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KRISLAI
Geriau negu vidutiniai.
Šnipų gadynė
Baubas ir maska.
Dar vienas pirštas velniui! 
Gali būti ir taip.
Argi nėra?

— Rašo A. Bimba —

jJl Praėjusio pen k t a d i e n i o 
"Laisvėje” tilpo vėliausias ad
ministracijos pranešimas apie 
vajaus eigą. Duomenys labai 
įdomūs. Jie parodo, kad mūsų 
vajus eina gerai — man atro
do, geriau, negu vidutiniai. 
Pirmoje vietoje stovi Connec
ticut valstijos šaunieji vajinin- 
kai. Juos vejasi New Jersey 
vajininkai. Nors trečioje vie
toje, bet gerai stovi ir Brook- 
lynas. Puikiai d a r b u o j asi 
Brocktonas ir keletas kitų 
miestų.

Penkių tūkstančių dolerių 
fondas irgi gražiai auga. Tai 
labai džiugu.

Bet, draugai, turėkite min
tyje tai, kad jau beveik du 
mėnesiai prabėgo. Laikas 
skrenda lėktuvo greičiu, žiū
rėkime, kad vajaus pradžioje 
pasibrėžtieji tikslai būtų pa
siekti su geroku kaupu. Tai 
galima padaryti.

Kaip nekalbėsime, bet prie 
šios gadynės margosios cha
rakteristikos būtinai reikia 

i ^gp'idėti dar ir šnipinėjimo pa
vietrę. Visos šalys, didelės ir 
nykštukinės, šnipų armijas už
laiko. Daug žmonių skaudžiai 
nukenčia.

Ypač pas mus Amerikoje 
šnipų armija baisiai didelė. O 
istorija pilna pavyzdžių, kaip 
šnipai tampa provokatoriais. 
Patys prie nusikaltimų žmo
nes kursto ir paskui juos tero
rizuoja.

Nauja ateitis, naujas pasau
lis turės būti laisvas nuo šio 
pikto. Šnipijada yra senojo 
pasaulio labai pikta atgyvena. 
Su kapitalizmu išnyks ir šioji 
piktybė.

O šiais laikais visur mėgia
miausia tema yra komunizmas 
ir komunistai. Jie surandami 
ir ten, kur jų beveik nėra. 
Komunizmas pasidarė labai 
patogi maska visiems reakcio
nieriams. Išgąsdink žmogų ko
munizmu ir iš jo smegenų tu
rėsi gražios košės.

Taip šiandien ir daroma. Iš 
Birch sosaidės reakciniai pa
dūkėliai su savo komunizmo 
tbaubu Amerikoje jau daug 
silpnos valios žmonių yra pri
vedę prie desperacijos. Jie 

*jau net mokyklas siūlo sta
tyti po žeme apsisaugojimui 
nuo komunizmo pavojaus!

Susirūpino jr prezidentas 
Kenedis. Jam; jau irgi atro
do, kad su tuo baubu kartais 
prieinama prie kraštutinybės.

Šiomis dienomis Amerikoje 
lankėsi ir su mūsų preziden
tu konferavo Vakarinės Vo
kietijos atgimusio militarizmo 
apaštalas Adenaueris. Jis at
vyko su griežtais reikalavi
mais, ir, pasak kolumnisto 
Restono, beveik visus juos lai
mėjo. Prezidentas Kenedis 
prižadėjo tartis su Tarybų 
Sąjunga dėl V. Berlyno tik 

• tada, kai Adenaueris uždės
*okey.”

Dar daugiau : Adenaueris 
pažadėjo trumpiausiu laiku V. 
Vokietijos armiją pakelti iki 
dvylikos divizijų. Ir mūsų pre
zidentas pasakė jam “okey.”

Adenaueris, supra n t a m a , 
grįžo į Bonną pilnai patenkin- 

“ tas savo misija. Nuo dabar V. 
Vokietijos ginklavimasis eis 
dar didesniais tempais, pavo
jus taikai dar labiau padidės.

(Tąsa 6-tam pusi.)

I

Atgarsiai dėl naujų 
įvykių Dominikoje

Susitarimas artėja, bet ir 
karo kurstytojai nemiega

Dėl Brazilijos ryšių 
su Tarybų Sąjunga

Brasilia. —Brazilijos vy
riausybė griežtai pasisakė 
prieš bent kokią užsienio 
valstybių intervenciją į Do
minikos respublikos reika
lus. Brazilija sako, kad Do
minika yra nepriklausoma 
ir tai jos reikalas, kas šaly
je darosi.

Havana. —Kubos vyriau
sybė kaltina Jungtinių Val
stijų imperialistus, kad 
jie kišasi į Dominikos rei
kalus.

Jungtines Tautos. — Ma- 
rio-Garcia-Inchaus, Kubos 
delegatas, sakė, kad dabar

Apie policijos sauvalių 
ir civilinės teisės

Washingtonas. — Civil 
Rights Commission nariai 
tyrinėjo, kaip vietos polici
ja ir Federalio Investigaci- 

I jų Biuro agentai elgiasi su 
žmonėmis. Pasirodė, kad 
visuomenė turi daug skun
dų. Vienur Policininkai.sau- 
vališkai elgiasi rodydami 
savo galią nekaltiems žmo
nėms, o kitur, kur reikalin
ga suvaldyti nenuoramas, 
ardytojus, tai policininkai 
“prasikaltėlių “nemato”.

Yra nusiskundimų ir 
prieš F.B.I. agentus. Jie, 
norėdami pasirodyti, kad 
“veikia”, eina pas piliečius 
į namus, klausinėja, tuo pa

A. Goldbergas apie 
nedarbo “naikinimą”

San Francisco, Calif. — 
Apylinkės pramonininkų ir 
biznierių konferencijoje 
kalbėjo Arthur J. Goldber
gas, JAV darbo sekreto
rius. Jis siūlė penkių punk
tų programą nedarbo pa
naikinimui.

Jo punktų tarpe yra: Rė
mimas prezidento Kenedžio 
komiteto, kuris rūpintųsi 
jaunuoliams surasti darbus, 
išplėtimas laisvos Prekybos, 
aprūpinimas bedarbių nuo
latine apdrauda, paliuosa- 
vimas biznierių nuo taksų, 
kurių biznio reikalai yra- 
prastoje padėtyje.

TSRS NUTEISĖ DU 
ŠNIPUS Į KALĖJIMĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos militarinis teismas 
nuteisė du vokiečius P. 
Santagą ir W. Neumaną į 
kalėjimą po dvyliką metų. 
Jie prisipažino, kad šnipi
nėjo ir paveikslus traukė 
TSRS gynybos pasiruoši
mų. Juos areštavo pereitą 
vasarą Ukrainoje, kur jie 
lankėsi neva turistais.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoj išduoda au
tomobiliams, taksiams, bu- 
sams ir sunkvežimiams 5,- 
108,000 laisnių (“pleitų”). 

tinis Dominikos preziden
tas Balagueris “parsidavė 
JAV kapitalistams, nes jis 
sau į talką kviečia JAV ma- 
rininkus”.

Santo Domingo. —Domi
nikoje liaudis džiaugiasi, 
kad atėjo galas Trujillų 
diktatūrai, bet tuo pat lai
ku šimtai žmonių demonst
ruoja ir prieš prezidentą 
Balaguerį.

Trujillai sostinę buvo 
pakrikštiję į Ciudad Tru
jillo, dabar tas vardas pa
naikintas, o sostinė vėl va
dinasi Santo Domingo, kaip 
pirmiau ji vadinosi.

neigdami žmonių konstitu
cines teises ir laisvę. Buvo 
atsitikimų, kad paprasti 
žmonės pama t ę F. B. L 
agentų liudijimą nusigan
do, davė neapgalvotus ir 
save įtariančius atsakymus, 
tai sudarė ’jiems" keblumų, 
kol dalykai išsiaiškino.

Komisija pateikė visą ei
lę pasiūlymų informavi
mui visuomenės, kad polici
ja yra visuomenės apsaugo
jimui nuo skriaudų, o ne jos 
persekiojimui, taipgi, kad 
sutvarkyti policijos veiks
mus, idant nebūtų pažeidi
mų civilinių žmonių konsti
tucinių laisvių.

_ , ;.......    v...............

Suorganizavo Taikos 
ieškojimo institutą

Washingtonas. — Prezi
dento Kenedžio sumanymu 
suorganizuotas Peace Re
search Institutas iš 32 žy
mių asmenų. Instituto prie
šakyje pastatytas —James 
J Wadsworth, buvęs JAV 
atstovas Jungtinėse Tauto
se. Į komitetą įeina iš uni
versitetų, kolegijų, stambių 
pramonių ir biznio įstaigų 
vedėjai.

Kaip šis komitetas veiks, 
kokia jo bus įtaka taikos 
palaikymui, tai dar nežinia.

Lapkr. 18 d. James J. 
Wadsworth’as pasisakė 
prieš JAV atnaujinimą ato
minių bombų bandymų.

STUDENTAI PIKIETAVO 
BALTĄJĮ NAMĄ

Washingtonas. —Studen
tai iš Pennsylvania univer
siteto, Amherst, Smith ir 
Mount Holyoke kolegijų pi- 
kietavo Baltąjį Namą. Jie 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos nepanaujintų ato
minių ginklų bandymų at
mosferoje, o sulaikytų ir 
požeminius bandymus.

Fitchburg, Mass. — Su
laukęs 8l9 metų amžiaus mi
rė G. R. Godbeer, dienraš
čio “The Daily Fitchburg 
Sentinel” leidėjas. . .

Washingtonas. — Seat
tle, Wash., universitete kal
bėdamas prezidentas Kene
dis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos pasirengę eiti į 
pasitarimą su Tarybų Są
junga, daryti nusileidimų, 
nes susitarimas tik tada 
bus pasekmingas “jeigu 
abidvi pusės norės... ir jau
sis,, kad jis Pagerina jų pa
čių reikalus”.
Ten pat jis sakė, kad ne

galima laukti, idant visi pa
sauliniai nesusipratimai bū
tų taip išrišti, kaip to ame
rikiečiai nori, nes “Jungti
nes Valstijos nėra nei visa
galės, nei visažinančios visų 
pasaulinių problemų”.

Iš prezidento kalbos dau
gelis daro išvadą, kar artė

Stiprėja moterų 
veikla už taiką

Washigtonas. — “Labai 
greitai auga Jungtinių 
Valstijų motejrų kova prieš 
karo pavojų”, sakė Mrs. C. 
Wilson, organizątorė mote
rų veiklos po obalsiu: “Wo
men Strike for Peace”. Ji 
pasakojo sekamai:

Šis judėjimas dar jaunu
tis. Jis prasidėjo rugsėjo 
mėnesį, Georgetown mies
telyje. Pavargau skaityda
ma raštus apie karą, atomi
nius ginklus, o čia virš gal
vos dar ūžia sprūsminiai 
bombonešiai. Aš motina... 
Mane paėmė piktumas. No
rėjau Pati viena eiti ir pi- 
kietuoti bombonešių oriau-, 
kį, bet nusitariau pasitarti

Vėliausios žinios
Hyannis Port, Mass. — 

Prezidentas Kenedis peror
ganizavo volstybės departa
mentą. Pašalino Chester 
Bowles, sekretoriaus pava
duotoją, o jo vieton padėjo 
Gerge W. Bali. Preziden
tas padarė ir kitų pakeiti
mų.

Concord, N. H. — Stai
giai mirė respublikonas se
natorius Styles Bridges. Jis 
buvo 63 metų amžiaus.

Chicago. — Sulaukęs 58 
metų amžiaus, nuo širdies 
smūgio, mirė Charles S. 
Bridges, didžiųjų maisto 
krautuvių Libby, McNeil ir 
Libby Ko. savininkas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ' tarėsi su 
Aleksejumi Adžubėj ūmi, 
“Izvestijų”, TSRS valdžios 
organo, redaktoriumi.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Susidaužė Argentinos kelei
vinis lėktuvas ir nelaimėje 
žuvo 52 žmonės.

Buenos Airefi^—čionai at
bėgo buvęs Ekvadoro prezi

ja susitarimas Beri yno 
klausime ir mažėja karo 
pavojus.

Bet tuo pat kartu Vako- 
rų Vokietijos valdovai kelia 
daug triukšmo dėl Berlyno 
ir tvirtina, kad jie jėga pri-Į 
sijungs Rytų Vokietiją.

G. C. Smith, buvęs JAV 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas, platina tarp 
Jungtinių Vaslstijų valdi
ninkų cirkuliarą, kuriame 
siūlo, kad NATO uždarytų 
Bosforo, Dardanelų ir Da- 
nijos sąsiaurius ir neleistų 
TSRS laivų plaukiojimo. Jis 
pripažįsta, kad tai būtų 
žingsnis iššaukimui TSRS 
į karą. Panašių karo kurs
tytoju randasi ir daugiau. ; 
.......................................-..... I

su kitomis moterimis... Pa
sirodė, kad ir jos taip jau
čiasi, kaip aš. Pasitarėme 
ir nutarėme veikti. Kol kas 
organįzocijos mes dar netu
rime — veikiame liuoslai- 
kiu ir beveik visos namų 
šeimininkės. Mūsų veiklą 
finansuoja aukomis tik ju
dėjimo pritarėjai.

Lapkričio 1 d. moterys 
pikietavo Baltąjį Namą, 
Washingtone. Tuo par kar
tu už taiką demonstracijos 
įvyko 58-iuose miestuose.

Mums pritarimas labai 
auga. Mes turime šimtus 
laiškų ir kasdien jų vis dau
giau ir daugiau ateina, sa
kė C. Wilson.

dentas J. M. Ibarra. Jis pa
sakoja, kad jo valdžią ko
munistai nuvertė.

Maskva. — Apie 2,000 
studentų, iš Lumumba uni
versiteto, pikietavo Fran- 
cūzijos ambasadą, reikalau
dami Alžyrui laisvės.

New Delhi. — Atsidarė 
Indijos industrinė paroda. 
Dalyvauja ir apie 20 kitų 
šalių. 4.

Roma. — Nobelio dina
mito fabrike, Aviglianoje, 
įvyko sprogimas. Nelaimėje 
sužeista daug darbininkų.

Saigonas. — Patankėjo 
susirėmimai tarp liaudies 
partizanų ir valdžios ka
riuomenės Cho Demo upės 
srityje.

Berlynas. — Rytų Berly
ne, Stalinallee gatvėje, nu
griovė Stalino stovylą, o 
gatvę pavadino Karl Harx- 
allee vardu.

Leningradas. — Liaudies 
teismas nuteisė tris šalies 
išdavikus sušaudyti.

Brasilia. — Prieš 15-ką 
metų, 1947 m., Brazilijos 
reakcinė vyriausybė nu
traukė diplomatinius ryšius 
su Tarybų Sąjunga. Savo 
žygį teisino' tuo, kad būk 
tarybinėje spaudoje buvo 
“įžeista Brazilijos armija”.

Bet Brazilijai tas tik ža
los darė. Todėl jau prieš 
dvejis metus ji ir Tarybų 
Sąjunga pasirašė prekybos 
sutartį trejiems metams 
laiko, kad prekyba per me
tus sieks $104,000.000 vertę. 
Brazilija sutiko parduoti 
Tarybų Sąjungai: kavos,
daržovių aliejaus, odų ir ki-

Anglijos premjeras turi 
vilčių susitarimui

Londonas. — Tarybų Są
jungai pasiūlius, kad vaka
rinio Berlyno reikalais An
glija, Francūzija, Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga padarytų naują sutartį, 
o dėl jo susisiekimo su Va
karais, tai TSRS padarys 
sutąrtį. su Rytų Vokietija, 
pakėlėMacmillano viltį, jog 
nesusipratimai bus išrišti. 
Pagal TSRS pasiūlymą, 
Anglija, Francūzija ir JAV 
taipgi turėtų susitarti su 
Vakarų Vokieija, kad ji 
gerbtų Rytų’Vokietijos tei
ses.

Macmillanas sakė: “Aš 
labai pasitikiu, kad dabar

Gilina ir platina 
Panamos kanalą

Balbo. — Skubiai gilina 
ir platina Panamos kanalą. 
Iki pabaigai šio mėnesio 
norima baigti darbus Gail
lard kalnų srityje, kur apie 
astuonias mylias kanalas 
buvo siauras. Dabar jis bus 
praplatintas iki 500 pėdų 
pločio.

Baigus šį darbą, bus pla
tinama ir gilinama kanalas 
ties Continental kalnu.

Kanalą platinant ir gili
nant bus išimta 14 milijonų 
kubiškų mastų žemės ir su
vartota 12,500,000 svarų di
namito. Praplatinimas ir 
pagilinimas sudarys $46,- 
000,000 išlaidų.

KINIJA STATYS KUBAI 
24—ris FABRIKUS

Havana. — Atvyko 50 
kinų industrinių speciialis- 
tų. Jie vadovaus pastaty
mui dvidešimt keturių fa
brikų, kurie bus pastatyti 
ir įrengti bėgyje ketvėrių 
metų. Kinija suteikė Kubai 
$60,000,000 paskolą, tai jos 
sąskaitoje ir bus statomi 
fabrikai.

Washingtonas. — JAV 
ekspedicijai, kuri randasi 
Antarktikos srityje, reik
menis gabena laivai “Mi- 
zar”, “Chattahoochee” ir 
ledlaužis “Glacier”.

tokių Prekių, o iš TSRS 
pirkti naftos, kviečių, ma
šinerijos ir kitko.

Užmezgus prekybą suar
tėjo abi šalys ir kultūrinia
me bendradarbiavime. Bu
vęs prezidentas Quadros ke
tino atnaujinti ir diploma
tinius ryšius. Jam tas nepa
vyko. Tą padarė dabartinis 
Brazilijos prezidentas Gou- 
lartas. Sutartį pasira š ė 
Brazilijos užsienio minist
ras San Tiago Dantas ir 
TSRS prekybos delegacijos 
pirmininkas Viktoras Azo
vas.

Vakarai sutiks ir prasidės 
pasitarimai”.

Washingtone dar vis sa
koma, kad “TSRS, pasiūly
mas nėra aiškus”. Laukia 
daugiau pranešimų nuo 
JAV ambasado r i a u s iš 
Maskvos. Taipgi mano, kad 
kada į Washingtoną atvyks 
Vakarų Vokietijos kandę* 
ris Adenaueris, tai “dalykai 
paaiškės”.

Londonas. — Po 12-kos 
dienų baigėsi streikas Lon
dono orlaukyje. Sakoma, 
kad British European Air
ways kompanija turi $7.00,- 
000 nuostolių.

SAKO: IMPERIALISTAI 
NUžUDe ITALUS

Junng tines Tautos. — 
Tarybų Sąjungos delegaci
ja sakė, kad kaltė už nužu
dymą 13-kos italų lakūnu 
Konge puola ne ant vietos 
gyventojų, bet ant užsienio 
iimperialistų. TSRS delega
tas sakė, kad žmogžudžių 
Priešakyje buvo baltieji ka? 
rininkai. • '.

MIRĖ
JURGIS JANUŠONIS- 

JAMISON
Sekmadienį, lapkr. 26 d„ 

10 vai. ryto, St. Mary’s .li
goninėj mirė Jurgis Janu- 
šonis-Jamison, tėvas žino
mos menininkės Mildred 
Stensler, sulaukęs 71 m. '

Kūnas bus pašarvotas 
Hopping Funeral Home, 
Mt. Pleasant Ave., Livings
ton, N. J.

Laidotuvės įvyks trečia
dienį, lapkr. 29 d., 2 vai., iš 
viršminėtos koply č i o s tį 
Restland kapines, Hanover, 
N. J.

Velionis paliko nuliūdima 
žmoną Oną, dukterį Mil
dred Stensler ir du anūkus, 
Kenneth ir Jean.

Laisvės personalas išreiš
kia užuojautą velionios šei
mai.

Vėliau bus daugiau pai
šyta apie velionį

L. Adm.
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Sugedęs kongresmanas
ŽMOGUS, kuris šiandien atvirai kalba ir agituoja 

už atominį karą, turėtų būti uždarytas beprotnamyje. 
Ypač pavojinga, kai toks žmogus užima svarbią vietą 
valstybės aparate, kai jo balsas pasiekia milijonus žmo
nių.

Tokiu žmogum šiandien yra kongresmanas Victor 
L. Anfuso iš Brooklyn, N. Y. Kai piliečiai jį rinko ton 
atsakingon vieton, kai jie balsavo už jį, jie nė nesapna
vo, kad jie balsuoja už visai sugedusį sutvėrimą.

Kongresmanas Anfuso šiomis dienomis pasisakė, 
kaip jis žiūri į šaltąjį karą ir ką jis mano apie atominį 
karą. Trumpai ir drūtai jis pareiškė, kad mūsų, tai yra, 
Amerikos bėda esanti tame, jog mes nepajėgiame įtikin
ti Tarybų Sąjungą, kad mes “pasiruošę eiti į visuotinį ka
rą, jeigu bus reikalas.” Ir paskui visa gerkle tas “žmo
nių atstovas” pasakė: “Jungtinės Valstijos privalo ruoš
tis niukliniam karui dabar”.

Šitie kongresmano' Anfuso Pareiškimai buvo iš
spausdinti lapkričio 22 dieną Niujorko laikraščiuose.

Kai visi padorūs ir normalūs amerikiečiai Padėkų 
Dienos išvakarėse susirūpinę galvojo apie tai, kaip iš
vengti naujo, niuklinio karo, kaip sušvelninti tarptauti
nę situaciją, kaip pagerinti tautų santykius, kongres
manas Anfuso ragino ruoštis prie tokio karo,—ir ruoštis 
dabar, nebedelsiant! i

Tasai piktos valios reakcionierius Pamršo vieną da
lyką, būtent, kad niuklinis karas sunaikintų ir mūsų 
kraštą, nušluotų nuo žemės paviršio ir mus. Na, o tik 
visiškai nužmogėjęs žmogus kali šiandien linkėti ir sau 
ir savo kraštui sunaikinimo.

Masines nelaimes ore
>

VĖLIAUSIA DIDŽIULĖ su lėktuvu nelaimė įvyko 
Brazilijoje. Oro milžinui sugedus ir nukritus, žuvo 52 
žmonės. Ir taip beveik nepraeina savaitė, kad kur nors 
palaulyje lėktuvų nelaimėje nemirtų desėtkai žmonių.

Pasirodo, kad, kol kas, nesaugiausias susisiekimas 
yra oru. Klausimas toks: kam tiek žmonių turėtų būti 
kemšama į vieną lėktuvą? Gal visiems sveikiau būtų, jei 
keleiviniai lėktuvai būtų maži, pajėgūs paimti tik kelis 
žmones.

Tie mūsŲ pabudę studentai
ANĄ DIENĄ Niujorko kolegijų studentai parodė 

aukštą savo teisių supratimą, kai jie masiniai demonstra
vo ir streikavo prieš atėmimą jiems teisės pasirinkti to
kius kalbėtojus, kokius jie nori, o ne kokius jiems reak
cinė mokyklų vadovybė bando užkarti. Tuo jie pasakė, 
kad jiems Konstitucijos garantuojamos teisės ir laisvės 
nebus iš jų paveržtos be griežčiausio pasipriešinimo iš 
jų pusės. Jiems akademinė laisvė, jie pasakė, yra labai 
brangus dalykas.

O štai dabar, lapkričio 24 d., “New York Times” 
pirmame puslapyje matėme didžiulę nuotrauką vaizdo 
prie Baltojo Namo Washingtone. Jame Parodoma, kaip 
mūsų studentai protestuoja prieš atominių ginklų ban
dymų atnaujinimą, kaip jie reikalauja, kad bandymai 
būtų tuoj sulaikyti.

Baltąjį Namą pikietavo keleto kolegijų ir universi
tetų studentai. Be to, parodymui savo griežto nusistaty
mo prieš atominių ginklų bandymus, studentai per visą 
Padėkos Dieną pasninkavo. Matote, kaip ir mūsų stu
dentija susirūpinusi savo, savo krašto ir visos žmonijos 
ateitimi.

Lai gyvuoja mūsų jaunimas!
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Drąsus ir protingas žygis
BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖ pasielgė drąsiai ir iš

mintingai, atnaujindama diplomatinius ryšius su Tary
bų Sąjunga. Prieš tą jos žygį įnirtusiai kovoja Brazili
jos reakcinės jėgos su katalikų bažnyčios dvasininkija 
priešakyje.

Aišku, kad atsteigimas normališkų santykių tarpe 
dviejų didžiulių kraštų prisidės prie pagerinimo visos 
tarptautinės Padėties. Ypač nebebuvo jokio pasiteisini
mo iš Brazilijos pusės neturėti diplomatinių ryšių su 
Tarybų Sąjunga po to, kai prieš dvejus metus buvo pa
sirašyta plati prekybos sutartis. Ta sutartimi Brazilija 
susirado gerą rinką savo kavai, daržovių aliejui, kai
liams ir-kitiems produktams. Bet nebuvimas diplomati
nių ryšių trukdė tos sutarties normalų įgyvendinimą. 
Dabar viskas Pasikeis.

Reikia tikėtis, kad Brazilijos reakcinėms jėgoms 
nepavyks savo vyriausybę išmušti iš protingai pasirink
to'gero kelio.
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Kas ką ra 
IDIOTAI KOVOJA 
IDIOTIZMU

Lietuviškieji reakcionie
riai neriasi iš kailo dėl jų 
nepasi sekimo mulkinti 
Amerikos lietuvius. Atsilai
kymui prieš progresą jie 
griebiasi visiškai idiotiškų 
priemonių. Apie vieną tų 
priemonių Chicagos dien
raštis “Vilnis” rašo:

“Nieko nepešė pikietavi- 
mas, nieko neatsiekdami 
langų daužymu, mūsų prie-, 
šai, aršieji lietuvių reakci
ninkai, imasi dar vieno idi
otizmo. Jie siuntinėja ame
rikinių fašistų šlamštą nau
dodami vardus ir antrašus 
žymių visuomenės veikėjų 
ir mūsų įstaigų, žinoma, ne
palikdami ir “Vilnies.”1

Lietuvon jie irgi bandė 
siuntinėti visokį šlamštą 
prisidengę kitų žmonių var
dais.

Tai yra idiotizmas.
B-et kuris apdair e s n i s 

žmogus gavęs fašistinį 
šlamštą, negi tikės, kad pa
žangūs visuomenės veikėjai 
tai siuntinėja^ arba kad iš 
“Vilnies” raštinės tai būtų 
siuntinėjama. Tas bergž
džias ir paikas darbas tik 
lėšų jiems padaro.”

Keisti tie sutvėrimai. Jie 
ieško už save kvailesnių. 
Šiek tiek proto turėdamas 
žmogus juk neužsiims tokia 
niekšybe. Siuntinė j i m a s 
žmonėms ir įstaigoms fašis
tinio šlamšto kieno nors ki
to vardo parodo jų despe
raciją ir visišką dorovinį 
supuvimą.

KANADIEČIAI IRGI 
SUSIRŪPINĘ ;.

Z, janaųškas'^Kanados 
“Liaudies balse” rašo: .

“Pas mus irgi jau nutar
ta statyti slėptuves Otta- 
woje, Camp Bordens ir ki
tur, dėl valdžios viršūnių.

Keliama mintis, kad ir 
čia reikia statyti masines 
slėptuves miestuose. '

Argi tai apsieis be nau
jų mokesčių? Neapsieis.

Darbo žmonės turės su
kelti milijonines sumas, 
kad p e 1 n a g robiai galėtų 
daugiau pasipinigauti.

Tokie tai tikslai gali slėp
tis po visa šia absurdiška 
slėptuvių statymo propa
ganda.”

Mes, Jungtinių Valstijų 
žmonės, dar labiau spau
džiami statytis slėptuves. 
Pas mus jau priviso daugy
bė firmų ir įstaigų pirši
mui slėptuvių. Daugelis jų 
yra apgavingos, raketieriš- 
kos. Padėtis tokia, kad jau 
ir valdižos pareigūnai pra
deda persergėti žmones nuo 
apgavikų. Bet kai propa
gandos žmonės privaromi 
iki isterijos, argi begalima 
juos išgelbėti nuo apgavi- 
vikų? Jie puolasi gelbė
tis į rankas to, kuris turi 
miklesnį liežuvį jam savo 
tavorą įpiršti.

Mums atrodo, kad kana
diečiai tuo> atžvilgiu daug 
laimingesni. Pas juos tos 
isterijos dar nesimato.

VIENO KLERIKALŲ 
RAŠEIVOS NUOMONĖ

Mūsų lietuviškų klerikalų 
stambus rašeiva Pranas 
Dailidė sako tikįs Vakarų 
politikams, kurie “netiki, 
kad Sovietai ryžtųsi sukelti 
atominį karą.”

Tokią savo nuomonę jis 
grindžia dviehi argumentais. 
Vienas, girdi, kad “Chruš
čiovas gerai žino, kad 
Amerika vturi. daugiau ,ir'

KITI APIE AMERIKIETĮ 
RAŠYTOJĄ STEINBECK

Vilniaus savaitraštis “Li
teratūra ir menas” rašo:

“Pastaruoju metu užsienio 
spaudoje atspausdinta ne
maža įdomios medžiagos, 
susietos su žymaus ameri
kiečių rašytojo Džono Stein- 
beko vardu. Straipsniuose 
ir pasikalbėjimuose rašyto
jas pasakoja apie savo kū
rybinius planus, apie kūry
bos ir tikrovės santykį, da
lijasi mintimis apie rašyto
jų būklę Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Vakarų Vokietijos laik
raštis “Di velt” išspausdino 
įdomų savo korespondento 
pasikalbėjimą su D. Stein- 
beku. Tas pasikalbėjimas 
įvyko San Franciske, kur 
rašytojas buvo atvykęs į 
peržiūrą kino filmo, sukurto 
pagal jo romaną “Pabėgi
mas.”

Interviu pavadintas bū
dingu pavadinimu “D. 
Steinbeko nepasitenkinimas 
amerikiečių gyvenimo tikro
ve.” Korespondentas pažy
mi, kad rašytojas aštriai ir 
neigiamai atsiliepė apie pa
starojo meto ‘atmosferą’ 
Juntinėse Amerikos Valsti
jose, nes, pasak rašytojo, 
stambieji biznieriai kursto 
karo įtampos nuotaikas, 
stengiasi iki maksimumo 
įpūsti karo pavojaus psicho
zę, kai tuo tarpu eiliniai 
amerikiečiai, eiliniai ir pa
prasti žmonės trokšta tai
kos, gero ir taikaus tautų 
sugyvenimo. Steinbekas pa
brėžia: “Mūsų valstybiniai 
vadovai stengiasi amerikie
čiams įpiršti iš esmės leng
vabūdišką pažiūrą į labai 
atsakingą ii; rimtą taikos 
klausimą.”

Šiuo metu rašytojas bai
gia rašyti naują romaną 
“Mūsų nepasite n k i n i m o 
žiema.” Steinbekas sako, 
kad jis pradėjo šį romaną 
rašyti, nutaręs eiti koja ko
jon su laiku. Knygoje vaiz
duojami paprasti žmonės: 
smulkus krautuvi n i n k a s 
Long Ailende ir jo šeima. 
Rašytojas pažymi: “Šią 
knygą pradėjau rašyti 1960 
metų pavasarį... Romano 
veiksmo laikas vyksta tuo 
pačiu metuf kai buvo rašo
ma knyga ir taisomas rank
raštis—nuo pirmos iki pas
kutinės dienos.” j Šiame ro- 
m a n e vaizduojama, kaip 
kapitalistinio gyvenimo tik
rovė žaloja žmogų, jį stu
mia į įvairias nešvarias ma
chinacijas. Žmogų visą lai
ką kankina baimė dėl atei
ties, jis pradeda gyvenime 
matyti tik “pinigo galybę,” 
praranda savo moralinę 
vertę, žmoniškumą. Ir pa
galiau nelygioje ir žvėriš
koje kovoje dėl būvio žmo
gus žūna, jeigu ne fiziškai, 
tai moraliai n e i š v engia
mai... Šiame romane ir pa
sakojama smulkaus krautu
vininko ir jo šeimos istori
ja, kokių Jungtinėse Vąls-

šo ir sako
geresnių atominių ginklų, 
negu Sovietų Sąjunga.” 
Antras, ir kur kas svarbes
nis, kad tas pats “Chruščio
vas tikisi bolševikinės siste
mos laimėjimo be karo... 
Dėl to ja mturi rūpėti, kad 
ne tik atominio karo, bet ir 
bendrai ginkluotų stambes
nių susirėmimų su laisvuo
ju pasauliu nebūtų.”

Vadinasi, iš Tarybų Są
jungos pusės niekam joks 
agresijos pavojus negrūmo- 
'ja. Tuo būdu Dailidė ir ki
ti klerikalų rašeivos turėtų 
liautis savo skaitytojus bau
ginti tarybiniu baubu.

X Juodelis

Apie
viai savo tautos konsulatui 
akmenimis išdaužė langus, 
už ką buvo suimti ir išde- 
portuoti...

Negalima nepastebėti ir 
kito komiško epizodo: Kaip 
žinoma, Š. Amerikos impe
rialistai yra dideli “filian- 
tropai’ ir ištikusius “nelai
mėj” tuojau gelbsti. Jų pra
šoma Brazilijos vyriausybė 
su mielu noru sutiko įsi
leisti kelias dešimtis 1956 
metų Vengrijos “revoliuci
jos” dalyvių. Bet po ke
lių savaičių tie “herojai”' 
(taip juos kvalifikavo di
džioji San Paulo spau
da) tos pačios spaudos 
jau pavadinti tinginiais, 
valkatom ir , d e g e neratais, 
diversantais ir kit o k i a i s 
svieto perėjūnais. Mat, tie 
“herojai” sukilo ir čia, Bra
zilijoje, ir tvirtai pareiškė, 
kad geriau sutinka grįžti į 
“rusų pavergtą” tėvynę 
Vengriją, negu “laisvoj ir 
d e m o k ratinėj” Amerikoj 
valgyti baltą duoną.

Tai I buvo lyg perkūnas 
giedrią dieną visiems “lais
vojo pasaulio” gynėjams.

Po to įvykio kai kurie 
laikraščiai nedrįso prasižio
ti, o “herojus’ patenkino: 
vienus išdeportavo į Angli
ją, kitus į Austriją, o tre
tieji sugrįžo Vengri j on.

Bet iš kitų kraštų atvykę 
imigrantai būna šiek tiek 
paruošti naujam gyvenimui 
ir jie atvyksta organizuotai 
į iš anksto paskirtas vietas, 
sudarydami kolektyvus. To
kie kolektyvai, kartais, at
sigabena su savim visą že
mės ūkio' inventorių: maši
nas, gyvulius ir kitokius pa
dargus; Jų atstovybės vi
sokiais būdais jais rūpina
si ir globoja; reikalui esant, 
jiems padeda materialiai ir 
juridiniai, žodžiu, rodos, ap
supti visokiais patogumais 
ir protekcijomis. O vistiek 
jie kartais jaučiasi nusivy
lę ir apgauti organizuoja 
“sukilimus,” kaip jau aukš
čiau minėti italai.

Tur būt iš visų imigran
tų Brazilijoj nelaimingiausi 
buvo lietuviai, išskiriant 
Afrikos negrus, kuriuos is
panai ir portugalai medžio
davo ir atvežę į Braziliją 
parduodavo kavos bei cukri
nių nendrių plantatoriams 
kaip vergus. Skirtumas bu
vo tik toks: negrus parduo
davo pirkliai, o lietuviai 
savanoriskai parsidavė 
tiems fazendeirams.

Savanoriškumo frazę vi
saip galima suprasti ir ją 
tenka biskį paaiškinti, nes 
vyrauja klaidinga nuomonė 
ne vien tarp nemokšų žmo
nių, bet ir ir tarp išmoks
lintų.

“Visi imigrantai čia at
vyko savanoriškai, — prie
varta iš tėvynės niekas jų 
nevarė: imigrantas yra gar
bingas bardas, todėl jis čia 
turi gyventi, džiaugtis ir 
jaustis “laimingu.” Cituo
ju žodžius pono kapitono J. 
Čiuvinsko, pasakytus Dari
aus ir Girėno 25 metų tra
giškos mirties suka k t i e s 
proga. Bet ar galima su 
šita nuomone sutikti? Ne!

Veikiausiai iš niekur, o 
ypatingai iš Lietuvos, nie
kas nebūtų emigravęs (ne
bent avantiūristai, nuoty
kių ieškotojai) be priežas
ties, o tų priežasčių gali 
būti daug ir įvairių: -ekono
minių, politinių ir kitų.

Kas neatsimename tų vi
sų priežąsčių Liet u v o j e , 
kuomet prasidėjo emigraci
ja į Braziliją 1925 metais? 
Skurdus miestų, darbininkų

STRAIPSNIS I
Gerb. A. Juodelis prisiun

tė mums ilgoką raštą apie 
Braziliją ir joje gyvenan
čius lietuvius. Tai yra jo, 
A. Juodelio atsiminimai. 
Raštas įdomus, visapusiš
kai informuojąs mus ypa
tingai apie tenaitinį lietu
vių gyvenimą — jų įsikū
rimą, jų kovas, jų buitį. 
Mes spausdinsime jo atsimb 
n i m u s paskirais straips
niais. Šitaip, manome, ge
riau pasitarnausime skaity
tojui. Žemiau telpa pirmas 
A. Juodelio straipsnis. Šia 
proga, beje, dėkojame jam 
už jo triūsą, už parašymą.

Redakcija

1961 metais sukanka 36 
metai nuo lietuvių kolonijos 
įsikūrimo Brazilijoj, tad lyg 
ir pagerbti šį jubiliejų man 
ir kilo noras parašyti nors 
trumpai iš mūsų gyvenimo: 
vargų, džiaugsmų, laimėji
mų ir nepasisekimų, kuriuos 
taip pat galima būtų pava
dinti istoriniais atsimini
mais.

Brazilija, tur būt yra vie
nintelė pasauly šalis, kur 
emigrantų atvykimas yra 
amžinas. Šitame vakarų 
pusrutuly, kur priklauso 
du kontinentai — Š. ir P. 
Amerika, Brazilijos terito
rija yra didžiausia, turin
ti net 8 milijonus kv. kilo
metrų ploto, o gyventojų— 
vos apie 50 milijonų. Vadi
nasi, viename kv. kilometre 
tenka maždaug apie 16 gy
ventojų, tuo tarpu kai ku
riose Azijos bei Europds 
valstybėse ’ tokiame pat plo
te gyvena 500-600 gyvento
jų—skirtumas viršija 200 
procentų.

Jau prieš 500 metų, kuo
met Portugalijos jūrinin
kai, vadovaujami Kabralo 
(Cabral), užtiko Brazilijos 
teritoriją. Nuo tada iki da
bar į šią šalį imigracija 
nesustojo. Kas mieli metai 
iš visų pasaulio kraštų: Eu
ropos, Azijos, Afrikos ir iš 
kitur atvyksta šimtai ir 
tūkstančiai naujų imigran
tų.

Brazilija, galima sakyti, 
turi sudariusi nuolatinį taip 
vadinamą imigracijos r ko
lonizacijos tarybą, o tos ta
rybos atstovai, agentai va
žinėja po pasaulį ir vilioja 
naujus ateivius, žadėdami 
jiems kalnus gėrybių.

Po antrojo pasaulinio ka
ro jau spėjo čia atvykti šim
tai tūkstančių naujų gy
ventojų; bet kartais ir su 
suviliotais naujais imigran
tais Brazilijos valdžia ir 
ponai diplomatai turi ne
malonumų ir galvos skaudė
jimo.

1956 metais keli šimtai 
italų naujų imigrantų 
griežtai pasipriešino prieš 
vergišką kavos plantacijose 
darbą ir uždarbį. Rezul
tatai: Italijos konsulo puoš
ni būstinė San Paulyje bu
vo gerokai apdaužyta, ir po
nas konsulas turėjo sprukti 
pro užpakalines duris. Bu
vo pašaukta policija ir kiti 
“tvarkos dabotojai.” Kon
fliktas pasibaigė tik tuo
met, kai apgautus imigran
tus valdiškomis lėšomis grą
žino atgal į Italiją. Ir kad 
viskas išeitų sklandžiai, 
“didžioji” San Paulo spau
da pranešė," kad sukurstyti 
komunistų italų nauji atei- 

tijose pasitaiko milijonai. 
O visos šitos istorijos»labai 
liūdnos ir tragiškos.”

joje V
gyvenimas, badaujančių 
bedarbių slankiojimas gat
vėmis, nuo kiemo į kiemą 
pas turtingesnius piliečius 
prašant už litą paskaidyti 
malkų, bet ir to negauda
vo! O kaip gyveno Lietu
voje bežemiai, mažažemiai 
ir dvarų kumečiai? Ir, pa
galiau, kaip gyveno buožių 
samdiniai, dirbdami po 18 
valandų į dieną, ir už 365 
dienas gaudavo 300 litų, o 
kiti—dar mažiau?

Lietuvos buržuazinė val
džia įvykdė žemės reformą. 
Valstiečiai bežemiai ir sava
noriai, gavę plikus 8 hek
tarus žemės, bematant pra
siskolino iki ausų visokiems 
sukčiams ir spekuliantams 
taip, kad gautas sklypelis 
ir vėl buvo įparceliuotas -į4 
taip vadinamą centrą.

O mūsų naujakuriai atsi
durdavo Kaune prie agentų 
kontorų, papildydami eiles 
ir maldaudami, kad ir juos 
su šeimomis įrašytų važiuo
ti į Braziliją.

Emigracija iš Lietuvos į 
Braziliją smarkiai pagyvėjo 
1926-ais metais po gruodžio 
mėnesio fašistinio pervers
mo. Buvo kalbama, kad 
jeigu smetoninė valdžia apie 
1927 metų vidurį būtų ne- 
s u s t a bdžiusi išvažiavimo, 
kuomet Brazilijos valdžia 
apmokėdavo kelionės išlai
das, tai iš Lietuvos būtų 
išvykę apie pusę jos gyven
tojų.

Bet ir po to, iki 1935 me
tų, emigracija tęsėsi, bet 
jau apmokant kelionės iš
laidas iš savo kišenės. O 
nežinomą Braziliją pasiekti, 
kelionei iki 1,000 litų išlejlP* 
džiant, drąsuolių jau atsi
rasdavo kur kas mažiau.

Nemažas skaičius atva- 
žiudavo ir politinių imi
grantų, bėgančių nuo per
sekiojimų, nuo fašistinio 
teroro. Iš Varnių stovyk
los ir Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimo, kurie sutiko 
apleisti Lietuvą, buvo pa
leisti ir galėjo emigruoti.

Suprantama, atvažiavo ir 
kitos rūšies imigrantų, — 
tai buvusieji Lietuvoje ky
šininkai, sukčiai ir kitokie 
aferistai, kaip Kiršteinas ir 
visa jo kompanija: J. Ruš- 
kys, L. V aliukas, Šoblevi- 
čius ir daug kitų...

Ganyti lietuvių katalikų 
dūšias nuo 1928 metų į 
Braziliją pradėjo plaukti 
pirmieji kunigai: Valaitis, 
Bumša, Sugintas ir kiti.

1929 metais Smetonos 
valdžia atsiunčia pirmą sa-į 
vo diplomatą - konsulą P. 
Mačiulį tam, kad skriatų 
džiamus ir išnaudojamus' 
savo tautiečius užtartų. 
Bet vėliau pasirodė, kad 
kaip Lietuvos valdžia Lie
tuvoje gynė piliečių reika
lus, taip ir jos diplomatai 
“gynė” emigrantų reikalus 
užsienyje.

Nuo 1925 metų iki 1935 
metų ir atsirado lietuvių ko
lonija Brazilijoje, kurioje 
neoficialiai prisk a i t o m a 
apie 40,000 mūsų tėvynai
niu. c

NORVEGIJOS MINISTRO 
PASAKOS

Maskva. — Norvegijos 
užsienio ministras Dr. Lan
ge tarėsi su TSRS užsienio 
ministru Gromyko. Lange 
tvirtino, būk Vakarų Vo
kietija nesudaro karo pavo
jaus Baltijos jūros srityjė.tf 
Gromyko įrodė pačių vokie
čių valdininkų pareiški
mais, kad kaip tik yra prie
šingai.



Robertas Feiferis

MIKALOJUS K. ČIURLIONIS
(Iš dailininko Roberto Feiferio 
referato, skaityto LMS sureng
tame mitinge lapkričio 19 d., 

Ozone Park, N. Y.J

ČIURLIONIS MUZIKAS
Genialuas mūsų muziko- 

dailininko gabumai muzikos 
srityje pasireiškia pačioj 
kūdikystėj. Būdamas pen- 
kerių metų amžiaus skam
bina iš klausos. Septyne- 
rių metų jau skambino iš 
gaidų.

Gydytojas Markevičius, 
M a s k vos Konservatorijos 
auklėtinis, pastebi jo gabu
mus, ir jam rekomenduo
jant, tampa priimtas į ku- 
kunigaikščio M. Oginskio 
orkestro mokyklą, Plungė
je.

Išmokęs griežti keliais 
muzikos instrumentais, pra

deda pirmuosius savo kom
pozicinius bandymus. Pir
mas viešas Čiurlionio išsto
jimas įvyksta per Oginskio 
vardines. Pastarasis labai 
palankiai atsiliepia apie jį 
ir sudaro jam sąlygas įstoti 
į Varšuvos Konservatoriją, 
kur jis lanko fortepijono ir 
kompozicijos klases.

Žymią įtaką į Čiurlionio 
ankstyvesnių ją kūrybą pa
daro tuo laiku vyravusi ro
mantinė, melancholijos per
imta, Chopeno muzika. Tą 
byloja jo kūriniai: De Pro- 
funclis (kantata chorui ir 
orkestrui), Agnes Dei (tri
jų balsų chorui), variaci
jos stygų orkestrui, preliu
dijos, nokturnai bei mozū
rai.

bet dar jaunam būnant, 
gimtoji lietuvių kalba glūdi 
jo pasąmonėje.

Susipažinęs su Sofija Ky
mantaite (vėliau jo žmona), 
jo prašomas, jinai moko jį 
lietuvių kalbą ir per ją jis 
pagilina savo tautinę sąvo
ką, giliai pajunta lietuvių 
liaudies dvasią, jos meną, iš 
k u r io semiasi medžiagos 
savo muzikinei ir vėliau ta
pybinei kūrybai. Dar Var
šuvoj būdamas, sutveria ir 
moko chorą, moko liaudies 
dainas ir nemažą jų suhar
monizuoja. Ypač vykusiai 
sutaiso “Bėkit, bareliai.”

darys tą užburtą viešpati
ją ir, semdami iš tų turtų 
savo įkvėpimą, atras širdyje 
senas nejaudintas stygas, ir 
tuomet visi geriau suprasi
me save, nes bus tai tikra 
lietuvių tautos muzika.”

Šių Čiurlionio žodžių tei
singumą byloja tarybinė 
lietuvių tautos muzika, kuri 
plačiai išsivystė ir jau to
li nužengė lietuvių liaudies 
muzikinėj kūryboj.

ČIURLIONIS 
DAILININKAS

Čiurlionis labai jaudina
si dėl lietuvių muzikos pras
tos padėties. Kad sustiprin
ti bei paskatinti išsisklai
džiusius tų laikų muzikus, 
kad sutvirtinti jų kūrybą 
lietuviškoj dvasioj, jis įstei
gia prie esamo Dailės Drau
gijos plastinio meno sky
riaus ir muzikos skyrių.

Baigęs Varšuvos Konser
vatoriją, Čiurlionis pragy
venimą daro duodamas pri
vačias muzikos pamokas.

* dalyvauja Varšuvos muzi
kos konkurse su nauju kū
riniu — simfonine poema 
“Miške,” kuri pasižymi lie
tuviškuoju1 gamtos jausmu, 
reiškiama styginiais bei me
diniais pučiamaisiais in
strumentais. Jam tuomet 
buvo pripažinta pirma pre
mija, bet sužinojus, kad 
Čiurlionis nėra lenkų kil
mės, minėtos premijos ne
gauna.

1901 metais, dėka to pa
ties Oginskio, Čiur 1 i o n i s 
įstoja į Leipcigo Konserva
toriją. Ten jau nebevyrau- 
ja romantinė Chopeno įta
ka, bet reiškiasi Bacho, 
Strausso, Regerio ir kitų 
muzikų tradicija — pasižy
minti griežtesne muzikine 
forma ir sudėtingesne kom
pozicija. Čiurlionis ten stu
dijuoja kompoziciją ir kont
rapunktą. Jis tuomet suku
ria keletą kompozicijų sty
gų orkestrui, eilę fugų ir 
Kanonų.
* Baigęs Leipcigo Konser
vatoriją, jis grįžta atgal į 
Varšuvą ir čionai sukuria 
savo didžiausią muzikos vei
kalą, simfoninę poemą “Jū
rą.” Šioj kūryboj charakte
ringa ne vien instrumenta- 
cijos turtingumas bei tonų 
spalvingumas, bet ir kom
pozicinės technikos sudėtin
gumas ir originalumas, at
seit, savitu užsimojimu at
sipalaiduoja svetimos įta
kos; siekia jau saviško, su
sijusio su lietuviška gamta, 
kuri jį taip žavi—su gamtos 
jausmu, pulsu, į kurį jis 
taip intensyviai gilinasi.

Visuomet turėjęs patrau
kimą prie gimtosios tėviškės 
laukų (kur vasarą atosto
gas praleisdavo), giliai jau- 

lietuviškos gamtos grožį.
Persikėlęs į Vilnių, jaučia

lietuvių tautinio atgimimo 
bangą ir atsiduoda jos ug
dymui. Nors sulenkėjusiuo
se Druskininkuose Čiurlio
nio tėvai kalba lenkiškai,

Tuo metu paskelbta muzi
kos kūrinių konkursas, ku
riame, tarp kitų muzikų - 
kompozitorių, dalyvauja ir 
laimi pirmą premiją A. Ka- 
čanauskas su savo kūriniu 
“Kur bėga Šešupė.”

Apart jo simfoninės poe
mos “Miške” ir didžiausio 
muzikos kūrinio “Jūra,” 
Čiurlionis sukuria fortepi
jonui: preliudų, mozūrų, so
natų, nekturnų ir muzikos 
bruožų. Mokykloms pasi
naudoti, jis suharmonizuo
ja daug lietuviškų dainų. 
Čiurlionis yra palikęs virš 
250 įvairių muzikos kūri
nių, daugiausia instrumen
tinės muzikos, simfonines 
poemas. Septynis sąsiuvi
nius jo muzikos rankraščiu 
suredaguoja žinomas kom
pozitorius Stasys Šimkus 
Visus leidinius puošia pa
ties Čiurlionio pieštos gra
finės iliustracijos, kuriose 
muzikos struktūra bandoma 
derinti su vaizduojamuoju 
menu.

Čiurlionis iš pradžių buve 
palinkęs prie Chopeno nos 
talgiškos muzikos, vėliai 
kiek pasidavęs kompozitorių 
Bacho, Strausso, Regeric 
linkme, bet vėliausiai jo mu
zikos kūriniai tampriai su
si ja su lietuvių liaudie? 
menu; grįždamas prie gim 
tosios kalbos, per liaudie? 
dainas, jis giliai pajunti 
lietuvišką dvasią. Skelbi? 
liaudies meną kaipo pagrin 
dą tautinei kūrybai, — pa 
ties žodžiais tariant: “Lie
tuvių liaudies dainos, jų ra
mi monotonija yra panaši į 
amžiną jūros bangų judėji
mą, kad iš jų tarytum gird?’ 
ilgėjimąsi ir nežemišką nu
liūdimą.” Nors kai kuriuo
se jo kūriniuose jaučiama 
tragiška nuotaika, bet ben
drai imant, jo kūriniai turi 
didelio optimizmo. Prana
šaudamas šviesią lietuviš
kos muzikos ateitį, tęsia: 
“Nereikia nustoti vilties, 
kartoju tai, atsimindamas, 
jog turime mūsų senas dai
nas. Ir ateis laikas, kuo
met mūsų kompozitoriai ati

Beruošiant savo vėlesnius 
muzikinius kūrinius, Čiur
lionis pajunta didelį pašau
kimą dailėj. Dar Plungėj 
būdamas škicuoja jo gera
dario rūmus, Plungės apy
linkės bei tėviškės gamtos 
vaizdus. Nors ir lankoj 
Varšuvoj Kauziko paišybos 
kursus ir vėliau K. Stab- 
rausko vedamą meno mo
kyklą, jo nedomina standar
tiniai tų laikų paišymo me
todai, t. y. geometrinės bei 
kitokios r ū šios daiktų-fi- 
gūrų kopijavimas, bet ieš
ko daugiau savotiškos, pla
tesnės vaizduotei temos.

Kiek muzikoj Čiurlionis 
buvo kruopštus, metodiškas 
bei sistemingas, tapyboje 
jis buvo savo ruožtu sava
mokslis — nes meno mokyk
los metodai jam svetimi — 
nepriimtini. Jų nepaiso ir 
toliau mokyklos nelanko.

Savo kūrybinius jausmus, 
mintis realizuoti spartesniu 
tempu, jis paišo ant popie
riaus, vartodamas pastelę, 
bei temperą, akvarilę, ku
riais veik visi jo kūriniai 
atlikti. Tik žymioji jo kūry
ba “Rex” yra piešta ant 
drobės — aliejiniais dažais.

Dėka Volmanų šeimos, 
Čiurlionis turėjo progos 
daug keliauti. Aplanko 
Kaukazą, Karpatus, Vieną, 
Dresdeną, Pragą, Munche- 
ną. Susipažįsta su tų lai
kų dailininkų Van Dyck, 
R e m b randto, Bocklino ir 
kitų kūriniais, semdamasis 
kiek galint daugiau meno 
žinių. Būdamas nepapras
tai kuklaus bei švelnaus 
būdo, Čiurlionis nemėgsta 
bohemiško gyvenimo — jo 
švaistymosi. Jis laiką su
naudoja beskaitydamas, stu
dijuodamas bei metodiškai 
save lavindamas. Skaito, gi
linasi į Kanto, Nietczhės, 
Wundto, Tagorės filosofi
jas. Studijuoja Dostojevs
kį, Andrejevą, Hoffmaną, 
Edgar Allen Poe, Oskar 
Wilde, Mickevičių, Kondra
tavičių, Kraševskį. Godžiai 
tolinasi į astronomiją, ma
tematiką, fiziką, chemiją, 
kultūros istoriją, filosofiją.

Kalbant apie Čiurlionio 
kūrybą, reikia pabrėžti tą 
’aktą, kad sena ir dabarti- 
lė buržuazinė pažiūra “me
las — menui” jam svetima. 
Iį apibūdina ne kaip forma- 
istą — siužete ar techni
koj, bet kosminių simbolių 
;ei lietuviškos gamtos gi- 
ų vaizduotoją. Tas ir paro
to, kodėl Čiurlionis neturėjo 
sau lygių pasekėjų (jei ne
minėti savamokslio daili
ninko Šimonio). Jo kūryba 
buvo savita, jo paties, be 
mažos įtakos kitų dailinin
kų ar meno srovių.

Čiurlionio pirmuose kūri
niuose (1904- 1906) nema
tyti susikoncentravimo de
talėse, jam formalistinė kū
rybos forma svetima. Pa
veiksluose: Audra, Laidotu
vės, Pasaulio kūrimas, Tva
no ciklas, jau ryškiai išsi
vysto mistinio pasaulio siu
žetai. Ypač jo kūryboj cha
rakteringa kosminio pasau
lio vaizduotė, simbolizmas.

Čiurlionio tapyboje nepasi
reiškia tautinė sąvoka. Ne 
vien jo kūriniuose jaučiama 
lietuviška gamta, jos liau
dies meno kūrybiniai ele
mentai, bet giliai vaizduoja 
spalvomis ir motyvais lietu
viškos sielos gelmes. Tą 
charakterį matome vėliau
siuose jo paveiksluose: Že
maičių kryžiai. Žemaičių 
kapinės, Rojus,—kurie gan 
realistiškai atvaizduoja lie
tuviškos gamtos elementą. 
Tas pats pastebima ir se
kančiuose paveiksluose: Pa
saulio sutvėrimas, Diena, 
Laivas, Himnas, Pavasaris, 
Karalių pasaka, Žiema, Pa
vasario sonata, Demonas, 
Vyties preliudas.

Čiurlionis buvo aktyvus 
tuo metu Vilniuje susikūru
sios Lietuvių dailės draugi
jos narys. Organizuoja ir 
pats dalyvauja par odose 
kartu su A. Žmuidzinavi
čium, P. Rimša, P. Kalpo
ku ir kitais žinomais daili
ninkais. Rašo straipsnius 
muzikos bei dailės klausi
mais tuolaikinėj liet u v i ų 
spaudoj. Paišo iliustra
cijas, knygoms virše
lius, plakatus bei savo su
kurtiems muzikos kūri
niams grafines iliustracijas. 
Deja, parodose jo kūriniai 
žiūrovų tarpe didelio prita
rimo negauna, mažai įver
tinami. Visa tai, mažai pa
dėjo pagerinti jo blogą ma
terialią padėtį.

Vargingas ekono minis 
gyvenimas ir dar siaura va
ga einąs kultūrinis lietuvių 
gyvenimas žlugdė jo kaip 
kūrėjo nuotaiką, ir, dail. M. 
Dobužinskio paragintas, iš
nyksta į Petrapilį, kur 
';ai ir draugiškai yra 
mtas rusų dailininkų, 
'yvauja jų parodose ir
’vertintas kaip didelio mas
to, . savitas, geniališkas dai- 
' minkąs. Tų laikų rusų daž
ininkų realistinė tapyba 
madaro įtaką ir į Čiurlionio 
’ūrinius. Jo pave i k s 1 a s 
‘Rex” jau pasižymi kruopš- 
•umu, detalėmis, aiškia si- 
netrija bei ornamentika.
Buvo lemta jam turėti tik 

> vaizduojamojo meno kū- 
•ybiniai metai (1903-1909), 
Per tą nepalyginamai trum
pą laiką jis sukūrė virš 300 
oaveikslų. Sunkios ligos su
imtas, 1911 metais, sulau
kęs vos .36 metus, miršta, 
bet jis meno kritikų bei dai
lininkų lieka pripažintas 
kaip genialus muzikas-tapy
tojas, kurio savito turinio 
bei stiliaus kūriniai neturi 
sau lygaus meno pasaulyje.

Tai byloja jo kūriniai: Pa
saulio kūrimas, Žiemos cik
las, Zodiako ženklai (Jau
tis), kur išsiryškina misti
nis pasaulio pergyvenimas.

Vaizdžiai apibūdina šį 
Čiurlionio meno kūrybos 
periodą mūsų įžymusis ra
šytojas Antanas Venclova 
aprašyme “Čiurlionis Daili
ninkas.” Jis sako: “Kūry
bingiausias M. K. Čiurlionio 
dailininko periodas sutapo 
su tragišku mūsų inteligen
tijos laiku, kada, carinei re
akcijai sutriuškinus 1905 
metų revoliuciją, kuriai 
dailininkas giliai simpatiza
vo, inteligentijos tarpe su
stiprėjo idėjinis pakrikimas, 
politinis nesusigau d y m a s 
arba tiesiog reneg a c i j a . 
Rusų, lenkų ir lietuvių li
teratūroje ir dailėje sustip
rėja modernizmo, dekaden- 
tizmo, simbolizmo reiški
niai, būdingi bėgimu nuo 
tikrovės į fantazijos pasau
lį, nepripažinimu literatū
rai ir menui bet kokio vi
suomeninio vaidmens, vie
toj realistinio tikrovės vaiz
do, sukuriant simbolinius, 
alegorinius, giliai subjėkty- 
vius vaizdus ir paveikslus.”

1907 metais Čiurlionis su
kuria du stambius paveiks
lus: “Pavasario” ir ’’Sau
lės” sonatas, tuo nueida
mas į mistinio pasaulio sim
bolizmą. Kūrinių pavadini
mai muzikos kompozicijų 
terminais kaip tai: Fugo
mis, Sonatomis, Preliudais. 
Andante, Allegro, Scherzo 
ir Finale, sukelia nemaža 
įvairių nuomonių meno kri
tikų ir dailininkų tarpe 
Aiškinama, kad Čiurlionic 
tikslas buvo šiuo atveju su
jungti spalvos tonus su mu
zikos tonais, atseit, suras 
ti tapybos ir muzikos sinte
zę. Tačiau abejojama, a? 
Čiurlionis tos'tezės ieškojo 
Čiurlionio paveiksluose, ku 
rie pavadinti muzikos ter
minais, vargu besurastume 
tą sąvoką, jausmą, kur’ 
gaunama muzikoj.

Nors Čiurlionio tapyboj' 
mažai rastume bendro s1 
realistiniu menu (kai kurie 
meno kritikai priskaito i‘ 
prie vieno iš abstraktinic 
meno pionierių), toli graži 
neturi formalistinio pobū
džio, t. y. švaistymosi tik 
spalvomis, linijomis — be 
prasmės, be temos. Nors ir 
matome jo kūriniuose ab 
straktizmo pradus, fantasti 
nius, alegorinius motyvus 
tas savo ruožtu yra atvaiz
duoti realiai — su giliu nos
talgišku romantizmu. Tr 
ypatingai pastebima “Jū
ros” sonatoje, k u r bangos 
detališkai atvaizduotos van
dens b u r b uliukais, laive
liais, žuvytėmis ir t.t.

Čiurlionio tapybinę kūry
bą tipiškai apibūdina Mak- «■ 
simas Gorkis, išreikšdamas 
sekamai: “Taip, gerbiama
sai, buitis, žanras ir kitkas 
—visa tai gerai, 
svajonė? Kur 
klausiu? Kodėl 
Čiurlioniu nėra? 
muzikinė tapyba! Tai ką gi. 
gerbiamasai, argi realizme 
nėra vietos romant i k a i ? 
Vadinasi, realistiniai tapy
bai,—plastika, ritmas, mu
zikalumas ir tam panašiai, 
visai nereikalingi? Čiurlio
nis man patinka todėl, kad 
jis priverčia susimąstyti 
mane kaip literatą.”

Čiurlionio tapyboje nema
tysi beprasmiškų spalvų bei 
linijų vaikymosi, bet savitą 
kompozicinį turinį su aiš
kiomis detalėmis. Jo tapy
boje glūdi fantastinės, mis
tinės mintys, susijusios su 
visata ir žmogaus buitimi.

Klystume sakydami, kad' džiaugiasi ją aplankęs.

O kur gi 
fantazija, 
pas mus

Juk tai

šil- 
pri- 
Da- 
yra

All). Bernotas

Prie taurios lietuvaites kapo 
(Iš kelionių dienoraščio) įrodo, ir be manęs nebūtų 

kur uodui nosies Įkišti —• 
pilna sėdinčių ir stovinčių, 
vienas kitas kostiumuotas, 
o dauguma—tamsiais kom- 
bineonais, matyt, paskubom 
atėję čia tiesiog iš miesto 
statybų. Kalbasi, ginčijasi.-' 

Pagalvojęs, kad vyksta 
koks nors posėdis, susirinki
mas ar kas nors panašaus, 
aš atsiprašau už sutrukdy
mą ir jau rengiuosi išeiti. •

—Palaukit, jaunuoli, pa- 
laukit, — pašoka iš užsta
lės gerokai žilstelėjęs, tvir
to sudėjimo vyriškis. — Ar 
jūs kartais nepažinojote 
musu Mašos?

—Mašos? Ne. Matote, 
aš ne čionykštis, esu iš Lie
tuvos ir kartu su rašytojais 
maskviečiais važ i n ė j u po 
Plėšiniu krašta. Skaitome 
eilėraščius, kai b a m ė s su 
žmonėmis; žodžiu, literatū
riniai vakarai — mūsų ko
mandiruotės tikslas. Man 
Kustanajuje “Komunizm ža
ly” redakcijoje patarė, kad 
pirmiausia čia, prieš prade
dant susipažinti su miestu, 
pravartu būtų pasikalbėti

Tvankios Kazachstano 
naktys birželį. Rodos, iš
trauktum ranką iš po ,plo
nos antklodės, lėtai panar
dintum ją į tamsą — ir iš
girstum, kaip tarp sugniau- 
žiamų pirštų it karšta va
ta sugurgžda sausas oras.

Jau gal dešimtą kartą ap
siverčiu ant kito šono, pri
spaudžiu įkaitusius smilki
nius prie vėsesnio pagalvio 
krašto, — vis tiek neima 
miegas. Neiškentęs atsike
liu ir prieinu prie lango. 
Anapus Tobolo upės jau ge
rokai nuo žemės pasikėlusi 
oranžinė mėnulio pilnatis— 
tartum didžiulė stepių sau
lėgrąža su pailgais, apgel
tusiais debesių lapais. Po 
dienos darbų tyli pavargu
sios kranų svirtys, tyli gat
vės, tyli namai. Tyli visas 
Rudnas. Tik toli už miesto 
dusliai dunda geležies rū
dos kasyklos ir atkakliai 
daužosi į stiklą pro orlaidę 
įskridęs karkvabalis.

Atvėręs langą, tuoj tuoj 
išleisiu tave, nakties padau
ža, laisvėn. Tačiau nema
nyk, kad tavo kietų spar-1 su draugu Djačkovu... 
nelių sukeltas triukšmas 
man trukdė miegoti.

—Jūs lietuvis? Kaip ge- 
Visą' rai! Susipažinkime — aš ir 

mėnesį keliavęs po Šiaurės esu tas pats Djačkovas. Ne- 
aš išmokau jaugi iš tikrųjų jūs nieko 

negirdėjote apie Mašą? Tai 
yra apie Marytę Bižytę? 
Atleiskite, mes ją tarpusa
vyje taip įpratę vadinti...

Taip, apie Marytės Bižy- 
tės žygdarbį aš gerai žinau 
iš spaudos, kai ką naujo 
apie ją išgirdau ir Kusta- 
najuje. Kai, išlipęs Rudno 
autobuso stotyje, iš lėto ei
damas, godžiai dairiausi į 
visas puses, jau pirmojoje 
gatvių sankryžoje man stai
ga kažkas sukaustė kojas ir 
per visą kūną nunėrė susi
jaudinimo šiurpulys. Prie 
daugiaaukščio namo kampo 
mėlynos lentelės fone iš tolo 
švietė baltos raidės: “Mary
tės g.”

...Negrįstos gatvės vidu
ryje stato iš smėlio vaikys
tės pilis dvi papurgalvės 
mergytės. Jos abi džiau
giasi savo ketvirtąja vos 
pradėto gyvenimo vasara. 
Iš posūkio pasiutusiu grei
čiu įlekia sunkvežimis. Tie
siog ant bežaidžiančių mer
gaičių... Tarp stabdžiais 
žviegiančios mašinos ir 
smėlio pilių puola nepažįs
tama mergina... Papurgal
vės, nublokštos nuo baisios 
pražūties prarajos, grau
džiai verkia, žiūrėdamos į 
išžarstytą ir šviežią krau
ją sugeriantį smėlį...

Žaibo greičiu pro mano 
akis pralėkė šie padriki 
vaizdiniai, žiūrint į mėly
ną lentelę su užrašu: “Ma
rytės g.”

Pusantro kilometro balta- 
liemenėmis d r e b u 1 ė m is, 
saulėje žvilgančiais topo
lių lapais ir lengvomis 
užuolaidomis naujų namų 
languos lyg vaivorykštė iš
silenkia Marytės gatvė. 
Vienas jos galas remiasi į 
Tobolą, o antrasis ištirps
ta naujų statybų aikštelėse. 
Marytė žuvo, išgelbėjusi iš 
šalto mirties glėbio du ne
pažįstamus kūdikius, bet 
jaunų rankų patiesta vaivo
rykštė Kazachstano žemėje 
amžinai kalbės žmonėms 
apie lietuvaitės komjaunuo
lės žygdarbį.

—Kaip gerai, kad jūs at
vykote,—tvirtai man spau
džia ranką Ivanas Djačko
vas. — Mes čia susirinkę 
dabar aptariame Marytės 
biusto eskizą — biusto, k”- 
u, 4-tąn),pj}SU v

Kazachstaną, 
puikiausiai ištverti ir ketu
riasdešimties laipsnių sau
lės vonias, ir tvankias nak
tis, ir viską. Kelionės žmo
gų daug ko išmoko ir už
grūdina. Tik kartais dide
lis įspūdžių spiečius ima 
belstis vakarais įkaitusius 
smilkinius, atkakliai belstis 
—kaip tūkstančiai karkva
balių į lango . stiklą. Tada 
markstykis kiek nori — iki 
ryto nesulips akių vokai!..

Sugirgžda atidaromo lan
go rėmas, į veidą siūbteli 
kalkių ir pelynų kvapais 
prisisotinusi oro srovė. La
banakt, karkvabali! Skrisk 
sau sveikas! Man nėra ka
da su tavim šnekučiuotis, 
nes vaizduotė man grąžino 
praėjusios dienos rytą, kai 
aš pirmąkart išvydau Rud- 
ną-4-jaunystės miestą.

Vėl mintimis einu naujais 
namais apstatyta Stroitel- 
naja gatve, klausinėdamas 
praeivių, kaip čia suradus 
partijos miesto komitetą, 
vėl beldžiuosi į propagan
dos skyriaus vedėjo Ivano 
Djačkovo kabineto duris. O 
nedideliame kabinete, pasi-

KALIFORNIETIS JAGMINAS KURŠĖNUOSE

Kaip žinia, pereitą vasa
rą Tarybų Lietuvoje lankė
si kalifornietis M. K. Jag
minas. Kaipo kuršėnietis 
jis gražiai susipažino su 
Kuršėnų vaikų namais. Jis 
ten buvo labai iškilmingai 
priimtas ir su vaikučiais 
nusitraukė paveikslą.

Kitoje nuotraukoje mū
sų kalifornietį matome su 
jo pusbroliu. Jagminas la
bai gražiai prisimena savo 
viešnagę Lietuvoje, ir
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Nellie Ventiene

Nenutraukiami draugystes ryšiai
(Pabaiga) 

Svečiuose pas vaikus
Kitą dieną turėjau atsi

skirti su vaikais. Matėsi, 
jog vaikams keliaujant su 
suaugusiais būna nuovar
gio jiems, sykiu ir man pa
čiai.

Kad ir užimta savo dar
bais, drg. Narkevičiūtė su
rado laiko ir man pagelbė
ti. Sėdo į mašiną, iš Kau
no vežėm Konradą ir Po
vilą į Kačerginę. Ir man 
pačiai teko pirmąsyk ten 
būti. Dar gyvenant Lietu
voj daug teko apie Kačergi
nę girdėti, bet būti ten ne
pasitaikė; kad ir netoli-bu
vo nuo Kauno, bet kainuo
davo nuvažiavimas. Tuo 
laiku ten galėjo laiką pra
leisti tik turtingi, o ne dar
bininkai.

Buvau susirūpinusi, kaip 
aš galėsiu vaikus palikti, 
pirmąsyk atsiskirti, jiems 
nemokant lietuvių kalbos.

. Kai nuvykom, mus susiti
ko drg. Jonas Baršauskas, 
stovyklos vadovas; jo padė
jėjas S. Andruškevičius ir 
daugiau pagalbininkų. Atė
jo daugiau vaikų. Jiems 
pranešė apie mus, supažin
dino mus visus. Sako:

—Tie berniukai yra at
vykę iš Amerioks.

Jie visi nustebo. Niekada 
pas juos dar nebuvo buvę 
vaikų iš Amerikos. Turėjo 
jie iš kitų respublikų vai
kų, vasarą atvyksta praleis
ti atostogą.

Mano vaikai tuoj pasirin
ko miegoti lauke, palapinė
se, nes įdomiau. Ameriko
je jie jas darydavosi iš di
delio gabalo medžiagos.

Turėjau atsisveikinti ir 
grįžti į Kauną prie turistų 
grupės. Kelyje buvo proga 
su drg. Narkevičiūte pa
sikalbėti.

Aš pradžioje galvojau, 
dėl ko mano vaikams pasky
rė Kačerginę, nes Lietuvoje 
vaikams stovyklų yra daug, 
galėjo kur kitur. Man pa
aiškino, kad Kačerginė yra 
man patogiausia, jeigu no
rėčiau su jais susitikti, bū
tų arčiau. Mano sesutė nu
važiuodavo juos aplankyti, 
taipgi galėjo nuvykti Povi
lo sesutė su vyru it: kiti, ku
rie Kaune gyveno.

Taip ir buvo, kaip sakyta: 
už dviejų dienų visa ekskur
sija važiuojame į Šakius pas 
drg. Gliką, pamatyti jo va
dovaujamą kolūkį. J. Jur
ginis klausė manę:

—Ar nori pamatyti vai
kus?

—Norėčiau, nors kelioms 
minutėms, jeigu nesutruk- 
dysiu kitų draugų.

Jurginis pasakė autobuso 
vairuotojui sustoti prie sto
vyklos. Sustojom, bet patai
kėm ne prie tos, kurioje ma
nieji buvo. Ten stovyklų 
yra net kelios. Penkerių 
metų vaikams .yra atskirai. 
Vistiek suradom stovyklą, 
bet vaikų neradom, jie visi 
buvo išvaikščioję kas kur. 
Konradą suradau. Klausiu: 
kaip tau čia patinka? At
sako lietuviškai:

—Gerai.—Ir nubėgo.
Povilo visai nemačiau, bu

vo užsiėmęs su draugais. 
Pamačiau, kad jie paten
kinti. Rami, linksma išva
žiavau pamatyti Lietuvą to
liau.

Pas savo tėvelius
Baigus kelionę po Lietu

vą, važiavau aplankyti tė
velius. Iš Vilniaus vėl j 
Kauną pasiimti vaikus, 
juos vežtis į Uteną. Pasa
kiau, kad važiuojam pas se
nelį ir bobutę. Jie nenorėjo

palikti stovyklos, mane, kad 
nesugrįšime daugiau.

Nuvažiavę pas mano tė
velius vargo neturėjo. Lie
tuvių kalba šiek tiek pra
moko kalbėti. Kaune jau 
buvo susitikę mano sesutės 
berniukus, buvo geri drau
gai, laukė mūsų atvažiuo
jant. Mano tėvelis dar 
nėra užmiršęs anglų kal
bos, pasikalbę jo' s u jais 
angliškai. Seneliai turėjo 
džiaugsmo juos pamatę. 
Vaikai ėjo žuvauti upėje, 
prie kurios aš maža būdama 
daug laiko praleisdavau. 
Buvome gegužinėje. Tau
tiškais drabužiais pasipuo
šęs jaunimas pašoko, padai
navo.

Pas senelius laiką gražiai 
leidom, bet turėjom grįžti 
atgal, vaikai prašo, kad 
anksčiau važiuotume, nori 
sugrįžti pirm negu vaikai 
stovykloj suguls. Atsisvei
kinę su tėveliais, sesutėmis, 
broliuku ir su visa gimine 
grįžtame j Kauną.

Kaune pakelėje buvome 
sustoję pas mano vyro sesu
tę ir švogerį, tuo patim leis
dami pasilsėti vairuoto- 
jams ir mašinoms. Per te
leviziją rodė iš Vilniaus 
Vingio parko lenkų šokėjų 
ir dainininkų grupės pro
gramą. Gražiai šoko, daina
vo, bet mes negalėjom visą 
programą matyti — vaikai 
nedavė ramybės, sako: už
darys stovyklą. Grįžę sto- 
vyklon, radom vaikus dar 
nemiegant. Aš saviškius 
ten vėl palikus, grįžau į 
Vilnių.

Ant rytojaus vėl mes ke
turi amerikiečiai turistai 
turėjom progos savaitę pra
leisti Palangoj, Petrui Mi- 
čiūnui vadovaujant. Kas ne
norėtų pabūti tokiame gra
žiame pajūryje.

Stovyklos santvarka
Drg. J. Baršauskas apro

dė stovyklą. Aikštelės gra
žiai sutvarkytos: akmeniu
kais apdėta, gėlės žydi, suo
liukai. Valgykla didelė. Vi
sur švaru, patys vaikai su
tvarko, patarnauja. Man 
irgi teko ten valgyti. Dide
lė kino salė. Plaukymo ba
seinas irgi nemažas, pirmo
sios pagalbos palapinė ten 
pat. Pro baseiną eina upe
lis. Man buvo įdomu, kad 
vaikai nueina nusiplauti 
kojas upelyje prieš ėjimą 
maudytis baseine, jo van
duo švarus. Nemunas ei
na pro Kačerginę, ten jie 
irgi nueidavo maudytis.

Stovyklaudami vaikai da
rė žygius, ėjo į kitas arti
mesnes stovyklas,, nakvojo 
išvykoj. Buvo nuvykę į 
Birštoną garlaiviu. Turėjo 
5 dienų garlaiviu kelionę į 
Nidą, vaikščiojo po Nidos 
kopas (“Sacharą”), 'mau
dėsi jūroje, rinko gintarą, 
lankė kitas ten esančias pi
onierių stovyklas, svečiavo
si. Visur juos draugiškai 
sutiko, priėmė. *

Kiek tai atsakomybės,

kiek rūpesčio su visais: pri
rengti maistą; žiūrėti, kad 
nesusirgtų, kad būtų paval
gę. Viskas jų priežiūroj.

Iš ryto turėdavo mankš
tą. Valgydavo 4 kartus per 
dieną. Pasivaikščiojimui ei
davo grybauti, uogauti. Po 
poilsio, kas norėdavo, eidavo 
sportuoti arba, kas mėgda
vo, darydavo iš medžio vi
sokius išdrožinėjimus ir ki
tus dalykėlius darydavo, vi
sada turėdavo užsiėmimą.

Ką ir kalbėti apie mais
tą : šviežias, maisti n g a s . 
Povilas priaugo 5 svarus 
(2 kilogramus).

Gimtadienis stovykloj
Povilas Pionierių- stovyk

loj atšventė savo 9 metų 
gimtadienį: draugai apvai
nikavo kėdę, pakvietė Povi
lą, padarė surprizą (sur
prise, kaip mes sakom). Pi
onieriai atėjo su dovanomis, 
atėjo net iš kitų stovyklų. 
Ten jie visi vaišinosi dėka 
vadovų. Jie turėjo progos 
praleisti vasaros atostogas 
linksmai ir pamatyti, kaip 
Lietuvos vaikai yra mokomi 
mandagumo, švaros, mokslo. 
Net ir mano vaikai, sugrįžę, 
turėjo tiek daug ūpo moky
tis. Sako:

—Lietuvoj vaikai moko
si kelių kalbų, mes irgi mo
kysimės.

Vaikai prieš išvykdami su 
draugais pasikeitė dovano
mis, adresais., kad neužmirš
tų viens kito. Gal kartais 
gąli dar susitikti...

Amerikos darbo žmonėms 
daug kainuotų išsiųsti vai
kus' į stovyklą.

Lietuvos vyriausybė ir 
profesinės sąjungos skiria 
dideles sumas pinigų sto
vykloms, darželiams, bend
rai visam vaikų auklėjimui, 
kad išaugtų sveiki ir sąži
ningi Lietuvos piliečiai.
Reikia grįžti, gaila palikti

Laikas ėjo greit, turėjom 
atsisveikinti su visais drau
gais, o svarbiausia, vaikams 
palikti stovyklą, gerus vir
šininkus, tiek draugų. 
Draugui J. Baršauskui va
dovaujant, viskas ėjo sklari* 
džiai. Gal jis ir vargo su 
jais turėjo, bet jis man sa
kė : viskas gerai. Toks 
linksmas, draugiškas. Turi 
dukterį, būna už sesutę: sū
nus jam irgi pagelbsti. Pa
dėjėjas S. Andruškevičius 
pilnas energijos jaunas vy
ras. Kelios vadovės taipgi 
vaikus prižiūri.

Tai vaizdas tik iš vienos 
stovyklos, o Lietuvoj tokių 
daug.

Lietuviškas posakis sako: 
namai pragarai, be namų 
negerai, reikia grįžti at
gal į Ameriką.-

Susirinko visa stovykla 
išlydėti, atsisveikinti. Ap
dovanojo gėlėmis, šaukia: 
“Iki pasimatymo, greito pa
simatymo, mieli draugai!”

Išvažiavome, širdį skau
dėjo visus paliekant, bet 
mintyje buvo, kad kada nors 
vėl susitiksime.

Povilas savo gimtadienio proga sėdi garbes svečio kedeje

Prie taurios lietuvaitės kapo
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

r į pastatysime jos vardu 
pavadintoje gatvėje ir ant 
kapo.

Biusto autorius, jaunas 
kazachų skulptorius Alekse
jus Ogajus, pakelia nuo 
stalo iš plastelino nulipdytą 
eskizą, pasukioja jį prieš 
krintantį nuo lango saulės 
spindulių pluoštą, paskui 
išskleidžia keletą Marytės 
nuotraukų ir klaus i a m a i 
žiūri į mane siauromis, 
juodomis akimis:

—Stengiausi Marytės 
biuste įkūnyti taurią, pa
prastą, o kartu ir drąsią 
lietuvaitės sielą...

Atvykusio dirbti į plėši
nius leningradiečio skulpto
riaus Leonido Belousovo, 
partijos miesto kom i t e t o 
darbuotojų ir susirinkusių
jų Marytės darbo draugų 
pastabose skamba nuošir
dus noras išvysti biustą kuo 
meniškesnį, tikroviškesnį. 
Rusas ir kazachas,, ukrai
nietis ir baltarusis čia, toli
mame Rudne, šią minutę 
taip paprastai ir jaudinan
čiai išreiškia meilę, pagar
bą ir jautrų dėmesį visai 
broliškąją! Tarybų Lietu
vos liaudžiai.

...Mašina, nuvilkusi per 
stepę pilką juodžemio dul
kių uodegą, sustoja prie 
Rudno kapinių. Trys vėjų 
sulankstytos drebulės ir — 
žvaigždelės, ž v a i gždelės... 
Raudona žvaigždelė ir virš 
Marytės kapo. Karštų sau
lės spindulių išsukiota ste
pes velėna — gintaro spal
vos vešli žolė panaši į lie
tuvaičių plaukus. Geležinių 
virbų tvorelė. Užrašas : 
“Marytė Bižytė, 1936.IV. 17 
—1959.VIIL11.” Visi tyli
me. Būk lengva, stepių žeme
le, giriomis ošiančios Ne
muno šalies dukrai... Toto
rė Sofija Rachmatulina nu
suka veidą į šalį, ir ant gin
tarinio žolės laiško pakimba 
skaidri ašara, kurioje atsi
spindi raudona žvaigždelė. 
Raudona žvaigždelė, po ku
ria visos didelės Tarybų 
žemės vaikai tapo broliais 
ir seserimis.

—O kaip ji norėjo gyven
ti, dirbti, dainuoti,—šnibž
da Sofija.—Puikų balsą tu
rėjo — jos daina niekada 
nenutildavo mūsų,, krovėjų, 
būryje. 0 kaip ji norėjo

Nejaugi nematė?
Mane nustebino, kad iš 

pirmosios šių metų turistų 
grupės atsirado tokių, kurie 
nematė ar nenorėjo matyti 
tų šimtų dirbtuvių ir fab
rikų, kuriuose dirba tri
mis pamainomis, dieną ir 
naktį. Visos tos dirbtuvės 
pastatytos pokario metais. 
Rodė mums didelius kvar
talus statomų didelių gyve
namųjų namų. Nematė uni
versitetų, kitų aukštųjų ir 
pradinių naujų mokyklų, 
kultūros įstaigų, knygynų.

Man labai didelį įspūdį 
padarė augančioj! karta,, 
jaunimas. Koks jis manda
gus, išsilavinęs! Ne taip 
buvo, kai aš augau, Smeto
nos laikais: visai neturėjau 
progos lankyti mokyklą, o 
taip norėjau nors 4 klases 
baigti! Kiek paaugėjus tu
rėjau eiti pas kitus tarnau
ti.

O dabar visi eina į mo
kyklą.

Man labai gaila tų žmo
nių, kurie nuvykę į Lietu
vą nematė per taip trumpą 
laiką padarytos, didžiausios 
pažangos visuose gyvenimo 
baruose. Gąl kai kuriems iš 
mūsiškių nepatiko, kad ne
matė blizgančių rėki amų 
languose.

greičiau atsivežti Čia savo 
dukrelę Vidutę, tokią pat, 
kaip išgelbėtos papurgalvės 
mergytės...

Tolumoje, už kokių dešim
ties kilometrų, niūkso prie 
rūdynų karjerų suversti 
balkšvos žemės kalnai, 
aukšti gamyklų kaminai ir 
visą miestą apsupusios kra
nų svirtys, iš tolo labai pa
našios į lankuose įtemptas 
strėles. Rudnas naujų na
mų kvartalais atkakliai ver
žiasi į plyną stepę.

—Prieš porą valandų, kai 
išvažiavome, čia dar tebuvo 
tuščia aikštelė, o dabar tik 
žiūrėkite! — ištiesęs ranką 
pro sunkvežimio bortą, man 
rodo Techninio tiekimo kon
toros darbininkas Viktoras 
Vinikaitis.

Galingos mašinos,' tartum 
jaučiai maurodamos ir įsi- 
ręždamos rausia riebų juod
žemį, per porą valandų jau 
beveik suėjusios paruošti 
vietą pastato pamatams.

—Man dažnai tenka va
žinėti, ir kiekvieną kartą 
grįžęs randu Rudną daug 
didesnį, negu buvau palikęs, 
—su neslepiamu pasididžia
vimu kalba Viktoras.

Į blyškų, lyg pelenais pa
barstytą dangaus pakraštį 
susigeria purpurinis saulės 
lašas. Viktoras, jo bendra
darbis Kolia Davijus ir aš 
įsukame į plačią negrįstą 
gatvę, iš lėto žingsniuoja
me, aplenkdami skaldytų 
akmenų krūvas. Tie akme
nys ryt poryt suglaus vie
nas prie kito savo šaltus, 
tvirtus pečius, paslėpę po 
savimi dulkantį gatvės smė-

—Saulės prospektas, — 
sako Kolia.

Mus pasitinka šaligatvy
je susodintų beržų vorelė. 
Vakaro prieblandoje išlakūs 
medžių liemenys atrodo dar 
baltesni. Kaip dramblio 
kaulas.

Bus viena didžiausių ir 
gražiausių miesto gatvių,— 
tęsia Kolia. — Net neįtikė
tina dabar, kad 1956 metais 
čia suvažiavę mes, jauni
mas, įsikūrėme plynoje ste
pėje ir gyvenome kaip či
gonai palapinėse...
, —Įdomu, kiek mieste gy
ventojų?

—65 tūkstančiai. Turi
me du kinoteatrus, didelius 
kultūros rūmus, keletą vi
durinių mokyklų.

Vis tirštėja ir tirštėja 
vakaro sutemos. Mes su
stojame prie dviejų šešia- 
aukščių past atų. Aplink 
vaikščioja jaunos moterys 
su kūdikiais ant rankų ir 
įdėmiai žiūri į mus. Ne
toliese, prie ką tik atvažia
vusios pieno cisternos bū
riuojasi žmonės, garsiai 
barška dėliojamos skardi
nės.

—Rudno “Jaunavedžių 
namai,” — nusišypso Vik
toras. — Ir aš čia gyvenu. 
Kviečiu nakvynėn.

—Kodėl nėra balkonų?
— Matote, balkonas — 

svajonių vieta geltonsna- 
p i a m s įsimylėjusiems, — 
skambiai juokiasi Viktoras, 
lipdamas laiptais į trečiąjį 
aukštą, į savo butą,—o mes 
— rimti, subrendę žmonės, 
vaikais apsikrovę, mums 
nereikalingi balkonai. Rim
tai kalbant, čia buvo kaž
kaip neapsižiūrėta. Mes jau 
davėme vėjo projekuoto- 
jams, nors, žinoma, pavė
luotai.

Dar nespėjau pagal seną 
lietuvišką paprotį pabu- 
čiuotį krosnies ir gerai iš
žvalgyti Viktoro būstą, kai 
paskui mus pro duris pri- 
sidabru žėrintį žuvu nėri
nį. ‘

—Tobolo dovana, Vikto
rai ! Sveikink su gražiu lai
mikiu !

—Sveikinu, sveikinu. Bet 
pirmiausia susipažinkite su 
svečiu.

—Vitalis... Miša...
—Tur būt, Viktoro že

mietis? Gal iš Dzūkijos?
—Ne, ne iš Dzūkijos, bet 

vis tiek žemietis, lietuvis,— 
už mane paaiškina Vikto
ras. į

—Taip...—valandėlę susi
mąsto šviesiaplaukis Vita
lis.—O juk tavo žmona li
goninėje, Viktorai?... Taip... 
Vakarienei nieko neruošk. 
Sutarta? Mes tuoj!

Trinkteli durys, korido
riumi skubiai nubilda Vik
toro kaimynai — linksmie
ji žvejai, palikę kambaryje 
malonų šviežios žuvies ir 
upės vandens kvapą.

—Seniai tu čia, Vikto
rai?

Nuo penkiasdešimt de
vintųjų pavasario. Baigęs 
Liškiavos vidurinę mokyk
lą, su brandos atestatu ir 
komjaunimo kelialapiu kiše
nėje atbildėjau į Rudną. 
Tiesa, prieš tai dar metus 
dirbau kelių remonto kon
toroje, kolūkyje. Atsimenu, 
kartą anksti rytą su tėveliu 
lupame iš dirvos akmenis 
ir metame į trakto r i a u s 
priekabą. Tik žiūriu—tie
siog per laukus atskuba ma
no draugas Jonas. Dar už 
kokio puskilometrio jis jau 
šaukia man: “Vik-to-rai! 
Važiuojam į Kazachstaną! 
Štai laikraštyje rašo, kad 
ten mes būsime labai reika
lingi.” Prisipažinsiu, kad 
mane jau nuo pat vaikys
tės kažkas šaukė kaip 
paukštį aukštai pakilti ir 
toli skristi. Bet ką pasa
kys mamytė? Ji taip myli 
mane.ir taip prisirišusi prie 
manęs... Vakare, kai visi 
sumigo, priėjo mamytė prie 
mano lovos, suglostė man 
plaukus ir, giliai atsidususi, 
pasakė: “Ką gi, važiuok, 
vaikeli, jeigu tu ten taip 
reikalingas. Pamatysi, kaip 
sviete žmonės gyvena.” Ir 
išvažiavau.

Ir nesigaili išvažiavęs?
—Niekad nereikia nuleis

ti nosies, — pakartojo Vik
toras vietoj atsakymo savo 
mėgiamą posakį. — Iš kart 
gyvenome vagonėliuose, žie
mą lyg kokie seneliai šal
čiai vaikščiodavome storai 
apšerkšnijusiais antakiais 
ir grumdavomės su bekraš
tės stepės lygumose įsisiau
tėjusiais sniego buranais. 
Visko buvo, bet nesigirda
mas pasakysiu, kad niekada 
nepasitraukiau nė per nago 
juodymą. Užtat dabar kiek
vienas Rudno kampelis man 
be galo brangus, dvelkian
tis jaukia namų židinio ši
lumą.

—Ar nepasiilgai, Vikto
rai, Lietuvos?

—Neslėpsiu — pašėlusiai 
pasiilgau. Grįžęs iki žemės 
jai, brangiajai, už mane nu
silenkite. Kai žmona grįš iš 
ligoninės, sustiprės,, važiuo
sime atostogų.

Tuo tarpu tarpduryje su 
kupinu dubeniu garuojan
čios žuvies pasirodo Vita
lis.

—Prašome, brangus sve
teli ir šeimininke^ prie vai
šių stalo!

—Sakau, gal čia reikėjo 
kokio vynelio parnešti... — 
truputėlį sumišęs po kam
barį dairosi Viktoras.—Bū
tumėte išlenkęs porą taure
lių po kelionės. Bet atleis
kite—mes, matote, negeria
me, tai ir jus užmiršome... ■ 
durmais įšoko du linksmi 
vaikinai, iškėlę virš galvos

—Nieko, nieko,— sakau. 
Apsieisime ir taip.

Tarp kitko, vaišės be tau
relių ant stalo man nebuv^ 
jokia staigmena: važinėda>< 
mas po šiaurines* Kazach
stano sritis jau ne vienoje 
jaunimo draugijoje turėjau 
progos nusilenkti “sausa
jam įstatymui.”

—Šimts velnių! kramty
damas pirmąjį žuvies kąsnį, 
Vitalis triukšmingai trenkė 
ant stalo šakutę. Užmiršau 
virdamas įberti druskos! 
Tur būt, tik “Jaunavedžių 
namuose” šitaip gali atsi
tikti.

Nors ir nesūdyta buvo 
žuvis, bet valgėme apsilai
žydami ir skaniai kvatoda
mi iš šmaikščių Vitalio są
mojų. Pasirodo, ir be drus
kos,, ir be vyno galima pui
kiausiai apsieiti nuoširdžių, 
linksmų draugų tarpe. 
Gurkšnodami arbatą, pra
plepėjome iki antros valan
dos.

...Nors ir vėlai atsigulė-/ 
me, vis tiek aš negaliu u£* 
migti. Vėl mintimis vaikš
tau Marytės gatve, kalbuosi 
su komjaunuoliškos ugnelės 
kupinu komsorgu Kolia Da- 
vijum, juodake Sofija ir ki
tais. Rudnas ne veltui va
dinamas jaunystės miestu. 
Rudną stato jaunimas, 
Rudne ir aš pasijutau pa
šėlusiai jaunas — toks pat 
naktibalda, kaip prieš dau
gelį metų vidurinėje mokyk
loje, kada pirmą kartą įsi
mylėjau ir iki aušros galė
davau svajodamas prary- 
moti prie atviro lango.

Anapus Tobolo žydi oran
žinė mėnulio pilnatis — di
džiulė stepių saulėgrąža su 
pailgais, apgeltusiais debe
sėlių lapais. O į karštus 
smilkinius vis dar beldžiasi 
tūkstančiai įspūdžių—kaip 
kvarkvabaliai į lango stik-

—Eikite miegoti. Juk jau 
beveik rytas,—girdžiu mie
gūstą Viktoro balsą.

Taip, tikrai laikas mie
goti. Kustanajuje manęs 
laukia draugai, darbas, lau
kia ilgos kelionės žvilgsniu 
neaprėpiamomis Kazachsta
no stepėmis, kurių derlin
game juodžemyje šalia ki
tų visur randu įmintas ir 
lietuvio pėdas.

Taip, laikas trup u t ė 1 į 
snūstelti — rytoj anksti ry
tą išeina autobusas į Kus- 
tanajų.
Rudnas, 1961.VI.27 d.

“Moksleivis"

Iš Lietuvos
Parduotuvė ant ratų

Nenusimena Pandėlio ra- 
j o n o “Einorių” kolūkio 
žemdirbiai, kad artimiau-^ 
šioji parduotuvė yra už ko
kių 3—4 kilometrų. Juos 
aplanko rajono vartotoji?- 
kooperatyvo kilnojam o j i 
krautuvė. Ji atkeliauja į 
“Einorių” kolūkį kas antrą 
penktadienį. Ši parduotuvė 
užsuka ir į kitus kolūkius. 
Atvežama įvairių pramoni
nių ir maisto prekių. Par
duotuvės vedėja nuolat at
sižvelgia į kolūkiečių pagei
davimus, ir pirkėjai gauna 
nusipirkti ko reikia.

B. Urbonas
Pandėlio rajonas

PENKI ALŽYRIEČIAI 
BADAVO 20 DIENŲ

Paryžius. — Penki alžy
riečių vadai, kurie randasi 
Francūzijos kalėjimuo s e, 
badavo virš 20 diiepų. Jie 
protestavo prieš francūzų 
žiaurumą Alžyre ir žiauni 
elgesį su suimtais. '

Gruodžio 1Damaskas.
d. Sirijoje bus renkamas 
parlamentas.
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(Novele)

Mano teta vis labiau sens
ta ir vis labiau pasiilgsta 
manęs. Kokį pranašingą 
sapną susapnavus, ar iš 

-nujautimo spręsdama, kad 
štai dabar aš tikrai parva
žiuosiu, ji švariai nuplauna 
langus, raugia duoninę girą 
ir vis pasidairo į vieškelį — 
ar nesustojo autobusas, ar 
heišlipo “jis.” Ir ne vieną 
kartą ji bėga į skrynią, dre
bančiom rankom riša gėlėtą 
prijuostę, gobiasi išeigine 
skarele, o paskui nusivylus 
pamato: ne tas... Panašus, 
bet ne tas...

Negailestinga tyla suspau
džia jai širdį, kuri jau tiek 
prisipildžius ilgesio ir moti
niškos meilės, jog teta nebe- 

(^i^mano, kur ir kam ją beiš- 
' *h‘eti. Neatvažiuos—negai

lestingai prabyla kitas nu
jautimas. Neatvažiavo ir 
neatvažiuos... Šitiek gerų 
žodžių liks neišsakytų, ši
tiek švelnios moti n i š k o s 
meilės degs ir sudegs kaip 
ugnis, niekam nesušildžiusi 
rankų.

Ir lange su žaliuojančiom 
mirtom dar ilgai boluoja jos 
veidas, trobos kampe liūd
nai šnypštauja rūgstanti 
gira.

O šiandieną, nei žadėjęs, 
nei rašęs, braukšt, ir par
važiuosiu. Ir dar ne vienas.

Apie Gražutę teta dar 
ničnieko nežino, nors ret
karčiais pusiau juokais ir j 
paklausdavo: “O kada, sa
kyk, panelę parsiveši? Ka
da susilauksiu marčios?./’ 
Man atrodė, kad apie “mar
čią” ji užsimena su dideliu 

(^mtrimu: Ar nepamiršiu jos, 
k&i atsiras žmona ir .nauji 
rūpesčiai? Ar besurasiu lai
ko aplankyti, paguosti? Bet 
aš norėjau, kad Gražina pa
matytų kaimą, kur aš gi
miau ir augau. Tegul pasi
žiūri, kaip žmonės sėja, kaip 
duoną augina, tegul pama
to...

—Kvėpuok, Gražut, giliai 
kvėpuok. Jauti, kaip kvepia 
ievos, topoliai?

—Ir mėšlas... — atsako 
Gražina.

Tačiau ji šypsosi, o man 
tai svarbiausia.

—Žiūrėk, — rodo ji, — 
ožiukai avį žinda!

Aš džiaugiuos, kad ji mo
ka atskirti ožiukus nuo 

' ėriukų.
—Tur būt, — sakau, — 

našlaičiai. Ir aš čia kaip 
tie ožiukai augau.

—Kokia egzotika! Kokia 
egzotika! — stebisi Graži
na.

—Tu, — sakau, — būk 
Jjiabai labai paprasta. Teta 
varžysis, pamačius tave, to
kią miestietišką, gražią. Ji 
labai norės tau įtikti — ne- 
siraukyk, nesididžiuok. Pri
imk jos vaišes. Ir vadink ją 
teta—kaip ir aš.

Gražina linktelėjo galva.
—Ji augina kolūkio ver

šelius ir labai mėgsta apie 
juos pakalbėti. Paklausyk, 
pagirk. Jai bus be galo ma
lonu. O jeigu dar nueitum 
pažiūrėti...

—Į tvartus tai jau neisiu, 
—susiraukė Gražina. — *Ir 
taip—matai, kokie bateliai.

—Rytoj tu dar miegosi,, o 
'jie jau bus tau nuvalyti.

Gražina tylėjo.
. ' —Paskui ji tau parodys 
: albumą ir atvers pageltusią 
[nuotrauką —tu pamatysi, 
kokia ji buvo jauna. Būti- 

ijnai atkreipk dėmesį, kokios 
q ilges buvo jos kasos. Akys 

(didelės ir linksmos kaip ta- 
jvo... Kiek jos paskui matė 
'ašarų ir dūmų... Visas gy- 
’;Yepimąs praėjo kaip sausi

YS
ii* nevaisingi metai. Bet 
apie tai ji nekalbės. Ji tik 
parodys fotografiją, atsi
dus, ir tu viską suprasi.

—Bet kai tik man atsibos, 
mes tuojau išvažiuosim, — 
tartum perpsėjo mane Gra
žina, ir mes įsukom į kiemą.

Čia lyg apsnigtos žydėjo 
senos obelys, ir nuo pažįs
tamo, alksniais kvepiančio 
dūmo man stipriau sutvak
sėjo širdis. Iš prieangio, 
šluostydama rankas, išbė
go teta.

—Labas, teta! Ar ne
laukei svečių?

—Laukti nelaukiau, bet 
kažkaip numaniau. Grindis 
baigiau plauti.

Kaip ir visada, pabučia
vau saulės nurudintą skrus
tą. Ji sumišusi šypsojosi ir 
trynė į prijuostę rankas.

—O čia Gražina, — pa
sakiau. — Iš visų Gražinu 
gražiausia...

Gražina paskubom pabu
čiavo tetą, ir visi trys lai
mingai įžengėm į trobą.

Viskas ėjo taip, kaip aš 
tikėjausi: ir kalba apie kol
ūkio veršelius, ir senas al
bumas... O vakare teta 
mums iškepė taip mėgstamų 
bulvinių blynų. Aš atkim- 
šau vyno butelį. Valgom, 
geriam, šnekučiuojam. Te
ta su pasigėrėjimu glosto 
Gražinos petį ir suknelės 
klostę. Visa jai atrodo ne
įprastai gražu — merginos 
veidas ir rūbai. Aš sugaunu 
neramų Gražinos žvilgsnį, 
nuklystantį glostančia ran
ka, — ar nesuteps?

Tetos ranka tokia didelė, 
gruoblėta, suraižytais pirš
tais. Veršeliai, dar neat- 
pratę žįsti, juos apkramsno- 
ja, girdomi pienu “per 
pirštą.”

Ranka, kuri maitina, lyg 
pilkas sužeistas pau k š t i s 
pakelia sklidiną taurę, ir 
trečdalis vyno išsilaisto ant 
raštuotos staltiesės.

—Išgerkime, — sako teta, 
'— kad būt ne paskutinis 
kartas.

Kita ranka, laibapirštė, 
balta, grakščiai lyg žuvėdra 
pasiveja pilkąjį p a u k š tį. 
Lengvabūdiškai skambteli 
trys krištolinės taurelės.

Išgėrėme. Aš paprašiau, 
kad teta padainuotų Graži
nai nors vieną senovišką 
dainą. Daina tetai šventas 
dalykas. Ji niekada nedai
nuos nerimtų kompanijoj, 
kuriai rūpi tik gerklę palai- 
dyti. Žmonės turi įsiklau
syti į dainos melodiją ir su
prasti tuos giliuosius jaus
mus, godas, kurias ji sudeda 
į dainą. Kitąsyk jos balsas 
buvo tyras, skambus. Ji dar 
mažutė ūbaudavo, šaukda
ma pjovėjus pietums ir va
karienei. Vyrai sustodavo 
ir, tyčia ilgai neatsiliepda
mi, klausydavosi jos balso.

Dabar teta truputį pasi
guodė persišaldžius tvartuo
se, atsikosėjo ir užtraukė 
savo mėgiamiausiąją:

Beg, upelė vingurdama
Rūdra—la-la, / 4
Neš’ vainiką linguodama 
Rūdra—la-la...
Gražina pradžioje stebė

josi tokiu sodriu ir išraiš
kingu altu ir niekur negir
dėta melodija. Tačiau dai
na buvo ilga. Gražina vėl 
paėmė šakutę ir ėmė valgy
ti. Staiga, padarius rūgščią 
miną, ji man parodė prie 
blyno prikepusią skiedrukę.

Vargšė teta vį labiau 
sensta ir vis dažniau paduo
da pieną murzinoj stiklinėj, 
vis tankiau valgyje atrasi 
musės sparną. Tik, dieve 
gink, nesakyk nieko, paty
liukais išmesk ir nptylėk.

Jeigu pasakysi, ji, visa nu
kaltus, ims tvirtinti, jog tai 
šapelis, svilėsis ar cibuliu- 
kas... Bus ir pačiam nesma
gu.

Taip ir dabar... Nebaigus 
dainos, teta nutilo ir, sun
kiai slėpdama graudulį, pra
tarė :

—Gražinėle, nevalgyk to 
blyno. Gal kas negero įkri
to. Dovanok...

Mes bandėme juokauti, 
dar išgėrėme vyno, ta
čiau nebeatgaivinome nei 
džiaugsmo, nei dainos. Gra
žina pasisakė nuvargus, ir 
tada kamaraitėj paklojo jai 
patalą.

Vakaras buvo ramus, ir 
per tą ramumą skverbėsi 
daugybė garsų. Rodėsi, čia 
pat sodelyje, už lango, 
čiauškėjo švilpavo lakštin
galos, šaltiniuotam upelyje 
kurkė varlės, želėje čirpė 
žiogai ir nežinia kuriam 
kampe paslaptingai krebž
dėjo pelytė.

—Žinai,, aš niekad negalė
čiau gyventi kaime, — nu
sižiovavus tarė Gražina. — 
Tokia nykybė, tokia nyky
bė! Net miegoti baugu.

—Įsiklausyk į visus tuos 
garsus, ir jie tave bematant 
užliūliuos. Labanakt,, — pa
sakiau ir išnešiau lempą.

Mudu su teta dar ilgai sė
dėjom už stalo ir pusbalsiu 
šnekėjom apie verš e 1 i u s , 
kolūkį ir šiaip apie gyveni
mą.

—Antroj brigadoj šiemet 
pastatys veršidę. Kažin, ar 
begalėsiu taip toli vaikščio
ti. O gal manęs ir nebe
reiks?..

—Tu jau, teta, per savo 
amžių prisidirbai. Pailsėk. 
Gal būt, šiemet aš vesiu, 
gausim butą... Atvažiuok ir 
gyvenk su mumis.

-—Kur aš ten... Užtrokš
čiau mieste kaip žuvis. Ir 
jums, jauniems, trukdy
čiau... Geriau judu dažniau 
apsilankykit. Ir uoga, ir 
grybas, ir pienas. Gal ka
da ir mažą atsivešit...

Ir kiek patylėjusi paklau
sė:

—O kas ji bus, kai moks
lus baiks?

• — Gydytoja. Akių gydy
toja.

—Daktarė, vadinasi... — 
nusistebėjo teta. — Reikės 
rytoj paklausti, kodėl 
akys vis temsta ir temsta. 
Ir tave dabar matau kaip 
migloj. Nežinau, ar tu su
blogęs, ar pasitaisęs...

Aš jau anksčiau pastebė
davau, kad jos akys — daž
nai ašarotos, neskaidrios, o 
teta vis sakydavo — “nuo 
blogo žiburio, nuo dūmų.’’

—Rytoj, pasakiau,—mes 
visi trys nuvažiuosim į ra
joną. Nueisim kartu su 
Gražina į polikliniką. Ji, 
sako, bus nebloga specialis
tė.

—Daktarė... — vėl pa
kartojo teta. — Tokia jau
na. Piršteliai tartum per
matomi... • • •

Iš akių kabineto teta iš
ėjo gerai nusiteikus. Ji 
džiaugėsi, kad dėl tų akių 
nebereikės jau kvar š i n t i 
galvos. Štai receptas, vais
tams, receptas akiniams — 
ko daugiau bereikia? Tik
tai Gražina atrodė pavar
gus ir susirūpinus. Norėda
ma visus palinksminti, teta 
pasakojo man savo įspū
džius :

—Ta senoji daktarė švi
tina kažkurį kelmą į akiš ir 
sako — žiūrėk į mano ausį. 
Kad, sakau, tamstos ausis 
plaukais uždrykusi... Žiū
rėk, sako, į ausį, ir gana...

Bet Gražina nesijuokė^ 
Teta atsiduso ir susirūpi
nus pridūrė:

— Užgaišom... Išalkote 
jūs, ir mano veršeliai...

—Veršeliai pakentės, — 
raminau. — Eisim dabar 
akinių nusipirkti.

Aukštas išbalęs vaistinin
kas ilgai traukiojo stalčius, 
krebždėjo tartum pelė po
pieriuose, kol pagaliau su
rado recepte nurodytus aki
nius. Jie buvo labai grubūs, 
su storais apvaliais stiklais 
ir plastmasiniais rėmais. 
Teta, užsidėjusi juos, pa- 
žvelkė į mus lyg pelėda ir 
nepatenkinta plestelėjo ran
kom:

—Migla... Tokia migla, 
net galva sukasi.

Vaistininkas padavė dar 
vienus akinius.

—Ir tie migla, — sudeja; 
vo. — Ir ant nosies kažkaip 
nesilaiko.

—Ko jūs čia tokias senie
nas mums kaišiojai., — ne
beiškentęs pradėjau pykti. 
Patys,—mat, kokius gražius 
akinius nešiojate...

Už tą komplimentą vaisti
ninkas atleido man šiurkš
tų toną ir surado dar vie
nus, tikrai dailius rėme
lius.

Teta užsidėjo juos ir iš 
karto prašvito.

—Tie—tai patys aiškiau
si !v Viską matau!—džiau
gėsi. — Kaip dieną...

Ji dar būtų gyrusi ir gy
rusi, bet aš, netikėdamas 
savo akimis, bakstelėjau 
pirštu į tuščią rėmelį ir nu
stebęs šūktelėjau:

—Juk čia vieni rėmai, te
ta! Rėmai—be stiklų!

Gražina suprunkštė ir nu
sigrįžusi ėmė kvatotis. Vais
tininkas irgi sulinko iš juo
ko.

—Et, tegul kelmai tuos 
akinius, — tarė susigėdusi 
teta. — Nepripratus prie 
jų...

—Ir sako, kad gyvenime 
nebūna anekdotų... — tebe-

I krizeno vaistininkas. Nu
šluostęs nuo jUoko išrasoju
sius akinius., jis padavė bu
teliuką vaistų ir pamokė:

—Rytą ir vakare, prieš 
m i e g ą... cha-cha-cha... Po 
keturis lašus... che-che-che...

Namo važiavom sunkveži
miu. Kelias buvo dulkėtas.’ 
Per tas duobes greitai išsi
barstė ir mūsų juokai.

—Nevertėjo dėl manęs 
taip vargti., nereikėjo.. . — 
kartojo skara apsimuturia
vus teta. — Sudulkėsit, su- 
vargsit...

Gražina sėdėjo kėbulo 
kampe, įtraukusi galvą į 
apsiaustą, ir kažką giliai 
mąstė. Aš buvau dėkingas 
jai už tą žygį ir svajojau, 
kad MANO Gražina per lai
ką pripras'prie šilto ir šal
to, prie lygaus ir dulkino 
kelio. Įsivaizdavau ją ba
są, einančią per pievas, ir 
su guminiais batais bren
dančią purvu; linksmą ir 
rūpestingą, mokančią giliai 
mąstyti, — tokį draugą aš 
svajojau surasti gyvenime. 
O Gražina bus tokia, bus!

Parvažiavom. Teta pa
skubom persirengė ir, pa
dėjus mums valgyti,, išbėgo 
į tvartus prie veršelių.

—Ko nevalgai, Gražut?
—Nenoriu. x
—Nagardu tau... Nori, aš 

tau “žvirblį” iškepsiu?
—Kokį žvirblį?
—Rūkytos mėsos gabalė

lį. Ant žarijų. Labai gar
du su bulvėm...

—Eik tu su savo žvirb
liu.

—Tu pavargai...
—Man tiesiog atsibodo. 

Rytoj aš išvažiuoju.
—Kur?
—Kur nors. Kur' žmonių 

daugiau.
—Tu pailsėk, pagalvok. 

Nepratus prie tokio važiavi
mo. O teta — matai, kaip 
Jakšto su kibirais.
A —Neilgai...'-— abejingai 
atsakė Gražina. — Blogai,

i štisi j 

tavo tetai. Abejose akyse 
glaocoma. Lašai čia nepa
dės.

Ji tingiai papasakojo man, 
kad glaocoma — dar neiš
tirta akių liga, nuo kurios 
dažnai apanka. Išsiplėtę vyz
džiai, galvos skausmai ir 
aptemimai akyse — visi tie 
simptomai tvi r t i n o , kad 
Gražina neapsirinka.

—Ką mums daryti, Gra
žut? Ką mums daryti?

—Vežkis į Vilnių. Pa
daryk operaciją — gal šiek 
tiek ir padės. Daugiau aš 
nieko nežinau.

Aš ilgai tylėjau ir galvo
jau, kur dingo jos žodžiai 
apie kilniausią profesiją — 
gydyti žmones, g r ą ž i n ti 
jiems akių šviesą, saulę, gė
les...

—Štai tu ir susidūrei su 
praktika... — pasakiau ra
miai.

—Kuo sunkesnė liga, kuo 
ji mažiau ištirta, tuo labiau 
ji turėtų dominti. Gal TU 
ateity ją ištirsi, TU išmok- 
si ją gydyti!

—Eik tu su savo pamoks
lais... Tu atsivežei mane pa
ilsėti, o ne tetą slaugyti.

—Ji man kaip motina, su
prask...

—Tiktai be sentimentų... 
Rytoj rytą aš išvažiuoju na
mo.

Maniau, ji išmiegos, pail
sės, vėl sugrįš gera nuotai
ka, ir vakarykštis pokalbis 
bus užmirštas. Ir iš tikrųjų, 
atsikėlus ji su šypsena pa
sakė labas rytas, nusiprausė 
upelyje, kuris, jos manymu, 
vakar tekėjo į kairę, o šian
dien į dešinę... Bet paskui 
taip pat juokaudama ji su
sidėjo daiktus ir mandagiai 
atsisveikino su teta. (Gra
žina visada mokėdavo išsi
skirdama palikti gerą įspū
dį.) Aš palydėjau ją iki 
vieškelio.

—Grįžkim, Gražut...—ty
liai pratariau, kai mudu su
stojom prie griovio. — Pra
šau tavęs kaip gydytojo. 
Draugo... Aš bijau ir pa
galvoti, kaip būtų skaudu, 
jeigu ji apaktų... Ji taip 
neseniai pasijuto žmogum, 
o ateity dar tiek gerų die
nų.

Gražina tylėjo ir dairėsi 
į kelią, iš kur turėjo pasi
rodyti autobusas.

—Ji per visą amžių ne
sikreipė į gydytojus,—kal
bėjau aš, — ir dabar man 
bus labai sunku įkalbėti, 
kad ji gultų į ligoninę, da
rytų operaciją... Tu nežinai, 
kaip aš būčiau dėkingas, 
jeigu tu man padėtum. Ji 
jau spėjo pamilti tave...

—Ak, atsibodo man tie 
tavo invalidai! Aš tik da
bar pamačiau, kad mes la
bai skirtingi žmonės...

—Kada tu pamatei? Ką 
tu pamatei?

—Nemėgstu aš tų senti
mentų...

. Į kalną riaumodamas jau 
rėpliojo autobusas.

—Kada aš tave pamaty
siu, Gražut?

—Nežinau... Fu, taip 
dulka!

Autobusas sustojo. Aš pa
daviau jai lagaminą ir at
sigrįžęs pamačiau per pie
vą atbėgančią tetą. Užilsu
si ji šūkavo kažką ir rodė 
iškėlus baltą narcizų puokš
tę. Aš greitai peršokau 
griovį, pribėgęs pačiupau 
gėles, maniau suspėsiu per
duoti Gražinai, bet autobu
sas suburzgė ir nuriedėjo 
pakalniui. Pro atvirą langą 
dar pamačiau besišypsantį 
veidą ir grakščią laibapirš- 
tę ranką. Ji porą i kartų 
mostelėjo Jyg pavargusi žu
vėdra ir dingo dulkių debe
sy.

Narcizai dar tebebuvo ra
soti ir saldžiai kvepėjo me-

San Francisco, Calif.
Kas mano, puse yra tavo

Man nuošaliai gyvenant 
nuo San Francisco ir Oak
lando, tik retkarčiais tega
liu būti Lietuvių Literatū
ros Draugijos susirinkimuo
se. Abiejuose miestuose gy
vuoja šios Draugijos kuo
pos ir abi turi po vienodą 
skaičių narių. Iki šiol abi 
kuopos rengė piknikus ar 
kitokias pramogas bendrai, 
abi kuopos pelną dalinosi 
per pusę ir abi buvo pilnai 
pasitenkinusioos.

.. San Francisko kuopa yra 
turtinga abiejų lyčių pavie
niais Narių s k a i č i uje 
pasidarė spraga Alvinams 
iš šios kuopos išsikėlus.

Oaklando kuopa yra daug 
turtingesnė ženočiais, todėl 
Oaklando moterys daug 
daugiau darbo įdeda į kiek
vieną pramogą.

Lapkričio mėnesio susi
rinkime oaklandietės nutarė 
dirbti per dvi pramogas ir 
pelną dalintis per pusę. 
Sanfrancis k i e t ė s bus jų 
viešnios..

Trečioj pramogoj san- 
franciskietėms reikės pa
čioms apsirūpinti, o oak
landietės bus jų viešnios.

Reiškia: kas mano, tai ir 
tavo, o kas tavo, tai ir ma
no.

Trečią pramogą rengiant, 
jei Michulienė su Mijatiene 
(buvusia Paukštiene) ne
prisidės, tai vienai Butkie
nei darbo bus perdaug. Aš 
manau, kad pavieniams rei
kės šiurkštus prisijuosti ir 
stoti į darbą.

Aš pats tariu širdingą 
ačiū visoms moterims ir vy
rams, kurie taip gausiai 
prisidėjote prie mano 77-to 
gimtadienio pami n ė j i m o 
draugų Mijatų namuose, 
Los Altos. Su aukomis, pa
daryta labai gero pelno — 
.$196. Tai bus graži pagal
ba teisių gynimui.

John Baker

Dar vienas melas 
subliūško

P'nompenhas. — Prieš 
kiek laiko Pietų Vietnamo 
valdžia paskelbė, būk parti
zanai prieš ją veikią iš 
Kambodžos. Kambod ž o s 
gynybos ministras Lon No- 
lis ir amerikietis korespon
dentas Robertas Trumbul- 
las nuvyko į pasienį.

Jie su pagalba sunkveži
mių, “džipų” ir malūnspar
nių apžvalgė visą pasienį ir 
niekur nesurado jokių par
tizanų bazių. “Reiškia, — 
rašo Trumbullas, — Pietų 
Vietnąmo valdžia skelbė 
neteisybę. Prieš ją kovoja 
savo šalies žmonės.” 

dum. Nusiminusi teta pa
žiūrėjo į mane ir atsiduso:

—Tai va... Ir man taip 
būna, kai tu išvažiuoji...

— Ką padarysi, — atsa
kiau kiek galėdamas žva
liau, — jei nebūtų atsiski
riant liūdna, ir susitikę ne
sidžiaugtume. A t v a žiavo, 
pabuvo, ir gana...

—Nesakyk, aš viską ma
tau... Nepatiko jai čia, ir aš 
nepatikau. Eikim, pasodink 
kokį medelį ar ką... Darbuo
jantis kažkaip širdį mažiau 
gelia... |

—Kažin, ar beprigis? — 
tariau ir nejučiom pažvel
giau į jos ašarotas akis, ku
rios kasdieną drumstėsi ir 
temo. Ir vis dėlto jos mo
kėjo įžyelgti giliau už visas 
mano sutiktas akis.

Tai buvo akys, kurios ma
ne mylėjo.
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Binghamton, N. Y.
Tragedijos

Angių spauda aprašė ka
talikų šeimoje tragediją. 
Mrs. R. Romano, 69 metų 
amžiaus, buvo nužudyta ir 
įmesta į krūmus netoli nuo 
miesto.

Policija tyrinėjo jos žen
tą Lampo, 49 metų amžiaus. 
Jis labai nervinosi. Žentas 
nusišovė. Jis buvo palaido
tas religiniai Kalvarijos ka
pinėse.

Tą pat dieną, kada sau- 
žudį laidojo, tai krūmuose 
surado R. Romano lavoną. 
Ją palaidojo greta žento. 
Anglų spauda daro išvadas, 
kad gal žentas uošvę nužu
dė norėdamas gauti jos $2,- 
000. Pasirodo, kad moteris 
tą sumą turėjo ne pinigais, 
o čekiu. Žentas buvo be dar
bo.

Dabar tarp tikinčiųjų yra 
nepasitenkinimo: kodėl sa
vižudžiai, ir gal net žmog
žudžiai, yra religiniai, su 
kunigų patarnavimu, laido
jami katalikų kapinėse. Se
niau to nebuvo.

Binghamtono majoru iš
rinktas demokratas John 
Burns. Jis laimėjo rinki
mus, prieš respublikoną W. 
Germaną.

Pas mus įvyksta daug 
piktadarysčių. Anglų spau
da praneša, kad tik per 6 
dienas įvyko 10 vagysčių.

“Laisvės” skaitytojas
Nelaimė ir ligos

Frank Miller, Viktorijos 
Zmitraitės vyras, skaudžiai 
susižeidė. Jis nuo kalnelio 
parvirto, susilaužė abi ran
kas ir labai susitrenkė nu
garą. Randasi Wilson Me
morial ligoninėje, Johnson 
City.

Jį lanko jo žmona. Buvo 
atvykus iš New Yorko ir 
jos sesutė Bronė. Jos lankė 
ligonį. Viešnia taipgi ma
tėsi su vietos lietuviais pa
žangiečiais. Manoma, kad 
Frank netrukus grįš į na
mus 56 Brown St., Johnson 
City.

K. Vaicekauskienė nesvei- 
kuoja. Per dvi savaites bu
vo ligoninėje sveika tos 
patikrinimui. Dabar , jau 
randasi namie 48 Mygatt 
St., Bingham tone.

J. Kireilis dar randasi 
Wilson Memorial ligoninė
je. Linkiu serga n t i e m s 
greitai pasveikti.

Josephine Nelesh

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Mūsų Kuopų Susirinkimai
LLD 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, Gruo- 
džio-Dec. k4 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St., 7:30 vai. 
vakare. Tai bus jau paskutinis šiais 
metais susirinkimas, visi nariai da
lyvaukite, užbaikime šiuos metus ir 
pasiruoškime sekančių motų orga
nizacijos darbams.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Gruo- 
džio-Dec.) 7 d., 7-tą vai. vakare. 
Visi kuopos nariai malonėkite atsi
lankyti ir pasirūpinkite atsivesti 
naujų narių. Dabar galima' k LDS 
įstoti be įstojimo mokesčio ir be 
daktaro egzaminavimo.

Gco. Shimaitis (93-94)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks 

gruodžio 7 d., 277—17th Avė. Vi
si kuopos nariai prašomi dalyvau
ti. Valdyba (93-94)

* DETROIT, MICH.
Moterų Pažangaus klubo susirin

kimas įvyks gruodžio 3 d., Drau
gių salėje, 4097 Porter St., 1 vai. 
dieną. Nares, dalyvaukite šiaipe 
susirinkime, nes turime svarbių 
reikalų. Rinksime naują valdybą 
1962 metams. Atsiveskite ir nau
jų narių. Po susirinkimo turėsi
me užkandžių ir arbatėlės. Taipgi 
nepamirškite, atsinešti po dovanė- • 
le, nemažiau dolerio vertės. N. As
trauskas, sekr. (93-94)

LDS 21 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 3 d., Draugijų salėje, 4097 
Porter St. Laikas pakeistas nuo 
10 vai. ryto į 11 vai. ryto. Da
lyvaukite susirinkime, svarbių rei
kalų reikės aptarti, rinkti naują 
valdybą 1962 metams. N. Astraus
kas, sekr. (93-94)



ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Fašizmas siaučia 
Pietų Vietname ■

Kanados Moterų kongre- i 
sas pridavė Jung t i n ė m s j 
Tautoms skundą prieš i 
Jungtinių Valstijų siunčia
mą militarinę pagalbą fa- j v • j • • ▼ v • i x y • j i

i Kad kaip nors sušvelninti 
■varžytynes, Kenedžio admi
nistracija ruošiasi plačiai 

(’atidaryti Vakarų Europos 
■ ir Japonijos prekėms duris. 
Tuo būdu tikimasi nukreip
ti užsieninių trustų dėmesį 

šistinėi“p?ėtu Vfetnanw vai-1 "uo plačių rinkų Azijoje ir 
cĮ^jaj k i Afrikoje. Be to, Amerika

: norėtų išvežti užsienin dau- 
Savo pareiškime kongre- giau sunkiosios industrijos 

sas nurodo, kad Pietų Viet- | produktų.
Pusantro bilijono gyven- 

i yra apgyvenę 
pusę pasaulio, turi daug

Turima omeny-

namas yra nusodintas kalė-i 
jimais ir koncentr a c i j o s į tojų, kurie 
kempėmis, kur randasi už-';
darytų virš pusės milijono gamtinių turtų, bet neturi 
žmonių, kovojančių už de- i priemonių tuos turtus pa- 
mokratines teises. Kalėji- naudoti visuomen i n i a m s 
muose yra invalidais pada- reikalams. Turima omeny- 
rytų didesnė pusė kalinių. | je Azijos ir Afrikos žmones, 
Nužudytų skaičius siekia , išsilaisvinusius iš koloniji- 
apie 100,000. ! nį0 gyvenimo. Amerikos

Diktatoriaus Ngo Dinh trustams tai geriausia dir- 
Diemo valdžia, Amerikos va ten įsigalėti. Visa bėda, 
ginklais palaikoma, nesi-i kad ir Vakarų Europos 
skaito su jokiomis civilinė-)trustai, taipgi Japonijos 
mis žmonių teisėmis.
lerinės metodos naudojamos ) 
prieš bet kokią opoziciją. į 

Nebepanešdami fašistinio 
teroro, nepakenčiamų gyve
nimo sąlygų, žemdirbiai ir 
darbininkai partizani š k a i 
kovoja už savo teises ir turi 
gerų pasisekimų. Partiza
ninis veikimas yra gana 
platus, visą šalį apimąs. Jis 
grasina ir pačiai sostinei 
Saigonui.

Kad padėti fašistinei val
džiai išsilaikyti, Jungtinės 
Valstijos vis daugiau ir 
daugiau karinių lėktuvų, 
laivų ir įvairių ginklų ten 
siunčia. Taipgi nemažai ir 
amerikiečių karininkų gali
ma matyti Saigone ir kituo
se miesteliuose.

Kanados Moterų kongre
sas todėl ir pro tęs t u o j a , 
kam Jungtinės Valstijos ki
šasi į vidujinius Pietų Viet
namo reikalus ir laužo 1954 
metais Genevoje pasirašytą 
sutartį, kuri draudžia sve
timoms šalims kištis į vidu
jinius Pietų Vietnamo rei
kalus.'

Indijos premjeras, būda
mas Wash ingtone, taipgi 
įspėjo prez. Kenedį, kad jis 
į Pietų Vietnamą nesiųstų 
karinių jėgų; nes gali taip 
ten įsiklampoti, kad gali bū
ti per vėlu pasitraukti.

Tarybų Sąjungą, Kinija 
ir Šiaurės Vietnamas taip
gi įspėjo Ameriką.

Nežinia, prie ko tas 
kas gali privesti.

vis-

Trustų varžytynės už 
pasaulines rinkas

Amerikos didieji trustai 
nusigandę beaugančios ga
lios Vakarų Europos didžių
jų trustų, kuriems vadovau
ja Vakarų Vokietijos naci
niai monopolistai. Japoni
jos monopolistai irgi sie
kias! naujų rinkų. Tai su
daro rimtą pavojų Ameri
kos prekybai ir investmen- 
tams Azijoje ir Afrikoje.

Vakarų Europos trustai 
naudojasi taip vadinama 
“bendrąja rinka,” kuri su
teikia jiems galimybes ben
drauti pasaulinėje rinkoje 
ir tokiu būdu lenktyniauti 
su Amerikos trustais. Ne
pakanka to, kad tie Vakarų 
Europos monopolistiniai 
trustai paveržia Azijos ir 
Afrikos rinkas, bet kartu 
smarkiai veržiasi ir į pačią 
AmerĮką.

Sunku pasakyti, kaip A- 
merikos trustai galės atsi
laikyti prieš gerai paruoštą 
Vakarų Europos trustų 
bendrą veikimą. Kenedžio 
vyriausybė tuo klausimu 
rimtai susirūpino. Ji bijo 
griežtų tarp-trustinių var
žytynių ir nors kokio susi
pykimo su Vakarų Vokieti
ja, Francūzija ir Anglija.

Hit-1 trustai ten veržiasi.
Kaip matome, rimtos už 

rinkas varžytynės eina visu 
smarkumu. Kad kokios, tos 
važy tynęs gali privesti A- 
meriką prie ekonominės kri
zės prie bedarbių skaičiaus 
padidėjimo. O kadangi A- 
merika bijosi platesnės pre
kybos su socialistiniais kraš
tais, tai jos rinkos dar la
biau susitraukia.

Nelengva plieno darbininkų 
padėtis

Plieno darbininkų unijos 
prezidentas David J. McDo
nald andai pasakė, kad prieš 
1958 metus unija turėjo 1,- 
100,000 narių, o dabar tu
ri 905,000. Jis pripažino, 
kad plieno pramonėje nuo
latinių bedarbių yra apie 
300,000, kad dabar dirban
čiųjų yra 140,000 mažiau.J L ** -L "X V J V W Uia^lCAUj , O \ u r A (

negu buvo 1953 metais. veikti dar šiais metais.
Plieno pramonė dabar te

veikia 70 procentų pilno ga
lėjimo veikti. Pilnai dir
bančiųjų tėra tik pusė mili
jono, o kiti dirba tik po 
dalį laiko. Tai reiškia, kad 
ši pamatinė pramonė žymiai 
šlubuoja. Automatizac i j a 
taipgi išmeta nemažai dar
bininkų iš darbo.

Artinasi unijos su plieno 
kompanijomis sutarties ga
las. Atrodo, kompanijos 
geruoju nepasiduos, tai dar
bininkams teks streikuoti, 
kaip jie beveik prieš dvejus 
metus išstreikavo 116 die
nų, iki privertė plieno kom
panijas pasirašyti sutartį.

Rabinas šaukia gelbėti 
mirštančią religiją

“Didžiosios pasaulio reli
gijos miršta, nors aiškių 
mirties merdėjimų ir nesi
mato,” pareiškė rabinas Ar
thur Lelyveld, žymus žydų 
religinio veikimo vadovas.

“Religija jau nebėra efek
tyvi mūsų draugijoje jėga,” 
minimas rabinas teigia, nes 
ji nebėra priemonė kultū
riniam gyvenimui pakelti. 
Jis todėl smarkiai susirū
pinęs religijos ateitimi. Jis 
mano, kad religija turi per
siorientuoti, su žmonių gy
venimu sutapti, imtis atsa
komybę už gynimą žmonių 
laisvės ir taikos. Jeigu to 
nepadarys, sako rabinas, 
greičiau religija visai iš
nyks.

Rabinas Lelyveld todėl 
kviečia visus religijų vadus 
atnaujinti savo religiją, su
teikti jai naujo eleksyro, 
kad jinai išlaikytų merdėji
mo kančias ir atgimtų nau
joje dvasioje. Bet jis vei
kiausiai pasiliks- tyruose 
šaukiančiu pranašu. Kaip 
niekas nėra amžina, taip ir 
religija. Jinai gimė, gyve
no, o dabar paseno. J. G.

ŽINIOS IS LIETUVOS
NAUJA PREKYBINĖ 

ORGANIZACIJA
Besiplečiant Kaunui, ne

paprastai išaugo miesto 
M a i s t p r e k ybos tinklas. 
Šiuo metu šios organizaci
jos sistemoje veikia 330 
parduotuvių, paviljonų ir 
kioskų. Ypač mieste padi
dėjo duonos gaminių par
davimas. Šiuo metu per 
vieną parą iš duonos fab
rikų ir kepyklų į 94 parduo
tuves pristatoma apie 80 to
nų ducnos-pyrago gaminių. 
Mieste duona prekiauja 33 
specializuotos pardudotuvės, 
ir jų skaičius nuolat augs. 
Aišku, k a d vienai Maist- 
prekybos organizacijai jau 
sunku buvo kontroliuoti iš
augusios apimties duonos 
tinklą tikrinant kokybę 
asortimentą ir panašiai.

Atsižvelgiant į vis augan- niame Los Alamoso centre 
čiūs reikalavimus duonos budintis karininkas buvo 
prekybai ir darbo žmonių pritrenktas didžiulio netikė- 
pasiūlymus miesto vykdo
mojo komiteto iniciatyva 
steigiama nauja prekybos 
organizacija.

LTSR Ministrų Taryba 
patvirtino šią naują mies- 

i to prekybinę organizaciją, 
I kuri vadinsis “Kauno mies
to duonos prekyba.”

Maistprekybos direktorius 
J. Pacevičius ryšium su 

j naujos organizacijos steigi
mu papasakojo:

—Tai žingsnis į priekį 
gerinant darbo žmonių ap
rūpinimą duona ir jos ga
miniais. Dabar bus grei
čiau išplėstas duonos ir py
rago gaminių asortimentas, 
žymiai pagerės duonos užve- 
žimas į parduotuves, sustip
rės gaminių kokybės kont
rolė ir pirkėjų aptarnavi
mo kultūra. Nauja preky- 

! b i n ė organizacija , pradės

Pirmas mechanizuotas
ŠIAULIAI. — Vakarinia

me miesto pakraštyje pra
dėtas statyti pirminio žalių 
odų apdirbimo fabrikas. Pa
grindinis pastatas bus 175/ 
metrų ilgio ir 65 metrų plo
čio. Visus gamybos proce
sus numatyta mechanizuoti 
ir automatizuoti. Įmonė ap
doros per metus apie 7-8 
milijonus žalių odų.

Fabrikas stos rikiuotėn 
paskutiniame atėi n a n č i ų 
metų ketvirtyje.

Parkas Prie Dubysos
Ariogala. —Gražūs, vaiz

dingi Dubysos krantai ties 
Ariogala. Prie paupio skar
džio jau įrengta estrada, 
kurioje ruošiamos rajono 
dainų šventės, yra stadio
nas. Šiuo metu vėl vyksta 
darbai. Įrengiamas parkas. 
Jis sujungs miestelio cent
rinę aikštę su paupio šlai
tu. Tvarkomi takai, sodina
mi medeliai.

UKMERGĖS ŠALDYMO 
ĮRENGIMAI

UKMERGĖ. — “Vieny
bės” šaldymo įrengimų ga
mykla surinko tryliktą šal
dymo agregatą. Tai didelis 
įmonės kolektvvo pasieki
mas. Jis TSKP XXII su
važiavimo garbei buvo įsi
pareigojęs surinkti dvide
šimt penkis kompresorius. 
Tačiau sėkmingai vykstant 
darbui, kolektyvas nutarė 
padidinti šį įsipareigojimą 
ir surinkti dvidešimt penkis 
šaldymo agregatus. Į ag
regatą įeina kompresorius, 
kondensatorius, amon i a k o 
išgarinimo automatinė sto
tis ir kiti mazgai.

Įmonės kolektyvas pasiry
žęs viršyti ir padidintus įsi
pareigojimus.

Labai keista ir labai juokin
ga štai kas: Mūsų vyriausy
bė pasiuntė į Dominikonų Res
publikos vandenis karo laivy
ną, kad iš tos nelaimingos res
publikos išvaikyti brolius Tru
jillos. Bet kai Jie broliai bėgo, 
kur jie atsidūrė? Ogi mūsų 
Dėdės Šamo saulėtoje Florido- 
doje!
...... .—.... 'W'111 "11...... ....... ...........
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Moksllininko pokštai
Netoli Santa Fe miesto, 

buvusios ispanų vicekaralių 
rezidencijos, valdžiusių kaž
kada Meksiką, yra įsikūręs 
vienas didžiausių ameriki
nių atominių centrų — Los 
Alamosas. Tuo laiku, kai 
čia buvo pradėtos paminti 
pirmosios atominės bom
bos, šis miestas žemėlapiuo
se neegzistavo, jis Ąeturėjo 
oficialaus statuto, ( žodžiu, 
buvo “slaptas.” Amerikos 
vyriausybė jį norėjo ati
tverti nuo aplinkinio pasau
lio slaptumu. Los Alamoso 
gyventojai galėjoj siųsti ir 
gauti įvairią koresponden
ciją tik per cenzūrą, jų te
lefoninių pasikalbėjimų re
guliariai buvo klausomasi, 
visi mokslininkai buvo įdė- 

| miai sekami.
’ Į

Ir štai kartą registraci-

tumo. Jis, pasitraukęs tik 
keliom minutėm, sugrįžo ir 
čia pat prieš jį stovėjo at
viras plieninis seifas, ku
riame saugoma pagrindinės 
paslaptys. Seife gulėjo po
piergalis su užrašu “At
spėk, kas?” Saugumo tar
nybos pareigūnas drebėjo iš 
baimės. Kokiu būdu į šven
tų švenčiausią centro vietą 
pateko raštelis, ką visa tai 
reiškia? Vėliau pasirodė, 
kad šį pokštą iškrėtė jau
nas fizikas - teoretikas R. 
Feinmanas. Jam didelį ma
lonumą suteikdavo seifų už
raktų skaičių kombinacijų 
šifravimas, kuriuose buvo 
saugomi ypač svarbūs doku
mentai. Kėlias savaites pa
dirbėjęs prie šio užrakto 
šifro, Feinmanas ir atida
rė pagrindinį atominio cent
ro seifą. \

Minėtasis.', mokslininkas 
krėtė pokštus ir toliau. No
rėdamas įpykinti cenzorius, 
jis prikalbino žmoną, kad 
jam rašytų laiškus, suplė
šytus į šimtus gabaliukų. 
Suprantama,,.;, kad panašūs 
pokštai negalėjo nenervinti 
saugumo pareigūnų.

KRISLAI

šunis kardamas ant išlais
vintų Afrikos tautų, Chicagos 
kunigų laikraštis savo straips
niui uždėjo tokią antraštę: 
“Doleriai iš JAV; idėjos — iš 
USSR.” Girdi, tie kraštai pra
šo dolerių iš Amerikos savo 
ekonomikai sustiprinti, bet iš 
Tarybų Sąjungos “skolinasi” 
idėjas savo politiniam ir soci
aliniam gyvenimui tvarkyti.

Taip, žinomą, nėra. Afri
kiečiai tvarkosi patys kaip iš
manydami. Jie idėjas 
naši” iš visur, . — 
pūtį daugiau iš 
pasaulio, nes tos idėjos paly
ginti naujos, idėjos su viltimi 
ir ateitimi. Merdintis kapita
lizmas idėjiniai niekam nieko 
nebegali duoti. Tai ir viskas. 
Už tai afrikiečius barti nerei
kėtų. .'i

skoli- 
gal tik tru- 
socialistinio

So. Bostono menševikų ga- 
zieta griežtai tvirtina, kad iš 
V. Vokietijos atgimusio mili- 
tarizmo n ė mažiausio pavo
jaus nėra nei Suomijai, nei 
Tarybinei Sąjungai. Tai esąs 
gryniausias < Chruščiovo prasi
manymas.

Tas tik parodo, kad to laik
raščio redaktoriai sugrįžo prie 
savo senosios Vieros: prie vo
kiškojo militarizmo garbinimo. 
Kas jame mato pavojų, tas 
nusideda menševikų tikėjimui.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Mineola, L. L, N. Y. — 

Rasti nužudyti Pteter Gre
go vas, jo žmona ir trys sū
nūs. Policija ieško Mikės 
Ivanovo, nužudytos Vero
nikos Gregorovienės bro
lio, kuris Prieš 11 dienų pa
bėgo iš Islip silpnapročių 
ligoninės.

Chicago. — Vidurinėse 
ir dalinai Pietinėse valstijo
se buvo didelė sniego aud
ra.. Vietomis privertė iki 
trijų pėdų storumo.

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos karo laivas “Ura
nas” buvo Rytų Vokietijos 
vandenyse. Rytų Vokietijos 
karo' laivai jį išvijo.

New London, Conn. — 
Sulaukusi 76 metų amžiaus 
mirė buvusi filmų artistė 
Elsie Ferguson.

Varšuva. — New Yorko 
valstijos kongresmanas Ja
cob Javits, respublikonas, 
išvyko į Maskvą.

Bolzano, Italija. — Tiro
lio austrai vėl pradėjo 
sprogdinti tiltus ir terori
zuoti italus valdininkus.

Ankara. —Generolas Ino- 
nu jau sudarė Turkijos mi
nistrų kabinetą.

Paryžius. •— Euro p o s 
Common Market sąjunga, 
kurią sudaro šešios valsty
bės, rengiasi Pakelti muitą 
ant įvežamų JAV prekių.

New Delhi. — Indija, ku
ri iš JAV pirkdavo apie 2,- 
000,000 aliejaus, pranešė, 
kad ji pirks kitur, jeigu ne
bus numąžiųta kaina.

i ;J-Li——t-----

Sako, kad Vakarai 
dar nesusitarė

' Londonas. — Korespon
dentas Drew Middleton ra
šo: “NATO nariai vis dar 
toli nuo susitarimo Berlyno 
klausime”. Jis nurodo, kad 
griežčiausiai laikosi, tai Va
karų Vokietijos valdovai, 
kurie jėga nori pasigrobti 
Rytų Vokietiją.

Francūzijos valdžia susi
kalba su Vakarų Vokietija, 
bet žmonės sako: “Mus no
ri sukimšti į vieną tvartą 
su tigrais — vakarų vokie
čiais”.

Anglijoje vis daugiau 
mokslininkų ir valdininkų 
Prieina išvados, kad esant 
atominiams ginklams karai 
darosi jau negalimi.

Po miestą pasidairius
Pranešama, kad iš Tary

bų Sąjungos bus gauti 9 
nauji filmai, be kitų, “Kario 
baladė”, “Atmenamas pava
saris” ir kiti. Bus gauta fil
mų ir iš Čekoslovakijos.

Tarybų Sąjunga ima ke
lis filmus Hollywoode 
gamintus, jų tarpe: “The 
Brave One”, “Little Boy 
Lost”, “War and Peace”, 
“The Rainmaker” ir kitus.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos priešmetinls su
sirinkimas jvyks gruodžio 2 d. vi
siems žinomoj vietoj, 2219 W. Pratt 
St., 2 vai. dieną. Visi nariai pri
valo dalyvauti, nes turėsime bal
suoji Centro komitetą. Taipgi turė
sime išrinkti kuopos valdybą 1962 
metams, ir 6-tos apksrities konfe
rencijos delegatai pateiks raportą 
šiame susirinkime. Svarbu visiems 
Kuopos sekretorius P.Paserskis.

ELIZABETH, N. J.

Filmai iš Lietuvos bus rodomi 
sekmadieni, Gruodžio-Dec. 3 d., pra
džia 3 vai. dieną (pirmesniame pra
nešime nebuvo pažymėta pradžia). 
Vieta 408 Court St. A. Skairius.

Dėl L. Prūseikos 
paminklo pastatymo

Lapkričio 19 d., minint 
M.K. Čiurlionio 50 metų su
kaktį nuo jo mirties, buvo 
iškeltas k 1 a u s i m as, kad 
mums, niujorkiečiams lie
tuviams, reikėtų susirūpin
ti, reikėtų parinkti aukų 
Leonui Prūseika paminklui 
pastatyti.

Tam tikslui buvo išrinkti 
du asmenys: Juozas Kai
rys, senas L. Prū s e i k o s 
draugas, ir Povilas Venta. 
Per juodu tenka priduoti 
paminklui aukas, o jiedu 
pasiųs ten, kur reikia.

Tuojau po mitingo-pobū- 
vio J. Kairys sakė, kad jis 
jau ten pat gavo $21.

Aišku, čikagiečiai, kurie 
įkūrė komitetą paminklo 
statymo rūpinimuisi, turėtų 
viešai paskelbti, koks tas 
paminklas numatomas, kiek 
jis maždaug lėšuos.

Darbą tenka dirbti visais 
galimais būdais. Ns.

Įdomus atidengimas
M. K. Čiurlioniui pagerb

ti ir 50 metų sukakčiai nuo 
jo mirties paminėti mitinge 
(lapkr. 19 d. “Laisvės” sa
lėje) pirmininkaujanti Ieva 
Mizarienė iškėlė vieną įdo
mų dalyką.

Ji sakė, kad sumanymą 
šiam kultūriniam pobūviui 
įvykdyti padarė LMS sekre
torė Mildreda Stenslerienė. 
Kaip žinia, Mildreda yra gi
musi ir augusi Amerikoje. 
Abidvi jiedvi su LMS pir
mininke I. Mizariene, kuri 
taip pat yra gimusi ir au
gusi Amęrikoje, kruopščiai 
darbavosi, kad šis kultūri
nis pobūvis būtų sėkmingas.

Ką tai reiškia? '
Tai reiškia, kad Ameriko

je gimusieji lietuviai rūpi
nasi tęsimu ir populiarini
mu tų darbų, kuriuos Lietu
vos kultūros pilioriai, tokie 
kaip M. K. Čiurlionis, atli
ko.

Tai reiškia labai daug, 
nes parodo, jog ir mūsų 
naujoji karta tęsia ir tęs 
gražiąsias lietuviškas tradi
cijas Amerikoje!

Padarymui šio pobūvio 
sėkmingu ir įdomiu, be kitų, 
gražiai pasidarbavo ir daili
ninkas Robertas Feiferis, 
gimęs tais, metais, kuriais 
M. K. Čiurlionis mirė.

Pobūvis buvo labai įspū
dingas. Jame svečiu daly
vavęs vienas iš Lietuvos 
pasakė:

—Tai mitingas, kokio ga
lėtume tikėtis tik Vilniaus 
universiteto salėse! Ns.

Dovana “Laisvei”
Andrew Griniaila, Hart

ford, Conn., padovanojo 
“Laisvei” vieną Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrą $25 
vertės ir “Laisvės” koope
ratyvo du šėrus $10 vertės.

“Laisvės” personalas už 
tai jam taria nuoširdžią Pa
dėką.

J. G.

BROOKLYN, N. Y.

šių metų lapkričio 28 dieną sukanka 11 metų, 
kai mirė mano mylimas vyras

Charles Peters (Petraitis)
Lai būna jam rami amžinybė.

Visuomet jo liūdžiu.

ANNA PETERS, žmona

Maspeth, N. Y.
SERGA

Sunkiai susirgo masPe- 
thietė A. Kunevičienė. Ji 
buvo išvežta į ligoninę, bet, 
sakoma, šiomis dienomis iš 
ten grįžta.

Draugė Kunevičienė — 
Moterų klubo narė, mūsų 
pramogų lankytoja. Kaip 
gaila, kad mums nieks 
anksčiau nepranešė apie jos 
susirgimą ir ligoninę, ku
rion ji buvo nuvežta. Dėl to 
negalėjome parašyti laik
rašty.

A. Kunevičienės adresas: 
55-62 64th St., Maspeth, 
N. Y.

Linkime draugei Kunevi
čienei sėkmingai ir greit Pa
sveikti.

Mirė
Mary Žilinskienė, gyve

nusi 28 Brookwood St., E. 
Orange, N. J., mirė šešįįl 
dienį, lapkričio 25 d. Pašar
vota Matthew A. Buyus 
(Bujausko) šermeninėj 426 
Lafayette Ave.

Laidos Trečiadienį 29 d. 
Iš šermeninės išlydės 10 vai 
Laidotuvių vieta dar neži
noma.

Liūdesyje liko vyras Jo
nas, dvi dukterys ir du 
anūkai.

Velionė buvo “Laisvės” 
skaitytoja.

Prie JakščiŲ auksinio 
jubiliejaus

“Laisvės” nr. 93, praneši
me apie Motiejaus ir Mar
celės Jakščių vedybinę 50 
metų sukaktį, netiksliai li
ko nepaminėti Marcelės gi
minaičiai Vincas ir Marijo
na Kazlauskai, atvykę po- 
kylin, iš Penn, Pa. ' / *

Taip' pat buvo planuota 
pažymėti, bet rąste liko 
pražiūrėta, jog Jubiliatas 
Motiejus Jakštys turi čia 
nat Ozone parke gyvenantį 
brolį Praną, LDS 13-osios 
kuopos finansų sekretorių. 
Brolis Pranas ir jo žmona 
Ona, dažna svarbiųjų lietu
vių sueigų lankytoja, daly
vavo šioj puotoje. Jiedu ju
biliatus apdovanojo gėlėmis 
ir kitomis vertingomis do
vanomis.

Atsiprašau visus, kuriuos 
šie praleidimai palietė.

D-e
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NUOŠIRDI PADĖKA
Jakščiai širdingai dėkoja 

visiems giminėms ir drau
gams už atsilankymą ir 
dovanas. Su meile visiems 
visuomet prisimins jūsų 
draugiškumą. J

F. Paulsen, 71 metų anj? 
žiaus, kuris buvo Roosevel- 
to ligoninėje, . persiPiovė 
rankų rieselius, iššoko pro 
langą ir užsimušė.

Italų laivas “Leonardo da 
Vinci” atgabeno į New 
Yorką 17 pundų vilnos. Kas 
tai ją pavogė. Vilnos vertė 
$30,000.

J




