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KRISLAI
Žmonės dar prabils! 
“Durnių ir bažnyčioj muša.

Protingai elgiasi.
Tai bent kaltinimas!
Mūsų vajus.
Argi galėtu?

—Rašo A. Bimba

\ Tai pagaliau Kongo respub
likoje ant žmonių sprando ta
po užkarta militarinė dikta
tūra. Visiems aišku, jog tai 
mūsų amerikinės politikos lai
mėjimas.

Bet ką pasakys Kongo žmo
nės? Su jų i ’ 
mentu nesiskaitoma. .. v ... 
lia paneigta. Tie. kurie vaiz
duojasi, kad tie žmonės tylės 
ir duosis prievartaujami, 
rėš skaudžiai nusivilti. I 
gesite . . .

25 JAV mokslininkai
vyksta i Maskvą

New Yorkas. Dvidešimt 
penki Jungtinių Valstijų 
mokslininkai vyksta į Mask- 
ve, kur įvyks pasaulinė 
mokslininkų konferenci j a 
saugumo ir taikos reikalais. 
Numatoma, kad Maskvoje 
dalyvaus iš viso pasaulio 
mokslininku. Jau iš 21-os 
šalies yra pasižodėjusiu at
vykti. Konferencija prasi- 

isrinktu parla-ic]^s lapkričio pabaigoj ir tę- 
toma -ų \a‘|sls jki gruodžio 6 dienos.

Tarp vykstančių yrą Dr. 
ato-

Dr. H. Bentley Glass, biolo
gijos profesorius iš Hop
kins universiteto; Dr. Har
rison S. Brown, profesorius 
iš California technikinio in
stituto; Dr. John T. Edsal, 
Dr. Thomas C. Schelling ir 
Dr. Paul Doty iš Harvard 
universiteto;
Feld, Dr. Walt Rostow 
Dr. Donald Breman 
Mass, technologijos institu
to.

Vyksta ir daugiau mūsų 
šalies žymių mokslininkų. 
Kartu su jais važiuoja ir 
Cyrus S. Eaton, žymus in
dustrialist's iš Clevelando.

Dr. Bernard 
ir 
iš

Ar Brazilijos prezidentas 
užims neutralią poziciją

Jei iiž kvailą pasielgimą 
skriaustas“ žmogus krei 
vosi pas mūsų tėvą užtarimo 
tai jis atsakydavo: “1 
nių ir bažnyčioj muša, 
lai pasielgei, dabar kentėk !

Panaši istorija su mūsų po
litika Vokietijoje. Net du 
specialius pasius mūsų prezi
dentas buvo pasiuntęs pas Va
karinės Vokietijos diktatorių . 
Adenauerį prašyti, 
prisidėtų prie

. feų didžiulės ;
joje išlaikymo. Adenaueris i 
tik nusijuokė ir pasius sugrą-j 
žino nieko nepešusius.

Eugene Rabinowitch
minis specialistas, profeso- 

i rius iš Illinois universiteto;
11 ui - —   ............. Į

Et, dur-
Kvai- ■

Vakarų vokiečiai jau atmete 
JAV ir Anglijos pasiūlymus

New Yorkas. — “The 
New York Timeso” kores
pondentas Tad Szulc patei
kė įdomių žinių apie Brazi
lijos išrinktąjį prezidentą 
senhor Quadrosa. Jis prezi
dento pareigas pradės eiti 
ketveriems metams 1961 m. 
sausio 31 dieną.

Dabar prezidentas Quad
ras randasi Europoje. Lon
done jis gydėsi akį. Sako
ma, kad iš ten vyks pas Ti
to į Jugoslaviją, pas Nasse- 
rj į Egiptą, o paskui—Neh- 
rų į Indiją. Sakoma, kad jis 
aplankys ir kitas šalis.

JAV prezidentas Eisen- 
howeris per ambasadorių 
buvo įdavęs Quadrosui 
kvietimą, kad jis grįžda
mas iš Europos sustotų 
Washingtone. Sakoma, kad

Quadros atsisakė. Taipgi 
naujai išrinktasis JAV pre
zidentas Kennedy buvo pa
kvietęs jį atvykti į Floridą 
ir pasitarti, bet ir vėl Quad
ras nesutiko.

Dabar eina spėliojimai: 
ar Quadros tik neužims ne- 
utrališką poziciją. Mat, Sao 
Paulo mieste, spalio 13 d., 
jis pareiškė, kad jam tapus 
prezidentu, Brazilija ves 
prekybą su visomis pasau
lio šalimis ir palaikys ge
rus santykius, o ypatingai* 
kreips dėmesio į naujas Af
rikos ir Azijos valstybes.

Brazilija yra didžiausia 
valstybė Lotynų Amerikoje. 
Ji užima 3,288,050 ketv. 
mylių plotą ir turi 65,000,- 
000 gyventojų.

Dėl naujų įvykių 
Salvadoro šalyje

San Salvadoras. — Virš i pažįsta. Tokios pat politi- 
10,000 žmonių, daugumoje kos laikosi ir kitos valsty- 
studentų ir jaunimo, laikė bes, kurios seka JAV politi- 
protesto susirinkimą prieš; ką.
pasikėsinimus iš užsienio.! Pastaruoju laiku JAV ir 
Spalio 26 dieną Salvadoro I Lotynų Amerikos spaudo- 
respublikos armijos ir liau-įje jau prasidėjo propagan- 
dies vadai nuvertė diktato-Ida prieš Salvadoro respub- 
riaus Jose Maria Lemuso lika. Salvadore stambūs ka-j v
valdžią.

Nuo to laiko šalį valdo, dustrijos g 
Laikinoji taryba (junta),|priešakyje stovi

pitalistai imasi sabotažo in- 
amyboje. Turčių 

Richardo 
sudaryta po tris iš armijos | Quinonez. Valdžia jį jau 

buvo areštavus. Vyriausybė 
grasina, kad jeigu jie nesi
liaus trukdę gamybą, tai 
ims jų fabrikus į savo ran
kas, kaip tai padarė Kubo
je.

ir civilinių žmonių. Šalyje 
viskas tvarkoje. Bet Jung
tinių Valstijų Valstybės de
partamentas su naująja vy
riausybe dar neturi diplo
matinių ryšių — jos nepri-

Bonna. — Robert Ander
son, JAV finansų sekreto
rius, ir D. Dillon, Valsty- 

jis bes sekretoriaus
padengimo mū-įninkąs, reikalavo, kad Va- 

^rmijos Vokieti-i ^arų Vokietija per metus 
i duotų $650,000,000 užlaiky- 
I mui amerikiečių armijos 
j Vakarų Vokietijoje. Jie sa- 
i kė. kad tas reikalinga su- 
! laikymui “dolerių plaukimo 

į užsienį”.
Vokiečiai diplomatiškai 

atsakė, kad principe jie su
tinka, kad NATO karo jėgų 
laikymas Vakarų Vokieti
joje yra bendras visų reika
las”, todėl, girdi, tą aptars 
NATO komanda ir viršinin-

sam- 
cent-

At-

Kai šiuos žodžius skaitysi
te, gal jau bus pasibaigę pa
saulio komunistų Maskvoje 
pasitarimai. Gal jau turėsime 
konkretų pranešimą apie re
zultatus.

Sakoma, kad taikaus 
būvio klausimas sudaro 
rinį diskusijų klausimą,
rodo, kad visi komunistai su
tinka, jog taikus socialistinio 
ir kapitalistinio pasaulių sam
būvis yra labai pageidauja
mas, bet ar galimas?

Taip, bet ar galima? Ar 
tokio sambūvio nori ir ieško 
Amerika ?

Kai kas tuo, matyt, rim
tai abejoja. Tarpe tų abejo
jančių esą kinai ir albanai. 
Prie jų esą palinkę ir Loty
nų Amerikos kraštų komunis
tai.

Pažiūrėsime, kokios išvados 
bus prieita.

• Taikaus sambūvio šalinin
kai yra teisingesni.

pagalbi-

Havana. —Kubos vyriau
sybė konfiskavo prieplau
kos įrengimus, kurie pri
klausė JAV kapitalistams. 
Įreigimai yra verti apie 
$10„000,000.

000 yra per mažas. Turėjo 
būti bent jau dvigubai di
desnis. Prie šių dienų bran
gumo kur gi nueisi su dešimt 
tūkstančių dolerių ?

Tūkstančiai korėjiečių iš 
Japonijos grįžta namo, į šiau
rinę Korėją. Jau sugrįžo 50,- 
0Q0. Nuo dabar kas savaitė 
sugrįš po 1,200. Pasilieka; dovana Lietuvoje, 
tiktai užsispyrėliai. į

Korėjiečiai pabėgėliai daugi 
protingesni ir praktiškesni už 
lietuvius, estus, latvius ir ki
tus pabėgėlius.

Nemaža draugų ‘“Laisvę” 
užrašo savo žmonėms Lietu
voje. Tai puiki laikraščiui pa
rama ir aukštai vertinama

Katalikų bažnyčios 
nolas Francois Poirier 
įeis arba turėtų įeiti visiškai 
garbingų vyrų istorijon. Jis 
išvytas iš Haiti respublikos. 
Jis būk davęs septynis tūks
tančius dolerių komunistams 
studentams nuversti fašistinę 
diktatūrą!

tikrai

Mūsų laikraščio 
racijos darbuotoja 
valiauskaitė, kuri 
jubiliejinio vajaus reikalus, 
su dideliu pasitenkinimu kal
ba apie puikius rezultatus. Iš 
visų plačiosios Amerikos kam
pų ateina džiuginančių duo
menų apie laisviečių rūpini
mąsi savo laikraščio reikalais.

administ- 
Lelija Ka- 
tvarko šio

Vienas geras draugas man 
rašo, kad direktorių tarybos 
prašymas per šį vajų sudėti 
laikraščio sustiprinimui $10,-

Vienoje korespondencijoje 
iš vienos didžiulės lietuvių ko
lonijos skaitau pastabą apie 
filmus iš Lietuvos. Korespon
dentas sako, kad į antrą filmų 
rodymą žmonių susirinko jau 
mažiau, negu į pirmą. Girdi, 
mat, “pirmą kartą filmai bu
vo naujenybė, o dabar su jais 
jau pradedama apsiprasti.’’

Man tos kolonijos lietuvius 
sunku suprasti.

Visur kitur vis- daugiau 
daugiau ir daugiau lietuvių 
renkasi filmus pamatyti. Juk 
tai didelis, naujas mūsų gy
venime dalykas. Juk tai mil
žiniškas lietuvių tautos pasie
kimas ir pasirodymas.

Tai kam jie galėtų atsibos* 
ti ? Kaipgi neatsibosta ame
rikiniai filmai, kurių tarpe 
tiek daug jovalo, šlamšto, 
niekalo, teatruose ir televizi
joje, o atsibosta savo kalba, 
savo senosios tėvynės mums 
patiekiami puikiausi filmai?

Nesuprantu, nesuprantu tos 
kolonijos lietuvių!

kai. Tai reiškia reikalo ati
dėjimą keliems mėnesiams.

Anglija reikalavo, kad 
Vakarų Vokietija suteiktų 
jos armijos užlaikymui $33,- 
000,000, nes anglai prie 
Rheine upės laiko 55,000 
karininkų ir karių ir per 
metus turi $140,000,0000 iš
laidų.

Vakarų vokiečiai ang
lams jau be jokios diploma
tijos pareiškė: “Vakarų Vo
kietija yra galinga, pati tu
ri jėgų ne tik apsiginti, bet 
jos jėgos, būdamos NATO 
jėgose, dar ir Angliją ap
saugoja nuo komunistinio 
pavojaus”.

Naujos JAV raketos 
prieš submarinus

San Francisco, Calif. — 
General Precision, Inc., pa
skelbė, kad išrado naujas 
raketas prieš submarinus. 
Jos jau išbandytos ir gerai 
veikia.

Iki dabar prieš submari
nus vartodavo “gilumos 
bombas”, kurias įmesdavo į 
vandenį ten, kur jautė sub- 
mariną. Sakoma, kad da
bar raketos greičiau veiks.

Dėl 150 laivų įrengimas 
raketoms šaudyti priemo
nių sudarys $270,000,000 
išlaidų.

Sen. S. Young prieš 
pinigų eikvojimą

Madison, Wis.. — Senato
rius Stephen M. Young, iš 
Ohio valstijos, išstojo prieš 
pinigų eikvojimą dėl Civil 
Defense. Jis sako, kad tas 
“darbas vedamas tik 
remiant klaidingomis 
domis”.

Senatorius Young 
kad nuo 1951 metų
Defense įstaiga išeikvojo 
virš bilijoną dolerių. “Jau 
laikas yra panaikinti Ci
vil Defense ir sulaikyti tą 
pinigų eikvojimą”, sako se
natorius.

pasi- 
išva-

sako, 
Civil

Rytai ir Vakarai jau 
‘kariaus” ir knygomis

New Delhi. •— Iš Tarybų 
Sąjungos daug knygų atga
benama į Indiją anglų ir in- 
dusų kalbomis:. Jau dabar, 
yra žinoma, kad virš šim
tas pavadinimų tokių kny
gų yra. Tarybinės knygos, 
žurnalai ir laikraščiai kvie
čia visas tautas prie koeg
zistencijos — ramaus sugy
venimo.

Vakarams tas nepatinka. 
Todėl Anglija ir Jungtinės 
Valstijos masiniai gabens 
savo knygas į Indiją. Jung
tinėms Valstijoms šis knygų 
nėms Valstijoms šis knygų 
“karas” sudarys $3,375,000 
išlaidų.

Alžyro ateitis ir 
J Valstijy politika

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė su
sirūpino Alžyro lik i m u. 
Francūzija po penkerių me
tų karo jau planuoja leisti 
referendumu spręsti Alžy
ro nepriklausomybę.

Washingtone nuogąstau
ja: jeigu Alžyras gaus ne
priklausomybę, tai tas pa- 
akstins kolonijų ir pusiau 
kolonijų tautas kovon už jų 
tautinę laisvę. Bet jeigu 
Francūzija tęs toliau karą 
prieš Alžyrą, tai tas anta- 
gonizuos alžyriečius ir kitų 
kolonijų žmones prieš JAV, 
kurios palaiko Francūzija.

Vėliausios žinios
Maskva. — Stalingrado 

traktorių gaminimo fabri
kas gamina traktorius, ku
rie veikia kontroliuojami 
radijo bangomis. Vienas 
vairuotojas per radiją gali 
valdyti tris traktorius.

Washingtonas. — JAV 
pasiuntė grupę karo laivų 
į piet-vakarinių Af r i k o s 
valstybių prieplaukas. Lai
vai plaukios per du mėne
sius, kad paveikus į naują
sias valstybes.

Nauji pianai del didelių 
JAV pinigų eikvojimų

Washingtonas. — Civil 
Defense viršininkai jau 
paruošė planą, kurį pateiks 
busimajam prez i d e n t u i 
Kennedy “gelbėjimui civili
nių žmonių” atsitikime ato
minio karo. - 1

Jie nepasitenkinę Eisen- 
howerio administracija, nes 
sakoma, kad jis davė tik 
vieną ketvirtadalį jiems 
tiek pinigų, kiek jie reika
lavo. Jie per metus gavo 
$60,125,000.

Dabar jie turi planą padi
dinti Civil Defense žmonių 
skaičių, paruošti maisto 
dėl 100,000,000 žmonių mė-

nėšiui laiko, įrengti daugy
bę apsisaugojimo (shelters) 
patalpų, reikalauti Kongre
so, kad nutartų, idant Fe
deral Housing Agency 
(gyvenimo namų statybos 
priežiūros agentūra) ir Ve
terans Administration sko
lintų pinigų dėl slėptuvių 
statymo.

Kaip matome, tai jie ne
sirūpina, kad pasaulis eitų 
prie nusiginklavimo, prie 
uždraudimo atominių gink
lų, bet daro planus, kurie 
vestų prie dar didesinio pL 
nigų eikvojimo ir didesnių 
taksu.

Vientiane. — Tarybų Są
junga prisiunčia Laosu! 
250,000 galionų naftos.

Detroitas. — 1960 metais 
iš kitų šalių į Jungtines 
Valstijas įvežė 610,000 nau
jų automobilių.

Havan’a. —Kubos vyriau
sybe užginčijo JAV sklei
džiamus p a s k a 1 u s, būk 
TSRS stato Kubai politi
nius reikalavimus.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pasveikino Laoso 
valdžią, kuri nutarė už
megzti draugiškus ryšius 
su Siaurės Vietnamu ir Ki
nija.

Alžyras. — Miesto cent
re sprogo bomba: 8 žmones 
užmušė ir 58 sužeidė.

Roma. — Anglijos prem
jeras Macmillanas matėsi 
su popiežium.

Karak'as, Venezuela. — 
Policija užpuolė jaunųjų 
demonstraciją, metė į juos 
gazo bombas, lazdomis mu
šė ir šaudė. Vieną jaunuolį 
nužovė ir 20 sužeidė.

Washingtonas. — Tary
bų Sąjungos geležinkelių 
ministras P. Breščiovas ir 
keli specialistai atvyko į 
JAV.

Atlanta, Ga. — Virš 100 
apsimaskavusių Ku Klux 
Klano narių maršavo prie 
didelių krautuvių ir grąsi- 
no negrams.

Ankara. —Turkija gami
na naują konstituciją. Yra 
planas, kad parlamentą su
darytų 250 narių.

Oslo. —Sugrįžę iš Baren
co jūros norvegai žvejai sa
ko, kad ten manevruoja ta
rybiniai submarinai.

Gana valstybė plės 
gumos plantacijas

Akrą. —Ganos respublika 
imasi plėsti gumos medžių 
auklėjimą. 1959 metais bu
vo pasodinta virš 100,000 
para rūšies gumos medžių, 
o 1960 metais jų dar dau
giau pasodino.

Gana tik 1957 metais at
gavo nepriklausomybę. An
glai nesirūpino vietos žmo
nių gerove, todėl Ganos 
gamtos turtai dar neištirti 
ir šaliai stoka industrijos.

Gana užima 91,840 ketv. 
mylių plotą ir turi 5,000,000 
gyventojų.

ATOMINIAI GINKLAI, 
JAV IR NATO NARIAI
Washingtonas. — Kon

gresinis komitetas tyrinės: 
ar naudinga Jung t i n i ų 
Valstijų atominius ginklus 
laikyti paskirstytai tarpe 
NATO narių. Dabar vieni 
įrodinėja, kad taip bus 
“saugiau”, o kiti bijosi, kad 
apie juos slaptybės nepa
tektų NATO priešams.

Oklahoma City. — Char
les Stewart jau sulaukė 104 
metų amžiaus ir dabar ap
sivedė su našle Dymas, ku
ri yra 59 metų amžiaus. 
Prieš ketveris metus Stew
art atsiskyrė nuo savo pir
mosios žmonos. Jis jau turi 
net tris eiles proanūkių.

J. Valstijos kvies 
Afrikos studentus

Washingtonas. — JAV 
susirūpino, kaip . atitraukti 
afrikiečius studentus nuo 
vykimo į Draug i š k u m o 
universitetą Maskvoje.

Jungtinės Valstijos per 
savo ambasadorius tarsis 
su Afrikos valstybių val
džiomis. Bus studentai in
formuojami, kad jų vyki
mui į Maskvą nepritaria 
Afrikos valstybių valdžios. 
Bus jie kviečiami į Jungti
nes Valstijas, kur jiems pa
žadės mokslą universitetuo
se.

SUOMIJA IŠNUOMOS 
Iš TSRS KANALĄ

Maskva. — Tarybų Są
junga sutiko išnuomoti Suo
mijai Saimos kanalo 36 my
lias ilgio, pietinę dalį. Sai
mos kanalas iškastas caris- 
tinės Rusijos laikais. Dabar 
jo šiaurinė dalis priklauso 
Suomijai, o pietinė — Tary
bų Sąjungai. Kanalas turi 
didelės svarbos suomiams. 
Jie jį parandavos 50 metų 
laikotarpiui.

Washingtonas. — Fede
ral Aviation Agency kon
fiskavo keturis lėktuvus 
National Material Supply 
Corp., nes kompanija be 
leidimo nuvežė į Europą 
288 keliauninkus.
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Bittelmanas pašalintas iš KP
ALEKSANDRAS BITTELMANAS. per ilgus me- 

tus buvęs JAV Komunistų partijos narys ir veikėjas, 
tapo pašalintas iš partijos eilių. Jį pašalino JAV West- 
chesterio klubas, pasiūlius KP. sekretariatui.

Jau per kurį laika, sako JAV Komunistų partijos 
pareiškimas, A. Bittelmanas išstodavo prieš partijos 
nustatytą politiką; jis skelbė “savo politiką”, priešingą 
marksizmo-leninizmo ideologijai.

A. Bittelmanas parašė knygą, nukreiptą prieš parti
jos nusistatymą ir visą komunistinę kryptį; tą knygą 
jis išleido ir platina, nežiūrint to, kad partijos vadovybe 
patarė jam ištaisyti joje antipartinius išstojimus.

Bittelmanas sakė kalbas mitinguose, kuriuos ruošė 
revizionistai, pašalinti iš partijos; kitais žodžiais, jis 
pats ruošė kelius išėjimui iš partijos.

“Skirtumai ir kritika taktiniais klausimais,” sako 
pareiškimas, “yra leistini—net ir reikalingi. Bet nieks 
negali rašyti knygas, nukreiptas prieš partiją, tuo pa
čiu kartu būvant partijos eilėse.”

Revizionistai, kaip matome, veikia, nes komunisti
nio judėjimo priešai daro visą jiems padėti, kad ardytų 
partiją iš vidaus.

Prieš keletą metų iš partijos pasitraukę arba išves
ti iš jos asmenys, matyt, bando patraukti savo pusėn 
tuos, prie kurių prieina. Bet mums neatrodo, kad tie, 
kurie dėl revizionizmo iš partijos pasitraukė, pajėgtų 
ką nors savo iškepti.

1,200 dvasininkų balsas
1,200 JAV VISOKIŲ religijų dvasininkų pasirašė 

po peticija ir ją įteikė prezidentui Eisenhoweriui, pra
šant, kad jis pirmiau pegupasitrauks iš savo vietos,^ iš*, 
laisvintų mokslininką‘Morton Sobell. ■ v*

Mokslininkas Morton Sobell, kaip žinia, buvo nuteis
tas 30 metų kalėti. Jis buvo teistas kartu su Julium ir 
Ethele Rosenbergais. Jis jau atsėdėjo dešimt metų kalė
jime—pirmiau Alkatraze, o dabar—Atlantos federali- 
niame kalėjime. Sobell, kaip jau daugybė mokslo žmo
nių ir juristų pareiškė, nuteistas nekaltai. Jis turįs, to
dėl, būti išlaisvintas.

Tuo pačiu kartu buvo teistas ir D. Greenglass, ku
ris prisipažino šnipinėjęs. Greenglass jau paleistas iš ka
lėjimo. Na, o Sobell, kuris niekad neprisipažino prie 
jam mestų kaltinimų, tebėra kalėjime.

Prieš daugiau kaip savaitę, Baltuosius rūmus ame
rikiniai dvasininkai pikietavo, nešdami iškabas, reika
laujant, kad M. Sobell būtų išleistas iš kalėjimo.

Mes mielai prisidedame prie šio 1,200 aukštai huma
nistinio amerikiečių dvasininkų balso!

Nerimastis, kovos
FRANCŪZIJOJE TEBEVYKSTA neramumai ir 

kovos dėl Alžyro. Žmonėms jau pa’Bodo šešerių metų ka
ras, vedamas su Alžyru tik dėl to, kad 9,000,000 alžyrie
čių laikyti frahcūzų nelaisvėje.

Dabar jau kiekvienam aišku, kad milžiniška fi’an- 
cūzų dauguma pasisakytų už tai, kad Alžytui būtų su
teikta nepriklausomybė. Bet jų balso kol kas nieks ne
išklauso.

Tolydžio Alžyre tebeverda karas. Tiesa, jis nedide
lis kol kas, bet jis apima visą šalį. O kai alžyriečiai pra
dės gauti ginklų iš Kinijos ir kitų socialistinių šalių, 
tuomet karas paaštrės. Ir nori kas ar nenori, alžyrie
čiai turės laisvę!

Visa tai, žinoma, francūzams daug kaštuos!
Jie turėtų atsiminti, kas buvo Vietname!

Tai dar nėra laimėjimas
JUNGTINIŲ TAUTŲ asamblėja, 53 balsais prieš 

24 (li9 valstybių susilaikė nuo balsavimo) nutarė pripa
žinti Kongo valdžia tą frakciją, kuriai atstovauja pre
zidentas Kasavubu. Kitais žodžiais: premjeras Lumum
ba tapo atmestas, jo valdžia nepripažinta.

Komercinė spauda, aprašydama šį balsavimą, sa
ko: tai yra Jungtinių Valstijų laimėjimas. Argi?

Mums atrodo, čia visųpirmiausiai laikinai laimėjo 
ne JAV, o Belgijos kolonistai. Jie visais būdais kovojo 
ir tebekovoja prieš Lumumbą, kadangi pastarasis bu
vo griežtai nusistatęs, kad belgai kolonistai iš Kongo 
pasitrauktų.

Šis Jungtinių Tautų nubalsavimas dar nereiškia, 
kad Konge jau viskas sutvarkyta. Ne! Ten žmonės 
veiks, kovos, kol kolonistai iš jų šalies bus išvyti, nes 
tik tuomet Kongo tautos jausis laisvos ir nepriklaūso- 
jtibs.

2 p.-Laisvš Atitr., lapkričių (Nbv.) 29. 1900

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

LAIVAS “LIETUVA”
Vilniaus “Tiesoje” skaito

me:
Naujas laivas, Tarybų Są

jungos užsakymu pastatytas 
Vokietijos Demokr a t i n e j e 
Respublikoje; pavadintas “Lie
tuva.” šio laivo įgula Spalio 
švenčių išvakarėse atsiuntė 
telegramą į Vilnių. Ja pa
sveikino mūsų respu b 1 i k o s 
darbo žmones su šventėmis ir 
pakvietė apsilankyti laive.

Į Rygą, kur “Lietuva” apsi
stojo pakeliui į Odesą, išvyko 
vilniečių atstovai — partijos 
miesto komiteto skyriaus ve
dėjas V. Bikus, komjaunimo 
miesto komiteto sekretorė D. 
Pociūtė ir skaičiavimo maši
nų gamyklos darbininkas V. 
Menšikovas.

Apsilankę naujame laive, 
jie apžiūrėjo įrengimus, susi
pažino su įgula. “Lietuvos” 
kapitonas S. Dondva papasa
kojo, kad įgula pasiryžusi iš
kovoti komunistinio darbo ko
lektyvo vardą. Siekdami pa
laikyti ryšius su šiuo laivu, 
vilniečiai pasižadėjo įruošti 
bibliotekėlę su lietuvių litera
tūros klasikų kūriniais, parū
pinti mūsų respublikos daili
ninkų paveikslų.

Laivas “Lietuva” skirtas 
keleiviams - turistams ir kur
suos Viduržemio bei Juodojo
je jūrose. Jame 340 vietų.

Šiomis dienomis naujasis 
laivas išplaukė iš R y gos į 
Odesą.

TRAGIŠKAS BEVALIO 
ŽMOGAUS LIKIMAS

Tarybinėje spaudoje skai
tome iš Washingtono tokią 
korespondenciją:

Lapkričio menesio 12 die
ną TASS-o korespondentas M. 
Sagatelianas praneša: Šiomis 
dienomis TSRS ambasadai Va
šingtone 'paskambino policija. 
“Prašom atvykti j municipali
nę ligoninę, kur mes ką tik 
atgabenome vieną žmogų, ku
ris sakosi esąs Tarybinis pi
lietis,” —- mandagiai paprašė 
a m b a s ados konsulinio sky
riaus atstovą policijos kari
ninkas.

Kai konsulinio skyriaus ben
dradarbis atvyko į ligoninę, 
jis pamatė labai išvarginto 
veido plinkantį vidutinio ūgio 
40 metų brunetą. Suplyšę li
goninės marškiniai kaip mai
šas kabojo ant jo kūno, kai
rioji akis buvo sumušta, o vi
sa dešinioji marškinių ranko
vė sukruvinta.

Šis labai susikūprinęs žmo
gus sėdėjo kėdėje ir kažką 
nesuprantamai murmėjo, kart
kartėmis laukiniu žvilgsniu, 
bailiai dairydamasis aplink: 
“Nekliudykite man gauti sa
vo milijoną dolerių Šveicari
jos banke. Man, štai, tuoj tu
ri .atsiųsti čekį šiems pini
gams,” — šūkavo žmogus.

O netoliese jo du sanitarai 
atidžiai stebėjo kiekvieną jo 
judesį — tai buvo ligoninės 
psichiatrinis skyrius. Ant kė
dės sėdėjęs žmogus buvo ty
liai pamišęs — tai sunki ir 
beveik neišgydoma liga.

Tačiau kartais jo nesąmo
ningi plepalai staiga nutrūk
davo ir prasidėdavo laikina 
prošvaistė, kai jis galėjo kal
bėti, galvoti kaip visiškai nor
malus žmogus, štai tokiais 
momentais tarybiniams atsto
vams pavyko išaiškinti jo tik- 
r ą j ą asmenybę. Pasirodo, 
mūsų atstovas susitiko su M. 
Ivankovu - Nikolovu — bu
vusiu tarybinio tan k 1 a i v i o 
“Tuapse,” kurį 1954 kietais 
buvo pagrobę čankaišistiniai 
piratai, radijo stoties viršinin
ku.

Kaip žinoma, didžioji įgu
los dalis po ilgų kančių čan- 
kaišinėse koncentracijos sto
vyklose Tarybinės vyriausy
bės pastangorhis buvo sugrą
žinta į Tėvynę. Bet su Mi
chailu Ivankovu atsitiko ki
taip. Jis iš pat p r a d ž i ų , 
kai tik buvo pagrobtas tank
laivis, išdavė Tėvynę, ir čan- 
kaišistai bei jų amerikiniai 
šeimininkai tuoj pat jį pa
naudojo tam, kari jis pamė
gintų paveikti kitus įgulos na
rius išduoti Tėvynę. 1956 me
tais už savo nuopelnus ame
rikiečiams M. Ivankovui kar
tu su grupe kitų buvusių tank
laivio “Tuapse” jūrininkų bu
vo leista atvykti gyventi i 

Jungtines Valstijas. Tačiau 
su juo į JAV atvykę jūrinin
kai jau grįžo į Tėvynę.

Jie, tiesą sakant, ir sutiko 
vykti į J A V; pasirašę pareiš
kimą, jog atsisako Tėvynės, 
tik tam, kad patektų į šalį, kur 
buvo Tarybų Sąjungos amba
sada, kur būtų galima kreip
tis pagalbos.

Kitaip atsitiko su Ivanko
vu. Jam atvykus į JAV, Ame
rikos valdžią iš karto jį pra
dėjo naudoti piktiems antita
rybiniams pareiškimams, kad 
jis, kaip “liudininkas,” meluo
tų apie “tarybinio gyvenimo 
baisybes.”

Taip praėjo dveji metai. 
Ivankovo antitarybinis šmeiž
tas neturėjo jokio pasiseki
mo. Ir koks protingas žmogus 
galėjo patikėti šio žmogaus 
pasakojimais apie “rusų ne- 
išsilaisvinimą ir atsilikimą,” 
jeigu net nedaugelis tarybinio 
gyvenimo faktų, kurių negali 
ignoruoti net monopoli j ų 
spauda, rodė, jog yra priešin
gai.

Ir štai atėjo diena, kai Ivan
kovas jau buvo nereikalingas 
savo amerikiniams šeiminin
kams. Nutrūko jo šmeižikšikos 
“paskaitos,” suprantama, pa
sibaigė ir jo lengvas uždar
bis. Reikėjo galvoti, kaip 
darbu Jungtinėse Valstijose 
užsidirbti pinigų prasimaiti
nimui. Ir Ivankovas, kuris 
kaip pasakoja jo draugai, buvo 
neblogas radijo specialistas, 
JAV sostinėje sugebėjo įsitai
syti tik nedidelėje kavinėje, 
kur jis už 27 dolerius per sa
vaitę plovė indus.

Po kelių tokio gyvenimo 
metų jis psichiškai susirgo dėl 
didelio fizinio išsekimo ir ner
vinės įtampos. Buvę Ivanko
vo šeimininkai, kurie jį glo
bojo, kai jis jiems buvo rei
kalingas, kad “apdorotų” sa
vo draugus-jūrininkus ir kaip 
“liudininkas” skelbtų šmeiži
kiškus pareiškimus, išspaudę 
įš’i jo ,viską, kas galima, tie
siog išmetė Ivankovą kaip ne
reikalingą, nenaudingą daik
tą. : Toks Tėvynės išdaviko li
kimas.

Ledo kailiniai
Užgaidus pavasaris Al

pių prieškalnėse. Netgi gė
lėms žydint, nereti čia šal
čiai. Tokiomis šalt o m i s 
naktimis varpo pavojaus 
garsas pakelia ant kojų iš
tisus kaimus. Reikia gelbėti 
busimąjį derlių. Juk obelys 
vienintelės pietinio Tirolio 
kalnų slėnių sodininkų mai
tintojos.

Tačiau niekur nematyti 
apsauginių laužų dūmų. 
Rytą gali atrodyti, kad šal
tis nugalėjo: kaip stikliniai 
žėri aplfedėję rožiniai vai
niklapiai, vėjyje skambčio
ja nesuskaičiuojami var
vekliai. Ir štai, aukščiau pa
kilusi, saulė ištirpina ledą, 
ir žiedai, lyg niekur nieko, 
atgyja.

Pasirodo, ledo kailiniais 
žydinčius medžius “apgau
bia” patys sodininkai. Svar
bu tik nepraleisti momen
to, kai oro temperatūra ly
gi nuliui. Tada panaudoja
mi lietinamo purkštimo 
įrengimai. Smulkiausi van
dens lašeliai aptraukia 
kiekvieną žiedą ir virsta le
do užvalkalėliu. Po juo tem
peratūra žemiau nulio ne
nukrinta, ir žydintiems so
dams nebepavojinga toli
mesnis šaltis.

PASTATĖ DIDŽIAUSIĄ 
PASAULY SUBM ARINĄ
Groton, Conn. — Baigtas 

statyti ir į vandenį nuleis
tas didžiausias pasaulyje 
atominis submarinas “Po
laris”. Jis yra; 6,900 tonų 
įtalpos. Vežasi apie 20 ato
minių raketą, kuriomis ga
li siekti už 1,500 mylių. 
Subriiariho pastatymui ir 
įieftgiriiui išteista $110,000,- 
000.

MIKROMĖGAS

Žiūrini pro mano akinius
DAR VIS “MĄSTO”

Dėl Alg“ Šalčiaus ilgoko 
rašto, “Apmąstymai apie 
dabartį ir ateitį,” tilpusio 
š. m. “Darbo” nf. 1, dar- 
biečiai vis dar negali ra
miai miegoti, jie vis dar 
“mąsto.” Kalbamojo žur
nalo nr. 2 dėl to sielojasi 
J. Jns ir patys jo leidėjai 
(LDD Centro Valdyba).

Ne su visom A. Šalčiaus 
premisom bei išvadom gali
ma sutikti; ben yra nereika
lingo balasto ir klaidingų 
pranašysčių. Tariamiesiems 
socialdemokratams labjau- 
siai nepatiko A. Šalčiaus 
pasisakymas dėl galimo 
bendradarbiavimo su Tar. 
Lietuvos kultūrininkais. To 
tai jie labjausiai bijo. Už 
tą pačią “nuodėmę” kiek 
anksčiau darbiečiai išgujo 
savo redaktorių d-rą J. Rc- 
pečką, o dabar J. Kiznį, į 
kurio vietą pasikvietė “Ke
leivio” redaktorių J. Sondą. 
Dėl to siūlymo (bendradar
biauti) protestavo ir kitas 
redakcijos narys J. Ka
minskas—S. Kairys.

A. šalčius kelia lietuvių 
tautos “išlikimo” problemą 
(nors jai išnykimo pavojus 
ir negręsia). Jis klausia— 
kaip išlikti? “Išlikti pozi
tyviai įsijungiant į ateities 
pasaulio kūrimą, tikint 
žmogaus pozityvumu, ar iš
likti romantiškosios istori
jos kunigaikščio Margirio 
modernišku šiandie n i n i ų 
lietuvių ( — M.) politikos 
šūkiu: ‘Kovosim iki pasku- 
nio partizano —rusų, vokiečių, 
amerikiečių kareivio!’” jis 
sako: ...“kaip keista, jei dar 
ir šiandien daugelyje bend
ruomenių tphe^jg-yxi J daž
nai palaikohii tam tikrų 
tarptautinią veiksriių, 
‘džingoistai’ — ‘Mūsų ne
priklausomybė virš visko’— 
tik paviršutiniškai prita
riant bendrosioms, didžio
sioms žmonijos tiesoms, tei
sėms, principams.” Jis ne
tiki “klaidingų pranašų 
haliucinacijomis, išlaisvini
mo miražais.”

Tai va kodėl kryžiuoja
mas A. Šalčius ir išguitas 
iš redakcijos J. Kiznis, ku
ris “dėl jo aktualu mo” 
įdėjo minėtąjį straipsnį ir 
dar savo žodyje pasakė: 
“Žinoma, muziejinių dele- 
gatūrų politikam kaikurios 
straipsnio mintys yra dia
metraliai priešingos, bet 
tas dar nesako, kad auto
rius būtų įmestas į ragani- 
nių laužų liepsnas.”

Dėl tokios neleistinos 
“el'ezijos” J. Jiris nuogąs
tauja:

“Viskas, ką Alg. Šalčius 
sako, komunistų propagan
dos jau seniai pasakyta. A. 
Šalčius tik pakartoja bolše
vikų argumentus už ‘gairių 
keitimą’... Pagrindinė Alg. 
Šalčiaus straipsnio mintis 
yra ta, kad lietuviai poli
tiniai emigrantai ir išeiviai 
turi pripažinti esamąją pa
dėtį Lietuvoje ir iš to pri
pažinimo padaryti visas iš
vadas — nustoti ‘politikuo
ti,’ išmesti į istorijos sąšla
vyną visas mūsų politika 
besidominčias organizacijas 
ir jų vadus,” etc.

Srivo rašinio pabaigoje J. 
Jiris teigia, jog “Pavojūs 
mūsų tautai sunykti yra 
didelis ir jis nė kiek nesu
mažėtų, jei ir mes čia išei- 
v i j o j e ar politinėje emi
gracijoje ‘pripažintume-esa
mą padėtį.’ Tas tik pagrei
tintų tautos tirpdiniilio 
procesą?’

Labai klaidingas protavi
mas! Lietuvių tautinis są

moningumas Amerikoje 
tirpsta labai smarkiu tem
pu. Ryšiai su Lietuvos kūl- 
tūHiliilkais bei jų organiza
cijomis jį dar galėtų čia il
gokai palaikyti . Izoliavęs! 
nub Lietuvos gyvenimo bei 
kultūros, to tikrojo lietuvy
bės 'šaltinio, šio krašto lie
tuviai riėišvengiamai, ir la
bai greitai, paskęs ameri- 
konizmo bangose!

“Darbas” sakosi esąs 
bertairiiriis žurnalas. Ta
čiau jau baigiasi metai, o 
tik dabar skaitytojus pasie
kė jo antras numeris.

KUNIGO IŠPAŽINTIS
Neseniai “Vilnyje” buvo 

karštai rekomenduota skai
tytojams įsigyti buvusio 
pranciškono Emmett Mc- 
Loughlino dvi knygas : 
“People’s Padre” ir “Ame
rican Culture and Catholic 
Schools.” Pasi naudojęs 
laikraščio nurodytu adresu, 
nusipirkau abi knygas ir 
pirmąją jau perskaičiau.

Prisipažinsiu, jog per
skaityta knyga nusivyliau. 
Kun. McLoughlinas, kaip 
ir mums jau žinomi buvę 
kunigai J. Ragauskas ar 
V. Dembskis, metė kunigys
tę įsitikinę, jog Romos ier- 
archija žiūri tik savo nau
doj puoselėja prietarus, 
nepaiso žmonių gerovės ar 
jų švietimo, etc. Tik to su
pratimo jie priėjo skirtin
gais keliais, dėl to ir išvada 
kitokia. Pastarieji metę 
kunigystę, kartu atsisakė ir 
nuo tikybos; jie tapo ateis
tais ir liaudies švietėjais. 
Dar daugiau: jie tapo ko
votojais prieš bile kokią ti
kybą bei- klerikalizmą. < Gi 
“Pįeppjė^ j (Žnįęi^4 
tevb) autorius apostazuo- 
damas (mesdamas kunigys
tę) — tikėjo dievą, Kristų, 
bibliją ir visą dangaus ier- 
archiją! Ir dabar, po ke- 
letos metų “laisvo” gyveni
mo, jis vis dar tais monais 
tiki ir ruošiasi į protestan
tų kunigus. Jis sako, jog 
religija kiekvienam žmogui 
reikalinga, bloga tik esanti 
Romos katalikų bažnyčios 
organizacija, kurios geru
mu jis dar kunigaudamas 
per dešimtį metų abejojo. 
Katalikizmo diktatūra 
esanti lygi fašizmo ar ko
munizmo diktatūroms, o 
jam visos jos esą nepriim
tinos. Jis tikįs Amerikos 
demokratija kaip vieninte
liai išganinga jėga. Jis tei
gia, jog tose šalyse (Italijo
je, Ispanijoje, Airijoje, 
Meksikoje bei Pietų Ameri
koje), kur tik katalikų ti
kyba stipriai įsigalėjusi, 
ten ir žmonių tamsumas 
esąs didžiausias, o tai su
darą sąlygas komunizmui 
plisti.

Tikyba esanti natūrali 
laisvo žmogaus gyvenimo 
dalis ir be jos esą negali
ma apsieiti. Pagrindinių, 
klasinių teligijoš šaknų ta
sai ekskunigas neanalizuoja. 
Kad religija yra neatskiria
ma išnaudotojiškos visuo
menės dalis, jos įrankis, 
McLoughlinas riepripažįsta, 
nes tai kirstų tą šaką, ant 
kurios jisai pats sėdi.

McLoughlinas iškunigavo 
Phenix, Arizonoj, dvylika 
ritėtų. Jis nuoširdžiai dir
bo skriaudžiamųjų tautų 
bei rasių (negbų, indėnų, 
riieksikiečių, ispanų) labui. 
Jis padėjo jiems įsigyti ge
resnes gyvenvietes, mokyk
lą, ligoninę, salę, darbus ir 
t.t; Kataliką dvasininki
jai, ypatingai pranbiškorių 
ordihui, tas hepatiko, nes 
iš to bažnyčiai nebuvo nau
dos. Dėl to ji panoro mi

nėtąjį kunigą, kaip perdaug 
“susipratusį,” išsiųsti kitur, 
kad tuomi nukirsti įsi
gyvenusį sąsajų tarp jo ir 
s k r i a u džiamųjų žmonių. 
Toks atskirų kunigų bend
radarbiavimas su “žemuti
niais sluogsniais” — di
džiajam bizniui ir jį re- 
miantiems kunigijos virši
ninkams nepatinka. Jie no
ri, kad darbininkai būtų 
tamsūs ir neprieštarautų 
išnaudojimui. McLoughli
nas nenorėjo būti atskirtas 
nuo darbo, kuris jam pati
ko, ir uždarytas kur nors 
niūriame vienuolyne. Dėl 
to jis atsisakė savo virši
ninkams paklusti, o paklus
numas juk yra viena di
džiausių vienuolio “dory
bių.” Tuo jis savo šefams 
nusidėjo ir turėjo išsinerti 
iš kunigo sutanos. *

McLoughlinas gana vyku
siai pašiepia žioplas katali
kų religijos dogmas., jos po
piežių “neklaidingumą,” in
dulgencijas, ausinę išpažin
tį, kunigų ištvirkavimą, 
veidmainiavimą bei sava
naudiškumą. Jis mano, jog 
dirbdamas skriaudžiamųjų 
naudai — jis esąs arčiau 
prie dievo, negu būdamas 
kunigu; jog savo mielašir- 
dingais darbais jis pildąs 
Kristaus įsakymus. Paneig
damas bažnytinę organiza
ciją, jis tuomi dar nepanei
giąs dievo. Bet pranciško
nų ordinas, ir bažnyčia 
bendrai,* nepaiso jo asmeni
nių įsitikinimų, jeigu jai iš 
to nėra naudos, ir jį, kaip 
ekskomunikuotą “eretiką,” 
visaip persekioja, jam ker
šija. Kūnigai bandė jį išJ 
ėsti rieti iš jo įkurtos ligo- 
ntafomdėjo vietos, iš val
dinės Sveikatos komisijos 
ir kitų organizacijų,-kurio
se jis iš seno dirbo. Tik pro
testantų dėka jis jose išsi
laikė.

Tačiau kokia nauda keis
ti Ožką ant avies? Protes
tantai liberalai yra kiek 
pažangesni nei ortodoksai, 
tiesa. Bet protestantai 
“fundamentalistai” yra to
kie jau siauri fanatikai, 
biblinės raidės garbintojai, 
kaip ir katalikai. Ir pro
testantai turėjo savo valdo
se įvedę inkviziciją. Ir jie 
degino laužuose “raganas,” 
“burtininkus” ir kitokius 
disidentus (Jonas Kalvinas 
Šveicarijoje). Ma r t i n a s 
Liuteris buvo haliucinacijų 
bei fanatizmo kupinas žmo
gus ir politinis reakcinin
kas. Protestantai “purito
nai” (tyrieji) degino bei 
skandino “raganas” ir kre
kerius Salem, Mass. Mūsų 
krašto pietinėje dalyje di
džiausi teroristai, Ku Klūks 
Klanas, yra protestantai.

Taigi pakeitimas Romos 
katalikų abito protestantų 
apsiaustu — nėra pažangus 
žingsnis, tai tik dekoracijos 
pakeitimas. Jis ir ten tu
rės skelbti biblines nesąmo
nes ir piršti lengvatikiams 
nesamą dangų. O tariamos 
laisvės jis ir ten neturėsi 
protestantų vyskupai ir ten 
netoleruoja klasiniai sąmo
ningų ar savistoviai pro
taujančių kunigų. Prisimin
ti galima Bruklino kuhi- 
gus Melisą ir jo sūnų, ku
riuos vyskupas su policijos 
pagalba pašalino iš jų pa
rapijos, ar persekiojimą ve- 
lionies vyskupo Browno.

Emmett McLoughlinas 
yra gabus žmogus* Gaila 
tik, kad jis nebuvo logingas 
iki galo: mesdamas katali
ką bažnyčią—nepasuko sa
vo žingsnių ir nuo visokios 
religijos! į,
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Ko vertos yra tokios
Kalėdų dovanos?

Raudonkepuraitė užaugo 
o vilkas paseno

\ Mūsų šalyje biznis turi 
pasisekimo iš jo garsinimo. 
Įvairios šventės, gimtadie
nių ir vedybinio gyvenimo 
sukaktys, motinų ir tėvų 
dienų minėjimai, vis tai yra 
surišta su bizniu.

Bet labiausiai išgarsėjo 
Kalėdos dovanomis. Jau po
ra mėnesių pirm jų krautu
vėse išstatomos prekės. 
Laikraščiai, žurnalai, radi
jas ir televizija pakinkyta 
Kalėdų dovanų garsinimui.

Kiek yra žinoma, dėl tų 
dovanų įvyksta ir nesusi
pratimų. Būna tokių, kad 
skundžiasi, jog jų apdova
noti grąžon davė daug 
prastesnes dovanas, arba 
tokias, kurios neturi nau
dos. Bet tokie įvykiai yra 
mažas dalykas.

Mano pasipiktinmą iššau- 
) kia vaikams dovanos, ku

rios tarp jaunuolių auklėja 
ne žmogaus meilę, bet nea
pykantą ir ruošia juos ka
rui.

Dar du mėnesiai iki Ka
lėdų, o štai spaudoje ir per 
televizija garsina įvairiau
sių ginklų modeliukus: au
tomatiškai veikiančius ka
ro lėktuvus, patrankas, ka
ro laivus, tankus, raketas, 
kulkosvaidžius ir kitus 
ginklus.

Štai “Remco fighting 
battleship”. Šarvuotis anie 
2 pėdų ilgio. Jis turi elekt
ros įrengimus, kuriu pagal
ba “šaudo” iš kanuolių, nuo 
jo gali pakilti mažas lėktu- 
vukas, tai yra. veikia, kaip 
tikras karo laivas.

Arba “Missile launcher” 
—raketų šaudymas įreng
tas ant snkvežimio modelio. 
Taip pat su elektros srove. 
Arba automatinis šautuvas, 
kuris elektros šviesa “nu
šauna” karius.

Tokie “žaisliukai” gan 
brangūs, kai kurie net iki 
$15. Bet bus tėvų, kurie 
sūnums pirks tuos “žąisliu- 
kus” Jaunuoliai gavėjuos 
darys praktikas. Ir prie ko 
jie mokysis? Gal gi prie ar
timo meilės? Ar jiems tie 
“žaislai” pagalbos moksle? 
Nieko panašaus!

Mačiau, kai priemiestyje 
jaunuoliai su šautuvukais 
darė karinius pratimus ir 
perbėgimus. Į vieną “šovė”. 
Tas parvirtęs šaukia: “Jie 
mane jau nudėjo”. Ar jau
nuolis pagalvoja, ką tai 
reiškia? Nieko panašaus. 
Jam tik karinis žaismas.

Pavirš žiūrint gali atro
dyti, kad tokie “žaislai” ir 
“žaisliukai” nieko nereiš
kia. Bet gyvenime taip nė
ra. Vaikai į žaidimo lauką 
perneša tą politiką, kurią 
jie girdi per radiją ir mato 
televizijoje — karą tarp 
“laisvojo pasaulio” ir socia
listinio.

Savo laiku matėme HoL 
lywoode pagamintą filmą 
“Mission to Moscow”. Tai 
buvo filmas, kuriame rodė, 
kaip hitleriškoje Vokietijo
je ir vaikus ruošė prie ka
ro. Ten irgi jaunuoliai “žai
dė” su šautuvėliais. Dabar 
jau visiems yra žinoma prie 
ko jie buvo pratinami. Tie-’

Atsitinka, kad žmonės į 
senatvę prisimena vaikystė
je girdėtas pasakas ir min
čių sparnais nuskrenda į 
nuostabųjį fantastinį pa
saulį. Niekas už tai nepa
smerks. Tačiau gardų juo
ką sukelia kai kuriu nukar- 
šėlių užmačios gyvenime 
suvaidinti fantastinius pa
sakų veikėjus.

Vincas Rastenis prisimi
nė pasaką apie Raudonke
puraitę ir vilką. Raudonke
puraitė — ši maža, patikli 
mergiotė, tik ir temokėjusi 
miške gėleles skainioti, Ras- 
tenio visiškai nežavi.. Už 
tai jam labai patiko vilko 
vaidmuo. Oi, koks smar
kuolis buvęs vilkas, su 
smailiomis iltimis, aštria- 
nagis, storabalsis, be to, di
džiausias klastūnas! Raste
nis visada taikstėsi į galiū
nus ir gudruolius. Tokia, 
matyti, dievo valia, kad iš 
jo neišėjo nei vienas, nei

sa, ten “žaidimus” organi
zavo valstybė, o pas mus tą 
daro tik “biznio sumeti
mais”, bet tie “žaisliukai” ir 
“žaidimai” pasitarn a u j a 
jaunuolių pratinimui prie 
karo.

Man atrodo, kad Jungti
nės Tautos, kaip organiza
cija taikos palaikymui, tu
rėtų veikti į savo narius, 
kad nebūtų biznio iš tokių 
“žaislų”, kad nebūtų jau
nuoliai pratinami- prie to
kio “žaidimo”.

Tėvas

kitas. Bet Rastenis vistiek 
neatsisako vilties kada nors 
pasidaryti gudruoliu. Jis 
vėl imasi nedėkingo vilko 
vaidmens, pamirš damas, 
kad pilkis buvo už savo 
klastas skaudžiai luptas... 
Patiklios Raudonkepuraitės 
vaidmenį jis paliko užsie
nyje gyvenantiems tautie
čiams.

Rastenis šiems lietuviams 
‘“Dirvoje” pasekė pasaką. 
Seną, visiems įgrisusią pa
saką apie “Lietuvos paver
gimą,” apie “rusų valdžią” 
ir anie tai, kaip sunku, tie
siog neįmanomą, lietuviams 
gyventi be rastenių partij
os, kuri dar vadinosi tauti
ninkų partija.

Negalima neįvertinti Ras
tenio drąsos: būdamas ak
las, stojo ginčytis su regin
čiu. Argi ne taip? La
bai seniai išdūmęs iš Lie
tuvos, išmanydamas apie 
dabartinį Lietuvos gyveni
mą kaip kiaulė apie debesį, 
jis leidžiasi į ginčus su R. 
Mizara, kuris-Lietuvoje vie
šėjo apie pusmetį, apvaži
nėjo jos miestus ir kaimus, 
kalbėjosi su daugybe žmo
nių. Rastenis apšaukia R. 
Mizarą melagiu. Panašiu 
atveju lietuviai sako: “Kuo 
pats kvep, tuo kitą tep!”

Rastenio rašinys “Dirvo
je” yra savo rūšies fenome
nas, retai bepasitaikąs net 
visų geltoniausioje spaudo
je. Negalima tikėti nė vie
nu jo teiginiu, nes kiekvie
nas iš jų paremtas iš pirš

to išlaužtais faktais. Ras
tenis su seno šulerio miklu
mu traukia iš rankovės fal- 
šyvas kortas, pats apmeta 
ir ataudžia. Negalima ti
kėti nė autoriaus įkarščiu 
jam puolant rusus, nes šis 
įkarštis yra falšyvas. Ras- 
teniui visiškai nesvarbu, 
kas vadovautų Lietuvoje: 
nors ir pats velnias sėdėtų 
lietuviams ant sprando., te
gu tik Rastenis ir kompani
ja tupėtų “Pažangos” rūmų 
kabinetuose! Rasteniui la
bai patiko rusų baltagvar
diečiai, — svieto perėjūnai, 
kurie anais laikais buvo už
ėmę vadovaujančius postus 
“nepriklausomos” Lietuvos 
kariuomenėje, ministerijose 
vogė valstybės iždą, šnipi
nėjo visiems, kas tik mokė
jo pinigą. Rastenis su šiais 
perėjūnais srėbė iš vieno 
dubens. Rastenis bevelija 
nutylėti, kad buržuazinės 
Lietuvos ekonomikoje šei
mininkavo anglai, belgai, 
švedai, amerikiečiai... Tada 
jis nė puse lūpų neužsimi
nė apie tai, kad svetimtau
čiai užsėdę Lietuvą.

Dabar, kai Lietuva yra 
valdoma pačių lie tuvių, 
Rastenis apsiputojęs šaukia 
apie “rusų valdymą” ir 
klastoja tarybinę konstitu
ciją. Teneužmiršta šis po
nas, kad užsienio lietuviai 
taip pat sugeba perskaityti 
tarybinę konstituciją! Jie 
be jo pagalbos susigaudys, 
kas joje parašyta. Tuo la
biau Rasteniui nepavyks 
nuteikti prieš rusų tautą ir

prieš tarybinę konstituciją 
Lietuvoje gyvenančių lietu
viu, v

Po karo mūsų Tėvynėje 
lyg kraujuojančios žaizdos 
žėravo Vilniaus ir Klaipė
dos, Šiaulių, Telšių, Rasei
nių, Šakių, Vilkaviškio ir 
dešimčių kitų miestų bei 
miestelių degėsiai, v ė j a s 
pustė pelenus, kur žmonių 
gyventa, kur sodybų būta. 
Ore dar skardėjo šiurpių 
priešmirtinių klyksmų ai
das — klyksmų šimtų tūks
tančių nekaltų žmonių, ku
riuos išžudė hitlerininkai 
kartu su savo bernais—bal
taraiščiais. Kas tada ištie
sė lietuvių tautai pagalbos 
ranką, padėjo jai pakilti 
ant kojų ir pradėti gyveni
mą iš naujo? Šie žmonės 
buvo rusai, tai jie nuo savo 
pačių burnos kąsnį atitrau
kė, kad padėtų Lietuvai. 
Rastenis' šiuos žmones taško 
purvais...

Lietuvių tautai tarybine 
socialistinė santvarka pa
tinka, Rasteniui — nepatin
ka. Lietuvių tautai labai 
patinka, kad tik dėka šios 
santvarkos respublika iš pa
grindų pasikeitė, savo išsi
vystymu pasivijo priešaki
nes šalis. Rastenio laikais 
Lietuva buvo viena iš la
biausiai atsilikusių šalių 
Europoje — ir pramonės 
atžvilgiu, ir švietimo. Jam 
tokia Lietuva buvo mieles
nė.

“Argi Lietuva tikrai ne
galėtų turėti Kauno hidro
elektrinės ir visokių kitokių 
įmonių, kurių ‘broliškoji 
rusų tauta’ Lietuvai tiek 
pridovanojo?” — ironiškai 
klausia Rastenis.

Žinoma, būtų galėjusi tu
rėti, jei ne dvidešimt fa
šistinio slogučio metų! Leis
tina paklausti poną Rašte- 
nį: o kiek Lietuvoje išdygo 
hidroelektrinių, v aidant 
tautininkams? Tik prisi
minkim, kiek jie malė lie
žuviais apie Nemuno už- 
tvenkimą, apie L i e t u v o s 
elektrifikavimą, nė piršto 
nepakrutindami, kad nors 
dalelė gražių kalbų ir pro
jektų būtų paversta tikro
ve! Liežuviais malė, o tuo 
pačiu metu tylomis parda
vinėjo užsieniečiams teisę 
plėšti tautiečius. Užsienio 
kompanijos 1 u p o devynis 
kailius nuo elektros energi
jos vartotojų, ji buvo bran
giausia visoje Europoje...

Nutaisęs rimtą išvaizdą, 
Rastenis samprotauja, kas 
geriau Lietuvai: dar viena 
hidroelektrinė prie Nemu
no, ar šiluminė, kūrenama 
dujomis. Oi, koks juokin
gas ponulis! Lyg nebūtų 
kam ir be jo rūpesčių nu
spręsti, kas Lietuvai geriau. 
Ne i is stato, ne jam stato, 
ne jis naudosis šiluminės 
■energija, ir te nevargina jis 
be reikalo savo galvelės! 
Rasteniui, tik pažiūrėkit, 
nepatinka, kad “jėgaines 
Lietuvoje stato rusų minis
terija, maskvinė elektrinių 
statybos ministerija.” Jis 
klysta, nes Lietuvos elektro- 
jėgaines stato ne tik “mask- 
vinė elektrinių statybos 
ministerija,” bet visa di
džioji Tarybų šalis, visos 
tarybinės tautos. Stambiau
sios šalies įmonės gamina 
mums turbinas, statybai va
dovauja įžymūs specialistai. 
Nežinia, ar tai paguos Ras- 
tenj, bet galima pranešti,

ILJA ERENBURGAS

Kultūra ir jos likimas
Kadaise aš buvau graikų 

saloje — Kretoje. XXX-me 
amžiuje iki mūsų eros ten 
klestėjo sudėtinga ir tur
tinga kultūra. Kasinėjimai 
atskleidė mums rūmus ir 
miestus, puikią vandentie
kio sistemą, puošnias vazas, 
sieninę tapybą, kuri sugeba 
rungtis su šiuolaikine, pa
rašus, rodančius, kad anų 
laikų kretiečiai buvo raš
tingi.

Archeologai ginčijosi — 
kaip išnyko ši senovinė kul
tūra? Spėliojimų daug: vie
ni sako, kad įvyko žemės 
drebėjimas; kiti kretiečių 
kultūros sunykimą sieja su 
pilietiniais karais ; treti 
mano, jog Kretą užplūdo 

ų laukiniai achejiečiai. Nesi
imu spręsti, kas teisus. Bet 
rūmai ir miestai sugriuvo, 
tapyba pasislėpė po žeme, 
žmonės atprato rašyti, skai
tyti. Pasibaigus įmantriai 

‘ Kretos civilizacijai, graikai 
apie tūkstantį metų gyveno 
pirmykštį gyvenimą.

Mes nežinome, kaip išny
ko Kretos kultūra, bet ge
rai žinome visas senovės 

^Graikijos sunykimo smulk
menas. Mes žinome, kaip 
Romos kariai griovė Grai
kijos miestus, niokojo šalį, 
naikino meno kūrinius.

Apie senovės Graikijos 
kultūros turtingumą žino 
viso pasaulio moksleiviai. 
Kodėl gi sugriuvo ši didi 
kultūra? Ar galima tatai 
paaiškinti vien kari n i a i s 
romėnų savumais?

Penktajame amžiuje iki 
mūsų eros—jis dažnai va- 
dinamas auksiniu Atėnų 
amžiumi — žmogus, pate
kęs į Graikiją iš kitos pla
netos arba iš kito tūkstan
čio metų, galėtų įžvelgti vi
sus artėjančios katastrofos 
požymius. Senosios Elados

miestuose klestėjo filosofija 
ir architektūra, poezia ii 
medicina, skulptūra ir ma
tematika. Atėnų valdovas 
Periklis saugojo demokra
tijos principus: šis, pavyz
džiui, išrūpino atlyginimą 
už visuomeninių par eigų 
vykdymą ir tuo būdu netur
tingi piliečiai galėjo būti 
renkami į atsakingus pos
tus; jis parūpino apmoka
mas atostogas, kurios įgali
no neturtinguosius dalyvau
ti įvairiose šventėse; tačiau 
visos šios priemonės lietė 
tik turtinguosius “laisvus 
piliečius.” Atėnuose, Pe- 
rikliui valdant, buvo keturi 
šimtai tūkstančių gyvento
jų, o valdyme dalyvavo tik 
trisdešimt tūkstančių. 
Spartoje vergų buvo aštuo
nis kartus daugiau, negu 
laisvųjų piliečių. Senovės 
graikams toks visuomenės 
sandaras atrodė natūralus; 
vergovė nepiktino nei Pla
tono, nei Aristotelio, nei So
foklio.

Vergai neskaitė Safo ei
lėraščių, nedalyvavo filoso
fų diskusijose, nesidomėjo 
politinių partijų kova, nesi
žavėjo Partenono h a r m o - 
ningumu. Kai Graikijai ėmė 
grėsti barbarai, vergai liko 
abejingi, kultūros likimas 
jų negalėjo sujaudinti. Pir
majame amžiuje iki mūsų 
eros įvyko paskutinis mūšis 
tarp apsišvietusios Graiki
jos ir brutalių Romos kar
eivių. Atėnų valdovai pas
kutinę minutę žadėjo ver
gams laisvę ir bruko jiems į' 
rankas ginklus, bet buvo 
jau vėlu.

Po penkiolikos šimtmečių 
italai, prancūzai susižavėjo, 
pažinę senosios Graikijos 
meną, kuris juos įkvėpė: 
prasidėjo Renesensas. Daug 
ką teko pradėti iš naujo.

Mes dabar ž in o m e , kad 
Graikijos medikų, astrono
mų, geografų veikaluose 
buvo iš dalies išspręsti tie 
klausimai, dėl kurių vėliau 
vargo anglas Harvejus, len
kas Kopernikas, portugalas 
Vasko de Gama.

Šioje senoje istorijoje yra 
visai šiuolaikinė moralė: 
kultūra lengvai žūsta, jeigu 
ji rūpi tik nedaugeliui, jei
gu po plona švietimo plėve
le glūdi pirmykštė tamsa, 
jeigu mokslai, menas pana
šūs į aukštus medžius ma
žutėse rėčkelėse:, pūstels vė
jas ir išraus tokį medį su 
jo silpnomis šaknimis.

Apsaugoti kultūrą nuo 
žlugimo tegalima, padarius 
ją pastovią, visiems priei
namą, visų kuriamą. Pra
dedant nuo praėjusio šimt
mečio vidurio ši problema 
rūpėjo geriausioms žmoni
jos protams, bet ji pasida
rė išspręstina tik prieš ke
turiasdešimt metų, kai Pet
rogrado darbininkai pradė
jo naują istorijos erą.

Man toli gražu nerūpi pa
gyros: būtų juokinga teigti, 
kad mes visiškai išsprendė
me uždavinį, ne, dar daug 
reikia padaryti, bet mes ra
dome teisingą kelią jam iš
spręsti. Kartais mes pai-, 
niojomės, klysdavome, su
paprastindavome vieną, ne
pakankamai įvertindavome 
kitą. Kas tuo stebėsis? Mes 
žengėme ne įvažinėtu keliu, 
bet plėšiniais. x

Visi žino, kad rusų kul
tūra XIX amžiuje pasiekė 
aukštą lygį. Pakanka pri
minti, kokį vaidmenį suvai
dino rusų romanas Anglijo
je ir Japonijoje, Prancūzijo
je ir Indijoje. Tačiau Tols
tojaus ir Dostojevskio skai
tytojų skaičius pačioje Ru
sijoje buvo labai ribotas:

'prasidedant revoliucijai, du 
j trečdaliai mūsų šalies gy
ventojų buvo neraštingi.
I

O raštingųjų tarpe buvo 
nemaža žmonių, skaičiusių 

I vien įvykių kroniką “Mask
vos lapelyje.” Maža išmok
ti skaityti-reikia pratin
ti skaityti. 1946 metais aš 
keletą mėnesių prale i d a u 
Jungtinėse Valstijose. Pra
dinis mokslas ten privalo
mas, ir neraštingų žmonių 
aš radau tik kai kuriose 
atsilikusių Pietų plantaci
jose. \

•Kultūros nekuria vieni
šai arba išrinktieji — tai 
liaudies kūryba. Knygos 
bibliotekoje gali stovėti tris 
šimtus metų nesendamos; 
muziejuose mes žavimės 
graikų stovylomis, kurios 
sukurtos prieš pustrečio 
tūkstančio metų. Bet kultū
ra yra ne tik žavėjimasis, 
ne tik vartojimas to, kas 
lig tol sukurta, — tai nuo
latinis kūrybinis vyksmas. 
Jeigu visuomenėje apmirė 
kultūros nuovoka, jeigu ji 
mėgina gyventi tik iš pra
eities procentų, ji pasmerk
ta, ir jai gresia sulaukėji
mas, nepaisant viso atskirų 
protų įmantrumo. Kultū
rai svetima ekvinokcija: jos 
diena arba auga, arba 
trumpėja. !

Kultūros gilinimas susi
jęs su harmoningu žmo
gaus išsivystymu, su jo iš
sivadavimu ir nuo dogmų, 
ir nuo siaurumo. Mechani
nė civilizacija — viena iš 
sudėtinių šiuolaikinės kul
tūros dalių, bet tai toli gra
žu dar ne visa kultūra. Fa- 
šimo epochoje Vokietijoje 
buvo gerai įrengtos ga
myklos, puikios spaustu
vės, pirma r ū š ė technika, 
bet fašistams pavyko visas 
šias priemones nukreipti į 
kultūros griovimą. Stebuk
lingus linotipus jie panau
dojo nemokšiškoms rasisti

nėms teo rijoms skleisti. 
Bendrojo auklėjimo — kri
tiško mąstymo, humanisti
nės ‘pažiūros į pasaulį sto
ka padėjo įvykdyti iš tikrų
jų laukinius nusikaltimus. 
Įpilamasis kotelis — nau
dingas išradimas, bet juo 
galima parašyti kilnią poe
mą, o galima tik čekius pa
sirašinėti.

Mūsų amžiaus fizikai pa
siekė atradimą, apie kurį 
nedrįso ir svajoti moksli
ninkai prieš šimtą metų, 
bet argi galima pavadinti 
kultūros skleidėjais tuos 

'žmones, kurie dabar ramiai 
pareiškia, esą, jie ir ateity
je naikinsią ištisas kartas 
radioaktyvumu, nes to ta
riamai reikalauja jų politi
kos interesai?..

Literatūra, menas iš pa
žiūros apgaulingai atrodo 
l-engvi: pamanyk tik, kas 
čia tokio — suprasti, ką 
vaizduoja Rembrandto pa
veikslas, arba koks yra “A- 
nos Kareninos” siužetas.

Iš tikrųjų reikia kultūri
nio išsivystymo, kūrybinių 
pastangų, kad suprastume, 
kaip giliai T o 1 s t o j us at
skleidė herojės sielą, arba 
šviesos ir šešėlio vaidmenį 
Rembrandto drobėse. Yra 
mintys ir jausmai, kuriuos 
galima perteikti dainelėje; 
kitiems reikia simfoninės 
muzikos. Daina ir simfonija 
turi lygias teises gyvuoti ir, 
žinoma, negalima priekaiš
tauti simfoninei muzikai, 
kodėl ji mažiau supranta
ma, negu daina.

Kapitalistinėse šalyse dai
lininkas, norįs perteikti tas 
mintis, tuos jausmus, ku
riems reikia sudėtingesnės 
formos, vien dėl to turi kur
ti siaram žmonių ratui. 
“Liaudiškumo” sąvoka ten 
kitaip skamba, negu mūsų 
šalyje. Liono audėjai pra
ėjusio amžiaus viduryje su
prasdavo Beranže daineles, 
bet net raštingiejie jų tarpe

neskaitė Balzako ir Stenda
lio romanų. Tačiau argi ga
lima mūsų šalyje pavadinti 
“liaudišku” dainų autorių^ 
o Šostokovičių “neliaudiš- 
ku”? Aš pažįstu tarybi
nius darbininkus, kurie my
li ir supranta vieni poeziją, 
kiti muziką, treti tapybą. 
Visi jie gerai žino, kad, jei
gu pirmą kartą atvesi poe
tą, kompozitorių, dailinin
ką prie staklių, jis nesupras 
staklių sandaro: viskam rei
kia žinių, pastangų, kūry
bos. Mūsų šalyje nėra per- 
tvarų tarp apsišvietusių 
mėgėjų ir kitų; čia kiekvie
nas, jeigu tik jis nori, gali 
tapti apsišvetusiu mėgėju.

Žinoma, kultūros gilinimo 
procesas socialistinėje vi
suomenėje tik prasidėjo: 
dabar ankstyvas rytas. Šis 
prodesas vyks toliau, augs, 
mes pamatysime akinantį 
tarybinės kultūros vidudie
nį.

Galvodamas apie keturias
dešimt pragyventų metų, 
apie kelius ir kryžkeles, aš 
matau, kaip daug mes nu
veikėme. Galima prisimin
ti . puikų mitą apie Prome
tėjų, kuris atnešė žmonėms 
ugnį, ligi tol buvusią dan
gaus gyventojų nuosavybe. 
Pasipiktinęs Dzeusas pri
kaustė Prometėjų prie uo
los, peslys lesė didvyrio 
kepenis. Dzeusas siuntė pas 
Prometėjų savo pasiuntinį 
Hermesą, kurį Prometėjus 
vadino “dievų pastumdė
liu.” Deusas norėjo, k a d 
Prometėjus atgailautų, ta
čiau Prometėjus buvo lin
kęs kentėti, bet ne atsimes
ti. , Daugelis didvyrių ken
tė, žuvo, kovodami už pa
žangą. 1917 metų spalyje 
Prometėjaus deglas pateko 
į Rusijos darbininkų ran
kas. Jį mes ne tik išsaugo-
jome — mes išpūtėme ug-

(Tąsa 4-tame pusi.)

kad dabar ir Tarybų Lietu
va jau turi didelės kvalifi- 

Ikacijos elektrinių statytojų, 
' energetikų, apie ką anais 
laikais nė svajoti nedrįso. 
'Šie specialistai taip pat pa
ruošti rusu institutuose. 
Argi ir tai bloga?

“Kas iš to, jog Lietuva 
turi didžiulį žvejybos laivy
ną, jei Neringoje negali
ma gauti šviežios žuvies?” 
—štai dar vienas iš Raste
nio “argumentų,” kuriais 
jis “triuškina” socialistinę 
santvarką Lietuvoje. Kriti
ką atskirų prekybos gran
džių darbo adresu jis susi
rado Tarybų .Lietuvos spau
doje. Niekas neslepia, kad 

j mūsų prekybinių organiza
cijų darbe kartais pasitai- 
Į ko trūkumų. Bet Rastenis 
iš šio fakto padarė visiškai 
nelauktą, tiesiog apstulbi
na n č i ą išvadą: Lietuvai 
nereikią didelio žvejybos 

i laivyno. Jame, girdi, nema
ža ir rusų dirba... Tokią 
išvadą gali padaryti tik tas, 

| kuriam, matyti, smegenys 
apsi vertę.

Yra dėl ko pasidžiaugti, 
yra kuo didžiuotis Tarybų 
Lietuvos darbo žmonėms. 
Kartu su jais džiaugiasi 
gimtojo krašto suklestėjimu 
visi dori užsienio lietuviai. 
Nesidžiaugia tik tie, dėl ku
rių darbelių savo laiku liau
dis verkė.

Taip jau buvo ir paliks: 
kai liaudis verkė — jis 
džiaugėsi, kai liaudis džiau
giasi—jie graudžias aašras 
lieja.

Vincas Rastenis, įsivaiz
davęs save smarkuoliu vil
ku, dar kartą pabandė Rau
donkepuraitę, t. y. užsieny
je gyvenančius lietuvius ap
gauti. Tačiau užmiršo vil
kas, kad jis nukaršęs, o 
Raudonkepuraitė užaugusi 
ir pati moka atskirti grū-
dus nuo pelnų...

T. Nagius
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ROJUS MIZARA

ALYTUJ, DZŪKIJOS SOSTINĖJ
(Iš itžrašzį,)

čia pat , noriu priminti i 
i ir tai: Alytaus “miesto tė

vai,” — ir raikomo sekre
torius, ir vykdomojo komi
teto pirmininkas, ir kiti, be 
abejojimo, žinojo, kad aš 
viešiu jų mieste, tačiau nė 
vienas jų neužėjo ten, kur 
aš buvau. Galvoju: kodėl 
gi nieks iš vietos valdžios 
žmonių neužeina? Bet vė
liau supratau, kad jie ko
rektiškai elgėsi neužeidami. 
Jei jie būtų čia buvę, tai 
gal ir vienas kitas mano 
giminių nebūtų drįsęs lais-1 
vai išsireikšti apie tai, kas, 
jų nuomone, yra kritikuo
tina. Dabargi visi laisvai 
ir atvirai kalbėjo man, o 
aš visiškai nesivaržydamas 
reiškiau jiems savo nuomo
nę.

—Štai, — sakiau,—Ber- 
notavičiai turi nuosavą na
mą Alytuje, o Vytautas —* 
Vilniuje. Pasakysiu: mano 
laikais nieks apie tokius da
lykus nė nesvajojo! Mano 
laikais (žinau, tas pats bu
vo ir vėliau, buržuazijai 
valdant) nieks iš Mizarų 
nesvajojo apie baigimą 
gimnazijos, o šiandien 
gimnaziją jūs skaitote jau 
paprastu dalyku. Štai Gra
žina jau stoja į Universite
tą!.. O kai dėl butų ankš
tumo—stebiuosi, kad turite 
tokius, kokius turite. Juk 
miestai buvo sugriauti. Ir 
aš matau, o jūs patys dar 
geriau matote, kaip greit 
viskas statosi. Už metų ar 
dvejų ir jūs gyvensite nau
juose, erdviuose butuose. 
Tik reikia kantrybės.

Jau po dvyliktos nakties. 
Rengėmės gulti. Vytautas 
sako:

—Mano sūnelis Mindau
gas susirgo, nebežinau, ką 
daryti...

i — šaukite gydytoją, — nį. Geležinkelis ėjo iki Va- 
kažkas pataria.

—Taip vėlai, gal neis.
Staiga jam puola galvon 

mintis: paskabinti į ligoni
nę.

Nepraėjus pusvalandžiui, 
atvyksta greitosios pagal
bos mašina, pasiima ber
niuką su tėvais ir išsiveža. 
Po kelių valandų grįžta vi
si trys — berniukas svei
kas. Kas ten jam buvo at
sitikę, nežinau.

—Kiek reikėjo mokėti 
už pagydymą? Gal aš pri
sidėsiu.

Vytautas nusišypsojo:
—Nieko, dėde, nereikėjo 

mokėti.
mas —

Pliaugai — kolūkiečiai. 
Jų sodyba stovi arti asfal
tuoto kelio, einančio nuo 
Klaipėdos (pro Kauną) net 
iki • Druskininkų. Pirkia 
stovi ant kalnelio. Ji dar 
drūta, erdvi, su medinėmis 
grindimis Ir aš čia užsu
kau netikėtai. Šeimininkai 
manė, kad būsiu pas juos, 
bet būsiu kitą kurią dieną.

Senutė Katrina Pliaugie- 
nė, Ievos tėvo sesuo, jau 
gyvena 89-uosius metus. 
Gyvena pas sūnų Juozą ir 
marčią Marytę. Jos brolis 
ir vyriausias sūnus su šei
momis gyvena Niujorke. 
Pažįstu abudu. Senelės pra
eitis įdomi. Kadaise su sa
vo vyru jie gyveno Ameri
koje, Niujorke. Ten laimės 
neradę, prieš Pirmąjį pa
saulinį karą grįžo į Lietu
vą ir dabar čia ramiai te
begyvena.

Nors užsukau pas juos 
atsitiktinai, tačiau kaip be
matant ant stalo stovėjo 
užkandžių ir išgėrimų. Ne
galėjau tuo pasinaudoti, 
nes tik prieš pora valandų 
buvau valgęs pusryčius. 
Pasikalbėjus apie visokius 
reikaliukus, aš atsiprašiau 
vaišingų šeimininkų, kad 
ilgiau negaliu pas juos pa
būti, atsisveikinau ir vy
kau toliau; tą dieną man 
reikėjo nemažą Dzūkijos 
kampelį apsukti.

(Bus daugiau)

rėnos stoties; ten galėda
vai sėsti į traukinį Vilnius- 
Varšuva.

Traukinys tuomet Alytų 
jungė geležinkeliu į visas 
puses. Nuo Varėnos jis 
pro Alytų ėjo į Suvalkus, o 
iš ten — į Kauną.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo, kai lenkiškieji ponai 
okupavo Vilnių ir Varėną 
H-ąją, matyt, geležinkelis 
buvo nustojęs savo reikš
mės ir jis buvo panaikin
tas. Su tuo ir Poteronys 
nustojo būti tuo, kas buvo 
kadaise.

Vadinasi, per ilgus metus 
ir Alytus nuo bet kokio ge
ležinkelio buvo atkirstas. 
Tik tarybiniais metais, kai 
Alytus pradėjo statytis, 
augti, pramoningėti, Lietu
vos vyriausybė nutarė at
vesti į Alytų geležinkelį. 
Jis buvo nutiestas nuo šeš
tokų iki Alytaus.

Man esant Lietuvoje A- 
lytaus žmonės iškilmingai 
atžymėjo pirmo traukinio 
atėjimą į jų miestą. Tuo 
nepaprastai džiaugiasi visi 
alytiškiai.

Ar iš Alytaus bus nuties
ta geležinkelio linija tuo 
į)ačiu ruožtu, kokiu ji ėjo 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą, iki Varėnos geležinkelio 
stoties, nežinau, neteko 
man tuo reikalu su atsa
kingais žmonėmis kalbėtis.

uos Bernotavičienės brolis. 
Jų tėvus, broliuką ir sesu
tę nužudė “miškiniai” ar
ba banditai.

Čia buvo Vincas ir Juo
zas Mizaros, netikri mano 
broliai. Vincas 
gyvena Alytuje, 
nedidelę pensiją, 
mis dar dirba 
žmona—raštines 
riausioji dukra dirba rūbų 
siuvimo fabrike. Antroji 
ruošiasi įstoti į Vilniaus 
Universitetą (rudenį įsto
jo), jaunesnioji lanko vidu
rinę mokyklą Alytuje. Sū
nus žuvo susirėmime su 
banditais.

Juozas su šeima gyvena 
Varėnoje. Jis dirba buhal
teriu, jo žmona tarnauja 
ligoninėje; duktė lanko Va
rėnos Antrosios vidurinę, 
o sūnus — pradžios mokyk
lą. Vyriausioji duktė karo 
metu krito nuo fašistinės 
bombos Alytuje.

Teresėlė Mizarienė, naš
lė, gyvena Merkinėje. Jos 
vyras Nikodemas, mano 
pusbrolis, su kuriuo aš kar
tu augau, buvo banditų už
muštas. Ji gauna pensiją.

Bernasius Mizara gyvena 
su žmona Marcinkonyse, 
dirba Miškų departamente. 
Turi, rodosi, tris dukteris, 
kurių viena mokytojauja 
Lentvaryje. Jo sūnus žuvo 
susirėmime su banditais.

Bernasius — įdomus vy
ras. Karo metu jis buvo 
partizanas,— ryšininkas, —- 
kovojo prieš vokiškuosius 
okupantus. Jį gerai pažįs
ta ir gerbia H. Zimanas, 
buvęs pietų Lietuvos parti
zanų vadovas. Bernasius, 
taigi, nuėjęs garbingą ke-į 
lią. Jis gauna pensiją.; 
(Man grįžus į JAV, suži-i 
nojau, kad Bernasiaus žmo
na mirė.)

Kaip matome, kiekvienai! 
čia buvusiai šeimai karas 
ir pokario metai paliko sie
loje neužgydomas žaizdas. 
Bet, kaip minėjau, jie nėra 
išimtis. Keta kuri šeima 

Lietuvoje išliko tiesiogiai 
nepaliesta karo ir pokario 
metų, kai vyko aštri klasių 
kova, kai siautėjo banditiz
mas, daug žalos padaręs 
ypatingai Dzūkijoje.

Mano laikais Savilionių 
kaime buvo keturi Mizarų 
kiemai. Šiandien nebeliko 
jų ten nė vieno. Jie, kaip 
sakiau, gyvena pakrikusiai 
po Dzūkiją, miestuose. Jei 
prieš 50 metų man būtų 
kas sakęs, kad taip kada 
nors bus, nebūčiau tikėjęs. 
Savilionyse jų gyvenimas 
'buvo labai vargingas, nes 
visi buvo biedniokai. Todėl, 
ar tenka stebėtis, kad visi

Lietuvai pasiskelbus

Mašina sustojo ties nedi
deliu nauju namu, kurio 
kieme matėsi grupelė žmo
nių. Staiga atbėgo jauna 
moteriškė, lydima kitų, ir 
tarė:

—Dėde!..
—Regina! — atsakiau, 

nes buvau tikras, jog tai ji.
Moteriškė pradėjo ašaro

ti. Nelengva buvo susilai
kyti nuo to ir man. Na, ir 
pradėjome sveikintis, 
čiuotis, šnekėtis, vieni 
tus komplimentuoti.

Tokie formalumai ir 
sijaudinimai visuomet esti, 
kai artimieji po ilgo arba 
net ir visiško nesimatymo 
susitinka. Su Regina aš 
niekad anksčiau nebuvau 
susitikęs, nes, kai apleidau 
gimtąjį kraštą, jos tėvas te
bebuvo tik apie 15 metų. 
Nebuvau niekad anksčiau 
sutikęs ir daugumos kitų, 
čia pat stovėjusių artimų
jų, bet aš žinojau biskelį 
apie juos, o jie—apie ma
ne.

Diena buvo saulėta, bet 
drėgna. Lietus anksčiau 
pylė, ir Kurorto gatvė, dar 
nebrukuota, buvo pažliugu
si. • Ši gatvė, stovinti ant 
kairiojo Nemuno kranto, 
dar nauja, kaip ir visi palei 
ją stovintieji namai.

Vieta ideali: čia pat že
mai banguoja tėvelis Ne
munėlis, tolėliau—žavingas 
šilas. Tai vienas gražiau
sių Alytaus miesto kampe- 
lių.

Regina — mano brolio 
Povilo duktė. Jos vyras — 
Aleksas Bernotavi i č u s — 
atitarnavęs Tarybinėje Ar
mijoje; karo metu jis buyę, 
fronte prie Berlyno. Da
bar Aleksas ' dirba mašinų 
dirbtuvėje, o Regina — di
džiuliame siuvimo fabrike. 
Ji tik neseniai pradėjo ten 
dirbti, tik dar tebesimoko 
rūbsiuvystės amato.

Na, ir jiedu sutelkė jėgas 
ir pasistatė šį nuosavą na
mą — jaukų, su daržu. Jie
du turi dvi mergaites — 
vyresnioji lanko vidurinę 
mokyklą ir muzikos mo
kyklą, jaunesnioji — tik 
kūdikis.

Šia proga tenka primin
ti, kad nūnai Alytuje šim
tai darbininkų yra pasista
tę savo nuosavus individu
alinius namus. Valdžia 
jiems visaip padeda tai pa
daryti.

Dzūkijoje aš turiu daug 
giminių, artimesnių ir to
limesnių. Atvykęs į Vilnių, 
galvojau, kaip aš juos vi
sus sutiksiu: kiekvieną ap
lankyti ten, kur jis gyvena, 
būtų neįmanoma. Papra
šiau savo brolio sūnų vii- jie, 
nietį Vytautą, kad jis su- tarybine respublika, ją nuo- 
kviestų į Alytų artimesnius 
gimines “po tėvų” — Mi- 
zaras, o į Mižonių kaimą 
'(Alytaus r.)—'artimesnius 
gimines “po motinai.” Taip 
jis ir padarė. Ir štai, čia, 
Kurorto gatvėje pas Berno- 
tavičius ir buvo suvykę 
mano giminės “po tėvu.” 
Visi čia buvusieji kilę iš 
nedidelio mano gimtojo kai- 
hielio, iš Savilionių, bet 
šiandien pasis k 1 a i d ę po 
Dzūkiją.

Gal skaitytojo nepavar
ginsiu, trumpai papasako
damas apie tuos žmones, 
kurie čia buvo susirinkę. 
Kai kurie jų praeities bruo
žai įdomūs, nors tai nėra 
kažkokia išimtis iš kitų Lie
tuvos žmonių.

Vytautas Mizara su žmo- 
ha ir sūneliu atvyko iš Vil
niaus. Vytautas — Regi-

su šeima 
Jis gauna 
bet nakti- 
sargu, jo 
valo. Vy-

bu- 
ki-

su-

širdžiai sveikino, džiaugėsi 
ir buvo įsitikinę, jog buržu
azijos viešpatavimas niekad 
Lietuvon nesugrįš, jog soci
alistinė Lietuva žygiuos ne
sulaikomai pirmyn, užtik
rindama ir jiems ir jų vai
kams laimingą, šviesų ry
tojų?!

Susėdę aplink ilgą stalą, 
valgydami pietus, mes kal
bėjomės, kiekvienas apie 
savo praeitį, ir tai buvo 
vienas įdomiausių momen
tų.

Kitą dieną mes buvome 
susirinkę pas Vincą, gyve
nantį miesto centre, ir ten 
buvo tas pats.

Būtų didžiausia klaida 
sakyti., jog kiekvienas jų 
buvo šimtu procentų pasi
tenkinęs tuo, ką jau turi. 
Ne! Kai kurie jų atvirai 
pasakė, kad dar turi trūku-

mų, kad juos reikią būtinai
• šalinti. Bet visi kietai pa-
• brėžė, jog gyvenimas smar

kiai gerėja; tai mato, tai 
jaučia kiekvieną dieną. Vi
si buvo apsirengę 
dieniškai, švariai, 
visi “elegantiškai.”

—Būkite atviri, 
vedami pasakykite 
kokius jūs matote bei jau
čiate trūkumus?
ta?

Vieni pasakoja, 
tų gauti didesnį 
atlyginimą, kiti—kad rūbai 
per brangūs; vienas, k a d 
butą turi per ankštą; dar 
vienas—kad “su mumis ne
siskaito.”

—Kas nesiskaito?
—Viršūnės.
—Kokios?
—Miesto.
—Ar jūs esate įsijungę į 

kokią nors visuomeninę 
veikla?—klausiu pastarąjį.

—Ne.
—Matot-e, — sakiau, 

jei jūs dalyvautumėte 
suomeniniame judėjime, 
tumėte į susirinkimus., im- 
tumėte ten žodį, pakeltumė- 
tc savo balsą, prieš tai, kas, 
jūsų nuomone, negera, ne
teisinga, tai ir miesto “vir
šūnės” su jumis kitaip kal
bėtų ir “skaitytųsi.” Bet 
jūs turite parodyti pavyz
dį, kaip dirbti, kaip gerin
ti padėtį. Jūsų kritika tu
ri būti konstruktyvi. O 
kad ji tokia būtų, patys tu
rite apsišviesti, studijuoti, 
gerai viską suprasti. Sė
dėdamas nuošaly, nieko ne
veikdamas nieks niekad 
nieko nelaimėjo ir nelaimės.

Aišku, pokalbį paduodu 
labai ^sutrumpintą.

šventa-
bet ne

nesidro-
man,

Ko trūks-

kad norė- 
už darbą

vi- 
ei-

s

Koks daugiaveidis yra žemės laikas, 
Sekundės begyje keičiąs kiekvieną bruožą 
Planetos ir žmonių, kurie gyvena 
Po šia melsvąja kosmine erdve.

Ir aš jaučiu alsavimą jo 
Tarsi žmogaus, kada jis 
Jėgas įtempęs ir mintis įtempęs 
Liepsnoja įkvėpimo ugnimi.

karštą, 
dirba darbą,

Aš jį jaučiu Uralo domnų dūme 
Ir kaminų miške Naujojoj Ilutoj.
Girdžiu Pekino įmonių sirenoj
Ir Budapešto gatvių gaudesy.

Aš jį matau, kai Naujoje Gvnejoj
Į Saulę žvelgia negras tamsiaakis,
Kai Kubos motina, palinkusi prie lopšio, 
Užmigdo savo sūnų lopšine.

Taip dirba laikas — mūsų geras laikas, 
Į kosmines erdves laivus išvedęs, 
Paleidęs atomą į širdį mechanizmų, 
Pavertęs žmogų viešpačiu gamtos.

Savais darbais jis neša naują dieną, 
Kaip saulę, spindančią žmonių svajonėj, 
Kaip dainą, mekeno neparašytą, 
Bet išgirstą pasaulio širdyje.

Matau aš jos artėjimą, kada žiūriu j lapą, 
Kur išrikiuoti kilovatai, tonos, kilometrai, 
Girdžiu aš jos artėjimą, kada tribūnoj 
žmogus prabyla Partijos vardu...

Ir ji ateis nelenkdama nei sodžių, anei 
miestų,

Kaip nuotaka sapnų neišsapnuotų, 
Su širdimi šviesia, žvilgsniu protingu 
Ir atsistos akivaizdoj žmonių,

Tada mums pasirodys daug kas keista:
Bus keista, kad žmogus dėl duonos kąsnio 

mirė,
Keisti bus žodžiai “šovinizmas”, “karaš?, 
Jų prasmę mums suprasti bus sunku.

Mes jau žinosime, kad žmonės yra broliai, 
Bendrom jėgom pasaulio rūmą statę 
Ir užkariavę šitą melsvą erdvę, 
Kurioj gyveno pasakų dievai.

'Galėsime žvaigždžių keliais keliauti, 
Svečiuotis Marse ar Mėnulio slėniuos, 
O žemės paslaptys, nuo mūsų slėptos, 
Tarnaus galingais ateities sparnai.

Pas mus gi gydy- 
nemokamas.

atsiminiau, kad 
Lietuvoje gydymas 

Betgi čia
Tarybų 
—nemokamas, 
mašina buvo vartojama, se
selių paslauga; dvi jų buvo 
atvykusios.

—Pas mus, — tariau, į 
ligoninę taip lengvai, net ir 
brangiai .užsimokant, ne
įeisi. Tik su gydytojo ar
ba policijos reikalavimu su
sirgęs žmogus gali pakliūti 
ligoninėn. Taip yra Niu
jorko mieste, kuriame aš 
gyvenu.

Ant rytojaus berniukas 
buvo smagus ir linksmas, 
bet atsitikęs naktį su juo 
įvykis mane smagiai nuste
bino.

Buvau nuvykęs į netoli 
nuo Alytaus esamą Potero- 
nių kaimą pas Ievos gimi
nes — tetą ir pusbrolį 
Pliaugus. Poteronys mano 
laikais buvo garsus kaimas, 
nes čia buvo geležinkelio 
stotis, 
linkės
vosi geležinkeliu vykti į 
Vilnių ar į. K a u n ą , iš 
šitos stoties imdavo trauki

Kurie šios apy- 
žmones ryžda-

Ji greit ateis. Ją neša ežmės laikas, 
Sekundės 
Kas gali 
Kas gali

begyje keičiąs pasaulio veidą, 
kelyje jį sulaikyti, 
Saulę sulaikyt ranka!

Vladas Mozūriūnas

D. Žakienė

Motinai
Tik Tu nepyk!

Aš dar ir šiandien 
daug kartų klystu.
O paskui kenčiu.
Tai vis todėl,

kad Tau buvau lyg šventė, 
nors suteikiau Tau begales kančių.

‘ Tik Tu nepyk.
Atleisk už blogį, 

kurį gyvendama netyčia padariau. 
...Tavoj saulėkaitoj prisirpo mano uogos, 
ir sirpsta jų kas dieną vis daugiau.
Tai mintys.

—Tu gi jas pasėjai. 
Tai darbas.

Tu jį auginai. 
Aš tuos daigus nešiau per šimtą vėjų, 
užauginau—jau nebe Tau vienai.
Ir tu džiaugies.—

Matau, kaip šypsais, 
pro ašaras, pro ašaras mielai! 
Nereikia, kad širdis iš skausmo plyštų, 
O gal iš džiaugsmo...

Aš čia pat, šalia...
Tik Tu nepyk,

Vakaras.
O liepos tyliai šlama.
Grįžtu į sodybą, pamiškės taku.

. Išgirstu prie šulinio triūsant mamą, 
ir artėdama
ją akimis seku.—
Mažos, vikrios rankos, 
mielas, geras veidas.
Šypsnyje tylutė, mieganti daina.
Ją išgirdus siaulė

migti nusileidžia...
...Kaip žvaigždė į širdį pažvelgia mama.

Temsta jau.
O liepos tyliai šnara.
Veidą bedainuojantį 
rankomis iįlu...
Ir nebuvo, rodos, niekada taip gera 
ir tiek daug širdy prabundančių dainų.

Kultūra ir jos likimas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

savo alsavimu, mes nu-nį 
nešėme jį toliau.

Tačiau ką skaito viduti
nis amerikietis? Laikraštį. 
Sekmadieniais — iliustruo
tą savaitraštį. Literatūra 
domisi siauras męgėjų ra
tas. Tokių Amerikos rašy
tojų, kaip Hemin guejus, 
Steinbekas, Kolduelas, var
dus, atrodo, geriau žino 
Tomsko studentai, negu 
Nešvilo arba Džeksono inte
ligentai. Norint, kad žmo
gus pritaptų prie kultūros, 
maža išmokyti jį skaityti: 
reikia atverti jam minčių, 
jausmų įvaizdžių pasaulį.

Vakaruose paplito nuo
monė, kad kultūros visuoti
nis pasklidimas neišvengia
mai baigiasi jos smukimu. 
Šitaip samprotauja n t i e j i 
remiasi kapitalistinių šalių 
patyrimu. XVII amžiuje 
rašytojas rašė mažam iš
rinktųjų skaičiui, jis galėjo 
būti sudėtingas, kaip ir tik
rasis sudėtingas gyvenimas. 
Dabar daugelis rašytojų ra
šo trivialias pjeses televi
zijai. Juos riboja ne tik lai
kas, skirtas perda v i m u i, 
juos sukausto milijonų te- 
ležiūrovų skonis. Anksčiau 
dailininkas piešė žmonėms, 
kurie nusimano mene. Da
bar tūkstančiai jų dirba 
iliustru o t i e m s savaitraš- 
čiams, kur reikalą ujama 
vulgarumo, vikrumo, meni
nio supaprastinimo. Visa 
tai teisinga, bet tai vyksta 
ne todėl, kad XX-me amžiu
je šimtai milijonų kapita
listinio pasaulio žmonių pri
tapo prie kultūros, bet to
dėl, kad, būdami raštingi, 
turėdami laisvalaikio ir te
levizorių, jie vis dar yra at
skirti nuo kultūros. Ameri
koniški kinofilmai, įvairūs 
iliustruoti savaitraščiai, 
Vakarų šalių televizijos 
programos teikia žmonėms 
ne kultūrą, ne meną, bet jo 
pakaitalus. Atotrūkis tarp 
visuomenės viršūnių ir šim
tų milijonų akiračio, sko
nio, dvasinio gyvenimo ne 
mažėja, bet kartais net di-

dėja. Buržuazinių šalių ra
šytojai ir dailininkai turi 
rinktis, prisit a i k y t i prie 
daugumos savo bendrapilie
čių žemo lygio arba dirbti 
siauram žinovų rateliui.

Be abejo, susieti liaudį su 
kultūra — sudėtingas, sun
kus ir, .ilgai trunkąs dar
bas. Sąmonė kinta, gausėja 
dešimtmečiais. Kul t ū r o s 
sklidimas platyn iš pradžių 
neišvengiamai sukelia tam 
tikrą supaprastėjimą. Mes 
tatai stebėjome per pirmuo
sius tarybinės visuomenės 
gyvavimo dešimt-dvidešimt 
metų. Jeigu žmogus pirmą 
kartą gyvenime ima į ran
kas romaną, tai koks bebū
tų genialus šis romanas, 
skaitytojo n u o m onėje jis 
supaprastės: jos nepasieks 
nei herojų psichologijos at
skleidimo gilumas, nei kal
bos žavumas, nei meniški 
žmonių bei gamtos aprašy
mai. Juk skaitymas — tai 
ryba; skaitytojas visuomet 
papildo knygos tekstą savo 
vaizduote, o vaizduotė turi, 
vystytis . . .

Dvasinis tarybinių žmo
nių augimas pasireiškia bet 
kurioje kultūros srityje: ir 
atitolime nuo tapybos, pri
menančios spalvotą fotogra
fiją, ir poezijos pamėgime, 
ir proteste prieš neskonin
gą, dirbtinai puošnią archi
tektūrą. Svarbu ne tai, kad 
turime žinovų, mėgėjų, eru
ditų — jų yra ir vakaruo
se; kartais jie ten daugiau 
žino, gal būt, geriau išnag
rinėję praeities meną, rašo 
išsamius tyrimo darbus. 
Svarbu kas kita: dėl mūsų 
kultūros kelių ginčijasi vi
si, visi ja domisi. Tatai, 
man atrodo, ir yra mūsų 
amžiaus. kultūrinė revoliu
cija.

Kai. mes visiškai įvykdy
sime perėjimą prie privalo- • 
mojo vidurinio mokslo, — 
o tai dabar jau netolimos 
ateites klausmas, :— mes 
žengsime dar vieną žingsnį 
kultūrinės ribos tarp rašy
tojų ir skaitytojų, tarp aka
demiko ir mechaniko.

■ ■imin ■i.yimn. ..................... ■■ . ....... , i ...i............... >■■■■■■»»
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Iš Limos, Peru respublikos
INKŲ PROTĖVIAI

- <
Vos tik brėkštant 16-tam 

šimtmečiui, nežinau kodėl, 
Ispanijos karžygys ir gam
tos tyrinėtojas Francisco 
Pizzarro pasirinko, kaip 
man dabar atrodo, taip ne
patogią vietą, visuomet pa
skendusią migloj, Pacifiko 
pajūryje ir įsteigė Ispani
jos koloniją, kur dabar 
randasi miestas Lima. Gal 
jam atsibodo bastytis slap
tingo juodojo Pietų Ameri
kos kontinento vakariniu 
pakraščiu, o gal jis pato
gesnės vietos ir nerado. 
Bet man atrodo, kad jo 
vyriausiu siekiu buvo auk
sas. 0 čia indėnų gentis 
INCA turėjo jo labai daug.

Inkų Imperija tais lai
kais buvo galinga. Ji turė
jo pavergus daug skirtingų 
indėnų genčių. Jos plotmė
je buvo Ekvadoras, Kolum
bija, dalis Brazilijos, Boli
vija, na, ir dabartinė Pe- 
ruvija (Peru). Ji tais lai
kais turėjo 15 milijonų gy
ventojų.

Inkų gentis buvo valdan
čioji tos imperijos gentis. 
Jie buvo aukšti, štarkūs ir 
tvirto būdo žmonės. Mo
derniško gyvenimo verpe
tuose sunku atskirti žmo
gaus išvaizdą, kuriai rasei 
ar tautai priklauso Pietų 
Amerika. Bet inką indėną 
aš mačiau Limos muzieju
je, kur jis ant marmurinio 
pedestalo stovi pilnoje sa
vo didybėje.

INKŲ IMPERIJA
Jis starkaus lietuviško 

stuomens vyras, su ilga pa- 
kumpusia nosimi, aukštais 
žandikauliais • ir juodais, 
kaip arklio karčiai plau
kais. Tai ta indėnų gen
tis ir buvo įsteigusi Inkų 
Imperiją.

Andų kalnyne, apie 300 
mylių į rytus nuo dabarti
nės Limos, buvo inkų sosti
nė Macchu-Picchu. Nuo da
bartinės Limos apie 20 
mylių į vakarus buvo ki
tas didelis ir labai turtingas 
pajūrio miestas Pachaca- 
mac. Ispanams visai su
naikinti Pachacamac nepa
sisekė. Ne visai sunaikino 
jį nė keturi šimtmečiai lai
ko; net ir sausųjų pilkojo 
smėlio tyrų kopos jo vi
siškai nepalaidojo. Didžiu
lė granito piramidė, tikroji 
Egipto piramidžių replika, 
dar ir dabar ten didingai 
tebestovi, lyg šnekučiuoda- 
masi su švelniai ošiančio- 
mis Pacifiko bangomis, ir 
byloja apie garbingą savo 
praeitį kiekvienam keleiviui, 
keliaujančiam pietų link 
modernišku tarpamerikiniu 
vieškeli ū. Arčiau prie jos 
priėjus, ji dar aiškiai by
loja apie inkų didingumą.

Didžiulių tašytų akmenų 
piramidės pamatas turi 
700 pėdų ilgio ir pločio. 
Piramidės viršūnė stiebiasi 
iki 300 pėddų aukščio. Lai
kas ją tik dalinai apdraskė 
ir smėlis tik jos pamatą 
mažai teapipustė.
JIE GARBINO GAMTĄ
Ihkai, kaip ir senovės lie

tuviai, garbino gamtą: Sau
lę,. Mėnulį, kalnų liūtą, pu
mą. Na, ir įvairių rūšių 
žalčius jie laikė šventais ir 
jų atvaizdais dabino savo 
žinyčias. Viršminėta pira
midė ir buvo viena iš Sau- 
lės žinyčių. Ankstyvesnių 
ispanų tyrinėtojų užrašuo
se sakoma, kad jos raudona 
spalva buvusi tokia skaid- 

. ri, kad saulei šviečiant ji 
tikrai atrodžiusi lyg raudo
nas paauksuotas bokštas, 
besistiebiąs Saulės link. 

Jos šviesiai raudonos spal
vos dar ir dabar labai ryš
kios ir panašios į aukso 
spalvą. Ispanus aukso spal
va labai viliojo. Ispanai 
tais laikais zujo po viso 
pasaulio kampus tikslu pri
sigrobti aukso.

Žinyčia Mėnuliui irgi bu
vo puikus pastatas. Ji bu
vo daugiaaukštė, kai ku
riais atžvilgiais panaši į 
modernišką šių laikų pa
statą. Bet ji sugriuvo ir 
dingo po pilkojo smėlio 
klodais.

Dabar Peruvijos valdžia 
jos griuvėsius atkasinėja ir 
tą žinyčią bando atstatyti. 
Mėnulio žinyčios vidus bu
vo išpuoštas auksu ir si
dabru. Inkai nevartojo 
aukso ir sidabro pinigui. 
Tuos metalus jie vartojo 
papuošalams. Inkai maini- 
ninkavo prekėmis, todėl pi
nigas jiems ir nebuvo rei
kalingas.

Andes kalnuose buvo ir 
dabar yra apsčiai aukso ir 
sidabro. Inkai tais metalais 
puošė savo žinyčias. Auk
sas, lyg medus muses, vi
liojo ispanus. Be to, jie 
puošė savo žinyčias kalnų 
liūto., pumos pavidalais ir 
pavidalais įvairių šliūžių, 
kurių jie tur būt bijojo ir 
ir todėl juos garbino. Jų 
statulos, išskaptuotos gra
nite, labai panašios egiptė- 
nų skulptūrai. Senienų at- 
kasinėjimas inkų sostinėj 
Macchu-Picchu ir jų pro
vincijos didmiesty Pachaca
mac, kuris turėjęs virš 200 
tūkstančių gyventojų, tą 
labai aiškiai įrodo.

PIETŲ AMERIKA IR 
AFRIKA SUSISIEKĖ
Yra spėjama, kad kadai

se Pietų Amerikos ir Afri
kos kontinentai susisiekė 
vienas su kitu per jau se
niai į jūros dugną nu
grimzdusį Atlantį. (Salą 
Atlanti nuskandinusi labai 
didelė geologinė katastrofa 
— baisus žemės drebėji
mas.) Todėl egiptėnų kul
tūra ir persimetusi į Pietų 
Amerikos kontinentą.

Žinoma, dabartiniai pe- 
ruviečiai galvočiai tvirtina, 
kad perų kultūra esanti 
senesnė už egiptėnų ir kad 
ji paveikusi 'Egipto kultū
rą. Gal ir taip. Ąšz nežinau. 
Tačiau man ir nelabai svar
bu, kuri iš jų senesnė. Bet 
visiems labai svarbu, kad 
tie du kontinentai daug se
nesni už Adomą ir Ievą, 
kuomet būk tai dievas tvė
ręs visą žemę ir juodu.

ISPANAI PAVERGĖ 
INDĖNUS

Kai, brėkštant 16-tam 
šimtmečiui, čia atvyko is
panai kolonizatoriai ir auk
so ieškotojai, galingosios 
15-kos milijonų gyventojų 
inkų imperijos sostamiestis 
Macchu - Picchu ir uosta
miestis Pachacamac klestė
jo ir augo. Iš pradžių, kai 
ispanų kolonija buvo silp
na, jie darė sutartis su in
kų valdonais. Inkų valdo
nai mokėdavo duokles auk
su, kad palaikius ramybę 
tarp inkų ir įsibriovėlių 
ispanų. Inkai visada išpil
dydavo savo prižadus, su
mokėdami ispanams auksu 
pripildytą tam tikto dydžio, 
sutartyje pažymėto, kamba
rį. Tačiau ispanai nepali
ko inkų ramybėje. Kai is
panų militarinės jėgos su
stiprėjo, jie sulaužė sutar-' 
tis su inkais, išžudė jų va
dus ir pavergė visą jų im
periją. Inkų ir kitų genčių 
indėnai susimaišė su ispa
nais ir vėliau atvykusiais 
kitais europiečiais ir pasi

darė rasių, spalvų ir tau
tų. mišinys.

Dabar Limos mieste ir 
visoj dabartinėj šalyj, vadi
namoj Peru, kuri yra žy
miai didesnė už buvusią 
inkų imperiją, indėnų yra 
didelė dauguma Bet jie vi
si kalba ispaniškai ir dau
guma, kad ir nepraktikuo
janti, yra katalikai. Tačiau 
jų išvaizda ir įpročiai indė
niški. Kad ir tamsūs, bet 
gražiai atrodanti žmonės. 
Jie mandagūs ir nuoširdūs. 
Nėra jokių keblumų baltie
siems su jais gražiai sugy
venti.

Daug būtų galima apie 
peruviečius rašyti, bet pa
liksiu tai rašytojams. Aš, 
kaip turistas, rašau tik tą, 
ką matau, bandydamas, 
kiek žmogaus silpnumas 
leidžia, būti objektyviu. 
Jei matysiu ką svarbesnio 
Limos mieste, vėliau para
šysiu. Bevardis

Worcester, Mass.
L.S. ir D. DRAUGIJOS 
VALDYBOS RINKIMAI
Lapkričio mėnesio su

sirinkime buvo nominavi- 
mas Draugijos valdybos 
kandidatų atein a n t i e m s 
metams. Daugiau kandi
datų apsiėmė, negu praeity
je, nes susidarė susidomė
jimas dėl Draugijos Klubo 
gėrimų biznio daromų fi
nansinių nuostolių, vietoje 
pelno.

Gruodžio 4 d. nuo 2 iki 5 
valandois bus slaptas nomi
nuotų kandidatų balsavi
mas, 29 Endicott St. kny
gyne. Visų narių pareiga 
ateiti ir balsuoti už naują 
valdybą 1961 metams.

Senas Narys 1

Miami, Fla.
_ “ŠVENTADZIENIS”

Knygoje “Žvilgsnis į pra
eitį” R. Mizara aprašo sa
vo arklį “šventadzienį.”

Tai iš tikrųjų stebuklin
gas buvo gyvulys

Ar nebūtų gerai parašy
ti apie tokį stebuklingą 
arkli dainužę? Manau, kad 
R. Mizara galėtų surašyti 
“šventadzieniui” arkliui 
žodžius, o Walteris Žukas 
sukurtų muziką, na, ir dai
nuotų mūsų meno grupelės 
bei pavieniai dainoriai. E- 
su tikras, kad kiekvienas 
lietuvis moka bei girdėjo 
dainuojant dainužę apie 
“Palvį”: “Tas mano Pal- 
vys, tai geras arklys, jis 
turi metu trisdešimt ir 
tris.”

Tai yra dainos apie Pal
vį pradžios žodžiai. Daina
vome jaunimas Lietuvoj 
apie “Palvį,” o'atvažiavus 
man į Ameriką, grojome 
dainužę apie žirgą “Palvį” 
plokštelėse ant gramafono.

Kodėl dabar nesukUrt 
dainužę apie R. Mizaros 
“šventadzienį”?

M. Antanuk
------- :- - —r.

Brockton, Mass.
Vietinis mūsų organizaci

jų raštininkas John Grigas 
lapkričio 20 dieną išlėkė į 
Floridą pasidairyti.

Montello Vyrų dailės 
grupės dainininkas Alex 
Lukas sunkiai susirgo. Gy
vena po num. 66 Upland Rd.

Linkime jam greitai pa
sveikti ir vėl dainuoti.

G. Shimaitis

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė kovos prieš al
koholizmą. Frančūzi joje 
virš 5,000,000 žmonių gami
na naminį vyną.

VARNIAI
(Antras straipsnis)

VARNIŲ RAJONO 
KOLŪKIAI

Iš Varnių puikiu plentu 
vaižuojame Kaltinėnų 
kryptimi: matosi kalvotos 
Žemaitijos kolūkių žemės. 
Šių metų derlius gana ge
ras, nors ir buvo lietinga 
vasara.

Pakelėje sustojame prie 
“Žemaičių žemė” kolūkio 
kontoros. Čia randame kol
ūkio pirmininką Mykolą 
Kačinauską ir keletą kolū
kiečių, kalbančius derliaus 
nuėmimo reikalu.

—Kaip verčiasi jūsų kolū
kis? —■ paklausiau pirmi
ninką.

—-Vidutiniškai! Mūsų 
kolūkis mažas. Anksčiau 
čia buvo išsidėstęs Patenti
nės kaimas, kuriame gyve
no vargingieji valstiečiai. 
Dabar mūsų kolūkis turi 3 
traktorius, 3 sunkvežimius, 
kuliamąją mašiną ir daug 
kito puikaus žemės ūkio in
ventoriaus. O esama elek
trinė teikia šviesą kolūkio 
gyventojams. Turime ma
lūną ir lentpjūvę. Yra kul
tūros namai, bibli o t e ka, 
pradinė mokykla ir pašto 
agentūra.

Mokytoja Regina Kači- 
nauskienė mums papasako
jo apie kolūkiečių ir jų vai
kų švietimą.

—Buržuaziniais metais, 
—kalbėjo ji, — kaimo gy
ventojai nepažino knygos, 
laikraščio, kino. Jų vaikai 
negalėjo mokytis, nes mo
kyklos buvo toli nuo gyven
viečių. Be -to, daugelis tu
rėjo. eiti piemenauti bei 
bernauti.

Šiandien mokyklą turime 
vietoje. Įsteigem kultūros 
namus ir įsigijome kilnoja
mąjį kiną. Kolūkiečiai mie
lai lanko mūsų biblioteką, 
kurioje yra daug įvairiau
sių knygų.

Aplankėme keletą kolū
kiečių ir susipažinome su 
jų gyvenimo sąlyg o m i s . 
Antai, .Pranas Barcevičius 
mums papasakojo, kad jis 
gyvendamas kolūkyje yra 
labai patenkintas, nors tu
ri 11 vaikų. Jo duktė Jad
vyga baigė Vilniuje Peda
goginį institutą ir dabar 
mokytojauja. Kiti vaikai 
lanko mokyklą.

—Anksčiau mano vaiku
čiams reikėtų vargą kapoti, 
o apie mokslą tik svajoti 
galėtų, -r- pasakė Barcevi- 
čius.

Koulūkietis Jonas Vasil- 
kevičius didžiuojasi, kad iš 
jo 9 vaikų dvi dukrds bai
gė Pedagoginį institutą, sū
nus baigė jūrininkystės mo
kyklą o kiti dar mokosi. 
VARNIŲ EKSPERIMEN

TINIS ŪKIS
Netoli Kaltinėnų, Krutu

lių kaimo vietovėje įsikūrė 
eksperimentinis ūkis. Už
sukome jo pažiūrėti.

Sustojofne prie didelio 
pastato, čia randasi kul
tūros rūmai ir ūkio ,admi
nistracija.

Eksperimentinio ūkio di
rektorius Ignas M e c k u s 
mums papasakojo apie nau
jai kuriamą ūkį ir jo tiks
lus. ... .

—Turime nemažą plotą 
geros žemės, — sako jis.— 
Mūsų tikslas išvesti geres
nės grūdų sėklas, čia dary
sime įvairius bandymus.

—Tur būti čia dirba daug 
darbininkų ir specialistų? 
—-paklausiame direktorių.

—Darbininkų yra nema
žas skaičius, o specialistai 
;ik pradeda atvažiuoti. Da
bar turime 4 traktorius, 6 

kuliamas, keletą sunkveži
mių ir daug moderniško 
žemės ūkio inventoriaus.

Paskui mes nuėjome į 
kultūros namų salę. Ji di
delė ir jauki. Virš scenos 
didelėmis auksinėmis raidė
mis užrašyta: “Gyvenk per 
amžius, būk laiminga, bran
gi Tarybų Lietuva.” Į šią 
salę darbininkai ateina 
laisvomis nuo darbo valan
domis. Vieni knygą ar laik
raštį pasiskaityti, kiti vi
su o m e n inėje veikloje ar 
sporto rateliuose dalyvauti.

Kalbėjomės su darbinin
kais ir teiravomės, kiek jie 
uždirba. Jų uždarbis per 
mėnesį siekia 400-500 rub
lių. Be to, gauna po 60 arų 
žemės sklypą.

Šio ūkio darbininkai la
bai patenkinti nauja tvar
ka kaime. Štai ką pasakė 
Stasys Končius:

— Turėdamas 8 metus 
išėjau pas buožes pieme
nauti. Paskui pas juos ber
navau. Tik tarybinė san
tvarka atnešė man laimę... 
Dabar aš pilnateisis žmo
gus, turiu gerą specialybę, 
uždirbu gerai ir auginu 4 
vaikus. Vienas Vii n i u j e 
baigė amatų mokyklą, o 
kiti niokosi mokykloje.

Susijaudinusi kalba Na
talija Adreikienė. Jos sū
nus Alfonsas gydytojas ir 
dirba Vilniuje.

— Argi aš, našlė, prie, 
Smetonos galėčiau išmokyti 
savo sūneli ant daktaro... c

Mokytoja Aldona Pasec- 
kaitė papasakojo, kad ūky
je yra septynmetė mokyk
la, kurioje mokosi 90 mo
kinių ir dirba 6 mokytojai. 
“VIRVYTĖS” KOLŪKIS

Kuršių kaimas, kur da- 
b a r įsikūręs “Virvytės” 
kolūkis, yra garsus mūsų 
respublikoje tuo., tuo, kad 
ten gyvena tautinių muzi
kos instrumentų gamintojai 
broliai Servai. Aš labai no
rėjau pamatyti tą išgarsin
tą vietovę ir susipažinti 
su broliais Servais. Var
niuose susitikau su Broniu
mi Pečiukaičiu, kuris ma
loniai sutiko mane nuvežti 
į minėtą vietovę.

Privažiavome prie brolių 
Servų gyvenvietės. Čia nie
ko ypatingo nesimato: tik 
kaimiški trobesiai, apjuos
ti sodu.

Įeinu į trobą.
— O! Seniai matytas, 

drauge Pečiukaiti! — pa
sveikina keletas balsų.

Susipažinau su broliais 
Servais ir ten esančiais 
darbininkais.

—Skaičiau “Tiesoje” apie 
jūsų kankles ir skudučius. 
Štai ir atvykau pasižiūrėti.

Broliai Stasys ir Vladas 
Servai nusišypsojo. Pas
kui pradėjo pasakoti, kad 
skudučius, kankles jie ga
mina nuo 1924 metu. Ir 
tai prasidėjo nuo to laiko, 
kai jų brolis Pranas pradė
jo lankyti gimnaziją.

—Neturėjome iš ūkelio 
lėšų broliui už mokslą mo
kėti. Tada pradėjome ga
minti kankles ir skudučius, 
tai iš jų ir sukrapštyda- 
vom keletą litų.

Esant tarybinei santvar
kai mums nebereikėjo bro
liui padėti. Jis baigė kon
servatoriją, o mūsų kank
lės ir skudučiai išgarsėjo. 
Pirmiausiai gavome didelį 
užsakymą iš Valstybinio 
nusipelniusio liaudies dai
nų ir šokių ansamblio, pas
kui 'iš įvairių teatrų ir sa
viveiklos kolektyvų. Dabar 

Lietuvos teatro draugijai 
gaminame ne tik skudu
čius ir kankles, bet trimitus 
ir kontrabosus.

Broliai Servai mums pa
rodė pagamintus muzikos 
i n s t r u m e ntus, o mūsų 
bendrakeleivė Rūta Juzu- 
maitė, gerai suprantanti 
muziką, išbandė kankles ir 
skudučius. Įvertinimas bu
vo aukštas.

—Ar neblogai uždirba t? 
—paklausiame brolių Ser
vų.

—Uždirbame gerai ne tik 
mes, bet ir kiti čia dirban
tieji. Mūsų mėgstamas 
darbas buvo gerai įvertin
tas tik Tarybinės santvar
kos metais.

Netoli nuo brolių Servų 
dirbtuvės randasi “Virvy
tės” kolūkio centras. Čia 
matosi puikūs pastatai. 
Užsukome į kolūkio rašti
nę.

Raštinėje radome tik vie
ną buhalterį Žigmą Dužins- 
ką. Mat, darby metė, visi 
savo postuose.

—Kuo galite pasigirti?— 
užklausiau buhalteri, v

—Daug girtis nėra kuo. 
Dabar darbymetė, žmonės 
triūsia išsijuosę. Derlius 
neblogas. Kolūkiečiai gyve
na gerai. Kolūkyje yra 4 
traktoriai, 3 sunkvežimiai, 
lengvoji mašina, kuliamoji 
ir t. t.

Kolūkyje pastatytos tipi
nės karvidės, kiaulidės, 
lentpiuvė, malūnas ir hi
droelektrinė. Elektros švie
sa turi beveik visi kolūkie
čiai.

Mūsų kolūkyje yra 1 sep
tynmetė ir dvi pradinės 
mokyklos, biblioteka ir klu
bas - skaitykla. Plačiai iš
vystyta saviveikla. Veikia 
puikus choras, kaimo kape
la, sportininkų kolektyvas.

Paskui kalbėjomės su kol
ūkiečiais. Barbora Spudie- 
nė mums papasakojo, kad 
ji turi 6 vaikus. Albinas 
mokosi Kaune žemės ūkio 
akademijoje, kiti — vidu
rinėje ir pradinėje mokyk
lose. Kolūkietis Jonas Sta- 
siulis taip pat papasakojo., 
kad jis turi 4 vaikus. Vy
resnysis lanko Kauno že
mės ūkio akademiją, o kiti 
taip pat niokosi.

Sužinojome, kad kolūky
je 30 kolūkiečių turi įsigi
ję nuosavus moto ciklus. 
Laikrašičus ir knygap skai

FILMAI IŠ LIETUVOS
WORCESTER, MASS. — Gruodžio 2d., 7:30 vaka

re, Lietuvių Salėje, 29 Endicott Street.
LEWISTON, ME. — Gruodžio 3 d., 7-tą valandą 

vakare, Lietuvių švento Baltramiejaus Salėje, 387 Lis
bon Street.

RUMFORD, ME. — Gruodžio (Dec.) 4 d., 6-tą vai., 
vakare, Švento Roko salėje, Waldo Street.

CLIFFSIDE PARK, N. J. —Gruodžio (Dec.) ll-t£, 
3-čią vai. pa pietų. Svetainė: 235 Cliff Street.

Filmus rodys Jonas Grybas ir Karolis Bender iš 
Ozone Park, N. Y.

Norwood, Mass.

Kvietimas į Banketą
LLD 9 kuopa rengia pietus atžymėjimui laik

raščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo bei auksi
nio jubiliejaus. Įvyks sekmadienį, gruodžio 
(Dec.) 4 d., 1-mą valandą dieną, Lietuvių Na
mo Bendrovės salėje, 13 George Avenue.

Bus kalakutienos ir kilbasų pietūs, bus ir ki
tokių gardumynų. Kviečiame visus iš visos 
apylinkės atsilankyti. Užtikriname, kad būsite 
visi patenkinti gerais valgiais ir gėrimais. Čia 
linksmai praleisite laiką ir tuo pačiu laiku 
atžymėsite mūsų mylimo laikraščio “Laisvės*’ 
auksinį jubiliejų.

Renginio Komisija
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to yisi. t)aug kolūkiečių 
yra apdovanoti Vyriausy
bės įvairiais medaliais ir 
garbės raštais už šaunų 
darbą.

KARKLĖNAI
Seniau pasiekti Karklė

nus nebuvo lengva, kadangi, 
juos supo miškas ir pelkės. 
Šiandien per Kark lėnus 
nutiestas puikus plentas, 
kuriuo kursuoja daug ma
šinų. čia apylinkės nepa
prastai gražios. Netoli 
Karklėnų yra puikus eže
ras.

Buržuazijos valdymo me
tais Karklėnų bažnytkai
mio gyventojai gyveno var
gingai. Dauguma jų buvo 
kumečiai. Bažnytkaimyje 
tebuvo viena pradinė mo
kykla ir vienas mokytojas, 
smuklė ir bažnytėlė, kuri ir 
šiandien tebėra su klebonu.

Kolūkio kontoroje sutiko
me pirmininką Juozą Ado
maitį ir keletą kolūkiečių. 
Kolūkio pirmininkas mums 
papasakojo, kad jų žemės 
artelėje yra 3 traktoriai, 3 
sunkvežimiai, 2 kuliamo
sios mašinos, daug kerta
mųjų, malūnas ir lentpjū
vė.

Karklėnų vidurinės mo
kyklos direktorius Antanas 
Bruožius mums papasako
jo, kad buržuaziniais me
tais čia tik vienas Kazlaus
kas buvo baigęs gimnaziją 
Telšiuose. Dauguma žmo-. 
nių buvo beraščiai. Šian
dien čia įsteigta vidurinė 
mokykla, kurioje mokosi 
270 mokinių ir dirba 22 
mokytojai. Mokykloje vei
kia choras, dramos, tauti
nių šokių ir sporto rateliai. 
O prie kultūros namų vei
kia mišrus choras ir dūdų 
orkestras. ‘

Miestelyje yra ligoninė, 
gimdymo namai, biblioteka, 
(kultūros namai, kino-teat
ras ir paštas.

Juozas Balčiūnas

MUZIKOS MOKLKLA
DRUSKININKAI.— Ne

paprastai nudžiugino Drus
kininkų miesto gyventojus 
žinia, kad mieste bus įsteig
ta septynmetė muzikos mo
kykla. Pareiškimų ilgai 
laukti nereikėjo. Naujai 
atidarytoje mokykloje mo
komasi trijuose skyriuose r 
fortepijono, smuiko ir akor
deono. B. Kondratenka
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kuoniei išvykau iš Tėvynės
Prisimenu tuos metus ir įsigerti stiklinę alaus arba 

tą gegužės mėnesio saulėtą! kur krautuvėje nusipirkti 
linksmą dieną, kuomet prie'pakutį tabako, niekados ne- 
tykaus ežero krašto aukš*: parodyk daugiau pinigu, 
teje guoboje gegutė tupėj-įkaip vieną doleri... O jeigu 
dama linksmai kukavo, o 
dudutis pritardamas vis 
kartojo: du-du-du. Žuvys 
paviršium vandens pliauk
šėdavo uodegomis.

Tas širdį jaudi n anti s 
vaizdas ir sielą žavėjau!is 
jausmas taip giliai įstrigo 
į mano širdį, kad aš jo ne
begaliu pamiršti 53 metus 
šioje šalyje išgyvenęs.

Tokią krūvą metų išgyve
nus JAV, man niekur ne
teko regėti arba girdėti ir vę ir kantrus. Tačiau kuo- 
jausti tokio sielą gaivinau- met lietuvio kantrybė iš
čio ir jaudinančio įvykio...

Neilgai tą pavasarį man 
teko džiaugtis ir gėrėtis 
linksmomis paukščių dai
nomis ir dailiais gimtojo 
krašto gamtos vaizclzais. 
Pavakary atvažiavęs agen
tėlis, sustabdęs vežimą po 
vos tik sužaliavusiu šer-j 
mukšniu, slogniu balsu ta
rė:

—Ar jau pasirengęs? 
Paskubėk, nes devinta va- 
landą mums reikės pribūti 
arti prie Vokietijos rube-1 
žiaus. Viskas privalo vykti I 
pagal sutartį.

Po 1905 metu revoliuci
jos Šventežerio valsčiaus 
žandarai, nors m a n nieko 
nedarė, bet dažnai m a n e 
sekiojo ir dabojo. Jeigu jie 
manęs per porą savaičių 
nematydavo bažnytk a i m y 
ar kur kitur, tai klausinė
davo maniškius arba kai-1 
mynus, ‘‘kur Juozas?’’ (VE 
si mane dažniausiai vadi n-l 
davo pirmuoju mano var-l 
du.) Žandarai kokiu tai Į 
būdu suuodė, kad aš spruk
liu užsienin...

Su didele širdies nuo-,' 
skauda ir prislėgta dvasia! 
žengiau trumpais žingsniais 
per seną, numindžiotą su
klypusios trobelės slenkstį, 
kurioje aš gimiau ir augau, 
kur paukščių dainos teikė 
mano sielai 1 inksmumą, o 
rupi ruginė duona stiprino 
mano jaunutį kūną.

Paskutinį kartą atsisvei
kindama, motina, nutveru
si mano ranką, verkdama 
sušuko:

—Sūneli, kam aš tave 
auginau, kad nuo dabar ne
galėsiu tavęs matyti ir 
džiaugtis tavimi?

Motina, jaudinančiais žo
džiais kalbėdama, pakėlė 
aukštyn savo kauluotą ran
ką su suaižėjusiais delnais 
ir paraudusiais p i r š t a i s 
nuo bulvių sodinimo, laimi
no mane, linkėdama m a n 
laimingos kelionės per pla
tų jų Atlantą, o aš, ašaro
mis pasruvusiomis akimis, 
dar kartą pažvelgiau į savo 
tėviškę ir savuosius, perkū
nais svaidžiau caristinį re
žimą ir jo santvarką.

Važiuojant iš namų, tė
vas lydėjo mane per kokį 
kilometrą kelio. Kalbėda
mas įdi-egė į mano sąmonę 
naudingus patarimus, vyks
tančiam į tolimą svetimą 
šalį. Tie tėvo patarimai 
atitinka net ir šių dienų 
gyvenimui. Jis sakėj

—Sūnau! Kur ei$i, kur 
būsi, visur būk lietuviu, ir 
nepamiršk dailios lietuviš
kos kalbos ir linksmo gim
tojo krašto. Gyvendamas 
svetimoje šalyje, o ypač 
didmiestyje, visuomet būk 
atsargus. Išeidamas į mies
tą su bet kokiais pirkimo 
reikalais, niekados nesinešk 
daugiau pinigų negu tau 
reikia. Nuėjęs į aludę iš

kilome! atsitiktinai grėstų 
koks pavojus nuo blogų 
žmonių, tuomet greitai, 
matematiškai pag a 1 v o k : 
Jeigu numanysi, kad savąja 
spėka Į)riešą galima nuga
lėti, tai ir griebk už spran
do ir muškis iki pergalės... 
O jeigu numanysi, kad tavo 
priešas daug stipresnis už 
tave, tuomet, kepurę pa- 

ispaudęs, nešdink kudašių!., 
i Aplamai imant, lietuvisyra 
I ramaus būdo, mylintis laiš

senka, tuomet jis tampa 
karingu. Jis pas i r y ž ę s 
priešą nugalėti, kad ir pa
čiam prisieitų žūti!..

Taip mano tėvas man 
kalbėjo 1907-aisiais metais.

Dabar ne tokia Tėvynė, 
kokią aš išvykdamas pali
kau. Dabar tik klestėk ir 
bujok, brangioji Tėvyne! 
Ženk sparčiai savo pasi- 
r i n k t u socializmo keliu. 
Kažin, ar teks m a n tave 
pamatyti . . .

Pre(jrcsas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KINO TEATRE — 

KAMBARYS VAIKAMS
VILNIUS. —. Nueitum į 

kiną, bet nėra kam palikti 
dukrelės ar sūnaus. Kai
mynus aną savaitę prašei 
padaboti: dabar nepatogu 
vėl į juos kreiptis.

Apie tai pagalvojo Vil
niaus “Neries” kino teatro
darbuotojai. Čia atidarytas '( 
vaiku kambarys. Kol tėvai 
žiūri filmą, mažieji irgi ne- > 
nuobodžiauja. Jie klausosi 
pasakų, žaidžia.

Vilniečiai gerai atsiliepia 
apie šią naujovę.

/>. Klimo Uis

PLYTOS GAMINAMOS 
NAUJOVIŠKAI I

Kuršėnai. — Daugelių 
statybinių medžiagų kom
binate stojo į rikiuotę nau
jas drenažo vamzdžių ce
chas, išbandoma pirmoji 
technologinė plytų gamy
bos linija.

Kas naujo joje? Pirmą 
kartą respublikoje plytų 
gamyboje panaudotos tune* 
lines džiovinimo kameros ir 
mozutu apkūrenamos degi
mo krosnys. Iš pagrindų 
pakeista technologija, pa
šalintas sunkus ir vargi
nantis degikų darbas. Jau 
plimosiomis dienomis, ban
dant tunelines džiovyklas 
ir degimo krosnis, išryškė
jo didelis iii pranašumas. 
Plytų džiovinimo ciklas su
trumpėjo 18 valandų, o de
gimo—nuo 4-5 parų suman 
žmtas iki dviejų. Anksčiau,] 
pa kraunant ir iškraunant] 
iš krosnių plytas, teko dirb
ti esant beveik atogrąžų 

Lapkričio 25 dieną, 1959 metais, mirė

STEFANIJA CEDRONIENĖ
Šią taip labai liūdną vienerių metų sukaktį miniu 

suį dideliu skausmu širdyje ir 
brangios žmonos, kuri savo maloniu būdu ir širdin
gumu buvo man brangiausias gyvenimo prietelius.

Lai būna Tau, mano brangioji, amžina ramybė. 
Mano širdyje ir mintyje 
nimas amžinai.

Sekmadieni., Gruodžio 4 December
mintyje, netekęs

JUOZAS CEDRONAS
Brooklyn, N. Y.
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ko rščiui. Dabar erdviame 
ceche plytos, pakrautos į 
vagonėlius po tūkstantį, pa
spaudus mygtuką, pačios 
keliauja į apšildymo zoną. 
Vėliau su mechanizmų pa
galba jos patenka į degimo^ 
paskui į aušinimo zonas. 
Padariusias 105 metru ke
lią ir visiškai ataušusias 
plytas gauna iškrovėjai.

Šiuo metu naujajame 
drenažo vamzdžiu ceche 
gaminamos modulinės ply
tės. Tačiau užtenka tik ne
didelių pakeitimų presuose 
ir į džiovyklas jau keliaus 
drenažo vamzdžiai. Jų ga
myba numatoma įsisavinti 
‘ ekančiais metais.

i J A UI) f E S M E N ĮNINKI;
DARBŲ PARODA

VIEVIS. Spalio švenčių 
garbei Vievyje atidaryta 
rajono liaudies menininkų 
kūrinių paroda. Joje savo 
kūrinius eksponuoja ga
biausieji liaudies meninin
kai — kolūkiečiai, tarnau
tojai, darbininkai. Parodo
je jau apsilankė daugelis 
V ievio gyventojų.

J. Cibulskis

Rochester, N. Y.
LIETUVOJE IMTŲ 
FOTONUOTRAUKŲ 
RODYMAS GERAI 

PAVYKO
- Lapkričio 19 d. Dr. Jo

nas Stanslovaitis iš Water
bury, Conn., rodė savo im
tas Lietuvoje spalvotas fo
tonuotraukas. Jo žmona i .. .Kristina daro vietovių pa
aiškinimus.

Spalvotos nuotraukos, ge- 
[ ras jų parodymas ir d-gės
' t a n s I o v a i t i -e n e s n nesek- 
lūs aiškinimas sudarė ne
paprasto malonumo žiūro
vams. Už tai publika atsi
teisė Stanislovaičiams as
meniškais komplimentais ir 
padėkomis. Tai reiškia, kad 
publika buvo patenkinta, 
išskyrus vieną... Parody
mas padės ’ išblaškyti vienos 
turistės pliovones, kad Lie
tuvoje nieko gero nėra.

Ve kai]) d-gė E. Duobienė 
komentavo apie nuotrau
kas: “Daug daugiau ma
čiau iš nuotraukų negu ti
kėjausi, ir Lietuva daug 
gražiau atrodo negu aš 
vaizdavausi.”

Teisybė pasakyta. Foto
nuotraukos yra nesumuša- 
mas faktas. Šiuo- žodžius 
rašantis yra mates jau du 
kartus, ir jeigu bus proga, 
eisiu ir trečiu kartu pama
tyti. Dr. J. Stanislovaičio 
nuotraukas reikia rodyti 
visose kolonijose, kur tik 
galima.

Publika ir rengėjai dė
kingi Stanislovaičiams už 
gerai atlikta labai svarbu 
darba.

Prieš nuotraukų rodymą 
buvo vakarienė, skaniai pa
ruošta draugiu: V. Bulie- 
nes, T;, Bekešienes, G. La- 
beikienės, K. Žemaitienės 
ir Gužauskienės.

Pu esi puikiausias prisimi-

Publikos turėta šiek tiek 
mažiau negu rengėjai skai
čiavo.

Iš anksto tikėtus parda
vinėjant, jau buvo patirta 
iš žmonių pasiaiškinimų: 
važiuosiu veselijon, eisiu 
medžioti briedžių, važiuoju 
žvejoti. Kiti turi asmeniš
kus reikalus.

Dabar rcchester i e č i a i 
rengiamės prie “Laisves”’ 
a u k s i n i o j u b i 1 i e j a us.

D a uge lis r och es t c r i eč i ų 
išsireiškia, kad “Laisvės” 
jubiliejų reikia švęsti visus 
1961 metus.

“ La išveš ’ ’ Ska i I y! o ja s

Waterbury, Conn.
BAŽNYČIOS PADEGĖ
JAS NUTEISTAS NUO 

8 IKI 20 METŲ KALĖTI
Rugsėjo 7 d. anksti rytą 

sudegė Second Congrega
tional bažnyčia. Nuostolių 
buvo virš milijono dolerių. 
Padegėjas buvo Gibbs Gets.

Kodėl jis tą darė? Kai]) 
iš spaudos matome, tai jo 
{)rotas buvęs pakrikęs. Gal 
ir tiesa, o gal ne. Už tą dar
bą jis dabar gavo nuo 8 iki 
20 metų kalėjimą.

Daugelis kėlė klausimą, 
kodėl dabar yra tiek daug 
padegimų, o ypatingai baž
nyčių ir šiaip senų namų? 
Vis tie silpnapročiai tą da- 
■•c. Kartais atbodo labai 
keistai.

Lapkričio 18 d. mirė Jo
nas Liesūnaitis, gimęs ir 
augęs Lietuvoj, Kibeikių 
kaime, Vilkaviškio rajone. 
I Amerika atvažiavo 1912 
m., į Waterbury, ir visą 
laiką, čia gyveno. Buvo pa
rapijietis. Palaidotas su 
visomis bažnytinėmis apei- 

Igomis lapkričio 21 d. Kal- 
I vari jos kapinėse.

Lapkričio 19 d. įvyko 103 
klubo iš eilės 68-ta metinė 

i vakarienė. Žmonių buvo 
apie tris šimtus ir įvairių 
tautų ir įvairių,.įsitikinimų. 
Vakarienė buvo gera, buvo 
visko užtektinai. Progra
ma susidėjo iš kalbų. Vi
si kalbėjo į tašką.

J. Strižauskas

AIDO OPERETINIS KONCERTAS

Aido Choras, kuris atliks šį koncertą,vadovaujant Mildred Stensler

New National Hali, 261 Dri ggs Avenue, Brooklyn, N. Y
“Gri-Koncertas bus įvairus ir įdomus. Bus suvaidintos scenos iš šių mylimų operečių: 

gutis,’’ “Alkis,” “Pepita,” “Sylvia,” ir iš naujos operetės “Zaporožietis už Dunojaus,” ku
rią pilną Aidas nupiato pastatyti ateinantį pavasarį. Koncerte, apart Aido Choro ir Aido 
Choro Choro Moterų Grupės, dainuos ir vaidins solistai Amelia Young, Suzanna Kazoky- 
tė, Elena Brazauskienė, Nellie Ventienė, Nastė Buknienė, Augustinas Iešmantą, Alex Ve
lička, Tadas Kaškiaučius. Garbės svečiai — Ukrainų Leontovich Choras, vadovaujamas 
Frank llchuk.
Pradžia 3 vai. popiet

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JAV JAU TYRINĖJA 

SALVADORĄ
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos pasiuntė į Sal
vadoro respubliką C. A. 
Stewarta, Valstybės depar
tamento direktorių Centri 
nes Amerikos reikalais. Jis 
tyrinės Salvadoro padėtį ir 
sužinos, ar tikrai nėra pro
komunistinė Salvadoro lai
kinoji valdžia.

TSRS JAU IŠSIVEŽĖ 
SAVO ARKLIUS

Laurel, Md. — Po tarp
tautinių arklių lenktynių 
Amerikos arklių lenktynių 
biznieriai norejcT\ nupirkti 
Tarybų Sąjungoj rZabeg” 
ir “Zadornyji” arklius, ku
rie lenktynėse išėjo trečiu 
ir ketvirtu laimėtojais. Bet 
TSRS pareikalavo už kiek
vieną po $250,000. Nesusita-1 
rus, — TSRS savo arklius 
jau išsivežė. i

Roma. — Italijos ir Ang
lijos diplomatai susitarė ne
skubėti su viršūnių konfe
rencija.

W. Shokan, N. Y, —Virš 
100 akrų miško išdegė Cats
kill kalnuose.

Po miestą pasidairius
Miesto centralinio pašto 

skyriuje, prie Eight Avė.ir 
32nd St., Manhattane, iren- 
gė mašiną, kuri iškeičia pi
nigus. Į mašiną įdeda $5 po
pierinę bumažką, o mašina, 
iškeisdama, išduoda 4 bu- 
mažkas po $1, tris metali
nius pinigus po 25 c., du po 
10 c. ir vieną 5 c.

Ja išbandė įdedant netik
ras 5 bumažkas, bet magina 
tokiu nekeičia.

Parskrido iš‘Tarybų Są
jungos smuikininkė Joyce 
Flissler, kuri ten ' septynis 
kartus koncertavo ir 25 
kartus buvo iššaukta. Ji 
parsivežė ir raštiškų TSRS 
žmonių atsiliepimų.

Vagis įsigavo į V. Onofa- 
ritti namus, Bronkse, ir pi
nigais pavogė $1,100.

Aido choro koncertas 
jau šį sekmadienį

Aido koncertas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 4 d., 
New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyne. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Aido šio koncerto pro
gramoje girdėsite parinkti- 
mų ištraukų iš choro jau 
vaidintų operečių, kuriose 
talkininkauja kai kurie tas 
roles vaidinusieji solistai. 
Taipgi choras dainuos dai
nų iš operetės “Zaporožie
tis už Dunojaus”, kurią 
Aidas ruošiasi suvaidinti 
ateinantį pavasarį.

Ukrainų choras pildys 
dūlį programos. Šis choras 
labai gražiai dai n u o j a, 
svarbu jį girdėti.

Aido choras kviečia visus 
dalyvauti gražiame koncer
te.

Oras dar gražus, nešal
tas, todėl nepatingėkite ir 
kolonijų draugai atvykti 
pas Aidą. Mes, choriečiai, 
lauksime jūsų ir džiaugsi
mės jus sutikę mūsų meti
nėje šventėje—koncerte.

Korespondentas

Paralyžiuotas
T. Repšys

Lapkričio 20 d. staigiai 
paralyžius kirto Tomą Rep
šį. Tuojau buvo nuvežtas į 
Linden General Hospitalį, 
New Lots Ave., Brooklyne.

Po keleto dienų kalbą da
linai atgavo, bet visas kai
rysis šonas paralyžiuotas, 
nevaldo kairiosios kojos ir 
rankos.

Jis dar tebėra toje pa
čioje ligoninėje. Lankymo 
valandos nuo 2 iki 3 po
piet, nuo 7 iki 8 vakarais.

Šią žinią telefonu prane
šė Meškėnas.

New Yorkas. —The Na
tional Safety Council pra
neša, kad per Thanksgiving 
šventę įvyko 1,100 didelių 
auto nelaimių. Ant vieške
lių buvo užmušta 410 žmo
nių ir 694 sunkiai sužeista, v

Įžanga $1.50

Sako, pataisys 
tą padėtį

Ligi šiol, einant Niujorko A 
miesto patvarkymais, visi' 
aktoriai, kurie dalyvauja 
naktinių klubų programo
se, kas dvfcji metai turį po- 
licij o j e nusifotografuoti, 
užsiregistruoti, ir palikti 
pirštų antspaudas.

Prieš tai jie pradėjo pro
testuoti. Iš tikrųjų, tai ne
sąmonė: tas pats aktorius, 
jei jis nori kabarete dainuo
ti ar juokus krėsti, kas dve
ji metai turįs eiti į policiją 
ir prašyti, kad paimtų jo 
pirštų antspaudas.

Dabar miesto majoras 
Wagneris pasakė: jis ban
dysiąs tuo reikalu “susimąs
tyti” ir padaryti taip, kad 
aktoriams nereikėtų eiti 
kas antri metai į policijos 
nuovadas savo pirštų ant
spaudas palikti. Sako, už
teks jiems vieną kartą tai. 
padaryti, na, ir mes žinosi
me.

Wagneris pažadėjo akto
riams, kad bus sudarytos 
sąlygos, sulyg kuriomis ne
reikės jiems eiti pirštų ant
spaudas palikti ten, kur vi
sokie bomai, pijokai ir ki
tokie latrai yra antspau
duojami. Aktoriai mano, 
kad tai bus didelė lengvata.

Macys paradas 
šiemet

Kaip kas metai taip ir 
šiemet Niujorke Macy’s 
krautuvė Padėkų Dieną bu
vo suruošusi didžiulį para
dą, kuriame gatvėmis vaikš
čiojo ir mergšės-šokėjos ir 
klaunai, ir kitokie “nepa
prasti sutvėrimai”.

Oras buvo labai palankus, > 
tai nemažai stebėtojų susi
rinko.

Macy’s savininkaą, gar
sindami savo biznį, kas me
tai sutraukia į šiuos “cū- 
dus” nemaža žmonių, v

Atitaisome klaidą
“Laisvės” n r. |95, praneši

me apie demokratinių tei
sių gynimo rėmėjus, klai
dingai atspausta LLD 185 
kp., ir praleistas J. G. Abie
jų parama buvo po $5. Atsi
prašome.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. V.

LDS 13 kuopos susirinkimas
jvyks trečiadienį, gruodžio (Dec.) 7 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, 102-02 
Liberty Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turėsime išrinkti kuopos val
dybą 1961 metams. Kurių duoklės 
nemokėtos, ateikite ir užsimokėki
te. Prot. Sekr. (96-97) <

BROCKTON, MASS.
Mitingai—Parengimai

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su- 
' sirinkimas jvyks pirmadienį, gruo

džio 5 d., 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montclloj. Prašome visus kuo
pos narius dalyvauti. G. Shimaitis

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks ketvirtadieni, gruo
džio 8 d., 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus rinkimas valdybos 
1961 metams. G. Shimaitis

“Laisvės" skaitytoju ir spaudos 
mylėtojų draugiškas vakaras jvyks 
šeštadienj, gruodžio 10 d.. Tautiško 
Namo kambariuose, pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus gerų valgių ir 
gėrimų. Susieisime, pasikalbėsime 
ir atžymėsime “Laisvės" 50 metų 
jubiliejų. Draugiškai ir naudingai 
praleisime vakarą. Rengėjai

Dovana 25c. Bus muzika, 
programa, namie gamintų

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia Kalėdų Parte- Jvyks šeštadienj, 
gruodžio 17 d., pradžia 7.30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje, 
dainų 
valgių, šiltų ir šaltų gėrimų.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atsilankyti linksmai laiką pra
leisti. Rengimo Komisija

OZONE PARK, N, N. Y.
Lietuvių Kooperaty Spaudos Ben

drovės direktorių susirinkimas jvyks 
pirmadieni, lapkričio 28 d., 7:30 
vai. vakare, Kultūriniame centre, 
102-02 Liberty Aye., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti
susirinkime. Valdyba




