
'------------— ——

LAISVĖ Entered as second
Semi-Weekly

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

class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3,

Tel. Michigan 1-6887 1879.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Ozone Park 17, N. Y. Antr., rugsėjo (Sept.) 26, 1961

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalls Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ......................... .... ...........
Kitur užsienyje ......................... ......
Jungtinėse Valstijose __ ________

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9:oo

PRICE 10c A COPY

No. 76 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * * * * METAI 50-ji

KRISLAI
Žinokite, draugai! 
Taikos keliautojai. 
Taip jie kepa žinias. 
Pasigenda rojaus. 
Ir vėl ‘‘kiaulė be ragų.” 
Advokatas čia ir ten. 
Tegu tariasi ir susitaria!

— Rašo A. Bimba —

i ♦Ak ai šiuos žodžius, skaitysi
te, mes jau būsime “Laisvės” 
rudeninio vajaus išvakarėse. 
Svarbu apie tai visiems lais- 
viečiams rimtai paga 1 v o t i . 
Mūsų visų laukia didelis ir at
sakingas darbas.

“Laisvės” stiprinimas nau
jais skaitytojais ir finansine 
parama yra visų laisviečių 
reikalas. Kiekvienas mūsų 
galime šiuo tuo prisidėti.

Ypač yra prašomi mūsų šau
nieji vajininkai pasiruošti va
jaus darbams. Tegu nebus 
pražiūrėta nė mažiausia pro
gelė padarymui šio vajaus vie
nu iš sėkmingiausių!

Neskaitlinga, bet energinga 
“taikos keliautojų” grupė sa
vo žyg| pradėjo nuo San 
Francisco. Dabar jau ji 
Tarybų Sąjungoje. Sakoma, 
kad jie ten yra labai gražiai 
ir šiltai pasitinkami. ,

Taip ir reikia. Kiekvienas 
Žygis už taiką užsitarnauja 
giliausios pagarbos visuose 

i ge^os valios žmonėse. O so- 
lįįfjistinės žemės žmonės yra 
geros valios .žmones., Jie tik 
taikos i/ramybės tetrokšta sa
vo pastangose susikurti lai
mingą ir šviesų rytojų.

Rugsėjo 13 dieną dienraš
ty “New York Times” didelė
mis raidėmis skaitėme, kad 
Jungtinių Tautų sekretorius 
jau Rhodesijoje ir kad per iš
tisą valandą tarėsi su Čiombe. 
Bet. ta pktj rytą radijas pra
nešė, kad Hammafskjoldas 
žuvo lėktuvo nelaimėje nė ne
pasiekęs tos vietoą.

Tai matote, kaip komerci
nėje spaudoje žinios kepa
mus. Jos dažnai parašomos 
iš anksto, “nuo ausies.”

Kaip atrodo, tai Kuboje ka
talikų bažnyčios dvasininkijai 
rojus jau amžinai pasibaigęs. 
Todėl ji neberimsta savo kai
lyje. Po priedanga bažnyti
nių procesijų kursto tikinčiuo
sius prieš revoliucinę vyriau
sybę.

Dauguma kunigėlių yra at
ėjūnai iš fašistinės Ispanijos, 
nėra net Kuboje įsipilietinę.

Gerai, kad vyriausybė šių 
nenuoramų nebeglosto. šimtą 
kitą jų jau susodino į laivą ir 
sugrąžino pas gen. Franco. 
Kol kas jiems ten nereikia nei 
sėti, nei piauti. Tegu ten ir 
būna.

Kubos vyriausybė elgiasi iš
mintingai. Kubos liaudis, tiek 

sdaug kovojus už laisvę, ne
leis ją iš naujo nukryžiavoti 
burtų ir ' apgavystės šinko- 
riams iš Ispanijos.

Chicagos kunigų dienraščio 
redaktorius šaukia: “...į šią
organizaciją ne tik kad ko
munistinė Kinija neturėtų bū
ti Įleista, bet ir Sovietų Ru
sija su visais savo satelitais 
privalėtų būti iš jų pašalinta.” 

Matote, Čia mes ir vėl turi
me reikalą su “kiaule be ra- 
fų.” Jeigu marijonų laikraš- 

io redaktorius Jung t i n ė s e 
Tautose bosautų, jose pasilik- 
tų j tik davatkos su kunigais. 
Džiugu, kad jis tik liežuviu te
gali pasauliui “diktuoti.”

J Ą' ‘
Buvęs Smetonos partijos 

sekretorius Vincas Rastenis
(Tąąą 5-tam pusi.)

Biliai Kongrese ir 
apšvietos reikalai

Piety Vietnamo partizanai 
pradėjo ofensyvą

Vakarams yra dėl 
ko susirūpinti

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Kongrese yra 
daugybė bilių. Pasiūlymai, 
kurie liečia apsiginklavimą, 
raketų gaminimą, pagalbą 
užsienyje JAV taikininkiš- 
koms šalims, tai ilgai negu
li: apsvarstomi, priimami ir 
reikalingos sumos skiria
mos.

Kitaip yra su apšvietos 
reikalų biliais. Ilgas laikas 
Kongrese stovi sekami bi
liai, betjie-vis savo eilės ne
sulaukia, nes “yra greites- 
niųjų”.

HR 7300 ir S-1021 bilius 
siūlo, kad federalinė vy
riausybė per trejis metus 
paskirtų $2,550,000,000 mo
kyklų statybai ir pakėlimui 
mokytoju algų.

HR-7215 ir S-1241 bilius 
siūlo, kad JAV federalinė 
vyriausybė paskirtų per 
penkeris metus $300,000,000 
kolegijų ir akademijų sta

Du uraganai jau padarė daug 
; nuostolių JAV žmonėms
New Yorkas. — Tik pra

ūžė galingas .“Carla” ura
ganas Texas ir Louisiana 
valstijose, kuris padarė 
apie penkis bilijonus dole
rių nuostolių, kaip atūžė 
“Esther”.

“Carla” sunaikino virs 
15,000 namų. Daugelio žmo
nių viso gyvenimo taupiniai 
žuvo.. Labiausiai nukentėjo 
darbo žmonės.

“Esther” uraganas buvo 
galingas. Jam artėjant prie 
N. Carolina ir W. Virginia, 
valstijų cntro akyje vėjas 
buvo iki 175 mylių per va
landą. Laimė, kad “Esther” 
sukosi į dešinę Atlanto van
denynu. Jo centras buvo

Iš Jungtinių Tautų
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Šešioliktosios sesijos pirmi
ninku vienbalsiai tapo iš
rinktas tunisietis Mongi 
Slimas.

Valerijanas Zorinas, 
TSRS delegatas, ir John J. 
McCloy, JAV delegatas, ta
rėsi nusiginklavimo reika
lais. Jie pasisakė už nusi- 

. ginklavimą, bet kaip tatai 
padaryti, nesusitaikė. Tą 
klausimą pateikė Jungtinių 
Tautų Asamblėjai svarsty
ti.

Įvyko pasitarimai tarp 
JAV valstybės sekretoriaus 
Rusko ir TSRS užsienio 
ministro Gr o m y k o. Jie 
svarstė vakarinio Berlyno 
ir taikos reikalus su Vokie- 
tijomis.

Šioje Asamblėjos sesijoje 
jau aiškiai jaučiama, kad 
neprisijungusios (neut r a- 
liškos) šalys ima vaidinti 
svarbią rolę. Randa pritari
mo Tarybų Sąjungos pozi

tybai, o $145,000,000 para
mai studentų, kurie savo iš
teklių neturi.

HR-8890 bilius reikalau
ja, kad JAV federalinė vy
riausybė paskirtų $325,000,- 
000 padidinimui arba staty
mui pradinių mokyklų ten, 
kur yra didelis mokinių su
sikimšimas.

HR-8900 bilius siūlo, kad 
JAV paskirtų penkerių me
tų programai $1,500,000,000 
paskoloms naujų kolegijų 
statybai.

HR-8399 ir S-19i91 bilius 
| siūlo, kad JAV federalinė 
vyriausybė tuojau paskirtų 
$655,000,000 mokymui be
darbių darbininkų įvairių 
reikalingesnių amatų.

Kaip matome, tai šie vi
si biliai yra naudingi mūsų 
šalies žmonių gerovei. Jie 
ne tik tarnautų pagerini
mui apšvietos reikalų, bet 
mokyklų statyba mažintų 
ir nedarbą.

virš 100 mylių nuo sausu
mos. Jis per tris dienas grą- 
sindamas praūžė kelių vals
tijų pakraščiais iki Bosto
no. Ten, Cape Cod srityje, 
užsimerkė jo akis — baigė
si uraganiška jėga ir pa
virto tik į lietaus audrą su 
dideliu vėju.

“Esther” stipriausia jė
ga sausumą siekė tik Long 
Island. Montauk srity vėjas 
buvo 108 mylios per valan
dą. Long Islando saloje 
280,000 namų neteko elekt
ros šviesos ir jėgos. Pajū
ryje nemažai namų nuken
tėjo. Šimtai žvejų ir kitų 
pamario gyventojų laivelių 
buvo sunaikinta. Nuostolių 
pridarė daug. t 

cija, kad J. Tautų sekretori
atą sudarytų trys asmenys: 
vienas nuo Vakarų, kitąs 
nuo socialistinių šalių, o 
trečias — nėutrališkų vals
tybių. • 1 ;

TAIKOS KELIAUTOJAI 
JAU T. SĄJUNGOJE
Maskva. — Iš Lenkijos į 

Tarybų Sąjungą atvyko 
Taikos keliautojai. Jie į 
TSRS perėjo Lietuvių 
Brastoje su užrašu ant 
transparanto: “Ameriką o s 
ir Europos Taikos maršuo- 
tojai žygiuoja nuo San 
Francisco į Maskvą”. TSRS 
žmonės ir spauda nuošir
džiai juos pasveikino.

Maskva. —čia lankėsi Ku
bos prezidentas Osvaldo 
Dorticos. TSRS ir Kuba iš
leido pareiškimą, kad viena 
antrai teiks pagalbos. Iš 
Maskvos Dorticos išvyko į 
Kiniją.

Saigonas.—Apie du tūks
tančiai partizanų buvo paė
mę Phouc Minh miestą, 
Phouc Thanij provincijos 
sostinę, tik 60 mylių į šiau
rę nuo Saigono. Kitas parti
zanų dalinys sumušė val
dišką kariuomenę Mekango 
upės slėnyje. Politiniai ir 
militariniai specialistai nu
mato, kad tai yra nauja 
ofenzyva prieš Diemo val
džią.

Jau kelinti metai liaudies 
partizanai veikia. Vėlesniu, 
laiku partizanai įsigalėjo 
pietinėje dalyje Pietų Viet
namo ir beveik pilnai už
valdė plotus tarp Saigono, 
Mekongo upės, Kambodžos, 
ir jūrų. Jie ten turi savo 
dalinius, gaminasi ginklų, i

Civilinių slėptuvės ir 
žmonių apgavikai

Washingtonas. — Pasau
linio karo pavojus, krizė dėl 
vakarinio Berlyno ir taikos 
su Vokieti jomis, augantis 
apsiginklavimas ir komer
cinės spaudos gąsdinimai 
labai paveikė į civilinių 
žmonių nervus.

Valdininkų pasisakymus 
už slėptuves civilinių gelbė
jimui pasigavo komercinė 
spauda. Jau yra apie pusė 
šimto kompanijų, kurios 
gamina slėptuves. Atsirado 
kompanijos, kurios gamina 
slėptuvėms maistą. Jų “spe
cialistai” įrodinėja, kad jei
gu kiltų atominis karas, tai 
būk slėptuvėse žmonės ga
lėtų išsigelbėti būnant net 
ir “po tris mėnesius”. JAV 
gynybos sekretorius sakė, 
būk slėptuvės galėtų išgel
bėti apie 15 milijonų žmo
nių tik laike vienos atomi
nės atakos.

Yra slėptuvių ir “slėptu
vių”. Moderniškesnę slėp
tuvę įrengti kainuotų apie 
$10,000. Ir tai ji galėtų ap
saugoti tik nuo radioakci- 
jos ir skeveldrų. Pasiga

š. KORĖJA PARUOŠĖ 
7-IŲ MĘTŲ PLANĄ

Pyonyangas. — Įvyko 
Šiaurės Korėjos Komunis
tų partijos Ketvirtasis kon
gresas. Suvažiavimas išdir
bo Septynerių metų planą, 
pagal kurį bus žymiai pa
didinta industrija, žemdir
bystė/ susisiekimo keliai. 
Vien gyvenimo namų bus 
pastatyta šešiems šimtams 
tūkstančių šeimų.

STREIKUOJA 25,000 
ANGLŲ MOKYTOJŲ
Londoųąs. Anglijoje 

sustreikavo 25,000 mokyto
jų. ; Mokytojai reikalauja, 
kad būtų skąitomasi su Jų 
unija, ir pakeltų algas. Bet 
Anglijos valdžia dąr ruo
šiasi nukirsti jiems algas. 

o ypatingai daug rankinių 
granatų, kulkosvaidžių ir 
ir kitokių mažesnių ginklų. 
Padidėjo partizanų veikla 
išilgai visą Mekongo upės 
plotą, kur yra derlingi ry
žių laukai.

Pietinis Vietnamas uži
ma 65,000 ketv. mylių plo
tą ir turi 13,000,000 gyven
tojų. Diemo va.’žia turi 
150,000 vyrų armiją ir 60,- 
000 žandarų, bet ji negali 
įveikti' partizanų, nes pas
tarieji gauna darbo žmonių 
pagalbos. Neseniai iš Filipi
nų salų keli šimtai Jungti
nių Valstijų “partizanų”, 
vadovaujamu generolo Lio
nei G. McGarro, nuvyko 
Diemui į pagalbą, bet apie 
juos daugiau nieko nesigir
di.

minti slėptuves, kurios ga-
lėtų ir nuo bombos pataiky
mo .apsaugoti,, gali, tik dide
li turčiai.

Dabar yra net tokių 
“slėptuvių”, kurių medžia
ga kainuoja tik apie $100. 
Jų pardavėjai buvo privers
ti pripažinti, kad tik tada, 
jeigu “bomba nukristų nuo 
slėptuvės penkių mylių at
stoję”, tai tokia “slėptuvė” 
galėtų išgelbėti.

Jungtinių Valstijų Atsto
vų Butas išleido 88 puslapių 
brošiūrą, kurioje kritikuo
ja kai kurių viršininkų agi
taciją už slėptuvės ir per- 
sergsti piliečius, kad būtų 
atsargūs su “iš po nakties 
atsiradusiais slėptuvių ga
mintojais ir pardavėjais”. 
Kritikuoja ir tuos, kurie 
agituoja už jas, o nepasako, 
kad slėptuvės gali tik ribo
ta} pasitarnauti išsigelbėji
mui.

Geriausios ir tikriausios 
slėptuvės yra, tai kova 
prieš apsiginklavimą, kova 
už taiką, už visų valstybių 
taikų sugyvenimą ir ginklų 
panaikinimą.

RYTŲ VOKIETIJOJE 
ĮVYKO RINKIMAI

Berlynas. — Vokiečių 
Demokratin ė j e Respubli
koje įvyko savivaldybių 
rin k i m a i. Buvo 282,555 
kandidatai. Balsavimuo s e 
dalyvavo 98 procentai ga
linčių balsuoti. Už komunis
tų ir nepartijinių kandida
tus balsavo 12,517,444 pilie
čiai. o prieš balsavo tik 
4,948 asmenys.

TSRS RAKETOS 
KRINTA Į Taikinį

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai vėl iš
bandė raketas šaudydami 
už 7,500 mylių į Ramųjį 
vandenyną. Ten beesantys 
TSRS laivai pranešė, kad 
raketos pataikė į taikinius.

Paryžius. — Francūzų 
spauda daro sutrauką Va
karų politikos nepasiseki
mų. Ji žymi sekamus fak
tus:

Konge, kur Jungtinių 
Tautų buvęs sekretorius 
Hammarskjoldas vykdė 
Vakarų politiką, kur buvo 
žvėriškai nužudytas Kongo 
liaudies vadas Lumumba, 
Kata n g o s “prezidentas” 
Tchombe sukilo prieš Va
karus ir ten nuvykęs Ham
marskjoldas žuvo.

Francūzijos prezidentas 
De Gaulle vos išliko gyvas, 
kada į jį militaristai metė 
bombą. Vakarų Vokietijoje 
nupuolė vardas kanclerio 
Adenauerio, kuris kurstė 
prie karo ir kalbėjo apie 
“dievo duotą vokiečiams 
specialią misiją gelbėti Eu
ropos kultūrą”. Persijoje 
(Irane) prasidėjo kurdų su
kilimas. Turkijoje militaris-! 
tai pakorė buvusį Vakarų!

Istorijos falsifikacija ir 
generolas Eisenhoweris

Washingtonas. — Kai 
kurie pagauti karinio įkarš
čio negali apsieiti be falsi
fikacijų. Pilna jų komerci
nė spauda. JAV valstybės 
departamentas išleido bro- 
šiūraitę “Background Ber
lin—1961”. Joje sako, kad 
būk 1945 met. JAV ir Angli
jos jėgos, kurias komanda
vo generolas Eisenhoweris, 
galėjo paimti Berlyną, bet 
jis to nepadarė.

Generolas, ( buvęs JAV 
prezidentas, Eisenhoweris 
į tai atsakė, kad tas tvirti
nimas nieko bendro neturi 
su teisybe ir yra istorijos 
falsifikacija Eisenhoweris

Iš viso pasaulio
Detroitas. —■ General Mo

tors Corp., kurios fabrikuo
se dirba 310,000 automobi
lių gaminimo darbininkų, 
pasirašė trijų metų kon
traktą su darbininkų unija. 
Kompanija, su mažomis iš
imtinais, priėmė unijos rei
kalavimus.

Kingstonas. — Jamaica 
salos gyventojų 230,825 bal
savo prieš sudarymą Vaka
rinių Indi jų Federacijos, o 
už sudarymą tik 200,728.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos laikraščiai daug ma
žiau rašo apie karo pavojų, 
negu Jungtinių Valstijų ar
mijos laikraštis “The Stars 
& Stripes”.

Londonas. •— Sulaukęs 89 
metų amžiaus mirė laibo- 
ristas Pethick - Lawrence.

Londonas. — Darbiečiai 
reikalauja šaukti parla
mento posėdį ir svarstyti 
Berlyno reikalą. , 

ištikimą premjerą Mende- 
resą ir du jo sėbrus, o arti 
500 buvusių jo valdininkų 
pasiuntė į kalėjimą. Kuboje 
katalikai kunigai prakišo— 
pusantro šimto jų buvo su
imta ir ištremta į fašistinę 
Ispaniją. Vakarai laukė 
Rytų Vokietijoje sukilimo, 
bet pasirodė, kad ten liau
dis vieninga su dabartine 
valdžia. Savivaldybių 
rinkimuose dalyvavo 98 
procentai galinčiu balsuoti, 
beveik 13,000,000 balsavo už 
komunistus ir nepartijinius 
kandidatus, o prieš tiktai 
5,000. Pietų Vietname prasi
dėjo didelis partizanų vei
kimas. Brazilijoje militaris- 
tų klika prakišo.

Amerikietis koresponden
tas C. L. Sulzbergeris, pa
daręs spaudos apžvalgą, ra
šo, kad “Vakarai vietoje 
pasigyri m ų pasisekimaiš, 
turėtų geriau pagalvoti 
apie įvykių reikšmę.

sako, kad Tarybų Sąjungos 
armija buvo tik 36 mylios 
nuo Berlyno, o Anglijos ir 
JAV jėgos 250 mylių.

Po Eisenhowerio protes
to, valstybės departamento 
spaudos vedėjas J. W. Reap 
pareiškė, kad jis pertaisys 
brošiūros tą dalį, kur buvo 
kaltinimas Eisenhowariui.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos duoda šešioli- 
ką karo laivų savo sąjun
gininkams: šešis NATO na
riams, ^ešis Korėjai ar 
Čiang Kai-šekui ir keturis 
Pakistanui.

New Yorkas. — Uraga- 
nas“Esther” Atlanto pa
kraštyje padarė virs du mi
lijonus dolerių nuostolių.

Bernardsville, N. J.—Su
laukęs 69 metų mirė Sum
ner Welles, buvęs Roose- 
velto valdžioje valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas.

Bostonas. — Keleivinis 
lėktuvas “707” besileisda- 
mas paslydo ir įvažiavo į 
jūros įlanką. Visi 71 keliau
ninkai išliko sveiki.

Briuselis. — Belgijos už
sienio ministras Paul-Hen- 
ry Spaakas grįžo iš Mask
vos. jis ten tarėsi su TSRS 
vadais. Sako, kad Tarybų 
Sąjunga tikrai nori derybų 
keliu išspręsti vakarinio 
Berlyno, taikos reikalus su 
Vokietijomis ir kitus nesu
sipratimus.

Londonas. — Mirė pulki
ninkas O. Pinto, anglų už
sienio šnipų vadas.
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Laiškas iš Tarpparlamentinės 
konferencijos Briuselyje V

MUMS PAŽĮSTAMO 
LIETUVOS 
MOKSLININKO BALSAS

Kai Jungtinėse Valstijo
se lankėsi įžymusis Tarybų 
Lietuvos moksliai n k a s ir 
Kauno Politechnikos insti
tuto rektorius prof. K. Bar-

Sveikiname visus balsus už taiką!
RUGSĖJO 10 DIENĄ katalikų bažnyčios galva po

piežius Jonas XXIII savo kalboje atsišaukė į didžiąsias 
valstybes derėtis ir tartis dėl karo grėsmės pašalinimo 
ir išlaikymo pasaulyje taikos. Į jo balsą už taiką šiomis 
dienomis atsiliepė Tarybų Sąjungos premjeras Chruš- 
ččiovas. Chruščiovas pasakė, kad “mes sveikiname kiek
vieną balsą už taiką, nežiūrint į tai, iš kur jis pareina”.

Chruščiovas dar pridūrė, kad popiežius, kalbėda
mas už taikos išlaikymą, aišku, “turėjo galvoje milijonų 
Romos katalikų, kurie susirūpinę imperialistų militari- 
niais pasiruošimais, taikos troškimus”. Apie tai negali 
būti jokios abejonės.

Gerai būtų, kad ir kitų didžiųjų valstybių galvos, 
nuo kurių priklauso taikos išlaikymo reikalai, pasektų 
Chruščiovą ir popiežių ir aiškiai pasisakytų už derybas 
ii susitarimą pašalinimui atominio karo grėsmės. Bū
tų gerai, kad visa katalikų bažnyčios dvasininkija, kar
tu, žinoma, ir mūsų lietuviškieji tėveliai, pildytų savo 
popiežiaus prisakymus ir nuo dabar visur ir visuomet 
kalbėtų prieš karo kurstytojus.

Mums patinka gera pradžia
JAU PRASIDĖJO Jungtinių Tautų Asamblėjos 

16-toji sesija. Pradžia gana rami, įspūdinga. Sesijos pre
zidentu beveik vienbalsiai išrinktas Tunisijos atstovas 
diplomatas Mongi Slim—už jį balsavo Rytai ir Vakarai. 
Jis- pažadėjo vesti sesijos reikalus taip, kad nebūtų var
žomas nė vienos pusės balsas. Reikia tikėtis, kad jis sa
vo pasižadėjimo laikysis.

Beje, įdomu, kad pirmu kartu šioSt'.j'Jasauįinės orga
nizacijos istorijoje sesijos prezidentu išrinktas afrikie
tis.. Tai parodo vis didesnį ir didesnį Azijos ir Afrikos 
tautų vaidmenį tarptautiniuose reikaluose.

Tos didžiosios problemos, su kuriomis 16 sesija tu
rės grumtis, mūsų skaitytojams jau žinomos. Pačioje 
sesijos pradžioje, pavyzdžiui,, bus keliamas Kinijos 1 at
stovybės klausimas. Labai daug šalių reikalauja, kad 
čiangkaišekinė klika būtų išmesta ir kad teisė atsto-. 
vauti Kiniją būtų sugrąžinta Kinijai. Toli gražu nebaig
tas Kongo klausimas. Na, o centre visų kalbų ir diskusi
jų bus visuotinio nusiginklavimo reikalai ii/ Vakarų 
Berlyno padėtis. Sesijos dienotvarkėje matome ir dai
giau svarbių klausimų. Prie jų visų prisidėjo dar stai
gios generalinio sekretoriaus Hammarskjoldo mirties 
klausimas. Viskas rodo, kad kaip tik šiuo klausimu kils 
aštriausių ginčų tarp Rytų ir Vakarų.

Bet mums visiems aišku, kad visos eilės tų klausimų 
sesijoje išsprendimas priklausys nuo 'susitarimo tarp 
jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Štai kodėl taip 
Svarbus išleistas tų dviejų šalių bendras pareiškimas 
nusiginklavimo reikalais. Pareiškimas yra istorinės 
svarbos. Abidvi pusės aiškiai pasisako už pilną ir vi
suotinį nusiginklavimą. Abidvi sutinka, kad nusiginkla
vimas turi reikšti panaikinimą ne tik masinio žudymo 
ginklų, bet visų ir visokių militarinių įstaigų visame 
pasaulyje. Abidvi šalys sutinka, kad. nusiginklavimas 

. būtų pravestas keliomis stadijomis, keliais laipsniais, 
-po griežta priežiūra ir inspekcija, kad tame procese nė 
-viena šalis negalėtų pakenkti kitai šaliai.

Vadinasi, nusiginklavimo principu tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos skirtumų nesimato. Tai' 
turėtų palengvinti šio svarbiausio klausimo sprendimą 
Asamblėjos sesijoje.

Dabar lieka tik susitarimo pravedimas gyveniman, 
jo- įvykdymas. Akiregyje didžiausios atominio karo 
grėsmės, .nusiginklavimo pravedimo gyveniman proble-- 
mos neturėtų susidurti su neperlipamais užtvarais.. Ko 
.dabar reikia, tai, nuoširdumo iv noro nuo žmonijos gal
vos tą grėsmę nuimti. Ar pasaulio diplomatai šioje 
Asamblėjos sesijoje patenkins šitą žmonijos troškimą? 
Liekasi pamatyti.

Dar vienas provokacinis žygis
» PRIEŠ KELETĄ DIENŲ net du džetiniai Vakarų 
Vokietijos lėktuvai “paklydo” ir nusileido Vakarų Berly- 
Tfie francūzų zonoje. Bet gi visose sutartyse tarp Jungti
nių "Valstijų, Anglijos, Tarybų Sąjungos ir Francūzijos 
griežčiausiai draudžiama Vakarų Vokietijos lėktuvams- 
‘naudotis koridoriais į Berlyną. Vadinasi, sutartys tapo 
sulaužytos. Ir sulaužytos provokatoriškai. Juk, pav., jei- 

xgu tarybiniai lėktuvai būtų tuos vokiečių lėktuvus nu- 
kirtę, koks tai baisus triukšmas būtų buvęs sukeltas vi
duose Vakaruose! Arba, kas atsitiktų, jeigu koks nors 
rėvanšistas iš Vakarų Vokietijos iš lėktuvo, paleistų 
•bombą Rytų Vokietijos teritorijoje, arba ant to paties 
Dėrlyno?! Ko betruktų karo ušsiliepsnojimui!

Tai visa tik parodo, kaip būtina be atidėliojimo Va
karų Berlyne reikalus sutvarkyti. Atidėliojimas tik di
dina pavojų. ,

šauskas, daugeliui laisvie- 
čių teko su juomi ir asme
niškai susipažinti. Jis čia 
visuose mūsuose paliko kuo 
gražiausią atmintį.

Tik šiomis dienomis pro
fesorius Kaži m i eras Bar
šauskas už didelius nuopel
nus tapo apdovanotas' Le
nino ordinu.

Prof. Baršauskas yra ne 
tik įžymus mokslininkas, 
bet ir visuomenininkas ir 
rūpestingas veikėjas. Moks
lo reikalais jis dažnai pra
byla ir per Lietuvos spau
da. Štai ir dabar Vilniaus 
“Tiesoje” (rugsėjo 13 d.) 
jis patiekia 'straipsnelį 
“Pirmauti pašau 1 i n i a m e 
moksle.” Mokslininko iš
vedžiojimai labai įdomūs.

Imame kaikurias prof. K. 
Baršausko straipsnio iš
traukas : i

“Tarybinis mokslas žen
gia milžiniškus žingsnius į 
priekį. Užteks priminti, 
kad 1957 metais Tarybų ša
lyje pradėti kosmoso užka
riavimai, pirmųjų Žemės 
palydovų paleidimas užsi
baigė kosminių laivų skry
džiu į erdves. Didvyrių J. 
Gagarino ir G. Titovo įsta
bieji žygiai tartum apvaini
kavo tarybinių mokslinin
kų — inžinierių, technikų 
ir darbininkų —pasiekimus 
užkariaujant kosmosą.

‘ Dabar mūsų didžiojoje 
Tėvynėje paruošiama tris 
kartus daugiau inžinierių, 
negu JAV. šiuo požiūriu ji 
teisėtai užima pirmąją vie
tą pasaulyje. Dabar Tary
bų Sąjungoje mokosi 2.4 
milijono s tu d e n tų, o tai 
reiškia, kad besimokančių 
aukštosiose mokyklose čia 
du kartus daugiau, negu vi
sose Europos šalyse. Tary
binių mokslo daktarų moks
linis lygis taip pat yra 
aukščiau sias pasaulyje. 
Daugiau kaip d00 tūkstan
čių mokslo kandidatų ir 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
mokslo daktarų nuolat pa
siekia puikius rezultatus.

Inžinierių ruošimo mastu 
Tarybų Lietuva taip pat 
pralenkė Jungtines Valsti
jas. Kadrų paruošimas šie
met dar labiau išaugo, ir 
inžinieriai nuo šiol bus ruo
šiami ne tik Kaune, Vilniu
je, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
bet ir Panevėžyje. Netoli
moje ateityje per metus bus 
išleidžiama į.: gamybą dau
giau kaip tūkstantis didžiai 
kvalifikuotų: specia 1 i s t ų . 
Vien šiais mokslo metais 
Kauno Politechnikos insti
tute pradėjo darbą apie 8,- 
000 studentų. , Tai puikūs, 
išties džiuginą’ skaičiai. Ir 
visgi net jie negąli pilnuti
nai patenkinti mūsų liau
dies ūkio poreikių.

Ryškiausia savo darbo 
gaire, didžiausiu gyvenimo 
tikslu jie įrašo šiuos Pro
gramos žodžius: “Tarybi-, 
nių mokslininkų garbės rei
kalas — užtvirtinti tarybi
niam mokslui iškovotas 
priešakines pozicijas svar-; 
blausiose mokslo šakose ir 
užimti pirmazijančią padėtį 
pasauliniame moksle viso
mis / pa grindinėmis krypti- ? 
mis

Mes tikime, kad tai pa
sieksime, tikime, kad niekas 
nesudrums taikių mūsų pla

nų, k ū b y b i h go, pakilaus 
mūsų darbo.

Džiugu šiandien dirbti 
mūsų šalyje, matant taip 
sparčiai kylančią šalies eko
nomiką, plačiu mastu besi
vystančius mokslą ir kultū
rą. Šios pergalės — dar di
desnių laimėjimų laidas, ir 
todėl Programa — komuniz
mo statybos m ūsų šalyje 
dokumentas — tiek daug 
kalba kiekvieno mūsų šir
džiai, įkvepia dar didesniais 
tempais vystyti mokslą, 
techniką, kelti šalies ekono
miką. Tai kova ne tik už 
saulėtą mūsų ateitį, — tai 
kova už laimę visame pa
saulyje, už tvirtą taiką tarp 
tautų.” 

“IR TAM ATEIS GALAS”
Kanadiškis “Liaudies bal

sas” rašo:
“Jeigu pusę Washingto- 

no valdytų Jungtinių Vals
tijų komunistai, o šalia jų 
būtų bent 15,000 T a r yb ų 
Sąjungos kariuomenės, tai 
amerikiečiai plaukus nusi
rautų iš desperacijos. Jie 
greičiausiai neleistų tokiai 
padėčiai ilgai egzistuoti.

Bet dabar jie gatavi su
kurti atominį karą, norėda
mi palaikyti tokią situaciją 
Berlyne.

Jeigu ne šaltas karas, jei
gu ne išlaukinės pastangos 
palaikyti Berlyne šaltą ka
rą, tenai būtų daug ramiau. 
Nereiktų nei jokių sienų. 
Pasaulis nedrebėtų dėl nau
jo karo pavojaus.

Atrodo, kad laikui bėgant 
patiems Vakarinio Berlyno 
žmonėms nusibos tokia 
“globa.” Tibsa, kol kas jįe 
Šį tą laimi, nės šaltojo ka
ro kurstytojai priversti ge
rintis jiems. Bet ir tam /at
eis galas.

LOGIŠKAI IR 
PROTINGAI'GAL VO JA

Chicagos klerikalų dien
raštis bara anglus už tai, 
kad jie “šaltai” laikosi Ber
lyno klausimu. Girdi, “At
rodo, kad anglų ministeris, 
darydamas beveik prosovie- 
tišką pareiškimą, nėra Vie
nas. Jo tokio nusistatymo 
užnugaryje stovi kai kuri 
Anglijos spauda. Toks Lon
dono laikraštis “News of 
the world,” kuris turi dau
giau skaitytojų (6,733,000), 
negu bet kuris kitas laik
matis pasaulyje, neseniai ra
šė, kad, girdi, Berlynas ne
turįs ypatingos reikšmės... 
Kariauti dėl jo neapsimo
ka...”

Bet juk tik paskutiniai 
kriminalistai ir bepročiai 
ryžtųsi šiandien dėl Berly
no uždegti pasaulį atominio 
karo gaisrų. Gerai, kad 
anglai šitai ,' kate g o r i j a i 
žmonių nepriklauso. Minė
tas jų laikraštis galvoja lo
giškai ir <protingai. Tuo 
tarpu mūsų klerikalų dien
raščio rašeivos, stodami už 
karą dėl Berlyno, užsitar
nauja didžiausio visų pado
rių, visų su protu neatsi
sveikinusių žmonių pasmer
kimo.

Arba, štai, Bro o k 1 y n o 
pranciškonų laikraštis bara 
tuos Amerikos žurnalistus, 
kurie taip pat nenori ato
minio karo. , Pav., jam ne
patinka žurnalistas C. L. 
Sulzbefgėris,* kam jis “po
puliarino Chruščiovo reika
lavimus ir ėmėsi ginti jo 
vardą nuo lyginimo su Hit
leriu?’ Dar* blogesnis" “The 
N. Y. Tribūne” kolumnis- 
tas W. Lippmanas, kam jis 
sako, kad ,į “atominio karo 

mygtuką galėtų paspausti 
tik moralinis idiotas J1

Mdms gi atrodo, kad tiek 
Sulzbergeris, tiek Lippma
nas gana objektyviškai žiū
ri į tarptautinę padėtį. Kai 
jie naujo karo kurstytojus 
vadina moraliniais idiotais, 
jie patarnauja taikos reika
lui.

B APGAVYSTĖS 
NĖ ŽINGSNIO

Išmatos iš tų šalių, ku
riose įsisteigė darbininkų 
valdžios, turi sudarę taip 
vadinamą “Tarp tautinę 
Valstiečių Sąjungą.” Pa
stebėjome, kad šitai kontr- 
revolucinei klikai priklau
so ir kokia ten “Lietuvos 
Valstiečiu Liaudininku Są
junga.”

Na, ir ta “TVS” pradžio
je šio mėnesio Washingtone 
laikė savo “kongresą.” Ja
me dalyvavę lietuviai pabė
gėliai — Sidzikauskas, Bač- 
kis, Škirpa, Audėnas, Dule- 
vičius ir dar vienas kitas 
prasi radėlis. “Kongresas, ’ ’ 
žinoma, prakeikė visą soci
alistinį pasaulį. Dar dau
giau: jis plūdo “ir tą lais
vojo pasaulio dalį, kuri... 
kursto laisvojo pasaulio vy
riausybes bet kuria kaina 
nusileisti sovietams neva 
pasaulio taikos vardan.” 
Reiškia, kad tie “valstie
čiai*” pliekė kailį ir neutra- 
liškoms šalims. Reiškia, kad 
šitie sutvėrimai nepakenčia 
nė vienos šalies, kuri sten
giasi išlaikyti pasaulyje tai
ką.

Tie gaivalai, kurie “lietu
viams atstovavo,” yra pir
mos kląsęs ąpgavikai. .Jie, 
nieko neaOtoWuja. Toji jų, 
“Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga” nėra jo
kia Lietuvos organizacija.

DIDELIS KULTŪRINIS .. 
TURTAS

1960 metais pradėtą Lie
tuvos respublikos meno pa
minklų registravimo ir ty
rimo darbą tęsė šiemet lie
pos mėnesį Lietuvos TSR 
K u 11 ū r os ministerijos ir 
Vilniaus Valstybinio dailės 
muziejaus jungtinė ekspedi
cija. Meno istorikų ir res
tauratorių grupė aplankė 
65 vietoves Švenčionių, Ig
nalinos, Zarasų, Rokiškio ir 
Anykščių rajonuose. Čia 
buvo įregistruota ir nufoto
grafuota daugiau kaip 300 
vertybių — praėjusių epo
chų tapybos., skulptūros, 
taikomosios dailės, liaudies 
meistrų darbų.

Dūkšte ekspedicija surado 
tenai palaidoto Vii niaus 
Meno mokyklos dėstytojo 
dailininko realisto Rusfemo 
tapybos kūrinį, atliktą va
rio skardoje. Taip pat' ,su-s 
žinotą, kad apie 19.35-1936 
metus Dūkšte buvo suras
tos liekanos dar vieno to 
dailininko didelio formato 
tapybos darbo, taikyto pla
fonui.
• Įregistruoti ir Mielagė
nuose esantieji vertingi Vil
niaus Meno mokyklos, taip 
pat Peterburgo Dailės aka
demijos auklėtinio Vinco 
Smakausko darbai — skulp
tūros ir 4 tapyti paveikslai. 
Rūpestingai aprašyti ir nur 
fotografuoti unikalūs XVII 
amžiaus medžio raižiniai ir 
skulptūros Stelmužėje. .

Vilniaus Valstybinio dai
lės muziejaus fondai pra
turtėjo Vilniaus kalyklos 
monetų lobiu, kuri 1957 m. 
Motiejus Juodzevičius sura
do buvusio dvaro lauke ne
toli žodiškio (Sųiargainių

Mielas Drauge Antanai!
Štai vėl tenka’ dalyvauti 

Tarpparlamentinėje konfe
rencijoje, kuri šį kartą yra 
jubi 1 i e j i n ė — 50-oji. Ji 
įvyksta Briusely. Dalyvau
ja apie z450 delegatų iš 
52 valstybių. Mūsų, Ta
rybų Sąjungos delegaciją 
sudaro 8 deputatai — iš 
penkių respublikų — Rusi
jos, Ukrainos, Belorusijos, 
Gruzijos ir Lietuvos, o man 
vėl tenka delegacijai vado
vauti.

Konferencijoje svarstoma 
visa eilė svarbių klausimų, 
liečiančių įva irias sritis. 
Taikos stiprinimas, valsty
bių taikaus sambūvio klau
simai, ekonominių regiona
linių sūri ’cnijimų įtaka 
pasaulinei prekybai, pagal
ba atsilikusioms ir neseniai 
nepriklausomybę atgavusioms 
šalims, švietimo, mokslo ir 
technikos išvystymas tose 
šalyse, Jungtinių Tautų 
stiprinimas su tikslu sustip
rinti taiką, pa r 1 a m e n t ų 
kontrolė tarptautinėms or
ganizacijoms, kolonializmo 
likvidavimo klausimas, žo
džiu, klausimų labai daug, 
visais jais vyksta karštos 
diskusijos. Štai klausimu 
dėl buvusių kolonijų išvys
tymo užsirašė 65 kalbėtojai.

Dabartinis tarptautinis 
įtempimas daro žymią įtaką 
į konferencijos eigą. Dau
giau ginčų ir kartais aštrių 
susirėmimų tarp socialisti
nės stovyklos ir imperialis
tinių šalių atstovų. Kadan
gi dabar; vienas svarbiausių 
klausimų yra taikos su Vo
kietija Ir Vakarų Berlyno 
problema, tad tiems klausi
mams ųušviesti , daugiausiai) 
skyriau savo kalbą, kurią 
pasakiau pirmąją konferen
cijos dieną, pabrėždamas 
taip pat svarbą pasiekti vi
suotino ir visiško nusigink
lavimo, nes tik tai įvykdžius 
žmonija galės pasiekti tvir
tos taikos..

Kol čia posėdžiaujame, 
pasauly darosi margi daly
kai. Katangoje vyksta susi
rėmimai tarp Jun g t i n i ų 
Tautų dalinių ir jėgų, no
rinčių atkirsti šią provinci
ją nuo Kongo, Turkijoje pa
korė keletą buvusių vyriau
sybės narių, o štai kaip tik 
šią minutę gavome žinią 
apie tragišką Hameršeldo 
mirtį. Tai tragiškas galas 
žmogaus, kuris galėjo pa
čioj pradžioj likviduoti im
perialistines ava n t i ū r a s 
Konge, bet to nepadarė. 

rajone, BTSR). Ekspedici
jai padovanota išlikusi di
desnė XV a. pabaigos — 
XVII a. pradžios sidabrinių 
ir biloninių. monetų.

Iš ekspedicijos radinių .iš
siskiria retas istorinis do
kumentas—yieno 1863 me
tų valstiečių sukilimo Lie
tuvoje vadų Antano Macke
vičiaus unikali foto nuo
trauka, padaryta apie 1$62 
•metus Daugpilyje, Kitoje 
tos nuotraukos pusėje yra 
autentiškas A. M a c k e v i- 
čiaus autografas—lietuviš
kai užrašytas dedikavimas 
kažkokiam Stuokai. Šį ver
tingą ikonografini doku
mentą nuo sukililmo meto 
iki mūsų dienų išsaugojo 
Suvainiškyje Stuokos pali
kuonys.

Ekspedicijos surinkta me
džiaga šiuo metu tvarkoma. 
Ji padės Lietuvos dailės is
torijos mokslui, praturtint 
muziejų ekspozicijas.

St. Pinkus.i

2 p.--Laisve (Liberty)—Antį-., rugsėjo (Sept) 26, 1961

Rezultate toje naujoje res
publikoje kilo suirutė, ku
rioje žuvo nemažai žmonių 
ir buvo nužudytas Kongo 
liaudioes kovos vadovas 
Patris Lumumba ir jo arti
mi bendradarbiai. Imperi
alistų intrigos sukėlė nau
jas riaušes Katangoje ir 
Hameršeldas bandė norma
lizuoti padėtį.

Konferencija tęsis ligi 
rugsėjo 22 d. Netikėtai čia 
radome labai karštas die
nas ne tik konferencijos at
mosferoje, bet ir klimate. 
Tad tenka gerokai prakai
tuoti.

Būkite sveiki! Labų die
nu visiems laisviečiams!

Justas Paleckis 
Briuselis. Parlamentas
1961. IX. 18.

Suterštas oras teikia 
blogus negalavimus
Oras, kuriuo mes kvėpuo

jame, yra pilnas visokių 
dulkių, miglų, smarvės ir 
dujų. Erzinimai, priskai- 
tant blogus sirginėjimus, 
įvyksta tuomet, kuomet ne
kenksmingi chemikalai bė
gamo oro būna sumaišyti su 
visokiais nuodais.

Čia yra reikalingas nau
jas išradimas suvaldymui 
oro nešamų blogybių, nes 
kiekvienas miestas turi sa
vo skirtingas orines proble
mas. Priedui prie to — oro 
keitimasis ir meteorologija, 
ką gamina suodžių dulkes 
Chicagoje, nėra tos pačios, 
kurios yra atsakingos Los 
Angeles mieste. Dėl to iš
leisti priešoriniai teršimo 
ist aUinA i nįfegaĮi1 būti 
juojarni; taikant kitam 
miestui; ’ nes kie k v i e n a s 
miestas turi gamintis skir
tingus apsaugos būdus.

Toliau, progresas ir nauji 
išradimai gali pakeisti pa
veikslą bėgiu vienos nak
ties. Los Angeles, pavyz
džiui, iš automobilių išpu
čiamos dujos yra vyriausia 
problema. Miesto vyriau
sybė tikisi suvaldyti šią 
problemą bėgyj kelių metų, 
naudojant naują išradimą, 
kuris dabar yra dirbamas 
ir rengiamas plačiam par
davimui.

Nauja automobiliui jėgos 
kamaraitė, ąpie kurią daug 
girdime, gal bėgyj desėtka- 
mečio ir pasieks savo tikslą. 
Šitas elektromechan iškas 
išradimas pavers kurą i že
mesnę pajėgą ir diriguos 
elektros srovės energiją.

Naujas varomosios j ė jot 
šaltinis turi poten c i j a 1 ę 
veikmę 90%, lyginant Xu 
40% mūsų moderniško au- 
tomobiliaus inžine dujų de
gimu.

Tuo tarpu oro užteršimas 
turi būti naikinamas viso
kiomis priemonėmis ir dėl 
kitų priežasčių. Jis duoda 
7Vž bilionus dolerių žalos 
kiekvienais metais; plėt- 
muoja namus, naikina ja
vus ir gyvulius. Priedui,— 
jis • yra sveikatos blogybė, 
kuri paliečia mus visus.

• ' J. N.

TSRS IŠLEIDO 2-JĮ KARO 
ISTORIJOS TOMĄ

Maskva. — Tarybų Są
junga jau išleido* Antrąjį 
Tomą Antrojo pasaulinio 
karo istorijos. Jis apima 
pirmąjį laikotarpį Hitlerio 
ir jo pakalikų užpuoliam 
ant Tarybų Sąjungos 194W 
metais. "
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Ar naujo karo kurstytojai 
pasimokys iš Turkijos?

Imrali saloje, Marmuro 
jūroje, Turkijoje, pakorė 
jos buvusį visagalį premje
rą Adnaną Menderesą ir 
dar du jo artimus sėbrus. 
Turkija, kuri yra NATO 
narė, pakorė buvusius 
NATO šalininkus, ir nepai
sė Anglijos, Francūzijos ir 
Jungtinių Valstijų protes
tų.

Ką tatai reiškia Vaka
rams? Daugelis iš naujo 
karo kurstytojų turėtų rim
tai pagalvoti.

vAdnanas*Menderesas, 62- 
jų metų amžiaus, virš de
šimts metų diktatoriškai 
valdė Turkiją. Jis mokslus 
ėjo Jungtinėse Valstijose. 
Jis įtraukęs Turkiją į 
NATO labai dažnai sakė 
provokatoriškas kalbas ir 

^Ažeisdamas Tarybų Sąjun- 
gą šūkavo, būk “turkų ar
mija galinti lengvai sumuš
ti TSRS armiją.”

Pakorė ir jo buvusį užsie
nio minstrą Fatną Rustų 
Zorlą, Mendereso švogerį. 
Pakorė ir Hasaną Palatwe- 
rį, Mendereso diplomatą. Gi 
buvusį Turkijos prezidentą 
Celalą Bayarą ir dar 42 bu
vusius Mendereso valdžios 
žmones nuteisė visam am
žiui į kalėjimą. 418 jų sėb
rų nuteisė nuo dviejų iki 
16-kos metų kalėjimo.

Teismas tęsėsi virš 10 
mėnesių. NATO diploma
tai ir militaristai darė vis
ką, kad išgelbėjus Mendere
są ir jo sėbrus nuo kartu
vių. Ir rodosi, buvo proga, 
nes ir dabar Turkiją valdo 
ne liaudis, ne komunistai,

'‘Antanas Venclova apie knygą 
"Žvilgsnis į praeitį"

Apie R. Mizaros knygą, 
kurią gavo ALDLD nariai, 
buvo rašyta mūsų spaudoje 
keleto amerikiečių lietuvių 
publicistų^ Žemiau spaus
diname įžymaus Lietuvos 
rašytojo ir literatūros kri
tiko- Antano Venclovos 
straipsnį parodymui, kaip 
Lietuvos žmonės žiūri į 
“Žvilgsnis į praeitį.” 
Straipsnis prieš kurį laiką 
tilpo Vilniaus “Tiesoje.”— 
Redakcija. 

• —
Rojus Mizara, be jokios 

abejonės, šiandien Tarybų 
Letuvoje yra visų populia
riausias iš JAV gyvenančių 
lietuvių veikėjų. Ligi 1940 
metų jo knygos į Lietuvą 

pakliūdavo sunkiai, ir 
“Prošvaistės” Aiman ache 
1940 metų pavasarį iš- 
spausdintas didesnis 
straipsnis “Apie Amerikos 
lietuvių rašytoją,” rodos, iš 
viso buvo pirmasis plates
nis ir palankesnis atsiliepi
mas apie šį stambaus mas
to pažangųjį visuo menės 
veikėją, žurnalistą ir roma
nistą. Šiandien padėtis vi
sai pasikeitė: Tarybų Lie
tuvoje dideliais tiražais iš
leisti visi R. Mizaros roma- 

, -nai ir pjesės. Viešėdamas 
Tarybų Lietuvoje, 1959 me
tais rašytojas baigė rašyti, 
o Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla greitai iš
leido jo paskutinę atsimini
mų pobūdžio knygą — 
“Žvilgsnis į praeitį,” kuri, 
kaip ir kitos R. Mizaros 
knygos, skaitytojų buvo la
bai šiltai sutikta.

/T R. Mizara keletą mėnesių 
^viešėjo Tarybų Lietuvoje, 

kurios naujasis gyvenimas 
jį be galo domino. Jis čia 
susitiko su šimtais ir tūks

bet militaristų klika prieš
akyje su generolais Garse
liu ir Gumuspala. Bet nie
ko nepadarė. Kada jau 
Menderesą nuteisė pakar
ti, tai jis surijo daug tab- 
letėlių dėl miego. Jų buvo 
nepakankamai. Jis išsimie
gojo, pabudo, turkų dakta
rai patikrino, kad “svei
kas,” ir pakorė. Mat, mu
sulmonų religija neleidžia 
žudyti žmogų, jeigu jis nė
ra “pilnai sveikas.”

Turkija ir jos ateitis
Turkija randasi Mažojoje 

Azijoje ir tik nedidelis jos 
plotas yra Balkanų pusia
salyje. Ji užima 296,500 
ketvirtainių mylių plotą ir 
turi 28,000,000 gyventojų.

Balkanų pusiasalyje ru- 
bežiuojasi su Graikija ir 
Bulgarija. Azijoje su Siri
ja (dalimi Jungtinės Ara
bų R e s p u b 1 ikos), Irako 
respublika, Iranu (Persi
ja) ir Užkaukazijoje su Ta
rybų Sąjunga (Gruzija ir 
Armėnija).

Po Pirmojo pasaulinio ka
ro Vakarų valstybės jau bū
tų Turkiją pasidalinę, bet 
jos nepriklausomybę išgel
bėjo Tarybų Sąjunga. Kelis 
metus ji buvo draugiškuose 
santykiuose su TSRS, kada 
Turkijoje galioje buvo Ke
mal A ta turkas. Po jo mir
ties Turkija nuėjo bernauti 
Hitleriui. Laike Antrojo 
pasaulinio karo kenkė Ta
rybų Sąjungai: praleido 
pro Dardanelių ir Bosforo 
sąsiaurius Hitlerio ir Mus- 
solinio karo laivus į Juodą

ją jūrą ir laikė savo armi
ją prie TSRS sienos jai gra
sindama. Karo pabaigoje, 
Vakarų raginama, persime
tė į jų logerį.

Turkija baisiai atsilikusi 
šalis. Žemdirbiai vargsta, 
dirba dar senomis priemo
nėmis. Fabrikų darbinin
kai žiauriai išnaudojami. 
Jungtinių Valstijų pagalba 
Turkijai yra ten steigimas 
karo bazių, orlaukių, pra- 
vedimas strateginių vieške
lių, geležinkelių, ir JAV 
ginklai bei amunicija. Šios 
“pagalbos” turkų darbo 
liaudis nejaučia. Mendere- 
sas laikė apie milijono vy
rų turkų armiją, tas dar 
daugiau stūmė šalį į skur
dą.

JAV teikdamos “pagal
bą” taip dalykus sutvarkė, 
kad ne tik į JAV neįsilei
džia “turkiško tabake,” bet 
ir Turkijoje labai aprėžė jo 
auginimą . Buvęs Turkijos 
prezidentas Bayaras neteko 
didelių pelnų dėl sumažini
mo tabako auginimo. Mato
mai, neteko pelnų ir dabar
tiniai Turkijos valdonai mi
litaristai.

1960 m. gegužės 27 d. mili
taristai nuvertė Mendereso 
diktatūrą. Tada militaris
tai sakė, kad jie eis Kemal 
Ataturko keliu, bet kol kas 
to nesimato. Jaučiama tik 
tiek, kad jie nepilnai klauso 
NATO įsakymų, ką parodė 
ir Mendereso pakorimas.

Taigi Turkijos darbo 
žmonių išsilaisvinimas dar 
priešakyje. Taip pat ir 
Turkijos išsilaisvinimas iš 
NATO sąjungos. Betgi iš 
dabartinių įvykių negali 
džiaugtis naujo karo kurs- 

darbu prasimuša į viršų ir 
darosi pripažintais masių 
organizatoriais ir vadovais, 
kurie savo talentą gaiviai 
praskleidžia kurioje nors 
meninės kūr y b o s srityje. 
Mūsų kultūros istorijoje to
kių žmonių nemaža, ir labai 
svarbu, kad šių dienų jau- 
n u o m e n ė plačiau žinotų 
apie jų gyvenimą ir kovą.

Nėra reikalo čia atpasa
koti įdomaus, turiningo ir 
gražaus R. Mizaros gyveni
mo—skaitytojas daug vaiz
dingiau ras tai pavaizduo
ta jo paties knygoje. Vis 
dėlto čia verta pažymėti, 
kad knygos autorius gimė 
Dzūkijos užkampyje, netoli 
Merkinės, kad jis mokėsi iš 
pradžių slaptoje mokykloje. 
Keletą žiemų, dar neišėjęs 
iš vaiko amžiaus, jisai “da- 
raktoravo” — mokė kitus 
vaikus, o vėliau, kiek paau
gęs, sargavo valsčiaus raš
tinėje ir ėjo raštininko pa
dėjėjo pareigas.

; Štai pradžia tų “universi
tetų,” anot M. Gorkio, ku
riuos R. Mizara pradėjo 
gimtinėje carinės priespam- 
dos laikais, pačioįe šio am
žiaus pradžioje. 1913 me
tais iškeliavęs į Ameriką, 
jis čia toliau tęsia savo 
“universitetus” drauge s u 
tūkstančiais vargo žmonių, 
atvykusių iš Lietuvos duo
nos ieškoti. Spaustuvės mo
kinys, vakarinės mokyklos 
lankytojas, choristas, svajo
jus netgi apie dainininko 
solisto karjerą, pagaliau, 
žurnalistas, paž a n g i ų j ų 
laikraščių redaktorius ir 
stambus pažangiojo fronto 
darbuotojas, pagaliau, pla
čiai anapus Atlanto ir Čia, 
Tarybų Lietuvoje, žinomas 
ir mylimas rašytojas.

tančiais visokiausių žmo
nių. Manau, nesuklysiu pa
sakęs, kad visus, su kuo tik 
Lietuvoje mūsų svečias su
sitiko, tiesiog sužavėjo ne
paprastai gili jo meilė gim
tinei ir naujam, socialisti
niam jos gyvenimui. Visus 
mus prie Rojaus traukte 
traukė jo tikras demokra
tiškumas, draugišk urnas, 
jumoras, papr a s t u m a s . 
Rimtame pokalbyje stebino 
jo aukštas politinis išsilavi
nimas ir subrendimas. Vi
siems jis darė įspūdį savo 
plačiu ir giliu įvairiausių 
šių dienų problemų — vi
suomeninių, politinių, lite
ratūrinių ir kitokių pažini
mu ir puikia orientacija 
jose. Manau, neapsiriksiu 
pasakęs, kad visos šios ge
rosios R. Mizaros kaip rašy
tojo, visuomenės veikėjo ir 
žmogaus ypatybės ryškiai 
atsispindi ir čia aptariamo
je jo knygoje.

Dar neseniai memuarinio 
žanro knygos Lietuvoje bu
vo retokas reiškinys. Tik 
per pastaruosius kelerius 
metus senieji mūsų revoliu
cionieriai ir Didžiojo Tėvy
nės karo dalyviai parašė ir 
išleido visą glėbį knygų — 
savo atsiminimų, kurie jų 
išgyventą praeitį mūsų 
skaitytojui pavaizdavo gy
vą ir jaudinančią Dabar at
eina laikas savo atsimini
mus parašyti ir paskelbti 
mūsų visuomenės veikėjams 
ir kultūrininkams Gera, 
kad vjenu pirmųjų šios sri
ties leidinių kaip tik pasi
rodė R .Mizaros knyga.

R. Mizara priklauso prie 
tų mūsų liaudies vaikų, ku
rie, gimę šiaudinėje vargo 
pastogėje, savo atkaklumu, 
valia, gabumais, nuolatiniu

Barzdų kaime 1904-5 m Didžiosios nelaimės
Tais laikais Barzdų kaime 

dažnai pasirodydavo lape
liai su įvairiais’ atsišauki
mais į valstiečius. Kaimas 
buvo nutaręs laikyti sargy
bą nakties laiku, bet toji 
sargyba niekados nesulai
kydavo nė vieno lapelių pla
tintojo. Tai vieną vakarą 
atvažiavo net du žandarai 
ieškoti “kaltininkų.” Bet tą 
vakarą, kaip tik betems
tant, užėjo smarkus lietus 
su žaibais ir perkūnija. Tuo 
būdu žandarai manė, kad tą 
vakarą nereikia daboti, nes 
niekas per lietų lapelių ne
platins. Tačiau kadangi na
mo grįžti jiems nebuvo pa
togu, tai jiedu nutarė apsi
nakvoti kaip tik toje s tūbo
je, prie kurios durų pasiro
dydavo lapeliai.

Tuo tarpu du vaikinai, 
grįždami po lietaus, nieko 
nežinodami, kad s t u b o j e 
randasi žandarai, kaip ir 
paprastai, lapelius su atsi
šaukimais prie tų durų pri
lipdė. Ryto atsikėlę žanda
rai keikėsi ir lapelius nuo 
durų plėšė.

Vincas Bernotas

tytojai. Argi galvojo Men- 
deresas, Zorlu ir kiti, būda
mi galioje, turėdami su sa
vimi NATO, kad jie baigs 
gyvenimo' kelionę kilpoje? 
Apie tai vertėtų pagalvoti 
ir kitiems karo kurstyto- 
jams. Pati kapitalistinė 
santvarka, pati jų klasė, 
jau turi tiek daug priešta
ravimų, kad vyksta labai 
keistų dalykų. Pastovi ir 
tvirta padėtis yra tik ten, 
kur prie galios stovi darbo 
liaudis. V. Sūnus

Jeigu R. Mizara nenuėjo 
kitu keliu, kuris buvo leng
viausias ir daug kam netgi 
labai viliojantis — į reak
cionierių, kapitalistų tarno 
ir jų sukurtos išnaudojimo 
santvarkos garbintojo pozi
ciją, tai čia, žinoma, didelį 
vaidmenį s u v a i d ino keli 
faktoriai. Pirmiausia tai 
gilesnis susipažini m a s su 
marksizmu-leninizmu. Pir
masis žmogus, kuris ne tik 
R. Mizaros gyvenimui, bet 
ir visam Amerikos lietuvių 
pažangiajam judėjimui tu
rėjo didžiulę įtaką, buvo V. 
Mickevičius - Kapsukas, su 
kuriuo R. Mizara pirmą 
kartą susitiko 1916 metų 
vasarą. Nenuostabu, kad 
R. Mizara knygoje šiam 
įžymiajam lietuvių tautos 
sūnui, didžiam revoliucio
nieriui ir tauriam žmogui 
paskirti nepaprastai šilti ir 
įdomūs knygos puslapiai. 
Čia gerai pavaizduota, kaip 
dar Spalio revoliucijos išva
karėse V. Kapsukas, gyven
damas Amerikoje, teisingai 
analizavo gyvenamąją tik
rovę, kaip jau tada jisai 
“Naujojoje gadynėje”, pa
skelbė: “Mūsų obalsis turi 
būti: prieš imperializmą, už 
socializmą! Prieš imperia
listinius karus, už piliečių 
karą dėl socializmo!” 
(“Naujoji gadynė” 1917 
m. Nr. 2). V. Kapsuko dė
ka marksizmo - leninizmo 
idėjos jau tuo laiku rado 
platų atgarsį geriausioje A- 
merikos lietuvių darbininkų 
dalyje, o jo buvimas ir dar
bas JAV lietuvių tarpe čia 
ilgiems laikams paliko ne
užmirštamą įspūdį. Su ne 
mažesne šiluma R. Mizara 
aprašo ir savo susitikimus 
su V. Kapsuku viešint Ta
rybų Sąjungoje 1931 me
tais, o knygoje įdėtas E. 
Tautkaitės laiškas apie pas
kutines V. Kapsuko valan
das — tikrai jaudinantis ir

jūrose per 100 metų
Nelaimių buvo šimtai, 

bet čia suminėsime tik tas, 
laike kurių žuvo nemažiau 
500 žmonių. Taipgi pralei
džiame karo laivus, nusken
dusius laike karų.

1865 m. Mississippi upė
je susprogo garlaivis “Sul
tan”, žuvo 1,450 žmonių.

1878 m. prie Londono su
sidūrime nuskendo garlai
vis “Princess Alice”,žuvo 
700.

1890 m. Japonų jūroje 
nuskendo turkų laivas “Er- 
togrufil” su 540 žmonių,

1912 m. į ledų kalną susi
daužė laivas “Atlantic” ir 
žuvo 1,517 žmonių.

1914 m. St. Lawrence 
upėje nuskendo “Empress 
of Ireland” su 1,024 žmonė
mis.

1926 m. Yangtze upėje 
nuskendo kinų laivas su 
1,200 žmonių.

1945 m. Danzigo srityje 
nuskendo vokiečių laivas 
“Wilhelm Gustlof” su apie 
6,000 karo pabėgėlių.

1948 m. Kinų jūroje nu
skendo laivas “Kiaugue” su 
1,100 žmonių.

1954 m. nuskendo japonų 
laivas-keltas su 1,172 žmo
nėmis.

VAŠKAS IMO ROLĖ
Vaškas jau gilioje seno

vėje buvo žmonių vartoja
mas laivelių vaškavimui, 
kad jie būtų atsparesni 
vandeniui ir kitokiems tiks
lams. Istorija rodo, kad lie
tuvių kaimynai; kaip vaka
riečiai, taip ir pietiečiai, 
keisdavo savo prekes su lie
tuviais ant vaško.

neužmiršt amas dokumen
tas. Pirmasis atsilankymas 
Tarybų Sąjungoje, artimes
nė pažintis su nauju kylan
čiu pasauliu R. Mizarai irgi 
padarė didžiulę įtaką.

Su meile knygoje vaizduo
jamas didelis darbin i n k ų 
draugas, vienas pir m ų j ų 
mūsų revoliucinių kompozi
torių — Mikas Petrauskas, 
kuris irgi tiek pažangiaja
me lietuvių darbininkų ju
dėjime JAV, tiek paties R. 
Mizaros gyvenime suvaidi
no labai žymų vaidmenį. 
Nemaža knygoje randame 
žinių ir apie kitus ano me
to revoliucionierius ar vei
kėjus — Z. Angarietį, K. 
Giedrį, V. Paukštį - Čibirą, 
poetą St. Jasilionį ir kitus, 
su kuriais R. Mizarai teko 
susidurti arba ir artimai 
draugauti.

Daugelyje knygos vietų 
kaip gyvas prieš mus išky
la Amerikos lietuvių gyve
nimas su kasdieniniais jo 
vargais, rūpesčiais ir kovo
mis prieš įvairiausius reak
cionierius, už darbininkų 
vienybę, už žmogiškas tei
ses ir padoresnes gyvenimo 
sąlygas. Iš knygos daug su
žinome apie JAV lietuvių 
pažangiąsias organizacijas, 
apie jų visuomeninį veiki
mą, menines pa s t a n g a s 
draugijose, choruose ir t. t.

Su didele simpatija R. 
Mizara rašo apie lietuvių 
liaudies 1940 metų pergalę 
— kapitalistinės santvarkos 
nuvertimą ir socialist i n ė s 
tarybinės Lietuvos gimimą. 
“Nepaisant visų Tarybų 
Lietuvos priešų pastangų 
klaidinti Jungtinių Ameri
kos Valstijų lietuvius, nu
teikti juos prieš tarybinę 
santvarką, — rašo jis, — 
mūsų žmonių didžiulės ma
sės džiaugėsi perv e r s m u 
Lietu v o j e , džiaugės, kad 
lietuvių tauta pasirinko so
cialistinį kelią. Liet u v o s

Jūrų baisūnas^ žaltys
Du Princetono paleonto- 

tologai prirengia palaiky
mui skeletoną, kuris, mano
ma, bus geriausiai pabaig
tas skeletonas. Tai Mosa- 
saurus maksimus ar jūrų 
žalčio šis skeletonas.

Liekanos šio priešistori
nio gyvūno buvo atrastos 
trąšų duobėje arti Sewell, 
Gloucester apskrity j, New 
Jersey valstijoje.

Vandeninis driežas buvo 
labai veislus gyvūnas, savo 
dienose gyveno jūrų gelmė
je ir seklumoje, kur buvo 
įlenkta dalis New Jersey 
75,000,000 metų atgal.

Mosasaurus liekanos bu- 
po jau antros šios veislės, 
atrastos bėgyj poros mėne
sių, bet kaulų paskutiniame 
atradime buvo daugiau ir 
geresniame stovyje, pagal 
dr. Donald Baird, universi
tete nugarkaulinės paleon
tologijos pagalbinį kurato
rių.

Jis ir F. Goto, jo labora
torijos technikas, parodė 
veik užbaigtą kaukolę ir 
žandus. Kaukolė ir žandai 
siekia daugiau negu 5 pė
das; daug dantų gerame 
stovyje.

Dr. Baird sako, jog gy
vūnas buvo apie 40 pėdų 
ilgio. Jo liekanos atrasta 
kasant žalią smėlį, kuris su
minkština vandenį — tai 
savotiška trąša.

Atnaujintas žaltys bus 
nuolat rodomas valstijos 
muziejuje, Trentone.

Madridas. — Traukinys 
sudaužė autobusą. Nelai
mėje 10 žmonių užmušta ir 
17 sužeista.

darbo žmonių laiškai savo 
giminėms Amerikoje, reiš- 
kiantieji dži a u g s m ą dėl 
naujų įvykių Lietuvoje, su
rado tvirtą atgarsį Jungti
nių Amerikos Valstijų lie
tuvių tarpe” (290 psl.).

Kada kilo antrasis pasau
linis karas, kada T r y b ų 
Lietuva hitlerinių plėšikų 
ir jų padėjėjų — lietuviškų
jų nacionalistų buvo pa
skandinta kraujuose, pa
žangūs JAV lietuviai tiek 
moraliai, tiek materialiai 
prėmė mūsų tautos kovą 
prieš fašizmą. Jie gynė 
Tarybų Lietuvą per savo 
spaudą, į Tarybų Sąjungą 
siuntė dovanas kovojančios 
Lietuviškosios divizijos 
kariams ir evakuotiesiems, 
jie rėmė ir tarybinius par
tizanus, kovojusius pačioje 
kurią savo knygoje rašo ir 
R. Mizara,, niekad • mūsų 
tautos nebus užmiršta.

R. Mizaros knyga “Žvilgs
nis į praeitį” vaizduoja la
bai nelengvą paties auto
riaus gyvenimą, o drauge ir 
sunkų, vingiuotą pažangiojo 
Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimo kelią. Tačiau 
knyga kupina pasitikėjimo 
to judėjimo jėgomis, joje 
daug optimizmo ir kovin
gumo.

“Žvilgsnis į praeitį” — 
knyga, parašyta labai pa
prastu ir aiškiu stilium, 
tartum autorius visa laiką 
būtų galvojęs apie -savo pa
grindinį skaitytoją — dar
bininką. Kai kurie skyriai, 
ypač knygos pradžia, para
šyti daugiau grožinės lite
ratūros p r i e m o nėmis — 
vaizdingai, su dialogais ir 
peizažais. Kai kurie skyriai 
rašyti daugiau publicistiniu 
būdu. Tačiau knygoje visur 
daugybė faktų, turinčių la
bai didelę reikšmę JAV lie
tuvių visuomeninio judėji
mo, o kai kur ir literatūros
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Iš laiškų
Gerbiamas redaktoriau, .

Jau keleri metai, kai mes 
Lietuvoj turime galimybę 
skaityti Jūsų vedamą 
“Laisvę”. Aš stengiuosi ne
praleisti nei vieno numerio 
—taip jis man įdomus. Iš 
tikrųjų jūsų kolektyvo dir
bamas darbas — tikrai lie
tuviškas, patriotinis. Jūsų 
laikraštis duoda įvairių ži
nių iš voso pasaulio, o ypač 
jis mums brangus tuo, kad 
jis informuoja ir apie gy
venimą mūsų tautiečių — 
brolių lietuvių, išblaškytų 
po visą pasaulį. Jūsų bend- 
radabio Zieniaus “Lietuviš
kos naujienos”, žinios iš 
“Tėvynės balso””, o taip 
pat “Spaudos apžvalgos” 
man ypač patinka. Patinka 
“Krislai”, filmų aptarimai 
ir pan.

Šia proga leiskite, nors ir 
pavėluotai, pasveikinti jūsų 
laikraštį jubiliejaus proga 
ir palinkėti Tamstai sveika
tos ir jėgų savo lietuviška
me visuomeniniame darbe.

Deja, prenumeruoti “Lais
vę” mes neturime galimy
bių. Montello, Mass., Main 
St. 67 gyvena mano teta Ži- 
žienė Teodora, apie kurios 
vyro mirtį buvo žinia ir jū
sų 1960 m. gruodžio 30 d. 
laikraščio numery. Aš jai 
rašiau, prašydamas užpre
numeruoti man “Laisvę”, 
bet atsakymo negavau.

Todėl prašau Tamstos 
(ar Tamstos tarpinikavimu 
bet kurio amerikiečio) už
prenumeruoti man “Lais
vę” ta sąlyga, kad aš Tams
tai (arba tam brangiam 
tautiečiui) galėčiau atsiųs
ti kokį siuntinėlį iš Lietu
vos. Prašau parašyti man 
kas, kokie daiktai ar leidi-
niai (knygos, albumai ar 
pan.) jums būtų įdomūs ar 
reikalingi. Aš juos jums at
siųsčiau mainais už prenu
meratą.

Lieku su pagarba,
Leonas Lapinskas
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už rašinėjimą. Deja, ne vi
sus jūsų straipsnelius ga
lime sunaudoti. Ypač sun
ku suprasti tuos, kuriuose 
kalbate apie sveikatos rei- 
kalus ir ligas. Prašome tų 
temų vengti, jas paliekant 
toje dirvoje specialistams. 
Tad atleisite, kad negalėsi
me panaudoti straipsnelių 
“Streptomycin geri a u s i a 
gyduolė gydymui Tulare
mia” ir “Pusamžio žmonės 
privalo s u p r a s ti gyveni
mą.”

KUBA SUVALDYS 
KLERIKALUS

Havana. — Piktadariai iš 
bažnyčios nušovė 17-kos 
metų jaunuolį. Laikraštis 
“Revolution” rašo, kad 
grupė religinių fanatikų 
buvo išlindę iš bažnyčios ir 
vietoje “šventų” vėliavų, 
nešė JAV vėliavą. Milicija 
juos išsklaidė.

bei meno istorijai. Greta 
tikrai vertingų, nes e n i a i 
Tarybų Lietuvoje išleistų 
pažangiojo Amerikos lietu
vių fronto darbuotojų L. 
Prūseikos ir J. Kaškaičio 
atsiminimų knygų, R. Mi
zaros “Žvilgsnis į praeitį” 
yra ne tik aukštos vertės 
memuarinė knyga, bet ir 
veikalas, aktyviai kovojąs 
už demokratiją, už pažan
gą, už ateitį, už visa tai, 
kas gražu, tauru ir žmogiš
ka.

A. Venclova



D. Štietčas

Mūsų kaimo nuotykiai
(Tąsa)
Grasė

Grasė jau buvo užaugusi 
—jau didelė mergina ir 
graži, tokia paaukštė, plau
kai kaštoninės spalvos ir 
stori-ilgi, veidas baltas, pil
nas. Pasmakrėj eina kaip 
ir ruoželis, kaip ir formavi
masis gurkliuko; kai ji šyp
sosi, abiejose veido pusėse 
pasidaro duobukės, ir darė 
Grasę dar gražesne.

Ją aš matydavau dažnai, 
kaip.ir Onutę; mat, jos jau
niausias brolis Ambrazie
jus ir aš buvome geri drau
gai nuo pat mažų dienų. 
Mudu kartu ganėme žąsis 
ten prie balelės, mudu eida
vom valgyti, paskui vėl 
kartu eidavom pas žąsis. 
Jų kiemas buvo trečias nuo 
mūsų, . tai aš, eidamas pro 
šalį, užeidavau pas juos ir 
tada abu išeidavome.

Kartą, kai aš pas jį užė
jau, jis dar tebevalgė, grį- 
čioje daugiau nieko nebe
buvo tik Grasė ir Lapavi- 
čiaus Petras, jau užaugęs 
bernas. Jiedu su Grasė 
juokavo — kartais vienas 
antrą stukteli, tai gnibteli, 
tai ranką ant peties užde
da, ir t.t. Aš žiūrėjau į juos 
ir pykau ant Petro, kam jis 
toks negražus (kaip man 
atrodė). Jis buvo toks vi
dutinio ūgio, pokūdis, plau
kai juodi, veidas kūdas, 
smakras poilgis ir lyg biskį 
atsikišęs, ūseliai juodi, po- 
reČiai, atrodė lyg susivėlę, 
ir t.t.

Man buvo biskį pikta ir 
ant, Grasęs: kam ji, būda
ma tokia graži, 6 taip mei
liai, gražiai su Petru žai
džia. Jei aš būčiau ji,- aš 
nė nepažiūrėčiau į, jį...

Tuo tarpu Ambraziejus 
pabaigė valgyti ir mudu iš
ėjome.

Vieną dieną Grasė pievo
se grėbė šieną. Apie pie
tus ji pajuto šone skaus
mą. Kokį laiką kentė, ma
nė praei^ bet skausmas vis 
didėjo ir ji nutarė eiti na
mo.

Kada ji išėjo iš miško, ją 
skausmas taip suspaudė, 
kad ji toliau eiti nebegalė
jo; ji atsisėdo prie kelio, 
vėliau ten atsigulė. Vienas 
kaimietis, važiuo damas į 
pievas, radęs Grasę gulin
čią, šiaip taip įsidėjęs ją į 
vežimą parvežė namo.

Tuojau susirinko moterys 
Grasę gydyti. Jos ją “gy
dė” visą vakarą ir naktį, 
bet, saulei tekant, Grasė 
numirė. Jau dauguma ži
nojo, kad Grasė serga, bet 
niekas nemanė, kad ji mirs.

Išgirdom Aug u s č i u k o 
būgną. Mūsų motina pakė
lė galvą ir tarė: Nejaugi 
Grasė numirtų, tai negali 
būti! Bet tuojau ji ėjo 
lauk, o mes paskui ją. Iš
ėję apsidairėme, ar nematy
ti dūmų kur, ar ne ugnis 
kaime. Tada motina sako: 
Bėkit, vaikai, pas Augus- 
čiuką paklausti, kam mu
šė būgną. Išbėgome į ūly- 
čią. Augusčiukas pasakė: 
“Taip, Brazių Grdsė numi
rė.” Mes atgal su bloga 
naujiena. Kada pasakėme, 
kad Grasė numirė, motina 
tarė: “Dieve tu mano, nu
mirė šitokia merga, kaip 
liepa.” Ir ji išėjo kieman 
ir ėjo ūlyčion.
, Šipelienė jau rymojo ant 
savo vartų. Pamačiau išei
nančią mūsų motiną, ji irgi 
išėjo ūlyčion ir susitiko vi
duryj, ir jos sustoję aima
navo, dūsavo dėl Grasęs 
mirties.

• Tuojau atėjo ir “Spraksė” 
su Nevuliėne, o iš kitos pu

sės atėjo Dambrauskienė, 
Brazių kaiminka. Šios su
žiuro į ją. Ji sako: “Buvau 
pri Grasęs visą naktį, da
vėme jai šio ir to, bet nie
kas nepadėjo; auštant ji ir 
numirė; nieko nematyti, tik 
ant vieno šono pasirodė 
toks geltonas plėtmas”.*. 
Jos, dar kiek padūsavę, pa
aimanavę, išsiskirstė.

Ant rytojaus nuėjau pa
žiūrėti Grasęs. Ji atrodo 
labai gražiai; jos rausva 
sukneelė dar labiau ją da
bina. Rodos, ji tik šiaip 
sau atsigulė. Dvi didelės 
žvokės vienodai degė, o gė
lių puokštės skleidė kaž
kokį lyg aitrų, gal nuo 
žvakių, neskanų kvapą.

Atėjo'"G’rasės motina, to
kia sumenkusi, apsiblausu
si, prie burnos laikydama 
skepetaitę, ir tuojau pra
virko, puolė prie Grasęs 
ant kelių ir ją apkabinusi 
ėmė raudoti: “Grasilda 
mano, Grasilda mano, kam 
tu mane palikai, kam pali
kai, ką aš dabar darysiu, 
kur aš pasidėsiu...”

Įbėgo Onutė. Ji bandė 
motiną raminti, nuvesti, bet 
anoji, rodos, nejuto ir ne
girdėjo Onutės. Tada ir 
Onutė pravirko ir puolė ša
lia motinos.

Aplinkui visi pradėjo rau
doti. Tūlos moterys bandė 
anas nuvesti, kitos ėjo lauk, 
raudodamos. Gied o j i m a s 
nutrūko, įėjo Brazys su sū
numi, paėmė motiną už pa
rankių, pakėlė ir, pusiau 
nešdami, vedė į seklyčią. 
Onutė ėjo paskui. Augus
čiukas užvožė knygą, nusiė
mė akinius ir sunkiais 
žingsniais išėjo į kiemą.

Čia žmonės liūdnai kal
bėjo, — apgailestavo Bra
zių nelaimę, paskui paleng
va ėmė grįžti į grįčią. At
ėjo ir Augusčiukas. Jis vėl 
atsisėdo savo vietoje, susi
rado, kur buvo sustota, ir 
pradėjo: ,

“Šventa Marija, būk pa- 
tronka jo-os.”

Moterys atsiliepė.
“Melskis prie dievo už 

dūšią jos...
Ir taip jie giedojo toliau 

ir toliau. Ant rytojaus 
Gyasė turėjo būti laidoja
ma; aš bijojau, kad motina 
ir man nelieptų Grasę paly
dėti. Mat, man labai bu
vo sunku žiūrėti ir klausyti 
tų visų raudų... Motina 
man neliepė, ir aš nelydė- 
jau, tačiau mano buvo ap
sirikta: motina ir Onutė 
Grasęs irgi nelydėjo. Mo
tina buvo taip nusilpus, kad 
ji negalėjo iš lovos pasi
kelti, o Onutė turėjo ją 
saugoti. Po Grasęs mirties 
Brazienė taip ir neatsiga
vo; ji vis sirguliavo, vyto, 
džiūvo ir po Kalėdų numi
rė.

Taigi Brazių kiemą taip 
apniko nelaimės, kad jeigu 
pirmiau mums, vaikams, ją 
kiemas buvo vienas iš švie
siausių, tai dabar jis buvo 
liūdnas ir tamsus...

Du jų sūnūs ’ išvažiavo 
Amerikon, o Onutei teko 
nešti motinos dalį namuose; 
ji dabar" n e b e d a inavo, o 
kantriai nešė motinos žėla- 
vą.

Aš, kaip Ambraziejaus 
bičiulis, vis kartais pas 
juos užeidavau. Dėdė Bra
zys buvo smarkiai pasenęs 
ir nebesišypsojo kaip kita
dos.

MYKOLIENĖ
Vasara prabėgo greitai, 

rudenį mūs mokytoja My- 
kclienė ėmė kai kurių kai
mynų vaikus mokyti savo 
grįčioj skaityti ir rašyti. Iš 

/ Kai pabaigsiu pinigus iš
mesi mane lauk, kaip ir.vi
sada, o mano almužnos da
vėjai mane matys, bars ir 
neduos daugiau almužnos.” 
Žydas teisinasi ir prižada 
daugiau taip nedaryti, bet 
ubagas juo netiki ir reika
lauja iš žydo atsistoti ant 
kėdės ir prisiekti prieš vi
są savo pakaleni ją, kad jis 
daugiau to nedarys. Žydas 
prisiekia, bet, kai ubagas 
pabaigia pinigus, žydas jį 
vistiek išmeta lauk, ir t.t.

Čia jau visiems aišku ir 
suprantama, kad žydas biz
nierius negeras, juo nieka
da negalima pasitikėti, ir 
t.t.

(Veikalo dvasia aiškiai 
antisemitinė, kurstanti 
prieš žydus.— Red.).

Po vaidinimo mes ginči
jamės: Ar tas ubagas tas 
pats, ką atvažiąvo iš Pane
vėžio bekojis, ar ne? Mat, 
mes nežinojom,, kad ūsus 
galima pridėti, o anas buvo 
be ūsų.

Paskui kunigas ir kiti pa
nevėžiečiai pradėjo organi
zuoti žmones į žaidimą 
“Maišas įra, grūdai byra.” 
Liepė imtis už rankų ir 
drūčiai laikytis, o viduryj 
pastatė tris diktus vyrus 
trikampiškai ir pavadino 
juos stulpais.

Tada miesto panaitės pa
sakė. “Vyrai storu balsu 
sakykite: maišas įra, grū 
dai byla, o moterims — 
džiungu liungu, ir bėkite 
paskui mus, tik nepasileis- 
kite rankų.”

Ir jos, pasigriebę tą len
ciūgą, pradėjo tempti, vy- 
n i o d a m o s i aplink tuos 
stulpus tai į vieną pusę, 
tai į kitą.. Tas . lenciūgas 
raitėsi, vyniojosi, it milžL 
niška gyvatė, ir sudarė 
gražų vaizdą,^žmonių dai
navimas į taktą gražiai 
skambėjo per kokią 20 mi
nučių, iki lenciūgas trūko 
ir žaidimas pakriko.

Tada kunigas ir kiti mies- 
čionys susirinko ten, kur 
pirma ėjo vaidinimas, ir 
sudainavo dainas “Ant kal
no karklai siūbavo” ir “Už
traukim, broliai, naują dai
ną.” O, kaip gražiai jie 
'dainavo! Čepulio * stiprus 
baritonas sklido virš visų; 
jis daugumai jau buvo pa
žįstamas, kuomet jis laiky
davo mišias. Paskui dar 
kunigas biskį kalbėjo; sakė, 
miesto žmonės jau atbudo, 
bet reikia, kad ir kaimas 
atbustų.

Vakaras visiems labai pa
tiko. Prie to, mes sužino
jome, kad tas bekojis uba
gas nėra ubagasr ale pa
skubęs Panevėžyje geras 
kriaučius ir muzikantas, 
taip pat geras bičiulis mūsų 
gerojo “dėdės” Brazio. 
Kriaučius turėjo gerus ry
šius su Panevėžio studen
tais, šie jam pristatydavo 
knygų ir knygelių, o jis jų 
duodavo mūsų “dėdei,” o 
šis, radęs gražią jose dai
ną, mokino sayO Onutę dai
nuoti. Štai kodėl Onutė mo
kėjo daug dainų. Beit mes, 
vaikėzai, ir po to už Onu
tę varžėmės ir ją gerbėme“.

Pasamdė mane Povilas 
Januška už pusbernį. Jis, 
mat, nusitarė pats dirbti 
savo sesers Uršulės Ra- 
čiunės, žemę. Matyt, ji nie
kaip nesusitaiko su sveti
mais pusininkais. Jis no
rįs patirtų kas ten su ta jo- 
seserim yra. Pas juos man 
patiko- nes gaspadoriai jau
ni ir priima visokius juoke
lius ir tt. Jie džiaugėsi sa
vo dukrele Elziute, jaU 2- 
jų metukų, ir juokėsi iš 
kaimo moterų, kad jiedu— 
Povilas su‘Paulina —■- jas 
apgavo. Mat,t, dar pradžioje 
mes kalbėjome, kaip jiedu

karto tik penkis “studen
tus,” o iki naujų metų ją 
astirado tiek daug, kad jau 
negalėjo viena apsidirbti. Ji 
pastatė ir savo vyresniąją 
dukrą Oną padėti jai.

Man irgi buvo laimė pas 
ją porą ar trejetą mėnesių 
pasimokyti. Į pavasarį mes 
jau buvom pradėję kai ku
riuos žodžius parašyti, bet 
kai išginėm pavasarį ban
dą, niekas mums apie skai
tymą ir rašymą nebeprimi
nė, o, po teisybei, vasarą 
piemenys neturi nei laiko; 
taip iki rudens mes viską 
gražiai užmiršome.

Bet sekamą rudenį vai
kai buvo laimingesni, nes 
kaimo vyrai susitarė ir 
pasamdė tikrą mokytoją — 
tūlą Plivokaičią iš Panevė
žio. Ji mokino vaikus ei
dama per grįčias. Kuris 
kiemas leidžia mokytis 1 
vaiką, tame kieme būna 
mokykla 1 savaitę, 2 vai
kai — dvi savaites, ir t.t. 
Bet pasirodė, kad taip ei
nant iš kiemo j kiemą ne
praktiška, tada jie nusam
dė Petro Slieko seklyčią, 
kuri stovėjo niekieno ne
naudojama. Taigi mokyk
la pasidarė kaip mokykla.

LIETUVIŠKAS 
VAKARAS

Po kaimą pasklido gan
das, kad bus surengtas 
lietuviškas ' vakaras. Kas 
tai bus do vakaras, mes 
nieko neišmanėme. Šipelio 
Povilas, kuris tik buvo grį
žęs iš kariuomenės, su po
ra kaimynų berniokų ėmė 
kraustyti iš savo klojimo 
šiaudus į vidurį kluono ir 
krauti į stirtą. O ten vi
duj, kur buvo šiaudai, su
kalė platformą ir aptempė 
palomis. Kur buvo kieta 
molinė žemė (pas mus va
dina padas), pašaliais pri
darė suolų žmonėms susės
ti. Kiemo vartuose jie iš
taisė iš eglių bromą.

Atėjo vakaro diena — ne- 
dėldienis. Žmonės iš kitų 
kaimų važiuoja į Panevėžį 
bažnyčion, klausinėja, kam 
tas bromas,, kas čia bus? 
Jiems atsako, kad bus lie
tuviškas vakaras. Visiems 
didelė naujiena. Atėjo ir 
vakaras. Temstant atvažia
vo du vežimai žmonių — 
kun. Čepulis, dar vienas po
naitis, ir dar trys vyrai, 
vienas su viena koja, eina 
ant vienos, ilgomis lazdo
mis pasiremdamas.

Klojimas prisikimšo žmo
nių visokio amžiaus. Tuo
jau iš užpalų pasirodė mo
kytoja Plivokaičia. Ji pa
pasakojo, kas ir kaip. čia 
bus. Sako, bus suvaidinti 
du vaikalai: “Adomas ir Ie
va” ir “žydas ir ubagas” ir 
dar daugiau kas. “Adomas 
ir Ieva” mums nelabai pa
tiko. Mat, * rodė, kaip jau
nas vyras, matomai, jauna
vedžiai, romansuoja, o mes 
manėme, kad parodys Bib
lijoje minimus “pirmuosius 
tėvus” rojuje. Kas kita 
“Žydas ir ubagas.” Čia vi
siems buvo aišku.

Atsiskleidžia palos, pasi
rodo karčiamos vidus: keli 
staliukai ir kėdės, žydas sė
di ir laukia. Ateina ubagas 
su viena koja, atsisėda 
prie staliuko, išsiima pini
gus ir skaičiuoja juos. Žy
das atidžiai jį tėmija, kiek 
pinigų jis turi. Ubagas 
mostelia jam ir sako: at
nešk pusbutelį. Žydas atne
ša ir sako: Na, ponas turi 
daug pinigų, tai gerai, U- 
bagas išgeria vieną, kitą ir 
trečią stikliuką ir pradeda 
kalbėti. “Ponas, ponas, o

mylėjosi, o moterys, su
sirinkę pas “Spraksę”, jiems 
linkėjo Visko; Vienos šakė, 
kad Paulina atneš ką nors 
kvartūke, tai tada jam 
bus..., o kitos sakė, kad jie
du niekad nesiženys, ir tt. 
O dabar va, jie ir ženoti, ir 
susilaukė dukrelės, kada jie 
jos norėjo, o ne kada mote
rys norėjo.

O jų ta teta Ona, kuri 
buvo lygiai tokio subūdftvo- 
jimo ir būdo, kaip jos na- 
basninkas brolis Jurgis, 
— gaspadoriaUs tėvūs, — 
žemute, ant dešiniojo pe
ties lyg apvalus duonos 
kepaliukas būtų pakištas 
jai po drabužiu — kup
rele: bet ji visada links
ma ir smagi, taip' pat ji vis 
kurį nors patraukdavo per 
kriukį, ypač valgant

Kad ir mane, va, tik pir
mus pusryčius valgant, ji ir 
pradėjo: Na, tai Juzė jau 
pas mus, dabar tik reikia 
parvesti Kuzmos Onutę, tai 
bus graži pora. Man pra
dėjo ausys kaisti. Gaspa- 
dorius tur būt tai pastebė-

jo, Kad jis tefą sudraudė.
Gerai mūmš čia, būvo: 

valgis geras, gaspadoriai, 
atrodo, pittėiikinti, vakarais 
nedraudžia išeiti ir tt. Tik 
bėda, kad dabar Brazio 
kieme žėlaVa — nėra kur 
tinkamai, skaitlingai susi
rinkti. Kad būtų kaime 
koks nors muzikantas ar 
ką. Bet jo nėra, o mums 
čia jo taip reikėtų.

Vieną vakarą atėjo man 
galvon, taip sakant, genia- 
liška mintis — nusipirkti 
armoniką ir mokytis groti, 
mes Idlko turiu. Tik pinigų 
neturiu. Buvau manęs pra
šyti patėvio trejeto rublių, 
bet jaučiau, kad jis gal ne
duos. O kažin, kad papra
šius gasadoriaus iš algos? 
Ir pasakiau jam apie savo 
planą. O jis taip sau leng
vai pažiūrėjo ir davė. Nu
ėjau į Panevėžį, susiradau, 
kur galima pirkti antraran- 
kę armoniką, ir nešuosi na
mo linksmas, kad į trejetą 
ketvertą savaičių būsiu mu
zikantas.

(Bus daugiau)

Daina vaikam ir suaugusiem
Įžymusis Tarybų Lietuvos

poetas Eduardas Mieželai
tis yra sukūręs daug aukš
tos poetinės kokybės eilė
raščių. Nemaža jų jis yra 
paskyręs Lietuvos vaikams. 
Čia dedame jo Vėliausią ei
lėraštį, paaukotą Lietuvos 
pionierijos 40-mečiui atžy
mėti. Nors eilėrąštis skiria
mas vaikams, bet jis taip 
gražiai ir įspūdingai skam
ba, jog jį ir suaugusiems ir 
net jau gerai senstelėju
siems labai malonu skaityti, ‘i 
Eilėraščio antraštė ‘‘Saldu
tes poilsėlis.”

• • •

Išskrido 
Vieversėlis 
Į pietus.
Atskrido
Debesėlis, 
Ir drengia 
Jau lietus...
Saulutė įsirausią 
Į debesų pūkus. 
Lietučio dušas prausia 
Kiškučiams kailiukus.
Nemėgsta kiškis dušo— 
Lietaus iš debėsų.
Po krūmais susigūžo, 
Neprausia nė ausų...
Atskrido šaltas vėjas, 
Apnuogino medžius.
Lapeliai sukinėjas, 
Lydėdami paukščius...
Saulutei pasidarė 
Ir liūdna, ir baisu.
— Aš pailsėsiu,—tarė,— 
Už šitų debesų...
Per vasarą pavargę, 
Plušėdama laukuos. 
Pabus mėnulis sargu, 
Kdl ji kietai miegos...
— Pelnei tu poilsėlį, 
Į darbą eidama...
Paklok sau debesėlį,— 
Pasiūlo jai žiema.
Saulutė pasikloja

g Žiemos debesėlius,— 
Saulutei jie atstoja 
Šiltus patalėlius...
Set duknos greit prairo,— 
Susiūtos jos blogai, 
Iš patalų pabiro 
Salti balti pūkai...
Pūkus pagavo vėjas, 
Su debesiu lekiąs. 
Šokina lyg šokėjas 
Baltąsias, plaštakes...
O baltosios plaštakės 
Pasisuka ore-
Ir kiškis žvairiaakis
Su balta kepure...
Ir eglei baltą, purią 
Užsmaukia ant ausų,. 
Užmaukšlina kepurę 
Ant jos žalių kasų..o

O štai—ir atsisėdo
Plaštakės ant obęls,— 
Ėematant baltu žiedu \ ...
Pražys jinai, pabals...
Plaštakės sėda, tupia, 
Aplimpa šakeles... 
Užmerkia šaltis upei 
Melsvąsias akeles...
Sukiojasi plaštakės
Virš medžių, virš nuogų...
If ilgos ledo žvakės 
Nutįsta nuo stogų... , i 

kaulute miegą.
Minkšti ■'žiemdSįppk^i-i 
Po baltą gilų sniegą 
Klajoja jos draugai...
Stirnaitė nebegali
Sau atkapstyt žolės 
Maža žalsva zylelė 
Neranda kirmėlės... t
Tik voveraitė liuoksi

• Pušelėje linksma,— 
Jos riešutėliai uokse, 
Jai nebaisi žiema... -
Po mišką bastos vilkas, 
Išalkęs ir rūstūs.
Sapnuoja mažas pilkas 
Kiškelis kopūstus...
Pilkam kiškeliui vargas— 
Sunki sunki dalia.r.
Pašviečia kelio sargas— 
Mėnulis—žvakele... %
Nušalo jis kojelę, 
Bėgiodamas giria. 
Pamatė jis trobelę 
Su balta kepure...
Pro stogą rūksta dūmai .
Ir apveja pušis;
—I vidų prašom, kūmai! 
Pakviečia jį ežys...
Ir papsi sau ežiukas 
Pypkutę po kraigu. 
Vaišinasi kiškiukas 
Aguonų pyragu...
Saulutė vėl atmerkė 
šviesiąsias akeles. 
Žiema nuliūdus verkė,— 
Ištirpdė jos gėles...
Supyko ant žiemos ji, 
Nuklojo jos pūkus. 
—Tu kitąkart žinosi, 
Kaip skriausti kiškiukus!., 
ir kur tiktai surado— 
Išvaikė plaštakės...
It uždegė ji ledo
Varveklių štai žvakes...

’ Ir tirpsta nuo liepsnos jie...
Varvekliai pamažu.
Nuleidžia ilgą nosį 
Su dideliu lašu...
Papt—papt!
Kėli lašiukai—
Sušlapo man kakta...
Ir pasaka, kiškiukai,
Vadinas, jau baigta...
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Įdomūs radiniai ’
Kauno Medicinos institu*y 

to mokslinės bibliotekos ko
lektyvas pradėjo tvarkyti 
senus buvusius Kauno uni
versiteto bibliotekos fondus. 
Bibliotekos darbuotojai čia 
rado iki šiol nežinomų rank
raščių ir knygų, nemažą 
istorinę reikšmę turinčių 
leidinių. »

Besidomintiems filosofi
ja bus naudinga 1576 m. 
lotynų kalba išleista Petro 
Gregorio Tholozano knyga. 
Joje autorius nagrinėja to 
meto filosofines kryptis. 
Knygoje taip pat atspaus
dinti astrologiniai žemėla
piai,- pagal kuriuos astrolo
gai burdavo žmonių ateitį.

Tačiau įdomiausia yra 1678 
met* Amsterdame išleista 
Johano Šeferio knyga, ku
rioje aprašomas Poleponeso 
karas. Savo laiku autorius 
šią knygą padovanojo Smo
lensko vyskupui. Pastara* į 
sis ją atidavė garsiam ru
sų keliautojui geog r a f u i 
Centrinės Azijos tyrinėto
jui N. Pržęvalskiui. Iš 
Prževalskio knyga pateko 
kunigą ikščiui Oginskiui, 
kuris ją atidavė Plungės 
P r a nciškonų vienuoliams. 
Vėliau, jau po Didžiojo Tė
vynės karo, ši įdomi kny
ga pateko į Kauno universi
teto biblioteką. Knygos ke
lią iš rankų į rankas lydi 
joje padaryti autentiški įra
šai. Istorikams ir geogra
fams ši knyga bus labai 
įdomi.

Tarp radinių yra ir L. 
Ivinskio knygos “Gydymai 
žmogaus ir gyvulių papras-* 
tų ligų” rankraštis. Knyga ' 
rašyta XVIII amž. vidury
je. Tam pačiam laikotar
piui ‘ipriklauso ir Pabrėžos 
knygos “Pastabos apie Že
maitijos augmenis” rankV* 
raštis, parašytas lenkų kal
ba.

Abu šie rankraščiai bus 
labai naudingi, studijuojant 
medicinos istoriją, botani
ką.

Daug naujo medicinos is
torijai duos 1908 m. rašy
tos niekam iki šiol nežino
mo gydytojo M. Galanino 
knygos “Motinoms laiškai 
apie prižiūrėjimą sveiko ir 
ligoto vaiko” rank raštis. 
Daug naujo duos ir Daugė
los knygos rankraštis. Kny
ga rayta maždaug XVIII 
amž. viduryje. Šis rankraš
tis yra seniausias iš visų 
raštų archyye. įdomus ir 
niekur iki šiol neskelbtas 
Avižonio rankraštis akių li
gų klausimais.

.Archyve bibliotekos dar
buotojai rado unikalų leidi
nį: 1768 m. Paryžiuje pran
cūzų kalba išleistą psichiat^ 
rijos vadovėlį. Tai vienas 
pirmųjų vadovėlių apie psi^_ 
chiatriją. Iki to laiko psi
chiatrija nebuvo savistovus 
mokslas ir dažniausiai bū
davo priskiriama vidaus li
gų, grupei.

1923 metais Kaune .bal
tarusių kalba buvo išleistas 
N. Malyševo “Žmogaus fi
ziologijos ir anatomijos” 
vadovėlis. Tačiau buržuazi
nės Lietuvos vyria u s y b ė 
įsakė sunaikinti visą šios 
knygos tiražą. Liko tik ke
liolika egzempliorių, ku
riuos dabar ir rado bibliote
kos darbuotojai;

Dalis rastų knygų ir 
rankraščių bus perd uotą 
R e s p ublikinei bibliotekai. 
Likusioji dalis; padarius 
fotokopijas, instituto bibli
otekoje bus pateikta naudo
tis plačiosioms skaitytojų 
masėms. * L, Matulaiti^

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisves naudai.
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£CAS BŪVI
Ryšium su tuo„ kad šių 

metų vasario mėn. 19 d. 
sukako šimtas metų nuo 
baudžiavos panaikinimo, 
reikia bent trumpais bruo
žais nušviesti, kas buvo to
ji baudžiava.

Baudžiava — tai viena 
ikikapitalistinės žemės ren
tos formų, pasireiškusi val
stiečio baudžiauninko neap
mokamu darbu pono-feoda- 
lo dvare.

Valstiečio žemė, kurioje 
jis buvo įsikūręs, priklau
sė ponui-feodalui. Tas feo
dalas buvo valstiečio teisė
jas ir absoliutis jo valdo
vas. Dirbdamas savo ūkio 
žemę, valstietis iš to ir gy
veno, bet kadangi žemė pri
klausė ponui, tai valstietis 
privalėjo dirbti pono lau
kus ir atlikti kitus pono 
dvarui reikalingus darbus.

1 5

Valstiečiai neturėjo jokių 
teisių, ir jų buitis prilygo 
vergijai. Ponas-feodalas 

' galėjo valstietį baudžiau
ninką parduoti, prakortuo
ti, iškeisti, padovanoti lyg 
kokį daiktą ir net nužudy
ti.

Baudžiava buvo visose 
šalyse, ten atsiradusi įvai
riais būdais. Pavyzdžiui, 
užkariautojai paimdavo da
lį valstiečių žemių ir vals
tiečius priversdavo dirbti 
užkariautojų naudai. Vals
tiečiai pasivergdavo ponam 
ir tais atvejais, kai,, nebe
galėdami prasimaitinti iš 
savo ūkių dėl nederliaus, 
karų, maro ar ligų, skolin
davosi iš ponų javus sėklai 
bei maistui ir už tai jie su 
savo šeimomis dirbdavo po
nų laukus. O nugaišus val
stiečio darbiniams gyvu
liams ar žuvus darbiniam 

**ventoriui, valstietis pats 
apsigyvendavo pono dvare 
ir jam dirbdavo. Būdavo ir 
tokių atvejų, kad ponai iš
nuomodavo savo žemių val
stiečiams, o šie už tai dirb
davo feodalų žemes..

Vieni valstiečiai buvo lai
svi, nuo ponų nepriklauso
mi. Kiti buvo pritvirtinti 
prie ponų žemės, dirbo jų 
naudai, ėjo baudžiavą. Tre
ti neturėjo jokių teisių — 
buvo baudžiauninkai ver
gai.

Nuo IV—VIII šimtmečių 
traukiamąja! darbo jėgai 

.buvo pradėti naudoti gyvu
liai. Darbo našumas paki
lo, žmonės jau galėjo pasi
gaminti daugiau maisto, 
negu jiems reikėdavo_ pra
gyvenimo reikalams. Ūkius 
pradėjo kurti atskiros šei
mos, žemė ir gyvuliai pasi
darė privatine nuosavybe, 

yiš čia ir kilo turtinė nely- 
gybe.
< ’ Jogaila ir dvasininkai

Tuo metu padažnėjo ka
rai, nes turtingesnieji gei
dė įsigyti dar daugiau tur
to .. Užkariautojai grobė 
svetimas žemes, gyvulius ir 
belaisvius^ paversdami juos 
darbo vergais. , Iškilę ka
riaunų vadai patys žemės 
nedirbdavo, — jie išnaudo
davo vergų ir prispaustų 
valstiečių darbą. Tokie 
praturtėję feodalai tapdavo 
karo vadais ir vyriausiais 
teisėjai. Tie' iš jų, kurie 
valdydavo daugelį žemdir
bių bendruomenių, vadin
davosi kunigaikščiais. Duo
kles iš valstiečių jie rinkda
vo kieminėjimo būdu.

Lietuvoje baudžiava ypač 
įsigalėjo XIII amžiaus pa
baigoje. Jogaila, tapęs Len- 
«jos karaliumi, atvyko į 

ietuvą su gausiu būriu 
^dvasininkų ir Lenkijos po- 
. nais, kurie ėmė krikštyti 

lietuvių tautą/ Lietuvos ba
jorai noriai krikštijosi, nes

> TOJI BA 
katalikybė skelbė monar
chų valdžią esant kilusią iš 
dievo ir .reikalavo valdinių 
klusnumo valdovams. Dva
sininkus ir ponus apdova
nojo dideliais žemės plotais 
drauge su valstiečiais gy
venusiais tose žemėse, o 
bažnytines žemes atleido 
nuo duoklių.

Didyšis kunigaikštis, ne
galėdamas tiksliai žinoti, 
kiek jis tais ar kitais me
tais gaus iš valstiečių duo
klės, o taip pat negalėda
mas patikrinti, kiek tijū-, 
nai (didž. kunigaikščio įga
liotiniai) atiduoda jam ir 
kiek pasilieka sau, susita-_ 
ręs su bajorais, nustatė 
tikslesnes feodalinio išnau
dojimo formas.

Apie 1380 metus kiek
vieni valstiečių namai, ar
ba dūmas, privalėjo kuni
gaikščio naudai duoti nu
statyto dydžio statinę grū
dų. Toji statinė gavo dėk- 
los vardą, kuris išliko per 
visą feodalizmo gyvavimo 
laikotarpį.

Tuo pačiu metu buvo įve
sta ir sidabrinė duoklė — 
mokestis karo reikalams, 
sidabrinis pinigas. Feodalo 
išnaudojimo naštos prislėg
ti valstiečiai nepajėgdavo 
išlaikyti žirgų, įsigyti gin
klų, todėl jie negalėdavo jo
ti i karą. Užpuolimo atve
jais į karą jodavo tik tur
tingiausieji valstiečiai kar
tu su bajorais.

Dėklos ir sidabrinės įve
dimas ne tik padidino vals
tiečių išnuadojimą, bet ir 
sustiprino jų priklausomy
bę nuo feodalų. Jogailos 
1387 metų privilegija įtei
sino žmonių priklausomy
bę nuo ponų. Tačiau Jogai
la neatsisakė dėkles,, sidab
rinės ir kitų duoklių savo 
naudai, tuo suvaržydamas 
feodalus, nes šie išplėštais 
iš valstiečių pi^oduktais tu
rėjo dalintis su didž. kuni
gaikščiu.

Vytauto politika
Vytautas, ieškodamas po- 

nų-feodalų paramos savo 
valdžiai sustiprinti, ėmė 
gausiai atidavinėti valstie
čius bajorams. Atiduotas 
valstietis iš karto virsdavo 
baudžiauninku. Toks vals
tiečių atidavinęjimas ypač 
skaudžiai palietė Žemaiti
jos valsčių žmones. Bet Že
maitijoje dvarų buvo ne
daug, todėl valstiečiai- ten 
buvo palyginti laisvesni.

Atidavinėjami Žemaitijos 
valstiečiai 1418 metais su
kilo. Juos parėmė ir dvarų 
baudžiauninkai, tačiau 
didž. kunigaikščio vietinin
kas, sutelkęs vietinius ba
jorus, valstiečių sukilimą 
žiauriai numalšino. Tokie 
valstiečių sukilimai įvyko 
ir kai kuriose kitose Lietu
vos vietose. Nors sukilimas 
nesustabdė valstiečių atida- 
vinėjimo, bet vis. dėlto ap
sunkino 'dvarų steigimą ir 
valdų plėtimą.-

Sidabrinei mokėti ir įsi
gyti tobulesniems (geleži
niams)’ žemės ūkio įran
kiams bei padargams vals
tiečiams reikėjo pinigų. Jų 
įsigydavo parduodami žvė
relių kailiukus, medų, vaš
ką, kuriuos įsigydavo miš
kuose. Tačiau ponai už
draudė valstiečiams naudo
tis miškais, o pelną iš miš
kų ėmė savo naudai.

Miestuose ėmė atsirasti 
daugiau amatininkų ir pir
klių, kurie nesivertė žemės 
ūkiu ir maistui pirkdavosi 
grūdus. Valstiečiai jiems 
parduodavo atliekamą, sa
vo dirbamų laukų deglių.- 
Užtat valstiečiai stengėsi 
didinti derlių, plėšė, dirvo
nuojančias žemes, versda

mi jas trilaukiais ir tokiu 
būdu tobulindami pačią 
žemdirbystę.

Tikroji baudžiava
Žygimantas Kęstutis 1434 

metais davė bajorams pri
vilegiją — atleido bajorų 
valstiečius nuo dėklos did
žiajam kunigaikščiui, kurią 
bajorai pasiimdavo sau. 
Kazimieras 1447 metais ba
jorams davė naują privile
giją — atleido bajorų vals
tiečius nuo sidabrinės ir 
•kitų dėklų , ponams-feoda- 
lams davė teisę pabėgusius 
valstiečius grąžinti į savo 
žemes, atsisakė savo, kaip 
teisėjo, privilegijos. Taigi 
tais metais Lietuvoje ir 
prasidėjo tikroji baudžia
va. ' '

XVI a. pirmojoje pusėje 
valstiečių prievolės dva
rams buvo nevienodos. Ūki
niai vienetai, iš kurių buvo 
imamos prievolės, buvo va
dinami tarnybomis. Tarny
bos paprastai duodavo me
zliavą žemės ūkio produk
tais, o kai kurios ją mokė
davo pinigais. Činšas ir ki
tokie mokesčiai būdavo dva
rui mokami daugiausia pi
nigais. Daugumas valstie
čių, be šių dėklų, turėdavo 
per metus dvare atidirbti 
dar 12 dienų talkų metu 
arba po tam tikrą dienų 
skaičių (po 1 ar 2 dienas) 
per savaitę. Tasai savaiti
nis dienų dirbimas buvo 
vadinamas lažu. Buvo ne
maža ir tokių valstiečių, 
kuriems lažas buvo pa
grindinė prievolė. Kiekvie
na tarnyba turėdavo ati
dirbti po 5 dienas per sa
vaitę.

žemaičiai kovojo
Žemaitijos valstiečiai, ne

pakeldami mokesčių naštos, 
ėmė aktyviai priešintis 
didž. kunigaikščio vietinin
kams ir ponams. Pavyz
džiui, 1531 metais šiaurės 
Žemaitijoje daugelis vals
tiečių buvo suimta už mo
kesčių nemokėjimą. Pasi
piktinę valstiečiai sulaužė 
užraktus, paleido suimtuo
sius. Didėjant valtiečių 
maištams, did. kunigaikš
tis 1535 metais Žemaitijos 
seniūnu paskyrė vieną 
skambiausių Lietuvos feo
dalų Joną Radvilą (kėdai
niškį) Žemaitijos valstie
čiams numalšinti. Tačiau, 
nepaisant pavartotų griež
tų priemonių, valstiečius 
numalšinti nepavyko. Že
maičių pavyzdžiu valstie
čių pasipriešinimo judėji
mas išplito Aukštaitijoje ir 
pagaliau beveik visoje Lie
tuvos teritorijoje, priver
tęs ponus-feodalus daryti 
reformas.

1547 m. bajorai įvedė va
lakų sistemą, valstiečių šei
moms paskirdami po vala
ką (20,21 ha) žemės. Buvo 
nustatytos valakinės vals
tiečių prievolės dvarams, 
tačiau nuo to valstiečių bū
klė nepagerėjo: liko toji 
pati mezliava, lažas, talkos.

XVII a. viduryje dvari
ninkų valdžia buvo neribo
ta. Kalbėdamas apie šį lai
kotarpį, Leninas rašė : 
“Jeigu dvarininkas neturė
tų tiesioginės valdžios į val
stiečio asmenį, tai jis nega
lėtų priversti, kad jam 
dirbtų žmogus, kuriam su
teikta žemė ir kuris ūki
ninkauja savo ūkyje” (Ra
štai, 3 d., 158 psl.).

Už įvairius “nusižengi
mus” dvarui tuo metu val
stiečiai būdavo baudžiami 
fizinėmis bausmėmis:' pla
kami rykštėmis, pririšami 
prie stulpo ir 1.1. Nuo .šių 
bausmių valstiečiai dažnai

mirdavo, bet tatai nebuvo 
laikoma žmogžudyste.

Valstiečių išnaudojimas, 
fizines bausmės pasiekė 
kraštutinę ribą. Nebeį
stengdami išmaitinti nei 
savęs, nei savo šeimų, vals
tiečiai ,dar aktyviau ėmė 
priešintis ir bėgti iš feoda
lų valdų, todėl apie XVII 
a. vidurį daug dvarų žemių 
virto dirvonais. Tuo pat 
metu vyko ir Ukrainos val
stiečių sukilimai.

XVIII amžiuje dvarinin
kai, rūpindamiesi savo že
mių įdirbimu, pradėjo veis
ti daugiau gyvulių ir ati
davinėjo juos valstiečiams 
kaip darbo jėgą. Už tai 
valstiečiai, nors ir dirbda
mi p<onų žemes, privalėjo 
dvarininkams dar mokėti 
pinigais ar grūdais. Be 
valstiečių dvarininkai ne
galėjo gyventi, todėl įvai
riais būdais juos viliojo į 
savo žemes, darydavo “lai
svas sutartis” ir kt., bet 
nuo to valstiečio būklė ne
pagerėdavo, nes valstiečiai, 
patekę į dvaro letenas, iš 
karto su visomis šeimomis 
tapdavo baudžiauninkais.

Vis labiau engė
Praslinkus keliems de

šimtmečiams po valstiečių 
padalinimo valakais, padi
dėjus gyventojų skaičiui, 
dvarininkai nusprendė val
stiečiams palikti tik po ket
virtį valako žemės, kad val
stiečių šeimų nariai, nega
lėdami išmisti, būtų priver
sti eiti į dvarą dirbti už bet 
kokį atlyginimą.

Padidėjus dvarų ariamos 
žemės plotams, buvo didi
namas ir lažas, kuris tuo 
metu buvo dvejopas: savai
tinis, valstiečių einamas 
kiekvieną savaitę, ir pridė
tinis — darbymečiais arba 
skubiam reikalui ištikus. 
Taip išnaudojami valstie
čiai dar labiau pradėjo pa- 
bėginėti nūo savo ponų. 
Tokie valstiečių pabėginėji- 
mai dvarams buvo nuosto
lingi, todėl dvarininkai siū
lė griežtas priemones pabė
gimams uždrausti.

O įvairių religijų bažny
tininkai skelbė, kad bau
džiava esanti šventa, paties 
Viešpačio dievo įvesta ir ne
pakeičiama. šventadieniais 
prie bažnyčios durų vals
tiečiai dažnai būdavo pla
kami už neklusnumą. To
kiais atvejais kunigai po
nams mielai talkininkauda
vo: jie skelbdavo, už ką val
stiečiai plakami ir kiek ku
riam iš jų priklauso smū
gių. Todėl žemvaldžiai la
bai noriai prie savo dvarų 
statydavo bažnyčias, nes 
buvo patikimas dvarininkų 
ramstis prieš valstiečius.

Po trečiojo Lenkijos pa
dalinimo beveik visa Lietu
vos teritorija buvo prijung
ta prie Rusijos imperijos, 
tik Užnemunė — kairysis 
Nemuno krantas — atite
ko Prūsijai ir išbuVo jos 
valdoma iki 1807 metų. Vė
liau Užnemunė buvo pri
skirta prie Lenkijos kara
lystės ir valdėsi pagal Na- 
poleųno kodeksą.

Galiniame režime
Lietuvos teritorijai atite

kus carinei Rusijai, pagy
vėjo prekyba, kuri skatino 
dvarininkus intensyvinti 
žemės ūkį. Jie manė to pa
sieksią didindami baudžia
vines prievoles, o taip pat 
panaudodami to meto, agro
technikos laimėjimus. Ta
čiau jie to nepasiekė, nes 
valstiečiai negalėjo įsigyti 
gerų darbinių gyvulių ir 
padargų, nepajėgė iš žemės 
išgauti didelio derliaus, o 
dvare ' atliekamo lažinio 
darbo našumu valstiečiai 
nebuvo suinteresuoti. Nors 
valstiečių * materialinė pa
dėtis buvo labai skurdi, bet 

jų sąmoningumas palaips
niui didėjo ir. jie dar ryž
tingiau kovojo, siekdami 
savo gyvenimo gerovės.

Kilo valstiečių pasiprieši
nimai dvarui ir atsisaky
mai eiti baudžiavines prie
voles. Dvarininkai, patys 
nepajėgdami numalšinti 
valstiečių, šaukėsi carinės 
valdžios ‘ pagalbos, kvietėsi 
į dvarus policiją ir kariuo
menę, tačiau prasidėjusios 
lažinio ūkio krizės jau ne
bepajėgė sulaikyti. Tuo pat 
metu spaudoje pasirodyda
vo' straipsnių, raginusių 
a t s i s a kyti baudžiavinės 
darbo jėgos ir pereiti prie 
samdomosios.

Revoliucinis judėjimas 
privertė caro valdžią imtis 
reformų. 1856 m. kovo 30 
d. carąs kreipėsi į Maskvos 
bajorus, ragindamas vals
tiečius išlaisvinti iš “vir
šaus”, kol neprasidėjo bau
džiavos naikinimas iš “apa
čios”, t. y. revoliucijos ke
liu.

Lietuvos dvarininkai pir
mieji atsiliepė į šį caro ra
ginimą. 1857 m. Lietuvos 
dvarininkai ypatinguosiuo
se komitetuose sprendė, 
kaip “išlaisvinti” valstie
čius be žemės. Tačiau re
formos paruošimo metu 
dvarininkai dar labiau di
dino lažą bei lažpinigius, 
grobė valstiečių žemes. Ta
tai padidino valstiečių bruz
dėjimą, kuris privertė ca
ro valdžią atsisakyti “iš
laisvinti” valstiečius be že
mės.

Dvarininkų nepajėgumas 
valdyti senomis priemonė
mis, o liaudies masių neno
ras gyventi senoviškai su
darė šalyje revoliucinę si
tuaciją. Nors šis liaudies 
judėjimas nesukėlė revoliu
cijos, bet privertė caro val
džią 1861 m. panaikinti 
baudžiavą.

Worcester, Mass.
PATAISA

Rugsėjo 19 dieną Barbo
ros Valančiauskienės mir
ties aprašyme įvyko klai
da. Ten nepažymėta vardai 
F. ir M. Petkūnų.
: Labai atsiprašau draugus 
Petkūnus už nemalonią 
klaidą. M. S.

Great Neck, N. Y.
Rugsėjo 16 d. LAP Klu

bas turėjo išvyką gražiame 
savo miestelio parke. Pie
ną buvo skaisčiai saulėta ir 
vėsi.

Ši išvyka bei piknikas bu
vo dėl savų klubiečių, bai
giant karštą vasarėlę, pasi
linksminti. Tiesa, buvo ne
mažai ir pašaliečių. Stalas 
buvo gausiai nudėtas val
giais ir gėrimais. Klubie- 
čiai ir svečiai buvo nepa
prastai gyvi ir linksmi. 
P r o t a r piais užtraukdavo 
dainužes.

Išvykos vedėjas J. K. pa
reiškė, kad klubas suruošė 
šį pikniką i tikslu pasisma
ginti ir iššaukė klubo pir
mininką F: K. ir sekretorių 
P. B. pakalbėti Tarp paša
liečių svečių radosi draugai 
Aleknai iš New Hyde Par
ako ir įstojo į L A P Klubą. 
Tai džiugu klubui turėti 
jaunus veiklius žmones. Ti
kimasi, kad ir daugiau at
siras stoti į klubą. Šioj ga
dynėj be organizacijos, be 
klubo žmogus pavienis esi 
a t s i 1 i kęs nuo gyvenimo.

Linksma, išvyką ? fyaigėsi. 
Buvo gaila skirtis su mie
lais dalyviais ir palikti tą 
žalią giraitę. LAP Klubas 
dėkingas visiems išvykos 
dalyviams. Taipgi dėkingas 
gaspadinėms, kurios rūpes- 
tingąi pagamino valgius.

'F.Kl-tbn

KRISLAI ~
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

naujausiuose Tarybų Lietuvos 
baudžiamuosiuose įstatymuose 
suradęs labai didelę “spragą.” 
Juose advokato bei kaltinamo
jo gynėjo vaidmuo esąs “iš
kraipytas.”

Tiesa, girdi, kad advokatui 
leidžiama “panaudoti visas 
nustatytas priemones kaltina
majam ginti ir teikti jam rei
kalingą juridinę pagalbą, bet 
čia pat pabrėžiama, jog “tai 
visiškai nereiškia, kad gynė
jas turi bet kuriomis prie
monėmis ir būdais stengtis iš
painioti savo ginamąjį.”

Tai esą bloga, tai esą ne
teisinga, tai esanti baisi kal
tinamajam skriauda, etc.

•
Bet kaip su advokato teisė

mis pas mus Amerikoje? Ar 
jam leidžiama “bet kuriomis 
priemonėmis ir būdais stengtis 
išpainioti savo ginamąjį ?”

Ne, neleidžiama. Ir čia yra 
tam tikros ribos, kurias advo
katui, beginant kaltinamąjį, 
negalima peržengti. Pav., jis 
negali nuo teismo paslėpti do
kumentų, kurie patenka į jo 
rankas ir kuriuose kaltinamo
jo kaltė yra įrodoma. Jis ne
gali kaltinamąjį ginti melu ir 
apgavyste.

Jei nė to ‘Rastenis nežino, 
tai jis nė mažiausio suprati
mo neturi apie civilizuoto pa
saulio teismus ir advokatų tei
ses bei pareigas;

Atsidarius Jungtinių Tau
tų Asamblėjos 16-jai sesijai, 
Niujorke prasidėjo pasitari
mai tarp Rusko ir Gromyko. 
Jiedu kalbasi Vakarinio Ber
lyno ir kitais reikalais.

Mums tai patinka. Mes sa
kome : Tarkitės ir susitarkite !

Jums geriausios sėkmės lin
ki visa žmonija!

Hartford, Conn.
Laisvės choras duoda pie

tus sekantį sekmadienį,; 
spalio 1 d.; 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn. Pie
tūs 2 vai. popiet. Užkviečia 
visus narius ir svečius da
lyvauti.

•

Literatūros draugijos 68 
kuopos narių svarbus susi
rinkimas spalio 2 d., 7:30 
vai. vakare, Laisvės choro 
svetainėje. Visi nariai bū
tinai pribūkite. Turime ap
tarti, kaip mes svečius de
legatus priimsime. Konfe

■■■■ i i ■■ ■■ " .i ................. ■ ■ ,

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos 
z

Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
<

Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 
sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 

caro Mikes Rusijoje iki makartizmo 
siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato- /
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje. I

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
7 Gaurtatna “Laisves” Knygyne

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

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

5 p.--Laisve (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 26, 1961

rencija įvyksta spalio 15 d., 
10 vai. ryte, Laisvės choro 
svetainėje.

Veikiausia ten bus ir sve
čių, kurie lankėsi Lietuvoje. 
Mums papasakos, ką matė 
ir patyrė ten.

“Laisvės” vajus praside
da spalio 1 d. Mums reikia 
apkalbėti, kaip mes užbaig
sim jos 50 metų jubiliejų. 
Kaip pradėsim ir baigsim 
sėkmingai vajų.

Laisvės ėhor a s, kiek gir
dėti, pakviestas dainuoti į 
laikraščio “Laisvės” kon
certą, kuris įvyks lapkričio 
12 d. New Yorke. Choras, 
rodos, apsiėmė dalyvauti. 
Kas norėtu mėt važiuoti 
kartu su choru, į koncertą, 
bandykite susižinoti su cho
ristais.

Visiems kartu važiavi
mas daug pigesnis. J. Ž.

PRANEŠIMAI
Elizabeth, n. j.

L. D. P. Klubas rengia prane
šimą apie Lietuvą G. Stasiukaičiui 
iš Cliffside Park, N. J., ir Lillian 
Novak iš Cranford, N. J., kurie su
grįžo kaip turistai iš Tarybų Lie
tuvos. Jie mums daug ką pasa
kys apie Lietuvos tvarką ir žmonių 
gyvenimą. Po to bus duodami klau
simai turistam, o po visko bus 
gardžių užkandžių.

Atsibus sekmadienį, Spalio-October 
1 d., Klube, 408 Court St., Eliza- 
bethe. pradžia 2 vai. popiet

Nepamirškite atsilankyti, nesigai
lėsite. .

Rengimo Komisija (76-78)

BROCKTON. MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, Spalio-Oct. 2 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose. 8 Vine 
St., 7:30 vai. vak.

Prašome visus kuopos narius da
lyvauti, nes Wrės*me aptarti atei
nančios žiemos veikimą ir “Lais
vės” vajaus reikalą. (76-77)

LDS 67 -kuopos mėnesinis susi
rinkimas ketvirtadienį, Spalio-Oct. 
5 d., Liet. Taut. Namo kambariuo
se, pradžia 7 vai. vakare.

Jau pasilsėjome per visą vasa
rą, dabar rengkimės prie žiemos 
pareigų apšvietos ir kultūros veik
lai, . Taipgi dabokime, kad nesusi- 
spenduotumėm. laiku užsimokėkime 
duokles. Geo. Shimaitis (76-77)

BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų Dailės Grupės 

praktikos įvyks sekmadienį, Spalio- 
Oct.) 1 d., 10 vai.' ryto, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 * Vine Streėt, 
Montello, Mass.

Kviečiame visus meną mylinčius 
ateiti ir įstoti į šią grupę. Daina 
linksmina jaunus ir senus, būkite 
liaudies linksmintojai.

Grupės Valdyba (76-77)



Lietuviškos naujienos
Rašo A.

Vokiečiai apie
Čiurlionį

* Prieš mėnesį vokiečių įta
kingame dienraštyje “Sud- 
deutsche Zeitung” tilpo apie 
Mykalojų K. Čiurlionį meno 
kritiko Robert Von B e r g 
straipsnis. Stra i p s n y j e 
tvirtinta, kad, jei ne 1939 
metų karas, žymusis pran
cūzų rašytojas Romain Rol
land būtų įgyvendinęs savo 
planą: atvykęs Lietuvon ir 
surinkęs medžiagą jo taip 
gerbiamo dailininko Čiur- 
lionies biografijai.

Knyga būtų išryškinusi 
pasauliui lietuvių genijų, 
kurio paveikslai dar 1908 
metais taip veikė kompo
zitorių Igoriu Stravinskį ir 
apie kurį Bernard Berenson 
(Lietuvoj gimęs, o neseniai 
Italijoj miręs, pasaulinio 
masto meno žinovas) 1949 
metais pasakė: “Tąrp di
džiųjų naujosios epochos in
dividualų Čiurlioniui pri
klauso garbės vieta. Jis tu
ri būti suprantamas ne tik 
kaip mistikas ir vizionistas, 
koks jis ir buvo, bet ir kaip 
vienkartinių este t i n i ų ir 
meninių idėjų atstovas.”

Toliau vokiečio straipsny
je sakoma, jog kitas Lietu
voj gimęs, pasaulinio masto 
skulptorius, Jack Lipschitz, 
1961 metų liepos mėnesį ši
taip rašė:

“Čiurlionis Ta pavardė 
man s u g r ą žiną vaikystę. 
Kaip šešėlį matydavau jį 
praeinant pro šalį, vis pa
skendusį giliame susimąsty
me. Ir svajojau jam prilyg
ti! Aš mačiau jo paveiks
lus, kurie mane užbardavo, 
tačiau buvau per jaunas, 
kad juos tikrai suprasčiau. 
Viena yra tikra: Čiurlionis 
buvo genijus!’’

Straipsnyje autorius 
“kaltina”’ lietuvius, kad jie 
suėmė visus išlikusius sa
vo genijaus darbus ir “pa
slėpė” savo krašte nuo pa
saulio.

Vokietis dėkoja Niujorko 
Viešajai bibliotekai, kad jo
je neseniai buvo surengta 
Čiurlionies paroda.

Kritikas Von Berg sugre
tina Čiurlionies likimą su 
Van Gogho — jiems abiems 
tebuvo lemta šeši kūrybiniai 
metai, prieš “tamsiesiems 
šešėliams a p g a u biant jų 
dvasią.”
Čiurlionis tape muziką

Rašoma toliau vokiečių 
dienraštyje: “Sulaukęs 30 
metų, jis (Čiurlionis) stai
ga metėsi į tapybą — anti- 
didaktas pilna žodžio pras
me, užvaldytas geismo ieš
koti atitinkamų išraiškos 
priemonių jo sielą užval- 
džiusioms vizijoms išreikšti. 
Muzikines formas ir kom
pozicinius metodus jo ran
ka pavertė dinamiškai suri
kiuotais ritmais ir drobėn 
perkeliamu pergyv e n i m ų 
turiniu. Čiurlionis tapė mu
ziką, tačiau muzikinėj spal
vos išraiškoj ieškojo ne gry
nosios tapybos prasmės, o 
žvelgė giliau: jis ieškojo 
laiko ir erdvės sintezės. 
Neįtaigojamas tuometi n ė s 
tapybos, jis pirmasis įvedė 
muzikalinės struktūros 
principus į regimųjų formų 
grupavimą. Savo dailę klos
te kontrapunktiškai, kaip 
simfoninių vienetų eilę.”
Grandiozinis bandymas

Kritikas Von Berg sako, 
grandiozinių bandymų iš
spręsti laiko - erdvės prob
lemą vienkartiniu pavaiz
davimu paveiksle yra kom
pozicija “Jūros Sonata” 
^Andante), taipgi išstaty-

Zienius
ta New Yorko parodoj. Pa
veikslas — nutapyta “ne
galimybė” — įspūdingai iš
ryškina perspektyviškumą, 
pavaizduodamas jūrą iš 
skrendančios žuvėdros ir po 
vandeniu plaukiančios žu
vies akiračiu.” v

- Čiurlionis daugiau nusi
pelnęs būti vadinamas 
“peintre symphonique”, ne
gu tas pats dail. Odilon Re
don.

Rusų kritikas Mikalojus 
Vorobjovas, parašęs apie 
Čiurlionį monografiją vo
kiečių kalba, taip apie Čiur
lionies kūrinius rašė: “Rit
miškai sulaipsniuotos for
mos ir formų grupės suges- 
tuoja judesių įspūdžius. 
Tempas ir dinamiški prasi
veržimai išryškina dideles, 
ramias plokštumas, žais
mingai supintą įvairumą — 
laužtinėmis liniįomis sugru
puotą įstrižai kylančiais ir 
besileidžiančiais motyvais 
—išplėstomis horizontalė
mis.”
Kas buvo moderniojo 
meno pionieriais: 
lietuvis ar rusas?

Vokietis savo straipsnyje 
mano, kad Čiurlionis pradė
jo tapyti savuosius kūrinius 
septyniais metais anksčiau 
nei rusas Kandinskis, po
puliariai tebelaikomas mo
dernaus meno pionierium. 
Rašo Von Berg: “čiurlio
nies abstrakčios kompozici
jos, priskaitytinos prie 
svarbiausiu naujosios epo-! 
chos reiškinių ne tik dėl 
savo formos drąsumo, bet 
ypač dėl savo dvasinės sub
stancijos ir metafizinės bū
ties sijų apvaldymo. Kan- 
dinskiui buvo žinoma Čiur
lionio kūryba, ir todėl lie
ka natsakytas klausimas, 
ar tai tebuvo vienas iš tų 
paslaptingų sutapimų, ku
riais taip gausi meno isto
rija? Čiurlionies genijaus 
šešėlis, iki šiol tematomas 
tik intymiems meno žino
vams, vis ryškiau iškyla 
prieš modern i-o j o meno 
slenkstį, meno, kuris tapo 
pasauliniu fenomenu.. Pats 
laikas dėlto susidomėti 
Čiurlioniu”.
Italai ir belgai nupirko 
Meko filmą

Italų filmų bendrovė, ku
ri rodė Italijoj tokio mas- 
lo filmus, kaip tarybinis 
Eisensteino “Alexander 
Nevsky” ar prancūzų Jean 
Renoir’s “Piknikas ant žo
lės”. šiomis dienomis nupir
ko lietuvio rašytojo ir poe
to Jono Meko neseniai pa
statytą ir surežisuotą fil
mą “Medžiai ir šautuvai”. 
Bendrovė numato pradėti 
demonstruoti šį filmą atei
nančių metų pradžioje. Fil
mas jau buvo rodomas Spo- 
leto ir Venecijos filmu fes; 
tivaliuose, o taip pat Mont- 
realyje, Kanadoj.
Darbštus teatro istorikas

Vitalis Žukauskas, žino
mas kaip populiarus akto
rius, neseniai baigė tvarky
ti kapitalinį veikalą apie 
Lietuviškąjį dramas teatrą. 
Šiuo metu jis tvarko mažes
nės apimties veikalą apie 
naujakurių teatrą Europoj 
ir Amerikoj.
Nedarbininkų
“Darbininkas” pyksta

Užpyko Brooklyno ne
darbininkų “Darbininkas”, 
kodėl šioj pastraipoj buvo 
panaudotas terminas “kata
likų sekta”. Mat, tieji “dva
sios vadai” tebetiki, kad 
tik jie, kaip kažkada kry
žiuočiai, tebėra vieninteliai

ir visuotiniai teisybės apaš
talai Taip, kaip tas grai
kiškas vardas (kata - per, 
holos - visus), reikštų. Tie-
sa, dar 119 šimtmety, vysku
pas Valančius iš tiesų gynė 
Lietuvoj ne lietuvybę, bet 
katalikybę. Kuo baigėsi ta 
jo.kova lietuviams, žinome: 
kiek lietuviu sulenkėjo!.. 
Lietuvos trečdalis apie Vil
nių nukrito lenkams sterb
lėm Lietuva bendroj Pabal
tijo kultūroj atsiliko bent 
40-čia metų.

A. Zienių “dvasios vadai” 
kaltina stengiantis priside
rinti prie “bolševikinio žar
gono”. O gal mes tik siūlo
me mokytis iš gyvenimo 
faktų? Argi nedaug jau at
siekė tautiečiai tėvynėje 
“pradėję tikėti ne mistika 
ir apsireiškimais, bet žmo
gaus protu ir sugebėji
mais?”. Argi vien, paga
liau. komunistams tai skel
biu? Ar skaitė kada nedar
bininkų “Darbininko” “dva
sios vadai” be savo veda
mųjų, sakysim, kad ir tokių 
šio laiko išminčių, kaip 
Toynbee, Russell, Mourois, 
Mac Leish tuo reikalu pasi
sakymus ?
“Darbininko” galvosena 
sektantiška

“Darbininko” redakcijoj 
susispietę nadarbinin k a i 
bando sukelti dar jų tesi
klausančių grupęlę šūkalo
jimais apie “komunistus” ir 
“jų agentus”. Taip < 
viduramžiais, bet šiandien 
“Darbininko” i 
sireiškimų dievas jau nebe
laikomas religija, bet tik 
s e k t a n t i z m u.

Nenuostabu, kad lietuvių ; 
katalikų tarpe kyla brūzdė- į 
jimas prieš šiuos iškrypę-' 
liūs, kurie drįsta net tyčio-; 
tis iš dabartinių Lietuvos ‘ 
kunigų. Jie išeina net priešį 
savuosius kunigus čia, drįs
tančius suabejoti jų sektan- 
tinėmis “tiesomis” ir meto
dais paveržti parapijas.

Šitie mano, kad atominis 
amžius stato kur kas dides
nius reikalavimus nei siau
ri parapijiniai nedarbinin
kiškų “Darbininkų” intere
sai, ar interesai pusiau fa
natiškų “frontinių” sektan
tu.
Kas kaltina?

f 1 • buvo tikrai naujos mados, 
tikrai nepaprasti. Dalyviai 
gavo visko daugiau, negu 

laganų n ap- renggjų ];)UV0 žadėta. Ten

Ar buvo “prisiplakėlis” 
vysk Paltarokas, Lietuvoje 
pasipriešinęs ir nedarbinin
kų “Darbininko” anksčiau 
remiamomis pastangomis, 
patapus advokatams užsie
nio žvalgybų agentais, ska
tinti lietuvių tarpusavio žu
dynes ?

Sakykite, ar drįsit, būda
mi savo tėvynės ir bązny- 
čios dezertyrais, viešai pa
vadinti vyskupą Paltaroką 
tikėjimo ir tėvynės “išdavi
ku”? Bet kodėl tada jūsų 
įtaigotas Vatikano “užsie
nių reikalų ministeris” ne
pripažino vysk. Paltaroko 
įšventinto kan. Stankevi
čiaus? O kodėl tada užpra- 
ėjusiu metų katalikų Kon
grese Muenchene liet u- 
viams kunigams nebuvo su
teikta garbė laikyti mišias?

Šioj pastraipoj nėra sie
kiama pataikauti niekam — 
juo labiau lietuviškiems 
sentikiams — sektantams, 
save, tik pamanykite, tebe
laikantiems — religija. Ver
tinkite įvykius kiek giles
niu, globaliniu žvilgsniu, be 
baimės, kad išgrūs lauk iš 
redakcijos: kieno, pagaliai^ 
interesais jūs rūpinatės: 
lietuvių ar jų išnaudotojų?

MOT. KLUBO NARĖMS
Mūsų susirinkimas įvyks 

rugsėjo 27hos vakaro 7:30, 
Kult centre. Visas prašome 
dalyvauti. Valdyba.

Pasimatysime 
aidiečiy bankete

Šį šeštadienį, rugsėjo 30 
j d., 6 vai. vakare, visi daly
vaukime su aidiečiais, kur 
; pagerbsime Konst a n c i j ą 
Menk eliūnaitę. Aidietės, 
kaip ir visuomet, duos ska
nius pietus. Mokytoja Mild
red Stensler, prižadėjo gerą 
meninę programą suruošti.

K. Menkeliūnaitė irgi su
dainuos kelias daineles vie
na. Apart to, teko išgirsti, 
kad viena mūsų garsaus 
kvarteto narė, d. O. Čepu
lienė., su K. Menkeliūnaite 
dainuos duetą. Taigi, pro
grama lyginsis geriausiam 
koncertui.

! O svarbiausia, tai visi ga
lėsime asmeniniai pasikal
bėti, pasimatyti su K. Men- 

! keliūnaite.
Todėl, kviečiame visus bū

ti laiku, 6 vai. vakare, 
“Laisvės” name, 102-02 Li
berty Avenue, Ozone Parke.

Komisija
- —“l— - ■

Tai buvo pietūs, 
kurių nepamiršime 
iki 1962 m. vasarėlės

Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugijos 185 kuopos reng
ti pietūs miškuose prie ma
rių praėjusį sekmadienį 

gavo visko daugiau, negu

pat ant ugnies iškeptas pir
mos rūšies steikas buvo di- 

i dėlė mūsų išvykose naujie- 
Ina. Priedui į pavakarę dar 
! visi buvo pavaišinti ten pat 
šviežiai iškeptais “hot 
dogs” ir , “hamburgeriais”. 
Visi, skaniai valgė ir visi 
džiaugėsi atvykę.

Vieta išyyk^i ideališka, 
O tas sekmadienį oras buvo 
tarytum ant užsakymo: ty- 

5 kus, saulėtas, šiltas. Buvo 
keletas tokių, kurie, net pa- 
sigviežė jūroje pasimaudy
ti- ...

Aišku, kad suruošimas 
tokios išvykos ir pagamini
mas tokiai skaitlingai gru
pei žmonių valgių, pareika
lavo daug, labai daug dar-
bo. Daugiausia darbo ir pa-
stangų įdėjo mūsų veiklu
sis pirmininkas Vincas 
Venckūnas ir jo darbščioji 
gyvenimo draugė Venckū
nienė. Jiems padėjo Alekas 
Nevins ir jo draugė Valen
tina, Juozas Zajankauskas 
ir Juozas Kairys. Širdingai, 
širdingai jiems ačiū už tokį 
šaunų pasidarbavimą.

Pietūs ir išvažiavimas 
pavyko daugiau negu šimtu 
procentų. Tai veikiausia, šis 
išvažiavimas į laukus ir bu
vo šią vasarą paskutinis iš
važiavimas. Paren girnai 
kraustosi į sales. Panašių 
nepaprastų pietų miške 
prie jūrų teks palaukti iki 
1962 metų, vasarėlės. Tik vi
si ir visos būkime sveiki!

Rep.

SERGA
Serga Walter Danilevich, 

rugsėjo 21 d. perkentėjo 
skaudžią operaciją. Džiugu, 
kad operacija pavykusi ir 
ligonis povaliai sveiksta. Jis 
randasi Beth Israel Hbsoi- 
tal, 2nd Avė. ir 17 th St., 
Room 741 (7-me aukšte).

Lankymo valandos nuo 
10 ryto iki 8 vakare.

Linkime Danilevičiui greit 
pasveikti ir sustiprėti.

J. Kasmočius.

Jacksoi). —Trylika epis- 
kopalų kunigų, jų tarpe, ir 
Rockefellerio žentas R. L. 
Pierson, paleisti iš kalėjimo 
po kaucijomis. —

Didelis buvo suvažiavimas
demokratinėm teisėm ginti
Pusantros dienos bsitęsęs 

s u v a ž iavimas demokrati
nėm teisėm ginti — Na
tional Assembly for Demo
cratic Rights — buvo dide
lis, gyvas, produktingas. 
Suvažiavimas, kaip buvo 
skelbta, įvyko rugsėjo 23-24 
dd. St. Nicholas Arena, 
Manhattane.

Jį šaukė susidaręs libera
linių žmonių komitetas. Jo 
vyriausias tikslas: darbuo
tis, kad JAV Aukščiausias 
teismas persvarstytų savo 
sprendimą, paskelbtą š. m. 
birželio 5 d., kad jis atmes
tų McCarran akto užgyri- 
mą. Tasai užgyrimas buvo 
padarytas penkiais balsais 
prieš keturis.

Kaip žinia, McCarrano 
įstatymas reikalauja, kad 
JAV Komunistų partija ir 
visos pažangesnės organiza
cijos registruotųsi.

Bet Komunistų partijos 
vadovai pareiškė, kad jie 
nesiregistruos.

Pažangesnieji žmonės nu
mato, kad šis Aukščiausio
jo teismo nuosprendis sta
to pavojun ne tik komunis
tus, o ir visus JAV žmones, 
kad jis kerta smūgį Ameri
kos žmonių demokratinėm 
teisėm. Dėl to toliau nu- 
matą, jautresni žmonės ir 
šaukė šį suvažiavimą.

Suvvažiavime dalyvavo 
kultūrinių, fraternalių, baž
nytinių ir kitokių organiza
cijų atstovai; taipgi buvo 
nemaža darbo unijų veikė
jų. Buvo nemažas skai
čius jaunimo.

Šeštadienį, pirmojoj sesi
joje, išsamius pranešimus 
padarė advokatai John J. 
Abt ir Joseph F over, kurie- 
du teismuose gina JAV Ko
munistų partiją. Kaip ži
nia, jiedu jau įteikė Aukš
čiausiajam teismui apelia
ciją, kad jis persvarstytų 
birželio 5 dieną paskelbtus 
savo sprendimus. Teismo 
sesija prasidės spalio mėne
sį, tai, atrodo, jis, teismas, 
ir paims tą apeliaciją svars
tyti.

John J. Abt aiškino, ką 
reiškia Smitho aktas, kokį 
pavojų jis sudaro Amerikos 
žmonėms. Šis aktas (įstaty
mas) prieštarauja Pirma
jam JAV Konstit u c i j q s 
amendmentui.

Joseph Forer aiškino Mc
Carrano akto pragaištingu
mą, ir sakė, kad jis prieš
tarauja Penktajam JAV 
konstitucijos amendmentui.

Abudu advokatai sakė: 
kovą prieš šiuos Aukščiau
siojo teismo nuosprendžius 
tenka vesti dviem frontais: 
pačiame teisme ir žmonių 
judėjime. Reikia sukelti 
žmonių opiniją prieš tai, 
nes žmonių opiniją, žmonių 
pasisakymas yra. pats svar
biausias dalykas.

Vakarinė sesija buvo ma
sinė. Čia taipgi buvo pa
sakyta labai reikš m i n g ų 
kalbų, žadinančių Amerikos 
žmones kovoti, ginant savo 
demokratines teises.

Sekmadieninėje sesijoje 
sakė kalbas ir kai kurie vei
kėjai, kurie jau sėdėjo ka
lėjime, einant Smitho aktu. 
Tarp kalbėjusiųjų buvo ir 
B. J. Davis, buvęs Niujor
ko miesto tarybos narys.

Suvažiavimas priėmė pro
gramą, kuri sako:

1. Reikia kurti demokra
tinėms teisėms ginti komi
tetus pagal valstijąs, taip
gi ir miestuose. Ir šitie ko
mitetai turi veikti,, naudo
jant visokius būdus ir prie
mones demokeratinių teisių 
gynimui.

2. Raginti JAV preziden-|6 p.—Laisvė (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept) 26, 1961

tą Kenedį, kad jis įsakytų 
justicijos sekretoriui pa
remti apeliaciją, kad Aukš
čiausias teismas persvarsty-' 
tų savo pirmesnį j i sprendi
mą, paskelbtą birželio 5 d. 
Pavieniai asmenys ir orga- 
niacijcs turėtų siųsti tuo 
klausimu prezidentui Kene
džiui laiškus ir telegramas.

3. Šaukti žmonių suvažia
vimus bei konferencijas pa- 
skyruose miestuose bei 
bei valstijinėmis plotmėmis 
ir ten priimti rezoliucijas 
minėtais klausimais.

4. Prašyti prezidentą 
Kenedį, kad jis išlaisvintų 
Junius Scale, nuteistą šeše- 
riems metams kalėjimo (ir 
jau esanį kalėjime), einant 
Smitho įstatymu. Raginti 
prezidentą, kad jis sulaiky
tų tolimesnius puolimus ant 
žmonių, pagal Smitho įsta
tymą.

Niujorkiečių lietuvių su
važiavime buvo nemaža at
stovybė ; buvo dvi iš New 
Haven, Conn., atstovės — 
M. Valinčienė ir B. Vikšrie- 
nė; buvo čikagietė Nellie 
De Schaaf, “Vilnies” ang
liško skyriaus redakt orė. 
Deja, nemačiau lietuvių or
ganizacijų atstovų iš tokių 
miestų, kaip Detroitas, Cle- 
velandas, Philade p 1 h i j a , 
Bostonas, Pittsburghas ir 
kiti.

Suvažiavime nemažą ro
lę vaidine kai kurie dvasi
ninkai, pav. Clinton E. 
Bromley iš Stoughton, 
Mass., ir William Howard 
Melish, iš Brooklyno.

Svarbią rolę, vaidino mo
terys, ypatingai profesorė 
Louise Pettibone Smith.

• e . v R. M.

Ir vėl su draugais » \
Praėjusį . šeštadienį teko 

dalyvauti labai jaukioje 
privatinėje sueigoje pas 
mūsų mieluosius Bronę ir 
Walterį Keršulius. Ar žino
te, kuris dalyvis joje buvo 
linksmiausias? Veikiausia 
neatspėsite. Ogi mūsų bran
gusis draugas Aleksandras 
Velička. Linksmiausias to
dėl, kad jo sveikata po ga
na sunkios ir pavojingos 
operacijos jau taip pasitai
sius, jog jis gali vėl būti su 
savo draugais,“ kurių, sakė
si, per keletą ligos mėnesių 
buvo taip labai išsiilgęs.

Aleksandras puikiai at
rodo ir jau galvoja apie da
lyvavimą Aido choro prak
tikose šį penktadienį Aidie- 
čiai'jo labai laukia. Links
ma ir draugė Veličkienė, 
kad jos gyvenimo draugas 
nugalėjo negalavimus.

Taip mums šiais nera
miais laikais brangus kiek
vienas veiklus draugas, kad 
jei kurį jų nors laikinai gy
venimas išmuša iš gretų, es
ti be galo gaila. Taip pat vi
siems būna neapsakomai 
linksma, kai toks draugas 
to paties gyvenimo būna 
sugrąžintas į veikliųjų gre
tas. Šiandien nuoširdžiau
siai sveikiname mūsų Alek
sandrą.

Vienas iš senių

KUBOS CUKRUS TURI
Kuba. —Dėl to, kad JAV 

atsisakė pirkti Kubos cuk
rų, kubiečiai neturi jokio 
nuostolio. Pasaulyje yra di
delis pareikalavimas Kubos 
cukraus. Tarybų Sąjunga 
sutinka pirkti iki keturių 
milijonų tonų. Iš jos cukrų 
perka Sudanas, Irakas, Cei- 
lohas ir daug kitų šalių.

Aido Choro žinelės
Rugsėjo 15 d. Ai(įo cho

ras jau turėjo svarbias iV 
pilnas pamokas. Tik gaila, 
kad ne visi choriečiai daly
vavo. Mat. kai kurie yra iš
važiavę, kiti sirginėja ir ne
galėjo dalyvauti.

Gražiai pasimokyta pa
kartojamų dainų ir naujų 
pradėta mokytis.

Pikniko raportas
Piknikas įvyko rugsėjo 

10 d. Great Necke. Raportą 
išdavė choro vicepirminin
kas Walter is Brazauskas. 
Piknikas buvo sėkmingas.

Chorui liko dar ir pelno.
Banketas-Vakarienė

Kaip jau žinoma, į Ame
riką-yra iš Italijos atvyku
si dainininkė Konstancija 
Menkeliūnaitė. Aido cho
ras rengia jos sutikimui ir 
pagerbimui gražų banketą 
su menine programa. Ban
ketas bus su pilna vakarie- 
n. Įvyks šeštadienį, rugsėjį/ 
30 dieną, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Tam reikalui išrinkta 
komisija.

Dar noriu, pastebėti, kad 
į choro pamokas buvo atsi
lankę Bronė Šalinaitė (Su
kackienė) ir K. Menkeliū
naitė. Buvo gražu jas susi
tikti.

Chorui dovanos
Chorą apdovanojo šie ge

ros valios draugai: su $5 R. 
H. Feiferiai, J. Kasmočius 
ir C. Anuškis (iš Livings
ton, N. J.), su $2 Mike 
Adams (iš Great Neck). 
Jakštienė ir Kasmočienė 
apdovanojo su pyragais, O. 
Čepulienė su kopūstais, A. 
Mikalaus su buteliu “smar
kiosios” ir sūriu. , , •

Chorui parama visuomet 
reikalinga. Labai gražu, 
kad mūsų draugai ; meno 
mylėtojai, rūpinasi choro Iv’ 
kimu. Todėl. choras nuošir
džiai jiems dėkoja už para
mą. ; •

Koresp. V. Kazlauskas

Filmai
THE MAN WHO 

WAGGED HIS TAIL /
Šiame filme norima paro

dyti, komedijos formoje, 
vieną skūpų namų savinin
ką Brooklyno rajone. Ka
dangi jis iš profesijos yra 
advokatas, tai žino, kaip 
apeiti įstatymus, kaip ap
gauti nuomininkus.

Jei kartais pasirodo prie 
durų koks pardavėjas, uba
gas arba nuomininkas — 
jis pradeda loti, kad atsi
kratyti jų, tarytum, šuo 
saugo jo butą.

Temoje įtehpta keista 
fantazija. Šis skūpuolis par
virsta į šunį ir tik tuomet 
pasikeičia atgal į žmogų, kai 
vienas berniukas suranda jį 
patvoryje ir susidraugauja 
su juo.

Tokia transform a c i j a 
jam gera pamoka. Jis ban
do būti geras su visais, o 
ypatingai su berniuku, ku
ris jį išgelbėjo iš vadinamo 
prakeikimo.

Peter Ustinov vaidina 
namų savininko rolę tik 
pradžioje ir pabaigoje, gi, 
per visą filmą, jo vietoje 
matome šunį, ■ kuris seka 
visus savo namų gyvento
jus. Nuomininkai, nežino
dami iš kur tas šuo atsira
do, muša jį ir varo laukan.

“The Man Who Wagged 
His Tail” dabar galima ma
tyti New Yorke Fine Arts 
teatre 130 East 58 Street.

Komedija būtų nebloga, 
jei vieton perdėtos fantazi
jos būtų kitokia išvada. -F d

H. F.




