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METAI 49-ji

KRISLAI
Kunigai ir bedieviai. 
Gražiausia dovana. 
Gražus darbas. 
Demokratija nedemokratija. 
Puikus pasiūlymas. 
Ko jis ten išdūmė? 
Jokiu būdu neprilimpa. 
SNO ar tik JT?

— Rašo A. Bimba —

Vogimas numirusiu 
m .jiliauna. Vogimas 
nė j a. Juos vagia
b a ž n y č i os kunigai, 
visą gyvenimą gyven 
gražiai, kovojo prieš 
nius dievus ir vidui 
visokius religinius burtus, o 
štai jo lavoną pasivogė kuni
gas, nusitempė bažnyčion 
pakišo po velėna “šventuo 
kapuose. Už tai, žinoma, 
gavo apmokėti — gerai 
mokėti. Gėdos jis neturi, 
doleri jis sutiktu atlikti

žmogus 
o laisvai,

Tik Kinija ir Š. Vietnamas 
apsaugojo Laoso laisvę

Vientiane.
Kinija ir Šiaurės Vietna
mas, tai Laoso valstybė ne
tektų nepriklausomybės”, 
rašo J. Nevardo. Jis nuro
do, kad po to, kai Laoso ka-

vargą ir skriaudas jie kovo
ja ir veikia partizanų bū
riai. Bet per šias valstybes 
ruošėsi veikti Vakarų jė
gos, nes Thailandas ir P.

do, kad po to, kai Laoso ka- Vietnamas įeina į Pietinės 
riuomenė ir liaudis nuvertė | Azijos karo sąjungą.

1 * - 1/4^’ ‘ 'reakcinę valdžią ir suorga-1 
nizavo dabartinę priešaky
je su premjeru Phouma, tai

buvoNuo intervencijos
" • susilaikyta tik tada, kada 

planavo Thailando «“ta, kad šiaurinis 
VmfnomA intA... U dinamas ir Kinija ateis

sužinota, k a d
ii Pietinio Vietnamo inter- T . x . . . - 
venciia ' -‘>aoso valstybei į pagalbą.

Thiiflando i” r> i Laosas
Vietnamo vč

a p- ; bais

T> • „ . • „ • ; Laosas, Šiaurinis Vietna- lietinio ..; mas ir Kinija rubežiuojasi 
ngos. Jų darbo žmonės p turi bendrus susisieki- 
iai išnaudojami. Prieš i mo kelius.

ir
valstybės nėra

'LAISVĖS' VAJUS 
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 
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žieminių švenčių proga ruo- į 
šiatės pirkti dovanas? Gra_; 
žiausia dovana — geras laik
raštis. Nepadarysite klaidos, 
užsakydami “Laisvę’’ savo gi
minėms Lietuvoje, arba čia 
tam, kuris mūsų laikraščio 
dar neskaito.

Kokį nors blizguti gavęs 
žmogus pažiūrės ir numes, o1 
“Laisvė” jį lankys ištisus me
tus. Kiekvieną kartą, paimda
mas laikrašti į rankas, prisi-j 
mins ir jus.

JAV Karo štabas jau svarstė 
karo strategiją prieš TSRS
Washingtonas. — “Tho

mas S. Gates, JAV gynybos 
sekretorius, sušaukė visų 
aukštu karininku susirinki
mą apsvarstymui karo stra
tegijos prieš Tarybų Sąjun
gą”, rašo Jack Raymond.

Konferencija buvo su- 
: šaukta Offut karo orlaivy- 
no bazės požeminėse patal- 

korespondencijoje p0Se? netoli Omaha, Ne- 
sveikinimus D1 • i braška. , Dalyvavo aukšti 

karininkai iš Pentagono, vi
si Joint Chiefs of Staff na
riai ir JAV militariniai ko
mandieriai, kurie veikia 
įvairiose pasaulio dalyse.

Suprantama, kad konfe
rencijos dienotvarkis ir nu
tarimai neskelbiami, bet 
Raymond rašo, kad JAV 
karininkai daro išvadą, jog 
laikas strategiją pakeisti 
nuo karinių lėktuvų ant 
atominių raketų. Taipgi pa-

Skaitau 
nuoširdžius sveikinimus Dr. į 
Jonui ir Kristinai Stanislovai-■ 
čiams. žmonėms patinka jų 
rodomos nuotraukos iš Tary
bų Lietuvos.

Stanislovaičiai atlieka tik
rai didelį ir gražų darbą. Tu
ri ir išlaidu ir nuovargio, su
prantama, bet jie yra pasi
šventę šiam prakilniam dar
bui — suteikti Amerikos 
Lietuviams šviesos ir tiesos 
apie Lietuvą. Jiems sekasi ir 
jie patenkinti. O visi mes 
jiems sakome: Širdingai ačiū!

Tai jau visas šimtas valsty
bių ir valstybėlių priklauso 
Jungtinėms Tautoms. Visos 
jos lygios. Kiekviena jų tu
ri tiktai vieną balsą.

Atrodo labai demokratiška, 
ar ne? Bet argi? Pusės mi- 

L lijono žmonių šalelė turi tiek 
pat svorio balsuojant, kaip ir 
trijų šimtų milijonų kraštas! 
Kur čia demokratija?

Tas klausimas jau keliamas. 
Anksčiau ar vėliau turės Įvyk
ti pakaita.

keisti planą taikomų smū
gių Tarybų Sąjungai.

Pirmiau buvo planas: su
naikinti k u o daugiausia 
TSRS miestų ir gynybos 
centrų. Bet pasirodė, kad 
TSRS moka “geriau apsau
goti savo gynybos centrus, 
negu JAV žvalgai juos su
sekti”. Todėl numatoma pa
sirinkti JAV smūgiams ma
žesnį skaičių miestų, o pir
moje vietoje' tirštai apgy
ventus miestus, ne milita- 
rinius centrus.

T. Gates ir Allen W Dul
ks, JAV žvalgų vadas, pirm 
jie išvyko į konferenciją, 
apsilankė Baltajame Name 
ir tarėsi su prezidentu Ei- 
senhoweriu reikale pasirin
kimo Tarybų Sąjungos 
centrų, į kuriuos turėtų bū
ti nutaikyti JAV smūgiai, 
rašo J. Raymond.
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Julius Kalvaitis darbuojasi, kad Brooklynas laiky
tųsi pirmoj vietoj. Jis pridavė dvi naujas prenumeratas 
ir atnaujinimų.

Waterburio vajininkai laikosi antroj vietoj. L. Že-
5-tame puslapyje

Apie Jungi. Tautasr 1

pasiūlymą. Jis ragina mū- 
profesines sąjungas (dar- 
unijas) naujo preziden- 
inauguraci.jos metu suruoš- 
didžiulę darbininkų de-

Angliško pažangaus savait
raščio “The Worker’’ kolum- 
nistas George Morris turi pui
kų 
sų 
b o 
to 
ti
monstraciją W a s h i n g tone. 
Tegu naujasis prezidentas ir 
kiti valdovai pamato ir 
junta darbo žmonių ryžtą 
vo teises ginti!

John Kennedy jau 
sudaro kabinetą

Washingtonas. — Išrink
tasis prezidentas John Ken
nedy labai užimtas parinki
mu žmonių į savo kabinetą.

Conn, valstijos guberna
torių Abrahamą Ribicoffą 
jau pakvietė būti Sveika
tos, Mokslų ir Labdarybės 
sekretoriumi. Michig ano 
gubernatorių M. Williamsa 
paskyrė Valstybės sekreto
riaus pagalbininku, kuris 
rūpinsis Afrikos valstybių 
reikalais.

ir 
pa- 
sa-

Mačiau, kad Vaclovas Si
dzikauskas, vienas iš “veiks
nių,” išdūmė į Lotynų Ame
riką. Jo ši kelionė lėšuos 
nuo penkių iki dešimties tūks
tančių dolerių. Kas šias jo 
milžiniškas išlaidas padengs?

Sidzikauskas nuvyko Loty
nų Amerikos lietuvius pkurs- 

W tyti prieš Lietuvą. Mat, atėjo 
žinių, kad ten “Lietuvos va
davimo’’ raketas eina iš biz
nio. Mūsiškiai raketieriai pa
siuntė Sidzikauską tą biznį 
gelbėti. Vargiai kas iš to be
išeis.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Kad

JAV kariai turės 
gerti savą degtinę

Washingtonas. —
sulaikyti Jungtinių Valsti
jų dolerių plaukimą į kitas 
šalis, tai Pentagono kari
ninkai uždraudžia JAV ka
riams, esantiems kitose ša
lyse, gerti kitų valstybių 
pagamintą degtinę.

Pentagono karininkai sa
ko, kad užsienio bazėse 
JAV kariai daug išgeria 
kitų pagamintų degtinių, 
kaip tai “Scotch”, “Cana
dian”, “French” ir kitokių.

Doleriai “sumažės” - 
pragyvenimas brangs

Washingtonas. — Darbo 
departamentas paske 1 b ė, 
kad spalio mėnesį pragyve
nimo reikmenų kainos pa
kilo. Dabar jau beveik tri
mis procentais reikmenys 
brangesni, kaip buvo perei
tais metais.

Dabar gi JAV karinių jė
gų komandieriai daro pasi
sukimą nuo karo lėktuvų 
prie raketų. Tatai reiškia, 
kad gynybos departamen
tas turės dar daugiau pini
gų išleisti naujų ginklų ga
minimui.

Daugiau pinigų išleis ka
ro pasiruošimui, dar dau
giau mažės aukso rezervas, 
daugiau bus apyvartoje po
pierinių pinigų ir branges
ni bus pragyvenimo reik
menys.

TURKIJOJE JAU BUS 
DAUGIAU LAISVĖS

Ankara. — Dabartinė 
Turkijos vyriausybė pa
tvarkė suteikti daugiau 
laisvės spaudai.(Buvusi Tur
kijos reakcinė Menderes 
valdžia 1954 metais buvo 
įvedus griežtą spaudos cen
zūrą.

New Yorkas. —Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje 
Jungtinių Valstijų delega
tas pareiškė, kad mūsų ša
lis suteiks $20,000,000 pa
dengimui išlaidų Kongo 
respublikoje. Jis reiškė ne
pasitenkinimą, kad TSRS ir 
kitos socialistinės šalys at
sisakė prisidėti pfie paden
gimo lėšų Kongoje. Angli
jos delegatas pasižadėjo 
duoti $3,000,000.

Ahmad Shukairy, Saudi 
Arabijos delegatas, per dvi 
valandas kritikavo Izraelio 
ir Jungtinių Valstijų nusi-

statymo politiką link arabų 
valstybių.

Juzef Winiewicz, Lenki
jos delegatas, sakė, kad Va
karų karo bazės kitose šaly
se paverčia tas šalis į kolo
nijas. Jis reikalavo bazes 
likviduoti ir atsisakyti nuo 
“nuomojimo kitose šalyse 
p] otų kariniams įrengi- 
mams”. Jis nurodė, kokį 
pavojų sudaro JAV karo 
laivyno bazė Kuboje, Guan
tanamo įlankoje, ir kaip 
JAV Panamos kanalo zona 
padaro Panamą Jungtinių 
Valstijų kolonija.

Vėliausios žiniosa

Palm Beach, Fla. — Iš
rinktasis JAV prezidentas 
J. Kennedy prekybos sekre
toriumi paskyrė Luther H. 
Hodges, dabartinį North 
Carolina gubernatorių.

New Yorkas. — Kuzma 
Kiselevas, tarybinės Balta
rusijos delegatas, reikalau
ja Jungtinių Tautų, kad jos 
imtųsi žingsnių paliucfšavi- 
mui Lumumbos.
i

Washingtonas. —
jai išrinktas prezidentas J.
Kennedy jau baigia 
rinkti žmones į savo 
netą.

pasi- 
kabi-

Washingtonas. —
Yorko gubernatorius
ckefelleris nesutinka,
Niksonas yra Respublikonų
partijos vadas.

Rio de Janeiro, 
buvęs Brazilijos 
ministras Otavio 
beira.

New
Ro- 
kad

— Mirė 
užsienio 
Manga-

Vientiane. — Dešinieji, 
priešakyje su generolu No- 
sovanu, gavę militarės pa
galbos iš užsienio imperia
listų, pradėjo karą prieš 
Laoso valdžią.

Leopoldville. — Karinio 
diktatoriaus Mobutu jėgos 
suėmė Kongo respublikos 
pretnjerą P. Lumumbą ir 
labai sumušė jį.

Pekinas. — Jungtinių 
Valstijų karo lėktuvas 
skraidė virš Paracel salos. 
Tai jau 127-tą kartą JAV 
lėktuvai įsiveržia į oro erd
ves virš Kinijos.

Washingtonas. — Penta
gono karininkai sako, kad 
jie prastai jaučiasi, jog iš
šauta raketa susprogo ir 
jos skeveldros nukrito Ku
boje.

H’avana.— Tarp Havana 
ir Santiago traukinys išėjo 
iš bėgių ir nuvirto.

Vakarų vokiečiai už NATO 
narių atominį apginklavimą

Paryžius. — H. Blanken-, sakė, kad spaudoje garsina- 
horn, Vakarų Vokietijos mas generolo L. Norstado 
ambasadorius Prancūzijoje, į pianas atominiais ginklais 
Kalbėdamas bankete, stojo i apginkluoti visas 15 NATO 
už NATO narių atominį■ valstybių, tikrumoje nėra 
apginklavimą. ' generolo Norstado sugalvo-

Jis sakė, kad visi nesuti-I tas planas. Blankenhorn 
kimai turi būti padėti į ša-; davė suprasti kad tai vokie- 
lį, o NATO nariai turi būti1 čių generolų planas. Jis 
vieningi ir pasiruošę karui.: taipgi sakė, kad Vaka- 
Jis vengė įvardinti socialis- rų Vokietijos karinės jėgos 
tines šalis, bet daug kalbė-, yra pačios galingiausios 
jo apie “komunistinį pavo-įNATO jėgos.
jų”. Tai sena hitlerininkų i ---- -------------
taktika — bauginti Vaka-į Paryžius. — Francūzijos 
rus. i prezidentas De Gaulle vyk-

Tarp kitko, Blankenhorn ■ sta į Alžyrą.

Sudegė Tarybų Sąjungos 
naujas oro laivas

Maskva. — Gruodžio 1 
dieną tarybiniai mokslinin
kai iššovė virš penkių tonų 
satelitą (erdvių laivą) su 
dviemis šunimis ir moksli
niais instrumentais.

Tarybinis satelitas skri
eto aplinkui Žemę ir ją api
bėgo per 88 minutes. Jis 
praskrido virs Leningra
do, Romos, Paryžiaus, Peki
no, Londono, Maskvos ir 
Jungtinių Valstijų miestų. 
(Gruodžio 1 d. JAV radijo 
imtuvai girdėjo iš satelito 
signalus.)

Tai buvo antrasis Tarybų 
Sąjungos satelitas su gy
vūnais skridęs aplinkui Že
mę. Pirmasis, taip pat su 
dviemis šunimis, buvo iš
šautas rugpjūčio 19 dieną. 
Jame buvo kalytės “Belka” 
(Voveraitė) ir “Streiką” 
(rodykliukė). Tada tarybi

niai mokslininkai, po 18-kos 
satelito apibėgimo aplinkui 
Žemę, nuo Žemės pasiuntė 
radijo bangomis signalus: 
satelite atsidarė durys, šu
nys ir kiti gyvūnai kapsulė
je nusileido ant Žemės tik 
šešių mylių atstoję nuo tos 
vietos, i kurią buvo pagei
daujama.

Maskva. — Gruodžio 2 d. 
TSRS žinių agentūra TASS 
pranešė: Oro laivas su šu
nimis ir kitais gyvūnais, 
kuris buvo iššautas gruo
džio 1 dieną, po kelių ap- 
skridimų aplinkui Žemę nu
sileido arti Žemės, tai yra, 
į tirštą atmosferą ir sude
gė.

Varšuva. — Lenkija išva
rė francūzą korespondentą 
E. Fournierį, nes jo žinios 
neatitiko tiesai.

JAV raketos dalys 
nukrito Kuboje

Havana. — Jungti n i ų 
Valstijų militarinių jėgų iš
šauta raketa susprogo ore, 
o jos skeveldros nukrito 
Oriente provincijoje, Kubo
je. Surinkta desėtkai meta
lo gabalų, vienas iš jų yra 
virš 40 svarų.

Laikraštis “Revoliucion” 
rašo: “Jankiai imperialistai 
sudaro pavojų Kubos gy
ventojams... Raketos ske
veldros nukrito tirštai ap
gyventoje provincij o j e”. 
Castro sako, kad šį kartą 
skeveldros dar nieko nesu
žeidė, bet nėra užtikrinimo, 
kad kiti JAV karininkų 
bandymai neužmuš žmonių.

DIDELĖ KINIJOS 
PAGALBA KUBAI

Pekinas. — Kinija sutiko 
suteikti Kubai $60,000,000 
paskolą penkeriems me
tams be jokio nuošimčio. 
Kuba už tuos pinigus gaus 
Kinijoje sau reikmenų.

UTan-Batoras — Liau
dies Mongolija ir Kambo
dža užmezgė diplomatinius 
ryšius.

J. Valstijos varžys 
turistų išvykimą

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas susitarė 
su Teisingumo departamen
tu suvaržyti nepili e č i ų 
Jungtinių Valstijų gyven
tojų iškeliavimus į socialis
tines šalis.

Dabar yra uždrausta 
JAV piliečiams lankytis į 
Albaniją, Kiniją, Šiaurės 
Korėją ir šiaurės Vietna
mą. Valstybės departamen
tas siekia tokį draudimą 
uždėti ir nepiliečių išvažia
vimui į kai kurias komunis
tines šalis.

MOLOTOV DALYVAVO 
JUGOSLAVŲ BANKETE
Viena. — V. Molotovas ir 

socialistinių valstybių at
stovai dalyvavo Jugoslavi
jos užsienio ministro ban
kete. Diplomatai numato, 
kad po komunistų konfe
rencijos, įvykusios Maskvon 
je, pagerės socialistinių ša
lių santykiai su Jugoslavija.

Leopoldville. — Kongo 
valdovai nutraukė diploma
tinius ryšius su Jungtine 
Arabų Respublika.
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Pažangos priešų filosofija
MONOPOLISTINIO KAPITALO spauda kelia bal- 

są dėl to, ką naujasis šalies prezidentas, J. F. Kennedy, 
galės daryti ir ko negalės.

Priešinga bent kokioms ž/moniškesnėms refor
moms, toji spauda šitaip filosofuoja: Kennedy gavo ma
žumą žmonių balsų, todėl jis negalėsiąs vykdyti gyveni
man pažadėtų kai kurių reformų. Esą balsuotojai jo ne
įpareigojo tai daryti.

Tai nesąmonė!
“Mažumą” ar “daugumą” jis gavo balsų, Kennedy 

buvo išrinktas JAV prezidentu, todėl jis turi teisę ir 
privalo visus savo pažadus, padarytus rinkiminės kam
panijos metu, vykdyti gyveniman.

Visa eilė buvusių JAV prezidentų taipgi buvo iš 
rinkti mažuma balsuotojų, dalyvavusių balsavime, balsų. 
Tokia jau yra pagal mūsų šalies konstituciją tvarka. 
Prezidentas Wilsonas, gavęs mažumą balsų, JAV net gi 
įvėlė į Pirmąjį pasaulinį karą!

Amerikos žmonės mano, kad ir Kennedy, žmonių iš
rinktas prezidentu, vykdys gyveniman tai, ką jo parti
ja ir jis pats savo kalbose buvo pažadėjęs.

IR “KELEIVIS”!
Ne tik “Naujienos” pa

pildo literatūrinę vagystę, 
spausdindamos taryb i n i ų 
rašytojų raštus, tą patį at
lieka ir “Keleivis.” Štai vė
liausiame “Keleivio” nume
ryje . išspausdintas Janinos 
Degutytės eilėraštis “Bal
tija,” n e p a žymint net, iš 
kur jis paimtas.

Janina Degu tynė — įžy
mi, jauna tarybinės Lietu
vos patriotė. “Keleivis” gi 
Tarybų Lietuvą visaip nie
kina, šmeižia; šmeižia jis 
ir visą lietuvių tautą. Ta
čiau, šmeiždamas, jis 
spausdinasi tarybinių 
riotų raštus.

Tai vagystė!

gers — žurnalų, kuriame iš
spausdintas jos straipsnis apie 
d arba su romano ‘‘Karas ir 
taika” rankraščiais, nežino
mas belgų šachtininkas — 
Tolstojaus apysaką “Kazo
kai” flamandų kalba.

Atskirame stende eksponuo
jami L. Tolstojaus kūriniai, iš-' 
ėję Indijos tautų kalbomis. 
Greta stendas su Tolstojaus 
knygomis japonų kalba.

NA, IR DUODA!
“Naujienose” net

pat-

Kiprui Petrauskui 75 metai
LAPKRIČIO 23 DIENĄ sukako 75 metai įžymią- 

jam Lietuvos menininkui Kiprui Petrauskui.
Kipras Petrauskas—ne tik puikus dainininkas, o ir 

pedagogas, auklėtojas jaunų talentų, kurių Lietuvoje 
yra gausu, šiuo metu K. Petrauskas jau nebedainuoja 
operoje, bet jis moko kitus dainuoti. Jis—Vilniaus Vals
tybinės Muzikos konservatorijos profesorius.

Jaunas, puikus dainininkas, buvęs K. Petrausko 
kinys, Virgilijus Noreika, šitaip apibūdina savo mokyto-'' 
ją:

“Pusė amžiaus teatre. Tai milžiniška patirtis. Pui
kiai žinodamas daugelio vyresniosios kartos vokalistų 
dainavimą, jis pataria savo mokiniams sekti jų pavyz
džiu. Pats būdamas ne tik geras dainininkas, bet ir ge
ras muzikantas, K. Petrauskas iki menkiausių smulkme
nų sugeba išanalizuoti veikalą ir padaryti jį aiškų ir 
prieinamą.

Dainavimo mene labai glaudžiai siejasi vokalinis 
meistriškumas su atlikimu. Kipras Petrauskas reikalau
ja, kad individualūs atlikėjo jausmai, įdėti į atliekamą 
kūrinį, išsiveržtų dainavimu. Aišku, jog tai būtų sunku 
pasiekti neturint nors minimumo vokalinės technikos. 
Kipras Petrauskas reikalauja griežtai skirtingai dainuo
ti romansą, liaudies dainą, ar ariją. Retą kūrinį jis leid
žia atlikti pilna balsine jėga. Atliekant romansą reika
lauja susikaupimo, subtilumo ir jausmo, o ne vokalinio 
efekto. Jo žodžiais tariant, tikra efektą duoda tik nuo- 
širdus, jautrus atlikimas. ”

Šia proga tebūva ir mums leista palinkėti jubiliatui 
Kiprui Petrauskui: geriausios sveikatos, ilgiausių metų!

APIE JAPONIJOS 
PARLAMENTO 
RINKIMUS

TASSo korespondentas 
lapkričio 21 d. rašo iš Ja
ponijos sostinės:

Čia sužinota, kaip pasibaigė 
vakar įvykę rinkimai į žemuo
sius parlamento rūmus. 467 
deputatu mandatai paskirsty
ti štai kaip: liberalų-demokra- 
tų partija — 297, socialistų 
partija — 145, Japonijos ko
munistų partija — 3, demo
kratinio socializmo partija — 
16, kiti — 6. Anksčiau libera- 
lų-demokratų partija žemuo
siuose rūmuose turėjo 263, so
cialistų partija — 122, komu
nistų partija ■— 1 ir demokra
tinio socializmo partija — 40 
deputatų.

Finansiniai sluoksniai pa
skyrė milijardus rinkimų kam
panijai valdančiosios liberalų- 
demokratų partijos naudai, ir 
todėl ji padidino mandatų 
skaičių žemuosiuose parla
mento rūmuose. Nors valdan
tieji sluoksniai teikė visokias 
gudrybes ii- machinacijas, už
puldinėjo ir varė tiesiogines 
provokacijas prieš pažangiuo
sius veikėjus ir organizacijas, 
šalies demokratinės jėgos pa-

per 
tris numerius kažkoks D. 
Jasaitis sukaitęs puola A. 
Šalčių dėl jo straipsnio 
“Apmąstymai apie dabartį 
ir ateitį,” tilpusį socialde
mokratų “Darbe.”

Kaip žinia, A. Šalčius bu
vo redakcijos paprašytas 
parašyti “Darbui” straips
nį. Jis prašymą išklausė— 
parašė. Na, tai dabar so
cialdemokratų spauda už 
tai jį kad ėda, tai ėda! At
rodo, tie žmonės visiškai 
pakvaišo.

O gal dėl baimės?
Mat, jie žino, kad A. šal

čius turi pasekėjų, — turi 
naujuosiuose at e i v i u o s e 
daug pritarėjų sumezgimui 
su Lietuva kultūrinių ry
šiu.

Dėl to, matyt, A. šalčiaus 
straipsnis socialdemokratų 
lyderiams paniką įvarė.

Ar žinote, kad?-
• Akiniai nuo saulės bu

vo žinomi senovės Egipte 
jau prieš 3300,, metų. Aiš
ku, juos .nešiojo tik farao
nas ir jo dvariškiai, nes jie 
kainavo nepaprastai bran
giai. Londono nacionalinia
me muziejuje saugomas 
tokių akinių egzempliorius, 
rastas Tutanchamono kape. 
Akiniai susideda iš poros 

I rudų stiklų, į kuriuos įly-
ocviivo v Ali V7 1V1 u ui nuo ~ ~

siekė per rinkimus didelį lai-: dyta bronzinė vielelė. Šąli“

R. Kento dovana TSRS
PRIEŠ KURĮ LAIKĄ Rockwell Kent, būdamas 

Maskvoje, pranešė, kad jis paaukoja 80 savo kūrinių 
Tarybų Sąjungai.

Kas yra Rockwell Kent?
Vienas įžymiausių JAV tapytojų. Jis jau 78 metų 

amžiaus vyras. Ir Kentas ne tik tapytojas dailininkas— 
jis ir veikėjas, dalyvauja visuomeniniame judėjime, 
kiek gali. Jis—pažangus žmogus, nors JAV Komunistų 
partijai, sako jis pats, nepriklausąs.

Dėl to, kad jis pažangus, kad jis griežtai pasisako 
už taikos išlaikymą pasaulyje, dailininkas yra valdančio
sios klasės ir valdančiųjų sluoksnių paneigtas.

Makartizmo laikais jis buvo senato inkvizitorių te
rorizuotas. , /1

Išsigimėlis Joe McCarthy dailininką buvo pasišau
kęs inkvizicijai, bet Kentas parodė fašistų vadovui, kad 
jis yra žmogus, kad jis su inkvizitoriais nenori turėti jo
kių reikalų ir neturės.

Tik dėl to, kad jis buvo inkvizitorių terorizuotas, 
amerikiniai muziejai, kuriuos valdo turčiai, pradėjo 
dailininką boikotuoti.

Tik pagalvokime: Rockwell Kent buvo pasiūlęs vie
nam muziejui (Maine valstijoje) savo kūrinius, bet mu
ziejaus vadovai, patyrę, jog dailininkas buvo inkvizito
rių terorizuotas, atsisakė juos priimti!

Na, ir dailininkas, apsigalvojęs, nutarė savo vertin
gą, kūrybą atiduoti Tarybų Sąjungos muziejams — mu
ziejams tos šalies, kur dailininkai yra gerbiami, kur jų 
darbai vertinami.

Sakoma, padovanoti Kento kūriniai Tarybų Sąjun
gai yra verti apie $300,000.

mėjimą, iškovojusios daugiau 
kaip vieną trečdalį deputatų 
vietų parlamente. Padidino 
vietų skaičių parlamente Ja
ponijos komunistų partija, 
žymiai padidėjo Japonijos so
cialistų partijos deputatų skai
čius žemuosiuose parlamento 
rūmuose. Kartu demokrati
nio socializmo skaldytojų par
tija, kurios lyderiai iš esmės 
pavirto tiesioginiais Japonijos 
ir Amerikos reakcijos tarnais, 
patyrė skaudų pralaimėjimą.

Vertindamas rinkimų re
zultatus, Japonijos socialistų 
partijos centro vykdomojo 
komiteto narys Ogasa- 
vara pareiškė TASSo kores
pondentui, kad dabar įvyku
sių rinkimų metu japonų tau
ta parėmė kovą prieš J a poni- 
jos-Amerikos “saugumo sutar
tį” ir už neutralumo politiką. 
Japonijos Komunistų partijos 
CK rinkimų klausimų skyriaus 
vedėjas Kamėjama pareiškė, 
jog tas faktas, kad padidėjo 
Komunistų partijos deputatų 
skaičius parlamente ir už JKP 
paduotų balsų skaičius, yra 
didelė pergalė, iškovota ne
paisant 
šmeižto

valdančiųjų sluoksnių 
ir represijų.

TOLSTOJAUS

Polianos sodyba- 
visame 
šiemet

mais yra ir futiliaras.
• Vienai tonai sintetinio 

kaučiuko gauti reikia 3 to
nų grūdų, arba 22 tonų 
bulvių, arba 30 tonų cukri
nių runkelių. Vieton to 1 
t sintetinio kaučiuko gau
nama iš 5 t gamtinių dujų.

• Paprotys nežinomąjį 
asmenį vadinti “NN” kilo 
iš senovės Romos. Tai loty
niško posakio “nomen nes- 
cio” (“nežinomas vardas”), 
pirmosios raidės.

• Lynas, supintas 
tūkstančių žmogaus 
kų, gali pakelti 20 
krovinį.

' • Karai žmonijos 
joje sunaikino turtus, ku
rte skaičiuojami astrono
miniais skaičiais. Šis tur
tas lygiavertis didžiulei 8 
metrų storumo ir 10 tūks
tančių metrų platumo auk
sinei juostai, kuria per pu
siaują galima būtų apjuosti 
visą žemę.

• Liepos 29 dieną Šiaurės 
Amerikos miesto Weins- 
bergo (Ohio, valstijoj) gy
ventojai švenčia savotišką 
šventę. Įsivaizduokite, 
kiekvieneriais metais kaip 
tik tą dieną lyja.. Prade
dant 1870 metais, štai jau 
beveik 100 metų dangus tik 
devynis kartus apgavo 
Weinsbergo gyventojus 
nenudžiugino jų lietumi.

iš 200

tonų

istori-

ir
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LEVO 
MUZIEJUJE

Tarybinėje spaudoj-e skai
tome :

Tūlos srities darbo žmonės 
plačiai pažymi 50-ąsias savo 
didžiojo žemiečio Levo Tols
tojaus mirties metines.

Jasnaja
muziejus yra žinoma 
pasaulyje. Vien tik 
čia buvo daugiau kaip 100 
tūkstančių žmonių. Jų tarpe 
daug lankytojų iš užsienio — 
Europos, Azijos, Amerikos, 
Afrikos šalių.

Muziejuje eksponu o j a m i 
Tolstojaus kūriniai, gauti iš 
Kinijos, Lenkijos, Čekoslova
kijos, Indijos, Prancūzijos, 
JAV ir kitų šalių.

Žakas Diuko atsiuntė “Ka
rą ir taiką'' prancūzų/ kalba 
iš savo asmeninės bibliotekos. 
Vokiečių rašytoja Ana Z e-

šiuo laiku, tai 1960 me
tais, Peru respublikai pre
zidentauja ' Manuel Prado. 
Prezidentai renkami šeše- 
riems metams. Jie čia turi 
didžiulį prezidentūros- palo- 
cių ir parlamento pastatus. 
Tačiau kiek galios turi 
parlamentas^—nežinau.

Atvykau į Limą rugsėjo 
pabaigoj. Neturiu automo
bilio. Taxi per brangus. 
Bušų ir gatvekarių daug. 
Bet nežinant sve t i m a m e 
mieste transportacijos tink
lo, sunku su jais nuvažiuoti 
kur nori. Todėl ir kulniuo
ju pėsčiomis. Turiu miesto 
planą; visuomet žinau, kur 
esu.

Apie aštuntą ryte išeinu 
iš viešbučio. šeštadienis, 
bet miestas tuščias, krau
tuvės uždarytos. Paėjęs 8 
blokus nuo viešbučio, pa
siekiu Plaza de Armas.

Didžiulė aikštė. Gal apie 
pusę kvadratinės mylios 
plotmės. Ją dabina raiz
ginys asfaltuotų takelių, 
kuriuos iš abiejų pusių puo
šia medeliai, žydinti krū
mokšniai ir gėlynai — įvai
rių įvairiausių spalvų. 
Vaizdas tikrojo tropiško 
rojaus — su daugybe kė
džių ir suolelių gėlynuose. 
Visą aikštę juosia plačios 
asfaltuotos gatvės ir gra
žūs pastatai.

Pietuose visą bloką nusi- 
tiesus niūkso Maurų sti
liaus katedra, primenanti 
viduramžių žmonijos buitį. 
Katedroj 16 altorių ir Li
mos įkūrėjo Francisco Pi
zarro karstas. Iš rytų 
aikštę supa baltas prezi
dentūros palocius. Šiaur
rytiniame kampe varinis 
generolas, su aukštai iškel
tu kardu, ant žalvarinio 
arkliuko, kuris piestu sto
vi ant granito pjedestalo. 
Tai Francisco Pizarro. 
Šiaurėje nuo Plaza de Ar
mas didžiuliai granito pa
statai — pašto ir Limos 
savivaldybes rūmai.

Prezidentūros kiemas tu
ri tris didižulius vartus j 
Plaza de Armas, su masy
viomis granito kolonomis ir 
su granite išskaptuotais 
liūtais, tupinčiais ant mar
murinių papėdžių.

Prezidento palocius — 
trijų aukštų guropiško sti
liaus mūrai, su marmuro 
kolonomis, laika n č i o m i s 
skliautus. Jis aptvertas mū
ro ir geležies tvora. Joje 
treji priekiniai vartai, ar
tistiškai išraizgyti sukto
mis geležinėmis štangomis. 
Jų spynos ir zovieskai ka
daise buvę aukso spalvos, 
bet dabar jie verkiančiai 
prašosi dažų.

Prie kiekvienerių vartų 
stovi po 8 kareivius. Jie 
pilnai apginkluoti — kar
dais, revolveriais ir šautu
vais. Jų uniformos tikrai 
vertos dėmesio. Jie dėvi 
pusiau šlaunų blizgančius 
batus, raudonas 
juodus mundierius 
siniais antpečiais 
šuotus-sidabruotus
su didžiule povo plunksna 
viršugalvyje. Tie mažo 
ūgio vyrukai sudaro išvaiz
dą milžiniško galijoto. Jie 
visi mažaūgių indėnų kil
mės, gal tik biskutį virš 5 
pėdų aukščio.

Prie kiekvienos priekinių 
vartų kolonos, ant medinės 
kaladukės, stovi po viršuj 
nupieštą aprengtą kareivį* 
Jis pasirėmęs šautuvu stovi 
lyg negyvas, lyg iškamša, 
puošianti koloną. Kiti trys, 
su šautuvais, vaikštinėja 
šaligatvyje prie vartų, ir

kame dalykas.
“Fiesta”

kelnes, 
su auk- 
ir auk- 
šalmus

VIRŠ 2,000 YRA
gyvačių Rūšių

Pasaulyje yra virš 2,000 
angių-gyvačių rūšių. Jų 
yra mažų, didelių, sausu
mos, vandeninių ir miški
nių.

Jungtinėse Valstijose yra. 
žinoma apie 120 gyvačių 
rūšių, bet iš jųUik keturios 
rūšys pavojingos.

dar trys sukinėjasi palo
ciaus kiemo prievartėje.

Mane taip nustebino tos 
militarinės jėgos demonst
racija, kad aš net pradėjau 
bijotis. Miestas apytuštis. 
Aikštėje irgi žmonių retai 
pasibars^. Manau sau, gal 
čia rengiamasi malšinti 
kokią revoliuciją. Bet ka
dangi aikštėj buvo daugu- 
moją vidurinių mokyklų 
moksleiviai ir šen bei ten 
tvirtas šiauramerik ietis, 
fotografuojantis vartus ir 
juose šalmuotus kareiviu
kus, tai nusprendžiau, kad 
revoliucijos nėra. Vėliau 
aš savo šleiva ispaniška 
kalba užklausiau vieną iš 
stebėtojų,
Jis man atsakė: 
(šventė) paminėjimui ko
kio ten šventojo. Man ūpas 
pasitaisė.

Jau 10-ta valanda ryte. 
Miestą dengia pilkoji mig
la. Žmonių mažai. Tarp 
keleto moksleivių ir aš sto
viu ir žiopsau su jais kar
tu. Manau sau, reikia pa
žiūrėti, kas bus toliau, jei 
jau atvykęs 4,000 mylių nuo 
namų į šį miestą pirmą, o 
gal ir paskutinį kartą.

Lygiai kaip 10:15 vai. 
ryte palociaus kieme pasi
rodė pora batalijonų raite
lių, taipgi spalvingai apsi
rengusių, su povo plunks
nomis šalmuose. Kiekvie
nas jų tupėjo ' kardą prie 
šono, kuris painiojasi balno 
pasagose. Vieną ranka lai
kė žirgo pavadį, antra il
gą lazdą, ant kurios vir
šūnės plevėsavo mažytė 
respublikos vėliavukė. Tų 
lazdų ir vėliayukių , miške 
žėravo sidabriniai Šalmai. 
Užpakalyje raitelių susiri
kiavo platanai pėstininkų, 
kurie buvo^ irgi neprasčiau 
pasipuošę. Tas viskas at
rodė lyg Vytauto rengima
sis į Žalgirio mūšį ar ka
riuomenės vado Raštikio 
vedamasis ulanų pulkas pa
gerbti “tautos vadą” Sme
toną.

Išskiriant oficierių ko
mandas ir arklių patkavų 
taukšėjimą, aikštėj viešpa
tavo tyla. Plačiojoj gatvėj 
priešais palociaus vartus 
rudas šuniukas kažko ten 
šniukštinėjo. Jam tur būt 
rūpėjo surasti didelį kaulą. 
Rikiuote jis neįdomavo.

Iš miesto savivaldybės 
rūmų atvažiavo atviru sto
gu didžiulis automobilis su 
policijos viršininku ir ki
tais miesto činovninkais 
pilnoje savo uniformų pra
šmatnybėje.

Vienas perunukas (peru- 
viečiai vadina save “peru- 
anos,” tai lietuviškai aš’ 
juos vadinsiu perunukais) 
išsiskyrė iš ten buvusių 
policijos atsarginių rikiuo
tės ir, lyg žąsinas, aukštai 
į priekį mesdamas savo 
trumpas kojytes, pradėjo 
maršuoti link policijos vir
šininko automobilio išduoti 
raportą. Bet jo ilgas kar
das susipainiojo jam tarpu- 
kojyje, ir visu penkių pė
dų aukščiu perunukas ke- 
verkš ant grindinio. Rudas 
šuniukas, tos katastrofos 
išsigandęs, vamptelėjo kelis 
kartus ir pabėgo. Didžiū
nai sėdėjo automobilyje, 
nuduodami to įvykio nema
tą. Perunukus pašoko ant 
kojų ir baigė žingsniuoti 
prie policijos viršininko 
automobilio. Viršin i n k a s 
pašoko ant kojų ir stačias 
automobilyje priėmė rapor
tą. Jei tuokart automobi
lis būtų truktelėjęs pirmyn,

tai ir policijos viršininkui 
būtų buvę keverkšt. *

Mane .paėmė toks durnas 
juokas, kad aš net pusgar
siai pradėjau juoktis. Po
ra šeštaskyrių mokinių, sto
vinčių priešais, pažiūrėjo į 
mane su panieka. Jie tur
būt pamanė, kas čia do per 
juokas, kad šuniuką išgąz- 
dino.

Jau 11-ta valanda pil
kojo ryto. Laukiame to
liau. Sugaudė trimitai. Pa
sigirdo oficierių komandos. 
Iš prezidentūros kiemo pir
miausia išjojo du pulkai 
raitelių. Paskui juos išva
žiuoja gėlėmis išdabinta 
karieta, traukiama keturių 
baltų arklių. Prie kiekvie
no karietos kampo joja po 
šauniai aprengtą raitelį. 
Karietoj sėdi 4 vyrai, lai
vyno oficierių uniformose. 
Jie dėvi baltadugnes, sidab
ruotais kazirkais kepure^. 
Ant jų pečių auksiniai ant
pečiai, jų mėlynos mundie- 
ros išvedžiotos auksinėmis 
pinėmis. Vienas jų turėjo 
ant krūtinės tiek medalių ir 
visokių ordinų, iš kurių tik 
jo nosis tesimatė. Jis savo 
ordinais pralenkė net ir 
buvusį Goeringą. Tai tur 
būt buvo prezidentas Pra
do. Kiti trys buvo taip 
pat gražiose uniformose, 
su kiek mažiau ordinų. Jie 
tur būt buvo prezidento ad
jutantai, o gal švogeriai- 
ministrai. Paskui prezi
dento karietą maršavo po
ra platūnų pėstininkų. Na, 
ir ta visa procesija traukė 
vakarų link apytušte gatve, 
vadinama Jiron Carabaja, 
į San Martin aikštę, kuri 
randasi apie kilometrą riuo 
Plaza de Armas.

kuliŪtįbjA atgal į savo 
viešbutį, bet jau kita g&’f- 
ve. Man pasidarė net; ir 
keista ir pikta, kad Peru 
prezidentas toks militarin- 
gas. Gal ir diktatorius.:

Grįžęs į viešbutį, pasa
koju tą viską viešbučio pa
tarnautojui, kuris moka 
angliškai. Klausiu, argi iš- 
tikrųjų tas jų prezidentas 
yra toks militaristas ir pa
sipūtėlis diktatorius? Jis 
nusijuokė ir atsakė, kad 
nieko panašaus. Jų prezi
dentas esąs geras politikas 
ir pusėtinai demokratiškas. 
Bet perunukai dar iš gilios 
indėnų praeities turi būdą, 
kuris traukią prie įvairia
spalvių uniformų ir žibu
čių, todėl prezidentas Pra
do, progai pasitaikius, ir 
bando perunukus patenkin
ti, pademonstruoja milita- 
rizmą. Bet karo atveju 
kažin ar tie visi generolai 
nesulįstų po šluota.

Tiek to. Atsibodo jau ra
šyti tas smulkmenas. Ry
toj gal ką rimtesnio pama
tysiu, ir rimčiau pakalbėsi
me. Bevardis

Italijoje stato 
Darbo palečių

Milanas. — Milane yra 
statomas Darbo palocius, 
kuris bus atidarytas 1961 
metais gegužės 1 dieną. Pa
locius bus vienas iš gražiau
sių pastatų ir turės 19,000,- 
OOOkubiškų pėdų vidaus er
dvę.

Darbo palociaus atidary
me dalyvaus iš visų šalių 
darbininkų unijų delegaci
jos. Sekamais metais su
kaks 100 metų nuo įsisteigi- 
mo Italijos centralizuotos 
valstybės. 1861 metais kovo 
17 dieną Milane buvo pa
skelbta kova už Italijos ap- 
vienijimą.
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Iš kur atsirado žodis ‘‘Lietuva** ATVIRAI KALBANT

s

Daugelio kraštų pavadi
nimai yra seni. Tiesa, esti 
šalių, kurių vardai nėra 
tokie seni, ir mes gerai ži
nome, iš kur ir kada jie at
sirado. Pavyzdžiui, niekam 
nekyla abejonės dėl Ameri
kos žemyno pavadinimo. 
1451-1512 metais gyveno 
pirklys Amerigo Vespuči. 
Jis buvo gimęs Italijos 
mieste Florencijoje ir la
bai mėgo keliauti. Keletą 
kartų Amerigo Vespuči 
plaukiojo Amerikos žemy
no pakrantėmis ir labai 
įdomiai aprašė keliones sa
vo laiškuose. Šie laiškai 
buvo atspausdinti ir jų au
torių taip išgarsino, kad 
1507 m. vienoje knygoje 
Kristupo Kolumbo 1492 m. 
antrasis žemynas Amerigo 
Vespuči garbei pavadintas 
Amerikos vardu. 1512 m. 
Vokietijos mieste Kelne iš- 

K leidžiamas žemėlapis, ku
riame lotyniškai užrašoma 
TERRA AMERICA (A- 
merikos žemė). Amerikos 
atradėjui Kolumbui pagerb
ti 1861 m. viena Pietų A- 
merikos valstybė buvo pa
vadinta Kolumbija.

Iki šiol mokslininkams ži
nomuose doku m e n t u o s e 
Lietuva pirmą kartą mi
nima jau 1009 m. Štai kas 
rašoma anuose Lietuvos 
“metrikuose”: “1009 m. 
šventas Brunonas, kuris 
vadinamas Bonifacijus, ar
kivyskupas ir vienuolis, 
antrais savo atsivertimo 

metais Rusijos ir Lietuvos 
pasienyje, pagonių trenk
tas į galvą, su 18 saviškių 
vasario 23 d. nukeliavo į 
dangų.” Čia pasakojama, 
kaip laisvę mylintys pago
niai lietuviai pasitiko į jų 
kraštą atvykusius neprašy
tus svečius skelbti “dievo 
žodžio.” Minėtas dokumen
tas parašytas lotynų kalba. 
Tiek šis, tiek ir kiti vėles
ni r u s ų dokumentai rodo, 
kad jau tada mūsų krašto 
pavadinimas buvo ištaria
mas kaip ir šiandien. Ta
čiau iš kur šis žodis atsi
rado, kodėl mūsų kraštą 
vietiniai gyventojai ar jų 
kaimynai pavadino LIE
TUVA?

Šiuo klausimu būta Įvai
riausių nuomonių, ir kol 
kas sunku nupsręsti, kuri 
jų teisingiausia. Vieni tei
gė, kad LIETUVA kilusi iš 
žodžio lėtas, nes lietuviai 
esą lėto būdo žmonės. Kiti 
sakė, kad LIETUVA — tai 
lietaus šalis.

Mėginta Lietuvos vardą 
sieti su lotynų kalbos žo
džiu LITUS (jūros kraštas, 
kraštas prie jūros). Tačiau 
paskutiniu metu vis dau
giau atsiranda balsų, kad 
Lietuvos vardas kilęs iš 
upės pavadinimo. Netoli 
Rusnės į Nemuną įteka 
LEITĖS upė. Iš tokio upės 
vardo galėjęs atsirasti ir 
žodis LIETUVA, mat, lie
tuvių kalboje dvibalsis EI

kartais kaitaliojasi su dvi
balsiu IE. Pavyzdžiui, ša
lia ŠVEISTI yra žodis 
ŠVIESTI, šalia LEISTI 
yra LIESTI... Kyla abejo
nių, kaip mažos upelės var
du galėjo pavadinti visą 
kraštą, juk tokį upės vardą 
težinojo netoli jos gyvenan
tieji žmonės. Čia galėjo bū
ti dvejaip. Pirm i a u šia, 
LIETUVA galėjo vadintis 
tik mažutė teritorija, ei
nanti tik anos upelės pa
krantėmis, o vėliau tokiu 
vardu buvęs pavadintas ir 
visas kraštas. Pagaliau upių 
vardai keičiasi, ir anuo 
vardu žiloje senovėje galė
jo vadintis kuri nors dides
nė Lietuvos upė. Pavyz
džiui, lenku mokslininkas z u
Janas Otrembskis mano, 
kad tokiu vardu galėjęs va
dintis pats mūsų upių ka
ralius Nemunas. Štai jo 
prielaidai tartum pritartų 
ant Nemuno kranto stovin
čio Alytaus miesto pavadi
nimas, kuris, kaip matome, 
šiek tiek primena LIETU- 
VOS ir LEITĖS vardus. 
Žinoma, įrodyti tai kol 
kas neįmanoma, bet, kad 
Lietuvos vardas kilęs iš 
upės pavadinimo, labai ga
limas daiktas. O šios upės 
vardas būtų giminingas su 
lietuviu kalbos žodžiai - 
lieti; lyti, laistyti.

A. Sa ba liauskas, 
filologijos mokslų kandidatas 

(Iš “Pionieriaus”)

Pirm europiečių atsibas- 
tymo į Kongo, kongiečiai 
turėjo savo valdžią, savo 
karaliukus, savo tradici
jas ir savotišką kultūrą. 
Apie tai kolonizatoriai da
bar mažiausia nori kalbėti. 
Nors medžiojimas vergų ir 
prekiavimas jais Afrikos 
pakraščiais prasidėjo pa
baigoje šešiolikto šimtme
čio, bet tyrinėjimas vidinės 
Afrikos teritorijos prasidė
jo tik apie pradžią devy
nioliktojo šimtmečio.

New Yorko “Herald” lei
dėjas J. G. Bennett pasiun
tė H. M. Stanley surasti 
Afrikoje užstrigusį anglų 
tyrinėtoją Livingstoną, ku
rį jis surado 1871 metais. 
Stanley gimimu buvo wel- 
shas, bet, atvykęs į JAV, 
patapo jų piliečiu.

Kol surado Livingstoną, 
jis nemažai pasibastė po 
Afrikos teritoriją ir nema
žai apie ją rašė. Jam su
grįžus iš Afrikos, jį pasiga
vo garbėtroška ir lobių ieš
kotojas Belgijos karalius 
Leopoldas antrasis.

Stanley grįžo į Afriką su 
gerai prirengta ekspedici
ja ir per trejus metus ty
rinėjo upės Kongo ir jos 
teritoriją, kuri po tam tik
rų pasitarimų su kitomis 
Europos karališkomis val
džiomis ir apibrėžimu įta
kos zonų Afrikoje, Stanley 
ištyrinėta Kongo teritorija 
buvo atiduota Leopoldui į 
privačią nuosavybę.

Kongo teritorija yra di

desnė už visą Vakarų Eu
ropą ir turi 12,000,000 gy
ventojų, iš kurių apie 60,- 
000 yra baltųjų. Karaliui 
Leopoldui pradėjus eksploa
tuoti Kongo, vyriausios, 
šalia kitų, tuo laiku eks
porto vertybės buvo: guma 
ir dramblio kaulai, vyriau
siai — iltys.

Leopoldo perdėtiniai įve
dė Kongon vergišką tvar
ką. Jie žiauriausiomis prie
monėmis varė kongiečius už 
dyką dirbti. Nustatinėjo 
jiems kvotas darbo ir, kurie 
neįstengė išpildyti kvotų, 
tiems kapojo rankas ir ko
jas, ir kitaip kankino, ža
lojo kūnus. Nukirstas ran
kas užveizdos, sumetę į 
pintines, atnešdavo savo 
viršininkams įrodymui at
likimo savo pareigų. Prie 
to, tos nukirstos rankos ir 
kojos buvo sūdomos ir rū
komos, kad negestų, ir lai
komos viešose vietose įbau
ginimui k o n g i e č ių, kad 
stropiau dirbtų.

Iš 20,000,000 ten buvu
sių gyventojų, per trumpą 
laiką ten liko tik 12,000,- 
000. Virš 8,000,000 kon- 
giečių žuvo civil i z u o t o , 
k r i k šč joniškojo karaliaus 
lobiu dėka. 

L,

Paskutiniais metais devy
nioliktojo šimtmečio, besai
kio išnaudojimo, kankinimų 
ir žudynių vykdymo Kon
ge, pradėjo pasiekti civili
zuoto - humanitarinio pa
saulio ausis. Visur prade- 

jo siausti pasipiktinimo au
dra, pasekmė, kurios kara
lius Leopoldas buvo pri
verstas atsisakyti didžiai 
pelningos nuosavybės. Nu 
siplovimui savo sąžinės ir 
įrodymui savo karališko 
garbingumo jis pasiūlė tas 
valdas Belgijos valdžiai, 
kurios karaliumi jis pats 
buvo. Belgijos parlamen
tas su tam tikromis rezer
vacijomis tą dovaną priė
mė ir valdė Kongo iki šiol.

Nors po perversmo ka
nibališki mėsinėjimai Kon
go pasibaigė, bet priversti
nas darbas dar ilgam pasi
liko. Kiek Leopoldas ir jo 
palikonys iš Kongo išplėšė 
turtų, niekas nežino, nes 
jis niekam jokių atskaitų 
nedavė.

Va ištrauka iš poeto V. 
Lindsay eilėraščio, parašy
to po Leopoldo mirties:
Ar girdite kliksmą sielos Leojroldo, 
Degančios pekloj už berniuk!) 

kančias ?
Ar girdit džiaugsmingą ten 

juoką velnio, 
Sukant, kapojant jo sielos rankas?..

Sekančiam straipsnyje 
duosiu apybraižą apie da
bartinių laikų ten esamą 
ekonominę padėtį.

A rė jas

Maskva. — Tarybų Są
junga pradėjo įrengti didelį 
orlaukį prie Donodėjavo, 25 
mylios į pietus nuo Mask
vos. Jau tiesia naujus ce
mento kelius lėktuvų nusi
leidimui. Jie bus ilgi, tad 
patenkins didžiulius “Tu
ll 4” lėktuvus.

Thanksgiving diena 
ir kalakutai

Kiekvieneriais metais 
Jungtinių Valstijų gyven
tojai lapkrityje švenčia Pa
dėkų dreną. Tai liekana nuę, 
pirmųjų baltųjų žmonių 
apsigyvenimo A m e r ikoje. 
Pirmu kartu pilgrimai tą 
dieną šventė 1621 metais 
Providence mieste.

Per Thanksgiving dieną 
amerikiečiai valgo kalaku
tieną. Sakoma, kad 1960 
metais, laukiant šios die
nos, mūsų šalyje buvo už
auginta 82,000,000 kalaku
tų.

Didžiausią kalakutų far- 
mą turi F. J. Jaindl, ne
toli Allentown, Pa. Per 
metus jis užaugina virš 
200,000 kalakutų. Jis sa
kė, kad mašinos per 28 pa
ras išperi jaunus kalakutu- 
kus.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė pirm Thanksgiv
ing dienos, pirko beveik po 
svarą kalakutienos kiekvie- 
n a m žmogui, tarnaujan
čiam militarinėse jėgose.

VIETON ŽEBENKŠTĖS— 
PAGAVO ARĄ

Maine valstijoje famerys 
A. Conley pastatė spąstus 
dėl žebenkščių, bet atėjęs 
rado baltagalvį arą tokį, 
koks yra JAV simboliu. A.- 
ras turėjo septynias pėdas 
nuo vieno sparno galo iki 
kito. Conley paleido arą ir 
palinkėjo laimės.

Laisvoji mintis Lietuvoje 
turi gilias šaknis. Jau nuo 
seno liaudies pažiūros nea
titikdavo bažnyčios reikala
vimų. Tai patvirtina gau
sūs istoriniai faktai, lietu
vių liaudies tautosaka, lite
ratūros paminklai.

Prisipažinimus dėl mūsų 
tautos “dievotumo” mes 
jau randame pirmosios lie
tuviškos knygos M. Mažvy
do “Katekizmo” (1547 m.) 
prakalboje. Joje rašoma, 
kad “nepažįstanti jokio die
votumo ir krikščionių reli
gijos yra mūsų tauta”. Bet 
tai ne vienintelis to šimt
mečio atviras prisipažini
mas. Štai J. Bretkūno “Pos
tilėje” (1591 m.) taip pat 
pastebima, kad ‘Kuometu 
reikia bažnyčion eiti, eit 
žmonės karčiamosna (...) 
Kada reik melstisi į dievą, 
tad žmonės durnieji, keik 
ir pakalb patį dievą..”

Būdavo valstiečių, kurie 
nekrikštydavo savo vaikų, 
nesituokdavo bažnyči o j e. 
Feodalai, suinteresuoti tau
tą palaikyti tamsoje, turėjo 
grasinimais ir bausmėmis 
priversti žmones vykdyti 
religines apeigas. Vilniaus 
vyskupas V. Protasevičius, 
matydamas, kad vieniems 
bus sunku kovoti prieš nu
krypimus nuo katalikų ti
kybos, 1589 m. pakvietė iš 
Vakarų Europos jėzuitus.

Net toks užkietėjęs kata
likas, kaip vyskupas Motie
jus Valančius rašė, kad 
XVII amžiaus pradžioje 
“Panevėžio paviete, neku
riu valsčių žmonės, taip bu
vo išgudrėję ir pasileidę, 
jog klebonai vos per vyres
nybę begaliejo priversti 
juos, kad bent metuose 
kartą eitų prie kunigo, 
bent šiek tiek katalikiškai 
elgtųsi”.

M. Valančius pripažino ir 
pateikė pavyzdžių, kai at
skilusius nuo bažnyčios ap
šaukdavo eretikais, žyniais, 
burtini n k a i s, raganiais,

Šimtmečius Lietuvoje gyvavo laisvoji mintis
juos kankindavo, o po to i ti, o juo katras iš tų tarnų 
sudegindavo ant laužų. Bet Voltero daugiau sumanė 
visa tai neįbaugino geriau- prieš Dievą tauzyti, juoba 
šiųjų Lietuvos žmonių. O taries esąs mandresniu ir 

buklesniu. Daug tų bedie
vių be kunigo išmirė, o

kaip tik atvirkščiai: prasi
dėjo sąmoningas pasiprie
šinimas bažnyčiai. Pradi- 

! ninku buvo Kazimieras 
Lyščinskis. Už savo ateisti
nes pažiūras jis buvo jėzu
itų ir Vilniaus vyskupo K. 
Bžostovskio iniciatyva ap
kaltintas ir 1689 m. Varšu
voje sudegintas ant laužo.

K. Lyščinskio raštų neiš
liko — jie taip pat buvo su
deginti. Bet iš teismo me
džiagos matyti, kad jo 260 
lapų veikalas buvo ateisti
nis traktatas. Ten aiškina
ma: mokslas yra geriausias 
išminties mokytojas, religi- 
jo nėra tiesos šaltinis, bib
lija nėra dieviškos kilmės, 
o ją sudaro tik mitai ir pa
sakos, dievo nėra. Kristus 
nebuvo dievas, nėra nemir
tingos sielos ir pomirtinio 
gyvenimo, anapusis pasau
lis yra tiktai fantazija, 
pragaras — tai tiktai pra
simanymas žmonėms gąs
dinti ir t.t.

K. Lyščinskis buvo nužu
dytas. Bet pažangios anti- 
klerikalinės pažiūros ir to
liau plito tautoje. Jos pra
siskverbdavo net j katali
kiškosios reakcijos centrą 
—Vilniaus jėzuitų akade
miją, kur studentai neretai 
pašiepdavo ir kritikuodavo 
katalikų religijos dogmas.

XVIII amžiuje Lietuvoje 
paplito Francūzijoje pasiro
džiusi materialistinė anti- 
klerikalinė švietėjiška lite
ratūra. Apie didelį šios lite
ratūros poveikį rašė vysku
pas M. Valančius: “Pra
džioje devynioliktojo am
žiaus diduomenė dar minė
dama prancūzų raštininkų 
maklorstvas, griebė tyčio
tis iš kunigų, užmetinėti 
jiems ir stigavotis apie 
daiktus tikėjimą; maž te- 
skaitę griebė daug biloti 
apie raštą šventą ir tą peik- 

klebonus, nevadinant atva
žiavusius, išginė”.

Žinoma, tai nereiškia, 
kad Lietuvos bajorai, neat- 
likinėjanti-eji bažn y t i n i ų 
apeigų, religiją ir bažnyčią 
visiškai atmetė. Religija 
buvo reikalinga kaip įran
kis liaudies masėms išnau
doti. “Nei daugybė rašytų 
įstatymų, nei daugybė bud
rių magistratyrų, — išreiš
kė diduomenės pažiūras 
Iraku vaivadijos atstovas 
Ignas Savickis, * kalbėda
mas seime apie priemones 
valstiečių bruzdėjim a m s 
malšinti, — nepajėgė tiek 
nuveikti, kiek kunigas iš
mintingais ir maloniais pa
mokymais gali padaryti tuo 
metu, kada žmogus, romus 
ir’ klusnus, ateina klūpoda
mas pasiteisinti prieš die
vą dėl savo veiksmų”.

XVIII amž. materialisti
nių pažiūrų židiniu Lietu
voje tapo Vyriausioji mo
kykla (Vilniaus universite
tas). Čia dirbo žymūs gam
tos mokslų specialistai bo
tanikai Žiliberas ir Fiorste- 
ris, fiziologas ir anatomas 
Bisis, astronomas Počiobu- 
tas, matematikas Sniadec
kis ir kt. Veterinarijos ir 
lyginamosios anatomij o s 
profesorius Liudvikas Bo- 
janus buvo evoliuciios teo
rijos pradininkas Vilniaus 
universitete. Jono Emanue
lio Žilibero mokslinė veikla 
botanikos srityje nesideri
no su teologų doktrinomis, 
todėl bažnyčios pareigūnai 
apšaukė ją bedieviška. Ku
nigai ir vienuoliai panašiai 
traktavo ir Stepo Bisio 
mokslinį veikalą apie kaltū
ną. Šių mokslininkų nepa
vadintume ateistais, tačiau 
jų veikalai, kuriuose aiškiai 
reiškėsi materialistinės pa

žiūros, suvaidino didžiulį 
vaidmenį Lietuvos pažan
giosios minties vystymosi 
istorijoje.

Beaugančioje lietuvių lite
ratūroje irgi randame bau
džiavinės santvarkos ir 
dvasininkijos pasmerkimo. 
Antanas Klementas (1756- 
1823 m.) rašė apie Lietu
vos žemdirbį: "
Jis bijo viršaičio, klebono, tijūno, 
Valdytojo, ūkvedžio, pikto seniūno... 
švelnesnė jam, rodosi, žemė šiaurinė, 
šiaurusis Sibiras, Kamčiatka ledinė. 
Nei savo tauta skriaudomis jkyrėjus: 
Seniūnas, klebonas ir duoklių rinkėjas.

Vienas žymiausių XIX a. 
pradžioje demokra tinęs 
krypties lietuvių rašytojas 
Dionizas Poška- (1757-1830 
m.), kai kuriose epigramo
se ir satyriniuose eilėraš
čiuose išreiškė skepticizmą 
religijos atžvilgiu. Poška 
pabrėžė mužiko padėtį, ku
rio niekas neužtaria — nei 
dievas, nei caras:
Pirmas did aukštai, 

o antras did toli gyvena, 
Dėl to nedalia verksmai

mužiko nei vieno, 
Dėl to anie nežino mūsų raudojimo 
ir nelaisvoj nelaisvėj

sunkių kentėjimų.

O lietuvių liaudies dai
nius Antanas Strazdas ra
šė, kad kunigai ne tik neuž
taria vargšų žmonių, bet ir 
patys juos “kasdien pešio
ja”. A. Strazdas buvo tos 
nuomonės, jog ponų ir ku
nigų laukia bendras liki
mas, kad tiek vieni, tiek ki
ti neužilgo susilauks savo 
galo, nes

Nebeilgos jau adynos, 
Aš jum tas nešu navynas: 
Jaii prikalta daug yr plieno, 
Nebetoli jau ta diena, 
Kai iš jų nebus ne vieno.

Religijos kritikoje žymų 
vaidmenį suvaidino žymu
sis Lietuvos liaudies švietė
jas, literatas ir istorikas 
Simonas Daukantas. Jis nu
rodė, kad dvasininkai tiky
bą panaudojo savo valdžiai 
stiprinti: “Kunigai turėjo 
tikybą už pragumą, kuriuo- 
mi svietą gorino, gandino 

dėl sugurinimo ir sukruti
nimo žmogaus mentos ir dėl 
būtino sau paklusnumo”.

Kunigai, kaip ir ponai, 
paniekino lietuvių kalbą, 
kurią “per tūkstančius me
tų išsaugojo tik prasti žmo
nės”. S. Daukantas atsklei
dė melagingus prasimany
mus katalikiškųjų istorikų, 
siekiančių pateisinti ir pa
gražinti kryžiuočių žvėriš
kumus Lietuvoje. Jis paro
dė Kryžiuočių ordino plėši- 
kiškumą ir žiaurumą. Įro
dinėjo, kad kryžiuočiai, 
užsimovę “ličyną krikščio
niškos tikybos”, popiežiaus 
laiminami, plėšikavo ir žu
dė žmones Lietuvoje.

Visų šių XIX amžiaus 
pirmosios pusės Lietuvos 
kultūros veikėjų katalikų 
bažnyčios apibūdinimai yra 
vertingas puslapis Lietuvos 
priešakinės visu o m e n ė s 
minties vystymosi istorijo
je.

Antroje XIX amžiaus 
pusėje Lietuvoje sustiprė
jo antifeodalinis valstiečių 
judėjimas. Visuon^enin ė s 
minties vystymosi' naujo 
etapo pradžia susijusi su 
1859—1861 m. revoliucine 
situacija Rusijoje. Valstie
čių judėjimas 1863 metų 
pradžioje išsiliejo į atvirą 
sukilimą, kuris apėmė visą 
Lietuvą.

Antanas Mackev i č i u s 
(1826—1863), Z. Sierakaus
ko ir K. Kalinausko bend
ražygis, revoliucinis demo
kratas, sukilimo vadovas, 
demaskavo grobuon i š k ą 
1861 m. reformos pobūdį. 
Jis skelbė, kad baudžiavinė 
santvarka yra liaudžiai 
priešiška ir kad, tik sukili
mo keliu nuvertus dvari
ninkų jungą, galima bus 
atiduoti žemę liaudžiai. Jis 
viešai pasmerkė tuos dva
siškius, kurie visaip padėjo 
nuslopinti valstiečių sukili
mą. Jis skelbė, kad dvasi
ninkija, šliaužiojanti prie 
šlėktų kojų, yra dvarininkų 
ii caro pagalbininkė.

Lietuvos ateistinės min
ties vystymasis žymiai pa
gyvėjo paskutiniais XIX a. 
dešimtmečiais ir XX a pra
džioje. Tuo metu Lietuvoje, 
jau pradėjo vystytis kapi
talizmas. Dėl žiaurios ca
rizmo reakcijos sustiprėjo 
klasių kova. XIX a. pabai
goje prasidėjo naujas liau
dies išsivadavimo kovos 
etapas. Liaudis kovojo dė) 
carinės monarchijos nuver
timo, dvarininkiškosios že
mėvaldos ir nacionalinės 
priespaudos panaikinimo.

To meto kultūros veikėjų 
socialinės-politinės, o tai} 
pat ateistinės pažiūros ne 
buvo vieningos. Laisvama 
mai buržuaziniai liberali 
niai ideologai Basanavičius 
Kudirka, Vileišis ir kiti sie
kė susitarimo ir bendradar 
biavimo su kunigija dė’ 
bendrų lietuviškos buržua 
zijos interesų. Jis kritikaw 
kunigiją, kad ją apvalyti 
nuo archaizmo, nuo per 
daug aptriušusių liaudžia 
kvailinti priemonių.

Ši liberalinė religijos kri 
tika neprilygo to meto de
mokratinės krypties veikė
jų J. Biliūno, S. Matulaičio, 
iš dalies J. Adomaičio-Šer
no ir kt. ateizmui. Jei libe
ralai kritikavo religiją, ne
liesdami jos esmės, tai de
mokratinės krypties veikė
jai ateistai nagrinėjo religi 
jos kilmę ir tolimesnį vys
tymąsi, religijos ir mokslo 
priešingumą, religijos ir 
bažnyčios vaidmenį visuo
meniniame gyvenime, reli
gijos prietarų įveikimo ke
lius ir t.t.

Jie aiškino: pasaulis yra 
amžinas, materialus ir pa
žinus,nėra jokių antgamti
nių jėgų, dievo, nemirtin
gos sielos: visus procesus 
ir reiškinius sukelia gamti
nės priežastys; nebuvo ir 
nėra jokių stebuklų; religi
niai vaizdiniai yra žemiš
kos kilmės — žmonių fanta
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zijos produktas; kunigija 
yra viešpataujančių sluoks
nių įrankis mokyti engia
muosius paklusnumo.

To meto Lietuvos ateiz- , 
mas nepakilo aukščiau už j 
ikimarksistinį ateizmą. To 
meto Lietuvos ateistai ne
suprato religijos socialinių 
šaknų. Religijos atsiradimą 
ir gyvavimą jie vedė iš 
žmonių tamsumo ir apgaų- . 
Hugos kunigų veiklos. Jie 
klaidingai galvojo, kad re- i 
Hgiją galima įveikti švieti
mu.

Ribota šios rūšies ateiz- 
ną ir buržuazinės diktatū
ros metais Lietuvoje propa
gavo Jono Šliupo sukurta 
aisvamanių etinė draugiją. 

M draugija skelbė, jog gali
na, išlaikant kapitalistinę 
•santvarką, padaryti galą 
'eliginiams prietarams. Vi
suomenė buvo skirstoma \ 
mgal tai, kas tiki ir kas 
metiki į dievą, (tikinčiuo- 
nus laiko reakcingais, o į 
•'etikinčiuosius — pažan- » 
dais žmonėmis). Visa tai 
baldė darbininkų klasę ir | 
ilpnino Lietuvos liaudies ;į 
■ova prieš kapitalizmą, pa- 
aikanti religiją.

Įžymiųjų mūsų praeities ■' 
ateistų darbai ir jų kova 
prieš religija turi dideles j 
reikšmės ir šiandieną. Jie 
paruošė dirvą paplisti Lie
tuvoje tikrai mokslinei ate- • 
'izmo teorijai, kuri susifor
mavo dialektinio ir istori
nio materializmo pagrindu . 
h" pradėjo naują erą kovo- ' 
ie prieš religiją. f

J. Barzdaitis
Vilniaus Valstybinio uni- į 
versiteto vyr. dėstytojas

T. SĄJUNGA JAU. TURI ‘ 
GERIAUSIŲ RAKETŲ ! 
Maskva. — Buvo pami- I 

nėta artilerijos diena. Mar- i 
šąląs Vasilius Kazakovas ! 
rašė dienraštyje “Izvesti- ( 
ja”, kad Tarybų Sąjunga ’ 
turi geriausią pasaulyje ar
tileriją ir, jos tarpe, rakė- | 
tas. > 1 s
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ROJŪS MIZARA

ALYTUJ, DZŪKIJOS SOSTINĖJ
kukurūzai; man pačiam nė, apie 100 metų senutė, 
prie jų auginimo teko 
dirbti. Jie užaugdavo dide-

ne

kokie 
rajone

(IŠ užrašiį;)
(Tąsa)

— Betgi mums rūpi 
tik pats Alytus; mums rū
pi ir tai, kas aplink jį: ma
žesni miesteliai, įeiną į Aly
taus rajono ribas, o svar
biausia: kolūkiai. Atsimin
kite, Lietuva dar vis žemės 
ūkio šalis, nors pramonė 
sparčiai plečiasi, auga.

Kai užklausiau, 
kolūkiai Alytaus 
“geriausiai stovi,”
man tuojau įvardijo jų eilę, 
bet aš jų pavadinimų ne
atsimenu, nes vietą j-e nc- 
užsi rašiau.

Aš kilau eiti. Pirminin
kas J. Gibas pasisiūlė ma
ne pavėžėti į Vidzgirio miš
ką, kur ilsisi nacių nukan
kintų 60 tūkstančių tary
binių žmonių. Pasiūlymą 
mielai priėmiau.

Vidzgirio miškas visai 
arti Alytaus. Tai nepapras
tai įspūdingas miškas, pil
nas šimtamečių ąžuolų, di
džiulių aukštų pušių.

Netrukus mes pasiekėme 
vietas, kur naciai kankino 
ir žudė tarybinius karius 
ir civilinius žmones. Jiems 
čia pastatyti pamin k 1 a i, 
obeliskai.

Miškas tyliai ošė. Paukš
čių čiulbėjimas taipgi man 
girdėjosi liūdnas.

Palenkę galvas valandėlę 
skendėjome tyloje. Mes gi 
stovėjome vietoje, kur vy
ko vienos iš baisiausių žmo
nių — nekaltų žmonių, vy
rų, moterių vaikų ir kūdi
kių — žudynės. Pagaliau, 
išsitraukęs iš kišenės blok
notą, užsirašiau paminkle 
įrėžtus žodžius:

čia vokiškieji okupantai ir buržu
aziniai nacionalistai 1941-1944 me
tais žvėriškai išžudė 60,000 taikų 
tarybinių piliečių, vaikų, moterų ir 
senelių.

Lietuvos KP Alytaus 
rajono komitetas ir rajono 
vykdomasis komitetas 
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Vidzgirio miškas Lietu
vos žmonėms visuomet bus 
šventas.

Grįždami iš Vidzgirio 
miško sustojome Alytaus 
Rajono Kultūros namuose, 
aukštų medžių apsuptuose. 
Vytautas Stanionis apve
džiojo mane po sales, aiš
kindamas, kiek jau daug 
šiuose namuose buvo pa
siekta, vystant lietuvių 
kultūrą ir meną, ir kokie 
planai nustatyti ateičiai. 
Apdovanojo jis mane ir 
keletu įdomių fotonuotrau
kų, Dzūkiją vaizduojančių.

J. Gibas pridėjo dar ir 
tai: galimas daiktas,'kad 
Alytus ilgainiui pataps ir 
kurortiniu miestu, nes vi
sai arti jo, Nemunaityje, su 300 baudžiauninkų pa
yra surasta daug vertingų dovanojo tūlam savo gene- 
mineralinių vandens šalti- rolui Farzeniui, gi 1796 m. 
nių.

Taręs Dainavos sostinei 
ir geriesiems draugams 
“good bye,” vykau toliau, 
link Makniūnų, link Savi
lionių, link Ryliškių ir Mi- 
žonių.

Makniūnus tuojau atpa-l 19-ojo amžiaus gale dva- 
žinau iš dar užsilikusio bu-'re buvo įsteigtas bravoras 
vusio dvaro kluono, statyto degtinei gaminti. Pusdy- 
prieš daugiau kaip 50 me- kiai dirbo valstiečiai bra- 
tų. Gerai atsimenu, kai jį 
statė, nes prie statybos dir
bo ir mano tėvas. Čia se
niau buvo senas kluonas— 
j i s sudegė, ir apylinkes 
biedniokai tuomet šnekėjo: 
“Gerai, kad supleškėjo, sta
tant naują, galėsime kapei
ką kitą užsidirbti”...

Bet anksčiau negu pri
važiavome senąjį kluoną, 
pastebėjau vykstant dideles 
statybas: kolūkis statosi 
erdvią, moderninę karvidę 
ir kitus pastatus.

Nurodžiau šoferiui, kur 
sukti: į tą vietą, kur se
niau buvo Makniūnų dva
ro rūmai, palei sodą. Rū
mų vietoje stovi kitas me
dinis pastatas: rajoniniai 
kultūros namai ir kolūkio 
raštine.

Išlipęs iš mašinos, dai
rausi. Ta pati ir ne ta pa
ti vieta! Išlikęs senas dva
ro kluonas, išlikęs vienas 
didelis tvartas—iš akmens 
statytas,—kur kadaise bu
vo degtinės varykla, o vė
liau, mano laikais, dvaro 
karvide, — išlikęs, rodosi, 
dar vienas ar du pastatai, 
seniau, prieš daugiau kaip 
50 metų statyth^Krtų pa
statu, mano laikais buvu- 
siu, jau nebėra: sudeginti 
arba “šiaip sau” sugriauti. 
Toliau matosi eilė naujų 
pastatų — tai kolūkiečių 
gyvenamieji namai.

Dabar, šiame buvusiame 
Makniūnų dvare, yra “Ta
i’ y b i n i o artojo” kolūkio 
centras. Einu į jo raštinę. 
Randu dvi mergaites. Vie
na jų, matyt, yra buhalte
rė, kita—jos padėjėja. Pa
sisakęs savo pavardę, klau
siu:

—Kur kolūkio pirminin
kas?

—Jis čia kur nors arti, 
tuoj ateis,—gaunu atsaky
mą.

Greit pasirodo ir pirmi
ninkas — Čebatorius, d a r 
jaunas vyras.

Kalbamės. Jis man aiš
kina apie kolūkį.

Susirenka ir daugiau kol
ūkiečių; kai kurie jų yra 
vaikai ir anūkai seniau 
man buvusių pa ž į s t a m ų 
dvaro kumečių. Čia suti
kau ir laisviečio St. Večkio 
giminaitį, jo sesers ir švo- 
gerio Sakalauskų žentą, 
kolūkieti statybininką Vin
cą Žūkevičių.

Kas gi buvo Makniūnų 
dvaras?

Jis buvo senas ir dide
lis. Caras Povilas Lašis jį

Apsilankymas Makniū- 
nuošė sukėlė manyje daug 
atsiminimų iš prae i t i e s , 
linksmesnių ir liūdnų; pa
starųjų, žinoma, kur kas 
daugiau.

Dabar kolūkiečiai dzūkai 
sotūs, laisvi žmonės, prieš 
nieką galvos nelenkia ir 
niekam rankon nebučiuoja; 
kaip būdavo šitoje pačioje 
vietoje mano laikais.

Čia, kur kadaise vyravo 
šiurkštus darbo žmonių iš
naudojimas, dabar vyksta 
kolektyvinis laisvas darbas 
ir socialistinis gyvenimas!

vore, už darbą dažnai gau
dami mokestį degtine. Gė
rė jie ją, nuodijo žmonės 
savo protą, ardė sveikatą, 
girtuoklystė smarkiai pli
to. Tik po to, kai carinė 
valdžia pasiėmė arielkos 
monopolį, bravoras buvo 
uždarytas. Ir šiandien vie
nas bravoro pastatų dar te
bestovi kaip liudininkas to, 
kas čia kadaise buvo.

Aš dairiausi, stebėjau. 
Čia gi štai stovėjo ponų 
rūmai, kuriuose man teko 
progos, kai mažas buvau, 
mokytis. Čia tebestovi tas 
pats sodas, kuriame dirbau, 
kai paaugau. Abejoju, ar 
yra čia kur nors žemės pė
da, kurios nebuvau savo 
basomis kojomis palietęs; 
gal nėra ir akmenėlio, į ku
rį nebūčiau kojų nusidau
žęs.

— Kas atsitiko su “pa- 
kajais”? — teiraujuosi.

—Seni buvo, apgriuvę, 
žmonės kurui pasiėmė—su
degino.

Ne, negaila man tų rūmų. 
Juose gyveno ir puotavo il
gamečiai liaudies priešai, 
ir mano, mano tėvo ir pro
senolių. išnaudotojai.

Jų vietoje stovi, kaip sa
kiau, kolūkiniai Kultūros 
namai,—nedidelė salė. Čia 
vyksta įvairūs kultūriniai 
ir meniniai pobūviai. Čia 
vyksta ir kolūkiečių susirin
kimai, kur jie aptaria savo 
bendrus reikalus.

Mano laikais toks dalykas 
nebuvo nė žmonių svajone- va dar ir senoji Svirnelie-

Makniūnų kursuoja auto
busai.

Atvykome į mano gimtąjį 
kaimą, į Savilionis. Čia 
dabar yra Apylinkės cent
ras ar kaip pavadinsime, 
dėl to Savilionių kaimas 
tebėra atžymėtas ir Lietu
vos žemėlapyje.

Dar mano laikais šis kai
mas išėjo į viensėdžius, 
“ant kolonijų,” kaip buvo 
tuomet sakyta. Buvusio 
kaimo vidury tebestovi 
Svirnelio sodyba ten pat, 
kur stovėjo mano laikais. 
Svirnas dar tebėra tas pats, 
tik jau apsamanojęs, laiko 
nunešiotas, pajuodęs. Simas 
Svirnelis buvo geras mano 
tėvo bičiulis. Jo sūnus Vin
cas, kai aš mažas buvau, 
išvyko į Ameriką. Tuo me
tu, kai aš į Ameriką vy
kau, jis grįžo namo. Aiš
ku, jau nebejaunas, bet dar 
gerai atrodo. Traukia sau 
pypkę, dairosi ir juokiasi, 
jis turi sūnų — taipgi 
Vincą, turi marčią. Bet gy-

tik ji — praradusi regėji
mą. Kai aš Lietuvoje gy
venau, ji man jau tada 
atrodė sena.

—Ar atsimenate mane? 
—klausiu senutės.

Ne, jau nebeatsimena! 
Amžius išdildė atmintį. 
Mažai ji tegali ir vaikščio
ti; daugiausiai guli lovoje, 
islisi.

Neužilgo atbėgo Valerka 
Svirnelytė - Luščinskienė, 
taipgi kolūkietė, netolimai 
gyvenanti. Kartu augome.

—O kaipgi mano žentas? 
—teiraujasi V. Svirnelis.— 
Kaip Petras Baranauskas? 
Kaip mano dukrelė Elena?

—Petras ir Elena Bara
nauskai gyvena Bridgepor- 
to mieste, — atsakiau. — 
Jau senokai juos sutikau, 
bet žinau, kad sveiki ir 
drūti; turi smarkų sūnų.

Nuvykau į tą vietą, kur 
stovėjo mūsų pirkia, ku
rioje gimiau ir augau. Čia 
buvo nedidelis ir sodelis — 
dvi obelys, pora kriaušių, 
keletas slyvų medžių ir vie
na daili liepa; buvo čia pat 
ir šulinys, o ten toliau kūd
ra (sioželka). Dabar viso 
to, žinoma, nėra. Po to, kai 
išsikėlėm į viensėdžius, vis
kas pasikeitė, juo labiau 
laikas ir visuomeninės at
mainos viską pakeitė.

Stovint ant žemės sklype
lio, kur gimiau ir augau, 
vėl daug visokių minčių 
manyje atsirado ir nukėlė į 
anuos baisiai vargingus lai
kus, kai neretai duoną rei
kėjo valgyti iš ruginių, gir
nelėmis sumaltų miltų, su
maišytų su pelais arba 
grikių lukštais. Pasitaiky
davo, kai ir tos pritrukda
vome.

(Bus daugiau)

Rudeninis fcerštas
susipratimas buvo 
laipsny. Bet -po 
pasaulinio karo, 
veikti Lietuvos

IV
Gerai “Volgą” pagazavęs, 

Šoferis leido mašinai lėkti 
po 80 kilometrų valandai. 
Kelias geras—tiesus, lygus. 
Mašina, prisiglaudusi prie 
žemės, skilo kaip kulka. 
Nei nejutau, kai išsisuko
me į kolūkinį kelią, jau 
neasfaltuotą, bet užtenka
mai platų, nusausintą, ir 
kaip bematant mes važia
vome jau pro nedidelį Ly- 
dekininkų kaimelį, už kurio 
tik keletas kilometrų ir 
Makniūnai.

dvarą nupirko Jonas Mui- 
želis, taipgi su baudžiau
ninkais. Ir Muiželių šeima 
šį dvarą valdė iki tarybi
nių laikų.

Kiek čia prakaito ir krau
jo išliejo mūsų tėvai ir pro
tėviai!.. Žiauriai jie čia 
buvo engiami baudžiavos 
laikais, nelengviau jiems 
buvo ir baudžiavą panaiki
nus, nes biednieji turėjo ei
ti dvaran uždarbiauti, ver~‘ 
giškai lenktis prieš viešpatį 
dvarponį, jam rankas bu
čiuotu O koks gyvenimas 
buvo bernų, mergų ir ku
mečių! Kas visa tai galė
tų aprašyti!..

Baudžiavą panaikinus, 
valstiečiai gavo iš dvaro 
žemės, bet už ją turėjo per 
ilgus metus mokesčius mo
kėti.
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se.
Taip, mano laikais politi

nis dvaro bernų, mergų ir 
kumečių 
žemame 
Pirmojo 
pradėjus
Komunistų partijai, jis pa
kilo. Partija pasiekė Mak- 
niūnų dvarą su savo žo
džių. Atsirado čia ir ko
munistų,— net įžymių vei
kėjų. Antrojo pasaulinio 
karo metu iš Makniūnų iš
kilo ir drąsių partizanų. 
Pokario metais, siautėjant 
banditizmui, čia žuvo eilė 
gerų žmonių nuo žiaurios 
budelių rankos.

Taigi, kaip visa Lietuva, 
taip ir šis kampelis., neap
siėjo be aukų, atiduotų už 
naują, šviesų visiems dar
bo žmonėms rytojų, už ko
munistinį rytojų.

“Tarybinis artojas” apima 
ne tik visą buvusį Makniū
nų dvarą — jin įeina ir Sa- 
vilionys, ir Veismūnai, ir 
Galintėnai, ir Lydekinin- 
kai ir kt apylinkiniai kai
meliai bei buvusieji vien
sėdžiai. Kolūkis didelis, bet 
jis dar neatsistojęs į pir
maujančias gretas. Tikiu, 
kad tai padarys. 1

Mes vaikščiojame su kol
ūkio pirmininku po sodą. 
Matau dar nemaža medžių, 
augusių mano laikais; į akį 
metasi buvusi graži sodo 
šone liepų alėja. Žinoma, 
yra tik liepos be alėjos. Ka
daise sodas buvo aptvertas, 
dabar tvorų nebėra, ir bū
siu atviras: sodas biskelį 
apleistas, neprižiūrėtas, kaip 
turėtų būti. Šiame sode ka
daise buvo ir daug gėlių, 
dabar jų nebėra. Žinau: 
nepridabotas, neapdorotas 
kaip reikia vaisinis medis 
neduos gerų vaisių; ir iš vi
so negali tikėtis iš jo vai
sių.

Parodžiau pirmininkui tą 
žemės sklypą, kuriame bu
vo mano laikais auginami

V^sara prabėgo ir ruduo jau čia, 
‘ Nekviestas atlindo, it naktį slapčia.

Medžių lapai vysta—jų spalva kita, 
Šiaurys viską glosto savąja ranka.

Ir kur tik pažvelgsi, vaizdas toks nykus; 
Rudenio šešėliai apgaubė miškus, 
Pasienius ir kalvas ir lygias lankas, 
Rod’s laumė išskleidė savąsias kasas.

Rudeninė šmėkla vaidenas visur:
Čiulbuonys paukšteliai išskrido svetur...
Ir dangaus mėlynė ne tokia skaisti, 
Krinta klevo lapai prie tako gelsvi.

Ir puošnusis šlaitas ne toksai jaukus, 
Ruduo suterliojo jo puikius rūbus. 
Nežavi paukšteliai savąja daina; 
Guodžiasi pušelė likus čia viena,

Kad šiaurinis vėjas, beširdis, žiaurus, 
Atbėgęs jai drasko žalius vainikus.
O juodvarniai kranksi, baimės apimti: 
žiema štai ateina—aruodai tušti!..

Kiškelis pakrūmėj snaudžia sau ramus, 
Kol kurtai neardo jo laimės sapnų; 
žiogeliai užkimo, nezirzia daugiau, 
Nes šiaurinis vėjas ūbauja dažniau;

Visaip švaisto, žarsto jis medžių lapus, 
Nugnaibė ir rožių raudonus žiedus.
Nurudo dirvonai, ežero krantai, 
Lankoje nuvyto dobilų žiedai.

Dingo tasai grožis vasaros skaistus, 
Liūdesiai vien gaubia-^primena kapus. 
Visur viską lietė rudenio ranka: 
Blaškosi prie kranto ežero banga.

Žvarbus šiaurės vėjas, it piktas žvėris, 
Viską drasko, kanda—-tur’ aštrius dantis;
Nukandžioj žolynus pievoj ir lankoj, 
Visur viskas liūsta rudens darganoj.

Ar žvelgsi į mišką, pietas ar lankas, 
Ar eisi į Šlaitą—vaizdas vis toks pats: 
Visur viskas plika, visur iluobodu— 
Nėr kaip apsakyti raštu nei žodžiu . . . ~

Viską tik apgaubę debesys palši, 
Ilgesys vien ima—širdis nerami;
O sieloj liūdesys—grabinė tyla, 
Tai rudenio rūsti jau tokia byla!

I. Vienužis
1960-XI-ŽĮ

Knyga “Eikite, mišios 
pasibaigė”

Įdomi ši knyga “Eikite, pasakymą, kad mes atiduo- 
mišios pasibaigė”. Eiti įku- dame žmonėms dievui pri- 
nigus nėra lengvas darbas, klausančias prekes, sau pa- 
kaip kas įsivaizduoja. Rei- silaikydarni žmonių pinigus 
kia prisiminti, kad per eilę , ir jų gėrybes, 
metų ir kiekvieną dieną 
dievo buvimas, jo teisingu- su kunigu Matu išsiaiškina 
mas, jo galybė kalama būsi- štai kas. Ragauskas jaunas, 
mam kunigui, taip jis ir pa- gerai tikintis, t ”” f ___
daromas iš jaunų dienų ti
kėjimo fanatiku.

Ir jeigu nėra taip lengva 
palikti kunigu, tai dar sun
kiau kunigo sutaną nusi
mesti. Kunigų darbas yra 
pelningas, lengvas. Paties 
Ragausko žodžiais, ne visi, 
kunigai laiko mišias pagal 
jiems nustatytas taisykles, 
jas sulėtina, ne viską atkal
ba, kas reikia atkalbėti.

Tikintieji, pasibaigus pa
maldoms, eina į savus kas
dieninius užsiėmimus. Pra- 
basčiai, atlikę jiems paskir
tas pareigas, susirenka pa
sidalinti parapijonų suneš
tu lobiu, pakortuoti, paba- 
liavoti ir sudaryti planus 
palaikymui savo parapijo
nų proto tamsybėje.

Nuodėmių klausymas Ra
gauskui pasidarė bevertis 
dalykas. Kunigai irgi turi 
išpažinties eiti, kaip ir pa
prasti parapijonys, bet jų 
gera dalis netiki nei savo, 
nei kitų nuodėmėmis. Ra
gauskas klausinėjo biednų- 
jų ir turtingųjų, kurie ge
riau klauso bažnyčios ir ku
nigų įsakų, ir šia surado at
sakymą, kad biednesni ge
riau klauso, negu turtingie
ji*

Ragauskui esant kunigu 
teko pergyventi Antrąjį 
pasaulinį karą. Jam teko 
matyti alkanų minias, siau
tėjimą banditų Lietuvoje, 
kur buvo išžudyta daug ge
rų Lietuvos piliečių. Tary
biniame ūkyje Vašuokėnuo- 
se nužudė 20 žmonių, ir 
sekmadienį, jam klausant 
nuodėmių, ėjo išpažinties 
pas Ragauską jam įtartas 
vienas iš tų žmogžudžių. 
Kunigui Ragauskui užklau
sus, kas jį įgaliojo būti 
žmonių teisėju, banditas at
sakė nesuprantąs klausimo, 
bet vėliau pakartojo, kad 
jam kito kelio nėra. Išpa
žintis, Ragausko pasaky
mu, tai niekniekis. Griešy- 
kie, eik išpažinties, ir tavo 
griekai bus atleisti.

Bet Ragauskui nebuvo 
lengvas persitikrinimas ti
kėjimo neteisingumu, ir tik 
po gerų įsikalbėjimų su sa
vo geru bičiuliu, jaunų die
nų draugu Jokūbaičiu, Ra
gausko mintys jau pradeda 
prasiblaivyti. Jis pradeda 
skaityti ne tik religijines, 
bet ir mokslines gnygas.

Na, ir kuomet Kupiškio 
laisvose kapinėse būna su
šaudyta šimtai senelių, mo
terų, vaikų, nuo to mirtinai 
likosi Ragausko tikėjimas 
pažeistas. Jisai pradeda 
abejoti apie biblijos teisin
gumą. Skaitydamas bibliją 
Suranda, kad Izraelitų ka
ralius .Jeramas mirė turė
damas 40 metų. O po mir
ties jo sostą užėmė jo jau
niausias sūnus Ochezijas, 
turėdamas 42 metus! Ra
gauskas suranda daugiau 
prieštaraujančių biblijoje 
sakinių. •

Rašydamas apie mišių 
laikymą knygos autorius 
pasako, kad kunigai po 12 
valandos naktį neturi teisės 
valgyti bei gerti, • bet jie 
valgo ii’ geria, sakydami, 
kad tai ne Maskvos laiku, 
bet vakarų Europos laiku. 
JisaL prisimena Jokūbaičio

Ragausko pasikalbėjime

atlikdamas 
visus bažnyčios tikėjimo 
įstatyms, pataria kunigui 
Matui pamiršti gražiąją ly
tį. Bet Matas atsako, kad 
jisai nėra toks kvailas mes
ti tokį pelningą kunigo 
amatą. O antra vertus, “aš 
vis dėlto beveliju prikristi 
prie kiekvienos, kuri man 
patinka, o ne kasnakt vis 
su ta pačia gulėti”. Na, ir 
čia jo pažiūros pasikeičia. 
Jisai žino, kad kunigams 
tai daryti draudžiama, bet 
jie tai daro.

J. Ragausko mintys kei
tėsi lėtu būdu, ėmė daug 
laiko, kolei padėjo kunigo 
rūbus. Jisai žinojo, kad jam 
bus priekaištai iš tikinčiųjų 
pusės, bet tuo pačiu kartu 
irgi žinojo, kad tarybinė 
santvarka jam suteiks dar
bą, ir kad jisai bus naudin
gas darbo žmonėms ir dau
giau nebeapgaudinės tikin
čiųjų su religijos dogmo
mis. • . i

Ir jau nebūdamas kunigu 
Ragauskas parvyksta į sa
vo motinos laidotuves. Mo
tina jau nežino, kad jos sū
nus nebėra kunigu, kurį, 
gyva būdama, taip didžia
vosi. Motina miega amžinu 
miegu, o jos sūnus jau ne
bekalba kunigams įprastų 
maldų prie mirusios moti
nos.

Pilietis

Nebūk piktas
Nebūk piktas, būki vyras, 
Dantų negaląsk,
Kad ir žmogus tau negeras, 
Duobes jam nekask.
Kad ir kas tavo ramybę 
Sudrumsti bandys,
Tu vistiek turėk kantrybę, 
Nešok kaip gaidys.
Nebūk niekad pasišiaušęs
Ir nosies neriesk,
Ir jei priešas jau įniršęs, 
Į taiką jį kviesk.
Bet ir kalbant, diskusuojant, 
Jei tau ką sakys, 
Tu vis aiškink, nemeluojant, 
Nespiauk į akis.
Ir jei taip, kaip pasakyta, 
Elgsies iš širdies,
Tai bus laimė nematyta— 
Visi gerbs, mylės.
O jei būsi riestanosis,
Kaip širše kibsi,
Tai žinok, kad tu, “mielasis,” 
Kvailiu patapsi.

Jonas Jučka

Akmeninės knygos
. Kaip žinoma, Kinijoje 
raštas buvo naudojamas 
jau gilioje senovėje.. Tačiau 
praslinko daug amžių, 'kol 
žmonės išmoko spaušdinti 
knygas. Pradžioje jos būda
vo perrašo mos ranka. 
Esant labai sudėtingam ki
niečių raštui, reikėdavo su
gaišti daug laiko, perraši- 
nėjant pasitaikydavo nema
ža klaidų.

Siekiant turėti standartą, 
pagal kurį kopiją galima 
būtų sutiksimti su origina
lu, imperatoriaus Liūdi lai
kais (168—189 metais) kai 
kuriuos vertingus tekstus 
imta kalti akmenyje. Taip 
pasirodė akmeninės kny
gos, gavusios “ščiczin” pa
vadinimą.

I
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JUBILIEJINIS 
,/LAISVES' VAJUS

(Tąsa iš hmo oust) 
maitienė prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. 

'J. J. Ynamaitis, Union City, prisiuntė atnaujinimų.
New Jersey vajininkai pasidarbavo sekamai: Onutė 

pridavė naują prenumeratą, taipgi ir Jokubonis, o F. 
Šimkienė ir S. J. Liutkus (arlingtonietė ir elizabethietis) 
prisiuntė atnaujinimų.

Los Angeles vajininkai gražiai darbuojasi. Iš tolimų 
vakarų gauta 7 naujos prenumeratos! Taipgi ir atnauji
nimų. Jie pasiryžę ir šiemet laimėti viena iš 10-ties do
vanų.

J. Mažeika ir J. Purtik, pittsburghiečiai, prisiuntė 
dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Antanas, elizabethietis, prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų^

J. Patkus, New Haven, Conn., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

J. Butkus, So. Boston, Mass., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. H. Thomas, Hingham, Mass., pa
gelbėjo southbostoniečiams su atnaujinimais.

A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė Elz. 
^Seikienė, Cambridge, Mass., ir LLD (per Wardo) 188 
kp., Detroit, Mich.

-Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: P. Beeis, 
Great Neck, N. Y.; L. Bekešienė ir J. Stanley, Roches
ter, N. Y.; LLD Moterų kp (per V. Zmitraitę) Bing
hamton, N. Y.; K. Kasulis, Worcester, Mass.; Veronika 
Kvetkas, Cambridge, Mass.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Pittsburgh, Pa.

J. Mažeika ir J. Purtikas prisiuntė $118 aukų ir są

Po. $1: P. Razmas, M. Narasiene, 3. KirKus, P. Puo
džiūnas, A. Mažiliaųskas. K. Danila, J. Tylia, M. Sinkus, 
J. Keller, P. Yuktonis, V. Samuolis, E. Puodžiūnienė, P. 
Malinauskienė.

Conn.
Conn.
Mass.

Iš Lietuvos Wilkes-Barre, Pa
DAINININKAI — VISŲ 

PROFESIJŲ ŽMONES
Dotnuva. — Prasisklei

džia uždanga. Iš mišraus 
choro dainininkų krūtinių 
išsiveržia skambi daina

ŠIS TAS
Lietuvių nuo Romos ne- 

prigulminga parapija nete
ko kunigo Juliaus Gaspa- 
riūno. Čia ta parapija la
bai menkutė, o ir tie keli 
parapijonys nemoka gražiai 
sugyventi tarp savęs. Ku
nigas J. Gaspariūnas, dar

I • T 1 •

$100.00
. 50.00
. 20.00

10.00 “Uždainuokim, p.a šaulio
10.00 jaunime.” Po jos seka ant-
6.00 | ra, trečia ir vis tokia pat

skambi, tokia pat daugia-1 jaunas vyras, — rodos, di- 
balse. Dainininkų gretose į pūkas, — išmintingas ir 
—instituto mokslinis bend- inteligentiškas žmogus; jis 
radarbis L. Kadžiulis, pen- mokėjo sugyventi net ir su 
sininkas^ E. pstapkevičius, pažangiečiais lietuviais.

. Mūsų pažangios organiza- 
• ei jos visuomet pas jį gau-

6.00 
6,00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00

Daugiau aukų gauta sekamai: 
Laisvės Choras, Hartford, Conn. 
Hartfordo svečias ........... . . . ..............
Baysidietis (L. I.) ................................
J. Sinkevičius, Montreal, Canada..........
Nellie Kanopa, Brooklyn, 
V. Banevičius, Waterbury, 
V. Karalius, Naugatuck, 
V. Baltušis, Roslindale,
A. Saulėnas, Somerville, N. J................
A. Lukas, Elizabeth, N. J.....................
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn. ... 
Alex Ki du las, Union City, Conn. . 
Petras ir Ona Giraitis, Wethersfield, Conn. .. 
Jonas ir Ona Kuneskai, Newark, N. J..............
Philip Kunz, Brooklyn, N. Y. ...................
Izabella Macewicz, E. Billerica, Mass..............
P. Gumbulevičius, Ansonia, Conn.....................
J. Senkus, Worcester, Mass........................... . .
Po $1: J. Daunis, Union City, Conn.; R. Chuberkis, 

So. Boston, Mass.; J. Galminas, Dearborn, Mich.; J. 
Stanley, Rochester, N. Y.; S. Bistrais, Great Neck, N. 
Y.; J Kazlauskas, Hamden, Conn.; F. Bogan, Middle
town, Conn.; J. Jokubonis, LaVallette, N. J.; J. Aleksa, 
J. Latvis, M. Valinchus, J. Žemaitis, K. Grigas, New 
Haven, Conn.; Laisvės skaitytojas, F. Gricius, B. Mika
lauskas, Rochester, N.
Žitkus, D. Žemeikis, J. Lietuvninkas,
J. Jakaitis, J. Krukonis, Worcester, Mass.; Jonas Kal
vaitis, Maspeth, L. L; P. Weslan, O. Walmus, Brook- 
vaitis, Maspeth, L. L; B. Weslan, O. Walmus, Brook-

; J. Jodžionienė, Ed. Stiega, V.
E. Paulauskienė,

rašą. Aukojo:
A. Sheris, New ’Kensington, Pa ............. $50.00
B. Lukoševičius, Washington, Pa............13.00
J. Thomas, New Kensington, Pa...........  10.00
LDS 10 kp................................................... 10.00
J. Waitonis, Munall, Pa........................... 6.00
Sungaila, Coal Center, Pa..............................6.00
S. Orda ..........................................................5.00
E. Wicinas, Munall, Pa................................... 5.00
J. Vainoris .................................................. 2.00
S. Senn ....................................................... 2.00
J. Lebanaitis .............................................. 2.00

Gražus pasidarbavimas vajininkų ir gražiai pasiro
dė su aukomis rėmėjai. Turime dar daugiau pranešimų, 
kaip tik bus sutvarkyti, paskelbsime. Daugelis skaityto
jų dar neatsinaujino patys prenumeratas. Prašome tai 
padaryti, jūsų miesto vajininkai gaus punktus.

Laisvės Administracija

Pastabos Iš laiškų

Po $1: B. Dorsas, Coal Center, Pa.; Al Cesnikas, 
New Kensington, Pa.; Geo. Poškus, Wm. Kisielius, J. 
Skauda, Pittsburgh, Pa.; Laisvės skaitytojas, New Ken
sington, Pa.; J. Mitchell, Washington, Pa.

Hartford, Conn.
Labai gražiai pasidarbavo Hartfordo vajininkai, ir 

patys hartfordiečiai prie Jubiliejaus minėjimo. Gauta 
aukų $578.45. Didelis ačiū ir Moterų Klubo valdybai, na
riams ir parengimo darbininkams. Prašome pasiskaityt.

Moterų Klubo parengimo pelnas ......... $113.45
M. ir L. Butkevičiai ............................... 100.00
J. ir L. Žemaičiai ...........................  100.00
A. Krasnickienė (Coventry) .................. 50.00
Elzbieta ir Alekas Klimai ..................  50.00
Marijona Nekžentaitienė .................... 50.00
Antanas ir Marijona Raulinaičiai ........... 10.00
M. ir V. Staugaičiai ................................. 10.00
F. Ramanauskas ....................................... 10.00
Jonas ir Milė Barnett...............................  10.00
D. Aksomitas .............................................. 8.00
A. Grimaila ................................................ 6.00
G. Mazoniai (Windsor) .............................  5.00
M. Sabaliauskienė (Newington) ............... 5.00
Jonas ir Veronika Kazlai! .................... 5.00
J. ir M. Lukštai ..........................................  5.00
D. Aksomitas .............................................. 5.00
Petras Sluckis .......................................... 5.00
Petras ir žmona Žilinskai ..................  5.00
Jonas ir Veronika Vasil .............................  5.00
Z. R. Juška .................................................. 5.00

' Antanas ir Ona Latvėnai ....... '................. 5.00
K. Jankeliūnienė .. . . ................................. 2.00
J. Kazlauskas .. .......................................... 2.00
Ch. Akscinas .............................................. 2.00

Tarybų Sąjunga per 
prievartą neužima svetimų 
kraštų. Štai antrajame pa
sauliniame kare ji kariavo 
su Suomija ir Suomi j a 
pralaimėjo karą, o Tarybų 
Sąjunga laimėjo. Tačiau 
Suomija yra nepriklauso
ma, jos neprijungė prie 
Tarybų Sąjungos. Taipgi 
Tarybų Sąjunga atkariavo 
nuo vokiečių Čekoslovakiją, 
Lenkiją, Vengriją, Austri
ją, Jugoslaviją, Bulgariją, 
Rumuniją, Albaniją ir da
lį Vokietijos. Tačiau šios 
šalys nepriklauso prie Ta
rybų Sąjungos. Jos turi 
savo nepriklausomybę. Tik
tai tiek, kad jos randasi 
komunistų vadovybėje ir 
plečia socializmą.

Tai man atrodo, kad Ta
rybų Sąjunga per prievar
tą neužima tų šalių, kurios 
nenori priklausyti prie Ta
rybų Sąjungos.

, Gerbiamas Antanai:
Rašau dar iš Argentinos, 

bet kai gausi'šį laišką, gal 
jau būsiu Urugvajuje 
kvėpuoti švaresniu oru. Iš 
Argentinos man buvo ne
patogu daug rašyti, nes 
turėjau pastovaus adreso. 
Iš Urugvajaus daugiau 
parašysiu. " Nežinau, kaip 
vykę tie mano rašinėliai iš 
Lima, Peru. . Bet kai gry- 
šiu kitą metą^ namo, tai su
žinosiu...

Esu sveikas ir užsiimu 
savo darbo reikalais, 
darbas baigsis kovo 
si.

Daug linkėjimų 
ir visiems mano pažįsta
miems. Laimingų viduržie
mio švenčių ir naujų me-

pa-

nc-

Mano 
mėne-

jums

Čia dabar vidurvasaris.
Temperatūra 78 laipsnių.

Bevardis

Po $1: J. R. Gailen, J. Saurusaičiai, J. Jasas, M. Ma
žoms ir A. Lapata (So. Windsor).

Haverhill, Mass.
A. P. Dambrauskas prisiuntė blanką ir $33. Aukojo

Jubiliejaus paminėjimui sekami:
Albinas P. Dambrauskas .................... $10.00
Walter Račkauskas (Ward Hill) ............. 10.00
Kazimieras Morkūnas .............................  5.00
(Karolina Gudaitienė .....................'.......... 3.00
Bronius Gumauskas ................................... 2.00
Adolfas Večkys .......................  2.00
Rožė Šileikienė .......................................... l»00

Roseland, Ill.
Chicagietis Ig. Urmonas vrisiuntė $77 ir sąrašą au

kotojų, kurie sveikina Laisvę jos 50 m. sukaktyje:
Roselando Moterų Klubas ...................... $25.00

. LLD 79 kp................................................ - 10.00
LDS 139 kp.................................................. 10.00
A. Romanas ................................................ 5.00
I. J. Urmonai .............................................. 5.00
S. Šaltis (Rockford,) ................................... 5.00
S. Simonauskienė .......................................  2.00

Man atrodo, kad Jungti
nėse Valstijose socializmas 
auga. Juk kas priklauso 
valdžiai, tas yra visų žmo
nių ir jau yra socializmas. 
Štai jau yra įvesta senat
vės pensija ir Kennedy pri
žadėjo įsteigti gydymą prie 
senatvės pensijos. Be to, 
yra pristatyta miestinių 
namų, kuriuos išnuomoja 
visiems žmonėms, kurie tu
ri daugiausia vaikų ir ma
žai teuždirba. Tiems ir 
nuoma (renda) yra piges
nė. Tokius namus valdžia 
buvo priversta statyti dėl 
to, kad namų savininkai 
neišnuomavo savo namų 
žmonėms su vaikais.. Taip
gi yra tiltų, tunelių, elek
tros įmonių, kurie priklau
so valdžiai. Ir daug kitų 
panašių dalykų galėtumėm 
suminėti.

Tad atrodo, kad Chruš
čiovas teisingai spėjo, jog 
mūsų vaikų vaikai jau gy
vens socializmo sistemoje.

Stasys Walauskis

Gerbiamieji!
Prašau jūsų malonės. Pa

dėkite man surasti mano 
brangiąją tetulę, mano ma
mytės sesutę. Ji yra Stasė

J. Nedvaras ................................................

Maskva. — TSRS išleido 
pašto ženklelį su amerikie
čio rašytojo Mark Twaino 
paveikslu atžymėjimui jo 
125-to gimtadienio.

darbininkė O. Beleckaitė, 
laporatorijos darbuotoja J.
Kirvelytė, mokytoja A. davo svetainiukę savo pa- 
Strukčinskienė, kolūkietis į rengimams. Jis niekad ne- 
J. B a n^e y i čius,. vyras ir , klausdavo, koks tu — rau-

• net 62^ donas ar geltonas; jis sa- 
Ir issila- j kydavo: protaujanti ir blai- 

| vūs žmonės visi gali gra- 
I žiai sugyventi. Neatsime
nu, kokį, rodos, trijų aktų 
veikaliuką čia mums suvai- 

'dino atvykę menininkai iš 
i Richmond Hill, N. Y., tik 
i žinau, kad ir R. Mizara su 
į ta grupe buvo ir jis per- 

iai ues vr. v ais- l įraukoje kalbėjo. O kadan- 
ledai pajudėjo., į mačiau ir kunigą J.

j Gaspariūną tame parengi- 
.1 me, tai norėjosi sužinoti, 

- i ką jis mano apie pastaty- 
i mą ir Mizaros pasakytą

žmona Vitkauskai — 
profesijų žmonės, 
vinimas jų skirtingas, bet ■ 
daina viena.

Daugelis abejojo, kad 
Dotnuvos Žemdirbystės in
stitute bus į m a n o m a su-1 
burti žmones į saviveiklą, i 
Tačiau užteko kelių entu 
ziastų, o ypač jaun. moks 
lines bendradarbės G. Vaiš 
noraitės, ir ] 
Jeigu prieš ketvertą mei 
saviveiklininkus galėjai su-1 
skaičiuoti ant pirštų, 
šiandien jų visas šimtas! I
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Gerai dainuoja misrus ■ i^iųą. Tad vėliau aš jį su- 
choras. Neblogiau gjoja 11 . sįtikęs ir paklausiau: Pa-

i tinka jums tokie parengi
mai, ar ne? Jis rimtai at
sakė: Tiesiog pasakysiu, 
jog man tokie lietuviški pa
rengimėliai labai patinka, 
o Mizaros kalbą didžiai 
vertinu. Jis geras kalbėto
jas, ir, matyt, aukšto išsi
mokslinimo žmogus. Pata
riu jums ir daugiau tokių 
parengimėlių surengti.

Taip pat teko su juo pa- 
Šauniuosius liaudies me-, sikalbėti ir apie Lietuvą, 

no entuziastus — instituto Jis nešmeižia ir nespjaudo 
saviveiklininkus Respubli- dabartinės Lietuvos ir 
kinės dainų šventės orga- j°s socialistinės tvarkos, 
nizacinis komitetas apdo- kaip dauguma dipukų da- 
vanojo net 80 diplomų ir ro; jis sako, akd gal taip

dūdų orkestras, susidedam’ 
tis iš 17 žmonių.

Melodingas ir styginis or
kestrėlis, kuriam vadovau
ja E. Počvaitis. Karštų ap
lodismentų susilaukia mo
terų _ oktetas, vadovauja
mas G. Vaišnoraitės, ir 
liaudies šokių ratelis, veda
mas A. Balčiūnienės. Sa
vo jėgomis šokėjai paruošė 
c h o r e o g r a f inį vaizdelį 
“Siuntė mane motinėlė.”

Garbės raštų.
V. Ramanauskas

socialistinės tvarkos,

ir turėjo įvykti, nes darbo 
žmonės, bežemiai ir maža
žemiai ūkininkai labai bu
vo kamuojami, tad ieškojo 
išeities. Taip jpat manau, 

i toliau jis sako, kad dabar 
Aš esu j pasipūtusi Lietuvos kunigi-

Andrijauskaitė. Kada i s e 
gyveno New Yorke bei 
Cambridge, Mass. .* '
Bronės Andrijauskaitės j ja gaĮ įr irgi ųus sutvar- 
duktė A. Barauskaitė; po įįyta, nebus jiems leista 
vyru Balynevičienė. Mano 1 1 •’ -
adresas:

A. Balynevičienė,
Ugniagesių gat. No. 4,
Alytus,
Lietuvos STR (Lithuania)
USSR
Red. Pastaba: Pavardės

sunkiai įskaitomos. Nežino
me, ar mums pavyko jas 
teisingai atspėti.

FILMAI IŠ LIETUVOS
CLIFFSIDE PARK, N. J. —Gruodžio (Dec.) 11-tą, 

3-čią vai. pa pietų. Svetainė: 235 Cliff Street.
Filmus rodys Jonas Grybas ir .Karolis Bender iš 

Ozone Park, N. Y. .

Hartford, Conn
Einant prie metų pabaigos, mūsų draugijos 

rengiasi pavaišinti savo narius ir prietelius, 
kurie lanko draugijų parengimus.

Pirmiausia, L. M. Klubas rengia vaišes šeš
tadienį, gruodžio (Dec.) 10 d., vakare. Na- 

- riams veltui, o draugijų simpatikai bei rėmėjai 
turės kiek primokėti. Bus duodama gera va
karienė. Pradžia 5 vai. vakare.

Laisvės Choras rengia Kalėdų parę su “grab 
bag,” įvyks trečiadienį, gruodžio (Dec.) 14 d. 
Nariams veltui. Pradžia 8 vai. vakare.

Minėti pokyliai įvyks po antrašu 157 Hunger
ford St.

Kviečiame visus atsilankyti—narius ir ne- 
narius. Gerai įsitėmykite datas, laiką ir adre
są. Prašome ateiti nurodytu laiku. V. K.
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tiek daug kištis į politiką, 
o daugiau rūpintis dvasi
niais reikalais ir tapti ge
resniais lietuviais, nes pir
miau katalikiški Lietuvos 
kunigai daug geriau rūpi
nosi Romos popiežiaus rei
kalais, negu savo tautos 
žmonių reikalais bei jų pa
dėtimi.

Kunigas Julius Gaspa- 
riūnas ir ateityje išlaikys 
savo gerą vardą, jei jis lai
kysis tokio bešališkumo, 
kaip kad laikėsi čia būda
mas. V. Ž.

Maskva. — Maršalas R. 
Malinovskis, gynybos mi
nistras, išvyko poilsiui. Jo 
pereigas eina pavaduotojas 
maršalas A. A. Grečko. Už- 

: sienyje paskalai apie Mali- 
novskio pašalinimą yra be 

i pamato.

Plymouth, Pa.
IŠ LDS IR LLD KUOPŲ 

SUSIRINKIMŲ 
LAPKR. 13 D.

Iš kuopų komitetų ir ko
misijų raportų pasirodė, 
kad viskas yra tvarkoje; 
v a s a r iniai parengimėliai 
nebuvo skaitlingi, bet pa
sekmingi, nes sukelta gra
žios paramos mūsų progre
syviai spaudai.

Buvo kalbėta apie rude
ninius bei žieminius paren
gimus, bet nieko teigiamo 
tais reikalais nebuvo nutar
ta dėl šių priežasčių: tin
kamos svetainės negalima 
gauti; mūsų kuopų nariai 
ir mūsų simpatikai toli vie
ni nuo kitų gyvena, o komu
nikacija labai bloga, ypa
tingai sekmadieniais busai 
eina tik nuo 9-tos vai. ry
to ir iki 1-mos popiet, t. y., 
tik griešninkus vežioja į 
bažnyčią ir iš bažnyčios, o 
po to busai veik nekuršuo- 
ja, tik kai kurioj sekcijoj 
busas pasirodo į valandą ar 
dvi valandas, o vėliau, va
kare, buso negausi nė už 
jokius pinigus. Na, o auto
mašiną tik vienas mūsų 
draugas turi, tai aišku, jog 
jis į pare ngimus, kad ir 
sekmadienį, visų suvežioti

Taip pat reikia pripažin
ti, kad ir mūsų kuopų jė
gos yra sumažėję,., nes per 
praeitus trejus - ket verius 
metus keli mūsų draugai 
mirė, o likusieji susilpnėję, 
turime dvi veiklias drau
ges smarkiai susirgusias: 
Oną Krutulienę ir Oną Glo- 
bičienę; abi, rodos, kaip 
susitarę, jau. virš savaitė 
randasi po gydytojų prie
žiūra. Rodos, ligas jau nu
galės, bet, kol kas, turi na
mie ramiai būti, arba net 
ir lovoj tūnoti.

Aš ir visi draugai ir T. 
draugės linkime draugėms 
Onoms juo greičiau pilnai 
pasveikti!

Margaret Navickienė ir
gi buvo susirgus, jai ranką 
ėmė labai skaudėti. Bet ji 
greit pas gydytoją kreipė
si, kuris jai tą skausmą su
stabdė, ir dabar jau pilnai 
sveika.

Visiškai neturiu noro 
apie tokius nuotykius rašy
ti, bet tikrenybės paslėpti 
irgi nėra galima. V. Ž.

Jewett City, Conn.
Mire Ch. švelnikas

Lapkričio 18 dieną mirė 
“Laisvės” skaitytojas Char
les Švenikas (Shwelnik), su
laukęs 78 metų amžiaus. Jis 
jau per kelis mėnesius sir
go. Prieš’septynis mėnesius 
mirė jo žmona.

Jis paliko brolį, kuris gy
vena New Yorko mieste, 
dvi seseris, Lietuvoje.

Velionis gerai buvo žino
mas tarp progresyvių lietu 
vių. Kelis pastaruosius gy
venimo mėnesius praleido 
su savo geriausiais drau
gais Mr. ir Mrs. Albert 
Žvingilais.

A. žvingilas
£

s®

So. Boston. Mass
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas kviečia 

visus Bostono ir apylinkės lietuvius į jo rengia
mą didelį BANKETĄ, kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio (Dec.) litą, 1 valandą dieną. Gabioji 
šefas Verutė Mineikienė su pagalba nenuils
tančių gaspadinių draugių Čuberkienės ir Pau- 
rienės pateiks skanių kilbasų ir kalakutienos. 
R. Niaura taipgi pateiks ką nors naujo, dar iki 
šiol niekur negirdėto. Rengimo korrmsija
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Mirė Aleksandras 
Mizara

Iš mūsų aidiečių koncerto

mums pranešti

“Laisvės” redakto rius 
Rojus Mizara pereito šešta
dienio rytą gavo iš Bosto
no miesto ligoninės tokią 
telegramą:

“Gaila
jums, kad Aleksandras Mi
zara mirė gruodžio 2 d., 9 
vai. vakare.” Pranešė ligo
ninės superintendentas Dr. 
J. F. Conlin.

Aleksandras Mizara, tik
ras brolis Rojaus Mizaros, 
ilgus metus gyveno Bosto
ne. Jis jau buvo virš 70 me
tu amžiaus. Per daugelį me
tų dirbo restauracijose prie 
gaminimo ir išdavimo val
giu.

Rojaus su Aleksandru 
broliški ryšiai pasilaikė, bet 
idealoginiai jiedu skyrėsi. 
Aleksandras buvo palinkęs 
prie dešiniųjų socialistų. 
Buvo sekėjas “Keleivio po
litikos.

Aleksandro Mizaros kū
nas ilsisi Kasparo šermeni
nėje, Dorchester St., So 
Boston, Mass. Bus palaido
tas antradienį, gruodžio 6 
d., no pietų.

Visas “Laisvės persona
las reiškia redaktoriui Ro
jui Mizarai gilią užuojautą 
dėl brolio mirties.

Pr.Buknys

Reikia pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti, kad mūsų ai- 
diečių koncertas, įvykęs 
praėjusį sekmadienį, buvo 
vienas iš geriausiai pavy
kusių koncertų visoje gra
žioje jų veiklos istorijoje. 
Aidas mums davė dar vie
ną šaunią programą. Na, 
ir gražios lietuviškos pub
likos buvo apypilnė svetai
nė. Dabartiniais laikais tai

ukrainiečių

DETROIT, MICH.
Mirė Walter Norkus

Gruodžio 4 d., 2 vai. po
piet mirė Walter Norkus. 
Pašarvotas Martison šer
meninėje. Bus laidojamas 
ketvirtadienį, gruodžio 8 d., 
11 vai. ryto, Woodmere 
kapinėse.

Šią žinią pranešė jo 
na Ona Norkienė.

zmo-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusk)

Šiomis dienomis Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje buvo pla
čiai diskusuojamas koloniz- 
mo klausimas. Nepaprastai 
gražių ir smarkių kalbų bu
vo pasakyta. Tiesiog mane 
stebino aziškų ir afriškų kraš
tų atstovi] oratoriškumas, iš
kalbumas. Kiekvienas jų, 
pradėdamas kalbėti prieš ko
lonializmą, pareiškė širdingą 
padėką Tarybų Sąjungos 
premjerui Chruščiovui už jo 
pasiūlymą Asamblėjai nutarti 
kolonizmui galą padaryti.

Labai įdomu buvo ir štai 
kas. Kai kurie europinių ir 
amerikinių kraštų atstovai 
bandė primesti ir Tarybų 
Sąjungai kolonizmą. Bet 
nieks iš to neišėjo. Visi ora
toriai kailį pliekė britams, 
francūzams, belgams, por
tugalams. Teko ir mūsų Jung
tinėms Valstijoms 
jos vis dar tuos 
rius ir kolonistus

už tai, kad 
kolonizato- 
teberemia.

Pastebėjau, kad Vilniaus 
“Tiesoje“ ir kitoje visoje Ta
rybų Lietuvos spaudoje tarp
tautinė organizacija vadina
ma Suvienytų Nacijų Organi
zacija arba tik SNO. Man 
atrodo, kad mūsų pavadini
mas Jungtinės Tautos daug 
gražesnis, praktiškesnis, tiks
lesnis ir lietuviškesnis.

Kodėl Suvienytos, o ne 
Jungtinės? Kodėl Nacijos, O 
ne Tautos? Kam reikalinga 
Organizacija?

Jungtinių Tautų čarterio 
angliškame tekste yra tik 
United Nations. Puikus, tik
rai lietuviškas vertimas :
Jungtinės Tautos.

Toronto, Canada. — Lap
kričio 30 dieną palaidota 
buvusio Rusijos caro sesuo 
Olga. Ji mirė sulaukus 78 
metų amžiaus. Tai paskuti
nė iš Romanovų giminės.

Atėnai. —Policija užpuo
lė 6,000 streikierių demon
strantų: 120 jų sužeidė ir 
273 areštavo.

Apie programos turinį ir 
jo atlikėjus galima būtų 
daug kas pasakyti. Deja, 
reikia taupyti laikraštyje 
vieta. Bet man norisi labai 
storai pabrėžti, kad visi 
šios gana ilgos ir labai įvai
rios programos atlikėjai 
savo uždavinį .atliko tikrai 
gražiai, tikrai pagirtinai. 
Iš visko matėsi, kad Aido 
mokytoja mūsų darbščioji 
Mildred į šio koncerto pro
gramos suruošimą įdėjo ne
apsakomai daug darbo ir 
sielos.

Koncerto programą pats 
choras atidarė su sveikini
mo daina iš didžiosios ne
seniai Lietuvoje sukurtos 
operos “Pilėnai.” Paskui 
įspūdingai padainavo mūsų 
mieloji Suzanna Kazokaitė 
“Pabunda vergai” iš opere
tės “Spartakas,” “Lopšinė” 
iš “Čigonai” ir “Pasakyki
te jai” iš “Faustas.”

Trečiuoju p r o g r a m o s 
punktu buvo ukrainiečių 
Moterų Choras. Chora su
daro š-ešiolika dainininkių. 
Kaip ir visam mišriam cho
rui, taip moterims vado
vauja senas muzikos ir dal

inu veteranas Frank Ilchuk. 
Chore randasi trejetas pui
kių solisčių. Ir jos dainavo 
gražias liaudies daineles.

Puikiai mūsų publikai 
! pasirodė solistas Philip 
i Letich. Jo galingo balso bu
vo malonu pasiklausyti. Jis 
mums davė tris daineles.

Penktuoju punktu buvo 
mūsų Aido Moterų Choras. 
Suvaidino-sudainavo “Nuo
takos dainą” iš operetės 
“Mikado.” Nuotaka ir so
liste buvo mūsų grakščioji 
Elenutė 1 Brazauskienė. Tai 
buvo vienas iš gražiausių 
šioje programoje punktų.

Dar kartą mes turėjome 
nepaprastą progą išgirsti 
mūsų Amiliją Young (Jes- 
kevičiūtę). Ji davė tris 
dainas: “Mano deimantas,” 
Aria iš operos “Tosca” ir 
“Kaip raiba paukštute” iš 
operetės “Čigonai.”

Džiugu, kad Amelija vis 
dažniau :r dažniau mums 
patarnauja mūsų koncer
tuose. Ji turi gražų, aukš
tai išlavintą operetišką bal
są ir puikų talentą į savo 
dainą įdėti artistišką išsi
lavinimą. Dideliu pliusu rei
kia skaityti ir jos puikią 
dikciją. Nė vienas dainos 
žodelis neprabėgs pro klau- 
sovo ausį neišgirstas, nesu
prastas.

Na, pagaliau scenoje pa
sirodo ukrainiečių mišrus 
choras. Jojo sudėtis labai 
panaši mūsų Aido sudėčiai: 
beveik tiek pat dainininku 
ir beveik visi dainininkai 
tokio pat jau senyvo am
žiaus. Tai n e p a prastai 
aukšto išsilavinimo ir pa
ruošimo choras. Jis davė 
keletą, daugiausia liaudiškų 
dainų, bet galėjome, dar 
daug ilgiau klausytis jo ža
vingų melodijų. Jojo vado
vas Ilchukas užsitarnauja 
gilios padėkos ir nuošir
daus pagyrimo. Jau seniai 
jis šiam ukraini-etiškos dai
nos kolektyvui vadovauja. 
Tik gaila, kad kaip mūsų

chore, 
cnore, 
ma jaunimo, čia gimusių ir 
augusių jaunų vyrų ir mo- į 
toru, c

Paskutiniu k o n c e r t o 
programos punktu buvo iš
traukos iš operečių, atlik- 
liktos paties Aido Choro bei 
jo padalinių. Mūsų mielasis 
Tadas Kaškiaučius sūdai-/ 
navo -suvaidino iš veikalo 
“Alkis” “Šalin nusimini
mai”. O. Suzanna Kazokai- 
tė ir Jonas Juška suvaidino

operetės “Pepita”. Labai 
gražiai iš operetės “Sylvia” 
padainavo duetas Elena 
Brazauskienė ir Nellie Ven- 
tienė, ir trio Ona Čepulienė, 
Koste Rušinskienė ir Tadas 
Kaškiaučius. Labai visiems 
patiko ištrauka iš “Grigu- 
čio” su solistais Alex Velič
ka ir Elena Brazauskienė, Į 
Programa užbaigta su iš
trauka iš operetes “Zapo
rožietis už Dunojaus”, dai
nuojant visam chorui, su 
solistėmis Amelia Young ir 
Nellie Ventiene. Daina la
bai graži ir labai gražiai at-

Sumušė lietuvį 
gydytoją

Pirmadienį, lapkričio 28 
d., kaip praneša “The Lead- 

i er-()bserver,” buvo užpultas 
' ir smarkiai sumuštas lietu
vis Dr. B. Dičpinigaitis. 
Sakoma, kad užpuolikai ne
žinomi. Dr. Dičpinigaitis 
gyvena po num. 8551 Fo
rest Parkway, Woodhaven, 
N. Y., 47 m etų amžiaus, 
vienas iš pabėgėlių iš Lie
tuvos. Užpultas buvo apie 
8:30 vai. vak. Užpuolė ir 
mušė du piktadariai, įsi
veržę į jo kabinetą. Kokiais 
sumetimais šis užpuolimas 
buvo padarytas, sunku pa
sakyti, nes užpuolikai nieko 
nepavogę pabėgo. Policija 
piktadarių ieško.

Visiems mūsų aidiečiamsi 
pianu akompana v o j a u I 
mums puikiai žinoma dide- i 
lių gabumų muzikė Ann Sa- i

Visai programai labai ga
biai pirmininkavo m ū s ų

Niujorko miesto 
gyventojai

Pagal šių metų gyvento
jų surašinėjimą, 
mieste gyvena 
žmonės.

Niujorko miestą sudaro 
penkios apskritys (coun
ties). Tai štai, kiek kurioje 
apskrityje gyvena žmonių:

Bronkse ....... 1,424,815
Kings

(Brooklyne) 2,627,319 
New York .... 1,698,281 
Queens ........... 1,809,578
Richmond ........ 221,i991
Niujorko mieste 1960 me-

Niujorko
7,710,346

Nastutė Bukniene. Persta-! tais gyvena 110,000 žmonių 
tymų ir paaiškinimų buvo I mažiau negu gyveno 1950 
daug ir visus juos Nastė metais. Mat, daugelis mies- 
ati i k o k u o p u i k i a u- to žmonių, dėl stokos gyvė
siai. Savo gražia kalba ji i namųjų namų, išsikėlė gy- 
puikiai papildo parengimo j venti į užmiestį, i Nassau, 
programą. į Putnam, Rockland, Suffolk

Jau garsinama, kad atei-Į bei Westchester apskritis, 
nantį pavasarį Aido Choras i Tose apskrityse gyvena arti 
mums suvaidins muzikinę 
operetę “Zaporožietis už 
D u n o j aus”. La u k s i m e.

Rep.

milijonai žmonių.

Pianistė Hazel Scott nu
vyko į Meksiką ir gavo atsi- 

j skyrimą nuo kongresmano 
Adam Clayton Powell.

Prie Utica Ave. stoties, 
Brooklyne, IRT traukinys 
užmušė J. J. Hagerty, kil

Tunis. — Tunisija ir 
njja pasirašė prekybos su-

Mūsų giliausia užuojauta Rojui Mizarai dėl jo 
brol’o Aleksandro staigios mirties.

Verute ir Valys Bunkai

MIRUS

4leksandrui Mizarai
Reiškiame užuojautą velionio 

broliui rašytojui Rojui 
Mizarai ir kitiems 

jo giminėms.

AIDO CHORAS 
Brooklyn, N. Y.

Štai ir vėl gruodžio 6-toji diena — liūdnas 
prisiminimas, kuomet 1948 metais iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė mylima mano gyvenimo 

draugė ir vaikų motina

Agota Klimiene
palikdama liūdesyje savo gyvenimo draugą 
Motiejų, sūnų Algirdą ir dukterį Emiliją.

ti p.—Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 6, 1960

Reikšminga Galdiko 
paroda

Lapkričio 27, sekmadie
nį, kaip pranešė “The New 
York Times” meno parodų 
skyriuje. Alinus Dailės Ga
lerijoj, Great Necke, N. Y., 
buvo atidaryta Adomo Gal
diko paskutiniųjų darbų pa-

Atsilankė nemaža žmo
nių.

Adomas Galdikas, 67 me
tų dailininkas, meno moks
lus pradėjo dar cariniame 
Petersburge, toliau tobuli
nosi Paryžiuje, Švedijoj, 
Vokietijoj. Nuo 1923 iki 
1940 metų jis dėstė dailę 
Kauno Meno Mokykloj.

Atvykęs Amerikon, gyve
na Brooklyne, atsidėjęs tik 
tapybai. Niujorko galerijo
se turėjo jau visą eilę asme
niškų parodų.

Kai kurie svetimtaučiai 
meno kritikai tvirtina, kad 
Adomas Galdikas esąs di
džiausias lietuvių tapytojas 
po K. M. Čiurlionies. Ado
mas Galdikas visad išsisky
ręs pamėgimu savo tėvy
nės, nepaprastai ryš k i ų 
spalvų kombinac i j o m i s, 
stipria konstruktyvia kom
pozicija. Kritikų nuomone 
Adomas Galdikas vis “pa
teikia ką tai naujo”. Jo 
paskutinėj parodoje išsta
tytuose peizažuose charak
teringa jam ta pati kon
struktyvi kompozicija, už
lieta impresionistinių spal
vų žaismu. €

Kritikai randa, kad savo 
kūrimas Adomas Galdikas 
nuo pat Petrapilio studijų 
dienų visad buvo su pirmai
siais dailininkais kūrėjais, 
visad ieškančiu ko tai 
naujo, ko tai neišsakyta. 
Po tiek metų, po tiek per
gyvenimų Adomo Galdiko 
erdviu amžiaus kūriniuose 
šalia laisvų konstrukcijų, 
spalvomis išgaunamo įspū
džio, paskutinės parodos 
darbuose atsiranda geomet
rinės formos su grynai ab
strakčia kalba.

Nuo pastarojo karo pra
džios Adomas Galdikas sa
vo kūryba nuėjo tolimus 
kelius.

A. Galdikas nėra joks re
alistas. Jis tokiu būti nei 
nenori. Jam kasdieninis pa
saulis — tik žaliava. Argi 
kas norėtų, kad muzikos 
kompozitoriai klausytojams 
perteiktų kaip gaidžiai gie
da, traukiniai švilpia? 
Taip ir dailėje, tik meistrai, 
tik tikri kūrėjai tesugeba iš 
žaliavos - materijos išgauti 
dvasines vertybes — gėrį, 
grožį, ir žmogaus didybę iš
sakančias brange n y b e s. 
Adomas Galdikas yra vie
nas iš tokių.

A. Zienius

Apie drg. Tomą Repšį
Kaip žinia, yra susirgęs 

mūsų geras draugas laisvie
ms Tomas Repšys. Šiuo tar
pu jis randasi Doctors’ Hos
pital of Queens ligoninėje. 
Ligoninė randasi po num. 
104-25 Van Wyck Blv., prie 
Liberty Ave., Richmond 
Hill. Lankymo valandos 
tarpe 2 ir 3 po pietų ir tar
pe 7 ir 8 vakarais. Galima 
lankyti kasdieną.

Tomą aplankė Julius Kal
vaitis. Radęs jį šiek tiek su
stiprėjusį, bet dar sunkiai 
tebesergantį. Gerai būtų, 
kad jo draugai, turėdami 
laiko, jį aplankytų.

Rep.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia ruošiasi teisti 
peronistus, sukilimo vadus.

JAV turčiai ir 
Lotynų Amerika

Kad mūsų šalyje komer
cinė spauda, televizijos ir 
radijo komentatoriai labai 
piktai atsiliepia apie Kubą, 
tai nenuostabu. Atminkime, 
kad Kubos vyriausybė pa
ėmė Į savo rankas JAV ka
pitalistų įmones, kurios 
jiems nešė didžiausių pel
nų. Jie bijosi, kad taip ne
pasielgtų ir kitos Lotynų 
Amerikos valstybės.

Lotynų Amerikoje iš kitų 
šalių Įdėto kapitalo Jungti
nių Valstijų kapitalistai 
turi 80 procentų. Lotynų 
Amerikos užsienio prekyba 
50 procentų vedama su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Iš Lotynų Amerikos į 
Jungtines Valstijas įveža 
70 procentų vario, 52 pro
centus švino, 62 procentus 
cino, 47 procentus geležies 
rūdos ir 83 procentus alie
jaus.

Savo fabrikų ir kitokių 
įmonių JAV 360 kompanijų 
turi Argentinoje, 250 kom
panijos — Meksikoje, 140 
kompanijų Venezueloje, 100 
kompaniiu — Puru ir 80 
komp.—Čilės respublikoje.

Sniegas džiovina uogas
Baltarusijos TSRS Moks

lų akademijos darbuotojai 
sukūrė naują būdą uogoms 
konservuoti. Uogos labai 
greitai išdžiovinamos sub- 
limavimo metodu, esant la
bai žemai temperatūrai. 
Vanduo pašalinamas užsal
dant uogas sublimavimo 
aparatuose beorėje erdvėje. 
Paskui išdžiovintosios uo
gos supilamos i stiklinas ir 
siunčiamos parduoti. Prieš 
vartojant uogos vėl panar-

Aido chorui dovanos
Paskiausiu laiku chorą 

apdovanojo šie draugai:
Draugas iš Conn. $5; Ys^ 

ra Lisaiienė $2; K.K. įtei
kė taipgi stambią daiktinę 
dovaną. Geo. Stasiukaitis, 
cliffsidietis, koncerto metu 
pasveikino Aidą su penki
ne.

Aido Choras dėkingas vi
siems už dovanas. A-tč

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. metinis susirin
kimas jvyks gruodžio 12 d., 7:30 
vakare, 29 Endicott St. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, nes 
susirinkime bus renkama 
kuopos valdyba 1961 m. 
turėsime 
kas

šiame 
nauja 

Taipgi 
daug reikalų apkalbėti

liečia ateinančių metų veikimų 
Jaskevičius, Kp. Org.

(98-99)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadieni, gruodžio (Dec.) 7 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, 102-02 
Liberty Avė. A

Visi nariai malonėkite dalyvautų 
nes turėsime 
dybą 1961 
nemokėtos, 
te. Prol.

išrinkti kuopos val- 
metams. Kurių duoklės 
ateikite ir užsimokėki- 
Sekr. (96-97)

su-

BROCKTON, MASS.
M i t ingai—Parengi ma i

ALDLD 6 kuopos mėnesinis 
sirinkimas jvyks pirmadieni, gruo
džio 5 d., 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montelloj. Prašome visus kuo
pos narius dalyvauti. G. Shimaitis

LDS 67 kuopos mėnesinis 
rinkimas jvyks ketvirtadieni, 
džio 8 d., 7:30 vai. vakare, 
Taut. Namo kambariuose, 8 
St. Visi nariai malonėkite

susi- 
gruo- 
Liet 
Vino 
atsi

lankyti, nes bus rinkimas valdybos 
1961 metams. G. Shimaitis

domos i vandeni, ir jos vėl g™0dz10 11* v vakaro T-iPt. Ta

tampa šviežios, kvapnios,

t
I

&

“Laisvės” skaitytojų ir spaudos 
mylėtojų draugiškas vakaras jvyks 
šeštadienį, 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

Montello Vyrų Dailės Grupė re“ 
gia Kalėdų Partę. ; _

', pradžia 7.30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje.

, namie gamintų 
valgių, šiltų ir šaltų gėrimų.

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

PHILADELPHIA, PA. ,
L L D 10 kuopos susirinkimas 

jvyks gruodžio (Dec.) 9-tą dieną, 
svetainėje 1150 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Draugai, jsitėmy- 
kite, kad po mitingo rytojaus va
kare toj pačioj svetainėj jvyks 
linksmas koncertas. Dainuos gerai 
atsižymėję Aido choro dainininkės 
iš New Yorko, vado vaujamos 

Mildred Stenslerienės. Taipgi šia
me susirinkime turėsime perrinkti 
kuopos valdybą 1961 m.

Sekretorius J. K. (97-98)

lyg ką tik nuskintos. Nau- dajny programa, * i eiWll iv <
jas konservavimo b ū d a s j 
yra pranašesnis tuo, kad 
uogos nepraranda vitami
nų, spalvos bei maistingų
jų medžiagų.

HELP WANTED MALE

Grindų Vaksuotojai. Vientik pa
tyrę kreipkitės. $2 j valanda- Pro
ga viršlaikiams. Darbas naktimis. 
Kreipkitės tarp 3 ir 5 vai. dieną. 
NEW YORK FLOOR, 18 E. 41st 
St., N. Y. C. MU. 5-4818.

(97-99)

adės Grime re n?
Įvyks šeštadieni, 

pradžia 7.30 vai.

Poyana 25c. Bus muzika, 
namie gamintų

Filmas ir Paveikslai

Dr. J. Stanislovaitis
Gruodžio 11 d., kaip 2:30 popiet, Kultūri

nio Centro patalpose, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y., Dr. J. Stanislovaitis paro
dys jo paties nuotraukas iš jų kelionės po 
Meksiką. Taipgi parodys jo paties padarytą 
filmą, kada jie lankėsi Lietuvoje. Kristina Šta- 
nislovaitienė aiškins nuotraukų prasmę.

Kviečia vietos Moterų Klubas.
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