas tikėjimas. O 
dievulis mus taip surėdė, kad 
mes visomis keturiomis įsiki
bę į šią “ištrėmimo vietą.“ 
Visi mūsų pojūčiai, visos ga
lios, visi instinktai nukreipti į 
žemę, šioje ašarų pakalnėje 
ir kaip galima ilgiau čia iš
silaikyti. O kadangi mums 
reikia mirti, tai dievulis da
vė mums patį stipriausią lyti
nį instinktą, kuris Verčia mus
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palikti savo vietoj visą būrį 
vaikučių. Tiesa, šventoji mū
sų motina bažnyčia pasirūpi
no, kad bent mes, kunigai, 
savo giminės žemėje nepalik- 4 
tume, bet:., dievas vis dėlto! 
galingesnis už pop i"e žiu, ar 
ne? Dievas net ir tuos, ku
riuos numato ir pašaukia būti 
kunigais, apdovanoja tuo pa
čiu lytiniu instinktu, kaip ir 
pasauliečius, ir popiežius, kol 
jis celibato įstatymo neparems 
konstitucijos įstatymu, neiš- 
naikinš kunigų giminės. Na, 
o kadangi viešpats taip su
tvarkė žmogų, tai žmogus ir 
vykdo dievo valią: net ir di
džiausia davatka stengiasi 
kuo ilgiau išgyventi šioje aša
rų pakalnėje ir kuo vėliau 
persikelti į dangaus linksmy
bes : susirgusi prašo dievą 
sveikatos, daro religinius' įža
dus, šaukiasi gydytojo, geria 
vaistus... Taigi žmogus su
kurtas pagal lozungą: “Vis
kas žemei.” O nurodyk tu 
man, Jonai, nors vieną žmo
gaus galią, kuri vestų į galuti
nį mūsų gyvenimo tikslą — į 
dievą!

čia paėmiau palyginamai tik 
porą mažų ištraukų iš visų 
jų diskusijų, o kiek jų ten 
yra! Ir kas paragrafas, vis £ 
įdomesnis, šią knygą skaity
dami rasite ir tai, kodėl die
vas nuo mūsų — žmonių — 
slapstosi, kodėl jis nepasiro
do niekam. Gaila, kad mes 
neturėjome šios knygos 40 
metų tam atgal. Ot tai būtų 
buvusi gera apdiskusavimui 
dievo būtybės ir religijos 
klausimų anų gerų laikų mo
kyklėlėse, kurių tada buvo 
pas mus taip gausu! Nepra
leiskite jos atidžiai neperskai
tę, nesigailėsite!

J. D. Sliekas

Kokia buvo seniau 
Lietuva

Prieš daug tūkstančių 
metų Lietuva ir gretimo
sios kitos šalys buvo jūros 
dugnu. Tų parodo suakme
nėję šliužai, žuvys ir kiti 

i įvairūs gyvūnai, k u r i ų x 
randama paupiuose ir šiaip 
smiltynuose. Jūrai nuse- • 
kus ir žemei nudžiūvus, 
mūsų ’krašte buvo taip 
šilta, kaip dabar šiltose ša
lyse. Augo šiltųjų kraštų 
augalai: aukštos palmes, 
didžiuliai paparčiai, kurių 
dabar niekur nebėra. Gi
riose bėgiojo raganosiai, 
liūtai ir kiti šiltųjų kraštų 
žvėrys.

Paskui vėl oras ėjo vėsyn 
ir pagaliau visiškai atšalo. 
Visa šalis apsidengė ledu, 
kuris atslinko nuo šiaurės 
uolų bei kalnų ledynų. 

^Slinkdamas į mūsų kraštą,
ledynas plėšė ir nešėsi kar
tu uolų gabalus. Vienus 
iš jų beslinkdamas į žvirgž
dus sumalė, kitus—į smiltį, 
molį, dar kitus sveikus at
nešė. Išnyko šiltųjų kraštų 
gyvuliai ir augalai. Jų vie
toje atsirado tokių, kurie 
nebijo šalčio. Tada buvo 
Lietuvoje mamutų, lokių, 
šiaurės briedžių. Tada ma
ža kas teaugo. ,

.Daug tūkstančių metų le
das dengė Lietuvą. Paskui 
vėl ėjo šilty n ir pagaliau 
visiškai įšilo. Ledui ištir
pus, atsirądo daugybė van
dens, patvino upės, atsira
do daugybė ežerų. Upės ir 
ežerai buvo daug didesni, 
kaip dabar. Nusekus van
denims ir kiek žemelei pra
brinkus, pasidarė puikiau
sios pievos, o paskui sausu
mos, apaugusios didžiau
siomis giriomis. Tose girio
se tada gaujomis lakstė 
lokiai, taurai, žiobriai, 
briedžiai, šernai, laukiniai 
žirgai, vilkai, gyvatės, žal
čiai, ir visokie šliužai šliau
žiojo.

Miami, Fla. — JAV fede
ralinė vyriausybė ims į vy
riausybės darbus pabėgę- * 
liūs iš Kubos.
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Gražiai pradėti 1961 metai

/ Duokles nariai šiemet ge
riau moka negu kitais me
tais. Štai kuopos, kurios jau 
yra ant garbės sąrašo. Tai 
tos kuopos, kurios prisiuntė 
duokles už tokį skaičių na
rių kaip pernai arba daugiau:

Paterson, N. J., 84 kp., sekr.
P. Dennis.

Rochester, N. Y., 50 
sekr. J. Stanley.

So. Boston, Mass., 2 
sekr. Mary Paurienė.

Lowell, Mass., 44 kp.,
J. Blažonis.

La Porte, Ind., 36 kp., 
M. Bacevičius.

San Francisco, Calif., 153 
kp., sekr. V. Sutkienė.

Oakland,
kp,. sekr. K. B. Karosienė.

Richmond Hill, N. Y., 185 
kp., sekr. K. Briedis..

Bayonne, N. J., 212 kp., 
sekr. S. Radusis.

Miami, Fla., 75 kp., sekr. J. 
Paukštaitis.

Brooklyn, N. Y., 117 kp., 
sekr. K. Milinkevičius.

New Kensington, Pa., 74 
kp., sekr. K. Tamošiūnienė.

** Lawrence, Mass., 37 kp., 
e* sekr. & Penkauskas.

AuBurn, Me., 31 kp., sekr.
A. Apšegienė.

Rochester, N. Y., 110 kp. I 
(moterų), sekr. Lucy Bekešie-Į 
nė.

Camden, N-. J., 133 kp., 
sekr. A. J. Pranaitis.

Pittsburgh, Pa., 87 kp., sekr.
J. A. Mažukna.

Collinsville, Ill., 26 kp., 
sekr. M. Girdžiuvienė.

Tacoma, Wash., 132 /p., 
sekr. A. Adams.

Binghamton, N. Y., 20 kp., | 
sekr. A. Žemaitienė.

California, 198

Philadelphia, Pa.
Kiekvienais metais kon

vencijų milžiniškoje salėje 
būna ruošiamos gelių paro
dos. Tačiau šių metų gėlių 
paroda buvo iš visų buvu
sių gražiausia ir įdomiau
sia, Pilnutėlė salė buvo nu
statyta visokiomis įvairia
spalvėmis, gal iš viso pa- 
šaulio parinktomis gėlėmis. 
Tik įžengus į salės vidų, 
tuojau pasijauti pakliuvęs 
kokiam tai pasakiškam sap
nų pasaulyje, šiandien 
žmogus savo genijališku 
protu išvystė naujas rūšis 
gėlių, kokių ant mūsų že
mės rutulio niekados nebu
vo.

Harrison, N. J., 136 
sekr. F. Shimkiene.

Aliquippa, Pa., 106 
sekr. P. Kavaliauskas.

W. Frankfort, Ill., 148 
sekr. II. Sakovich.

Chester, Pa., 30 kp., sekr. 
A. Lipčius.

Plymouth, Pa., 97 k p., sekr. 
V. Žilinskas.

Philadelphia. Pa., 10 kp., 
sekr. R. Merkis.

Brooklyn, N. Moterų 
Klubas, sekr. S. Kazokaitė.

Net 27 kuopos jau pasiekė 
garbės sąrašą. Tai puiku.

Gauna naujų narių
LLD 19 kuopa, Chicagoj, 

pirmauja su 9 naujais nariais. 
Philadelprijos 10 kuopa ga

vo 5 naujus narius.
Richmond Hill 185 kp. įra

šė 4 naujus.
Binghamton, N. Y., kuopa 

—4 naujus. <
Pittsburgh, Pa., 87 k p.—4.
Miami 75 kp. —3.
So. Boston, Mass., ,2 kp—2.
Newark, N. J., 5 kp.,-2.
Harrison, N. J., 136 kp.—2 
Brockton, Mass., 6 kp.—2. 
Baltimore, Md., 25 kp
Lowell, Mass., 44 kp.—1.

Vykdykim LLD Chicagos 
'apskrities priimtą rezoliuciją: 

i kiekvienas LLD narys po vie- 
i ną naują narį į LLD.

ALDLD centras planuoja ir 
šiemet duoti dvi knygas. To
dėl visur ir prie kiekvienos 

■ progos reikia kalbinti žmones 
. prisirašyti prie kultūrinės or-

i

ganizacijos—ALDLD.
Visais reikalais rašykite:

ALDLD
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

Sekr. Jonas Grybas

Nuoširdi padėka
Mr. ir Mrs. Zalneraičiai, 

1009 Jackson St., dėkoja vi
siems, kurie kuo nors prisi
dėjo prie Lesučio laido tu
vių.

Širdingai ačiū visiems.
Anna Zalneraitis

Iš BRAZIUJOS LIETUVIU KOLONIJOS'SžLuk
| Čia bus gražiai išdėstyti 
pastatai, daug saulės, žalu
mynų. Mes apsilankėme 
viename bute naujai gims-

“Nenuilstami” veikėjai
Mes dažnai spaudoje kal

bame nusiskųsdami, kad 
jau daug; metų išdirbome ir 
jau jaučiamės pavargę. Bet 
pažiūrėkime į tuos “nenu
ilstančius”, kurių beliko tik 
trys save pasivadinę “soci
alistais, t. yra:

puiku, .o. kas svarbiausiai,1 
tai, kad šiose sueigose yra 
pasakoma daug kalbų ir
Y 1 Lx • . . VAVAXIAAA1V WVIVV AAW V».J LAA

tos kalbos labai vertingos, tančioje Stadiono gatvėje.
pamokančios ir jau daran
čios realybę.

Iš tų vardininkų sueigų

Pro vieną langą atsiveria 
Kauno hidroelektrinės pa- 

- . _ - . / - - norama, pro kitą matyti
išdygo daug^^dalykųj su-, naujaį statomas “Žalgirio“ 

/“D h n -T i —------- Gyventojų pa-
! yarDe }• 1SSJ“j togumui čia bus parduotu - 

vystė Jaunuolių choras ir mokyklos, kinas, paga- 
yra gyvai apkalbami atei- ųau — naujas Keturių ko- 
ties darbai, nežiūrint, kad t munistu vardo parkas.

— z-J ZA 1 z^ 1X1XXSUI *
federacijų ir daug triūso jąunimas patiekia . projek- Į

alistais, t. yra: Babilius, ^}Preį° ,^rl^a.s stadionas.
Gumbaragis ir Krasinskas. al^_as^,t

Kodėl jie nepavargsta? 
Jie, per dvidešimt metų, 
daug pritvėrė organizacijų, banketo "pavidale 

įdėjo, o dar daugiau paša- 
kė kalbų ir labai daug tul- Hnkimuose’ juos 
žies išliejo... Daug nešva-( pasižada ir išpildo!., 
riai apipylė darbininkų or-1 
ganizaeijas, kap pavyzdžiui Idt'čs’ir toliau, tokiojTfor- 
—Urugvajaus Lietuvių moje djrbti iP p]ėsti jau.

tus, kaip visuotinuose susi- 
; svarsto,

Valio jaunuoliai! Steng

Vakare Valstyb i n i a m e spektaklio jubiliatą — teat- 
akademiniame dramos te- ro vyriausiąjį dailininką 
atre buvo parodytas spėk- sveikino darbo draugai, te- 
taklis “Viąų užmirštas.” Po atrų atstovai, dailininkai.

Centrą, laikraštį “Darbą1 
ir visą lietuvišką veiklą.

Reikia pripažinti, kad, jų 
protu, sutvertas “Kultūros 
Klubas”, kuriuomi šiandien 
naudojasi graužiniai ir jė
zuitai. O kiek buvo sudary
ta nesąmoniškų komitetų 
už “Laisvinimą Lietuvos”, 
už “Išlaisvinimą Vilniaus”, 
visokių “federacijų” ir t.t. 
Jie daug pripenėjo, bet nei 
vienos organizacijos neturi!

Dabar šie trys belikę “so
cialistai” jau sutvėrė “nau
jąjį komitetą”, pavadinda
mi Prezidento Gri niaus 
vardu ir džiūgauja, kad jie 
jau tnri iki tuzino narių.

Bet, jau gal šis “komite
tas” bus paskutinis ir žiū
rėsime, kam jie perves 
tvarkyti!

nuolių skaičių ir eikite prie 
naujų užsibrėžtų tikslų!

St. R.

—Geras bus rajonas, — 
kalba gyventojai.

Tačiau jie nurodo, kad 
dar yra ir trūkumų šiame 
rajone. Dar neišspręstas 
susisiekimo klausimas. Sta
tybininkai labai nerangiai 
tiesia šiluminę trąšą iš Pet
rašiūnų šilumines elektri
nės.

Baltimore, Md.
balandžio -9 d. LLR 25 kuopa rengia naujų iš 

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

Mylintieji matyti Lietuvos gyvenimą ir įsigyti ge- 
rųvįspūdžių pasižymėkite dieną ir laiką—

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

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

Įėjimas nemokamas. Kviečia Rengėjai

Lietuvis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Įdomus radinys

Be kasininko ir kontro
lieriaus Kazlų Rūdos rajo
no kolūkiuose dirba kino

Neseniai Vilniaus Dailės mechanikas J. Buragą. Jis 
instituto dirbtuvių darbi-; nutarė kovoti už komunis- 
ninkai užtiko Bernardinų tinio spartuolio vardą. ' 
bažnyčios bokštelyje įvairių į 
spausdintų popierių pluoš
tus. Apie tai jie pranešė 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Istorijos institu
tui.

Kai instituto darbuotojai 
surinko radinius, pasirodė, 
kad tai Vilniaus kapitulos, 
dalinai diecezijos, karinės;

J. Urbonas

Teatro dailininko 
jubiliejus

Vasario 20 d. Vilniaus 
dailės muziejuje susirinko 
dailininkai, teatralai, dailės 
mėgėjai. Čia buvo atidary-! 
ta respublikos nusipelniu- 

... _ . meno veikėjo teatro
parapijos i r kiti archyvo dailininko Jono ’ Surkevi. 
zm I r i 4- za 11 zx Irti VV> ZA r 1 1

Pennsylvanijos valstijos 
seimelis pravedė įstatymą, 
pažabodamas diskrimina
ciją pirkimui ir pardavimui 
nejudomos nuosąvybės 
spalvuotiems žmonėms. Da
bar negrai ir kitokie tam
siaodžiai galės pirkti gyve
nimui butus, kur tik jie pa
norės. Pagal naują įstaty
mą, baltieji negalės jokių 
kliūčių daryti arba tramdy
ki juodaodžius.

«> ~
Po labai šaltos žiemos su 

daug sniego, pirmą sueigą 
(ijįiladelphiečiai turės ba- 
andžio 8-tą diepą, Liet. Re- 

publikonų Klubd salėje. 
Bus rodoma įdomūs filmai 
iš Lietuvos. Prasidės 7 vai. 
vakare. Komisija jau turi 
viską pilnai suruošusi. Salė 
pasamdyta, skelbimų lape
liai skleidžiami. Jau teko 
girdėti, kad daugelis filmų 
žiūrovų atvyks iš New Jer
sey valstijos ir iš artimų 
kaimyninių miestų, Betle- 
jaus, Eastono ir Readingo.

Laikas bėga greit. Nė ne
pajusime, kai pasimatysi
me su draugais ir pažįsta
mais.

“Laisvės” Reporteris

Miami, Fla.
Kovo 12 d. LLD kuopa 

surengė pikniką specialiai 
“Laisvės” jubiliejui. Visas 
pelnas buvo skiriamas 
“Laisvės” fondui. Nors 
žmonių atsilankė ne dau
giausia, bet pelno paliko apie $137.00. v ' ■'N

Dabar yra rengiamas ki
tas piknikas — “Vilnies” 
naudai, ir visas pelnas bus 
skiriamas “Vilniai”. Atsi
bus kovo 26 d., Žekonių 
darže. Visi kviečiami atsi
lankyti. K

Tai jau bus mūsų kuopos 
penktas piknikas šią žiemą 
spaudos naudai! Trys buvo 
rengiami spaudai abelnai, 
o du specialiai “Laisvei” ir 
“Vilniai”. Jeigu visos LLD 
kuopos suruoštų tiek >pa- 
rengimų mūsų spaudai, tai 
gal nereikėtų ir vajų palai
kymui mūsų spaudos.

Jaunimas veikia
Jau bus daugiau metai, 

laiko, kai mūsų jaunuoliai 
švenčia bendrai kiekvieną 
mėnesį vardines.-

Įdomus dalykas, praktiš
kas ir vertingas, nes at
švęsti kiekvienam vardinin
kui atskirai savo varduves 
sudaro daug vargo ir su
gaištama daug laiko, o ši
taip pasiskiriama bendrai 
viena diena dėl visu to mė- 
nėšio vardininkų.-

Prasidėjo iš mažai, ir la
bai siaurai, o dabar jau tik
ras banketas. Jau antru 
kartų yra daromas “asadas 
su parilladą” (kepimas mė
sos gryname ore su įvairių 
rūšių dešromis), ir labai

dokumentai. Doku m e n tuk 
tarpe pažymėtini daugelio 
bažnytinių žemių planai 
parapijų susirašinėjimo su1 
centru ir kiti dokumentai. !

Visi surastieji dokumen
tai perduoti, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos biblio
tekos rankraščių skyriui.

čiaus darbų paroda, skirta 
jo 50 metų jubiliejui pami- 

i nėti.

97 maršrutai
Dabar sunku rasti žmo

gų, kuris nesinaudotų auto- 
mobiliumi. Dieną ir naktį 
mūsų respublikos miestų ir 
kaimų keliais .kursuoja au
tobusai, veždami žmones į 
tolimiausius kampelius. 
1961 metais numatoma dar 
labiau pagerinti Tarybų 
Lietuvos susisiekimą.

Respublika gaus 170 taksi 
ir 280 autobusų. Autobu
sai kursuos dar naujais 
m a r šrutais. Kaišiadoryse, 
Prienuose, Plungėje, Jona
voje, Kupiškyje, Pasvalyje, 
Kuršėnuose, Joni š k y j e., 
Radviliškyje, pradės kur
suoti taksi, o Biržuose ir

1 Kupiškyje — autobusai.

S. Globis ligoninėje
“Laisvės” skąitytpjąs S. 

Globis dabar randasi Ein
stein Hospital, kambarys 

[BS2.
** Linkime jam greitai pa

sveikti.

Šiuo laiku jau nemažai iš
važiuoja nortiečių į savo 
šaltą kraštą. Bet dabar jau 
ir pas mus reiškiasi ,pava
sario laikas. Jau beveik vi
sos gėlėse pradeda leisti žie
dus, kad pasipuošus vasa
ros sezonui.

L. Sociąlis Klubas savo su
sirinkime kovo 5 d. pasky
rė $15 Seno Vinco pagerbi
mui. “Laisvė”, “Vilnis” ir 
“L. Balsas” gaus po lygią 
dalį.

Worcester, Mass.
Ekstra del jubiliejinio 

banketo
LLD 11 kp. banketo ren

gėjai, išgirdę apie skaitlin- 
i gą iš kitų kolinijų atvyki
mą į banketą, užsipuolu 
prašyti vi e t i n e s meno 
žvaigždes, Oną Dirvelienę 
ir Joną Sabaliauską, kad 
dalyvautų programoje sų nūs, dabar neatpažįsta yie-! 
dainomis. Jie apsiėmė daly
vauti, nepaisant, kad kovo 
5 d. jie gausiai padainavo 
LDS 57 kp. bankete.

Tad, apart svečio A. 
Bimbos, “Laisvės” red. iš 
New Yorko, bus žavėjau
čiu dainų. Todėl prašome 
nepraleisti šios progos ir 
šios istorinės pramogos ko
vo 26 d., 1 vai. dieną, 29 En
dicott St. D. j.

Dar neseniai tebuvo 
brėžiniai

KAUNAS. — Kas v seniau 
yra važiavęs kelių įš gele
žinkelio stoties į Petrašiū-

tų prie šeštojo forto. Ne
seniai plytėjusioje dykvie
tėje kaip grybai dygsta 
nauji modernūs nam a i. 
Tai tikras namų statybos 
konvejeris: vienigųis kloja
mi pamatai, kituose atlie
kami apdailos darbai, o j 
trečiuose jau atšvęstos 
įkurtuvės. Kuriasi naują-1 
sis Kauno rajonas, kurio; 
vaizdą dar neseniai galima

Laisvie.tis

New Haven, Conn.
Draugei Sofijai' AleksĮe? 

nei padarė operaciją ant 
akių. Gii’dėjaų, op^ącįją 
buvo sėkminga.

Aleksienė randasi 
Hospital, Howard 
New Haven.

Gpapę.
Ave.,

Kunca

Bostono Apylinkei
Massachusetts Moterų Sąryšio konferenciją 
įvyks šių metų Balandžio-April 1&, 11 vai. 

ryto, 3f8 BroadWąy, So. Boston, Mass.
P^gapįzą.cijos malonėkit prisiųsti delegatus.

VALDYBA

• i i » ..... o «

5 p.-Laisvė (Liberty)—Apt^., kpvę (Mąi'Pb) 2Į, W1

Lawrence, Mass., ir Apylinke
Šaunus

BANKETAS
RENGIA MAPLE PARK BENDROVĖ

Sekmad., Balandžio 9 April
Pradžia 1:30 popiet

Tai bus pirmas šių metų pavasarinis p^reįigimas—
Atidarymas Maple Parko x

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

aptarnavimui gerais pietumis.
Kurie nebūsite, gailėsitės.

Kviečia Rengėjai

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS
Rengia A.L.D.L.D. 7-toji Apskritis kilniam paminėjimui

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

Banketo dalyvius 
palinksmins duetas:

Ona Dirveliene ir
Jonas Sabaliauskas

Rengėjai jau džiaugįasi 
kad bus daug svečių iš kitų 
miestų. Tai labai gražus 
dalykas!

Jonas Sabaliauskas 
Tenoras

Įvyks Sekmadienį

Ona Dirveliene 
Sopranas

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

Į banketą atvyks “Laisvės” redaktorius

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

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

Gerbiamieji!
Labai prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kurie atvyksite įš to

liau, praneškite Ihišku, keliese atvykstate, o koiųįsija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskevįch, 29 Endicott.St., Worcgstef, Mass.

Šis banketas yra rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį pokylį iš visut. ■ • •

Rengėjai
j

V



Ruoškimės svarbiam 
sąskrydžiui

Balandžio 2 dieną turėsi
me labai svarbų koncertą 
minėti “Laisvės” 50 metų 
sukaktį. Turėsime svečių 
iš keletos valstijų.

Pirma koncerto, balan
džio 1, turėsime Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavi
mą. Atvyks delegatų iš 
Niujorko, iš New Jersey, iš 
Ohio, Michigan, Wisconsin 
ir kitų valstijų.

Tarp delegatų bus ta
lentų, kurie dalyvaus pro
gramoje.

LMS centrinis komitetas 
siūlo tokią programą:

Penktadienio vakare, ko
vo 31 LMS centro komiteto 
ir LMS Čikagos apskrities 
komiteto pasitarimas pasi
ruošimui konferencijai.

Pageidaujama, kad daly
vautų mūsų chorų valdybos 
ir mokytojos. Tąip ir me
ninės saviveiklos darbuoto
jai. •

šeštadienį nuo 10 ryto iki 
5 ar 5:30 vakare LMS na- 
cionalis suvažiavimas. Prie 
delegatų kviečiami ir sve
čiai, kurie, interes u o j a s i 
menine saviveikla, meno 
reikalais, dalyvauti.

šeštadienio vakare, pa
valgius vakarienę Mildos’ 
klube, viršutinėje salėje 
bus meninis vakarėlis. Ar
tistai, kurie neturės pro
gos dalyvauti sekmadienio 
programoje, dalyvaus šeš
tadienio vakare.

Bus pokalbiai. Mildred 
Stenslerienė buvo Lietuvo
je ir daug kalbėjosi su me
niniais vadais. Jei kas no
rės klausti ko nors, ji mie
lai atsakinės.

Sekmadienį po pietų, 3 
vai., busjkoncertas “Lais
vės” naudai’—jos jubiliejų 
gražiai atžymėti.

• Turėsime svečių progra
moje dalyvauti. Bus jų ge
ras skaičius. Brooklyniečiai 
atsiust bent aštuonetą me
nininkų. Tikimės poros 
grupių iš Massachu setts 
valstijos, taipgi iš Clevelan- 
do ir Detroito. Norime me
nininkų iš Worcesterio ir 
Montello.

Kviečiami ir pavieniai 
dalyvauti suvažiavime, bet 
negalima užtikrinti kelio
nės atlyginimo.

Koncerto programoje da
lyvaujantiems, kurie ne
gaus atlyginimo iš savo or
ganizacijos, rengimo komi
tetas atlygins.

Ruoškimės, stropiai ruoš
kimės
2—Ruoškimės svarbiam .

Šis koncertas bus nepa
prastas. Raginame visus 
p a ž a n g i e čius dalyvauti. 
“Laisvei” mes neruošiame 
pramogų dažnai. Šis bus 
vienatinis koncertas iš dau
gelio metų. Gerai jį sutiki
me. Garbingai atžymėkime 

* laikraščio jubiliejų.
Ne vien Čikagos, bet ir 

artimesnių ir kiek tolimes
nių kolonijų lietuvius kvie
čiame dalyvauti. Pažan
giečiai, laikykite sau parei
ga dalyvauti šiame koncer
te.
~ Aršieji priešai puldinėja 
mūsų spaudą. Geriausias 
atsakymas jiems yra skait
lingas dalyvavimas, gausus 
parėmimas savo spaudos, 
šiuo atvejų “Laisvės.”

Koncertas taikosi velykų 
'• dienoje. Tegul ta šventė 

nesulaiko nei vieno nuo 
koncerto. Kurie turėsite 
svečių, atsiveskite ir juos į 
koncertą, nes tai bus reta 
.proga užgirsti tiek svečių 
dainininkų ir muzikų iš ki
tų. kolonijų.

Kiek jau žinoma, iš 

Brooklyno atvyksta moterų 
kvartetas, taipgi pora vyrų 
dainininkų. Prie to, daly
vaus kai kurie LMS centro 
pareigūnai ir redaktorius 
R. Mizara.
’ Julius Krasnickas atvyks 
iš Cleveland©. Pageidauja
ma, kad su juo atvyktų ir 
Kuzmickas ir Dzevetzko, jei 
galės.

Iš Detroito lakiama bū
rio jaunų moterų, taipgi 
pageidaujami Pranas Price 
su žmona.

Trys, o gal visi keturi 
Čicagos chorai dalyvaus. 
Svečiai nori juos girdėti 
dainuojant.

Taigi, ruoškimės svar
biam ir dideliam koncertui.

V. A.

Mirė Stasys Bimba 
Lietuvoje

Mano sūnėnas Vytautas 
Gasiūnas, gyvenąs Grigiš- 
kių .kaime, Rokiškio rajone, 
rašo, kad neseniai gr.žo iš 
militarinės tarnybos, apsi
tvarkė gyvenamąjį namą, 
užsidėjo naują stogą ir ten 
su savo motina ir sesute 
gyveno, o brolis Bronius 
išėjo militarėn tarnybon, 
kita sesutė mokosi Salų 
technikume.

Toliau jis pastebi, kad 
imasi rašybos darbo. “Rajo
no literatų būrelis vienbal
siai priėmė savo ■ nariu ir 
šia proga atspausdino ne
mažą mano apybraižą. Šiuo 
metu visas savo jėgas ‘esu 
sutelkęs rašymui apsaky
mo. Taipgi noriu užbaigti 
pradėtą apysaką. Be šio 
darbo aš dirbu apylinkės 
bibliotekos vadėiu ir tuo 
pačiu metu mokausi Rokiš
kio neakivaizdinėje viduri
nėje mokykloje.”

Vytautas taipgi primena 
ir vieną liūdną žinią. Jis ra
šo, kad mirę mano giminai
tis Stasys Bimba, gyvenęs 
Valaikiškių kaime, Rokiš
kio rajone. '

Stasys Bimba yra Anta
no ir Juozo Bimbų jauniau
sias brolis. Kai 1959 metų 
vasarą lankiausi Lietuvoje, 
tai ir jį aplankiau. Radau 
tada vidudienį jį gulintį lo
voje. Sakė nesveikaująs, 
nebegalįs darbo dirbti kol
ūkyje, gyvenąs iš pensijos. 
Dar kartą su juomi pasi
mačiau kitą dieną, kai jis 
buvo atėjęs į mano išleistu
ves Grigiškių kaime. Prida
viau jam mažą dovanėlę. 
Prašė jis priminti savo 
broliams Antanui ir Juozui, 
kad jie taipgi atvyktų Lie
tuvon ir su juo pasimatytų.

Liko liūdesyje abu bro
liai Amerikoje, taipgi bro
lis Jonas Bimba, Biržų apy
linkėje gyvenąs,- sesuo Ve
ronika Gimbutienė, kurią 
taipgi lankydamasis Lietu
voje aplankiau; taipgi liū
desyje liko jo sūnus Vladas 
su šeima, gyveną Vilniuje.

J. Gasiūnas
-------------- ,--------------

Kavoliūnienė sužeista
t

automobilio nelaimėj
M. Kavoliūniene sužeista 

auto nelaimėje; gydosi na
mie, 160-01 84 Ave., Jamai
ca, N. Y.

Du vaikėzai prie Hunt- 
ingtono įvažiavo į Kavoliū- 
nų automobilį kovo 16 d. 
Kavoliūnienei <petį smar
kiai sumušė, o Kavoliūnas 
buvo smarkiai sutrenktas.

Draugai Kavoliūnai yra 
“Laisvės” skaitytojai.

Rep.

Šį šeštadienį vakarieniaukite pas aidiečius!
Vakarienė nebus poniška, tačiau pakankamai soti 

ir už mažiausią galima prašyti kainą: košelienos, karš
tos hamės, apkeptų bulvių ir kitų pridėčkų. O progra
moje turėsime dainų ir įvairumų, taipgi muzikas.

Ši vakarienė turi labai gražų visuomenišką tikšlą:
Brooklyniečiai menininkai norime pasiųsti Čikagon 

gerą delegaciją, kuri Brooklyną ir apylinke atstovautų 
Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavime ir greta jo įvyk
siančiame Laisvės paramai jubiliejiniame koncerte ba
landžio 1 ir 2 dienomis. Džiugu, kad tokią delegaciją jau 
turime. Vis4 yra veiklūs aidiečiai. Tad Aido choras ruo
šia išleistuvių linksmą vakarą — šurum burum rūšies, 
su vaišėmis ir dainomis. Įvyks kovo 25 dieną, 6 vai. va
karo, Kultūros centre. Ateikite! Kvieskite draugus! Sy
kiu, linksmai, paskaičiuosime mylias, pažiūrėsime, ar iš 
tikro Čikaga jau taip toli! Komisija

L. N. Bendr. šėrininkų 
suvažiavimas bal. 29
Visi Lietuvių Namo B-vės 

(Lithuanian Bui Iding 
Corp.) šėrininkai prašomi 
įsitėmyti, kad šios bendro
vės šėrininkų suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, balandžio 
29, Liet. Kult ū r i n i a m e 
Centre, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Taipgi norime priminti 
ir tiems, kurie persikėlė ki
ton vieton gyventi, bet ad
reso Bendrovėje nepamai
nėte. Šėrin inkams laiškai 
bus siuntinėjami balandžio 
pradžioje. Jeigu jūsų ad
resas pas mus bus nebege
ras, tai, aišku, jūs negalėsi
te gauti pakvietimo ir 
proxy suvažiavimui. Tad 
pasirūpinkite d a b a r pri
siųsti gerą adresą.

Norime taipgi priminti 
šios apylinkės šėrininkams: 
Būtinai stengkitės suvažia
vime dalyvauti. Žinote, kad 
tai jūsų bendrovė, kurios 
reikalais jūs ir turite rū
pintis. Tą dieną pasižymė
kite savo kalendoriuje ir 
dalyvaukite.

O tie šėrininkai, kurie 
dėl svarbių priežasčių ne
galėtų dalyvauti, tai būti
nai turėtų išpildyti jiems 
prisiųstą proxy, įgalioti sa
vo vietoje kitą draugą, ku
ris galėtų suvažiavime da
lyvauti.

Po suvažiavimo vakare 
visi suvažiavimo dalyviai 
bus pavaišinti.

Tenka šia proga priminti 
ir tai, kad tam tikras šėri
ninkų skaičius paaukoja sa
vo Šerus 1 a i k r a š č i a m s 
‘‘Laisvei” ar “Vilniai.” 
Bendrovė tuos Šerus perra
šo tam, kam šėrininkas pa
aukoja. Tik šėrininko pasi
rašytą Šerą reikią prisiųsti 
Bendrovės adresu su nuro

dymu, kam šėras yra auko
jamas.

Visais bendrovės reikalais 
reikia rašyti, sekamai:

Lithuanian Bldg. Corp. 
102-04 Liberty Ave. 
Ozone Park 17, N. Y.

J. G.

Buvo įdomi, 
graži pramoga

Praėjusį sek m a d i e n į, 
ALDLD 185 kuopa buvo 
surengusi smagų, įdomų 
popietį “Laisvės” salėje.

Pirmiausia A. Bimba pa
sakė kalbą, paliesdamas- 
aiškindamas begamuos i u s 
politinius mūsų šalyje ir 
pasaulyje svarbesnius klau
simus.

Po to Amilija Juskevičie- 
ne-Burbaitė rodė ir aiškino 
spalvotus paveikslus, nuo
traukas, padarytas Lietu
voje, kai ji ten viešėjo 1959 
mėtais su JAV lietuvių pir
mąja turistų grupe.

Po Amilijos paveikslus 
i rodė Irena Babarskaitė, 
tais pačiais Metais viešėju
si Lietuvoje su antrąja 
JAV lietuvių turistų gru
pe. !

Abidvi'parėdė labai įdo
mių nuotraukų*,V aizdUojan- 
čių Tarybų Lietuvos mies
tų, kaimą ir jos žinones. 
Puikiai jiedvi pasielgė, pa- 
leisdamos saVo fotoapara
tus į darbą! 1

Susirinkimui pirminin
kavo J. V. Venskūnas, kuo
pos pirmininkas.

Daugiau tokių kultūrinių 
pramogų!

Rengia 50 metų jubiliejaus atžymėjimui komitetas

Jau baigiama sudaryti koncertui programa 
ir greitai bus paskelbta “Laisvėje.”

ĮVYKS ŠEŠTADIENIO VAKARĄ

BALANDŽIO 8 APRIL
Visa Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenė yra 
kviečiama į “Laisvės” auksinio jubiliejaus koncertą. 
Oras jau bus atšilęs, patogu bus atvykti ir iš toliau, 
tad kviečiame ir iš tolesnių kolonijų atsilankyti.

Bus gražus koncertas ir turėsime malonių 
pasimatymų su seniai matytais.

Šis koncertas bus salėj e:

1.60

4.50

4.00

“Laisvės” Auksinio Jubiliejaus

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., kovo (March) 21, 1961
, . ’ I »

t

bei

KAUNO APYLINKĖS — iliustruotas 
RINKINĖLIS VAIKAMS — Žemaitė

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brookyn, N. Y.

Koncerto pradžia 6 vai. vak. Įžanga $2.00

Užsisakykite dabar per mūsų firmą nupigintam kainom

'IMPORTED PUBLICATIONS & PRODUCTS
4 West 16th Street, New York 11, N. Y.

Tel. AL. 5-7559

Ševčenko 100-nietiniy 
minėjimas sekmadienį

i
Sekmadienį, kovo 26 d., 

3 vai. popiet, Webster Hall, 
119 E. 11th St., New Yor
ke, įvyks koncertas ir pra- 
kalbos paminėjimui įžy
maus ukra i n i e č i ų poeto 
Ševčenkos 100 metų mirties 
sukakties.

Taras Ševčenko buvo 
vienas didžiausių' ukrainie
čių poetų ir veikėjų; ukraii- 
niečių tauta jo niekad ne
pamiršo ir nepamirš.

Programoje bus dainų, 
muzikos, šokių. Taipgi įžu
lnusis amerikietis dailinin
kas Rockwell Kent sakys 
kalbą apie Ševčenko. Įėji
mas $1.50.

PRANEŠIMAI
LMS Clevelando skyrius šaukia 

susirinkimą kovo 26 dieną, Vai. 
popiet. LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti. Svarbiau
sias — tai prisiruošimas prie kon
certo.

Taip pat prašome atsivesti nau
jų narių.

Sekr. S. Kuzmickas (23-24)

BALTIMORE, MD.

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

Pratt St. Nariai įsitėmykitė diėną 
ir laiką, ateikite į šį svarbų susirin
kimą. Turime gerai prisiruošti pa
rengimams — balandžio 9 filrrjų ro
dymui ir birželio 11 “Laisvės” nau
dai piknikui. Rengėjai pateiks pil
ną raportą kovo ll-'tos “Laisvės” 
jubiliejinio banketo. Kurie dar ne
mokėjote duoklių, stenkitės užsimo
kėti. Valdyba (22-23)

PAIEŠKOJ!MA S
Esu viena moteriškė, gyvenu New 

Yorko užmiestyje, gražioje, ramioje 
vietoje. Norėčiau gaut! 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 HU. 7- 6714
(20.-24)

LITERATŪRA IŠ LIETUVOS
10 skirtingų laikraščių ir 18 skirtingų žurnalų

Tarpe 10 Jungtinių Vals
tijų orlaivių kompanijų, 
kurios vežioja keliaunin
kus tarp JAV ir Europos, 
ir Kanados orlaivių kompa
nijų prasidėjo skandalas. 
Kanadiečiai kaltina JAV 
kompanijas, kad jos pigiau 
veža keliauninkus, negu su
sitarta.

ŠVYTURYS — Dvisavaitinis politinis-visuomeninis ir 
literatūrinis iliustruotas žurnalas .............

TARYBINĖ MOTERIS — Iliustruotas mėnesinis 
žurnalas . <.................... ...... .

MENO SAVIVEIKLA — Respublikinių liaudies kūrybos n

Kaina metams $4.00

1.50

namų mėnesinis žurnalas ....... ..............
ŠLUOTA — Satyros ir jumoro dvisavaitinis žurnalas
SVEIKATOS APSAUGA — LTSR Sveikatos Apsaugos 

Ministerijos mėnesinis leidinys .............
TARYBINĖ MOKYKLA — Lietuvos TSR švietimo 

Ministerijos mėnesinis organas .............
LITERATŪRA ir MENAS — Lietuvos TSR Rašytojų 

Sąjungos savaitraštis ............
TIESA — Dieninis organas: Lietuvos Komunistų Partijos 

Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos ........ ė........ ......... ”

PERGALĖ — Literatūros, Meno ir Kritikos mėnesinis 
žurnalas ........ .............. . .......... . ..... ....... ”
Prašykite pilno sąrašo periodinių leidinių iš Lietuvos

Klausimai iš prenumeratorių bus persiunčiami laikraščių
žurnalų leidykloms. Jūs galite rašyti mums lietuviškai."

NEMOKAMOS DOVANOS PRENUMERATORIAMS
Kiekvienas prenumeratorius gaus vieną kopiją vienos laidos 

iš sekamų leidinių:
PO VILNIAUS APYLINKES, iliustruotas
JAUNIMO SAVIVEIKLOS SCENA

Šie leidiniai yra importuoti iš Lietuvos. Pasiūlymas geras iki Balandžio 30, 1961. 
Prisiųskite mums savox pasirinkimą knygelės ir užsakymą prenumeratos 

kartu su mokesčiu.

1.00
2.50

3.00

Po miestą pasidairius
Jaunuoliai traukinių sie

nas ir stotis “išdabina” vi
sokiais paveikslais. New 
Yorko važiuotės (Transit) 
viršininkai atėjo tiems “ar
tistams” į talką.

Stotyse ir vagon u o s e 
įrengė 30 colių pločio ir 46 
colių aukščio plakatus, ku
riuose yra dvylika paveiks
lų, o viršuje užrašas: 
“Please! If you must mark 
up something—use these”.

Kiekvienoje eilėje yra po 

MIRUS
Valaikiškių kaime, Rokiškio rajone, Lietuvoje,

Stasiui Bimbai
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliams, 

“Laisvės” redaktoriui Antanui ir Juozui, 
taipgi visiems giminėms.

R. Mizara, P. Buknys, J. Grybas, S. Večkys,
S. Sasna} M. Grigas, A. Juškevičienė,

J. Svarba.

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 
Kolūky;” “Dainų Švente,” Lietuvių Menininkų 

ir Literatūros Dekada Maskvoje.” .

Kalbanti ir spalvoti
Pradžia 7 vai. vakare Kviečia Rengėjai

- ...................................................• ' .........

keturis “portretus”. Viršu
tinėje pataria portretams 
dapiešti ūsus, antroje eilė
je uždėti akinius, o trečioj 
je — dantis.

Sakoma, kad “artistai” 
labiausiai mėgsta piešti 
ūsus.

Albany, N . Y. —Valsti
jos seimelis 119 balsų prieš 
17 užgyrė sumanymą New 
Yorko mieste pastatyti nau
ją beisbolės stadijumą. Jo 
pastatymas kaštuos $18,- 
000,000.




