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— Rašo A. Bimba —

Jau seniai ir gana gerai 
darbuojasi Nacionalinis Pro
tingos Atominės Politikos Ko
mitetas.

Dabar komitetas praneša, 
kad jis ruošia taikos žygj į 
Washingtoną. Kviečia žmones 
iš visos Amerikos.

Kada?
ną.

Spalio mėn. 16 die-

110.00
$10.00
$12.00
$9.00

METAI 54-ieji

Ar taip galima gauti da,r laiko
Vengrijos karūną ’ r

! Washingtonas. — JAVžmonių pritarimą?
Du VJA astronautai 
skrenda apie Žemę
Cape Kennedy, Fla.—šeš-. landą. Kaip kitados, taip ir 

tadienj, rugpiūčio 21 dieną,'dabar pasaulyje Jungtinės 
JAV specialistai iššovė į Valstijos yra įrengę 18 sto- 

, kurios palaiko su as-

Turkija parduoda 
istorinį laivą

Ankara. — Turkija par- 
i “Yavuzą”, 

“Goebeną”, 23,000

i

namo valdžios jėgos, su i Valstybes departament a s duoda šarvuotį
JAV pagalba, miestelius ir J laiko Vengrijos karališką buvusį
kaimus “pavertė į tvirtu- j “Švento Stepono” karūną, ’ tonų įtalpos. Šis vokiečių 

vn n ri 4* o 4- y y 4- o • Iz’ll’Pl YAZZkV1 ’CZI VQ
taip vadinama “i
saugojimui jų nuo partiza- •' džiavimas. 1 praleisti į Turkiją. Tada jie
nu. Vėliau daug tų mieste-! Popiežius Sylvestras II | iš pasalų puolė bombarduo- 
lių ir kaimų sukilo prieš karūną padovanojo Vengri-j ti Rusijos Juodųjų jūrų 
valdžią. Tada JAV koman- j _
da ir Pietų Vietnamo vai- kad jis atsimetė nuo pago-1 Turkijos ir Rusijos karą.
džia atsisakė nuo tos takti
kose. Dabar JAV marinin-
kai radę įtvirtinimus mano, [karūną perdayė Vengrijos 
kad tai liaudiečių ir degina! fašistai karo pabaigoje, nes 
miestelius.

Eilė grįžusių korespon- Tarybų Sąjungos armijos
rankas.

Suprantama, karūna yr.1 
Vengrijos liaudies turtas ir 
turėtų būti Vengrijai grą
žinta.

Washingtonas. — Čionai 
eina plačios diskus i j o s 
klausimu: Ar Jungtin ė s 
Valstijos bombardavimais 
ir militariniais veiksmais 
gali “laimėti Azijos žmonių 
širdis”.

Nors žinios iš Vietnamo 
aprėžtos, bet vis daugiau 
išaiškėja, kad JAV mari- 
ninkai plačiai vartoja degi
nimą miestelių ir kaimų.

Militaristai sako, kad 
Pietų Vietnamo diaudiečiai 
tuos miestelius ir kaimus 
pavertė į tvirtumas, dauge
lį jų apvedė spyglių tvoro-. 
mis. Bet yra žinoma, kad 
prieš porą metų Pietų Viet-
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kur buvo pastatyta • kuri per virš tūkstantį me-, laivas ir kruzeris “Breslau” [kosmosą įrengimą “Gemini- čių, kurios palaiko su as- 
milicija” j tų buvo Vengrijos pasidi-•1914 metais anglų buvo ! 5,” kuriame yra du karinki- tronautais radijo ryšius ir

jos karaliui Steponui už tai, I miestus. Tas iššaukė tarpe

reikalui esant gali jį nuleis
ti.

Kada “Gemini-5” skrido 
antrą kartą, aplink žemę, 
tai jame įvyko sušlubavi
lnas tam tikrų elektrinių 

įrengimų, kurie palaiko 
i tinkamą kvėpavimui orą. 
Pradžioje buvo manyta, kad 
tuojau reikės įrengimą nu
leisti žemėn, bet vėliau iš- 
šovimo komanda nusprendė ’ 
tęsti skraidymą dieną nuo 
dienos. Yra vilties, kad įren
gimas galės išskrajoti 8 pa
ras, kaip originaliai buvo 
suplanuota.

kai L. Gordon Cooper ir 
Charles Conrad.

Tikslas, kad jie kosmose 
skraidytų aplink žemę 192 
valandas ir apskristų 121 
kartą, tai yra, pralenktų 
TSRS kosmonautų žygius. 
TSRS kosmonautas Bykovs- 
kis yra apskridęs Žemę 119 
kartų.

“Gemini-5” yra 7,900 sva
rų, bet visvien jame astro
nautai skrenda tik gulėda
mi, nes atsistoti vietos nėra. 
Įrengimas skrenda apie 17,- 
000 mylių greičiu per va-

nių ir priėmė katalikystę, j Istorikai sako, kad Ang- 
\ Jungtinėms Valstijo m s lija, nors buvo Rusijos tal

kininkė, bet bijodama, kad 
Rusija nepaimtų Konstan
tinopolio, vokiečių 
praleido į Turkiją, 
sutvirtintų jos karo 
ną.

lllCCIJLVj r v J '

degina ! fašistai karo pabaigoje, nes 
bijojo, kad ji nepatektų į laivus 

idant 
laivy3 6 

ke- 
po- 

negrai

Iš Los 
žuvusių 
turi yra baltieji — ir visi 
licininkai. Vadinasi, 
nebuvo sukilę prieš visus bal
tuosius, 
p^icijos 
pranta 
porciją.

Angeles mieste 
žnioniy, tiktai

Jie buvo pasipriešinę 
žiaurumui. Jų 
buvo nukreipta

nea- 
prieš

krizėGraikijoje vyriausybės 
nesibaigia. Kodėl graikai ne
susidoroja su savo karaliumi, 
kodėl jie nepasiunčia jo šu
nims šėką piauti, sunku pasa
kyti. Civilizuoti žmonės pro
tauja necivilizuotai.

Karalius pakvietė socialistų 
vadą sudaryti vyriausybę ir 
išgelbėti jo sostą. Gal ir pa
vyks. Broliai socialistai yra 

-žinomi karalių , batų laižyto- 
' jai. žiūrėkite, kaip jie gražiai

JAV ledlaužis grįžo 
iš TSRS vandeny

Londonas. — Į Anglijos 
prieplauką grįžo JAV led
laužis “Northwind”, kuris 
buvo nuplaukęs į Kara jū
ras, Tarybų Sąjungos van
denis, “tyrinėti” jūras.

TSRS mokslininkai sakė, 
kad jie yra plačiai ištyrę 
tas jūras ir savo patyrimų 
neslepia, jie aprašyti kny-

jai. Z.JUICK1LC, Kaip jie \ “ tatt

ttirsinasi apie Anglijos Elzbie- gose ir spaudojej bet JAV
tą.

dentų sako, kad žmonės la
bai piktinasi bombardavi
mais ir kaimų deginimais.

Vietname bus 125,000 
JAV kareivių

Saigonas. — Tik per ke
lias dienas į Pietų Vietna
mą buvo atgabenta 6,400 
Jungtinių Valstijų mari
ninkų ir 6,000 pėstininkų.

Jungtinių Valstijų mili
taristai sako, kad greitoje

New Delhi.—Indijoje nuo 
choleros mirė 2,150 žmonių.

Naujas įžymus TSRS 
mokslo pasiekimas
Maskva. — Tarybų Są

jungos mokslininkai paskel
bė paveikslus Mėnulio ant 
rosios pusės, kurtuos nu
traukė įrengimas “Zond-3”.

ateityje _ Pietų Vietname Paveikslus lįutraukė lie

Žiaurios kovos 
Vietname

Pyksta dėl TSRS 
kviečią pirkimo

Washingtonas. — Sena
torius M. R. Young, iš 
North Dakota, ir eilė kitų, 
pyksta ant Tarybų Sąjun
gos, kad ji pirko Kanadoje 
kviečių už $450,000,000.
-Mat, jie norėtų, kad 
TSRS kviečių pirktų "iš 
Jungtinių Valstijų, neš thi 
didelis “biznis”.

Bet yra girdų, kad TSRS 
nepirks kviečių Jungtinėse 
Valstijose, nes pereitais 
metais JAV kviečiuose ra
do pridaužytų stiklų.

1959 metų spalio mėnesį 
Dabartiniai paveikslai yra 
aiškesni, negu buvo 1959 
metų.

Pasauliniai mokslininkai 
sveikina TSRS mokslininkų 
pasiekimą.., Rugpiūčio 17 
dieną “New Yęrk Times” 
redakciniame rašė:

“Žmonių daug genera
cijų galvojo: kaip gi atrodo 
Mėnulio antroji, nemato-, 
moji pusė... Dabar Tarybų 
Sąjunga davė geriausią at
sakymą, paskelbdama pa
veikslus”.

sn- 
ėjo

Saigonas. — Chulai 
tyje per dvi dienas 
žiaurios kovos tarp JAV 
marininkų ir Pietų Vietna
mo liaudiečių. Kiek žuvo 
amerikiečių, tai dar koman
da nepaskelbė. Bet ji sako, 
kad ten buvo užmušta 552 
liaųdiečiai -

Vantuango srityje liau- 
diečiai užpuolė JAV me
chanizuotą dalinį, kur buvo 
31 amerikietis. Sunaikino 
du tankus, šarvuotus sunk
vežimius ir žuvo 21 ameri
kietis.

jau turės 125,000 martnin- 
kų ir pėstininkų vyrų.

Šias jėgas remia JAV Sep- 
tyntojo karo laivyno jėgos, 
nuo kurio lėktuvnešių bom
bonešiai puola Pietų Viet
namo liaudiečius ir bom
barduoja Šiaurės Vietnamo 
respubliką.

r; 1 " 1 ....—*—■■

IŠ VISO PASAULIO

karo laivyno viršininkai 
patys sumanė “patyrinėti

kad reakcinė TSRS vandenis”.Pastebėjau, 1 
spauda labai "džiaugiasi“ tu
risto Aleko MiČelio aną dieną 
“Laisvėje“ i 
mis Vilniuje.

4fai kurių daiktų kainos ten 
gerokai aukštesnės, negu čia 
Amerikoje, o kai kurių gero
kai mažesnės.

Paimkime maisto kainas.
Paimkime bulves ir duoną.;
C—~~~ :

, Vilniuje tiktai pusketvirto! 
rublio. O štai aš A & P krau- Į 
tuvėje nusiperku penkis 
rus bulvių ir užmoku 59 
ts! Ar žinote, kiek1 čia 
nuotų 220 svarų bulvių ?
$26.96.

Ten duonos kilogramas 
veik 2 svarai ir pusė)—baltos 
26 kapeikos, juodos 18 kapei
kų. Vadinasi, baltos duonos 
svaras ten apie 11 centų, o 
juodos apie 8 centus. O kaip ! 
pas mus?

Kaip tik tą pačią dieną to
je pačioje A & P krautuvėje 
pirkau Arnold’s baltos duo
nos bulką (1 svaras) ir užmo- revoliucinio patyrimo, rezulta- 
kSjau 33 centus ir už Pep-|tas tikrai milžiniškos veiklds, 
peridgefarm juodos duonos! kurtai lygią sunku rasti žmo- «t z-a v t • i i c»4‘/\y*4 -i z\ y rv '

Ledlaužis turėjo grįžti
1TL1W11U Hilą VllVIKf - , . • •

paduotomis kaino- nebaigęs plano, nes susiga-
dino propeleris.

pos 20 dieną, pk$3 valandų, 
kai “Zond-3” buvo iššautas, 
linkui mėnulio. Jis skrido 
aplinkui Mėnulį ir traukė 
jo paveikslus. Tai jau buvo 
antras TSRS mokslininkų 
pasiekimas. Pirmu kartu 
žmonijos istorijoje Tarybų 
Sąjungos įrengimas “Luna- 
3 ” nutraukė nematomosios 
Mėnulio pusės paveikslus

Khartumas.—Sudano par- Karačis. — Jungtinių 
Centneris (220 svarų) bulvių jamente buvo įnešta, nu- Tąutų Generalinis sekreto- 

trąukti diplomatinius ry- rius U Thantas reikalauja, 
šius su Jungtinėmis Valsti
jomis, Anglija ir Belgija. 
Jas kaltino kišimusi į šalies 
vidaus reikalus.

sva- 
cen- 
kai- 
Ogi

(be- Kairas. — Šimtai studen
tų demonstravo prie JAV 
ambasa d o s reikalaudami 
pasitraukti iš Vietnamo.

• gnilką (1 sv.) — taip pat 33 
■ Wfitus!

kad Indija ir Pakistanas 
taikos keliu sureguliuotų 
Kašmyro sieną.

Washingtonas. — čionai 
eina kalbos, kad Pentago
nas dar paims 200 laivų iš 
rezervo ir gabens į Pietų 
Vietnamą 100,000 JAV mi- 
litarinių vyrų.

Vilniaus “Tiesa“ pastebi:, 
“Tai didžiausias lobynas! 
mokslinių idėjų, pažangaus

nijos istorijoje.

Maskva. —TSRS Sveika
tos ministerija sulaikė iš 
Indijos keleivių, atvykimą į 
Taškentą, Bucharą ir Sa- 
markandą, kad išvengtų už
sikrėtimo cholera.

LENGVAI BAUDŽIA 
HITLERININKUS

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. — Beveik po metų 
hitlerininkų teismo, kurie 
karo metu dešimtis tūks
tančių žmonių nukankino 
Auschwitz stovykloje, tris 
hitlerininkus išteisino, 11 
nuteisė nuo 39 mėnesių iki 
14-kos metų kalėjimo, o še
šis visam amžiui kalėjimo.

Teisiamųjų tarpe buvo 
visa eilė Hitlerio gvardijos 
pulkininkų ir kitų buvusių 
aukštų Hitlerio pareigūnų.

APIE TSRS GYNYBOS 
RAKETŲ VEIKLĄ

Maskva. — Rugpiūčio 18 
diena buvo Tarybų Sąjun
gos Karo orlaivyno diena. 
Išvakarėse vyriausias or
laivyno komandierius mar
šalas Vladimiras Sudecas 
sakė, kad visų rūšių rake
tos yra žymiai patobulin
tos.

Jis sakė, kad žymiai pato
bulino raketas priešo rake
tų ore sunaikinimui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Atėnai. — Rugpiūčio 17 

dieną virš 33,000 graikų de
monstravo šaukdami: “Ka
ralius išdavikas!” Jie reika
lavo grąžinti George Pap
andreou į premjero vietą.

Virš 4,000 policininkų, 
raitų ir pėsčių, stovėjo, bet 
demonstracijų netrukdė.

Saigonas. — Per radiją < 
kalbėjo JAV lakūnas P. N. 
Butler, esąs belaisviu Šiau
rės Vietname. Jis sakė, kad 
vietnamiškiai žmoniškai el
giasi su JAV karininkais ir 
lakūnais, kurie pateko į -ne-

Su“

Mūsų lietuviškieji menševi
kai virto atkakliais baltojo šo
vinizmo apaštalais. Jie toli 
pralenkė net klerikalus. Jų 
priešnegriškumui užtenka jų 
Chicagos laikraštyje vienos 

j antraštės. Ji skamba: “Chi- 
jcagos juodžiai tebesvaido ak

rai išdėstė mūsų atstovas Gold- menlmis 1 policiją.
bergas. Girdi, kaip nebandė- Vargšė policija! Menševi- 
me, bet negalėjome gauti sa-’kams tenka ją gelbėti nuo 
vo nusistatymui daugumos pri- Į “juodžių“!
tarimo.

- ko...
Iš šio 

visokių 
Nebe visais klausimais Jung
tinių Tautų dauguma ateityje 
šoks pagal mūsų muziką.

Gerai, kad mūsų vyriausybė 
nutarė nebetriukšmauti Jung
tinėse Tautose dėl tų asesmen- 
tų “taikos palaikymui.“ Da
bar Generalinė Asamblėja ga
lės vėl normališkai veikti.

Pasitraukimo priežastį ge-!

bos Angeles, Calif. —Ap- 
draudos kompanijų virši
ninkai sako, .'kan nebus iš
mokėta žmonių nuostoliai, 
kuriuos jis panešė dabarti
nių susirėmimų metu.

i

Kitos išeities nebeli-

įvykio daroma daug 
išvadų. Viena aiški:

Vargšė policija! Menševi- Tokio. — TSRS radijas 
pranešė, kad Šiaurės Viet
name yra 2,500 TSRS tech
nikinių specialistų, kurie 
dirba industrijos plėtime.

DEMONSTRAVO 3,000 
JAPONŲ

Naha. — Okinawa saloje 
virš 3,000 japonų demonst
ravo reikalaudami, kad iš 
ten pasitrauktų JAV mili- 
tarinės jėgos. Demonstran
tus puolė virš 600 policinin
kų. Buvo sužeistų ir 
tuotų.

ares-

Visi turėkime mintyje rug
sėjo 5 dienos parengimą-ban- 
ketą. Gražus ir svarbus tiks
las. Pagerbsime mūsų redak
torių ir liaudies rašytpją Ro- 
jų Mizarą. Garsinimuose ir 
pranešimuose rasite banketo j 5 JAV bombonešius. 
vietą ir kitus nurodymus. Pa-1 , 

Saigonas. — Rugpiūčio 
14 dieną Šiaurės Vietnamo 
raketiniai įrengimai nušovė

mar-

Pranešama, kad Tarybų Są-
, jungoje jau išleisti (rusų kai- sistenkime, kad parengimas 
f įį^) visi Lenino raštai. Jų su-, būtų tikrai didelis, tikrai sėk- 

iJftarė 55 tomai. Jie apima Le- ’ mingas. Karštai raginu visos 
nino 30 metų veiklą — nuo 
JL898 iki 1923 im

NAUJAS TSRS Iš 
ORO GINKLAS

Maskva. —Aviacijos 
šąląs Sergėjus Rudenko ra
šo, kad TSRS turi raketų 
įrengimus, kuriuos iš lėktu
vų gali žemyn nuleisti ap
šaudymui priešo lėktuvų.

ČILĖJE BUVO BAISI 
AUDRA

Santiago. —Čilėje per ke
lias dienas siautė lietaus ir 
vėjo audra. Ji padarė tiek 
daug nuostolių, kad iš 25 
provincijų 22 paskelbtos 
nelaimės padėtyje. Žuvo 
apie 100 žmonių, virš 70,000 
liko benamių.

JAV UŽSAKĖ ARMIJAI 
PLIENO KEPURES

Chicago. — Jungtinės 
Valstijos pas Ingersol Pro
ducts Co. užsakė pagaminti 
1,057,000 plieninių kepurių 
armijai. Už- kiekvienos ke
purės (šalmo) pagaminimą 
bus sumokėta po $3.60.

Hayneville, Al.a — Baltie
ji šovinistai nušovė semina- 

j rijos studentą Johną Danie- 
lį ir sužeidė kunigą Richar
dą Morrišroe, kovotojus už 
civilines laisves.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
reikalauja iš Indijos ir Pa
kistano sulaikyti susirėmi
mus.

Saigonas. —- JAV mili
taristai mano, kad iš tokių 
prietaisų pereitą savaitę 
virš Šiaurės Vietnamo bu
vo, nušauta du JAV bombo
nešiai.

1 plačios apylinkės laisviečius Prospect viešbutyje jr su- 
J dalyvauti* • 1 degė keturi žmonės.

Liberty, N. Y. — Catskill 
kalnuose įvyko gai s r a s maloje auga žmonių nepasi-

Washingtonas. — Gvate-

tenkinimas ir galima laukti 
revoliucijos. •

New •

'Maskva. — TSRS televi
zijoje per 20 minučių buvo 
rodoma militarinių lėktuvų 
pratimai, kurie įvyko mi
nint Aviacijos dieną.

Washingtonas.
Yorko miestui jau nereikės ' Washingtonas.
po 200,000,000 galionų gėlo karo laivynas prailgino jū- 
vandens pilti į Delaware reiviams tarnybą ketvertais 

, upę. mėnesiais.

JAV

New Haven, Conn 
laukęs 67 metų amžiaus mi
rė Yale universiteto moks
lininkas William Clyde 
DeVane. r

Washingtonas. — Kon
greso nariai daug gauna 
laiškų reikalaujant greičiau 
priimti įstatymą minimu^ 
mo $1.75 už darbą per va
landą.

Seattle, Wash.—Sulaukęs 
85 metų amžiaus mirė Carl 
Lomen, kuris plėtė indust-. 
riją Alaskoje.

Madison, Wis. — Sulau
kęs 68 metų amžiaus mirė 
buvęs Wisconsino guberna
torius Philip F. La Folette.

. Maskva. — Sulaukęs 63 
metų amžiaus mirė plieno 
specialistas Povilas Koro
bovas. ’

Santiago. — Audros me
tu nuskendo Čilės karo lai
velis “Janequeo” ir žuvo 44 
jūrininkai.
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KAIP VEIKS MEDICARE
“Laisvėje” jau nema- Diagnozes reikalas

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ~ $9.00 
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ____  $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, 110.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Prakalba, kurią spauda pamiršo!
TIESA, kad AFL-CIO prezidentas George Meany 

ir kai kurie kiti didžiųjų unijų vadai yra pilnutinai už- 
gyrę mūsų vyriausybės užsieninę politiką su militarinė- 
mis intervencijomis Pietų Vietname ir Dominikoje. Bet 
atsirado vienas iš stambiųjų unijų vadų, kuris išdrįso 
prabilti viešai prieš tą politiką. Juomi yra Jungtinės 
Automobilistų Unijos sekretorius - iždininkas Emil 
Mazey.

Aną dieną Mazey kalbėjo Laikraštininkų Gildijos 
suvažiavime Detroite. Jis pasakė labai aštrią ir karštą 
kalbą. Jis kalbėjo prieš prezidento Johnsono užsieninę 
politiką. Jis kaltino prezidentą ir jo vadovaujamą vy
riausybę vartojimu biznierių garsinimo priemonės įpirši- 
mui mums Vietnamo karo ir intervencijos Dominikoje. 
Tarp kitko, Mazey pasakė:

“Prezidentas Johnsonas pakartotinai yra pasakęs, 
kad mes esame Vietname ir Dominikoje apgynimui lais
vės. Bet Pietų Vietname nėra laisvės. Pietų Vietname 
nėra demokratijos. Pietų Vietname nėra žmonių išrink
tos valdžios. Pietų Vietname darbo unijos neturi laisvės. 
Pietų Vietname nesiranda laisvės ir demokratijos ele
mentų”. Girdi, ten viešpatauja nuoga militarinė diktatū
ra.

Bet šita Mazey prakalba nebuvo plačiau komentuo
ta komercinėje spaudoje. Ji buvo “pamiršta”. Ją plačiau 
padavė ir apibūdino tiktai pažangiečių “The Worker”. 
Tas parodo, kad komercinė spauda yra įkinkyta į propa
gandą už karą. Ji žino, kad šio įžymaus darbo unijų va
do balsas paveiktų daug organizuotų darbininkų. Ji ži
no, kad Mazey kalba nepatiktų George Meaney ir ki
tiems karo šalininkams darbo unijų judėjime. Todėl jai 
tos spaudos skiltyse nebuvo vietos.

KAIP “N.” MULKINA 
IR APGAUDINĖJA 
SAVO SKAITYTOJUS

Vilniaus “Tiesoje” (rugp. 
15 d.) po antrašte “Klastuo- 
tojai iš Naujienų” Bronius 
Raguotis rašo:

Prieš kurį laiką Čikagoje 
leidžiamas buržuazinių nacio1- 
nalistų laikraštis “Naujienos” 
įdėjo K. Borutos eilėraštį — 
“Kazio Borutos žodis Lietuvos 
poetams.” Nesunku įspėti, ku
riais tikslais įdėtas tas kūri
nys, prisidengiant K. Borutos 
vardu ir jį panaudojant, siek
ta šmeižti Tarybų Lietuvą. Iš
spausdintas K. Borutos eilėraš
tis iš tikrųjų turi kitokį pa
vadinimą — “Broliams poe
tams prieš audrą,” ir parašy
tas jis dar buržuazijos valdy
mo laikais. Tuo galima įsiti
kinti, atskleidus priešmirtinę 
poeto kūrybos rinktinę “Su
versti arimai,” iš kurios, grei
čiausiai, ir pačios “Naujienos” 
bus pasiėmusios eilėraštį, kad 
su juo padarytų dar vieną 
niekšybę. Bet, matyt, redak
toriai nepastebėjo, kad šiame 
K. Borutos eilėraštyje minimas 
litas...

Taigi, užtenka jau vien to, 
kad bematant supliukštų visa 
“Naujienų” apgaulė ir nedo
ras darbas atsigręžtų prieš 
pačius falsifikuotojus. Iš tik
rųjų, šis K. Borutos eilėraštis 
savo neapykanta ir susimąsty
mu nukreiptas prieš smurtą ir 
prievartą, viešpatavusius Lie
tuvoje, buržuazijai valdant. 
Poeto eilėraštis turi visiškai 
aiškų ir tikslų adresą: bergž
džios priešų pastangos tą ad
resą pakeisti.

Argi gali būti didesnis pa
sityčiojimas iš poeto atminimo, 
kaip jo žodžio klastojimas? 
Kas po to lieka iš jų prisieki
nėjimų apie rūpestį poetui?! 
Tai paprasčiausias fariziejiš- 

; kūmas.’Gyvas K. Boruta jięmsi 
I netiko ir negalėjo tikti, o mi
rusiam jie nutarė ątkeršyti. 
K. Boruta ;savo kūryboje atvi
rai ir ryžtingai kovojo prieš 
buržuaziją ir fašizmą; jis iki 
pat paskutinės gyvenimo die
nos kalbėjo su savo tauta, su 
Tarybų Lietuvos žmonėmis. 
Štai kodėl buržuaziniai nacio-

kis, eifiąs Respublikos Prezi
dento pareigas, ministras pir
mininkas.

(1940 m. liepos 19 d.)

Antras dokumentas, tai 
ištrauka iš prof. Vinco Krė
vės-Mickevičiaus, užs i e n i o 
reikalų ministro ir vicepir
mininko, kalbos. Skamba

Piliečiai! Liaudies Vyriau
sybės vardu dėkoju jums už 
tuos gražius jausmus, kurių 
reiškėją yra ši didinga de
monstracija. Niekados Lietuva 
dar negyveno tokiu dvasios 
pakilimu, kaip šiandien, nes 
tik dabar ji pasijuto, kad dar
bo žmonės, valstiečiai ir darbi
ninkai yra laisvi ir ateitis yra 
jų pačių rankose. Mūsų visų 
laukia didelis darbas — kur
ti naują, laimingą, šviesų gy
venimą. Tam kūrimui užteks 
darbo mums visiems šalia vie
nas kito. Lietuvos žemė, lais
va Lietuva, jos darbo žmo
nėms !

Malonu man Šiandien pa
sveikinti jus, valstiečiai ir dar
bininkai, pasveikinti, kad atė
jote parodyti užmegstą tarp 
savęs draugiškumą.

Tegyvuoja išlaisvinta darbo 
žmonių Lietuva!

Naujas žygis prieš 
McCarran įstatymą

AMERIKOS Komunistų Partija praneša, kad ji davė 
atsakymą į vyriausybės naują pasimojimą teismo keliu 
priversti ją registruotis “užsienio valstybės agentūra”. 
Atsakymas įteiktas rugpjūčio 16 dieną per advokatą Jo
seph Forer. Jame išdėstoma, kad visas McCarran įstaty
mas, pagal kurį reikalaujama Komunistų Partijai regis- j nalistai ėmėsi niekšingu bū-
truotis, yra priešingas Jungtinių Valstijų Konstitucijai, 
ir kaipo toks turi būti panaikintas.

Visas reikalas eina į Aukščiausiojo Teismo rankas. 
Kai rudenį teismas pradės posėdžius, jam tą atsakymą 
dar ir žodžiu perstatys adv. Forer. Tada teismas išneš 
savo nuosprendį.

Kaip žinia, Komunistų Partijos persekiojimas šio re
akcinio įstatymo pagrindais eina per paskutinius 14 me-1 
tų. Aukščiausias Teismas tačiau nėra apsvarstęs Mc- 
Carran įstatymo legališkumo. Manoma, kad šitą kartą 
jis nebegalės apie tą klausimą apeiti aplinkui, turės .duo
ti vienoki ar kitokį atsakymą.

Tuo tarpu Apsigynimo Komitetas, kuris byla rūpi
nasi, kreipiasi į plačiąją visuomenę medžiaginės ir mo
ralinės paramos. Kreipimasis į Aukščiausiąjį Teismą 
siejasi su aukštomis išlaidomis. Todėl visuomenės para
ma labai reikalinga.

du iškraipyti K. Borutos žodį. 
Tai dar kartą parodo jų ir idė
jinį, ir žmogiškąjį bankrotą.

Tai mus džiugina, kaip

..........................   " i

Sąjungoje koncertavom 1958- 
aisiais ir 1962-aisiais)—pra
deda žorže Goulart,—ir mums 
įdomu susipažinti šiuo atveju 
su lietuvių liaudimi, kultūra, 
miestai^, peizažais. Vaikščioju 
Vilniaus gatvėmis (ten turėjo
me tris koncertus) ir stebėjau 
žmones, kurių veiduose—šyp
sena, pasitenkinimas. Mane 
jaudino augantys miesto kvar
talai.
ir ta šiluma, su kuria mus 
mūsų koncertus, 
niaus, Kauno ir, aplamai, Ta
rybų Sąjungos žiūrovai.

Mūsų trupė apvažinėjo ko
ne visą pasaulį — Afriką ir 
Aziją, Europą ir Pietų Ame
riką, ir, turiu pasakyti, kad 
jautriausi brazilų muzikai 
(mes ją populiariname) yra 
tėvynainiai ir Tarybų šalies 
žmonės.

—Sakykite seniai jūs mūsų 
šalyje, koks tolesnis maršru
tas ?

Koncertuojame Tarybų Są
jungoje jau dvi savaites. Iš 
čia vyksime į Leningradą, vė
liau—Talinas, Ryga. . .

priima Vil-

žai buvo rašyta apie nau
jąjį sveikatos apsaugos- 
apdraudos įstatymą, taip 
vadinamą Medicare. Mes 
gvildenome vedamu o s e 
straipsniuose ir kitur kai 
kuriuos to įstatymo as
pektus, jo teigiamas ir 
nevisai teigiamas puses. 
Kad mūsų skaitytojai ga
lėtų dalykišikiau susipa
žinti su to įstatymo dės
niais, čia paduodame su
glaustą įstatymo punktų 
apžvalgą.

“Žmonės su žmonėmis”
PRANEŠAMA, kad šiomis dienomis į Tarybų Są

jungą išvyko 140 amerikiečių. Jie ten bus Tarybų Sąjun
gos piliečių svečiais. Pas juos gyvens ir su jais draugaus 
per ištisas tris savaites. Taip jie gerai susipažins su eili
niais tarybiniais žmonėmis ir jų gyvenimo sąlygomis.

Manoma, kad tiek pat tarybinių piliečių atvyks į 
Jungtines Amerikos Valstijas. Jie čia irgi bus eilinių 
amerikiečių svečiais. Per tris savaites jie pas juos gy
vens.

Tokia “žmonių su žmonėmis” programa yra puikus 
idalykas. Gaila, kad “šaltojo karo” sąlygomis ją plačiau 
išvystyti yra beveik neįmanoma. Bet reikia tikėtis, kadi 
pirmieji bandymai bus vaisingi ir naudingi abiems pu- 

; sems.
Aišku, kad ne visiems amerikiečiams patiks Tarybų 

Sąjungos žmonių gyvenimas. Taip pat ne visiems tarybi
niams žmonėms patiks Amerikos žmonių gyvenimas. 
Svarbu, kad vieni kitus geriau pažins ir supras. Šaltojo 
kdro propagandai mažiau seksis juos suklaidinti.

Kaip ten nebūtų, mes sveikiname tuos 140 amerikie- 
kurie išvyko į Tarybų Sąjungą asmeniškai ir inty- 

susipažinti su jos eilinių žmonių gyvenimu. Jie 
patarnaus pagerinimui santykių tarpe šių dvie- 

ir prisidės prie išlaikymo taikos pasaulyje.

ŠVIESŪS DOKUMENTAI
Ryšium su 25-osiomis Ta

rybų valdžios atkūrimo Lie- 
j tuvoje “Tėvynės Balsas” at- 
I spausdino du dokumentus iš 
1940 metų. Vienas, tai Jus
to Paleckio, einančio Lietu
vos prezidento pareigas, pa
dėkos telegramą užsienio 
lietuviams už 
Ji skamba:

Atsakydamas 
merikos ir kitų 
tų lietuvių organizacijų ir as
menų sveikinimus, mano var- 

Į du siųstus Lietuvos Liaudies 
Vyriausybei ir iš smurto išsi
vadavusiai darbo liaudies Lie
tuvai, dėkoju ir kviečiu Ame
rikos ir kitų kraštų lietuvius 
tokiu pat vieningumu ir en
tuziazmu, kokį parodė visa 
Liėtuvos liaudis rinkdama 
Liaudies Seimą, dalyvauti lais
vos Lietuvos kūrimo darbe, 
kurio tikslas yra ilgai tamso
je ir skurdė laikytąją Lietu
vos liaudį išvesti į šviesesnę 
ateitį. Sveikinu Amerikos lie
tuvių tarpe iškeltąją kultūros 
fondo idėją. Ta sena pažan- 
g i o s i o s visuomenės svajonė 
Lietuvoje dabar įsikūnijo įkur
tuoju Liaudies Kultūros Fon
du, kuriam viso pasaulio lie
tuvių parama bus labai bran
gi. Aiškiai ir drąsiai pareiš
kiu, kad Lietuvos likimas iš 
abejonių, klaidų ir gėdos pil
nų šuntakių dabar yra pasuk
tas į didį platų taikos, darbo 
kultūros ir gerovės kūrimo 
kelią, kuriuo Lietuva eis glau
džioje draugystėje su didžiąja 
Sovietų Sąjunga, tikra tautų 
išlaisvintoja, žmonijos pažan
gos, taikos ir darbo žmonių 
reikalų gynėja—Justas Palec

sveikinimus.

į daugelio A- 
pasaulio kraš-

APIE VOKIETIJAS 
ŽENEVOJE

Į Ženevoje einančią Jung
tinių Tautų Nusiginklavimo 
Komisijos konferenciją at
stovus yra pasiuntusios abi
dvi Vokietijos — Rytų Vo
kietija (Vokietijos Demo
kratinė Respublika ir Vakarų 
Vokietija (Vokietijos Fede
ratyvinė Respublika). Jie 
čia yra atvykę skirtingais 
tikslais bei sumetimais.

Vakarų Vokietija sušilus 
ieško progų atominiai apsi
ginkluoti. f žinia, ’ Ta
rybų’ Sąjunga “griežtai yra 
priešinga perdavimui atomi
nio ginklo Vakarų Vokieti
jai. Čia jos atstovai dar
buojasi, kad Amerika tuo 
punktu nenusileistų Tarybų 
Sąjungos pozicijai.

O ko siekia Rytų Vokieti
ja Ženevos konferencijoje?

Jinai yra pasirengusi pri
sijungti prie neatominės zo
nos Centrinėje Europoje, 
sudaryti sutartį, kad abi 
Vokietijos valstybės atsisa
ko branduolinio ginklo, susi
tarti dėl ginklų įšaldymo, 
taip pat dėl kitų priemonių, 
kurios padėtų abiejose Vo
kietijos valstybėse sumažin
ti ginkluotąsias pajėgas bei 
ginkluotę. Ji siūlo pariteti
niais pagrindais sudaryti 
komisiją, kurioje dalyvautų 
NATO bei Varšuvos sutar
ties šalių atstovai ir kuri 
k o n t roliuotų nusiginklavi
mą abiejose Vokietijos vals
tybėse.

VDR vyriausybė prašo Aš
tuoniolikos komitetą kreip
tis į Jungtinių Tautų Gene
ralinę Asamblėją -A pasiū
lyti jai, kad ji rekomen
duotų išgabenti iš vokiečių 
žemes branduolinį ginklą—• 
jeigu jo ten esajna — ir at
eityje gerbti Vokietijos vals
tybių teritoriją,, kaip terito
riją, kuri visiems laikams 
laisva nuo branduolinio 
ginklo ir prieš kurią bran
duolinis ginklas niekuomet 
negalėtų būti panaudotas.

DAINOS Iš BRAZILIJOS 
TARYBŲ LIETUVOJE

“Kauno Tiesa” rašo:
Sporto halėje du estradi

nius kncertus. davė svečiai iš 
saulėtosios Brazilijos. Mūsų 
korespondentas paprašė solis
tą žorže Goulart pasidalyti 
savo pirmaisiais įspūdžiais.

— Mes, žinoma, Pabaltijy 
esam pirmą kartą (Tarybų

iš-

Auto vairuotojo 
pagelbininkas

Norėdamas pastoviai
laikyti tam tikrą automobi
lio greitį, vairutojas turi 
visą laiką spausti akselera
toriaus pedalą, tai vargina. 
Be to, nuo akseleratoriaus 
padėties- keitimosi priklau
so benzino sunaudojimas.

Dnepropetrovsko inžine
rinio - statybinio instituto 
moksliniai darbuotojai su
kūrė originalų elektr i n į 
prietaisą, kurį galima pa
statyti bet kurioje Vietoje 
po automobilio varik 1 i o 
gaubtuvu. Jis įjungiamas1 į 
elektros įrengiihų ‘ sčhemą.

Medicare įstatymas yra 
sveikatos apdraudos įstaty
mas, liečiąs asmenis, kurie 
sulaukė 65 metus amžiaus. 
Tas įstatymas susideda iš 
dviejų sudėtinių planų, pa
grindinio ir papildomojo. 
Pagrindinis planas (“basic 
plan”) automatiškai liečia 
visus sulaukusius virš minė
to amžiaus, išskyrus nepi- 
liečius, kurie gyveno mažiau 
negu penkerius metus šioje 
šalyje, ir nepiliečius, kurie 
gyvena šioje šalyje tik lai
kinai. Planas taipgi neliečia 
valdžios z tarnautojų, kurie 
turi kitus sveikatos apsau
gos planus. Papildomasis pla
nas (“supplementary plan”) 
galioja toms pačioms kate
gorijoms, bet nėra visuoti
nas — juo naudojamasi ar
ba nesinaudojama pagal pa
sirinkimą. Abu planai pra
deda galioti 1966 m. liepos 
1-mą.
PAGRINDINIS PLANAS

Apdraudos fondai susida
rys iš pakeltų socialinio ap- 
draudimo (“social secur
ity’’) mokesčių, atskaitomų 
nuo algų, r Apie du milijo-

Diagnozes reikalas
Diagnozė, atliekama ligo

ninių, ambulatorinių pacien-- 
tų klinikose (“out-patient 
service”) apmokama, ant 
kiek ją atlieka klinikos per
sonalas. Už diagnozę, kuri, 
nusitęsia neilgiau 20 diėnų, 
pacientas moka $20. Kiek 
tas kainuoja daugiau, paci
entas moka 20%, Medicare 
likusius 80%.

PAPILDOMAS PLANAS
Asmenys, kurie nori nau

dotis papildomu Medicare 
planu, turės papildomai mo
kėti $3 į mėnesį premiją. 
Skelbiama, kad iš to pajjjl- 
domo mokesčio toli neuž
teks išlaidoms, ir kad va
džia iš bendrų mokesčio 
fondų tam tikslui paskirs 
$600,000,000 per metus. Po 
papildomu Medicare planu 
ligonis gaus Medicare ap
mokėtas operacijas, gydy
tojų aptarnavimą, iki šimto 
kartų slaugės apsilankymo 
namuose, rentgeno (X-ray) 
aptarnavimą, diagnozes po 
gydytojo priežiūra, radioloj 
ginius spindulius, bandažus, 
artificialias kojas arba ran
kas, deguonies aparatus ir 
panašius dalykus.

Apart $3 mokėjimo kas 
mėnuo, specialaus plano na
rys ligos atsitikime moka 
$50, jeigu planu naudojai 
ir išleidžiama bent tiek. jfei- 
gu išleidžiama daugiau ne
gu $50, jis moka 20%, o Me
dicare likusius 80%.

Medicare dar turi eilę 
punktų apie pensijas, naš
lių išmokesčius, vaikus ir t. 
t. Apie tai — sekančiame 
numeryje.

mygtuką, automatas aki m-u jįems Medicare fondai ------ ----------------------
mirką užfiksuoja akselera- b‘us jmarnĮ jg bendrųjų mo- nieriaus išradimo dėka ga-

Vieno čekoslovakų inži*

toriaus pedalo padėtį. * Da
bar vairuotojas gali nuim
ti nuo pedalo koją, ir maši
na pati judės nustatytu 
greičiu. Stabdant mašiną 
arba išjungiant sankabą, 
prietaisas iškart išsijungia.

TOKS TOKĮ PAŽINO
Į kupė, kurioje buvo vo

kiečių chemikas Emilis Fi
šeris (1852—1919), įėjo 
kažkoks keleivis. Po kiek 
laiko nepažįstamasis staiga 
paklausė:

—Atleiskite, tamsta che
mikas !

Fišeris nusijuokė, nes 
apie tai buvo nesunku 
spręsti: mat, jis dirbo su 
hidrazino junginiais ir jo 
rankos buvo atitinkamai 
nusidažiusios. Paskui Fiše
ris pažvelgė į kaimyno ran
kas ir tarė:

—Jūs irgi tikriausiai ver- 
čiatės tuo pačiu amatu?

Dabar nusišypsojo nepa
žįstamasis, kur i o rankos 
taip pat buvo chemikalų 
nudažytos’ Tai buvo dauge
lio dažų išradėjas O. N. Vi
tas (1853—1915), vykęs į 
Angliją tartis dėl dažų ga
mybos techninių galimybių.

VANDUO IR SAUSRA
Washingtonas. —Iš prie

žasties sausros penkioliko
je šiaurrytinių valstijų 
daugelyje miestų stoka gė
lo vandens.

Senatorius Robertas Ke
nedis reikalavo, kad prezi
dentas Johnsonas daugiau 
susirūpintų savo šalies rei
kalais.

kesčių fondų.
Buvimas ligoninėje

Planas numato pilną ap
mokėjimą už buvimą ligo
ninėje už 90 dienų laikotar
pį. Bet ligonis pats turi ap
mokėti iš pradžios $40. Po 
buvimo ligoninėje 40 dienų, 
jis už kiekvieną papildomą 
dieną primoka po $10. Po 90 
dienų medicare apmokėji
mas ligoniui išsisemia.

Medicare apmoka už pate
kimą ligoninėn sekamos li
gos atsitikime, bet tai gali 
būti tik. po 60 dienų laiko
tarpio. Kitaip sakant, tarp 
vieno buvimo ligoninėje ir 
kito turi būti bent 60 dienų 
tarpas, kad tas skaitytųsi 
nauju medicare apmokamu 
“ligos laikotarpiu.”

Medicare apmoka už buvi
mą ligoninėje, už ten duoda
mus vaistus ir už priežiūrą 
pačios ligoninės gydytojų ir 
slaugių. Specialistų priežiū
ros, specialių slaugių ir pa
našių medicininių patarnavi
mų (kurie dažnai reikalingi 
rimtos ligos metu) Medi
care neapmoka. Proto ligo
niai, gydomi psichiatrinėse 
ligoninėse, jeigu jie turi virš 
65 metus avižiaus, paeina 
po Medicare globa. Bet Me
dicare apmoka tik 190 dienų 
proto ligoninėje—po to pa
ties paciento šeima moka.

Po buvimo ligoninėje, jei
gu gydytojai randa reikalo, 
Medicare apmoka už besi
lankančios paciento na- 
muose, slaugės patarnavi
mą iki 20 dienų. Po to 
ligonis turi primokėti po 
$5 kasdien. Po 60 dienų 
Medicare globa tuo atžvil
giu nutraukiama.

Įima matyti elektros maši
nos sukeltą magnetinį lau

žiam reiškiniui gauti au
torius panaudoja feromag- 
netinės medžiagos koloidftiį 
tirpalą, kurio refrakcine 
koeficientas priklauso nuo 
poliarizacijos lauko, per 
kurį praeina šviesos spin
duliai. Poliarizuotoji šviesa, 
praeinanti pro atitinkamą 
ploną koloidinį sluoksnį, 
projektuojasi, ir tokiu bū
du elektros mašinos sukeltą 
magnetinį lauką gal i m a 
matyti. Šis atradimas yra 
labai svarbus elektros ma
šinų pramonei, nes, norint 
padidinti tų mašinų veiks
mingumą, reikia žinoti jų 
sukeliamą magnetinį lauką. 
Minėtąjį lauką ligi šiol bu
vo galima nustatyti tik pa
naudojant sudėtingus ma
tematinius skaičiavimus bei 
painius matavimus.

LAIVAS GABENIMUS 
AUTOMOBILIŲ

Tokio. — Į jūrą nuleistas 
pirmasis automobilių gabe
nimui laivas “Oppama Ma
ru”, 10,800 tonų įtalpos. *

Tam tikslui jis specialiai 
pastatytas. Vienu kartu ga
lės vežti 1,200 automobilių.

REIK LABORATORIJOS
Kai Pjerą Kiuri norėta 

apdovanoti Garbės legiono 
ordinu, mokslininkas, atsa
kydamas į pasiūlymą, para
šė: “Prašau padėkoti ponui 
ministrui ir pranešti jam, 
kad apdovanojimas man vi
siškai nereikalingas, užįjJ 
būtinai reikalinga laborato
rija”. . - . Jd
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Jeigu jūs kartais užkliū- 
turnėte į Lepšiški u s ir 
įtektumėte į kaimo kapinė
lių kalnelį, jūsų dėmesį pa
trauktų vienas antkapinis 
paminklas, išsiskiriantis iš 
daugelio kitų. Tai iš stam
baus granito luito negrabiai 
išskaptuotas masyvus ąžuo
lo stuobrys su gumbais ir 
lapais šonuose bei kryžiumi 
viršuje. Priekinė stuobrio 
pusė nugludinta, ir joje iš
kaltas įrašas. Šiandien tas

J. PETRONIS

AMŽINĄ ATILSI
Nepaisant įdėtų kaštų, 

samdomų advokatų, papir
kinėjimų teisėjų, kreivų liu
dininkų, Kralikauskas bylą 
su seserimis pral a i m ė j o. 
Matyt, nusibodo teismams 
su juo tąsytiš, ir tribuno
las pagaliau priteisė trečda
lį žemės Kralikauskaitėms, 
nors reikėjo padaryti at
virkščiai. Kad ir kiek Kra
likauskas besistengė, šio 
sprendimo nei nutęsti, nei 
kitaip pakreipti nebesugebė
jo—nori nenori, o pusvala
kį reikėjo atiduoti “gyva
tėms.”

Tai buvo rudenį, jau po 
žiemkenčių sėios.

Atvažiavo matininkas ir 
visuose laukuose nuo kiek
vieno Kralikausko rėžio at- 
kirpo lygiai po trečią dalį. 
Išilgai rėžių išvarė po dvi 
vagas — nužymėjo naujas 
ežias. Kurie visa tai ■ ma
tė, pasakojo, kaip baisiai 
atrodė Kralikauskas: rodos, 
ne žemę plūgas vertė, o jo 
kraujuojančią širdį.

Tuo istorija gal ir būtų 
baigusis, jeigu ne...

Atėjo pavasaris. Krali-

NAUJOS KNYGOS

L. Prūseikos
Sunku rašyti apie prieš 

mane gulinčią knygą šiltai,! 
tik analitiniai. Ta knyga— 
Leono Prūseikos publicisti
kos rinkinys, kurią išleido 
Minties leidykla Vilniuje.

Kaip gi rašysi šaltai, — 
kai beveik kiekvienas raštas 
sukelia tiek atsiminimų, 
nostalgijos, atgaivina giliai 
pergyventus jausmus! Ne
menka dalis tų raštų gimė tau 
dirbant “Vilnies” redakcijo
je šalia Prūseikos, apie kai 
kuriuos jų girdėjai jį kal
bant prieš pat parašymą, 
kai kuriuos skaitei rankraš
čio pavidale, kai kuriuos 
koregavai, kitus skaitei nu
ėjęs į rūsį-spaus t u v ę, kai 
presas pradėjo spjaudyti 
pirmuosius “Vilnies” nume
rius ...

Taip, Prūseikos raštai ir 
mus, redakcijoje dirbusius, 
gyvai domino, ir mes visi 
juos skaitėme prieš bet kit
ką. Ir tai redakcijose, pa
sakyčiau, yra retas daly
kas, nes labai dažnai redak
toriai vieni kitų raštus tik 
akimis permeta.

Gerai, kad dabar gimė 
knyga. Tai bene geriausias 
jam paminklas, nes kuo Prū- 
seika nebūtų buvęs — ko
votojas, poetas, didelis eili
nių žmonių draugas, orga
nizatorius, kritikas — virš 
visko jis buvo žurnalistas, 
laikraštininkas, plunk s n o s 
kareivis. Ta prasme šis jo 
žurnalistinių raštų rinkinys 
jam geriausias paminklas iš 
visų. *

Prūseika buvo labai pla
čios erudicijos ir tuo pačiu 
laiku labai tikslingas, prak
tiškas žmogus, kuriam joks 
dalykas nebuvo permenkas. 
Atsimenu, kaip kartais jis 
man jo mažoje redakcijos 
raštinėlėje kalbėdavo apie 
rusų, lenkų arba vokiečių 
poeziją (jis tas tris kalbas 
valdė pilnai), bet staiga at
simindavo, kad reik, pavyz
džiui, suredaguoti žiupsnelį 
žinių trumpai gyvavusiai 
pažangiai lietuviškai radijo 
programai. Arba, jis galėjo 
staiga nutraukti Mickevi
čiaus poezijos deklamavimą 
ir užklausti: “Ar tu ir Sa
kalas abu būsite ketvirta
dienį Blozio skyriaus (vete
ranų organizacijos) mitin
ge?”

Na, ir štai knyga, per 
kurią Prūseika į mus vėl 
kalba.. Ji pavadinta trum
pai ir paprastai — “Publi
cistika”—kaip autorius bū
tų mėgęs (“be cackų,” jis 
sakydavo). Ją išleido ’gra
žiai, kruopščiai ir su meile 
Minties leidykla Vilniuje. 
Knygą sudarė, kas, turbūt, 
reiškia, raštus parinko, S. 
J. Jokubka ir J. S. Mažei
ka, redagavo .Robertas 
Žiugžda. Pratarmę parašė 
Jokubka.

Raštų pasirinkimas, pasa
kyčiau, labai geras. Norė
dami parodyti Prūseikos 
žurnalizmo pilną plotmę, jo 
temų įvairumą, knygos su
darytojai neapsiribojo tik 
“aukštomis temomis”: šalia 
ideologinių, teoretinių, isto
rinių ir literatūrinių raštų 
jie įdėjo ir kasdieninių prak
tiškų temų. Štai straipsnis: 
“ Vilnies finansinė būklė ir 
neatidėliotini mūsų uždavi
niai laikraščio išlaikymui.” 
Taip, taip, toks buvo Prū
seika. ,

Temų atžvilgiu knyga pa
dalinta į 13 skyrelių: 1776 
metai ir dabar; Negrų klau-

liuose Kralikausko niekas 
nebematė. Niekas nežinojo, 
kur jis dingo. Kriminalinė' 
policija tardė žmones, Kra
likausko šeimyną, statė pa
salas, šniukštinėjo, bet 
žmogžudžio pėdsakų užtikti 
negalėjo. Sklido tylūs gan
dai, kad Kralikauską vienas 
kitas buvę sutikę miškuose 
grybaudami. Tačiau polici
jai taip ir nepavyko išaiš
kinti, kas ir kur buvo ma
tęs nusikaltėlį.

O vienas žmogus jį tikrai 
matė. Kralikauską bernas. 
Užlipo jis kartą daržinėje 
ant dobilų prėslo, norėda
mas jį geriau suminti, pri- 
kimštį kaip reikiant pasto
ges. Staiga iš dobilų išlin
do žmogaus galva.

Bernas iš netikėtumo ir 
išgąsčio net žado neteko.

Bernas tylėjo ir žiūrėjo. 
Kralikauskas buvo suvar
gęs, apšepęs, susenęs, sun
kiai beatpažįstamas.

—Petrai, nebijok... Tai 
aš... — sušnabždėjo Krali
kauskas. — O tu nekimšk 
čia dobilų—čia stogas kiau
ras, varva. Supus, bus nuo
stolis. Būtų gerai, jei tą 
skylę užlopytum.

—Skubėkit vežti dobilus. 
Oras mainos—gali būti lie
taus, — šeimininko balsu 
įsakė Kralikauskas.

Bernas nusiropštė nuo 
prėslo.

—Petrai, jeigu kam nors 
išsižiosi, — va kas! — ,ir 
parodė brauningą.

Bernas, žinoma, “neišsi
žiojo” — tylėjo. Tik daug 
vėliau pasipasakojo savo 
nuotykį.

Jau buvo pradėję šalti, 
ledelis kėlė žmogų. Vieną 
rytą pasklido Karveliuose 
gandas: naktį suimtas Kra
likauskas.

Policija nuolat šmižinėjo 
apie Karvelius ir Kralikaus- 
kų sodybą. Buvo kartą mė
nesiena. Agentai iš tolo 
pamatė per laukus į kaimą 
ateinantį žmogų. Mėnesie
noje jis išrodė kažkaip keis
tai — mažas, nepaprastai 
storas. Ir pasuko tiesiai į 
Kralikauską sodybą. Ne, tas 
žmogus nebuvo storas, jis 
tik kažką nešė, pasisvėręs 
ant rankų ties alkūnėmis. 
Sode prie spragos jį pasi
tiko policijos agentai.

—Tu čia, Kralikauskai ? 
—paklausė vienas.

—Aš
—Kokį velnią nešiesi?
—Krepšius. Du krepšius 

nupyniau. Ūkyje visko rei
kia.

Kralikauską teisė. Ir nu
teisė. Kralikauskienė laks
tė vienur, lakstė kitur, bet 
vyrelio išgelbėti nepajėgė: 
šis gavo šešerius metus. Be 
to, našlei Kralikaukaitei te
ko mokėti pensiją.

Kralikauskas namų nebe- 
išvydo: pusę bausmės teat- 
likęs, jis ir mirė kalėjime. 
Paliko ir žemę, ir rugius, ir 
dobilus, ir krepšius. Paliko 
ir savo rūpesčius, ir savo 
neapykantą, pyktį. Krali
kauskienė, ištikima jo žygių 
bendrininkė, pastatė jam 
ant kapo akmeninį stuobrį. 
Vien jis ir beprimena žmo
gų, kuriam godulys nedavė 
nei ramiai gyventi, nei ra
miai numirti. ,

Šiandien dėl ežios ar pėdo 
rugių Karveliuose nebesi- 
šaudo — nebėra ežių, nebė
ra kralikauskų.

Todėl aš kiekvieną kartą, 
lankydamasis Lepšiškiuose, 
stabteliu ties Kralikausko 
kapu, palinkiu velioniui am
žino poilsio. Palinkiu amži
no atilsio ir tiems laikams, 
kuriuos tvarkė Kralikaus
kai.. i

publicistika
simu; Kur gimė komuniz
mas; JAV —kapitalo šalis;’ 
Iš JAV lietuvių istorijos; 
Lietuvių kunigija; Istorija 
redaktoriaus, kuris visuo-, 
met klydo; Politinių ban
krotų paradas; Jie buvo ne 
kovotoai už laisvę, bet vo
kiečių agentai; Apie V. 
Mickevičių-Kapsuką; Kovos 
draugai; Ką aš norėčiau 
jums, draugai pasakyti; 
Įvairūs straipsniai.

Prūseika labai domėjosi 
Amerikos istorija. Domėjosi 
ne sausai, ne scholastininiai, 
o rasdamas joje įkvėpimo 
dabartinei kovai. Jis labai 
domėjosi negrų klausimais, 
buvo aistringas kovotojas 
už jų lygybę ir begailestin- 
gai atakavo kiekvieną ra
sizmo reiškinį, kur jis jo 
neužtiko. Jo stra i p s n i a i 
prieš lietuviškuosius reak
cininkus tai jau legenda — 
niekas kitas jam neprilygo 
plunksnos aštrume ir nie
kas, reik pasakyti, jo vietos 
neužėmė. Neveltui jie jo 
taip neapkentė, neveltui toks 
laikraštis, kaip Čikagos lie
tuvių “socialdemokratų” or
ganas, apie Prūseiką prira
šė knygų knygas, jeigu.vi
sus puolimus surinktume.

Palyginamai neilgai teko 
P r ū s e i k a i džiaugtis so
cialistine Lietuva. Bet tas 
džiaugsmas buvo begalinis. 
Žinoma, Lietuva jam buvo 
tik vyriausias meilės ir 
džiaugsmo objektas. Jis bu
vo internacionalistas ir tam, 
tikra prasme jo dvasiniai 
namai, šalia naujosios tėvy
nės, Amerikos, buvo viša 
Rytų Europa. Rusija jam 
visuomet liko sava ir jis Vi
suomet liko rusų literatūros 
entuziastas. Lenkija jam ir
gi buvo nuosava, Estija ir 
Latvija irgi nesvetimos. 
Faktas, kad Rytų Europa, 
tos tautos, kurias jis ge- • 
riausiai pažino savo jaunys- ’ 
tėję, eina socializmo keliu, 
jo niekad nebuvo pamirštas. 
Jis staiga galėjo tau pasa
kyti:

“O kaip, manai, dabar at
rodo Krakuva?”

“Nežinau, drauge Prūsei
ka, nežinau... Niekad nema
čiau...”

“O žinoti reikia, reik ži
noti !”

Taip, reik žinoti. Toks 
buvo jo obalsis. Viską reik 
žinoti — net kaip dabar at
rodo Krakuva!

Per beveik pusę šimto me
tų Leonas Prūseika lošė 
svarbų vaidmenį jpažangiuo- 
se Amerikos lietuviuose. Jis 
atvyko Amerikon kaip jau
nas studentas, bet jau revo
liucionierius. Jis buvo kilęs 
iš pasiturinčių ūkininkų 
prie Prūsijos sienos, bet jis 
nuo pat jaunystės degė mei
le liaudžiai. Jis buvo tvir
tas marksistas, bet jame 
buvo gyvos ir rusų narod
nikų tradicijos, kurias jis 
sujungė su Amerikos popu
listų tradicijomis, taipgi 
su Emersonu, su Whitma
ns Jis buvo didelis žmo
gus ir paprastas žmogus, 
inteligentas ir prasčiokas, 
poetas ir fondų rinkėjas, 
svajotojas ir — priešams — 
begailestingas kovotojas.

Skaitydami jo publicisti
kos rinkinį, mes tą vėl pri
simename — ir dar kart$ 
pagerbiame jo šviesią at
mintį. ; 1

A. šilėnas

(Apsakymas)
gis. Kai tik turėsi tiek, kiek | vė Amerikoje, kodėl jis ne

gali ko nors apmauti Lie
tuvoje? Nesvarbu, kad tai 
ir jo tikros seserys. Ameri
koje jie ne kartą girdėjo, 
jog gyvenime nugali tik tas, 
kuris nieko nepaiso — nei 
draugysčių, nei giminysčių, 
nei dievo, nei velnio.

Kralikauskaitėms nieko 
kito neliko, kaip tik keltis

mums reikia, nieko nelau
kęs grįžk. Ir tegul tave po
nas dievas sergsti.

Ir taip Adomas atsidūrė 
už jūrių marių. Jis stropiai 
vykdė protingus tėvo pata
rimus: dirbo kaip jautis, 

įrašas jau neberyškus. Lai- tik lašinius, nelaido- 
kavo, spaudė dolerį prie do
lerio, mylėjo dievą, buvo 
paklusnus darbdaviui. Jam į miestą. Motina sielvarta- 
joks vargas nebuvo sunkus, vo, bandė ir šiaip, ir kitaip 
nes žinojo, jog tėvų namuo
se jo laukia pusantro vala
ko, gerbiamo gaspadoriaus, 
ūkininko vardas.

Planas atrodė visapusiš
kai geras. Tik, bėda, jis 
greit apsivertė aukštyn ko
jomis. Prasidėjo karas, ke
lias į Lietuvą Adomui už
sidarė. O Lietuvoje šiltinė 
papiovė senį Kralikauską. 
Ūkis, netekęs šeimininko, 
karo metais tuoj pat pakri
ko, nuskurdo, Kralikauskie- 
nei su dukterimis nebeuž-

kas nulaižė raidžių paauk
sinimus, aptraukė juos smul
kutėmis kerpėmis. Bet ati
džiau įsižiūrėjus, tas kelias 
akmenines eilutes dar ga
lima išskaityti, būtent:

če ilsėsi
^Adomas Kralikauckas 

iš Karvelių k.
Amžina ateisi duok jam 

Viešpati
Kai man tenka apsilan

kyti Lepšiškiuose, visados 
užeinu į kaimo kapinėles, 
kurios priglaudė ir mano 
motušę. Taip pat stabteliu 
ir ties Kralikausko kapu, 
kiekvieną kartą palinkėda
mas velioniui poilsio.

Kralikauską gerai pažino
jau—mat, vaikystėje viene
rius metus pas jį piemena
vau. Žmogus jis buvo toks, 
kaip ir pridera tikram ūki
ninkui: gainiojo samdinius, 
prastai juos šėrė, dyrė nuo 
kiRkvieno po du kailius iš 
kgįpto. Aš, būdavo, nuo ry
to iki vakaro tik ir girdžiu: i

—Tamošiuk, šen! Tamo- 
šiuk, ten! Tamošiuk, taip! 
Tamošiuk, anaip!

Už gobšumą, šykštumą, 
nepakenčiamą samdinių už
laikymą karve^liečiai Krali
kauską pravard ž i u o d a v o 
Pėtnyčia. Bet jis nebojo 
nei žmonių pajuokos, nei 
paprasčiausios s a^m^t o s. 
Gyveno taip, kaip jam at
rodė geriau.

Jeigu Kralikausko gob
šumas būtų ribojęsis tik 
santykiuose su samdiniais, 
pusė bėdos būtų buvę. Bet 
ši yda jį vedė daug toliau, 
kol galų gale pražudė.

^ffai sena istorija, baigian
tįjį/ išdilti iš žmonių atmin
ties. Tačiau aš noriu ją pa
pasakoti, ir papasakoti ne 
dėl to, kad ji būtų ypatin
gai įdomi, o dėl to, kad ji 
gana pamokanti.

Buvo taip...
Kralikauskai — ne vieti

niai, atėjūnai. Karveliuose 
jie atsirado prieš pat pirmą
jį pasaulinį karą. Čia jie nu
pirko iš vieno nusigyvenu
sio bajorėlio pusantro vala
ko. Pirko, tiesa, ne grynais, 
o skolintais, kažkaip per 
bankus.

• Nors Kralikauskas buvo

paveikti Adomą—negelbėjo. 
Tas iš viso į kalbas nesilei
do.

—Išlėksi ir tu paskui jas, 
jei nenustosi zaunyti,—pa
grasino.

Motina nutilo, susigūžė. 
Adomas, žinojo ji, juokauti 
nemėgo. Visu kuo buvo nu
sidavęs į tėvą.

Kralikauskas tuoj pat, 
daug nesirinkdamas, vedė. 
Gavo neblogą pasogą. Ap
tvarkė ūkį, pasirūpino sam
dinių, pradėjo gaspadoriau-nei bu uuKieinnib. neueuz- ainių, pi aueju gaspaaunau- kauskaitės grįžo į Karve- 

tekdavo duonos. Ūkiui ver- ti kaip reikiant.^ Į žmonių lius> nutarusios pačios dirb-
kiant reikėjo vyriškos ran- apkalbas ar pašaipas ne- 
kos, šeimininkiškos galvos, kreipė dėmesio.
Nebuvo. Adomas dingo.
Jaunikiai Kralikauskaitėms giai nusileisti broliui, 
nesipiršo (iš kur jie rasis reikalavo iš jo savo dalies 
karo metu!). per teismą, pagal įstaty-

Bet pagaliau karas ir vi-j mus. ‘
šoki sąmyšiai baigėsi, gyve-! davo tada žmonės, yra tik ^FuF—Aš'iuosisėFau^ 
nimas palengva grįžo į tvar- tam, kad būtų galima juos -l^ipmkpnčius nu<dnmi<d- 
ką. Nutarė susitvarkyti ir apieiti. Na, ir pradėjo Kra- X 1 Tif X

Seserys nepanoro taip pi-
ti žemę, dėl kurios kariavo 
tiek metų. Apsiarė, apsisėjo 

■savuosius rėžius.
Pa“! —žiemkenčius nuo tėvo

žemės nusipiausiu aš,—pa-
T~v • » • j j • i ' i vasarį, vos j laukus išėjus, 
Bet įstatymai, šaky- pareiškė Kralikauskas svai-

Kralikauskaitės: išnuomoti likauskas apeidinėti įstaty- 
ilgiems metams žemę, išsi- mus iš visų pusių: samdėsi 
danginti į miestą, ir ten gy- brangiausius ir garsiausius 
venti iš nuomos. Mieste,‘ 
girdėjo jos, lengviau ir 
linksmiau, be to, ir ištekėti

advokatus, davinėjo teisė
jam kyšius, statė kreivus 
liudininkus.

niui.—Aš juos įsėjau., 
—Žiemkenčius nusipausi-

Teismas žemę priteisė su 
visais pasėliais, kadangi tu 
seserims už naudotąją žemę 
niekados nemokėjai nuo
mos.

n . .. . . ~ , Jeigu Krali-j —Pamatysim! — griaus-
esą daugiau galimybių. O kauskaitės laimėdavo bylą' • • nno.FAc:„A

T • • V V • 1 • 1 v • X • X • V ~ Illlllgdl pdgldblllU XVI d 11“abi jos buvo gražios: liek-1 žemesniame teisme, tai bū- 
nos, skaisčios — nei pridėti, tinai pą pralaimėdavo aukš- 
nei atimti. Motina spyriojo- tesniame. O jei aukštesnis 
si dukterų užgaidai, patarė1 pripažindavo jų ieškinį tei- 
palaukti Adomo, bet šios 
neatlyžo.

Buvo jau atsiradęs ir pa
rankus nuomininkas, buvo 
jau bemaž sulygta, kai stai
ga tartum iš po žemės iš
dygo Adomas.

<—Ak jūs, gyvatės! — su
riaumojo jis, sužinojęs, ką 
žada padaryti seserys.—Jei 
gu labai norite miesto — 
marš tenai! Lauk iš čia, 
kad jūsų nė kvapo nebūtų!) 

Ir išvijo abi iš namų.
• - —

tą trankiausi, vargau, — 
svarstė sau vienas Adomas, 
o jos, gyvatės, užsimanė ki
tiems perleisti. Ne, šito ne
bus! Žemė mano, mano!”

Ką gi, ir liko žemė jo. Ki
taip ir būti negalėjo, nes A- 
domas į seserų nugaras su
trupino bent kelias lazdas.

Adomas Kralikauskas par- 
kietas nagas, tačiau iš skolų važiavo iš Amerikos pik-

‘-išsivynioti taip greit nesiti- tas. Piktas ant visų žmo- 
'kėjo—jos buvo nemažos. O nių, ant viso pasaulio. Tik 
skolų šis žmogus nemėgo, pamanykite: n u v a ž i avo į 

aukso šalį, ten visus karo 
metus liejo prakaitą, neiš
gėrė nė vieno bokalo alaus, 
susikalė tūkstantuką kitą, o 
į Lietuvą grįžo plikas kaip 
tilvikas. Karui pasibaigus, 
kažkas steigė kažkokią 
bendrovę. Ta bendrovė, kaip 
skelbė steigėjai, Lietuvoje 
iš dolerio darysianti du, o 
gal ir tris. Susigundė Ado
mas; išmainė savo santau
pas į bonus. O tie bonai, 
sukčiams suvogus bendro
vės kapitalus, nuėjo velniop. 
Taip Adomas ir grįžo tėvy
nėn toks, kos iš jos buvo iš
važiavęs. Ir jis dabar leis 
seserims išnuomoti žemę, 
atiduoti ją į svetimas ran
kas, išpustyti gyve n i m ą ? 
Ne, niekuomet!

“Kas bus—tas, o žemė bus 
mano!” Atseit, jei jį apmo

sėtu, Kralikauskas rašyda
vo kasacijas, pasiekdamas 
net ministeriją. Ir byla vėl 
būdavo iš naujo svarsto
ma, peržiūrima, atidėlioja
ma, vėl seserys likdavo nie
ko nepešusios.

Prasidėjo nepabaigiamas 
metų metus besitęsiąs byli- 
nėiimasis. Iki kraštutinumų 
įsiliepsnojo abipusio keršto 
ir neapykantos aistros. Bū
tų įmanę, vienas kitam 
gerklę būtų perkandę...

Kralikauskaitės, byiinėda- 
Aš dėl tos žemės po svie- mosįos su broliu, naudoda- 4-vnnlri num it n v» o i-i • . — • — •

likauskas.
. Ne toks. ___ ruvo žmogus,

kad užmirštų $ąvo grasini
mą arba rugius, kurie, jo 
manymu, priklausė jam. 
Kai tik priartėjo rugiapiūtė, 
Kralikauskas su talka, kuri 
buvo pasirengusi kauty
nėms, pirmasis išėjo į lau
kus, nukirto svainiui pri
klausančius rugius, susinešė 
juos j savuosius rėžius ir 
sustatė į gubas.

Kelias dienas jis sekė, 
kaip reaguos į jo poelgį se
serys ir svainis. Ir kartą 
žiūri — kas trečią gubą 
svainis kelia į savo rėžį.

“Jis, vadinasi, šitaip, žal-

, ffad kartą ir sako savo sū- 
ntti Adomui:

—Važiuosi į Ameriką.
Adomas pakėlė į tėVą akis: 

atseit, ko man ten.
* —Važiuosi į Ameriką, — 
dėstė toliau tėvas. — Pasi
darbuosi metus ar dvejus, 
uždirbsi ir vėl grįši. Tada 
apmokėsime skolas, kiek jų 
bus likę, išleisime iš namų 
mergas. Ant visos žemės 
liksi vienas.

Kaip tarė, taip ir padarė, 
z Adomas neprieštaravo, nors 

tolima kelionė į nežinomą 
- šalį jį jaudino ir baugino.

Išleisdamas sūnų, Krali
kauskas taip pamokė:

—Nuvažiavęs dirbk, nelai- 
r. laidokauk. , Mylėk dievą, 
’ ROausk kapeiką. Valgyk tik 

lašinius, nes, sako, Ameri
koje tai pats pigiausias val-

vosi neturtėlių teisėmis: ne
mokėjo teismo mokesčių, 
bylai ginti gaudavo teismo 
skiriamą gynėją. Tad joms 
teismai, galima sakyti, nie
ko nekainuodavo. Tuo tar
pu Kralikauskas advoka
tams, 
kams 
tik iš 
davo.

Kai 
likauskų namuose, bylinėji
masis jau tęsėsi kelerius 
metus ir nebuvo matyti jo 
galo:, mano šeimininkas 
niekaip negalėjo priveikti 
“gyvačių” (taip jis vadino 
savo seseris). O “gyvatės,” 
matyt, kaip ir tikrosios, bu
vo gajos. Dėl jų Kralikaus
kas neturėjo nė valandos 
ramybės, žmoniško poilsio.
t Ir dar nelauktas nemalo

numas ištiko Kralikauską: 
viena “gyvatė” ištekėjo. Iš
tekėjo, ir tiek. Paskui su
silauks vaikų. O jei kartais, 
neduok dieve, atsiteistų sa
vo dalį, tos žemės niekados 
Kralikauskui nebesusigrą- 
žinti...

“Ne!—dar kartą tarė sau 
Kralikauskas. — Jeigu jau 
tiek kašto padėjau, dėsiu ir 
toliau. Bet jos, gyvatės, nie
ko negaus!”

teisėjams, liudinin- 
sukišdavo viską, ką 
savojo ūkio išspaus-

aš piemenavau Kra-

Skubiai grįžo iš galuso- 
dės kieman ir, niekam nie
ko nesakęs, įėjo į klėtį. Ne
ilgai čia užtrukęs, nuskuo
dė tiesiai prie svainio.

—Ką čia dirbi, tu toks 
ir toks?—užgriaudė.

—Pasiimu savo rugius.
r—Rugiai mano! Aš pasė

jau, aš nuploviau.
—Adomai,— taikingai ta

rė svainis, — aš neprašiau 
tavęs piauti. Geriau nė ne- 
pradėkim bartis, kad vėl 
nereikėtų po teismus tam
pytis.

—Tu šitaip? — net pa
juodavo Kralikauskas. — O 
aš—taip!

Laukais nuskardėjo šūvis. 
Iš pakelės beržų krankda
mos pasikėlė išgąsdintos 
varnos. Kralikausko svainis 
aukštielninkas išsitiesė ra
žienoje.

Kralikauskas keletą aki
mirkų žiūrėjo į nebejudan
tį svainį, į savo makoję lai
komą brauningą. Paskiau 
baugščiai apsidairė ir pote- 
kinis pasileido tiesiai į arti
miausią miškelį. Žmonės 
matė, kas įvyko, tačiau nie
kas nebandė sulaikyti žmog
žudžio 
mas brauningu.

Nuo tos dienos Karve-

jis ėjo mojuoda-
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PRANULIO ROŽYTE
(Rašančiam šį rašinėlį teko susipažinti su 

Pranu Pakalniškiu prieš 30 metų. Buvo lai
kai, kai susitikdavome su Pranu meno veik
loje,pasitarimuose, diskusijose. Jam ir man 
teko veikti LMS centre, rūpintis, kad ta vei
kla eitų, kad būtų veikalų vaidintojams 
ir dainų chorams.

“Laisvės” skaitytojai jau bus susipažinę 
su paties Pakalniškio rašyta autobiografija 
(“Laisvė”, 1965, No. 51). Tad mums rūpi 
bent kiek paliesti velionio literatinį darbą, 
kurį jis mums paliko. Literatūros, poezijos 
srityje Pakalniškis mums geriausiai žinomas 
Pranulio parašu, kurį autorius dažniausiai 
naudojo po savo raštais.

Pranulis, kaip ir tūkstančiai kitų lietuvių 
imigrantų JAV, buvo darbininkas. Jis ve
dė pažangietę Adelę Zablackaitę, išauklėjo 
dukrą, sėkmingai sukūrė šeimos židinį. Jis 
buvo pavyzdžiu kaipo vyras ir tėvas. Pra
nulis dirbo raidžių rinkėju, zeceriu, laikraš
čių spaustuvėse. Į poezijos ir literatūros 
puslapius Pranulis įaugo pažangiųjų lietu
vių judėjime. Pažangus judėjimas, jo idė
jos, kaip tūkstančiams mūsų, taip ir Pranu
liui- buvo geriausia mokykla, universitetas. 
Pranulis ir savo biografijoje pasako, kad 
visuomeniniais klausimais pasisakyti jį aks
tino “jautri siela prieš skriaudas ir neteisy
bę”.

Buržuazinėje Lietuvoje Pranulis negavo 
aukšto mokslo. Pamenu, kai “Laisvėje” 
dirbdamas raidžių rinkėju, Pranulis mokėsi 
eilėdaros, poezijos. Poetinis jo talentas 
vystėsi greitai. Gal ir tos “raidės” jam pa
dėjo poetiniai ir idėjiniai kilti. Pirmas jo 
eilėraščių rinkinys pasirodė 1939 metais 
antrašte “Dingus rožytė”. Tuo laiku Hit
leris jau triuškino vakarų Europos “demo
kratijas”. Pranulio eilėraščiai ir apsaky
mai buvo talpinami “Laisvėje”, “šviesoje” 
ir kituose laikraščiuose.

žinoma, Pranulio literatūrinis darbas ne
buvo atliekamas redacijos ar rašytojo kėdė
je. Jis galėjo rašyti tik nuo mašinos pasi
traukus, atliekamu laiku. O dažnai ir at
liekamas laikas reikėjo praleisti susirinki
muose, dainos ar vaidybos pamokose. Rei
kėjo atlikti ir namų gaspadoriaus pareigos. 
Todėl Pranulis negalėjo mums palikti skait
lingus tomus grožinės literatūros. O visgi 
Pranulis mums paliko žymesnę atmintį, ne
gu tūkstančiai ilgiau gyvenusių darbininkų.

Nuostabus Pranulis buvo ir savo būdu. 
Visuomet rimtas, malonus. Be užsidegimo, 
be įkarščio jis kalbėjosi su draugais, disku- 
savo pasaulines problemas. Prieš metus jį 
sutikus Floridoje, kalbantis su juo, su ve
lionio žmona Adele, negalėjai pastebėti bent 
kokį jo sveikatos sušlubavimą. šių metų 
gegužės 10-tą, tai tik mėnesį prieš savo mir
tį, Pranulis rašo laišką miamiečiui Ig. Ur
bonui, kuomet St. Petersburge tik buvo pa
laidotas Antanas Dulskis. Lyg su pašaipa 
Pranulis rašo: “Tie mūsų seni gvardiečiai, 
nei nieko atsiklausę, tiesiog gula ir rezig
nuoja iš gyvųjų tarpo. Labai jau nedrau
giška”. i

Gi Pranulis tik 57 metų amžiaus, jis dar 
planuoja didelius poetinius darbus nuveik
ti. Jis tuo laiku negalvojo, kad birželio 
13-tą reikės gulti amžinai. Bet štai, po Pra
nulio mirčiai atsiranda niekur neskelbtas 
žmonai rašytas eilėraštis “Kuklus prašy
mas”. Jame skaitome:

Skirtis teks gal sopulių keliu
Su šios planetos “kvietkeliu”.
Neverk, neliūsk ir nevaitok,

Manojo likimo neraudok.
Neskubėk gėlėm apvainikuot;

Už jas reik dirbt ir prakaituot;
Neverk, venk nemigo naktų—

Miręs laimingesnis, negu tu!
(Visas eilėraštis tilpo “Laisvėje”, No. 50, 1965).

Baigęs eilėraštį autorius dar pridėjo porą 
eilučių: “Nereikia man kvapių gėlių, kurių 
užuosti negaliu”. Tačiau Pranulio karstas 
skendėjo didžiam gėlyne. Pagerbimui mi
rusių yra priimta karstus ir kapus puošti 
gėlėmis. Kaip matome, Pranulis aiškiai iš
stoja ir prieš tokią socialinę tradiciją. Lo
giškai jis teisingas. Juk mirę gėlių nemato 
ir\“užuosti negali”. Jo patarimai palikti 
žmonai “neverk, venk nemigo naktų” ati
tinka kiekvienam, kurie netenka savo myli’ 
mojo ar mylimosios. Bet klausimas lieka 
neatsakytu, kodėl Pranulis rašė pats sau 
nekrologą ? Nejaugi jis jautė savo mirtį ?

Pranulio poezija
Pranulio “Dingusioje rožytėje” telpa 14 

eilėraščių. Tai patys pirmieji jo poetiniai 
darbai. Ir autoriaus “jautri siela prieš 
skriaudas” aiškiai iškyla juose’ Eilėraštyje 
“Norėjau paklaust” autorius naudoja alego
rinę formą realaus vaizdo sukūrimui. Būk 
tai sapne jis kalbasi su motule, kurią pali
ko Lietuvoje. Poetas dainuoja Lietuvos gro- 

. žj ir vargą. Jis-rašė šį eilėraštį 1939 me
tais, kai Lietuvoje smetoninis teroras jau 

baigė savo dienas. Poetas, gyvendamas 
JAV, rašo eilę klausimų motulei, kuri gyve
na Lietuvoje:

O, mama, kiek daug aš norėjau 
Paklausti apie šalį, kurioj 
Vaikystės dienas aš praleidau 
Ir mokiausi tavo kalbos.

Išdainavęs Lietuvos brolius ir sesutes, jos 
laukus ir upes, gandrą ir vieversėlį, sodus 
ir derlingus laukus, poetas ateina prie pa
ties aktualio politinio klausimo. Ir ve kaip 
Pranulis pavaizduoja to laiko Lietuvą:

Tiek daug aš turėjau paklausti!
Norėjau paklausti, ar žinai, 
Kad protarpiuos’ žydinčių sodų 
Tebestūkso baisieji namai?
Namai su urvais požeminiais, 
Apaugusiais kerpėm šlapiom; 
Urvai, iš kurių neišeina 
Kankinamo balsas skaudus.
Namai ne kultūrai, ne mokslui!
Jų sienos šlakstytos krauju:
Nė vieno ten smegen’s ištryško 
Beveržiant lankus ant galvų.
Ne vienas ten tapo bepročiu, 
Kai varė ylas po nagais.
Ne vienas ten mirė nuo smūgių
Ant žemės paplūdęs kraujais.

“Dingusi rožytė” leidinio eilėraščiuose 
“Niaukiasi dangus”, “Naktis” ir kituose, po
etas jaučia ateinantį karą Europoje, ruo
šimąsi pulti Tarybų Sąjungą:
štai trankos perkūnai; aplinkui tamsu, 
O vėjas tik groja mirtingus himnus, 
Apverkdamas griūvančius miestus; klaiku... 
Aplinkui tamsu, ak, tamsu ir tamsu...

Tai tokia buvo Europa 1938-39 metais. 
Hitlerinė perkūnija artėjo prie Tarybų Są
jungos. Pranulis ir tuo laiku jautė socia
lizmo pergalę. “Man sielą dabar tik gaivi
na viltis ateinančio ryto”,— rašė poetas. 
Jis priminė, kad tuo laiku, kai hitlerizmas 
kelia audras ir “raudoni sargai rikiuojas 
rimtai jėga perkūniška trenkt!”

Eilėraštyje “Neverki, matuše”, poetas ale
goriniai kalba Lietuvos tema.

Neverki, Brangioji Matuše, kad mūsų liaudis 
Sukaustyta plieno retežiais tvirtai:

Kad plyšta nuo skausmo ištrjoškusi laisvės širdis, 
Kad debesys dengia erdvyną. tirštai.

Tikėki, pavasarį Nemunas laužys ledus, 
Erdvyną. nušvies gi pirmieji žaibai;

Retežius sutraukys galingasis darbo sūnus, 
Tuomet Tu, Matuše, alsuosi laisvai.

Kaip žinome, prieš 25 metus “galingasis 
darbo sūnus” pakilo ir sutraukė “plieno re
težius”. Lietuvos motulės šiandien -“alsuo
ja laisvai”. Poetas išpranašavo tai, kas įvy
ko.

Ėilėraščių rinkinyje “Dingus rožytė” 
Pranulis rašė ne tik Lietuvos atsiminimus. 
Štai 1937 metais Chicagoje įvyksta darbi
ninkų demonstracija. Policija užpuola ją, 
dešimt darbininkų sušaudyta. Tai aktuali 
klasinės kovos tragedija. Bet kas gali pa
sakyti, kad čia ne lyrika, ne poezija. Pra
nulis ima ir šią temą. Jis parašė tragiškos 
žudynės atminčiai eilėraštį “Dešimčiai”. 
Sukūręs vaizdą, kaip ta tragedija sukrėtė 
kiekvieną darbininką, poetas primena:

Nors jūsų krūtinės suvarstytos kulkom 
Ir žemė krauju apšlakstyta, 
Bet plieno baronai 
Nuo žemės brangios
Nekalto kraujo nuplaut nevalios.
Pranulio eilėraščių rinkinyje ilgiausias 

eiliuotas apsakymas “Paminklas”, rašytas 
Ispanijos pilietinio karo tema. Jame veikia 
trys personažai — Petras Gailiunas, jo my
limoji Rasaitė ir motina. Petras pažangiai 
motinos išauklėtas. Iškyla Ispanijos revo
liucijos gynimo klausimas. Petras pasiry
žęs vykti Ispanijon ir kovoti prieš Franko 
fašizmą. Ona Rasaitė galvoja apie jųdvie
jų vedybas, ji bando sulaikyti Petrą. Ta
čiau Petro ryžtą meilė nesužlugdo. Petras 
išvyksta, palieka mylimąją ir motiną ver
kiančias. . i .

“Dingusi rožytė” rinkinyje yra ir leng
vesnio, humoristinio žanro eilėraščių Su 
šypsena galima skaityti eilėraščius “Ponas 
ir kaimietis”, “Smuikorius”, “Katinas it 
žvirblis”, “Kai svajonės išsipildo” ir kiti. 
Bet juose yra dvi pusės—gerieji ir blogie
ji. Geroji pusė pirmauja.

Vėlesni Pranulio eilėraščiai

Ilgoką laiką Pranulis (tai jis pasakė ir 
autobiografijoj), atsikėlęs į Floridos valsti
ją ir gavęs darbą angliškame laikraštyje, 
mažai rašė, čią jis buvo užimtas darbo, na
mų ir šeimos reikalais. Tad mes labai nu
džiugome, kai vėl suspipdėjo Pranulio eilė
raščiai “Laisvėje”. Ir, rodos, jie dar bran
desni, liečianti kasdieninio gyvenimo kovas.

“Laisvės” No. 21, 1964 m. randame Pra
nulio eilėraštį “Keturi kapai”. Tai lyrinė 
drama. Tie keturi kapai dramatizuoja pa
tį skaudžiausią momentą rasinės kovos JAV. 
Keturi kapai,—- tai tos keturios negrų mer
gytės, kurios žuvo nuo rasistų bombos bap
tistų bažnyčioje 1963 m. rugsėjo 15 d., Ala
bama valstijoj, žuvusių negrų mergaičių 
paminėjimui poemos, žinoma, neparašys 
“diplomuoti” poetai, kurie čia subėgę iš 
Lietuvos, čia reikėjo autoriaus kaip Pranu
lis, su “jautria siela prieš skriaudas”.

Įvykus žudynei valdžios pareignai sakė: 
“Mes sugausim žmogžudžius ir juos nubau
sim”. Tačiau “baudimai ir teismai” grei
tai išblėsta ir išnyksta, o tragedijos eina. 
Pirmas šios poemos posmas kalba į visus 
pietų piliečius:

Ar girdi, pietieti, negrės gailią raudą?
Tai dukters ji verkia, tai širdį jai skauda, 
Rankoj laiko ji batelį žuvusios dukrelės, 
Vieną tik batelį nuo sulaužytos kojelės.
O kas tie tikrieji rasinės nelygybės kalti

ninkai? Poetas juos mato;
Tik mes, pilieti, aš ir tu, 

Surasim tikruosius žudikus!
Mes stebėjom ruošiamąją dramą 
Ir prologą mes išklausėme be

skaumo.
Uždangai bekylant mes stovėjom 

be jausmo
Ir pamatėm nekaltu krauju dažytą 

panoramą...
Nusikaltėliai yra tie, kurie palaiko rasi

nę nelygybę, štai ir jie:
Per vėlu, pilieti, kaltininką spręsti, 
Savą kaltę žmogžudžiam primesti: 
Dinamitas mūsų gamybos, mūsų paskirties, 
Tik tetrūko piktadario kibirkšties.

Jis geriau gal nesuprato,
Gal kur nors juodų minčių tarpkelyj 
Jis save didvyriu statos.

, Mes, baltų pietų piliečiai, 
žinome geriau, negu šiauriečiai, 
Kas sukūrė atmosferą žudymui vaikų.

Poetas baigia šauksmu į “dorus piliečius 
mokytis” ir “rasinę žaizdą amžinai užgy- 
dyt”. žinoma, kol pietinių valstijų balti 
rasistai save 'neįtikins ir nesiims rasinės ne
apykantos panaikinimo, — rasinė kova eis. 
Šią mūsų šalies gėdą gali pašalinti tie, ku
rie ją sukūrė ir palaiko.

džiaugsmas mirė
Kai pereitų metų “Laisvėje” pasirodė 

eiliuotas nekrologas / Jonui Kaškaičiui, mes 
nudžiugome. Poema Kaškaičiui taip pat 
graži ir draminė. Ji pasako daugiau, negu 
apie Kaškaitį. Kai kurie mes rašėme laiš
kus Pranuliiijį kad jis daugiau rašytų mums 
eilėraščių. Juk mūsų išeivijoje poetai, kaip 
St. Jasilionis, S. židžiunas, Kaškiatis,— jau 
po velėna ilsisi. Ir štai, vėl pakilo į poezi
ją Pranulis. Jis dar jaunas, jo poezija tu
riniu ir idėja dainuoja svarbiausiais mūsų 
gyvenimo kovų klausimais. Tai jis pava
duos anuos ir daug mums duos gražios po
ezijos, Tik pereitais metais Pranulio rašy
tas eilėraštis Kaškaičiui, o šiandien jau pri
tinka pačiam autoriui. Ir vėl reikia pasaky
ti, kodėl Pranulis mums įdomus ir gerbti
nas. Jis rašo eiles Kaškaičiui, bet ir čia 
savo kūrybą randa kaip surišti su pasauli
niais įvykiais. Skaitykime:

Menu, lyg vakar, prieš aušrelę, 
Tave prikėliau iš miegų, 
Kad sulietuvintum dainelę 
Liaudies ispanų kovingų.

Dangus liepsnomis raudonavo,—- 
Neramūs buvo tie laikai, v 
Brigados Linkolno žygiavo 
Sutrėkšt fašistą amžinai.
Ispanų dainelės laiku Pranulis buvp LMS 

centro sekretorium. Amerikoje tuo laiku 
liuosnoriai organizavosi į Linkolno brigadą 
ir vyko Ispanijon kovoti prieš Franko fašiz
mą. Daina, su kuria Pranulis “prieš auš
relę” vyko pas Kaškaitį, buvo aktualus to 
laiko reikalas mūsų meniniam judėjime. Is
panijos revoliucija buvo pralaimėta, nes 
Hitleris ir Musolinis atėjo fašizmui į talką.

Pagaliau ir Hitlerio pralaimėjimus , poe
tas pasako poemoje:

Ir prie garsiojo Volgogrado 
šitie banditai purvini 
Sau kelią į kapus surado...
Ir baigės žygiai kruvini,

Bile kuria tema Pranulis rašė, jo eilėraš
čiai kalba už socialinę teisybę. Pranulio 
dviejų špaltų eilėraštis “Valio geriems tė
vukams” (“Laisvė”, No. 5'4, 1964) galima 
priskaityti prie lengvesnio turinio eilėraščių. 
Autorius rašo su humoru kaip ir kada Tė
vų gerbimui diena atsirado. Bet ir čia jis 
eina į Amerikos7istoriją, indėnų koyas su 
kolonistais, išvysto temą, kad ne visi tėvai 
geri/ Per istorijos lapus mjjs atveda Lietu
von ir parodo kokių “tėvų” yra mūsų tau
toje:

Lietuva drąsių Keistučių
Yra davusi tėvyčių, 
žiauresnių už Baisų Joną 
Ir už Bruntą indijoną.

žinoma, yra tėvų, kurie Devintam forte 
ar Pirčiupyje žudė savo tautiečius ir bro
lius. Tokiems tėvams Pranulis dainuoja:

Nesvarbu, kaip jie vadinas: 
Palčauskais ar Gediminais, 
Bobeliukais, Šlepetaičiais, 
Povilaičiais, Ambrozaičiajs, 
Jie visi sūnus naikino — 
Kapsuko ir Gedimino. 
Savo žemių nebetekę, 
Į Ameriką atkakę, 
Vėl vaduoja jie tėvynę— 
Kad juos galas, kad juos plynė:

Niekas tokių “tėvukų” giminės
Nepagerbs ir neminės!
Gražiai, liaudiškai skamba Pranulio ei

liuotas laiškas pereitų metų LMS suvažiavi
mui. Jo linkėjimai, kad Nemuno ir Šešu
pės krašto dainos pas mus dar ilgai skam
bėtų, kad meninės organizacijos veiktų. 
Pranulio prozos darbai ir dar daug eilėraš
čių nėra įmanoma šiame rašinėlyje suminė
ti. O mes dar daug iŠ jo tikėjomės gražių 
meninių kūrinių. Mes manėme, kad Pranu
lis pavaduos Kaškaitį ir kitus jau mirusius 
poetus. Tardami ilsėkis, drauge, visgi sako
me: Kas pavaduos mums Pranulį?

V. Bovinas

Prašymas
Nenustok lietuti lyti 
Vos tiktai pradėjęs, 
Norim drėgmės įsigyti 
Gausėkie atėjęs.

Ilgai, ilgai mus saulelė 
Karštai “glamonėjo”;
Dėl to pageltusi žolelė 
Vis tave minėjo.

Kaito žemė, degė smėlis 
Be drėgmės lašelio 
Jau išdžiūvo vandenėlis 
žavingo upelio.
Karštam ore lapai vysta
Visiškai išsekę,
Debesėliai kitur klysta 
Tik čia nepatekę.

y . » . I . . (

Kad pavilgyti žemelę * 
Lašais vandenėlio,
Ir nukreip’ saulės ugnelę
Tik ant akmenėlio... x 7

Mieli saulės spindulėliai
Pavirto žarijom;
Kad neimtų degint vėlei — 
To mes prisibijom.

Ilgai žemė neturėjo N
Vandenėlio lašo T
Sausra baisiai įkirėjo 
Visi drėgmės prašo...

Kuomet tėkmė užsidarė
Dėl mūsų vietovės
Per tą laiką ji pridarė
Daug, daug negerovės. \

• • ♦ ■. T ”
Ilgai lauktas, vis norėtas:
Atėjai triukšmingai ” ,
Pralinksminai mūsų gretas % 
Krisdamas gausmingai.

Vilgyk džiūstančių žolelę, .
Visą augmeniją, '
Kožnas kels savo galvelę 
Drėgmės įsigija. *

Vai teiki visiems paguodą 
Lasais vandenėlio 
Pripildykie ir aruodą 
Mūsų šūlinelio. Y

* « *
Įsismaginęs lietutis
Kristi nesiliauja
Kaip energingas vaikutis 
Mielai sauvaliauja.

Gausiai krisdamas šlamėjo 
Garsais taip maloniais;
Savo mielais žingsniais ėję 
Kalvomis ir kloniais.

Vis šlamėjo vis aidėjo:
Vandenėlį bėrė, 
Brangiausius lašelius sėjo: 
žemelė juos gėrė.

Vai nestok lietuti lyti
Taip šauniai pradėjęs
Norim drėgmės įsigyti: 
Nenubėk atėjęs,

■, V. 'Žilvitis

Bus ir Šiaulių 
“marios”! * Į

Jei po kelerių metų jums 
teks keliauti gražiais Du
bysos krantais, tai, pama
tysite miškingais krantais 
pasipuošusį didžiulį van
dens plotą. Užliejęs Du
bysos slėnį, vanduo pasuks 
prie 24 metrų užtvankos, 
kuri kirs upės vagų ir su
darys Šiaulių “marias.”

Dabar ant busimųjų ma
rių kranto pradėti tyrimo 
darbai, kuriuos vykdo Pra
monės statybos projektavi
mo institutas. Per dvejus 
metus projektavimo darbai 
bus baigti, ir 1976 metSis 
Dubysa pakeis savo vei(į: 
žemiau Kražantės bus pra
dėta statyti užtvanka.

1 Kam reikalingos marios 
tokiam miestui, kaip Šiau
liai? f

Vandens problemos nuo 
seno jaudina žmones. Tai 
itin liečia Šiaulių gyvento
jus. Žmonės sako, kad 
vanduo, lyg pasiliejęs lašas, 
bėga nuo Šiaulių, šis paly
ginimas bus aiškesnis, jei 
prisiminsime, kad miestas 
stovi keturių upių — Ne
vėžio, Dubysos, Ventos ir 
Mūšos — takoskyroje. Vie
nintelė šiek tiek didesnė 
vandens saugykla yra Jte- 
kyvos ežeras, tačiau, nemi
rė damas intakų, jis pasipil
do tik kritulių sąskaita, o 
dalį savo vandens dar ati
duoda iš jo ištekančioms 
upėms. Rekyvos vandens 
neužtenka pramoniniam 
miestui, todėl prisieina nau
doti vandenį iš žemės gel
mių. Iki šiol jo užteko. 
Tačiau Šiauliai sparčiai au
ga. štai kodėl ir nutarta 
užtvenkti Dubysą, tr irau-v 
jųjų “marių” vandens at- | 
sargas panaudoti miesto 
poreikiams. Į

Šiaulių “marios” užlies g 
Dubysos t slėnį per 24 kilo
metrus. ‘Marių vandens at- \ 
sargos 48 milijonai ku
binių metrų, jų plotas pms- l 
antro karto didesnis už &- 
kyvos ežerą.

Vanduo, siurblių pagalba 
pakeitus į 30 metrų aukš- t 
tį, iš “marių” krantų tekės 1 
į Rekyvos ežerą. Ežeras, 
gavęs papildomai vandens, 
pakils vienu metru. Šiau- 
liai per sekundę gaus 3 ku
binius metrus vandens. Da
lis vandens pertekliaus per 
tvenkinuką, Talšos ir Gin- 
kūnų ežerus nutekės į se
kančias Kulpės ir Mūšos 
upes. Čia po kiek laiko vėl 
atgys flora ir fauna.

Busimosios “marios” pa
keis Šiaulių apylinkes. Prie 
“marių” miškingose vieto
vėse išaugs vasarnamių gy
venvietės, atsiras paplūdi
miai, vandens sporto kojap- 
leksai. Kiek malonumų lau
kia poilsiautojų, meškerio
tojų ir grybautojų! Numa
toma, jog busimąją šiaulie
čių poilsio vietą su miestu įį 
jungs troleibusų linija.

Daug žada Šiaulių “ma
rios.”

R. Dailidė' 7 ■ .
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MINIATIŪRINIS FOTO 
APARATAS

Šveicarijos laikrodžių fir
ma “Konkava” nradėio ra
minti įdomų 
Jo matmenys — 
milimetrų, o svoris 
gramų. Aparatą gal i 
nešioti kaip rankinį

A t
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Skaičiai ir faktai apie Lietuvą
< _ . . " **’♦*„» ♦’ik
Dabar Tarybų Lietuva 

gamina 16 kartų daugiau 
pramonės produkcijos, negu 
1940 metais. Tuo tarpu nuo 
1911 iki 1939 metų pramo
nės produkcijos gamyba iš
augo tik 2 kartus.

apie 30,000 skaitytojų—du
kart daugiau negu buvo 
skaitytojų visoje Lietuvoje 
1939 m. Dabar milijoninį 
skaitytojų būrį aptarnauja 
2 su viršum tūkstančio bib
liotekininkų ir 27 tūkstan
čiai neetatinių knygnešių.

1937 metais Lietuva įsive- 
žė 96 tūkstančius tonų ce
mento. Pernai tiek cemento 
Naujosios Akmenės gamyk
la pagamino per pusantro 
mėnesio.

Respublikoje šoka ir dai
nuoja ketvirtis milijono — 
saviveiklininkų skaičius pa
siekė 272,000.

Mašinų ir metalo apdirbi
mo pramonė 1937 metais te
turėjo 3,800 darbininkų — 
tiek, kiek jų 19 63 metais 
diboo dviejose šios šakos 
įwnėse — Vilniaus “Eltos” 
ir Kauno J. Greifenbergerio 
vardo gamyklose.

Tekstilės pramonėje 1937 
metais iš viso dirbo 7 tūks
tančiai darbininkų. Šiuo 
metu žymiai daugiau darbi
ninkų yra trijose įmonėse— 
Klaipėdos “Trinyčiuose,” 
Kauno P. Ziberto vardo 
kombinate ir Telšių “Masty
je.”

Gyventojų sveikata šian
dien rūpinasi 4 kartus dau
giau gydytojų, negu 1939 m. 
Ligoninių skaičius padidėjo 
pusketvirto karto, o vietų 
jose net 5 kartus.

dėl pagerbimo R. Mizaros 
proga Lietuvoje jo apdova
nojimo Liaudies rašytojo 
vardu.

L. Plutienė pranešė, kad 
rimtai serga Ch. Savickas. 
Gydytojai neleidžia jam nei 
iš lovos išlipti, nei laisvai 
vartytis.

V. Kučinskui šuo perkan
do koją. Jis gydosi namie.

Jonas Jakštas sunkiai su
sirgo. Rugp. 17 d. jį išvežė 
į ligoninę ambulansu. Dar 
automobilis įvažiavo į am- 
bulansą ir drūčiai ambulan- 
są sudaužė. Turėjo ligonį 
policijos ambulansu baigti 
vežti į ligoninę.

Eliz. Repshis

ci joje buvo pasakyta, kad 
dviejų draugių, grįžusių iš 
Lietuvos, pasitikimas 
įvyks sekmadienį, rugp. 29 
d., turėjo būti šeštadienį, 
rugp. 28 dieną.

Parengimas įvyks Lietu
vių Tautiško Namo knygy
no kambaryje. Pradžia 4 
valandą popiet.

Toje pat korespondenci
joje rašiau, kad M. Gutaus- 
kienei operacija turėjo bū
ti padaryta rugp. 16 d., bet 
ligoninėje operaciją nukėlė 
į 18 dieną. Linkiu jai pa
sveikti.

Waterbury, Conn.
Draugiškas užkvietimas
Sekmadienį, 29 d. rugpiū- 

čio, įvyks spaudos naudai I 
pietūs Dr. Y. Stanislovaičio 
sodyboje, Summit Road,

Mokyklos skambutis į kla
ses dabar sukviečia daugiau 
kaip pusę milijono mokinių. 
54,000 vaikinų ir merginų 
susirenka į technikumų ir prospįįt’ Conn.

I kitų specialių vidurinių mo- pietūs bus duodami i va. 
kyklų, o 44,000 — į aukštų- iandą. Patariame šeiminin-

Pietūs bus duodami 1 va

Geo. Shimaitis

Indijos vy-

INDUSAI PUOLĖ 
PAKISTANĄ 

New Delhi
riausybė pranešė, kad jos
armijos daliniai užėmė 
Kargilį ir Srinagarą, du 
Pakistano pasienio punk
tus.

jų mokyklų auditorijas.

PHILADELPHIA, PA 
& VICINITY

Help Wanted—Male
MECHANIC — TRUCK

. . . with own hand tools.

Experienced on diesel heavy duty 
trucks. Preventative maintenance, 
general repairs including welding. 
Morrisville area, 
liberal fringe
11 PM shift.

should apply
Mr.

Good salary and 
benefits. 2:30 PM to 

Interested applicant 
to:
Pennington

WARNER CO.
51st St. & Schuylkill River 

Philadelphia, Pa.
(6-69)

MAINTENANCE MECHANIC

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

NIGHT MAN ✓ , \ 
Good sweet dough, Danish, experi
enced. Good working conditions. 
Steady employment all year round.

DE. 4-3435
(64-68)

SHEET METAL MECHANIC 
1st class. Able to work. 

Electronic chassis and precision 
Sheet metal work. 

Call between 8—4:30 P. M. 
609 - NO.3-5042.

(62-67)
ELECTRIC REPAIRMAN
Experienced in fractional 

Horsepower Motors.
SA. 6-6800 

(63-67)

MECHANIC. Brake and wheel. 
Local store of national Co. has op
portunity for experienced man (sala
ry plus excellent bonus plan). Pen
sion & insurance. HS graduate, 
minimum 1% yrs. Brake & Front end 
experience. Call MA. 7-1374.

(66-68)

ASBESTOS SIDING MECHANICS 
for new construction.

Experienced Mechanics only.
KRUM ROOFING CO.

134 Tyson Ave., Glenside,
Mr. DeGraw. TU. 4-7593.

(66-68)

Buržuazinės santvarkos 
metais Lietuvos kaime bu
vo daugiau kaip ketvirtis 
milijono privačių ūkių. 27,- 
000 dvarininkų ir buožių tu- 
rėtfo daugiau kaip trečdalį 
viąos žemės. Gi smulkiems 
valstiečių ūkiams (jie suda
rė pusę ūkių) priklausė tik 
šeštadalis žemės.

Žemės ūkyje prieš 25 me
tus buvo mažiau kaip tūks
tantis traktorių, kurie pri
klausė buožėms ir dvarinin
kams. Dabar kolūkių ir ta
rybinių ūkių laukuose dirba 
daugiau kaip 26,000 trakto
rių, 2,600 grūdų kombainų 
ir daug kitos modernios 
technikos.

Jubiliejų Lietuvos kaimas 
pasitiko nutviekstas elekt
ros šviesų. Viena pirmųjų 
šalyje mūsų respublika bai- 
g^visų kolūkių ir tarybinių 
ū|dų elektrifikavimą.

Pernai šimtui hektarų že
mės ūkio naudmenų respub
likoje pagaminta po 472 
centnerius skerdienos. Tai 
beveik dvigubai viršija ati
tinkamus buržuazinius Lie
tuvos rodiklius.

So. Boston, Mass.
Rugpiūčio 15 d. So. Bosto

no Piliečių Klubas turėjo 
linksmą išvažiavimą pas 
dd. Gitzus. Nors diena buvo 
labai karšta, bet nemažai 
draugų privažiavo.

Lawrenčiečiai, 1 o wellie- 
čiai ir hoverhilliečiai džiau
gėsi, kad atvažiavo į tokią 
gražią vietą. Net d.d. Pen- 
kauskas ir Kazlauskas at
vyko gėrėtis gamtos gra
žumu. Abudu draugai sun
kiai ir ilgai sirgo. Bet da
bar abudu labai gerai atro
do. Kazlauskas net kelias 
operacijas turėjo, bet gilti
nė jo neapgalėjo.

Moterys: J. Rainardienė, 
P. Žukauskienė, M. Kviet
kas, L. Plutienė, Niaurienė 
ir K. Kazlauskienė, kaip bi
tės apie avilį triūsė apie 
stalą, kuris buvo gražiai 
papuoštas ir visokiais val
giais ir gėrimais apdėtas. 
Joms padėjo dd. Nlaura ir 
Rainardas.

kėms negaminti tą dieną 
pietų namie, nes visi atsi
lankę pas mus juos gausite. 
Mes, rengėjos, dedam visas 
pastangas j u s pavaišinti 
skaniais patiekalais.

Kaip jau žinoma, tai yra 
mūsų tradicinis parengi
mas ir visada būna pasek
mingas, nes rengiam a s 

'svarbiam tikslui.
Spauda yra mūsų žinoji

mo šaltinis, todėl mes turi
me visais būdais remti ir 
palaikyti ją. Todėl prašome 
visus tą dieną dalyvauti su 
mumis. Lauksim svečių ir 
iš tolimesnių kolonijų, o 
ypač iš “Laisvės” kas nors 
turės su mumis būti ir ką 
nors naujo pakalbėti.

Šitas parengimas yra ne 
tik ivaterburiečių reikalas, 
bet ir plačios apylinkės da
lykas. Lauksime Jūsų atsi
lankymo ir malonaus pasi
matymo.

K. Yankeliūnienė

Washipgtonas. — Į Pietų 
Vietnamą išveža Pirmąją 
mechanizuotos kavalerijos 
diviziją.

Set up man. Immed. opening for an 
all around exp. maintenance me
chanic for expanding food processing 
plant. Must be able to repair and 
maintain packaging equip, such as 
auto-filling machs., auto, cappers, 
auto, label machs., pumps, etc.. Some 
knowl. of machine tools, lectricity, 
boilers and welding. Excel, perma
nent pos. for the right man. For 
appt. Call Mr. George Koochanowicz, 
bet. 8:30 AM & 4:30 PM VI. 3-8495.

(66-68)

ENGINEER

SHOEMAKER
ląt class.

Good opportunity for man to own 
his ownz business.

Call—
NI. 4-7469. NI. 4-1767 or 696-3300.

(62-66)

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos sekantis banke
tas įvyks šeštadienį, Rugpjūčio Aug. 
28 d., visiems žinomoj vieto—314 
15th Ave., So. Petersburge.

Pietūs bus patiekti 12 vai. Po pie
tų šokiai ir kiti pasilinksminimai.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo komitetas (66-67)

HAVERHILL, MASS.

Puikus banketąs įvyks Rugsėjo- 
September 19 d., pradžia 1-mą vai. 
dieną. Pietūs bus įpas A. Kazlaus
kus, 74 No. Main. St.

Šis banketas yra (paminėjimui LLD 
50 metų sukakties! ir paramai spau
dos. Kviečiame yisus atsilankyti. 
Nors kartą ir pas mus turėsime pui
kų banketą. J. Petrus čia parodys 
naujus filmus iš Lietuvos; pamaty
site, 'kaip šiandien .ĮLtetuva atrodo ir 
kaip ji progresuoja.

Mūsų LLD narieį ir .narės pasi
rengusios visus svečius gerai pa
vaišinti. 1

Rengimo komisija (66-67)

išsiskirstant S. 
pakvietė E. Be
pasakyti keletą

ELECTRICIAN
1st class. Steady work. 

Apply
GEEN ELECTRICAN SERVICE 

118 E. King Street, Malvern.
9 AM to 1 PM. NI. 4-3931.

(66-68)

MECHANIC
For steel fabrication shop.

Experienced only.
Must be able to operate machines.

Apply
1709 Gillingham St.

(67-69)

Philadelphia, Pa.
Philadelphieciai gali 

pasinaudoti
Rugpiūčio 29 dieną dau

gelį žavi draugų Rama
nauskų užp^ašymas daly
vauti Antanėlio gimtadie
nio minėjime. Taipgi daug 
kas bėdavoja, kaip ten nu
vykti neturintiems savo “ve
žimų”?

O čia yra galimybė. Štai 
kokia, tėmykite: Busas eina

Kolūkiečiai ir tarybinių 
ūkių darbininkai pokario 
metais pasistatydino naujo
se gyvenvietėse daugiau 
kaip 50 tūkstančių gerų gy
venamųjų namų.

Iki Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje buvo apie 
200 agronomų. Dabar res
publikos žemės ūkyje dirba 
daugiau kaip 16,000 specia- 

f Afetų, iš kurių daugiau kaip 
trečdalis turi aukštąjį išsi
lavinimą.

Rainardas 
lekevičienę 
žodžių apie Lietuvą, nes ji 
tik ką grįžo iš T. Lietuvos. 
Ji kalbėjo trumpai, bet in
teresingai.

Mr. ir Mrs. Grahms už
mokėjo už visas vaišes. Tai 
yra d. Šukienės žentas ir 
duktė. Jie yra abudu Ame
rikoje gimę, bet visur daly
vauja su progresyviais lie
tuviais.

M. Kvietkas dovanojo 
kugelį, o J. Rainardienė 
“potato salad”—skaniai su
kombinuotas bulves.

Klubo komitetas nutarė 
nupirkti 6 tikietus už $36

Brockton, Mass.
LLD knygosX

Neseniai LLD nariams 
išdalinau labai didelę kny
gai. Dabar iš LLD centro 
“Vilnies” gavome 24 knygas 
per daug, tai grąžinau at
gal Dabar iš LLD centro 
gavome anglų kalba knygą: 
“Lithuania Past and Pre
sent”. Knyga parašyta 
lengva kalba, ją gali su
prasti ir ne pilnai mokan
tys anglų kalbos ir dar tos 
kalbos pasimokyti. Girdė
jau, kad knyga patinka čia 
gimusiam lietuvių jauni
mui.

Pataisos
“Laisvėje” iš rugpiūčio 20 

dienos mano koresponden-

CLEVELAND, OHIO

LDS 55-ta kuopa rengia vakarie 
nę ir smagų vakarą, įvyks Rugpiū- i 
čio-August 28 lds svetainėje, 9305 į nuo 13th St. ir Filber St., ir
St. Clair Ave. Durys bus atdaros 
nuo 4-tos valandos, .vakarienė bus 
duodama 5-tą valandą.

Gaspadinės pagamins skanių val
gių. O. J. Krasnickas papasakos sa
vo įspūdžius, 'įgytus Lietuvoje, da
lyvaujant Dainų šventėje. Kviečia
me visus atsilankyti į šį gražų po- 
kyl.

Rengimo komisija (66-67)

YUCAIPA, CALIF.

Sekmadienį, Rugpiūčio-August 29 
d., nuo 12 vai. yra rengiamas pik
nikas. Įvyks atvirame ore, Yucaipa 
Valley Park, Ave E ir 7th St.

Rengėjai—Yucaipos Lietuvių kuo
pa.

Rengėjai kviečia lietuvius ne tik 
vietinius, bet ir iš tolimesnių koloni
jų atsilankyti. Bus skanūs pietūs 
ir draugiškas patarnavimas prie 
stalų.

Vieta patogi, po stogu, valgyti ir 
pažaisti. Taipgi daug vietos auto
mobiliams pastatyti ir privažiuoti. 
Nepamirškite: sekmadienį, / rugpjū
čio 29 d.

Visus gražiai kviečiame.
Rengėjai

(65-67)

Tarybų Lietuva užima 
vieną pirmųjų vietų Tarybų 
Sąjungoje pagal plentų ilgį 
ir kokybę, jų tinklo tinka
mumą, automobilių trans
porto vystymosi intensyvu
mą. Pagrindinių autokelių 
ilgis Lietuvoje viršija pu
siaujo ilgį. 700 autobusų 
maršrutų jungia miestus ir 
gyvenvietes. Bendras jų il
gis — daugiau kaip 60,000 
kilometrų.

Šiandien vien Respubliki
nės bibliotekos fondai 9 kar- 

viršija visų buržuazinės 
^Lietuvos viešųjų bibliotekų 
knygų fondą. Joje skaito 

j

Brockton, Mass.
METINIS PIKNIKAS

Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė ir 
Liet. Taut. Namo Draugija

Įvyks Sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 5 September
Pradžia 1-ą valandą dieną

Ramova Parke
Clairmont Ave., Montello, Mass.

Įėjimas (su dovanos proga) tik 50c
Art Masons Orchestras Šokiams

Bus namie gamintų valgių, šiltų ir šaltų gėrimų. 
Širdingai kviečiame Visus atsilankyti

1 Rengimo Komisija

BROCKTON, MASS

Metinis Piknikas
Sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 5 September 
Ramova Park, Claremont Ave. 

Montello
i Pradžia 1 vai. —:— Įėjimas tik 

Art Mason’s muzika 
Namie gaminti valgiai 

Šilti ir šalti gėrimai
Rengia Montellos Vyrų Dailės Grupė 

ir Liet. Taut. Namo Draugovė ir 
prašo visus lietuvius dalyvauti.

Rengimo komitetas (67-69)

50c

ROCHESTER, N. Y.

Gedimino draugystė ruošia pikni
ką sekmadieni, Rugpiūčio-August 29 
d., savoje halėje, 575 Joseph Ave.

Prasidės nuo 1-os valandos po
piet.

Įžanga laisva—nemokama. z
Kviečiame visus lietuvius daly

vauti. Rep. (67-68)

Excellent opportunity for recent col
lege graduate with M. E. degree to 
affiliate with leading utility in 
divisions located in Harrisburg. 
Training Program includes distribu
tion design, economic evaluations, 
new business studies & operational 
procedures. Klowledge of basic en
gineering & economics required. 
Chance to ultimately qualify for top 
management positions in the com
pany. Excellent fringe benefits. Send 
replies to personnel assistant.

THE UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO.

UPHOLSTERER
Experienced on custom work, full 

or part time. Good pay.
K. HOSS

1311 N. 5th St.
PO. 3-7102.

(63-66)

COOK
Experienced only, for chestnut hill 
restaurant, small menu, plain cook

ing, hours 11 A. M. to 8 P. M.
Must have own transportation.

Call CH. 7-3450.
(64-68)

1401 Arch St., Phila., Pa. 19105
(63-68)

KITCHEN CABINETS
Experienced man 

in installation 
of kitchens.
DE. 6-0440

FORMICA MAN
Counter tops and 

Vanatories.
SA. 4-3333

(67-71)

(67-71)

DIE MAKER I
Steel rule, experienced layout, 

jigging & rule bending.
Will consider 1 or 2 years experience.

ATLAS DIE CUTTING CO.
GA. 3-5768

(67-69)

MACHINIST
Wanted skilled machinist all around, 

from Paoli-Malvern area.
Salary commensurate with ability.

Call 647-0453.
(66-71)

TAPERS AND FINISHERS
Work available Philadelphia and 

Jersey areas.
Call between 8 and 5:30 P. M.

EL. 6-8330.
(66-72)

nuo 13 Arch St. Iš ryto iš
eina 7 vai., 9 ir 11:24. Bet 
jie sustoja ir sekamose vie
tose: Broad St. ir Penna ge
ležinkelio, taipgi Broad ir 
Erie Ave., Broad ir Olney 
Ave. ir Cheltenham ir 
Ogontz. Bet dėl visko ver
ta pašaukti į stotį iš vaka
ro, kad ten lauksi žinomu 
laiku. Šaukti: (215) 569- 
3100.

Kuomet nuvažiuosi į Sel
lersville, Pa., busas sustos 
prie Washington House. 
Ten išlipsite, rasite telefo
no b ū d u k ę. Pašaukimas 
taxi nemokamas. Jis tuo
jau atvyks ir nuveš pas Ra
manauskus.

Mašinomis važiuojantys 
bile iš kur turi surasti ke
lią 309, pervažiavę Sellers- 
villę sukti kairėn į kelią 
563, važiuos iki Lonely Rd., 
pasuks kairėn. Tai ir vis
kas.,

Labai pageidaujama, kad 
kuo ' gausiausiai atvyktų 
brooklyniečių, na, ir iš mai
nų apylinkės.

Nesuvėluokite, nes vaL 
gysime apie 1 vai.

Maloniai lauksime svečių.
R. M.

BINDERY
Man to work in Bindery Department 

of main line printing Company.
Klowledge of folding and paper 
cutting helpful, bet not necessary.

Call

WAITER—WAITRESS—BUS BOY 
over 21.

Call MU. 8-5800
Mr. Vitelli

(66-69) 
----------------------------  —\----- -:

SHOE REPAIRMAN. Good all 
around man. Paid vacations, holi
days and insurance. Guaranteed top 
wages 
week.

paid year ’round.
Phone 828-1729 or

Norristown, Pa.

40 hour 
828-5367,

(66-68)

Help Wanted—Female
687-1200.

(67-71)

MECHANICS (2) 
First class, truck repair. 

Must have tools. 
Apply in person.

PHILA TRUCK MAINTENANCE
Butler & Thompson Sts.

(67-69)

CARPENTERS
Excellent working conditions.
Apply Comptroller’s Office, 

9 AM to 4 PM.
Valley Forge Military Academy, 

Wayne, Pa.
(66-71)

AUTO BODY METALMAN
Ready for work.

Top wages paid.
454 W. Woodlawn St.

Call VI. 4-9565
(66-67)

BAKERS
1st & 2nd hand cake bakers.
Apply Bickelberg's Bakery.

7720 Bustleton Avenue.
RA. 5-4387

(66-70)
t

OPPORTUNITY. WIREMAN.
Experienced, full time, Good salary, 
excellent benefits. Apply Personnel 
Dept. BOUGE ELECTRIC MFG. 
CO., 106 Pennsylvania Ave., Pater
son, N. J. Bus No. 4. An equal 
opportunity employer. (66-72)

REAL ESTATE

WOMAN
Luncheonette work. Hoagies, Milk 
Shakes, etc. Full time night work.

Apply inperson.
7726 W. Chester Pike, Upper Darby.

JIM’S STEAK HOUSE
(66-67)

HOUSEWORK
1 child school age.

Live in own room. Some cooking.
References

Call after 6 P. M. NE. 7-517.
(66-67)

LABEL SEWERS. Must be expe
rienced on Willcox and Gibbs.

Willing to work day or part time 
evenings. Highest rates..

DEVON KNITWEAR
3300 Frankford Ave., Phila., Pa.

(66-68)

NURSE, RNs & LPNs, occupation
al Therapist. Good surroundingsand 
salary. All shifts. Please * call Mrs. 
M. Sutphin 1-609-665-9500. MAPLE 
SHADE NURSING & CONVALES
CENT CENTER, Rt. 38 & MUI Rd., 
Maple Shade, N. J. '

(60-68)

MALE and FEMALE

Paieškojimai
Ieškau gyvenimo draugės. Norė

čiau apsivesti. Gali būti našlė ar 
mergina, tarp 55 ir 65 metų am
žiaus. Pats esu 68 m., sveikata ge
ra, pasiturintis pilietis. Pageidauja
ma, kad būtų laisvų minčių. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite: Philip 
Latven, 705 Hampshire St., San 
Francisco, Calif, (66-68)

FOR RENT
Frankford — 1000 sq. ft. plus bsmt.
Cor. loc. Avail, w/300 sq. ft. gar.

Will alter to suit tenant. 
Zoned Commercial.

Call DE. 2-2939 or PI. 3-8225.«
(67-71)

. CHURCHVILLE. For Sale 1 large 
shop, make Gd garage or body shop. 
Heated, plenty of light. Also 8 
room house, Ht. and bath, on same 
lot. 522 Bustleton Pike. Call EL. 
7-1134.

165-67)

Mon.

HELP WANTED
B. ALTMAN 

& CO.
ST. DAVIDS, PA. 

Interviewing for 
FULL TIME • 

27% or 37% Hrs.
Restaurant positions ’ 

Houskeeping positions
Tailor-Fitter 

Corsetier-sewer 
Rec. & Marking 

Apply in person 
thru’ Sat. 10 AM. —5 PM. at
TREADWAY INN 

St. Davids, Pa.
iu /j .- ...
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Brazilijos sostinei 400 metų Popiete pas poetą Joną Jušką Banketo bilietų galite
Šie metai Rio de Žaneirui 

—jubiliejiniai. Šitam neiš
pasakytai gražiam miestui 
sukako 400 metų. Įžymiąją 
datą plačiai žymi visi brazi
lai, bet labiausiai Rio de Ža- 
neiro gyventojai (kariokai).

Rio-idale Maraviljoza — 
nuostabus miestas — dai
nuoja brazilai. Iš tikrųjų, 
tai tiesa. Su Rio sunku pa-1

Rio — vienas didžiausių 
Pietų Amerikos kultūros 
centrų. Čia daug muziejų, 
kino teatrų, paminklų. Mu
nicipaliniame teatre galima

Jonas Juška prižadėjo 
man papasakoti pargrįžęs 
viską, ką matys ir girdės 
nuvykęs šią vasarą į savo 
tėvų žemę Lietuvą. Rugp. 2

pasaulio. šalių. Jo scenoje 
didžiulio pasisekimo susi
laukė tarybinio meno meist
rai — baleto artistai, pianis
tai, “Beriozka,” L Moisieje- 

lyginti bet kokį kitą pašau-* vo vado vau jamas TSRS 
lio miestą. Gamta nepašykš- Valstybinis liaudies šokių 
tėjo jam viso savo grožio: j ansamblis.
nuostabaus Guanabaro užu-į Brazi]ai mggsta muziką> 
tekio, puikių papludi mių, i gokjus PopuliariausiosBra-

pamatyti artistus iš įvairių į jjs *ugrįŽQ Davęs tik j £e.

skalaujamų švelnių Pietų 
Atlanto bangų, kalnų, pasi
puošusių sodria amžinai ža
lia augmenija.

Miestą puošia aukštos 
šimtametės palmės. Nuo 
Guanabaro užutekio iki gu- 
berna t o r i a u s rūmų šalia 
Painsandų gatvės driekiasi 
milžiniškų, 30 metrų aukš
čio palmių, alėja. O tokių 
alėjų Rio daug. Palmės, 
kalnai ir jūra — tai trys je. Tris dienas ir tris nak- 
Rio simboliai. Jie vaizduo- tis tęsiasi vaikštynės. Šiais, 
jami net suvenyruose, pa- jubiliejiniais metais karna- 
puoštuose tamsiai mėlynais valas tęsėsi savaitę. Karna- 
labai didelių drugelių spar-1 valo metu niekas nedirba, 
nais, kurių taip daug Brazi-į Visi miesto gyventojai iš-

i eina į gatves. Centrinis pro- 
atplaukiau-į *Pektas Ave.ni(Ja Rj? Bran- 

riiJko pasipuošia šventišku ap- 
Idaru. Nesibaigiančia srove, 
i šokdami ir dainuodami, eina 
žmonės. Jie apsirengę jvai-

zilijoje yra sambos. Jas ku
ria poetai, kompozitoriai, 
paprasti žmonės. Rio yra 
kelios nuolat veikiančios 
sambų liaudies mokyklos. 
Jos veikia šeštadieniais ir 
švenčių dienomis, ruošiasi 
garsiajam karnavalui, kuris 
vyksta vasario pabaigoje.

Karnavalas Rio — tai vi
saliaudinė didžiausia šven
tė. Jai lygios nėra pasauly-

Keliautojui, ;
čiam į Rio, atsiskleidžia di
dinga panorama. Kairėje— 
Cukrinės Galvos kalnas 
(“Pan de asukar”). Į ją oro 
keliu stengiasi patekti kiek
vienas svetimtautis: juk iš 
ten matvti gera pusė miesto. 
O nuo Korkvado kalno ma
tyti visas Rio; jo pietinė ir 
šiaurinė zonos, puikus uos
tas su daugybe įvairių ša
lių laivų, milžiniška didžiau-

ną poetui pailsėti, rugp. 
4 d. nuvykau pas jį tų pri
žadų “atsiimti”.

Joną radau pavyzdinga
me fiziniame ir dvasiniame 
stovy.

Nieko nelaukę, sėdomės 
jo žmonos Magdalenos ir jo 
paties gėlyno palangėj, kur 
gausiai žydi pirmieji jur
ginai, žinijos ir net dar už- 
silikusios raudonos rožės, ir 
pradėjome kalbą — tete-a- 
tete — apie jo įgautus įspū
džius Lietuvoje šiais jubi
liejiniais metais.

Pirmiausia poetas įteikė 
man labai malonią dovanė
lę. Tai mano delno didumo 
rusvos natūralės spalvos 
lentelė, 
aukšto reljefo išdrožta ma
žytė mergytė, stebėtin a i 
lipšniu ir didelio pasitenki
nimo šyp so veideliu, 
kuo gražiausiai ir stilin- 
giausiai aprengta, ištiesta 
rankute link lygiai lipšnaus 
ir meila u s paukštužėlio, 
plasnojančio nuo žemės 
link jos rankutės. Stebėti
nai meilus vaizdelis!

“Tai še tau, Adolfai, gied-

ant kurios stovi

riausiais spalvotais kostiu
mais. Karnavale dalyvauja Hus_ jausmus teikianti do- 
vyrai ir moterys, seniai ir vanėlė”, sako jis. 
vaikai, turtuoliai ir betur- J - _ - 
čiai. Tiesa, aristokratija lin- į drožėjui, turėtų būti įdo- 
kusi rengti karnavalus savo įmus Toks darbas”, 
klubuose. tikrųjų,' įdomus toks

Iki 1961 metų balandžio • dailės gabalėlis kiekvienam,

kaipo piešėjui ir

sio pasaulyje dengto Mara- 21 d. Rio buvo Brazilijos;9. dailininkui ypatingai, nes 
kano stadiono taurė, kurio
je telpa iki 200.000 žiūrovų.

- Stadiono aikštėje ne kartą 
demonstravo savo žaidimą 
garsūs brazilų futbolinin
kai.

Rio gražus visais metų 
laikais. Čia visada karšta— 
vasara ir žiema, pavasarį ir 
rudenį. Tai amžinos vasaros bos kontoros, bankai, dip- 
miestas.

Rio gyvena beveik 3.5 mi
lijono žmonių. Kaip ir pati 
Brazilija — tai kontrastų 
miestas. Jo šiaurinė zona— 
pramonės ir uosto rajonas. 
Ten daugiausia gyvena dar
bininkai. Ji gerokai skiriasi 
nuo pietinės zonos, kur įsi
kūrė prabangūs viešbučiai, 
pasilinks minimo įstaigos, 
turtuolių rezidencijos. Cent
ras — miesto administraci
nis rajonas. Net Kopakaba- 
noj — turtingiausiame rajo
ne — už kokių 30-50 metrų 
nuo dangoraižių jūs pama
tysite miesto gėdą — fave
las. Tai — skurdo lizdai. 
Jie lipdomi kalnų atšlaitėse. 
Lūšnos suręstos iš senų 
lentų, skardos gabalų. Fa
velose nėra nei vandentie
kio, nei kanalizacijos. O juk 
jose gyvena maždaug treč
dalis miesto gyventojų.

Rio daug paplūdimiu. Di
džiausias iš jų Kopakabana. 
Jis driekiasi daugiau kaip 
penkis kilometrus. Paplūdi
miai Rio naudojami ne tik 
pagal tiesioginę paskirtį. Jo-1 
se taip pat vyksta sportinin
kų treniruotės, sporto klu
bų varžybos. Paplūdimiai 
kartu yra ir įsimylėjusiu su
sitikimo vieta. O naktimis 
jie pavirsta šimtų benamių 

' žmonių prieglobsčiu. Kas- 
t dien, kai anksti rytą aš iš

eidavau į Avenida Atlanti- 
ka krantinę, kuri driekiasi 
išilgai Kopakabanos paplū
dimio, nusipirkti kioske 
laikraščių, matydavu tiesiog 
ant smėlio miegančius vai
kučius ir suaugusius* ♦ * ,

sostinė.’ Įkūrus Brazilijos jis parodo, ką: gali sutvęrti 
miestą,- į jį persikėlė Res
publikoj prezidentas, Naci
onalinis kongresas, nežymi 
ištaigu dalis. Bet ir iki šiol 
Rio tebėra ir, matyt, dar il
gai bus visos ministerijos, 
absoliuti valstybinių įstaigų 
dauguma, stambios preky-

lomatinis korpusas. R i o 
faktiškai tebėra šalies poli
tinis, komercinis ir kultūri
nis centras.

ITALIJA TURI VIRŠ 52 
MILIJONŲ GYVENTOJŲ

Roma. — Statistikų In
stitutas skelbia, jog Italijos 
gyventojų skaičius pasiekė 
52,639,000 šių metų gegužės 
pabaigoje. Gyventojų skai
čius skubiai daugėja Itali
joje.

išlavinta galva, • įgudusios 
rankos, geras dailėj skonis, 
ir gera širdis link visko ge
ro pasauly. Mažytis bąįtąs 
liepos medžio gabalėlis tik 
keliais aštraus kišeninio 
peilio paspaudimais pavers
tas į stačiai kalbančią 
mergytę ir į gyvą fiktinį 
paukštužėlį. Puiku! Kūrir 
nio reikšmė.aiški! Tai reiš
kia, kad būsianti karta gali 
tikėtis taikaus, pasitenki
nančio ir mielo gyventi gy
venimo.

Išžiūrinėjau visus kampe
lius, bet ant drožinėlio ne
radau dailininko vardo. 
Gaila!

Reikia tik stebėtis, kiek 
mūsų poetas Jonas užsipel
nė pagarbos iš savo tėvų 
žemės tik todėl, kad jis jai

BROOKLYN, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas
Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka šešeri metai, 

kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

Petras Cibulsky (Akelaitis)
Lai būna Tau, mano brangusis, amžina ramybė.

ANNA CIBULSKY, žmona

gauti “Laisvės” ofise
Kurie dar neturite Rojui 

Mizarai pagerbti “Laisvės” 
rengiamam banketui, bi
lietų, galite gauti jų “L” raš
tinėje, ne vėlia šeštadienio, 
rugpiūčio 28-os d., nes ren
gėjai turi savaite iš anksto 
pranešti salės vedėjams, 
kokiam skaičiui dalyvių 
pietus paruošti.

Bilieto kaina $6.00.
Be bilietų į salę nebus 

įleidžiama.
Kurie turite pasiėmę bi

lietų parduoti, prašome ne
parduotus bilietus sugrą
žinti taipgi ne vėliau rugs, 
28 d., nes sulyg tuo bus ga
lima spręsti, kiek bilietų 
parduota.

Gegužinė ir pietūs
Great Necko ir Brooklyno 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 72 ir 185 kuopos ren
gia pikniką. Įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 29 d., Kings 
Point Parke, Great Necke. 
Area No. 7. Pradžia 11 vai., 
o pietūs 1 vai.

Ši gegužinė yra rengiama 
pasitikimui tik ką sugrį- 

ižusiems iš Tarybų Lietuvos 
i Great Necko ir Brooklyno 
lietuviams, kurie padarys 
pranešimus, kaip viskas se
kasi Tarybų Lietuvoje.

Aido choro pirmininkas 
J. Grybas ir Aido choro vi
ce pirmininkė Elena Bra
zauskienė šiame piknike 
pademonstruos naujus lie
tuviškus kostiumus taipf 
kaip Vilniuje Vingio Parke. 
Jie pasakys ir savo įspū- 

! džius įš, dainų šventės ir iš

linkėjo tiek daug gero per 
visą savo gyvenimą savo vi
suomeninėje veikloje — po
ezijoje, teatro srityje. Išima 
jis geros mieros dėžutę, ku
ri kupinai prikimšta įvairių 
dovanėlių — juostų, meda- 
lijonų istorinių įvykių atžy- 
mėjimui, gintaro rankovga- 
lių sagų, mažyčių buteliukų 
įvairių Lietuvos gėrimo pro
duktų, du sidabriniai rub
liai, iškirsti specialiai atžy- 
mėjimui jubiliejinių metų. 
Nuo ko dabar jie?

Taip, tai nuo visos Lietu
vos ! Jas poetui perdavė pats 
Lietuvos prezidentas Justas 
Paleckis. Tai nuostabiai 
aukšta pagarba Jonui, ko
kią retas kuris iš mūsų ga
lėtų užsipelnyti net ir per 
visą gyvenimą, jeigu, ir gy
ventume tiek ilgai, kiek Jo
nas Juška.

Per visas dvidešimt dienų SU V 3Z13 VI BĮ d S IF flllHcU manick ir M. Hiacinkiewicz. | 
Žodžiu, šiame piknike bus

i daug gražaus įvairumo.
Kviečiame iš visos plačios 

apylinkės skaitlingai atsi
lankyti.

Bendra LLD kuopų 
komisija

Jonui Lietuvoje visos durys 
buvo atdaros ir visi vartai 
atkelti. Išėmė jis pluoštą 
nuotraukų, didelių, aiškių. 
Visur Jonas pagarbos vie-, 
toje. Nuotraukų “back į 
grounds” vis istorinės vie
tos, arba dailės kūriniai-sto- 
vylos, kaip Marytės Melni-; 
kaitės, puikiausi parkai Į 
miestų gyventojams, gražiai 
pastatyti fabrikai, visuo-

Komisija
j visos viešnagės po Tarybų 

ALDLD 2-os Apskrities Lietav£ ri;aipgi ka‘bės Qiš 5 _ great Neck Mrs. Helen Sa-

iš Lietuvos
Spalio 17 d. yra šaukia- 

’ mas Lietuvių Literatūros 
■ Draugijos Antrosi o s ap- 
I skrities metinis suvažiavi
mas. Vieta: 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

• Pradžia pirmą valandą.
Prašom visas apskrities 

LLD kūbpų valdybas' pasi-
meninės įstaigos, mokyklos, įpinti atsiųsti iš kiekyie-
net matosi ir banguojanti 
Lietuvos gražieji laukai.

Jono Juškos atvaizdą spe
cialiai nupiešė E. Varnas, 
plunksna ir rašalų, ir įtal
pino laikrašty “Tiesoj,” pir-pmv ( pu iteiai
mutinį iš eiles,’ kur telpa dėl, kančių k 
pagarbos ir Ksaveros Karo-1 
sienės, Amerikos rašytojo. Įųųū.

nos kp. atstovus. Galima 
siųsti nuo 10 narių vieną 
atstovą.

Kuopos, kurios turi
5 narius irgi gali vieną 
stovą siųsti.

Retai susirinkimus

tik 
at-

Phil 1 ipo Bonos kio (Bara
nausko),' autoriaus \ 
Burning Valjįy”; Y; Virbic
ko, Škotijos lietuvio visuo-

lai- 
uopų valdybos turi 

I pasirūpinti atstovų prisiun-

'' SuvažiaVi m a s prasidės
“The punktuajiai pirmą valandą.

Tęsis tik 2 valandas. Po su
važiavimo reikalų atlikiiYio,

penininko, ir' Ievos Miza- ^us Todortii nauji Tarybų 
rienės' su jos vyru Rojum | Lietuvoje gaminti filmai 
Mizara. > t kuriuos J. Grybas parsive-

O mūsų poetas Jonas,, at-1 že. Filmų rodymo pradžia 
sisveikindamas, Lietuvai pa- 3 valandą po piėtų. ’ 
dėkojo už tokią jam pagai*- Filmų pamatyti kviečia- 
bą, sušukdamas: .

“Lai skamba Tarybinė 
daina ne tik Tarybų Lietu
voje, bet ir visame pasau-

me visūs lietuvius iš pla
čios apylinkės.

ALDLD 2 Apskr. pirm.*
J. Grybas .

A. Gilman

Spaudos piknikas 
Worcestery pavyko

I

Keturi neiūjorkiečiai, su
grįžę iš Worcesterio, sako, 
kad Olimpijos parke įvykęs 
“Laisvės” naudai piknikas 
labai gerai pavyko. Nors 
oras buvo drėgnas, po bis- 
kutį lietutis krapino, bet 
kadangi parke pastogės yra 
daug, tai nįekam neteko 
oru skųstis. Žmpnių buvo 
daug ir visi atrodė gerai 
nusiteikę. Biznis ėjo pui-( 
kiai.

Pavakarėj, JVIarijonai Su
kackienei pirmininkaujant, 
Hartfordo Laisvės choras, 
vadovaujant Wilma Hollis 
ir pianu akompanuojant 
Helenai Smithienei - Janu
lytei, atliko labai gražią 
dainų programą.

Lauksime platesnio apra
šymo iš kurio nors vietinio 
korespondento.

New Yorkas. — Gėlo 
vandens kiekis vis mažėja 
ir mažėja. Rugpiūčio 17 
dieną jo buvo tik 43% re
zervuarų įtalpos.

. New Yorkas. — Rugp. 16 
d. gėlo vandens reservųą- 
ruose buvo virš 43 proė*

GRĮŽTA 3-čIOJI GRUPĖ 
Iš LIETUVOS

Antradienį, rugp. 24 d., 
iš Lietuvos grįžta trečioji 
Am. Lietuvių turistų grupė. 
Oro linija KLM, flight 645, 
6:15 v.v., Kennedy Aero
drome.

Kuriems bus galima, pa
sitikite savo gimines - drau
gus. L. K—tė

Sugrįžo sveiki ir 
laimingi d*

Praėjusį sekmadienį Ken
nedy Airporte būrelis mū
sų susirinkome pasitikti iš 
Lietuvos sugrįžusius Ievą ir , 
Rojų Mizaras. Mūsų tarpe 
buvo ir Ievos du broliai ~ 
Juozas ir Kazimieras — su 
pulku gražių vaikų.

Džiugu, kad po šešetos so- 
vaičių viešnagės mūsų drau
gai sugrįžo labai geroje 
sveikatoje, o dar geresnėje 
nuotaikoje. Sako, kad visa 
kelione ir viešnage mūsų 
senojoje tėvynėje jie labai 
labai patenkinti. Visur bu
vo draugiškai, šiltai sutikti 
ir priimti. Visiems pave
žė glėbius geriausių Ilgė
jimų. Bet juos jie muijs, 
aišku, vistiek perduos žo- 
rugsėjo 5 dieną didžijamae 
bankete. Rep.

Važiuos į Connecticut!) 
pietus - pikniką

•Teko sužinoti, kad būrys 
niujorkiečių ruošiasi atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 
29 d., vykti į waterburieciu 
ruošiamus pietus-pikniką. 
Kaip žinia, parengimas 
įvyks Dr. Stanislovaičio so
dyboje. Suvyks žmonės ir 
visos plačios apylinkės, iš 
visų Connecticut valstijos 
miestų ir kaimų.

Be kitų niujorkiečių į pa
rengimą yra pasižad ėję 
vykti iš “Laisvės” kolekty
vo S. Sasna ir A. Bimba.

. Rep.

Naujas Ketuviy tautos 
priešų raketas

Vienas “Laisvės” skaity
tojas prisiuntė mums laišką, i 
kurį jis gavęs iš kokio ten 
New Yorko mieste įsikūru
sio komiteto. Komiteto pa
vadinimas: “Komitetas Lie
tuvos nepriklausomybei at
statyti.” Jame figūruoja A. 
B. Mažeika, prelatas Balkū- 
nas ir A. Sniečkus. Laiškas 
anglų kalba ir taikomai!

| biznieriams. Jame baznie- 
riai prašomi jų r a k e t u i 
smarkiai aukoti.

Vadinasi, be VLIKo ir 
ALTO lietuvių tautos prie
šai turi iškepę naują apga
vystę. Anie lietuvių rake- 
tieriai jau taip nusidėvėjo 
Aųaerikos lietuvių akyse, 
jog mažai kas su jais besi- 
įskaito, o,vis mažiau ir ma
žiau jiems duoda 'dolerių, 
tai dabar turime naujus 
“vaduotojus.”

Tokių sutvėriųių reikia 
saugotis kaip kokio maro.

i B®P*

New Yorkas. — Sulau
kus 60 metų amžiaus mirė 
artistė Nancy Carroll.

New Yorkas. — Sulaukęs 
84 metų amžiaus įpirė 
juokdarys artistas Eugene 
Howardas.

Kelrodis į Rojui Mizarai pagerbti banketą 
ekspresiniais keliais beveik iki pat sales

. Iš Naujosios Anglijos per Whitestone Bridge: 
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deširihioju keliu,—-AYhite^ton^ Expressway, Kiek, pava
žiavę matysite aukštai didelę išabą su įrašu Van Wyck Ex- 
pressway, Kennedy* Airport. Laikykitės po ja. Biskutį- pa
važiavę jau hiatysįte iškabą Midtown Tunnel, tai ir važiuo
kite jos ruožtu, niekur iš šio kelio neiškrypdami iki didelių 
kapinių; laikykitės dešiniajame kelio šone ir tuoj pamaty
site nedidelę iškabą Brooklyn; dar kiek pavažiavę pri
važiuosite stambią iškabą Brooklyn; čia jau sukitės į dešinę; 
šis išvažiavimas apsuks jus ratu ir įves į kitą ekspresinį vieš
kelį. Šiuo keliu važiuodami krypkite į kairįjį kelio šoną,’Tai 
Vėliau reikiamoje vietoje neteks kirsti trafiką ūmai. Važiuo
kite iki didelės iškabos Metropolitan Avė. čia nusileiskite že
myn ir čia pat Metropolitan Avene sukitės į kairę ir pervažia
vę keletą gatvių privažiuosite Graham Avė.; sukitės į kairę ir 
privažiuosite Driggs Avenue (one way į kairę) ; vos pasisukę 
kairėn, kairiajame šone matysite didelę iškabą New National 
Hali. Čia jau ieškokitės vietos automobiliui pasistatyti.

Važiuojant namo, Manhattan Avene arba Lorimer Strytu 
važiuokite į pietus iki Metropolitan Aveneė; čia sukite į de
šinę ir važiuokite iki Union Avė.; čia sukite į dešinę ir kai 
tik privažiuosite iškeltąjį kelią, čia pat dešinėje rasite įvažia
vimą aukštyn. Tuo pačiu keliu važiuokite iki jau matysite 
Pasaulinę parodą. Krypkite į dešinįjį kelio šoną; matysite vie
ną po kitos iškabas Van Wyck Expressway, Central Parkway, 
čia griežtai laikykitės dešiniuoju kelio kraštu, nes kitaip pa
sijusite nuo jums reikiamo išsisukimo atitverti. Kai priva
žiuosite 2 iškabas, į kairę rodančią Rodntan St., o į dešinę— 
Van Wyck Expressway, Kennedy Airport, tai sukitės į dešinę; 
šis išvažiavimas dvišakis: dešinioji šaka eina į Kennedy Air
port, o kairioji-*-} Whitestone Br. šis kelias įves jus į White
stone -Expressway* Niekur iš jo neiškrypkite. Netoli White
stone tilto privažiuosite dvišakį: kairioji iškaba rodo į Cross 
Island, o dešinioji — į Whitestone tiltą, čia ir įsukite.
IšPennsylvanijos ir New Jersey per Williamsburg tiKte
‘‘ Pervažiavę Williamsburg tiltą krypkite kiek į kairę ir 

įVažiuositė į iškeltąjį kelią. Laikykitės dešiniajame kelio šone. 
Pirmas iš šio kelio išvažiavimas bus po iškaba Humboldt St. 
Nusileidę žemyn,, čia pat sukite į dešinę ir už poros blokuČių 
bus Frost Street; sukitės į dešinę ir už vieno blokučio ra
site Graham Avenue; sukitės į dešinę ir privažiuosite Driggs 
Ave.; vos pasukus į kairę, kairiajame šone jau matysite New 
National 'Hali.

Bet jei trafikas nuo tilto išstumtų jus plazos viduriu į 
So. 5th St., tai ir važiuokite šia gatve tiesiai; pervažiavus 
Union Avė. ši gatvė jau vadinasi Montrose Ave. Dar per
važiuokite Lorimer St., Leonard St.', Manhattan Ave., ir se
kama bus ^Graham Ave (jos pavadinimas nuluptas); sukite 
į kairę ir važiuokite iki Driggs Avė.

Važiuojant namo, Manhattan Ave., Lorimer St., arba 
Union Avė. (į pietus) važiuokite iki Grand St. ir sukitės į 
dešinę. Privažiuosite dvišakį: Grand Strytis iškeltojo kelio už
tvertas, tai reikia važiuoti kairąja šaka (Grand St. Ext.) iki 
Bridge Plaza; kairėj rasite įvažiavimą į tiltą.

Iš Long Islando — Eastern Long Island Expressway
Nuo Pasaulinės Parodos informacija ta pati, kaip yj-1 

žiuojantiems nuo Whitestone tilto. w
Vietiniai žmonės, manome, visus kelius žino be nurodymo.

Pervažiavus WHtTESTONEįBRIDGĖ, reikia laikytis___
• ‘ XYhite^ton^e : Expressway, Kiek, pava-




