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KRISLAI |
Pasinaudokite proga!
Su geriausiais linkėjimais! 
Kai svyravimas neapsimoka. 
Drąsūs profesionalai.
Po 13 metų.
Galvojančių katalikų balsas. 
JPoeto širdis ir blaivus protas.

— Rašo A. Bimba —

Mūsų mieloji veikėja kali- 
fornietė Ksavera Karosienė i 
jau sugrįžo iš ilgos kelionės. 
Matė daug, apvažiavo daug, 
patyrė daug. Praėjusi šešta- ■ 
dienį ji jau davė Brooklyne 
įdomų pranešimą.
\ Kcl mūsų apylinkę viešnia 
apleis, dar trejetas kolonijų ' 
turi progą išgirsti jos praneši-! 
mą.

Spalio 11 d., trečiadienį, ji 
lankysis Philadephijoje. Na, 
o šeštadienį, spalio 13 d., ji! 
kartu su Jonu Grybu vyksta į 1 
Binghamtoną, iš ten, ant ryto
jaus, — į Rochester}, kur ren
giamas filmų rodymas ir ban
ketas.

Puiki proga šių kolonijų lie
tuviams susitikti su viešnia -r 
pasiklausyti jos įspūdžių iš 
minėtos kelionės!

“Laikas liautis atomų karu

Po visą kraštą plinta gan
dai, kad .premjeras Chruščio
vas esąs užkvietęs prezidentą 
Kenedį atvykti į Maskvą pasi
tarimui.

Gerai būtų, kad šitie gandai 
pasitvirtintų. Visi taikos ir 

■gerų santykių šalininkai iš šir
dies palinkėtų prezidentui lai- 

> mingos kelionės.
Tegu važiuoja, tegu tariasi. 

Kai kalbasi, tai nesimuša. . .

Dabar jau aišku, kad pre
zidentas Kenedis padarė klai
dą, iš karto griežtai nepaim- 
damas už pakarpos Mississip
pi valstijos rasistų. Vis tiek 
prisiėjo armiją pasiųsti. Kai 
tik pakvaišęs rasistas guber
natorius Barnett pasišiaušė, 
reikėjo pasiųsti jėgų jo suval
dymui. Gal būtų buvę iš
vengta kraujo praliejimo.

Kaip ten bebūtų, preziden
tas vėliau susiprato ir rasistus] 
suvaldė. Už tai jį sveikina ir 
pažangus anglų kalba laikraš
tis “The Worker.”

Reikia, kad Mississippi pa
moka nebūtų pamiršta. Visos 
pietinių valstijų mokyklos tu
ri būti lygiai atdaros visiems 
vaikams — baltiems ir juo
diems. Rasinės diskriminaci
jos gėda turi baigtis.

štai mano rankose istorinės 
svarbos dokumentas. Jį pasi
rašo keli šimtai įžymių profe
sionalų, kurių tarpe nemažai
ir protestantiškų kunigų.

Tai peticija Jungtinių Vals
tijų prezidentui. Joje šitie 
drąsūs ir protingi profesiona
lai ragina prezidentą liaudis 
Komunistų partiją persekioti, 
tuojau sulaikant McCarran ir 
Smith aktų vykdymą.

Šita peticija buvo plačios 
delegacijos nuvežta Washing- 
tonan ir įteikta prezidentui.

Reikia tikėtis, kad preziden
tas Kenedis nenumos ranka į 
peticijos autorių balsą. Jų bal
sas yra demokratijos balsas.

Šiomis dienomis didžioji Ki
nija paminėjo tryliktą išsilais
vinimo metinę. O, rodos, dar 
tik vakar tą milžinišką kraštą, 
tuos šešis šimtus milijonų žmo
nių plėšė savieji išnaudotojai 
ir užsieniniai imperialistai.

Dabar laisva kinų tauta sta
to socializmą. Niekas iš to 
.kelio jos nebeišvers.

A Kelias nelengvas ir netrum
pas. Ims laiko. Reikės mil-

(Tąsa 6-tam pusi.)

grasinti.”-.
Maskva. — Tarybų Są

jungos valdžios organas 
“Izvestija” rašo, kad Va
karuose skleidžiamos pasa
kos, būk karas dėl vakari
nio Berlyno gali būti “tik 
lokalinis”, o JAV gynybos 
sekreto r i u s McNamara, 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos kare dėl Berlyno varto
tų ir atominius ginklus.

“Izvestija” rašo, kad tai 
nesąmoningas tvirtinimas 
generolų M. Taylorio ir L. 
Clay, būk karas dėl Berly
no būtų tik “lokalinis-vieti- 
nis”, arba “mažasis karas”. 
Dienraštis rašo, kad jis 
pavirstų pasauliniu — vis
ką naikinančiu karu.

Kas dėl grąsinimų, tai 
“Izvestija” rašo: “Geriau 
bus, jeigu JAV gynybos

JAV apsiginklavimo išlaidos 
ir karinės bazes užsienyje

Washingtonas. — Eilė 
žurnalų paskelbė, kad šie
met Jungtinės Valstijos 
tiesioginiam apsiginklavi
mui išleidžia $52,600,000,- 
000. Naujų ginklų gamybai 
skiriama 15,400 milijonai 
dolerių. Kiti pinigai išlei
džiami ginkluotųjų jėgų 
užlaikymui, atominių gink
lų gaminimui ir užlaikymui 
karinių bazių kitose šalyse.

Sausumos armiją sudaro 
1960,000 vyrų, kurie organi
zuoti į 16 divizijų. Karo jū
rų laivyne yra 765,000 žmo
nių ir veikloje 862 laivai, o 
apie pora tūkstančių laivų 
dar yra laikoma rezerve. 
Karo orlaivyne randasi 
868,000 karininku ir lakū
nu, o pirmoje eilėje 15,500 
lėktuvų. Marininkų y r a 
190,000, kurie sudaro tris 
korpusus.

Jungtinės Valstijos turi 
su 46 šalimis karo sutartis. 
Jos yra Tolimuose Rytuose 
prieSEATO ir kt. karinių 
sąjungų, priklauso 13 vals

HoIIandai traukiasi 
iš V. N. Gvinėjos

HJollandija. — Spalio 1 d. 
Hollandija oficialiai pasi
traukė iš Vakarų Naujo
sios Gvinėjos, kur ji vieš
patavo per 350 metų. Kaip 
buvo susitarta: šalies tvar
kymą perdavė Jungtinių 
Tautų žmonėms, o 1963 me
tais kraštas jau bus atiduo
tas Indonezijai.

Vakarų Naujoji Gvinėja 
užima 151,000 ketvirtainių 
mylių, bet gyventojų yra 
tik apie 800,000. Šalis gam
tiniai turtinga.

Saigonas. — Vietnamo 
valdžios karininkai sako, 
kad jie, su JAV malūnspar
nių pagalba, užmušė 56 par
tizanus.

“Izvestija”
sekretorius, Pentagono ir 
NATO vadai susilaikys nuo 
grasinančių kalbų, kurio
mis jie nieko negali nugąs
dinti raketų veikimo gady
nėje... Laikas jiems atsi
minti, jog Varšuvos apsi
gynimo sąjunga turi pa
kankamai jėgų sutrėkšti 
bent kokį agresorių pasikė
sinimą”.

“Izvestija” rašo, kad Ta
rybų Sąjunga norėjo ir no
ri bendrai su Vakar ų 
valstybėmis baigti Antrojo 
pasaulinio karo, palikimą: 
sutvarkyti vakarinio Ber
lyno reikalus ir pasirašy
ti su Vokietijomis taikos 
sutartį. Bet Vakarai, turi 
atsimintų kad TSRS kant
rybė gali baigtis ir tada tie 
reikalai gali būti ir be Va
karų sutvarkyti.

tybių. Ten JAV turi 53 pir
mos rūšies bazes, kur ran
dasi 248,000 vyrų, tūkstan
čiai lėktuvų ir apie 300 ka
ro laivų. Dabartiniu metu 
daugiausiai dėmesio krei
pia į Pietų Vietnamą, Tai
landą, Šiaurės Korėją ir 
palaikymą Čiang Kai-šeko.

Lotynų Amerikoje JAV 
turi sutartis su 19 valsty
bių. Jungtinės Valstijos jas 
mobilizuoja prieš Kubos 
respubliką ir seka įvykius 
Gvianos respublikoje.

Europoje ir Artimuose 
Rytuose JAV turi karo su
tartis su 14 valstybių. Ten 
veikia NATO ir CENTO 
karinės sąjungos. Vienuoli
koje užsienio šalių JAV 
turi 79 pirmos eilės karo 
bazes, kuriose randasi 446,- 
000 kareivių, lakūnų ir kitų 
militarinių jėgų. Apart jų, 
JAV dar laiko savo garni
zoną vakariniame Berlyne.

Kitos JAV militarinės jė
gos randasi namie, pasta 
ruoju laiku jos koncentruo
jamos į pietines valstijas.

Pietų Vietname 
vyksta kovos

Saigonas. — Anglų ko
respondentai praneša, kad 
Pietų Vietname, ypatingai 
Mekongo upės srityje., eina 
labai žiaurios kovos.

Upės slėnyje gerai dera 
ryžių pasėliai. Žemdirbiai 
bando juos suimti ir grū
dus slėptų nes Vietnamo 
valdžios žandarai ir karei
viai užpuola ir atima, žem
dirbiams gelbėja partiza
nai.

Valdžios kareivius ir žan
darus pristato JAV lakūnai 
malūnsparniais ir marinin- 
kai nedideliais laiveliais.

Washingtonas. — Liepos 
mėnesį JAV gimė 366,000 
kūdikių.

JAV veikla prieš 
Kubos respubliką

JAV komunistai apie įvykius 
Mississippi valstijoje

v Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
informavo savo talkininkes 
iš Lotynų Amerikos, NATO 
ir kitas, kad jeigu jų laivai 
gabens reikmenis į Kubą, 
tai tiems laivams nebus leis
ta sustoti JAV prieplauko
se ir pasiimti prekių, kada 
jie grįš iš Kubos.

JAV vyriausybei yra ži
noma, kad per kelis mėne
sius į Kubą atplaukė 85 lai
vai iš socialistinių šalių, 
185 iš neutrališkų ir 169 iš 
Jungtinių Valstijų talki
ninkių šalių.

I

Daugelis užsienio diplo
matų mato taikai pavojų iš 
JAV veiksmų, nes jos nėra 
karo padėtyje su Kuba, 
tuo gi kartu pačios ir iš sa
vo talkininkių reikalauja 
“smaugti Kubą ekonomi
niai”, o embai’go nesuderi
namas su tarptautinėmis 
teisėmis.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Ketvirtadienį i atvyko Ku
bos prezidentas Osvaldo 
Dorticos Torrado. Numato
ma, kad jis duos skundą 
Jungtinių Tautų asamblė
jai prieš JAV agresyvę po
litiką.

Londonas. — Anglija ne
turi įstatymo, pagal kurį ji 
galėtų uždrausti savo ai- 
vams gabenti reikmenis į 
Kubą, bet valdžia pasiža
da daryti viską, kad pagel
bėtų Jungtinių Valstijų po
litikai.

Oslo. — JAV reikalauja 
Norvegijos laivų sąjungos, 
kad jos laivai nieko nega- 

ibentų į Kubą ir iš Kubos. 
! Sąjungos valdyba sako, 
kad jos laivai gabena tik 
dėl civilinių žmonių reik
menis.

Lietuvoje lankėsi 
Smalsčio dukra

Vilniaus “Vakarinės nau-. 
jienos rašo:

Jau kuris laikas Tarybų 
Lietuvoje vieši lietuvių re- 
voliucionieri aus Jurgio 
Smalsčio duktė Jurgita 
Smolski su sūneliu. Viešnia 
gyvena Belgijoje ir dėsto 
vienoje pedagoginėje mo
kykloje. prancūzų kalbą ir 
istoriją.

Jurigta Smolski aplankė 
savo tėvo gimtinę — Rokiš
kį, čia kalbėjosi su jos šei
mą pažinojusiais žmonė
mis.

Vilniaus V. Kapsuko var
do universiteto pakviesta, 
viešnia čia skaitė paskaitą 
apie kai kurias belgų lite
ratūros problemas.

Maskva. — TSRS įsakė 
JAV ambasados atašei ka
pitonui R.D. Smithui tuo
jau išvažiuoti. Kaltinamas 
šnipinėjime. '

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis įsakė užda
ryti JAV uostus Tarybų 
Sąjungos laivams. Žinoma, 
tai tik “simboliškas žes- 
tas”, nes ir taip TSRS lai
vai neatplaukia į JAV prie
plaukas.

Atėnai. — Graikijos lai
vų savininkų sąjunga pasi
žadėjo laikytis JAV nusi
statymo linkui Kubos.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė informavo JAV 
ambasadorių, kad jos lai
vai negabens prekių į Kubą 
ir ji neves prekybos su Ku
ba. Bet Prancūzijos i? Ku
bos prekyba buvo labai 
menka, nes 1961 metais ji 
siekė tik $11,700 vertės.

New Yorkas. — Hearsto 
laikraščiai veda kurstymą 
prieš Kubą ir TSRS. Jie ra
šo: “Tarybų Sąjungos žve
jų laivai išgaudo Karibų 
jūroje ir Meksikos įlankoje 
žuvis ir sudaro JAV žve
jams pavojų”.

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Adolfas Lopez 
Mateos sako, kad ' Lotynų 
Amerikos valstybės neturi 
pareigų palaikyti Jungtinių 
Valstijų užkariamą Mon
roe doktriną. Jis sako, kad 
Kuba nesudaro taikai pa
vojaus Amerikos kontinen
te.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos premjeras H. Lima pa
reiškė: “ Brazilija nerems 
Jungtinių Valstijų baudžia
mųjų veiksmų prieš Kubą 
tik todėl, kad ji turi skirtin
gą santvarką, negu kitos 
Amerikos valstybės... Bra
zilija reiškia savo solidaru
mą su Kubos respublika 
gerbdama principą, kad 
kiekviena šalis gali pasi
rinkti sau santvarką.”

Baigėsi 8-riy mėty 
streikas

Sheboygan, Wis. — Po 
8-rių metų baigėsi automo
bilistų darbininkų streikas 
prieš Kohler Co. Jie su
streikavo 1954 m. balan
džio 5 dieną.

Darbininkai prikl aušo 
United Auto Workers 833 
lokalui. Streikavo virš 2,00 
darbininkų.

Dabar kontraktas pasira
šytas vieneriems metams 
laiko. Pasirašant kontraktą 
abi pusės paliko National 
Labor Relations b o r-d u i 
spręsti apie priėmimą pirm 
streiko pašalintų darbinin
kų atgal į darbą ir sumokė
jimą užvilktų algų.

Washingtonas. — Spalio 
15 d. atvyks Alžyro liau
dies vadas Ben Bella j JAV.

Washingtonas.. — JAV 
federalinės valdžios civili
nių tarnautojų yra 2,512,- 
200.

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Komunistų 
partija išleido pareiškimą 
dėl įvykių Mississippio vals
tijoje. Partija apibūdinus 
juos, sako:

“Mes remiame. Jungtinių 
Valstijų federalinės vy
riausybės įsikišimą apgyni
mui konstitucijos ir nuslo
pinimui pietiečių sukilimo. 
Mes pilnai remiame prezi
dento Kenedžio žygį šiuo 
reikalu...”

Partija išreiškia apgai
lestavimą, kad JAV federa
linė yyriausybė per ilgai 
delsė ir leido krizei išsiplės
ti.

Komunistų partija sako, 
kad tai tik pradžia kovos 
prieš dešiniųjų ir reakci
ninkų veiklą ne tik pietuo

Naftos liekanos pavojingai 
užteršia jūrų vandenį

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Balandžio mėnesį įvyko 

40-ties šalių konferencija, 
kurioje buvo’- svarstoma:- 
kaip pašalinti naftos lieka
nų žalą.

1961 metais tankeriai. 
pergabeno 500,000,000 tonų 
naftos. Po to, kaip nafta 
būna pristatyta ir iš tanke- 
rių ištraukta, tankerio dug
ne lieka tirščių-liekanų. 
Tankerių įgula tas liekanas 
išplauna į jūrą. Naftos lie
kanos naikina žuvis, paukš
čius ir teršia vandenį.

Pasirodo, kad vien Ang
lijos pakraštyje virš pusė 
milijono paukščių mirė ba
du, nes naftos liekanos ap
lipo jų sparnus ir paukščiai 
negalėjo pasikelti. Naftos 
liekanos naikina vėžius ir 
kitas žuvis.

Konferencijoje buvo nu
tarta uždrausti naftos lie

Ir mažo ji Andora 
turi bėdų

Paryžius. — Pirėnų kal
nuose, 7,000 pėdų aukštyje 
virš jūrų lygio, tarp Pran
cūzijos ir Ispanijos, nuo 
1278 metų, yra “nepriklau
soma” Andoros valstybėlė.

Ji užima tik 191 ketv. 
mylių ploto ir turi 7,000 gy- 
veintojų. Renkasi savival- 
dybą iš 24 narių, o vyriau
siu valdovu yra katalikų 
vyskupas. Verčiasi avių 
auginimu ir “šmugeliu” 
reikmenų per Prancūzijos- 
Ispanijos sieną.

Dabar kilo klausimas 
priimti ir ją į European 
Common Market sąjungą 
ir tuo reikalu susivaidijo 
F'rancūzija ir Ispanija. Tų 
nesutikimų rezultate Ispa
nija uždarė sieną į Andorą.

Barcelona. — Laike ura
gano buvo užmušta 374 
žmonės.

se, bet visoje šalyje, kurie 
išstoja prieš liaudies demo
kratines laisves.

Komunistai nurodo, kad 
JAV federalinė vyriausybė 
privalo taip veikti, kad pie
tinėse valstijose negrų jau
nimui atsidarytų aukštes
nių mokyklų ir universite
tų durys, kad būtų jiems 
užtikrinta saugios s ą 1 y- 
gos, idant jie galėtų nevar
žomai mokytis.

Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų buto komitetai 
susitaikė, kad per metus 
Jungtinės Valstijos skirtų 
užsienyje savo talkininkių 
pagalbai $3,928,000,000. Tai 
$826,300,000 mažiau, kaip 
prezidentas Kenedis siūlė.

kanas plauti Baltijos ir 
Šiaurinėje jūrose, ir už
drausta jas išplauti per 100 
mylių nuo kraštų: Raudo
nosiose ir Viduržemio jū
rose, taipgi Jungtinių Vals
tijų ir Kanados vandenynų 
pakraščiuose. Tarybų Są
junga ir Rumunija susitarė 
apvalyti Azovo ir Juodąją 
jūras nuo nafta teršimo.

Dabar ieškoma būdų: 
Numatoma, kad tam tikslui 
bus vartojami seni tanke
riai, į kuriuos išplaus naf
tos liekanas, o tie tankeriai 
jas turės pašalinti.

San Francisco, Qalif. — 
Dr. E. Teller, atominių 
bombų specialistas, sako, 
jog Jungtinių Valstijų ato
minių bombų bandymai 
Ramiajame vandenyne ne
buvo pasekmingi. Jis mano, 
kad TSRS atominiais gink
lais yra galingesnė už JAV.

Philadelphia, Pa.
NEPAPRASTA VIEŠNIA, 
NEPAPRASTA PROGA

Pas mus į Philadelphiją 
atvyksta kadaise buvusi fi- 
ladelphietė, dabartinė kali- 
fornietė įžymi veikėja Ksa
vera Karosienė. Ji tik spa
lio 4 dieną sugrįžo iš Lietu
vos. Ten ji dalyvavo teisme, 
kuris nuteisė karo metu 
Lietuvoje siautėjusių žmog
žudžių gaujų narius. Ji taip 
pat dalyvavo taikos sąskry
džiuose Japonijoje, Anglijo
je, Indijoje ir kitur. Ir vi
sur ji pasisėmė daug svar
bių įspūdžių.

Ir štai dabar šitos bran
gios, malonios viešnios įspū
džių išklausymui yra ruo
šiamos masinės prakalbos. 
Jos įvyks jau šitą ketvirta
dienį, spalio 11 dieną, salėje 
715 North 6th St. Prasidės 
7:30 vakare. Visi širdingai 
kviečiami.

Rengėjai
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“Artimieji toliai
--------—--------TFT

•)*)

y Tokiuo pavadinimu neseniai Vilniuje išėjo daugiau 
kaip 400 pusi, knyga, kurią parašė poetas ir literatū

ros mokslininkas prof. B. Pranskus - Žalionis.
“Artimieji toliai”—memuarinė knyga. Tai poeto- 

rašytojo ir kovotojo ligi 1923 metų pergyventų įvykių, 
nueito kelio nušvietimas.

Knyga išėjo labai tinkamu laiku,—B. Pranskus-Ža- 
lionis š. m. spalio 11 d. mini savo 60 metų sukaktį. Dau
giau: jis iš tikrųjų šiemet mini ir 40 metų sukaktį, kai 
pradėjo reikštis literatūroje.

Galime dar pridėti: šiemet sukanka 40 metų, kai 
Vacius žalionis pradėjo bendradarbiauti JAV lietiuvių 
pažangiojoje spaudoje. Ilgai jis mums bendradarbiavo, 
rašė eilėraščius ir straipsnius. Rašė jis “Laisvei”, rašė 
“Vilniai”, rašė “Darbininkių Balsui”, rašė ir “Darbinin
kų kalendoriams”, kuriuos mes kadaise leidome.

Tuo būdu B. Pranskus-Žalionis šį mėnesį gali 
jaustis labai pakilia nuotaika, pasitenkinęs, nes jo nu
veikti darbai yra dideli, vertingi, jo vardas puikiai ži
nomas ne tik Lietuvoje, o ir užsienyje, kur tik gyvena 
lietuvių.

‘Artimuosius tolius” šiuos žodžius rašąs su pamė
gimu perskaitė per du vakarus—skaitėsi, kaip roma
nas, nes parašyti lengvai ir įdomiai, su beletristiniais 
elementais.

Kas gi B. Pranskus-Žalionis? Tai ne tik poetas, ne 
tik literatūros mokytojas, ne tik profesorius. Kilęs pa
siturinčio valstiečio šeimoje (netoli Vilkaviškio), jis 
jau gimnazijos metu įsijungė į revoliucinį judėjimą. 
Pirmojo pasaulinio karo laikotarpį jis gyveno ir mokė
si Voroneže. Grįžęs iš ten, įstojęs į Marijampolės reali
nę gimnaziją, ją baigė.

Dar gimnazijos laikais jis dėl revoliucinės veiklos 
buvo areštuotas, muštas, kalintas. Jis Kauno sunkiųjų I 
darbų kalėjime sėdėjo vienoje kameroje su Petru Var
kaliu, revoliucionierium, nuteistu mirtim

Jis buvo partijos pasiųstas į Karaliaučių dirbti 
prie lietuviškos spaudos, bet greit buvo areštuotas, ka
lintas ir iš ten deportuotas atgal į Lietuvą. Tuomet par
tija pasiuntė jį į Maskvą Vakarinių tautu mažumų unL 
versitete, kur mokėsi nėmaža lietuvių, dėstyti lietuvių 
kalbą. Su tuo ir baigiasi jo atsiminimų knyga; jis žada 
parašyti antrąjį jos tomą, kuriam bus nušviesti tolesni 
jo keliai, 1947 metais parvedę į Lietuvą.

Pabrėžtina, kad retai kuriam kitam šių dienų lietu
viui rašytojui-kovotojui teko asmeniškai susipažinti ir 
kartu veikti su tiekų įžymiausių mūsų tautai žmonių- 
revoliucionierių. su kieku jis susipažino ir kartu ilgiau 
ar trumpiau veikė. Primintina: Julius Janonis. V. Kap
sukas, Z. Angarietis, J. Greifenbergeris, K. Požėla, E. 
Tautkaitė. P. Glovackis, J. šepetys, L. šapyra, St. Matu
laitis, ir daugelis, daugelis kitų. Su A. Sniečkum, da
bartiniu LKP pirmuoju sekretorium, B. Pranskus kar
tu mokėsi Žaliosios valsčiaus pradžios mokykloje, vėliau 
gimnazijoje Voroneže.

Visa tai, be abejonės, darė ir tebedaro ipatįPrans- 
kii didesnę ar mažesnę įtaką, visa tai darė jį žmogumi, 
vertu to vardo.

Karolis Požėla 1922 metais jam patarė savo eilėraš
čius siųsti į mūsų spaudą Amerikoje. Jis siuntė ir ne
kantriai laukė, ar gavome, o jei gavome—ar spausdinsi
me. Mes gi savo ruožtu, gavę tokį bendradarbi, kaip ta
lentingasis B. Pranskus, džiaugėmės ir juo didžiavomės.

“Artimieji toliai”—netik eilinė memuarinė knyga. 
Ne ! Tai kartu ir literatūrinis veikalas, labai daug padė
siąs ypatingai jaunam skaitytojui suprasti praeitį ir 
geriau įvertinti dabartį.

Būtu gerai, kad šio veikalo juo didesnis egzeimplio- 
rių skaičius pasiektų ir užsienyje gyvenančius lituvius.

I— o —
B. PRANSKUS - ŽALIONIS — PROLETARINIS 

POETAS. Ką jis ligi šiol eilėraščiais kūrė, daugiausiai 
vis buvo apie darbininkų bei smulkiųjų valstiečių ktovas 
už šviesesnį gyvenimą ir naują rytojų. Prieš karą, kaip 
jau buvo sakyta, jis rašė Amerikos lietuvių pažangiajai 
spaudai. Minsko “Raudonajam artojui”, “Kibirkščiai”, 
“Priekalui” (pastarojo jis buvo ir redaktorius) ir Lie
tuvos pogrindžio spaudai.

1932 m. Minske buvo išleistas jo eilėraščių rinkinys 
“Audringosios jėgos”, gi 1959 metais Vilniuje buvo iš
leistas kitas eilėraščių rinkinys—“Į ateitį šviesią”. Čia 
telpa reikšmingas, jaudinantis eilėraštis “Sugrįžimas” 
—pasakojimas, kaip po apie 37 metų poetas-kovotojas 
grįžta į gimtąjį savo kampelį, ir ką jis jame, karo nu
niokotame, randa.

1962 metų gale Vilniuje buvo išleistos poeto trys 
poemos: “Gegužės pirmoji”, “Pakilimas” ir “Jaunys
tę”. Pastarojoj B. Pranskus-Žalionis meistriškai ap
dainuoja vieno kovotojo gyvenimą; be abejojimo, šioje 
poemoje autorius įkergia nemaža ir autografinių duo
menų, pergyvenimų.

B. Pranskus niekad nepamiršta ir Amerikos lietu
vių. Jis, kaip literatūros mokslininkas, suredagavo 
amerikiečio B r. Vargšo raštus, Mačio-Kėkšto raštus, re
dagavo St. Jasiliorno rinktinius raštus, jau išleistus
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Kapitalizmas siūlo mirtį, o 
socializmas—laimingą ateitį

P. ŠIVICKIUI— 
80 METŲ

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome apie profesorių Pran
ciškų šivickį, kuriam rugsė
jo mėn 30 d. Sukako 80 me
tų. < ’•

Profesorius P. Šivickis— 
m o k s 1 įninkąs, zoologas ir 
jis tuo įdomus, kad, jaunas 
atvykęs į JAV, čia sunkiai 
dirbo fizinį darbą ir mokė
si. Baigė Missouri universi
tetą 1917 metais. Paskui 
profesoriavo Filip i n u o s e, 
Manilos mieste. Į Lietuvą 
grįžo 1928 metais, profeso
riavo Kauno universitete, o 
šiuo metu dirba mokslinį - 
švietimo darbą Vilniuje. 
Jis yra Tarybų Lietuvos 
Mokslų akademijos narys.

J. Maniakas ir J. Kazlaus
kas, rašydami apie jubilia
tą, primena:

Akademikas P. Šivickis at
lieka .didelį darbą, ruošdamas 
aukštos kvalifikacijos moksli
nius kadrus parazitologijos ir 
hidrobiologijos srityse. Jo va
dovaujami jau 15 respublikos 
mokslinių darbuotojų paraše 
ir apgynė kandidatines diser
tacijas ir sėkmingai sprendžia 
toliau aktualias mokslo ir 
praktikos problemas. Prof. P. 
šivickis ir šiuo metu vadovau
ja keliems aspirantams ir dok
torantams.

Sulaukęs garbingo 80 metų 
jubiliejaus, akademikas P. Ši
vickis savo stropumu ir darbš
tumu yra gražus pavyzdys 
jaunimui: jis uoliai dirba 
mokslinio tyrimo darbą, daly
vauja ekspedicijose, mokslinė
se konferencijose, spaudoje. 
Linkime įžymiam ir garbingam 
mūsų jubiliatui geros sveika
tos ir dar daugelio vaisingų 
darbo metų.

APIE SAVŲ / ' 
TĄLKININKŲS,....
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Urugvajaus lietuvių laik
raščio “Darbo” kasininkas 
J. Čiurkinas (š. m. rugp. 31 
d.) rašo:

Per 26-ius metus “Darbie- 
čių” skaičius išsiplėtė įvairio
se valstybėse, — turime nuo
širdžių draugų, apie kuriuos 
noriu ir kalbėti.

“Darbo” artimiausieji bend
radarbiai ir rėmėjai yra drau
gai braziliečiai, nežiūrint to, 
kad jų gyvenimo aplinkybės 
ne ką geresnės už mūsų, bet 
jie per eilę metų mus aprūpi
na raštais, finansais ir įvairio
mis dovanėlėmis, kurias “Dar
bo” Redakcinė Kolegija labai 
vertina, nes į redakciją užėjęs 
svečias dažnai pavaišinamas 
Brazilijos cigar etėmis. Šis 
smulkus gestas jau per dauge
lį metų egzistuoja.

Na, o draugai šiaurės Ame
rikoje, nežiūrint tolimo atstu
mo, vis kaskart prisiunčia 
“Darbui” vieną čekį, kurį iš
keltus į Urugvajaus valiutą, 
mes apmokame dalį spaustu
vės išlaidų. Tokių mylinčių 
spaudą draugų “Darbas” turi 
įvairiuose šiaurės Amer i k o s 
miestuose. Paskutiniu metu 
“Darbą” sušelpė per šiuos 
draugus: Jakubką, K o c h ą , 
D o m b a u s ką, J. Niaurą, J. 
Blašką, J. Dovidonį, S. Pen- 
kaųską, K. Gurevich, 75 me
tų senelį J. Stanelį ir dauge
lį kitų, kurių atsiprašau, nes 
neprisimenu pavardžių.

Argentiniečiai “Darbo” bi
čiuliai mums artimiausieji IdŪ1! 
mynai, iš jų “DarLPis”ltibai
mažai gauna paramos, nes ten' 
pas juos militarinė reakcija 
neduoda jiems lengviau atsi
kvėpti.. , .;ii. •

Su broliais kanadiečiais, kei
čiamės koresponndencija^ Jie 
už mus ekonominiai stipresni 
ir turi puikiai . suorganizuotą 
savo spaudą — “Liaudies bal
są.”

Su laiku turėsime ryšius ir 
su Socialistine Kuba, nes ten 
yra keliasdešimt senų lietuvių 
imigrantų.

Tarybų Lietuvai “Darbas” 
atidavė visą savo štabą: ketu
ri buvę atsakingi “Darbo” re
daktoriai gyvena Vilniuje ir 
mus aprūpina raštais i r tele
gramomis.

Taigi, gerbiamieji draugai, 
kaip matote,: darbiečių šeima 
yra skaitlinga. Artėjant 27 
metų “Darbo” sukakčiai, iš 
širdies kviečiu visus prisidėti 
kas kuo išgalite.

Laikraščio “Darbo” adre
sas: Casilla de Correo 865, 
Montevideo, Uruguay.

KIŠA NOSĮ NE Į 
SAVO BIZNĮ

Lietuvos rašytojų organe 
“Literatūra ir menas” rašy
tojai ir literatūros kritikai 
diskusuoja literatūros klau
simus. Kai kuriems rašyto
jams nepatinka kai kurių 
kritikų pažiūra į tą ar kitą 
reikalą. Diskusuoja jie ten 
iš peties.

Na, o tūlas J. Cicėnas 
“Naujienose” nuolat ir nuo
lat į tas diskusijas kiša sa
vo nosį. Ko jam ten kištis 
su savo dvylekiu? Nejaugi 
jis tUO būdu man6 ką nors 
“pataisyti”?' '

Mums atrodo, gerai, kad 
vyksta diskusijos,;kad Ūdy
tojai a t v i r a i11 trio ar kitu 
klausimu pareiškia savo 
nuomones. : Būtų .bloga, jei 
diskusijų nebūtų.

KAIP RELIGIJA 
ŽEMINA MOTERĮ r

“Kauno Tiesoje” š m. rug
sėjo 16 d. V. Terleckis ra
šo įdomų straipsnį apie tai, 
kaip religija žemina moterį. 
Straipsnis įdomus, ir mes 
čia paduosime kai kurias jo 
svarbesnes dalis:

Pagal religijos pasakas mo
teris jau savo kilme esanti že
mesnė už vyrą. Pirmoji mo
teris Ieva, jeigu tikėsime bib
lijos legendomis, buvusi su
kurta fantastiškiausiu būdu— 
iš pirmojo žmogaus Adomo 
šonkaulio. Jau tai duoda pa
grindą žiūrėti į moterį, kaip į 
antros rūšies padarą. Be to, 
šventose knygose nieko nepa
sakyta, ar dievas įkvėpė Ie
vai “nemirtingą dvasią.” To
dėl, krikščionių 'bažnyčios tar
nai ilgą laiką ginčijosi, ar ga
lima moterį iš viso laikyti 
žmogumi. 585 metais šventa
jame susirinkime M a k a o n e 
vieno balso dauguma vis dėl
to buvo nutartą — laikyti ją 
žmogumi.

Baisiausias kaltinimas, kurį 
religija kelia moteriai, tai jos 
“pirmojr nuodėme.” Toks kal
tinimas paremtas biblijos pa
saka, kad Ieva, nepaisydama 
dievo uždraudimo, suvalgiusi

Lietuvęje; ruošia spaudai rinktinius R. židžiūno raš
tus, taipgi galvoja apie surinkimą ir paruošimą spau
dai A. J. Vireliūno-Svyruonėlio apsakymą.

žodžiu, pradėjęs Amerikos lietuvių spaudoje bend
radarbiauti prieš 40 metų, sumezgęs su mumis ryšius, 
jis jų nenutraukia. Seka ir domisi viskuo, kas pas mus 
darosi. * ,

Jis yra parašęs ir apie Lietuvos proletarinius ra
šytojus nemaža; surinkęs jų raštus, paruošė spaudai, 
parašydamas trumpas autorių biografijas. Jis daug 
dirba “Lietuvių Litęratūros istorijos” redakcijoje.

Poeto-rašytojo ir profesoriaus B. Prąnskaus-Žūlio- 
nio 60-tinių gimimo metinių proga mes siunčiame jam 
nuoširdžius linkėjimus, kad jis būtų sveikas, ilgai gy
ventų ir sėkmingai varytų pirmyn pradėtą kultūros ir 
mokslo srity darbą! / ./

obuolį iš gėrio ir blogio pa
minimo medžio ir sugundžiusi 
tai '.paJ(Varyfl'( Adomą. Toliau 
biblijoje7įašąkbjama, kad die
vas baisiai”supykęs ant Ado
mo ir Ievos 'ir išvijęs juos iš 
rojaus. O Jęv.ąi jis pasakęs: 
“Nuo šiol skgy$muose gimdy
si vaikus są,vo. įr vyras bus 
viešpats tavo.’ •_ Kaip tik šios 
dvi idėjos — moteris sukurta, 
vyrui, ir ji užtraukusi nuodė
mę žmonėms — teorinis pa
grindas, kuriuo remdamasi, re
ligija žemina moterį.

Pažiūra į moterį, kaip į 
daiktą, kaip į antros rūšies 
padarą, kaip į jausminių ma
lonumų šaltinį ir “vaikų gim
dymo įrankį,” vyrauja visoje 
biblijoje. Tėvas gali parduo
ti dukterį į vergiją arba į su
guloves, vyras turi išimtinę 
teisę skirtis ir kt. štai ką skel
bia vadinamasis “dešimtasis 
dievo įsakymas”: “Negeisk sa- 
vo artimojo ž m o n os, nei jo 
vergės, nei jo jaučio, nei jo 
asilo, nei visokių jo galvijų.” 
Taip religija į k v e p i.a mintį, 
kad moteris — tokia pat vyro 
nuosavybė, kaip jo namai, gal
vijai, ir jis galįs visiškai lem
ti jos likimą, “žmona tesibi- 
jo savo vyro,” “žmona tesi
moko tylėdama, kuo klus
niausiai, o žmonai neleidžiu 

nei mokyti, nei valdyti vyro, 
o tylėti” — tokių nurodymų 
yra k u p i n a s “šventasis raš
tas.”

Religijos požiūriu vaikų 
gimdymas “suteršia” moterį. 
Pagimdžiusi berniuką, ji 40 
dienų negali lankyti bažny
čios, o jeigu gimė mergaitė, 
tai “suteršimo” laikas padvi
gubėja. Tik kai dvasininkas 
perskaito “apvalymo” malda/ 
moteriai vėl leidžiama lankyti 
bažnyčią. ,

Kaip neatitinka šios pąžįū- 
ros su rūpinimusi moterimi- 
motiną mūsų šalyje! Mes šlo
viname moterį, pagimdžiusią 
ir išauklėjusią kūdikį. Mes: 
įsteigėme medalius ir ordinus* 
“Motinystės šlovė,” garbės 
vardą “Mofina-didvyrę.” Vals
tybė saugo ■motinystę ir kūdi
kystę. Apie septyni milijonai 
motinų mūsų šalyje gauna pa
šalpas.

Dabar kulto tarnai priversti 
šakyti, kad dievo akivaizdoje 
moteris lygi su vyru. Tačiau 
tai jie sako nenuoširdžiai. Pa
čioje biblijoje, šioje “dievo 
įkvėptoje” knygoje, rašoma 
apie išpirkimo dydžius už 
žmonių aukas. Kainoraštis 
žmonėms, kurį pats dievas 
perdavęs per Mozę, atrodo ši
taip: vyras nuo 20 iki 60 me
tų įkainuojamas 50 sidabrinių, 
o moteris—30 sidabrinių. Du 
kartus pigiau dievas vertina 
moters sielą!

Ne tik krikščioniškoji reli
gija žemina moterį, ne mažes
niu mastu tai daro ir kitos re
ligijos. Musulmonų religija 
moko, kad moteris nesanti ly
gi vyrui nei turto, nei juridi
niais atžvilgiais. Pagal kora- 
ną, “šventąją muslmonų kny
gą,” dalijant turtą, vyro da
lis lygi dviejų moterų daliai. 
Dviejų moterų liudijimas teis
me, pagal šartatą, prilygsta 
vieno vyro liudijimui. Jeigu 
liudininkės yra tik moterys, 
tai į jų parodymus iš viso ne
atsižvelgiama. Po vyro mir
ties žmoną, kaip daiktą, pa
veldi jo giminės.

Judėjų religijoje matome to
kį pat vaizdą. Tikintysis žy
das rytą skaito maldą, šlovi
nančią dievą Jehovą už tai, 
kad jis nesukūręs jo moterimi. 
“Šventojoje” judėjų religijos 
knygoje — talmude—sakomą, 
kad vyras esąs savo žmonos 
viešpats.

Religinių kultų tarnai pui
kiai supranta, kad panašios 
tūkstanmetės idėjos priešta
rauja mūsų .laikų dvasiai. To
dėl jie stengiasi nutylėti visus 
tuos “šventųjų” knygų teigi
nius, kurie žemina moterį. 
Siekdami sustiprinti savo įtaką 
tikintiesiems, bąžnytin inkai 
jau nekalba atvirai apie mo
terų “nepilnavertiškumą.” Sa
vo pamoksluose ir literatūroje 
jie vis dažniau mėgina įrodi
nėti, kad religija tariamai vi
sada gynusi ir rėmusi moterį. 
Tačiau šie veidmainingi žo
džiai nieko neapgaus.

Vos tik paėmei į rankas j 
kapitalistinį laikraštį ir tuo- ■ 
jau metasi į akis raštai už 
apsiginklavimą, pilni. neapy
kantos Tarybų Sąjungai, 
Kubai, Kinijai ir kitoms so
cialistinėms šalims.. Nusi- 
statysi radijo ar televizijos 
imtuvą, ir vėl tas pats.

Kapitalistinė santvarka 
gyvena savo senatvę. Ji jau 
pasidarė žmonijos progre
sui pančiai ir jos šalininkai 
mirtimi kvėpuoja. Jie ga
tavi į kapus nusinešti visus 
žmones, visus gyvūnus, kad 
nieko nebeliktų. Jie tik skai
čiuoja, kiek turi atominių 
submarinų, lėktuvnešių, san
dėliuose atominių bombų ir 
kiek jų pagalba galėtų už
mušti žmo./.ų. Ateityje, ka
da pasaulyje jau gyvuos so
cializmas - komunizmas, tai 
žmonija stebėsis iš tokių 
žmonių, kurie ne tik nėra 
beprotnamyje, bet yra val
džiose ir kalba apie pasa- 
lingą užpuolimą Tarybų Są
jungos, kad vienu kartu ga
lėtų ten sunaikinti apie 100 
miestų ir užmušti bent 50,- 
000,000 žmonių.

Kitaip yra su socialistiniu 
pasauliu. Nei vienoje soci- 
listinėje šalyje spauda ne
rašo už pasalingą užpuoli
mą Jungtinių Valstijų, kad 
pas mus vienu kartu užmuš
tų 50 milijonų žmonių, kad 
sunaikintų mūsų miestus. 
Ten kalba už taiką, koegzis
tenciją, už tai, ką žmonija 
galėtų pasiekti, jeigu visos 
valstybės nusig i n k 1 u o t ų. 
Štai tik keli faktai iš tary
binio mokslininko V. Šče- 
meslovo palyginimo.

■ Jungtinės Valstijos , per 
Vienerius mętus .ąpšiginkla- 
vimui, irt ginkluotųjų jėgų 
užlaikymui išleidžia virš 52 
bilijonų dolerių. . Gi už tik 
20 bilijonų dolerių būtų ga
lima suvaldyti baisiąją Sa-_ 
charą Afrikoje. Jis rašo:

“Sacharos dykuma slenka 
į pietus maždaug vieno ki
lometro per metus greičiu. 
Jos smėliai grėsmingai ar
tėja prie derlingųjų Sene- 
galio laukų, prie Čado ežero. 
O juk dabar, panaudojus 
šiuolaikinę techniką, žmo
nės pajėgtų dykumas visiš
kai likviduoti. -Mūsų soci
alistinėje šalyje puolimas 
prieš dykumas prasidėjo. 
Karakumų ir Kizilkumų plo
tai palaipsniui mažėja.

Visiškai priešinga padėtis 
kolonijinėse bei ekonomiš
kai atsilikusiose šalyse, ku
riose yra didžiulės dyku
mos, tačiau jų likvidavimui 
ar bent sustabdymui iki šiol 
beveik nieko nedaroma. Tuo 
tarpu mokslininkai paruošė 
daugelį projektų dykumoms 
likviduoti, kurių įgyvendi
nimas atveria didžiules per
spektyvas kylančioms Afri
kos tautoms. Pagal vokie
čių inžinieriaus G, Zergelio 
projektą Afrikos žemyno 
centrinėje dalyje, užtven
kus vandeningą Kongo upę, 
galima sukurti didžiulę Vi
durio Afrikos jūrą. Pakilę 
gėli vandenys ilgainiui per 
Sacharos dykumą pasiektų 
Viduržemio jūrą, sudaryda
mi antrąjį, trečiąjį, o gal ir 
ketvirtąjį Nilą su dideliais 
ir derlingais drėkinamosios 
žemės plotais.”

Yra dar ir kiti projektai. 
Ir juos galima įvykdyti gy- 
veniman tik beveik už vie
ną trečdalį tų pinigų, ku
riuos Jungtinės Valstijos

per vienerius metus išleidžia 
apsiginklavimui. Gi visame 
pasaulyje dabar per viene
rius metus apsiginklavimui 
ir ginkluotųjų jėgų užlaiky
mui yra sueikvojama net 
120 bilijonų dolerių. Armi
jas, o r lai vynu s ir laivynus 
sudaro 20,000,000 vyrų, o 
karo įrankius ir kitus reik
menis gamina 100,000,000 
darbininkų.

Aišku, kiek žmonija lai
mėtų, jeigu būtų susitarta 
nusiginkluoti — panaikinti 
visus ginklus, armijas, ka
rines mokyklas, kaip TSRS 
siūlo.

V. Sūnus.

Iš laiškų
Mielas Drauge Rojau! /
Po vasaros, po visų išvy

kų ir kelionių, grįžęs namo, 
už savo stalo pasitinku ' 
naują rudenį. Tikiuosi, jis * 
man bus vasingas, gerai 
padirbėsiu.

Sėdęs prie stalo, žinoma, 1 
pirmiausia prisiminiau sa-' 
vo bičiulius, pagalvojau, : 
kad reikia su jais pasikal
bėti, išgirsti ir bent paskai- • 
tyti jų žodį.

Kaip jums sekasi? Ką ' 
naujo kuriate? Kuo žadate 
mus pradžiuginti? Beje, 
vasarą pasiunčiau jums 
“Ilgąsias varsnas”. Įdomu, ‘ 
ar gavote ir kokį įspūdį 
jos jums padarė. Netrukus 
išeis mano apsakymai vai
kams “Debesų piemenė”.’- 
Labai gražiai dailininkė 
Paškauskaitė ilius t r a v o, 
taip kad iš anksto džiau
giuosi būsima knygute. 
Dabar ruošiu spaudai nau
jus (dalykus — “Lik sveika, 
karaliene” — apysaka jau
nimui antireliginiais moty- 'f 
vais, eilėraščių knygą “Ne- 4 
spėsi apsidairyti” ir kitą. 
Ką tik baigiau redaguoti 
stamboką lenkų poezijos 
knygą “10 lenkų poetų”, 
žodžiu, laiko negaištu, dir
bu išsijuosęs.

Kartais paskl a i d a u ir 
mūsiškių išgamų rašinėji
mus, jų spaudą. Darosi ap
maudu! Ko ko, bet jau mei
lės ar bent simpatijų savo 
kraštui ten nei lašo. Ste
biuosi, nejaugi iš tiesų yra 
dar ten žmonių, kurie atvi- 
ra širdim ir kryna sąžine 
gali priimti ir skaityti to
kią rašliavą. Ta proga pa
rašiau eilėraštį, kuriame 
pamėginau susumuoti ir 
apibendrinti jų politiką ir. 
filosofiją savo Tėvynės ir 
žmonijos atžvilgiu. Man 
atrodo, kad būsiu teisingai^, 
pagavęs jų puoselėjamas 
viltis ir lūkesčius. Siunčiu ‘ 
tą eilėraštį. Jei bus proga 
atspausdinti, panaudokite/

Šiaip pas mus — geros 
nau j ienos. Litera t ū r o j e, 
ypač peezijoje — didelis 
pagy vė j imas, paki 1 i m a s, 
dirbame, diskutuojame, pa
siginčijame — vis kad tik 
geriau nuskambėtų mūsų 
žodis. Šiaip, kur išeini, pra
važiuoji — visur naujovės, 
visur statybos. Pats Vil
nius nuo to, kai jūs lankė
tės, gerokai pakilęs. Kai 
kurių vietų jau nebeatpa- 
žintute. Išaugo ištisi nauji 
kvartalai, net priemiesčiai, 
žodžiu, yra kuo p a s i- 
džiaugti, pasididžiuoti.'

Kaip sveikata? Kaip gy-_ 
vuojate Kas gero?.

Jūsų A. Žukauskas , 
Vilnius 1
62. 9. 18.
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Poetas, kritikas, profesorius
Spalio 11 d. sukanka 60 

m&M lietuviu darbo žmo
nių rašytojui B. Pranskui- 
Žalioniui. Jo gyvenimas 

' įdomus, kaip puiki knyga.
li920 m., mokydamasis Ma
rijampolės gimnazijoje, su
siejo savo likimą su kom
jaunimu. Jis širdyje įrašė: 
Saulė turi šviesti lūšnoms, 
žmogui, kalančiam geležį, 
audžiančiam šaliką, sėjan
čiam grūdą. Su patosu jau
nuoliai ėjo į organizuoto 
jaunimo gretas.

Jis į tą sąjūdį įtraukė Pi
jų Glovackį, kuris vėliau 
pasireiškė nuoširdžiu Lie
tuvos liaudies reikalų gy
nėju. Kad Glovackis myli 
Lietuvą, jos skurstančius 
žmones, jis įrodė pančiais,

darbą slaptoje spaustuvėje,,Merkytės ir kt. Taip pat su 
man tą eilėraštį iš atmin- meile jis įvertino prozinin- 
ties padeklamavo. Taigi, I ko Pauliukevičiaus ' ('.fyęlet- 
Pranskaus poezijos ugnelė ristiką ir suredagavo jo 
to skaitytojo širdyje neuž- raštus. Pauliukevičius 
geso ir po 8 metų, — prieš , Džiugo slapyvardžiu “Lais- 
tiek laiko jis buvo tą kūrinį ,veje” spausdino savo kriti- 
perskaitęs. jkos raštus. 1981 rm jo

Aš pirmą kartą su jo kū- i straipsnį apie trečiafronti- 
riniais susipaži n a u 1932 ninkus perskaičiau iškar-
m. Zarasuose žurnale 
“Priekale”, kurį jis 1931— 
1936 m. redagavo.

Dabar Pranskaus poezija 
surinkta į dvi knygas: “Į 
ateitį šviesią” ir “Kovų po
emos” 
vyrų ir moterų personažus- 
nuoširdžius kovotojus už 
naują rytojų. Poemos at
skleidžia autoriaus 
talentą.

poje, prisiųstoje Kaškaičio.
Pranskus atžymėjo, kad 

lietuvių proletariniai lite- 
; ratai ligi šiol liko gyvi ir 
j savo meniškumu, ir savo 
idėja. Daugelis jų mirė per, T» •• .V- RIC a. trelių u 1IJU1 C JC1. Poemose jis nupiese / x 11 • j. J 1 v anksti — pilnai neatskleidę
savo talento žiedo. Lietuvių 
tauta gali didžiuotis: turi 
proletarinės poezijos nuo-

sios prozos deimantas. Pa
rašė šešius romano tomus, 
dabar jau baigė savo įspū

kuriuos Lietuvos kalėji- 
Amuose nešiojo 1926—1938 
in. Pranokus bendravo idė
jiniame darbe su K. Požėla. 
Požėla buvo didelės erudi
cijos žmogus, mokėjo savo 
autoritetu uždegti kovai 
įvairių biografijų žmones. 
Požėla 1921 m. įtraukė i 
ugningą revoliucinę veiklą 
Buvusį kunigą P. Vilūną. 
Jo paveiktas Vilūnas nepa
būgo nei krikščionių demo
kratų valdžios kalėjimo, 
nei pančių, kariuomenės 
teisme pasakė puikią kalbą, 
ginančią tuos, kurie “isto
riją rašo savo nugaromis”. 
Pranokus neatsitiktinai sa
vo , paskutinėje knyg oje 
taip nuoširdžiai ir jausmin
gai rašo apie Požėlą.

Pranskus Lietuvos po
grindžio aktyviu kovotoju 
pasireiškė 1920-1923 m. Už 
tai jis buvo įmestas į mūro 
narvą.

Bet jis ir kalėjime tikė
jo: ateis diena ir saulė su- 
tirpdys grotas, geležinius 
vartus, sutirpdys pančius 

*nuo visų varguolių rankų. 
Reakcionieriai no r ė j o jį 
nuteisti, dar ilgam užmū
ryti akmeniniame karste. 
Bet draugams pavyko jį lai
kinai išplėšti — jis išvyko 
slaptai į Tarybų Sąjungą.

Jo talentą atskleidė Po
žėla. Perskaitęs jo eilėraš
čius, jis pasiūlė juos at
spausdinti Amerikos “Lais
vėje” ir “Vilnyje.” Šie laik
raščiai jo kūrinius paskel
bė. Jis pasirašė V. Žalioniu. 
1923-1936 m. jis buvo šių 
laikraščių nuolatinis bend
radarbis.

Savo poezijoje jis daina
vo apie darbininką, apie 
vargingąjį valstietį, apie 
mergelę—darbo moterį. Jis 
teisingai piešė darbininko 
vargus, jo troškimą pama
tyti Lietuvą, statančią nau
ja gyvenimą. Tai jo darbi
ninkas ant savo kupros ne
nori daugiau nešti dyka- 

0 duonių. Kovotojas pats de
ga tiesa ir tą tiesą, lyg grū
dus, sėja dėl kitų. Gerai pa- 
žinodamas kalėjimus, 
Pranskus daug eilėraščių 
paskyrė politinių kalinių 
daliai apdainuoti O tas jo 
sukaustytas žmogus valin
gas, tarp mūrų ir grotų 
svajoja, kada jis galės, kaip 
duoną, visiems ant stalo 
padėti saule. Reikia — tas 
žmogus nebijo mirties.

Gruodžio 27 d. Kauno 
slėnyje nuo fašistų kulkų 
žūna keturi draugai. Radi
jo bangos poetui atneša 
skaudžiausią žinią. Ir jis 
tuoj apie juos parašė pato- 
sišką eilėraštį: atskleidė jų 
paskutines mintis, svajo
nes, piešia, kaip kapitonas 
davė komandą atidengti 

£ugnį į keturias širdis. Me
niško kūrinio savybė: kaip 
Užari j a ilgai neišblėsta iš 
skaitytojo atminties. Šit 
1935 m. D. Kučinskas, nu
teistas iki gyvos galvos už
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Kjflir stabų talentą — klasiką Ja- 
------'.nonį. Bet netinka kitiems

proletariniams noe tams, 
rašiusiems po Janonio, 
priekaištauti: kodėl jūs 
meistriškume b u r ž u a z i- 
niais laikais netapote Jano
niais?

Pakanka, kad jie buvo iš
tikimi Janonio idėjos tęsė
jai poezijoje ir prozoje, pa
kanka, kad jie pagal savo 
jėgas prabilo savo turiniu 
ir forma poetiškai, tai yra 
talentingai. Na, jei tie ra
šytojai būtų išgyvenę iki 
1940 m. — naujos visuome
nės sukūrimo, tai gal vie
nas kitas ir sužibėtų Jano
nio talento žvaigžde.

Autorius poezijoje ir kai 
kuriuose savo eilėraščiuose 
gan vykusiai ir subtiliai 
panaudojo lietuvių liaudies 
dainų motyvus. Tų kūrinių 
darnūs rimai, muzikališka 
eilėdara, dvelkia liaudies 
dainų nuotaika, patosas ir 
panašiai.

Jo proletarinė poezija tu
ri subtilų bruožą.. Lyrinį 
herojaus pergyvenimą, elg
seną, mintis atskleidžia ne
tik jam dirbant fabrike, sė
dint kalėjime, veikiant po
grindyje, žengiant per ba
rikadas — tai yra piešia ne 
tik jo visuomenini veidą, 
bet ir tai, kaip jis myli, 
kaip jis kalėjime kankinosi 
dėl motinos, sesers ar my
limosios—tai yra vaizduoja 
ir to žmogaus asmeninį pa
sauli. Juk meilę kovotojui 
nekludo kilnius idealus pa
statyti aukščiau savo gyvy
bės, nekliudo būti tauriu 
liaudžiai. Tai teisinga^ sa
vo teigiamo herojaus' pa
veikslo atskleidimas meno 
kūrinyje. Tokį pilnakraujį 
herojų lietuvių geriausi ra
šytojai ir dabar vaizduoja: 
E. Mieželaitis, A. Kadzevi- 
čius, Just. Marcinkevičius, 
Korsakienė ir kiti.

Daugeliu temų — apie 
tarybinį žmogų, politinius 
kalinius, Požėlą, Greifen- 
bergerį, Giedri ir kt Prans
kus poezijoje buvo novato
rius. Ir, žiūrint nuo aukšto 
lietuviu tarybinės literatū
ros kalno į jo kūrybą, ob
jektyvumas diktuoja išva
dą : Pranskaus eilėraščiai 
sukurti tikra poetine ugni
mi ir šiandieną pamilti Ne
muno šalies skaitytojų.

Ryškų žiedą Pranskus 
nupynė lietuviu literatūri
nei kritikai. Už tai jam ir 
suteiktas profesoriaus var
das.

Nagrinėdamas Žemai t ę 
ir Janoni jis tarė kokybiš
kai naują žodį. O lietuvių 
proletarinių rašytoju kūry
bos nagrinėjime jis pir
muoju arė dirvoną. Jis pla
čiai atskleidė Amerikoje 
pasireiškusio darbo žmonių 
rašytojo B. Vargšo-Lauce- 
vičiaus kūrybą. Jis išsamiai 
lietuvių tautai išryškino 
pirmųjų proletarinių poetų 
kūrinių reikšmę: A. Regra- 
čio, A. Dabulevičiaus, L.

Be to, talentas — labai 
sudėtingas ir painus klausi
mas. Janonis tapo dideliu 
rašytoju 21 m., o Žemaitė 
50 metų. Kiekvieno rašytp- 
jo talentas plėtojasi tik 
jam būdingais bruožais. 
Tie rašytojai neturėjo daiko 
ilgiau tobulinti savo kūri
nių.

Ir vis gi pogrindyje pa
sireiškusio poeto A. Dabu
levičiaus poezija savo meis
triškumu, savo vaizdų nuo
širdumu stebina net reiklų 
skaitytoją ir literatūros ži
novą. Tai buvo labai daug 
žadantis poetas. Jei paimti 
du vienodo talentingumo 
rašytojus, viena rašiusį 
1930 m., o kitą 1960 — ta
rybinėmis sąlygomis, t a i 
rašančią jam 1960 m. bus 
lengviau savo sparnus iš
skleisti ir todėl, kad jis kū
rė laisvės sąlygomis, ir to
dėl, kad 1960 m. objektyvi 
tiesa subrendo į didesnį 
grūdą.

Bene svarbiausias Prans
kaus kritikos bruožas, tai 
jo mokėjimas rašytoją ver
tinti tos epochos sąlygomis, 
vertinti epochą nesušian- 
dieninant. Juk istorijos ne
galima “perkurti” — ją 
galima tik faktais ir išva
domis paryškinti. Pav., 
1926 m. eilėraštyje buvo di
delė tolregystė pasakyti: 
Lietuva ryt sužydės socia
lizmo diemedžiu. O 1962 m. 
tai ir vaikui regima realy
bė.

Taip kritikas, kūrybiškai 
žvelgda m a s į gyvenimą, 
įgijo skaitytojų tarpe pa
garba. Taip Pranskus ana
lizuodamas proletarinių ra
šytojų kūryba, save užsire
komendavo tikru literatū
riniu mokslininku ir kriti
ku. Jis džiaugiasi rašytojo 
kilnia idėja, jo poezijos 
skaisčiomis varsomis.

Jis kalba apie rašytoją 
mokslišku tonu: faktais, 
apibendrinimais, įrodinėji
mais. Jam svetima dorą li
teratą užsipulti aštriais žo
džiais. Dar 1932 m., per
skaitęs A. Guzevičiaus ap
sakymą, drąsiai jį apibūdi
no ryškaus talento kūriniu. 
Laikas paliudijo, jog kriti
kas buvo teisus. Šiandien 
Guzevičius — lietuviško-

karų kilmę. Karai pagal jį 
yra neapsįšvietusių ir ne
kultūringų žmonių veiklos 
rezultatas. K u o m e t visi 
žmonės bus apsišvietę ir su
gebės išauginti daugiau duo
nos ir nebeliks pasaulyje 
alkanų žmonių, tada pra
nyks ir karai. Savo pratur
tėjimą jisai aiškina tik 
d a r b š tumu ir mokėjimu ‘ 
ūkininkauti.

—Mano kaimynai iškultas 
burbuoles sudegina, o aš 
iau penkeri metai jas ma
lu ir sušeriu gyvuliams, ir 
todėl atsirado dolerių, už 
kuriuos kieme pasistačiau 
nlaukvmo baseiną. O kai aš 
įruošiau visiškai mechani
zuotas kiaulides, tai sutau
pytos lėšos buvo paskirtos 

jnauiosios rūšies kombainui 
pirkti.

Mes čia atvažiavome pa- 
simokvti patvrimo, todėl 
neirodinėiam šeimininkui, . 
kad ne visos jo pažiūros yra 
teisingos.

Vakarė Gerstas vėl visus 
surinko prie pietų stalo. 
Šeimininkė Elizabeth Gerst, 
maloni sidabriniais plaukais 
moteriškė, su pasididžiavi
mu parodė albumą su N. • 
Chruščiovo žmona. Pietūs 
praėjo labai šiltai. Nuotai
ka dar labiau sušildė šeimi
ninkų prašymu atlikta ta
rybinė daina. Tačiau ame
rikiečiai farmeriai neįpratę 
ilgai vaišintis ir linksmin-.. 
tis. Rytoj laukia darbo die
na. Atsisveikindamas Gers- * 
tas dar kartą sako, kad nė
ra geresnio augalo už kuku
rūzus, nes per juos jis susi
draugavęs ir su tarybiniais 
žmonėmis.

A. Laurinčiukas ’ 
Iowa valstija

Svečiuose pas farmerį Gerstą
dirva 

į mineralinėmis trąšomis, di
deliame plote auginu hibri
dinę kukurūzų sėklą, tame 
pat plote iš eilės jau septy
niolika metu,

Gerstas savo teiginius pa
remia faktais ir konkrečiais 
skaičiais iš savo 5,000 akrų 
ūkio. Jis neblogai žino pas
kutines mokslo ir technikos 
naujienas ir greitai pritaiko 
savo ūkyje, atsižvelgdamas 
į ūkio specifiką, klimatines 
sąlvgas, rinkos tendencijas 
ir konjunktūrą.

Automobilio prožektoriai 
apšvietė tilto kontūrus, už 
jo ir buvo Gersto farma.

—Kadangi atvykome vė
lai ir esate išvargę, rytoj j 
laukus išeisime vėliau, tik 
septintą valandą.

Rytas išaušo saulėtas, šil
tas, orą drebino kombainų 
ir traktorių gaudesys. De- 

, ... , įlegacija vyko i lauka, kurruzų ir ketvirtadali paga- sa^dinįai mechani.

Tarybinių žemės ūkio dar-. reikiamai tręšdamas 
į delegacija, atskri-

dingosios ir lyriškosios lary
epopėjos paskutiniąją kny-
gą. Joje atsispindi lietuviš- ^US1 1S Wisconsin© valstijos
kų Prometėjų kova už so
cializmą 1921-1926 m. Joje 
labai vykusiai panaudota 
lietuvių liaudies kūrybos 
lobynas — lietuviškos dai- 
nos-dainelės.

Pastaruoju metu Prans
kus rašo didelę knygą “Lie
tuvių proletariniai rašyto
jai 1917-W40 m.” Joje bus 
atžymėti visi vardai, kurie 
reikšmingiau sušvito. Joje 
nuoširdžiai bus atžymėti ir 
Amerikos lietuvių pažan
gūs rašytojai, bus įvertin
tas ir Mizaros literatūrinis 
vaidmuo ir kt.

Jo atsiminimų knyga sa
vo meniškumu skamba lyg 1 
romanas — tai yra “Arti-1 
mieji toliai”. Ten jis nupie
šė daugelio kovotojų pa
veikslą. Labai jaudinančiai 

i jis pavaizdavo, kaip jis 
Kauno kalėjime kartu sėdė
jo su nuteistu sušaudyti 
kareiviu už revoliucinių 
idėjų skleidimą P. Varka
liu. To mirtininko siela- 
! skaisčiausia rasa. Laukda- 
. mas mirties .Varkalis vaikš-1 
čiojo po kamerą ir dainavo 
lietuvių liaudies dainas, dai
navo tokiu lyrišku balsu, 
kad net verkė mūrai, gro
tos, saulė. Prezi d e n t a s 
Stulginskas siūlė jam para
šyti ma 1 o n ė s prašymą. 
Varkalis kategoriškai atsi
sakė.

Pranskus rašys ir antrą 
atsiminimų tomą: apie An- 
garietį, Kapsuką, apie Kas- 
peraitį, kurį fašistai 1929 
m. nuteisė sušaudyti ir kurį 
išgelbėjo protestai, o vėliau 
išvyko į Tarybų Sąjungą, i 
pasikeitus kaliniais.

į Iowa valstijos sostinę Dės 
Moines, pateko tiesiai į žur
nalistų rankas. , Nežiūrint, 
kad jos lėktuvas nusileido 
vakaro prietemoje ir dele
gacijos nariai dar nė kojos 
nebuvo iškėlę iš aerodromo 
pastato, pirmasis klausimas 
spaudos konferencijoje, ku
riai pirmininkavo atvykęs 
delegacijos pasitikti įžymu
sis JAV f ar me rys Rock- 
well Gerst, buvo toks:

—Kaip jums patinka Io
wa?

—Nors mes jos nematė
me,—atsakė delegacijos va
dovas, ministras Pysinas,— 

| tačiau ji mums tikrai pa-
, nes juk šios valstijos 

darbštūs ir sumanūs far- 
meriai pagamina labai daug 
maisto produktų — išaugina 
penktadali visų JAV kuku-

mina kiaulienos.
Delegacija, kuri išbuvo 

trisdešimt dienų, jau aplan
kė tris valstijas, susitiko su 
daugeliu amerikiečių, tačiau 
tokio susid o m ė j i m o šiuo 
draugystės ir darbo patir
ties pas i d a 1 i j i m o vizitu, 
kaip lowoje, dar nebuvo. 
Tai visai suprantama. Juk 
šios valstijos farmeriai iš
kėlė bendravimo su Tarybų 
Sąjungos žemės ūkio dar
buotojais idėją, juk šioje 
valstijoje lankėsi ir drau
giškus ryšius su farmeriais 
užmezgė N. Chruščiovas.

Kai spaudos konferenci
joje klausimams nesimatė 
galo, temperamentin g a s i s: kurūzų stiebus, susmulkina 
Gerstas neišlaikė ir užbaigė įjuos. Iš lauko vienas sunk
ią, o kar nieko nenuskriaustų, vežimis veža burbuoles į 
visus pakvietė prie čia pat sandėlį, o kitas — susmul- 1— • W 1 • _ J 1

zuotu būdu ėmė kukurūzu 
derlių. Savaeigis kombainas 
sparčiai važiavo kukurūzų 
lauku, o iš jo pakeltos gerk
lės į priekabą nepertraukia
ma srove krito aukso spal
vos burbuolės. Kai prieka
ba prisipildydavo, prie kom
baino privažiuodavo trakto
rius su tuščia priekaba, o 
pilnąją atkabindavo, nuvež
davo prie didžiulio sunkve
žimio ir mechanizuotai per
kraudavo burbuoles. Pas
kui burbuoles nuimantį kom
bainą važiuoja kitas kom
bainas su priekaba, kuris 
pakelia nuo dirvos nukirs
tus ir jau be burbuolių ku-

Pranskus parašys apie saleje paruošto vakarienės i kintus stiebus į siloso duo-
i • vi • 1____ • .. . .. . . I- ____ . . „lietuvių rašytojus,

1920—1938 m. gyveno Ta- legacijos narius,
kurie stalo. Po jos jis kviečia de-;bę.i • • • ... Siloso bokštų Gerstas 

ministrą’nepripažįsta—tai per bran-
|rybų Sąjungoje, apie Mask- Į Pysiną, Žemės ūkio akade- gu. Silosuoja didžiulėje iš- • • v xx -vz-t i ■« ~ i I • • • 1 J T V 1 . • 1 v — • •voje gyvenusį lenkų rašyto
ją Jasenskį, apie kritiką 
profesorių S. Dinamovą, 
kuriam iš Zarasu 1933 m. 
lietuviškomis raidėmis ru
sų kalba parašiau laišką, 
keldamas jam literatūri
nius klausimus. To laiško 
likimo ir šiandien nežinau. 
Ši Pranskaus ;
knyga — “Artimieji toliai” 

j antras tomas — irgi bus 
savotiškas* romanas 
didžios sielos žmones.

mijos prezidentą Olšanskį, 
Selskaja žiznj” laikraščio 

vyr. redaktorių Poliakova, 
Altajaus žemės ūkio insti
tuto direktorių Nalivaiką ir 
akademiką Ševčenką sėstis 
į jo sūnaus vairuojamus au
tomobilius ir vykti j jo far- 
mą, kuri yra nuo čia apie

u

atsiminimų septyniasdešimt mylių. Įsė
dęs i automobili ir tvirta 
ranka paėmęs vairą, Gers- 

aPie tas pareiškė:
—Dabar papasakosiu, ry

Pranskus Vilniaus uni- toj parodysiu, taip sutaupy-
versitete moko studentus— 
diegia jiems meilę, 
džiuvimą visų tautų 
tūra.

Jis parodė didelę 
tūrinę meilę, kruopštumą 
išleidęs ir suredagavęs ra
šytojų - pogrindininkų kū
rinių knygas: “Po raudo
nąja vėliava”, “Kovų ke
liais”, Dabulevičiaus,' Reg- 
račio, B. Vargšo ir kitų 
raštus. Rašytojas visą savo 
širdies patosą atidavęs ki
tų laimei, perėjęs kalėji
mus, dėl darbo žmonių at
eities nesusvyravęs — yra 
labai kuklus, taurios sielos 
žmogus.

Nemuno šalies skaityto
jai jam linki įgyvendinti vi
sus literatūriniuš planus, 
kuriais kupina rašytojo ug
ninga krūtinė!

A. Liepsnoms 
1962 m. rugsėjo 3 d. 

Kaunas. ’

pasidi- 
litera-

litera-

Redakcijos Atsakymai
J. Gerdis-Gerdauskui. — 

Jūsų atsiminimų pluoštas 
tilps truputėlį vėliau. Kai 
yra skubesnių dalykų, tai 
nespausdiname tokių, kurie 
iš tikrųjų nepasensta.

sime laiką, — kalbėjo jis 
tvirtai, savimi pasitikinčio 
žmogaus tonu, perpindamas 
jumoru ir kartais taip užsi
kvatodamas, jog net auto
mobilis ima greičiau lėkti.— 
Kai mano tėvas pirko šią 
žemę, ji nebuvo tokia dosni, 
kaip dabar,-pasakoja Gers- 
tas. — Mechanizavimas, che
mijos panaudojimas, teisin
ga technologija ir darbas, 
darbas, darbas — mano lai
mėjimų pagrindas. Mano 
didžiausias draugas yra ku
kurūzai, be jų aš nebūčiau 
Gerstas, bet juos reikia my
lėti ir mokėti auginti. Ma
no ir kitų žemdirbių di
džiausias priešas yra kon
servatizmas. Kai aš lankiau
si Tarybų Sąjungoje, suti
kau labai daug entuziastų 
ir progresyviosios minties 
prisilaikančiu žemės ūkio 
darbuotojų ir mokslininkų. 
Tačiau sutikau ir kitokių. 
Tokiems linkėjau ir linkiu 
atsikratyti konserv a t y vi z - 
mo likučiais. O įveikti juos 
būtina ir apsiprasti nėra 
lengva. Štai daugelis mano 
kaimynų ir' iki šiol tvirtina, 
kad sėti kukurūzus į tą pa
tį plotą kelis kartus iš eilės 
negalima, o aš, gausiai ir

cementuotoje t r a n š ė j oje. 
įruoštoje prie pat kelio, kad 
būtų patogu privažiuoti.

—Kuomet pradėjau šeimi
ninkauti, vienam bušeliui 
kukurūzų pagaminti sunau
dodavau 32 
o dabar — 
minutes., —

Sodinant 
šinomis, kartu į dirvą įter
piamos mineralinės trąšos. 
Prieš piktžoles jis. kovoja su 
herbicidų pagalba. Gerstui 
netenka su jomis kovoti me
chaniniu būdu. Jo svajonė 
— pasiekti, kad nereikėtų 
kiekvieneriais metais arti 
žemę. Tas leistų gauti vie
ną bušelį kukurūzų, įdėjus 
tik vieną . minutę darbo. 
Trąšos ir herbicidai derlių 
pakėlė du-tris kartus.

Bet tai dar neriba,—tvir
tina Gerstas.

Iš trąšų sandėlio, į kurį 
atvesta geležinkelio šaka, jis 
veža delegaciją parodyti 
naujo, per jo laukus veda
mo kelio. Jis didžiuojasi ke
liais ir yra tos nuomonės, 
kad farmerys negali pasiek
ti aukšto darbo našumo ir 
gerų derliu, jeigu per 
kus nėra išvesta gerų 
lių. Važiuojant per io 
kus, neteko pastebėti 
kelio nė vienos duobės.

Nors Gerstas tvirtina, kad 
kad nesikišąs i politika, ta
čiau savo veiksmais įrodo 
visai ką kita: jis yra dide
lis ekonominio bendradar
biavimo tarp visų valstybių 
šalininkas ir drąsiai gina 
savo įsitikinimus. Jis smer- 
kia“šaltoio karo” apaštalus. 
Bet, būdamas stambus ka
pitalistas, savaip aiškiną

darbo minutes, 
tik dvi ir pusę 
sako Gerstas. 
kukurūzus ma-

lau-

lau
an t

Ką daryti, kai 
veido oda riebi?

Riebi veido oda reikalau- ' 
ja ypatingos, ilgos ir nuo-’? 
latinės priežiūros. Dėl per ’ 
gausiai išsiskiriančių rieba
lų odos poros esti išsiplėtu
sios, dažnai oda panaši į 
citrinos žievę. Kadangi oda 
būna užsiteršusi dulkėmis, 
nešvarumais, pudra, atsi
randa inkštirų. Be to, pa
tekus bakterijoms, greitai., 
išsivysto ir uždegimas, at
siranda pūlinukų, vadina
mųjų paprastųjų spuogų. 
Tokį veidą reikia prausti. 
du-tris kartus per dieną, 
priklausomai nuo darbo są
lygų ir užteršimo. Vakare 
prausti karštu vandeniu su > 
muilu ir perplauti šaltu 
vandeniu. Kasdien reikia 
veidą tepti spiritiniu 
skiediniu su siera, salicylu, 
amoniaku, kamfaru, eteriu, 
citrinos sunka ar gabaliu
ku. Norint pašalinti inkš
tirus, reikia veidą 5-10 mi- / 
nučių pagarinti, po to spe
cialiu spaudiku juos iš
spausti. Negalima spausti, 
spuogu pirštais, nes dažnai 
po netinkamo spaudimo pa
silieka melsvos dėmeles, ku-* 
rios labai ilgai neišnyksta. 
Riebią veido odą, ypač tu
rinčią spuogų, patariama • 
švitinti kvarco lempa.

JAPONIJOS SKOLOS
Japonijos užsienio skola*' 

sudaro 366.8 bilijono ienų;“ 
141.1 bilijono ienų suma Ja
ponija turėjo išmokėti iki 
1962 m. kovo 31 d.

I užsienio skola įskaitytos 
taip pat Japonijos repara
cijos, kurios • sudaro 225.7 
bilijono ienų, iš jų bil. ie
nų) : Birmai — 21.6, Filipi- * 
nams — 147, Indonezijai — 
51.5 ir Pietų Vietnamui —

3 p.-Laisve (Liberty)—An trad., spalio (Oct.) 9, 1962



Jonas Petruškevičius 

IŠ TĖVŲ ESMES SUGRĮŽUS
Man su žmona praėjusią 

vasarą buvo labai malonu 
lankytis savo brangioje tė
vų žemelėje, kurią palikome 
į Jungtines Valstijas iš
keliaudami lygiai prieš 50 
metų. Gyvendami tiek ilgai 
toli nuo jos, už jūrų marių, 
mes niekad nesitikėjome at
važiavę rasti Tarybų Lietu
vą taip neatpažįstamai pa
sikeitusią, taip išgražėjusią. 
Svečiavomės sostinėje Vil
niuje, Kaune, žmonos gimti
nėje Alytuje, Kapsuke (bu
vusioje M a rija m p o Įėję), 
taipgi visą savaitę ilsėjomės 
puikiame Lietuvos kurorte 
Druskininkuose — gražia-
me, dideliame naujos sana
torijos “Draugystė” rūme. 
Visur ten mačiau naujas 
dideles ir gražias statybas, 
gyvenamųjų namų, mokyk
lų, ligoninių, valgyklų, res
toranų ir fabrikų, taipgi la
bai daug gėlių ir visokių 
žalumynų aikštėse ir so
duose.

Kalbėjausi kur bebūda
mas su paprastais miesto ir 
kaimo žmonėmis ir pama
čiau, kaip jie myli savo nau
ją gyvenimą, kiek jie daug 
daro statymui gražesnės at
eities. Lietuvos žmonės pa
siekė labai didelių laimėji
mų, ypač moksle, sveikatos 
apsaugoje, statybose, kuo 
toli pralenkė Jungtines 
Valstijas. Tie laimėjimai, 
kurie įvykdyti Lietuvoje, 
nublankina visus trūkumus 
ir duoda viltį, kad labai ne
betoli tas laikas, kai visa 
Lietuva dar gražiau sužy
dės.

Anksčiau žmonės dažnai 
sakydavo: “Ačiū žemei. A- 
čiū žemei už gerą derlių, 
ačiū žemei už gerą, sotų 
gyvenimą”... O ką žemė 
be žmogaus?! Juk jis pa
puošė ją gėlėmis, naujais 
namais, kosminiais laivais. 
Kur ėjau Lietuvoje, ten ma
čiau tą didelį, poeto Mieže
laičio aprašytą Žmogų, ku
ris, negailėdamas jėgų, sta
to taikų, gražų gyvenimą.

Kalbėjau būdamas Lietu
voje, kalbu ir čia, Ameriko
je, tą patį: aš esu dabar 
turtingiausias žmogus pa
saulyje, nes tėviškėje tiek 
daug savo akimis pamačiau, 
parsivežiau tiek daug žinių, 
kad ir ant devynių jaučių 
skūrų nesurašytum. Tariu 
ačiū už tai visiems, su kuo 
Lietuvoje kalbėjausi; ačiū 
mūsų Amerikos pažangiųjų 
lietuvių dideliam draugui 
Laurynui Kapočiui, kuris 
taip maloniai man su žmo
na pasitarnavo, nepagailėjo 
savo laiko ir aprodė mums 
miestus, taip daug visur pa
pasakojo, padėjo surasti gi
mines. Ačiū jam už tai šir
dingai !

Neturiu didelių jaučių 
skūrų, tai nors ant kelių po
pieriaus lakštų parašysiu 
apie svečiavimąsi Alytuje, 
kuris stovi tik kelios mylios 
nuo žmonos Petronėlės gim
tinės. Jinai išvažiavo iš čia 
dar visai maža ir veik ne
beatmena miesto. Bet jeigu 
ir atmintų, tai pažinti vi
siškai nebegalėtų.

Būdamas Alytuje, sura
dau Rojaus Mizaros brolį 
Vincą, kuris nuo seno čia 
gyvena. Tai jis pasakojo, 
kad Alytų sunku dabar bū
tų pažinti ne tik mano žmo
nai, taip seniai čia buvu
siai, bet ir jo broliui Rojui, 
tik prieš trejus metus čia 
besilankiusiam. Prie akių 
išsistatė nauji didžiuliai na
mai miesto vidury, naujos 
krautuvės su didelėmis vit

rinomis, taipgi didelis mo
dernus plataus ekrano kino 
teatras, kuris ir Niujorką 
papuošti galėtų. Miesto vi
duryje, tenai kur anks
čiau buvo turgus, ruošiama 
graži aikštė, prie jos stato
mas didelis labai puošnus 
restoranas. Miesto prieša
kyje išaugo keturių aukštų 
rūmas naujos puikios mo
kyklos - internato namas. 
Miesto centrą šiandien da
bina 24 po karo pastatyti 
dideli gyvenamieji komuna
liniai namai, 4 dar statomi 
dabar.

O kas dedasi miesto pa
kraščiuose, kurie savo pu- 
šynais ir žalumynais labiau 
panašūs į kurortą. Ten nau
jos gatvės baltuoja šimtais 
privačių nedidelių, bet gra- 

| žiu ir patogių namelių, ku
riuos žmonės pasistatė ir 
statosi patys. Kalbėjausi su 
rajono vykdomojo komiteto 
pirmininku Alfonsu Grigai
čiu, taipgi su kitais miesto
veikėjais. Jie papasakojo, 
kad po karo Alytuje žmo
nės pasistatė sau daugiau 
kaip 600 nuosavų mūrinių 
ir medinių namų, dar apie 
200 statosi dabar.

Malonu matyti, kad Aly
tus auga į didelį pramonės 
miestą. Dabar čia dirba 8 
fabrikai. Tai didelis siuvi
mo fabrikas, kuriame dirba 
apie tūkstantį darbininkų, 
linų pirminio apdirbimo 
fabrikas, terpentino - kani- 
folijos fabrikas, pernai pra
dėjusi veikti skalbimo ma
šinų gamykla, fabrikas 
“Ūkmašina,” kuris Smeto
nos valdymo metais tegami- 
no plūgus ir šečkarnes. Da
bar jis išplėstas ir patobu
lintas, ruošiasi daryti mo
derniškus cukrinių runkelių 
kombainus. Jau kitais me
tais jis atiduos šimtą tokių 
kombainų. Yra Alytuje 
taipgi moderniška pieno 
perdirbimo įmonė, sieninių 
medžiagų gamybos įmonė, 
metalo rekonstrukcijų ga
mykla.

O tai dar ne visa, kas už
planuota. Vykdomojo ko
miteto pirmininkas pasako
jo, kad greitai bus pradėtas 
statyti tikras pramonės 
milžinas — medvilnės kom
binatas, kur medvilnę ap
dirbs, verps ir aus apie 5 
tūkstančius darbininkų ir 
per metus išleis ne mažiau 
4 milijonų metrų audinių ir 
daug verpalų. Taipgi grei
tai bus statomi elektrotech
nikos gaminių kombinatas, 
daržovių, vaisių-uogų sulčių 
ir vyno fabrikas.

Šitų fabrikų statybos 
daug pasitarnaus dar dides
niam miesto išplėtimui. Po 
karo Alytuje gyveno tik 8/01 
tūkstančio gyventojų, dabar 
yra apie 14 tūkstančių, o 
1980 metais alytiškiai mano 
turėti net 50 tūkstančių 
žmonių!

Žmonės Alytuje taipgi su 
didžiu skausmu man pasa
kojo apie tą didelę skriau
dą, kurią padarė jų kraštui 
vokiečių fašistai karo me
tais Jie išžudė tūkstančius 
miesto žmonių, sugriovė 
daugiau kaip dvi trečias da
lis namų.

Niekada, kol gyvas būsiu, 
neužmiršiu apsilankymo 
miesto pakrašty stovinčia
me Vidgirio miške. Čia, tan
kių medžių šešėlyje, vokie
čių fašistai ir buržuaziniai 
lietuvių nacionalistai žvė
riškai išžudė net 60 tūks
tančių žmonių, tarp kurių 
buvo daug moterų, vaikų, 
senelių. Kas tai buvo per 
žmogėdros! Dabar miške, 

šaudymo vietoje, stovi gra
žus didelis paminklas, o 
duobės, kur šaudė ir griovė 
žudikai vargšus, išklotos 
cementiniais ilgais antka
piais. Kada atėjau šičia, 
baisus skausmas suspaudė 
širdį. Net miško paukšte
liai šičia nedrįsta ardyti 
šventos kankinių kapų ty
los...

Alytiškiai visada prisime
na karo baisumus ir nenori, 
kad jie kada pasikartotų, 
kad bombos griautų jų sta
tytą gyvenimą. Kur ėjau, 
kur kalbėjau, visi iš širdies 
gelmių troško taikos.

Kaip ir visoje Lietuvoje, gražią, laimingą. ir linksmą vai
kystę gyvena mažieji alytiečiai.

Nuotraukoje: svečias iš JAV Jonas Petruškevičius vie
no 'naujųjų Alytaus namų kieme su mažaisiais jo gyventojais.

V t '*J k* i ¥/ t.*

Viešėdamas Tarybų Lietuvoje, bostonietis Jonas Petruš
kevičius Alytuje susitiko su ten dirbančiu ir gyvenančiu pa
žangaus Amerikos lietuvių rašytojo Rojaus Mizaros broliu 
Vincu. Vincas Mizara daug papasakojo svečiui apie išaugusį 
Alytų, jo naująsias statybas, kasdien gerėjantį darbo žmonių 
gyvenimą.

Nuotraukoje: Jonas Petruškevičius ir Vincas Mizara prie 
naujųjų Alytaus gyvenamųjų namų.

citį ir dąbartį, sulyginti senuosius ir naujuosius laikus. Kas 
jau kas, o šie žmonės, matę seną, apleistą prieškarinį Alytų

Su kiekviena diena vis labiau gražėja Dainavos krašto 
sostinė Alytus. Pastaraisiais metais ji pasipuošė naujomis 
moderniškomis parduotuvėmis, ištaigingais namais, gražiai 
sutvarkytais skverais.

Nuotraukoje: naujas plačiaekraninis 400 vietų kino te
atras “Dainava’’ Alytuje.

Svečiuose pas gimines
Svečiuojantis, mums Ta

rybų Lietuvoje daug teko 
susitikti su giminėmis, ku
rie gyvena įvajriuęse Ries
tuose ir dirba įvairius dar
bus. Ypatingai pasisekė 
mano žmonai, kuri surado 
Alytuje gyvas ir sveikas sa
vo seseris, taipgi daug toli
mesnių giminių.

Atvažiavę į Alytų pir
miausia suradome jos gimi
nes Mariją ir Petrą Visoc- 
kius. Jie gyvena gražioje 
vietoje Šilelio gatvėje, palei 
Nemuno krantą, turi gražų 
sodelį su obelimis, serben
tais, kriaušėmis, taipgi už
tenka visokių natūrališkų 
daržovių iš . savo daržo.

Netikėtai sulaukę mūsų,

šeimininkai labai apsidžiau
gė. Marija tuojau pataisė 
daug skanių valgių ir gėri
mų ir už gražaus greitomis 
pataisyto vaišių stalo mes 
visi daug ir įdomiai šnekė
jomės.-apie .savo gyvenimą, 
vaikus, t ' Dabai gaila, kad 
namuose tuo metu nebuvo 
Visockiu vaiku, kurie išėjo 
aukštus mokslus ir dabar 
dirba Vilniuje. Duktė Ele
na Stankūnienė-Visockaitė 
skaito lekcijas Vilniaus pe
dagoginiame institute, o sū
nus Petras-Vytautas išsi
mokino daktaru, gydo žmo
nes Vilniaus vienoje ligoni
nėje, taipgi mokina studen
tus Vilniaus univer s i t e t o 
medicinos fakultete. Kaip 
malonu turėti tokius iš

Antrojo Pasaulinio karo metu Alytuje buvo sugriauta 
daugiau kaip du trečaliai gyvenamųjų namų. Šiandien mies
tas ne tik visai atsistatė, bet dr nepalyginamai išsiplėtė, iš- 
gražėjo. , Pokario metais pastatyti 24 dideli komunaliniai na
mai, patys gyventojai .pasistatė apie 600 nuosavų namų. Dau
giau kaip 200 jų alytiškiai statosi dabar.

Nuotraukoje: nauji individualiniai namai Alytuje.
Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

Alytus virsta stambiu pramonės miestu. Šiandien čia 
veikia didžiulis siuvimo fabrikas, didelė linų apdirbimo įmo
nė, terpentino - konifolijos fabrikas, gamykla “Ūkmašina,” 
kuri netrukus pradės išleisti cukrinių šunkelių kom
bainus, sieninių medžiagų gamybos įmonė, metalo konstruk
cijų gamykla. Pernai pradėjo čia veikti didelė skalbimo ma
šinų gamykla. Dabar ji dar labiau plečiama ir jos pastatai 
ateityje užims trijų hektarų plotą.

Nuotraukoje: Alytaus skalbimo mašinų gamykla.
Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

Alytaus miesto sode, prie rožėmis apsodintų gėlynų sau
lėtą dieną dažnai gali sutikti būrelį pagyvenusių žmonių. Tai 
Alytaus pensininkai—buvę mokytojai, pašto darbuotojai, vais
tininkai ir kitokių specialybių žmo.nės. Jie mėgsta pasėdėti 
drauge prie gaivaus fontano ant suoliuko, pakalbėti apie pra-

ir naująjį—švarų, šviesų, pasipuošusį puikiais namais, žino,. Nemokamai duodami vais- 
kuri santvarka geresnė. Apie tai jie ir kalbėjosi su miesto ^aį j namus sergantiems tu- 
sode apsilankiusiais Bostono lietuviu Jonu Petruškevičium, ir 
Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su 
draugijos pirmininku Laurynu Kapočiumi, 
apie naująjį gyvenimą Alytuje, apie naujas 
šakojo pensininkas, buvęs žymus švietimo
vieno matematikos vadovėlio autorius Kazimieras Klimavi
čius.

Nuotraukoje: (iš kairės į dešinę) L. Kapočius, J. Petruš
kevičius ir K. Klimavičius drauge su kitais pensininkais Aly
taus miesto sode.

Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

4 p.-Laisvė (Liberty)— An trad., spalio (Oct.) 9, 1962 kas atvyks į Indiją.

mokslintus garbingus vai
kus.

Kitą dieną nuvažiavom 
prie Alytaus netoli žmonos 
gimtinės, į Likiškėlių kai
mą, kur dabar Dzeržinskio 
vardo kolūkyje gyvena jos 
sesuo Morta Gotšalkienė. 
Sužinoję, kad yra svečių, į 
gražią tvarkingą Gotšalkų 
sodybą greit susirinko daug 
giminių, atėjo kita Petro
nėlės sesuo Marytė Monke- 
vičienė.

Abi seserys taipgi galėjo 
pasididžiuoti savo vaikais, 
kurių dauguma išėjo moks
lus. Jie dirba daktarais, 
mokytojais ir kitais specia
listais. Mums buvo labai 
malonu sužinoti, kad Petro
nėlės sesers Mortos duktė

užsienio šalimis
Daug įdomaus 

mokyklas papa- 
darbuotojas, ne 

Teofile Gotšalkaite yra ge
riausia šito kolūkio karvių 
melžėja. Už gerą darbą ji
nai apdovanota medaliu, ke^ 
liais garbės raštais, buvo už
rinkta apylinkės Darbo 
žmonių deputatų tarybos 
deputate.

Karvių melžėja tame pat 
kolūkyje dirba ir kita arti- 

; ma žmonos giminaitė Onu
tė Masaitienė. Giminėje yra 
ir kolūkio pirmininkas Jur
gis Bakūnas, kuris kartu su 
savo žmona Leonarda atva
žiavo į mūsų susibuvimą. 
Kalbėdami su šituo jaunu 
vyru, patyrėme, kiek 
daug naujo ir gražaus Lie
tuvos kaime. Vien Alytaus 
rajono kolūkiuose šiandien 
yra daugiau 400 traktorių, 
veik 60 visokių kombainų, 
130 kuliamųjų mašinų, kol
ūkiai turi apie 500 visokių 
automašinų.

Vaikščiodami po laukus,/ 
gėrėjomės geru javų derliu
mi, kuris šiemet užderėjo 
šiaip nekokiose Dzūkijos 
žemėse. Ganykloje apžiūrė
jome sočių, gražių ir pienin
gų kolūkio karvių bandą. O 
po to šatmiai visi linksmi
nomės. dainavome ir šoko/ 
me jauni ir seni.

Karštai atsibučiavę su vi-
sais giminėmis, leidomės ke
liauti toliau.

Gražias dienas turėjome 
Kapsuke, kur taipgi viešė
jome pas žmonos sesers 
Mortos sūnų Juozą Gotšal- 
ką ir jo žmoną Angelę. Abu 
jie baigę aukštus mokslus. 
Vyras dirba Kapsuko rajo
no liaudies švietimo sky- 
skyriaus inspektoriumi, jo 
žmona mokytojauja mokyk
loje. Jiedu augina dvi gra
žias dukras Vidutę ir Re- 
ginutę, turi gražų naują 
butą, gyvena gražiai ir pa
siturinčiai.

I *1 *

Nuolatinis darbo žmonių 
gerbūvio kilimas—tarybinio' 

gyvenimo dėsnis
“Susirgai, ir jeigu neturi 

litų, tai atsiduok dievo va
liai: išgysi — gerai, numirsi 
—irgi gerai, nereikės rūpin
tis laidotuvėmis”—taip juo
kaudami kalbėjo valstiečiai, 
darbininkai buržuazijos 
valdymo metais apie svei
katos apsaugą Lietuvoje. 
Už gydymą tada reikėjo 
brangiai mokėti, o ir dak
tarų buvo ne per daugiau
sia. Beveik visos kaimo mo
terys gimdė “bobučių” pa
galba. O tokios “pagalbos” 
dėka ne viena gimdyvė nu
eidavo į kapus. O kur dar 
trachoma, džiova? Tai bu
vo labiausiai paplitę susir
gimai Lietuvoje.

Gydytoja pensininkė Ele
na Kutorgienė, 40 metų iš\ 
dirbusi okuliste Kaune, štai; 
kaip prisimena buržuazinės * 
Lietuvos laikotarpio sveika- 1 
tos apsaugą: “Dabar mano 
specialybės gydytojui smar
kiai pamažėjo darbo, nes 
likviduota trachoma. O ta
da didesnę savo darbo pu
sę aš praleidau, kovodama 
prieš šią ligą.”

Dabar Tarybų Lietuvoje 
ne tik kad nemokamas gy
dymas, bet besigydantiems,
gulint ligoninėse, duodami 
nemokamai ir visi vaistai.

berkuliože. Kai kuriuos 
vaistus, vitaminus ir net 
maistą (pieną, vaisių sultis) 
nemokamai 
ma kūdikių, 
kiekviename 
veikia pieno

gauna daugu- 
Specialiai tam 
rajono centre 
virtuvės.

(Bus daugiau)

New Delhi. — Kambo
džos vadas princas Sihano-

fc -



J. Grigiškis
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
y Kaip netikėtai galima 

Matominį karą pradėti
Kalifornijos miestas An

tioch, turįs apie 17,000 gy
ventojų, rugsėjo 18 d. per
gyveno karinę paniką. Kai 
šešios naujai įrengtos sire
nos pradėjo bliauti be su
stojimo, tai jau manyta, 
kad priešas jau pradėjo iš 
oro daužyti Ameriką ir to
dėl Antiochui gręsia atomi
nių bombų pavojus.

Visas miestas “atsistojo 
ant kojų”: policija, gaisra- 
gesiai, civilinės gynybos 
žmonės pribuvo į savo pa
skirties vietas. Tūkstančiai 
žmonių jau ruošėsi bėgti į 
laukus, daugelis sulindo į 
slėptuves. Gaisragesių sto
tis į 16, minučių gavo 57 te
lefono pašaukimus.

O tai įvyko visai netikė
tai, kai policijos pranešė
jas Glen Blomseth, besisup
damas kėdėje, netikėtai pa
spaudė Raudonąjį mygtu
ką, kuris paskirtas signali
zuoti priešui pradėjus ato
mines atakas iš oro. Ban
dant sulaikyti kaukimą, si
renų aparatas Sugedo, tai 
ėmė nemažai laiko, iki kau
kimas buvo sulaikytas ir 
publika nuraminta.

Tai parodo, kaip netikė
tai galima atominį karą 
pradėti. Jeigu tai atsitiktų 
su centraliniu signalu, ku
ris perduoda žinią, kad 
priešas jau pradėjo iš oro 
puolimą, kelių minučių bė
gyje atominis karas ir už
sidegtų.

Atominio pasinio Šimo 
autoritetai kaip tik ir prisi
bijo, kad kas nors ir kur 
nors gali netikėtai išprovo
kuoti atominį karą.

Visoks pasiruošimas ka
rui, taigi, didina visuotinės 
katastrofos pavojų. Tik pil
kas nusiginklavimas gali 
^visiems. užtikrinti taiką ir 
ramybę.

Pavojingas JAV kapitalo 
plaukimas užsienin

JAV komercijos depar
tamentas šiomis dienomis 
paskelbė, kad amerikiečių 
kontroliuojamos firmos už
sienyje 1961 metais paga
mino produktų 25 ir pusės 
bilijono dolerių vertės, ir 
kad tie produktai sudaro 
pavojingą konkure n c i j ą 
Amerikoje gamintiems pro
duktams. Biznio šaltiniai 
už tai pranašauja ‘ naują 
ekonominę krizę, galimą 
net 1963 metų pradžioje.

Prez. Kenedis antai taip
gi priminė tą pavojų. “Wall 
St. Journal” dejuoja, kad 
plieno gamyba nepasiekia 
nįei 60 procentų galimos ga
mybos. Padėtis darosi la

ibai rimta.
Kuomet nuo 1957 m., 

Amerikoje produktų garny-j 
ba pakilo tik 10 proc., tai į 
tuo pačiu metu Vakarų Eu
ropoje amerikiečių kontro
liuojamos firmos padaugi
no gamybą iki 70 proc. 1961 
metais amerikiečių korpo
racijų firmos Anglijoje pa
gamino produktų virš 5 bil. 
dol. vertės; Vakarų Vokie
tijoje — 2 bil. 300 milijonų 
dolerių vertės; Prancūzijo
je—I bil. 200 mil. dol. ver
tės; Italijoje amerikiečių 
firmų gamyba pakilo 36 
proc., Japonijoje—31 proc.; 
Kanadoje pagaminta pro
duktų arti 9 bil. dolerių 
vertės.

Bendrai suėmus, ameri
kiečių firmos užsienyje pa- 

jgamino produktų pusę 
wek, kiek Amerikoje išlei
džiama militariniams rei
kalams.

Reikia taipgi pasakyti,

kad amerikiečiai turi in- 
vestmentų daugelyje užsie
nio pramonės šakų, kurių 
amerikiečiai nekontroliuo
ja, bet pelno dalį kolektuo- 
jasi.

Pavo j ingą amerikie č i ų 
kapitalo plaukimą užsie
nin, tačiau, sunku sulaiky
ti, nes tam nėra ribojančių 
įstatymų. O kapitalistai in
vestuoja savo turtą ten, 
kur gali gauti didesnius 
pelnus. Savo šalies reikalai, 
mat, juos nevargina. Dole
ris—jiems virš visko.

Permažai įvertintas 
pasitarnavimas...

Buvęs Municho miesto 
majoras Carla Fiehler da
bar gauna $30 savaitinės 
pensijos. Bet jis ręiškia ne-1 
pasitenkinimą, kad per ma
žai jis įvertintas. Jis esąs 
užsitarnavęs didesnę pensi
ją ir aukštesnę pagarbą.

I

Vakarų Vokietijos valdo
vai juk Karlą Fiehlerį ge
rai pažįsta. 1923 metais jis 
jau buvo Hitlerio partijos 
narys ir su Hitleriu sykiu 
kalėjime sėdėjo. O kai Hit
leris patapo Vokietijos dik
tatorium, Fiehleris . patapo 
Municho miesto majoru ir 
ištikimai ištarnavo Hitle
riui visą laiką.

Karui pasibaigus jis bu
vo nuteistas kaip karinis 
kriminalistas ir kalėjime 
išsėdėjo dvejus metus.

Nacinį savo veikimą jis 
skaito labai svarbiu “visuo
meninių darbu”, už kurį 
jis tikisi gauti tinkamą at
lyginimą ir garbingą jam 
paslaugą.

Raudonieji burokėliai 
naikina vėžį

Garsus Vengrijos gydy
tojas A. Ferencis sako, kad 
jo bandymai raudonaisiais 
burokėlius gydyti vėžiu 
sergančiuosius teikia gerų 
rezultatų.

Dr. Ferencis tai prakti
kuoja nuo 1938 metų, o nuo 
1950 metų jau turi gerų 
įrodymų, kad raudonieji 
burokėliai naikina vėžio li
gas, net jie veikia ir leuke
miją.

Jis primena kasdien duo
davęs tarkuotų burokėlių 
vienam sunkiai sergančia
jam. “Po šešių savaičių,” 
jis rašo, “vėžys pranyko... 
jis atrodė išgydytas”. Rau
donieji burokėliai, žali ar 
virti, gerai prieš vėžio ligą 
veikia.

Eksperimentai tęsiami ir 
toliau. Jie vis rodo teigia
mus rezultatus.

Jau bijo socializmo
Neil Staebler, Michigano 

valstijos demokratų kandi
datas kongresmano vietai, 
1933 metais buvo Socialis
tų partijos kandidatu ir 
dar vis kalbėjo apie socia
lizmo naudingumą.

Dabar, kai reakcionieriai 
jam tai prikiša, Staebleris 
sako pamatęs, kad socializ
mas esąs klaidingas. Taip, 
socializmas jam klaidingas, 
nes jis iš biznio jau pątapo 
milijonieriumi.

INDIJA BIJO ŽMONIŲ 
DAUGĖJIMO

New Delhi. — 1961 me
tais Indijoje buvo 440,000,- 
000 gyventojų. Kiekviene- 
riais metais prieauglis yra 
15 procentų. Numatoma, 
kad Ii966 metais Indijoje 
jau buis 480,000,000 žmo
nių. Vyriausybė numato 
pavojų iš taip greitai au
gančio gyventojų s k a i- 
čiaus,

AVALON, N. J

šiluma 
siekia

dakta-

Džiuginantis paskutinis 
atsilankymas

Rugsėjo paskutinė diena 
sekmadienis. Nors jau ru
duo, bet tikrai ideališka 
diena. Saulė skaisčiai švie
čia, oras šiltas, gražus. Sė
džiu savo sodyboj, skaity
damas sekmądiehio laikraš
tį, ir negaliu atsigrožėti 
apylinkės gražumu ir malo
numu. Aplinkui graži, ža
liuojanti žolė, daug kvietkų 
dar žydi, medžiai apsikaišę 
dar nenuvytusiais žaliais la
pais. Gamta graži, viliojan
ti. Oras vasariškas, 
(pavėsyj, garadžiuj) 
74 laipsnius.

Toks gražus, tyras 
tai geriausias tavo 
ras. Tu įgauni įkvėpimo. 
Nors mažai gali vaikščioti, 
bet jautiesi tvirtu, drūtu— 
kaip 20 metų jaunuoliu. 
Taip jausdamasis, būdamas 
geriausioj nuotaikoj, matau 
ant kelio atvažiuojantį gra
žų automobilį, kuris išsuka 
į keliuką šalia mano namo, 
vedantį į mūsų kiemą.

Aš nustebau: kas galėtų 
atvažiuoti, juk vasara pra
bėgo. Mano nuostabai, žiū
riu, kad iš automobilio iš
lipo geriausi mūsų gyveni
mo bičiuliai — Lipčius, Gri
gas ir Mike (rusas) iš Ed
dystone, Pa. Matyt, kad vi
si gerai nusiteikę, visų vei
duose matosi maloni šyįisa, 
visi pilni šilto draugiško 
jausmo.

Pasisveikinus su malo
niais svečiais, draugas Lip- 
čius sako: Mes atvažiavo
me pas jus pasitarti, pasi
kalbėti dėl daugelio dalykų. 
Ruduo jau atėjo, su juo at
ėjo ir parengimų sezonas. 
Vasaros laiku pasilsėję, įgi
ję daugiau sveikatos, dabar 
turime griebtis už darbo. 
Bet apie veikimą, sako Lip
čius, pasikalbėsime vėliau, 
o dabar, kada oras toks 
gražus ir šiltas, eikime į pa
jūrį pasivaikščioti, nes šian
dien jau paskutinė diena — 
šiemet daugiau pas jus ne
atvažiuosime.

Aš, pasiėmęs lazdelę ir ja 
pasiramsčiuodamas, išėjau 
sykiu su jais ir nužingsnia
vome į pajūrį besišneku
čiuodami. Man, kaip jau 
negreitam, sunku su jais 
sykiu eiti, bet drg. Lipčius, 
kad nepalikus manęs toli 
užpakalyj, sulėtino savo' ei
seną, kad palaikius su ma
nim draugystę, o Grigas su 
Maikiu, kaip greiti vy r a i, 
nužingsniavo per pliažą pa
jūriu toli, toli ’..

Atėjus į pajūrį, atsiveria 
prieš mūsų akis gamtos 
vaizdas. Šį sykį, nors buvo 
biskelis vėjo, bet jūra buvo 
tyki, rami. Mes buvome ne 
vieni. Daug žmonių, pasi
skirstę į būrelius, vaikščio
jo po pliažą, šnekučiuoda
miesi tarp savęs ir kvėpuo
dami tyru oru. Buvo ir to
kių, kurie maudėsi. O žuvi
ninkų, čia gyvenant per 10 
metų, niekad nebuvo tiek 
tiek daug, kaip šįkart.

B e s i š nekučiuojant, drg. 
Lipčius, kaip LLD rajono 
veikiančiojo komiteto na
rys, man pranešė, kad ra
jono kuopos kruopščiai ir 
entuziastiškai rengiasi prie 
konferencijos, kuri įvyks 
spalio spalio 14 dieną, sek
madienį, Chesteryj, Pa., Vy
tauto pašalpinio klubo sve
tainėje, 339 E. 4th St. Sakė, 
kad konferencija, bus skait
linga delegatais, spren
džiant kuopų pranešimais. 
Veikiantysis komitetas kvie
čia ir kuopų narius daly
vauti, kaip svečiai, su pa
tariamu balsu. Konferenci-

Binghamton, N. Y.
Vakarienė ir Lietuvos filmų 

rodymas
LDS 6 kuopa ir LLD 20- 

tos kuopos Moterų skyrius 
bendrai rengia vakarienę ir 
Lietuvos filmų rodymą. Fil
mus rodys LLD Centro sek
retorius drg. Jonas Grybas 
iš New Yorko.

Tas puikus ir ilgai lauk
tas vakaras įvyks šeštadie
nį, spalio 13 dieną, Sokolow-, 

ir j na Hali, 226 Clinton St. Va- 
ko rienės laikas 5:30 vai. va
kare. Tik $1 dovanų. Tuo
jau po vakarienės, 7 valan
dą, filmų rodymas, taipgi 
tik $1 dovana.

Rengėjos prašo visus vie
tos ir plačios apylinkės lie
tuvius atvykti į šį pasilinks
minimo vakarą, kur būsite 
maloniai priimti ir pavai
šinti. Ir prie to dar, filmuo
se pamatysite gražiai atsta
tytą Lietuvą, jos aukštus 
pasiekimus, ir entuziastiš
kai dirbančią liaudį dėl sa
vo brangiosios tėvynės. 
Naudokimės proga, kuomet 
ji čia, nes tokios progos pas 
mus retenybė.

Atvykusioms iš apylinkės 
kolonijų, kurie nenorės, vė
lai naktį grįžti namo, ren
gėjos parūpins nakvynes.

Lauksime visų. Iki malo
naus pasimatymo!

Rengėjos

jai pasibaigus, įvyks didelis 
banketas. Šalia delegatų, 
sprendžiant pagal pasižadė- 
jimū&, turėsime svečių ne 
tik iš Chesterio, Camdeno, 
Filadelfijos ir apylinkės, bet 
ir iš Baltimorės, Readingo, 
Eastono ir kitų vietų. Ban
keto gaspadinėmis apsiėmė 
Šmitienė, Zalner ir Plėtie- 
nė. Reikės dar kreiptis prie 
Tureikienės, Mulokaitės ir 
Kovalčukienės. Valgio 
gėrimų turėsime šimtui 
žmonių.

Drg. Lipčius man sako: 
“Drauge Bekampi, aš per 
daugelį metų jums pagelbė- 
jau prie rengiamų pas jus 
pramogų, dariau viską, ką 
galėjau, kad tos pramogos 
būtų pasekmingos. Dabar 
ateina jūsų eilė — jūs turi
te mums pagelbėti, jeigu ne 
kuo kitu, tai nors pakvies
kite savo draugus ir pažįs
tamus į rajono rengiamą 
banketą, nes jis rengiamas 
vien spaudos naudai. Mes 
tikimės paramos ir iš vi
sų geros širdies lietuvių 
patriotų. Užtikriname, kad 
visi atsilankiusieji bus gra
žiai priimti, gardžiai paval
gydinti ir gerai pavaišinti.

Draugui. Lipčiui pasakiau, 
kad dabar mūsų gyvenime 
įvyksta permaina: mes nu
tarėme šiemet žiemai ap
leisti Avaloną ir mūsų gy
venimo vieta bus netoli Fi
ladelfijos — 345 Covered 
Bridge Rd., Barclay Farm, 
Cherry Hill, N. J. Telefo
nas Hazel 7-1288, ir mes 
spalio 5 d. išvažiuojame gy
venti į naują vietą. Persi
krausčius arčiau lietuvių, 
mums nebus sunkus joks 
darbas. Matysite mus visur 
ir su visais. Mes važiuoja
me į naują vietą ne snausti, 
bet dirbti ir gyventi.

Diena taip ir prabėgo pa
sikalbėjimais ir nepajuto
me, kaip greit atėjo vaka
ras. Šiltai atsisveikinome 
su draugais, pilnai tikėda
miesi susitikti Chesteryj, 
rajono konferencijoje.

J. A. Bekampis

Brockton, Mass.
Dėkui už linkėjimus

Vis dar randuosi Brock- 
tono ligoninėje. Rašau spa
lio 4 d., o rytoj man bus 
padaryta operacija. Nuo 
draugų ir draugių gavau 
jau virš šimtą laiškų ir at
virukų su linkėjimais pa
sveikti. Labai visiems ačiū! 
Rašo vietiniai, rašo ir iš to
liau.

Gavau laišką nuo Anna 
Bouvier (Mineikytės), ku
riame apart linkėjimų ji 
rašo, kad rugsėjo 8 d. kitas 
automobilis įvažiavo į jos 
sesers Geraldines Nieker- 
son automobilį. Geraldinę 
labai sužeidė — pramušė 
galvą ir sužeidė kojas. Ją į 
ligoninę nuvežė be sąmo
nės. Jos automobilį sudau
žė. Dabar ji jau grįžus iš 
ligoninės į namus ir gydosi.

Lapkričio 11 dieną Aido 
choras iš Worcesterio pas 
mus suvaidins operetę “Lie
tuvaitė”, vadovybėje choro 
mokytojo J. Dirvelio.

Spalio 2 d., Bostono ligo
ninėje, mirė Anna Debsas 
(Samsonytė). Paliko nuliū
dime savo vyrą, dukrą Al
doną, brolį Alfonsą. Velio
nė čionai išgyveno apie 50 
metų. Seniau dalyvaudavo 
veikalų vaidinmuose. Pri
klausė religinėms organi
zacijoms. Palaidota Kalva
rijos kapinėse.

George Shimaitis

Cleveland, Ohio
“Pamokos” apie 

komunizmą
. Spalio 2-rą dieną Hanna 
House teatre prasidėjo “pa
mokos” komunizmo klausi
mais ir tęsėsi per penkias 
dienas. Prelegentais yra 
amerikiečiams gerai žino
mas fašistinis lyderis dr. 
Fred Schwartz ir ppra ku
nigų. Iš anksto laikraščiuo
se buvo pranešta, jog no
rintieji lankyti tas “pamo
kas” turės sumokėti po $30. 
Pasirodė, jog ir be įžangos 
mažai klausytojų susirinko. 
Į pirmas “pamokas” atsi
lankė tik 50 klausytojų, ir 
tai, kaip “Plain Dealer” ra
šo, tik vienas penktadalis 
vyrų. Matomai publika ge
rai žino, kad minėti prele
gentai negali išaiškinti to
kių klausimų, apie kuriuos 
jie patys neturi jokio su
pratimo.

Teko matyti spaudoje pra
nešimus, jog spalio 13 dieną 
yra rengiamas pobūvis pa
gerbimui ir pavaišinimui 
vietos meno choro daininin
kų. Iš tiesų, tai girtinas su
manymas- Choristai pilnai 
užsipelno prisiminimo. To
dėl stenkimės ir ne choris
tai kartu su jais linksmai

Vieta — 
9305

Pradžia 6 
Po vaka-

vakarą praleisti.
LDS klubo svetainė, 
St. Clair Ave. 
valandą vakare,
rienės tęsis šokiai iki vėlu
mos. J. R.

Ekstra!
I

Kartu su. Jonu Grybu pas 
jus atvyks įžymioji veikėja 
kalifornietė Ksavera Karo
sienė, kuri tik ką sugrįžo 
iš ilgos kelionės. Ji ilgokai 
pavubojo Lietuvoje ir da
lyvavo taikos sąskrydžiuo
se Japonijoje, Anglijoje ir 
kitur. Viešnia, be abejo, 
perduos savo įspūdžius.

Beje, draugė Karosienė 
dalyvavo Kaune posėdžiuo-

Elizabeth, N. J.
Vieną gražią dieną suma

niau pradėti “Laisvės” va
jų, tai su draugu D. Bur- 
kausku sutarėme vykti ieš
koti naujų skaitytojų. 
Mašina pasukome į vaka
rus. Pirmas sustojimas bu
vo Scatch Plains, N. J. Ir 

se teismo, kuris šiomis die-1 g&vome vieną naują skaity- 
nomis nuteisė Impulevičiaus _ 
gaujos žmogžudžius. Tai vi
sa i 
daugiausia lietuvių iš visos 
plačios apylinkės dalyvauti 
šiame binghamtoniečių pa
rengime.

—Redakcija

Važiuojame toliau į Sum-
turėtų paskatinti kuo mervillę pas gerus draugus 
rrionaia lintiiwin i a tzicna A. SdUlČnUS. Seniai bUVaU

juos matęs, tai gražiai mu
du priėmė ir pavaišino, 
“Laisvę” atsinaujino ir pa
aukojo “Laisvės” fondui $6.

Čia seniau buvo 4 “Lais
vės” skaitytojai. Trys mirė, 
liko tik drg. Saulėnai, se
niau buvę elizabethiečiai. 
Jie gerai atrodo ir gražiai 
gyveųa, gali sulaukti ir šim
to metų.

Linkiu visiems “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojams 
geros sveikatos.

Worcester, Mass,
Iš L.S. ir D. Draugijos 

susirinkimo
Spalio 2 d. atsibuvo mė

nesinis susirinkimas, kuria
me Richard Janulis pateikė' 
kelis atsišaukimus. Sakė, 
Aido choras ruošiasi vykti 
į Niujorką sulošti operetę 
“Lietuvaitė” “Laisvės” me
tinio koncerto vietoje. Cho
ri ečiai turi suplanavę pasi
samdyti didelį busą važia
vimui ir kartu galėtų ne
mažai pašaliečių vykti tik 
už $6 ypatai į abi puses. 
Verta smagiai pasivažinėti, organizacijos reikalų ir apie rody-

A. Stripeika

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Spalio-October 12 d., Vengrų klubo 

(patalpose, 1144 N. 4th St., 7:30 vai. 
vakare. Turėsime aptarti svarbių

mą naujų filmų iš Lietuvos.
Valdyba (81-82)Antras dalykas, kad visi 

trokštanti pasaulinės tai
kos ir galutinio nusiginkla
vimo bei sulaikymo atomi
nių * sprogdinimų žmonės 
rudenį rinkimuose balsuo
tu į senatoriaus vietą už 
H. Hughes, kuris kandida
tuoja ant neprigulmingo 
tikieto.

Trečias dalykas, tai tra
dicinis uždarymo Olympia 
Parko banketas
spalio 13 d., 6 vai. vakaro, 
parko patalpose. Bus ne
paprastai puikus parengi
mas. Jono Dirvelio orkest
ras gros šokiams. Įžanga 
$2.50 ypatai.

MIAMI. FLA.
Svarbus spaudos paramai pikni

kas, rengia ALDLD 75 kuopa, įvyks 
Spalio-October 14 d., Žekonio sode.

Palaikymas pažangiosios 'spaudos 
yra labai svarbus dalykas, ypač šiuo 
momentu. Taigi, gerbiamieji, ma
lonėkite atsilankyti. Jsitemykite 
dieną ir vietą.

Rengimo Komisija (80-81)

įvyksta

D. J.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia uždarė pero- 
nistų laikraštį “Gausą” ir 
kairiųjų “Vanguardia Ro-

WORCESTER, MASS.

LDS 57 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks spalio 11 d., 7:30 vai. va
kare, 29 Endicott St. Prašome vi
sus narius dalyvauti, turime daug 
bėgančių reikalų apkalbėti.

Jaskevičius, sekr. (80-81)

MONTELLO, MASS.
Birutės Pašalpinės Draugystės Ju

biliejinis Banketas įvyks lapkričio 
(November) 3 d., 1962, Lietuv. Tau
tiško Namo viršutinėje svetainėje, 
kampas Main ir Vine gatvių.

Vakarienė bus duodama 7 v. vak. 
Auka $2.25. (81-82)

K. Čereškienė

5 p.~Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 9, 1962

Rochester, N. Y.
IR FILMAI, IR PIETŪS, 
IR MYLIMA VIEŠNIA

Štai proga, kokios Ro- 
chesterio ir apylinkės lietu
viai dar nėra turėję. Įsitė- 
mykite ir pasinaudokite.

Jau ateinantį sekmadie
nį, spalio 14 d., bus rodomi 
nauji ir be galo įdomūs 
filmai iš Lietuvos. Juos ro
dys Jonas Grybas iš Niu
jorko. Bet su juo kartu at
vyksta ir viešnia kalifor- 
nietė Ksavera Karosienė, 
kuri tik sugrįžo iš labai to
limos kelionės. Ji dalyvavo 
taikos sąskrydžiuose Japo
nijoj, Indijoj ir kitur. Ji net 
7 savaites išbuvo Lietuvoje. 
Ir štai dabar ji atvyksta 
tais įspūdžiais pasidalyti su 
ročesteriečiais.

Be to, ruošiami dideli 
pietūs. Jie prasidės 1 vai 
o filmų rodymas 
Vieta: Gedemino 
Joseph Ave.

Visi ir visos 
dalyvauti.

2:30 vai.* 
salė, 575

kviečiami

Rengėjai

PHILADELPHIA. PA.
& VICINITY

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEKEEPER, position in We
nonah, 4 or 5 days a week. 11:00 
through dinner. Help care for 3 
childrejn. Must bė able to baby sit 
eves. Also must be able to sleep in 
when the family is away for a 
week-end or on vacation. Phone 
UL. 7-5518 for an interview. (80-81)

WOMAN, COOK, HOUSEWORK, 
ENXPERIENCED. For 2 adults. 
Fourtown. Good Salary, recent 
references. Own car helpful, but 
not necessary. Call AD. 3-1642. 
Reverse charges. (80. 81)

YOUNG WOMAN. Live in own 
room. Nice home. Three in family. 
Light housework, light laundry. Call 
ES. 9-8754 or write MRS REISMAN, 
79,67 (Rolling Green Rd., Cheltenham,. 
Pa., near Philadelphia. (80-81)

HELP WANTED MALE

Furniture Finisher. Must be exp. 
at touch ups, to work in Wilming
ton, Del. Call OL. 8-5217 and ask 
for Mr. Ben or send resume to 
WAX FURNITURE COMPANY, 213 
Market St, Wilmington, Delaware.

(80-81)

SLASHER. Operator, exp. on 
Cocker or Johnson cotton system 
slasher on acetate and nylon yarn. 
Write: NARRICOT CORP., H & 
LUZERNE STS., PHILA, 24. PA.

(80-81)

WOODWORKS, formica exp. & 
machine operators. Good sal. Paid 
vacation & holidays. Apply in per
son. No phone calls. F. J. Bom- 
padre, 2755 Philmont Ave., Bethay- 
res, Pa. (80-82).

CABINET MAKERS. 1st class 
workers. For wood pattern work. 
Excellent pay and opportunity. 
Steady inside factory work. Apply 
Mon.—fri. 9—6 W. N. RUSSELL & 
CO., 84 Albertson Ave., Westmont.

(80-81)

l’AINTERS. Journey men. Re
sidential work. Top wages. Ycap 
round work. Best men in old estab
lished suburban firm. MA. 3>4103.

(80-81)

MACHINISTS. Hand screw ma
chine. Set up and operate. Experi
enced. Good starting rate. Steady 
work for qualified men. M. & A. 
SCREW & MACHINE WORKS, 
1726 Germantown Ave. PO. 5-6965.

(80-81)

Moteris, Virėja, Namų Darbininkė
Patyrusi, dėl 2 suaugusių, Flour

town. Gera mokestis. Reikalinga vė
lesni liudijimai. Būtų gerai, kad tu
rėtų karą, bet nebūtina. Šaukte:— 
AD 3-1642. Mūsų kaštais.

(81-82)

New Jersey, reikalinga namų dar
bininkė, virš 30 metų, patyrusi, my- 

i linti vaikus. Gyvenimas atskirame 
kambaryje su vonia. Namai puikioje 
rezidencinėje sekcijoje (Moorestown, 
N. J.). 15 minučių iš Camden, N. J. 
Geros darbo sąlygos, puikiuose na
muose tinkamai moteriškei. Reikia 
paliudijimų, yra daugiau darbininkų. 
Šaukite BE. 5-7767 arba BE. 5-6226- 
N. J.

/



Taip man atrodo
Susidraude nebešmeižti?
Su nustebimu lietuviškos 

išeivijos spaudos stebėtojai 
konstatuoja faktą, kad jau Į sį šeštadienį Schwaben sve- 
kuris laikas katalikų kulto

Net apie 1 vienuolių ir buvusių prieš-

Karosienė padarė brendžius 
pranešimus iš savo kelionės

Kaip jau žinoma, praėju-

tainėje, Brooklyne, sakė 
kalbas Ksavera Karosienė, 
tik ką grįžusi iš ilgos kėlio

ji buvo Japonijoje, 
įtikinėjo svietą, kad rikoje nustojo šmeižti ki-į buvo Indijoje, buvo Lietu- 

taip nei jie galvojančius. ■ 
Vieni mano, kad griežtas ir 
taiklus N a r k e liūnaitės ir i 
Šalčiaus atsikirtimas šmei
žikams paveikė, kiti — kad 
uždraudė katalikų vyresny- 

seniaiibė Amerikoje. Toli gražu

“Pavergtieji”
Kaip pranešė . Niujorko 

spauda, priešais Jungtines 
Tautas atidarymo dieną bu
vo “Pavergtųjų Europos 
Tautų mitingas.
250 asmenų, daugumoj su- karinėj ir karo meto Lietu 
rištų su įvairiais valdiniais voj valdininkų spauda Ame-! ^ės.. 
darbais, į 
tikrosios Rytų Europos tau
tos yra jie, bet ne jaunosios 
kartos Rytų - Centrinėj Eu
ropoj.

Visa tai yra keistas “psi
chologinis blokas,” apie ku
rį kalbėjo ne tain 
pats prezidentas. Kenedis lietuviški bėgliai katalikai 
bene Yale Universitete —; nereprezentuoja savo mora- 
girdi, per dažnai 
me įkliuvę tarytum i kokią į kų. Štai, pav 
tai praeities mitologiją, ne- Kataliku Amatininku Drau-j 
pajėgdami j 
gyvenimiška 
turime išeiti iš nuobodaus ■ sprendimą, kuriuo buvo nu-j 
pašvinkusiu nuo stovėiimo bausti žurnalisto Faulk šan- 
frazių kartojimo, siekdami, 
naujo, kad ir kaip sunkaus, 
bet neišvengiamo susikirti- • 
m o su realybe.

Kaip suderinti šitą “lais
vo i o pasaulio” ' navrgtuių 
mitologine — tų žilaplaukių 
“buvusiu” demonstracija su 
Kauno iūra, su lietuviškos 
studentijos masėmis Lietu
voj, kylanti gyvenimo stan
dartą, sunku permanyti.

“Leiskit į Tėvynę...”
Jei kas Lietuvoje skaity

site šitą aprašymą, žinoki
te, didele dalimi tai teisybė. 
Cituoju iš “TŽ”Nr. 37 “Am
basadoriai ar duobkasiai”— 
rašo Leontina Rimvydaitė: 
“...Bet nuvažiuokim šian
dien į lietuvių (išeivių) ge
gužinę. Vos. mašinoms su
stojus grupės dumia į krū
mus ir iš krepšių pirmiau
sia lenda bonkos. Pradžioje 
tai vienur, tai kitur pasi
girsta blevyzgomis pavers
tos dainos, o dar po kokios 
valandos išverstomis akimis 
ir ašaroti dainininkai ima 
traukti ‘Leiskit į Tėvynę’... 
Iki gilios nakties neblaivių 
moterų kikenimai, ir jei dėl 
neaiškių priežasčių tai ne-‘aplinkos... 
i vyko anksčiau, tai jau pa- kunigo tvirtinimai, kuris 

pats, kalėjo nacių — krikš
čioniškos Vakarų Europos 
vaisiaus — kacete, tiesiog 
stebina naivumu ir neatsa
kingumu prieš savo tautą ir 
bendrai 
vyzdžiu

Svarbus kultūrinis - meninis 
pobūvis bus sekmadienį

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

žiniško pasiaukojimo. Bet alt 
eitis aiški, ateitis šviesi.

metų jis pradėjo bendra
darbiauti JAV pažangiojo
je spaudoje—“Laisvėje” ir 
“Vilnyje”.

Apie poetą Maironį refe
ratą paruošė D-ras A. Pet-1 
rika, o apie B. Pranskų-Ža- 
Jionį—R. Mizara.

Bus ir meninė programa 
—Aido choras dainuos, dai
nuos ir solistė Elena Bra
zauskiene.

Bus dainuojamos Mairo
nio sukurtos dainos.

Kuriems sąlygos leis, bū
tinai atsilankykite į šį gra- 
žų-svarbų ALDLD suruoš
tą pobūvį.

Vieta: “Laisvės” salė, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Kauno Poliklinikos ligoni
nėje, sveikatą taisė.

Kaip jai dabar atrodė 
Lietuva?

Kalbėtoja sakė, kad Ta
rybų Lietuvoje buvo jau 
antrą kartą—prieš dvejus 
metus ir dabar. Graži buvo 
Tarybų Lietuva tuomet, bet 
dabar dar gražesnė, ypa
tingai jos sostinė Vilnius. 
Visur vyksta statyba, visur 
didžiulis darbas vykdomas 
pirmyn. Žemės ūkis šiuo 
metu, sakė kalbėtoja, nu
kentėjo dėl baisiai lietingos 
vasaros. Tokios lietingos 
vasaros, kokia buvo praei
toji, Lietuvos žmonės, neat
simena. Bet žmonės dirba 
ryžtingai ir badauti jiems 
neteks.

Jvoje (ilgiausiai), buvo Lon
done.

Į Japoniją jinai vyko kaip 
Amerikos moterų delegatė 
į Tokio mieste šaukiamą 
taikai ginti suvažiavimą; 
tai buvo vasarą. Iš ten per 
Aziją vyko į Lietuvą, o iš 
Lietuvos per .Londoną atgal 
į JAV.

Pirmiausiai kalbėtoja pri
minė, kad šiemet įvyko trys 

pakeisti šio mito i gija viešu laišku “The New I didžiuliai suvažiavimai. ai- 
realybe. Mes York Times” užgyrė teismo kongresai taikai gmti.

- - ‘ -- - - - (1) Ghanoje, (2) Maskvoje
I—čia buvo pats didžiausias, 
nes dalyvavo delegacijos 
nuo 120 valstybių, (3) Ja
ponijos sostinėje, Tokio; 
mieste.

Šiame taikos šalininkų su
važiavime dalyvavo ne tik 
didelis skaičius pačių ja
ponų, o buvo ir iš daugelio 
kitų kraštų delegacijos: 
azijinių ir amerikinių. Bu- į laimingą gyvenimą, 
vo delegacija iš JAV, buvo 
iš Kanados.
25,000,000 taikos šalininkų

Kalbėtoja pareiškė, kad 
Japonijoje šiuo metu žmo
nių nusistatymas prieš ka
rą yra milžiniškas. Šalyje 
veikia apie 25,000,000 žmo
nių, kovojančių už taiką. 
Juk jokia kita šalis pasau
lyje ligi šiol nenešioja to
kių karo žaizdų, kaip Japo
nija: Hiroshima, Nagasaki 
miestai buvo atominėmis 1 
bombomis sunaikinti; už
puolime žuvo- apie 200,000 
žmonių; daugelis buvo su
žeistų ir vėliau mirė. Ne
maža yra dar tokių, kurie 
nuo atominių užpuolimų ir 
šiandien serga. Pati kalbė
toja matė atominių bombų 
“skeveldrų” sužalotuosius.

Kongresas buvo didelis, 
bet dešinieji socialistai jam 
visaip kenkė, jį bandė ar
dyti. Nežiūrint visko, su
važiavimas - kongresas pa
vyko t u o, Į<ad pasisakė 
prieš karą, prieš branduoli
nius ginklus.

Japonijoje, sakė kalbėto
ja, yra didelis žmonių nusi
statymas prieš Jungtines 
Valstijas, kurios ten šian
dien turi didžiules militari
ses bazes, o tokią salą, kaip 
Okinava, JAV turi visiškai 
iš Japonijos paveržę. ■

Indijoje
Indijoje kalbėtojai teko 

b^ti neilgai, tik poroje mie
stų. Jai ten taip pat teko 
susitikti su žmonėmis, da
lyvauti net viename profsą
jungų suvažiavime ir tarti 
žodį už taikos pasaulyje iš
laikymą.

Lietuvoje
Tarybų Lietuvoje Ks. Ka

rosienė šiuo metu išbuvo 
septynias savaites,—dvi pa
starąsias savaites buvo

mes esą- le ar etika Amerikos katali- 
Amerikos

tažuotojai. Girdi, tuomi vi
suomenės dėmesvs buvo at
kreiptas prieš šitokią prak
tika spaudoje ir radije. Ka
talikai amatininkai giriasi, 
kad jau 1955 metais pa
smerkė neteisėtą šantažavi
mą, kaip laužymą pagrindi
nių žmogaus teisių į pragy
venimą, klastoiant savo 
tikslams apie jį tikruosius 
faktus...” Amatininkai sa
kosi griežtai smerkia bet 
koki sekimą ar baudimą 
darbininkų ar tarnautojų 
už jų asmeninius įsitikini
mus ar veiklą.

Yla apie “Jaunystės 
sukilėlius’7

Populiarus katalikų dva
siškis Stasys Yla “Tėviškės 
žiburiuose” įtikinėja viena
me serijiniame straipsnyje, 
kad žmogus be religijos ne
gali gyventi. Kad vietoj 
mokęsis ir darbštumu bei 
inteligentiškumu pas i e k ę s 
sau ir visai žmonijai gra
žesnį gyvenimą, jis., tas jau
nas žmogus, verčiau kalbė
tų su močiutėmis rožančių, 
lankytų kulto namus, jaus
tųsi prisitaikęs prie esamos 

Kai kurie šio

Jau buvo “Laisvėje” ra
šyta, kąd ALDLD 1-oji 
kuopa nepgia įdomią popie
tę—tai bus sekmadienį, 
spalio 14 (į. 3 v. popiet.

Kadangi šiemet sukanka 
šimtas metų, kai gimė įžy
mus lietuvių tautos poetas 
Maironis, tai čia bus duo
tas apie jį referatas.

O spalio 11 d. sukanka 
60 metų, kai gimė kitas įžy
mus lietuvių tautos poetas, 
rašytojas ir literai ū r o s 
mokslininkas prof. Boleslo
vas Prąnskus - Žalio n i s. 
Apie jį ir jo darbus taipgi 
bus duotas neilgas refera
tas. Profesorius B. Prans- 
kus-žalionis yra tuo mums 
svarbus, kad jau prieš 40

Ksaverai teko kalbėtis su i 
daugeliu Lietuvos žmonių, 
ypatingai jai teko susitikti 
su daugeliu studentų. Visų 
Lietuvos žmonių troškimas 
yra: kad tik būtų išgelbėta 
pasaulinė taika, kad tik im-

Rengėjai

Tarybų Sąjunga pasitrauks iš 
N. Yorko Pasaulinės parodos
Washingtonas. Tary-1 respublikų sekcijos (pavil- 

j perialistai būtu sulaikyti, , b,l Sąjunga pasitraukė iš | jonai). Moses sako, TSRS 
* negalėtų užpulti socialisti- ; Pasaulinės parodos, kuri j ruošėsi statyti paviljoną 
niu šalių, kuriančiu naują,. organizuojama New Yorke už $20,000,000, tai būtų bu-

Grįždama iš Lietuvos, su- 
stojo Londone, ir ten jai te-

l ko dalyvvauti taikos šali
ninkų mitinge.

r Abidvi Ksaveros kalbos 
buvo brandžios, įdomios, su 1 
daugeliu faktų, gražiai pa- ' 
teiktų. Ksavera Karosienė 
— ilgametė visuomenės vei-;

Laikraštis “The Worker” 
(spalio 2 d.) cituoja ‘‘The 
Pittsburgh Catolic” vedamąjį 
iš rugsėjo 20 dienos. Tai la
bai įdomus Pittsburgho katali
kų bažnyčios vyskupijos orga
no editorialas.

Kalba apie Kubą. Laikraš
tis pasmerkia tuos, kurie no
rėtų Kubą užpulti ir jos val
džią nuversti. Bara preziden
tą už padidinimą jau ir taip 
milžiniškos armijos dar 150,- 
000 vyrų.

Labai teisingai ir išmintin
gai šitas laikraštis pastebi, kad 
Tarybų Sąjungai jokios milita- 
rinės bazės Kuboje nereikia, 
nes ji turi raketas, kuriomis 
gali pasiekti taikinį už 5,000 
mylių. Teisingai nurodo, kad 
Kubos klausimas yra “socia
linis ir ekonominis klausimas.”

Kiek man žinoma, tai šitas 
“The Pittsburgh Catholic” bak 
sas yra pirmas ir iki šiol vie-j 
nintelis rimtas ir protingas 
visoje katalikų bažnyčioje bal
sas Kubos klausimu. Tai rim
tai galvojančių žmonių balsas.

Nuoširdžiai patariu Chica- 
gos marijonų “Draugo” ir 
Brooklyno pranciškonų “Dar
bininko” redaktoriams minėtą 
editorialą pasiskaityti. £

baigai visada muštynės. Sa
lėse, kur vyksta ‘banketai,’ 
viskas eina panašiai...”

Aptaria išeivijos veidą
,Rašo toliau Rimvydaitė: 

“Idėjų nebeliko.’. Neapy
kanta, pavydas... Asme
niškumai. Kiti bijo kalbų..; 
Tie, kurie gali vadovauti, 
seniai sumaišyti su purvais 
ir nukryžiuoti. Jei nėra 
argumentų, griebiamasi 
šmeižtų, rausiama žemė po 
veikėjų kojomis. Jie puola
mi ir kandami... Vienas 
kitas su stipresne oda ne
pasiduoda, bet ir tų padėtis 
tokia, kad nei skęst nori, 
nei plaukti gali.”
“Vergijoje” Lietuva išliks, 

“laisvėje” išnyks...
Ir baigia Rimvydaitė: “Su 

baime ir skausmu tenka 
konstatuoti, kad ne tik pa
skiri tautiečiai žūsta tautai, 
bet ištisos kolonijos, terori
zuojamos dvasinių gangste
rių, slenka į bedugnę...”

“Jei galima būtų sakyti, 
kad Lietuvos yra dvi — vie
na ten vergijoj, o kita 
tremtyje, tai pirmoji... iš
liks ir gyvens; bėgliai vie
ni kitus suės ir liks tik trą
šos svetimai žemei.”

Redaktoriui dvasiškiui dr. 
Gaidai priklauso padėka už 
drąsą paskelbti teisybę... 
apie tikrąjį netikrųjų trem
tinių veidą — ne negali ne
sutikti su juo, kad visgi yra 
ir išeivijoje nuoširdžių pat
riotų, altruistiniai nusitei
kusių žmonių.

žmoniją. Jis pa- 
iškelia nacių kareivį 

kuris, tarnaudamas 
Hitleriui, vykdyda- 
u ž d a v inius, išliko 
Ir iš to kun. Stasys

mas. jo 
gyvas.
Yla išvedžioja apie dievo 
gailestingumą(!). Bet apie 
motinų ašaras visų tų žmo
nių, kurie buvo hitlerininku 
nekaltai ir neprovokuotai 
išžudyti tiesioginiai ir netie
sioginiai, katalikų dvasiškis 
neužsimena. Didžiausia lie
tuvių katalikų bažnyčios 
tarnautojų klaida yra ta, 
kad nepajėgia atskirti, kas 
“dievo dievui, kas cieso
riaus ciesoriui.” Piršdami 
savo “prekę,” jie vis iškiša 
savo asmeniškus dalykus — 
kaip jų pačių tikę j i m a s , 
nuomonės, simpatija.

A. Gintarinis

Chester, Pa
Su gerų draugų pagalba rengiame vakarienę 

ir kviečiame visus atsilankyti pas mus iš visos 
apylinkės. Užtikriname, jog atsilankiusieji bū
site pilnai pasitenkinę mūsų gaspadinių gamin
tais valgiais. 
Klubo salėje, 
vakare.

Įvyks Spalio-October 14 d., V. L.
339 E. 4th St. Pradžia 5-tą vai.

Kviečia Apskrities Valdyba

Bostone gyvenąs jau gerokai 
pralobęs pabėgėlis advokatas 
Pranas Lambertas. žmogus jis 
jau pensinio amžiaus. Įdomu 
tas, kad jis esąs gana aukšto 
lygio ir poetas.

Todėl ir kreipiuosi į jį kaip 
poetą. Nežinau, kaip jis tik 
per keletą trumpų metelių ga
lėjo gerokai pralobti, kai dau-

- .. ... J gelis mūsų per desėtkus metų
Jungtines Valstijas daly- (nepajėgėme kapin kokių tur- 
vauti Maskvos parodoje, tų susikrauti. Gal jis ne tuš- 
bet per du mėnesius nega- čiomis rankomis iš^Vokietijos 
vus atsakymo.

iš visų; 1964-1965 metais. Tai smū- vęs brangiausias 
gis parodai, sako parodos . pastatas.
pirmininkas Robertas Mo-| Kodėl Tarybų Sąjunga
sės. Buvo numatyta, kad

I TSRS bus didžiausias “kos- 
tumeris”.

I TSRS buvo sutarus nuo- 
, moti parodoje 78,000 ket
virtainių pėdų ir per du 
metus randos sumokėti 
$468,000. Buvo skelbiama,kėja ir kalbėtoja, tad ji ga- ’TSRS iljone bus

li, moka papasakoti tai, kas 
yra svarbu ir visuomeniš
kai reikšminga.

Dar vienas < 
vant jai Lietuvoje, teko, da
lyvauti ir lietuviškų niekšų- 
hitleriniukų, veikusių su A. 
ImpulevičiUm, teisme. Jis 
vyko Kaune. Kitos1 žmonilj 
ž u d i k ų grūpės teismas 
prasidės spalio 10 dieną 
Vilniuje.

Apie Kaune vykusį žudi
kų teismą Ks. Karosienė 
parašys “Laisvėje” plačiau.

Mitingą atidarė Aido, cho
ras, vadovaujamas Mildred 
Stenslerienės. Aidiečiai su
dainavo keletą skambių, 
gražių dainų.

Kalbų protarpyje A. Bim
ba priminė publikai, kad 
jau prasidėjo mūsų laikraš
čio “Laisvės” vajus gavi
mui naujų skaitytojų ir su
kėlimui $5,000 fondo. Mūsų 
ilgametis vajininkas Julius 
Kalvaitis susirgo, tebėra li
goninėje, tad naujuoju va- 
jįninku pasižadėjo būti Va
lys Bunkus, visuomeninin- 
kas-veikėjas.

A. Bimba prašė, kad pub
lika prisidėtų su dolerine 
kita mitingo išlaidoms pa
dengti. Ant greitųjų ji su
dėjo $104.

Vakarui pirmininkavo V. 
J. Venckūnas.

Beje, buvo pateikta kal
bėtojai iš publikos eilė klau
simų, į kuriuos ji tinkamai 
atsakė.

Žmonės skirstėsi iš mitin
go su gera nuotaika.

Ns.

sų penkiolikos tarybinių

atsisako dalyvauti
nėję parodoje, kol 
nežinia. Yra davinių, kad 
1967 metais bus suruošta 
Pasaulinė paroda Maskvo
je. TSRS buvo užkvietus

Pasauli- 
kas dar

dalykas: bū Prisiminus Joną Vaznį P. Petrauskas ligoninėj

“KARALIENĖ MARĖ” 
PATI PASIGELBĖJO
New Yorkas. —Streikuo

jant laivakroviams ir laive
lių darbininkams nėra kam 

• didelius laivus priglausti 
.prie prieplaukos krašto. 
! Anglų “Queen Mary” laivo 
kapitonas savo laivą pri- 
manevravo prie krašto. Jis 
panaudojo pakylančias jū
rų bangas ir inkarą. “Queen 
Mary” yra vienas iš didelių

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 9, 1962; laivų — 81,390 tonų įtalpos.

Spalio 5 dieną tapo supil
tas naujas kapas- Cypress 
Hills kapinyne: Ten tapo 
palaidoti Jond Vaznio palai
kai. : '■ • r>- >•! " V. •

Jonas Lietuvųje buvo ki
lęs iš bežemių šeimos, kuri 
susidėjo iš tėvų ir penkių 
vaikų ir gyveno Bažių kai
me Vabalninku rajone. Vie
na sesuo ir brolis jau yra 
mirę. Dvi seserys gyvena 
Argentinoje.

Iš pat jaunų dienų Jonui 
prisiėjo tarnauti pas buožes 
už piemenuką, kol paaugo 
iki berno. Dar jaunas bū
damas į Ameriką atvyko 
1911 metais pas brolį Anta
ną, tikėdamasis čia rasti 
geresnį gyvenimą. Lietuvo
je Jonui neteko lankyti mo
kyklą, čia atvyko būdamas 
beraštis. Todėl čia prisiėjo 
pramokti skaityti ir rašyti.

Jonas visada buvo su pa
žangiaisiais žmonėmis. Pri
klausė prie Lietuvių Litera
tūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. 
Buvo nuoširdus “Laisvės”1 
skaitytojas ir rėmėjas. To
dėl ir tapo palaidotas lais
vose kapinėse.

Velionis paliko didelia
me nuliūdime žmoną Albi
ną, sūnų Petrą, marčią Na
taliją, anūką Markiuką, dvi 
švogerkas — Mary Suba- 
chus ir Levusią Morkūnas 
ir švogerį A. Morkūną, bro
lienę Vaznienę, taip pat 
daug tolimesnių giminių, 
draugų ir pažįstamų. Jo 
karsią Šalinsko šermeninė
je puošė daug gyvų gėlių 
vainikų. Į kapines Joną pa
lydėjo gražus būrelis žmo- 
nių.s Paskui visi palydovai 
buvo paprašyti pietauti ir 
skaniai pavaišinti. ;

Beje, Lietuvoje Jonas pa
liko du švogerius su šeimo
mis.

Jo šeimai, giminėms ir 
draugams giliausia užuo-

Gerb. Drg. Mizara,
• Tai jau viršaus • .■ mėnuo, 

kai guliu Kolumbus .ligoni
nėj— Columbus Hospital, 
20 Street tarp 3rd ir 2nd 
Avė., 3- W2, New York, ;jN. *V T* Z * . * C

Piktrožė ant kojų taip 
supyko, kad vos manęs ne
užbaigė. Negalėjau nei atsi-, 
stot. Dabar pamažu eina 
geryn. Kairėj i koja jau už
gijo. Su dešine reikės ilgai 
pavargti. Mat, uleeris labai 
užsisenėjęs. Per daug metų 
dasiėdė iki kaulo ir kaulą 
pažeidė.

Meldžiu paprašyti admi
nistracijos, kad nesulaikytų 
laikraščio “Laisvės”. Kai iš
eisiu iš ligoninės, atsiteisiu 
su kaupu.

Linkiu visiems laisvie- 
čiams tvirtos sveikatos ir 
pasisekimo vajuje.

Draugiškai,
Pijus Petrauskas 

1962-X-4
(Linkime draugui P. Pet

rauskui sėkmingai ir greit 
pasveikti. — Red.)

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Bend

rovės šėrininkai dovanojo 
“Laisvei savo Šerus:

Mary Kreivėnienė, Broo-

Anna Vertelis, Brick 
town, N. J., 1 Šerą.

Už dovanas širdingai 
ačiū. ,

New Yorkas. — Pasauli
nės parodos prezidentas R. 
Moses kreipėsi į TSRS pra
šydamas ją neatsisakyti 
dalyvauti parodoje 1964- 
1965 metais.

jauta. O tau, Jonai, amži
nai ilsėtis šios šalies žeme
lėje.

atvyko pas Dėdę Šamą ant 
“burdo.” Tai nesvarbu. >

Svarbu, kad, matyt, poeto 
jautri širdis randasi pavojuje. 
Jei poeto protas nepaims vir
šaus, tai širdis neatl a i k y s . 
Tiesiog* per ašaras pats poetas 
Šaukia,, kad jo “širdin karčių 
nuodų vis rieda tiek metų, tiek 
dienų.” i ’’ v ' '1 V

Ir kokia širdis begalėtų at*^ 
silaikyti prieš per metų me- M 
tus, dienų diehas jon besilie- 
janči nuodus!

Nonų padėti poetui. Matyt, 
jis dar nėra visai pražuvęs. 
Matyt, jis dar rūpinasi ne tik 
savimi, ir ne tik savo pilvu, 
bet ir likimu kitų savo kole
gų—tokių pat pabėgėlių. Nes 
jis klausia: “Kur tu?., kur 
aš?., kur dar ne vienas?.. 
Kur tūkstančiai nueis?. .

O kur gi jie nueis? Kurie 
laiku susipras ir paieškos saitų 
su savo tėvyne, su savo tau
ta, tie vėl taps naud i n g a i s 
žmonėmis. Bet tie, kurie mau- 
dysis klerikalinių, smetoninių 
ir menševistinių nuodų baloje, 
iki grabo lentos didžiuosiš sa
vo kvailybe, bandys tais nuo
dais dar ne vieną ir gerą žmo
gų apnuodyti, ypač kol iš tų 
nuodų bus dar ir nemaža pel
ningo biznio.

Panama. —Panamos re^ 
publika ir JAV susitarė, 
kad abiejų valstybių vėlia- ? 
vos būtų iškeliamos Pana
mos kanalo zonoje.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio 10 d., 7:30 vai. 
vakare, "Laisvės" svetainėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Visi nariai prašomi atvykti j su
sirinkimą, ypatingai tie, kuriems 
laikas duokles užsimokėti.

Komitetas (80-81)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, spalio 10 d., 7:30 
vai. vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Prašome visus narius da
lyvauti. Atsiveskite naujų narių ir 
pasirūpinkite naudingų sumanymų.

Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
Teatrininkams

New Yorko Lietuvių Liaudies Te
atro nariai ir aktoriai prašomi su
sirinkti šio pirmadienio vakarą, 
Spalio-October 8, 7:30, į “Laisvės" f 
salę, 102-02 Liberty Avė., O z o n e\ 
Parke.

Turėsime perrinku valdybą ir pa
sitarti veiklos reikalais.

Valdyba (80-81)




