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— Rašo A. Bimba —

Nesimato karo galo | Šimtai motinų demonstravo 
pietryčių Azijoje prieš karą Vietname

R. Kenedžio kalba 
ir JAV politika

Kai kurie komerciniai laik
raščiai pataria prezidentui 
Johnsonui toliau gerinti san
tykius su Tarybų Sąjunga. 
Dviem klausimais esą lengva 
susitarti ir veikti, būtent — 
tuoj atidaryti oru susisiekimą 
tarp Maskvos ir Washingtono 
ir atkurti konsulatus.

Patarimas labai praktiškas 
ir sveikas. Prezidentas turėtų 
patarimą priimti ir įgyvendin
ti.

Alžyre staigus perversmas 
nustebino visus. Visiems atro
dė, kad prezidentas Ben Bella 
dalykus tvarko gerai, krašto 
reikalais rūpinasi išmintingai. 
Bet štai jis nuverstas, jo va
dovaujama vyriausybė sudau
žyta !

Dar vis neaišku, kam tas 
perversmas buvo reikalingas 
ir ko sieks naujasis režimas. 
Kol kas dar nė viena didžių
jų valstybių naujojo režimo 
nėra pripažinus. Matyt, stebi, 
kur linkui kraštą vairuos nau
jieji valdovai. J

Įžymus negrų ir darbo unijų 
vadas Philip Randolph baimi
nasi labai pagrįstai. Visa eilė 
ir gerų žmonių, girdi, kalba 
apie sulėtinimą masinių kovų 
už civilines teises. Tegu da
bar kalbą įstatymai! • !

O, žinoma, įstatymai pasi-Į 
liks negyva raide, jeigu neg
rų ir baltųjų masės vieningai 
neprivers savo valdovus (fe- 
deralinius, valstijų bei mieš
ti) tų įstatymų laikytis, juos* 
ardyti, baigti su visokia rasine 

• mskriminacija ir segregacija.
Kiti civilinių teisių kovotojai

turėtų Randolpho protingą 
' balsą išgirsti.

Ano pirmadienio vakare per 
televiziją per ištisą valandą
klausėmės įdomių ir svarbių 
debatų. Vyriausybės politiką 
ir Pietų Vietnamo karą gynė 
ir gyrė prezidento patarėjas 
George Bundy. Jam padėjo 
pora profesorių. Tą gi poli
tiką atmetė ir pasmerkė trys 
profesoriai.

Kaip žinia, Bundy yra be
veik dešinė prezidento ranka. 
Kai kas jį net vadina dabar
tinės mūsų vyriausybės užsie
ninės politikos architektu!

Ponas Bundy, matyt, norėtų 
Pietų Vietnamo karą dar la
biau išplėsti ir muštis “ki ga
lo.” Betgi galo nesimato. Su 
savo patarimais Bundy meškiš- 

* kkai tarnauja prezidentui ir 
i ^kraštui.

Senoji liberališka Amerikos 
Civilinių Laisvių Unija nutarė 
pradėti vajų per visą šalį, kad 
mirties bausmė būtų iš visur 
pašalinta. Ji tebeveikia, rodo
si, daugumoje valstijų.

Mirties bausmė neturi nei 
moralinio, nei praktiško patei
sinimo. New Yorko valstijos 
seimelis pagaliau nutarė tą 
žiaurią bausmę panaikinti.

J - Nors nedidelis, bet labai 
puikus buvo Ba 11 i m o r ė j e 
“Laisvės” naudai piknikas, 
įvykęs birželio 20 d. Vietos 
laisviečių buvo gražiai pasi
darbuota. Filadelfiečiai pri
buvo didžiuliu busu.

širdingai ačiū už gražią fi
nansinę laikraščiui paramą.

< $u kuo tik kalbėjausi, visi
* ®Wadėjo būti Eastono piknike 

liepos 3 d. Neabejoju, kad fi
ladelfiečiai ir vėl puikiai pa- 

jįMA \ Birodysų

■ viį’. ■ ' »

Saigonas. — Jungtinės 
Valstijos plečia Šiaurės 
Vietnamo bombardavimus. 
Pirmiau bombarduod a v o 
tik į rytus ir pietus nuo 
sostinės Hanojaus. Vėliau 
pradėjo bombarduoti ir į 
vakarus, o birželio 22 dieną 
jau bombardavo ir į šiaurę 
nuo Hanojaus.

Camranh įlankoje Jung
tinės Valstijos su paskuba 
įrengia didelę prieplauką 
militariniams reikalams.

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė praneša, 
kad birželio 21 dieną, keli 
šimtai Tailando kareivių 
įsiveržė į Kambodžą. Įvyko 
susirėmimas, kuris tęsėsi 
pusvalandį, šešiolika Tai
lando kareivių buvo užmuš
ta ir du kartus tiek sužeis
ta.

Tailandas sako, kad jo 
kareiviai užmušė 15 Kam
bodžos kareivių. Tailandas 
turi militarinę sąjungą su

Washingtonas. — Birže
lio 23 dieną šimtai moterų

Jungtinėmis Valstijomis, o 
tarp JAV ir Kambodžos di
plomatiniai ryšiai nutrūkę. | demonstravo prieš karą

Stockholmas. — Švedijos 
rašytojai, mokslininkai, ad
vokatai ir artistai protes
tuoja prieš Jungtinių Vals
tijų karą Vietname.

Washingtonas. — Sena
torius Robertas Kenedis 
pasakė kalbą už tai, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė imtųsi žingsnių prie 
sulaikymo plėtimosi atomi
nių ginklų ir išsprendimo 
Vietnamo reikalu.

Jis reikalavo, kad būtu 
sušaukta konvenc i j a tų 
valstybių, kurios turi ato
minių ginklų, kaip tai Ang
lijos, Prancūzijos, Jungti
nių Valstijų, Tarybų Są
jungos ir Kinijos aptarimui 
ir sukontroliavimuį atomi
nių ginklų. Daug senatorių 
pritarė jo kalbai gausiai 
plodami.

Vietname. Jų tarpe buvo 
daug motinu, kurių sūnūs 
yra Vietname, o kitų jau ir 
žuvo. Jos nešiojo plakatus 
su užrašais:

“Seni valdininkai supla
nuoja karus, o jauni vyrai 
miršta”, “Kodėl amerikie
čiai turi mirti Vietname?”, 
“Kode! Amerikos motinos 
turi ašaroti netekusios sū
nų?”.

Demonstraciją 
Mothers Lobby tų 
War ir Vietnam, 
delegacija norėjo

prezidentą Johnsoną, bet 
nebuvo prileistos. Su jomis 
pasikalbėjo tik prezidento 
spaudos sekretorė.

Tarp demonstruojančių 
buvo ir M. L. Thorne iš 
South Dakotos, kurios sū
nus Joseph Velykų dieną 
buvo užmuštas Vietname. 
Kada prezidentas atsisakė 
priimti delegaciją,, tai Mrs. 
Thorne sakė: “Tai tik atvy
kus į Washingtona sužino
jau kaip dalykai yra... Ir 
kodėl mūsų sūnūs turi 
mirti Vietname, kuomet 
South Dakotoje mes nieko

suruošė
End the
Moterų nei nežinome apie Vietna-
matyti mą”.

New Yorkas. — Apie se-j naują santvarką, j *  K> ~ V ~ ~ TZ « ch im rrinM n o

Šarlataniniai “vaistai?' 
žudikai ir šundaktariai

* e» ,tv . , • ’ < i ’ ‘k ’ ..' ■ ' <

New Ydfkasi* turi vartoti. Kada teisman 
buvo patrauktas, tai pasi- į 
rodė, kad jis jokios mašinos i 
neturėjo, o patarimus davė ■ 
nuo ausies.

Tais pat metais kitas su-

“Long 
Island Press” iš birželio 21 
d. patalpino ilgą straipsnį 
ir nuotrauką daugybės šar- 
lataninįų “vaistų”.

Žmonių nelaimėmis, įvai
riomis ligomis naudojasi tvėrimas garsinosi, kad jis 
elementai, kurie siekia pa- dietos pagalba išgydo vėžio 
sidaryti pelno. Jie tą daro ligonius. Kada New Yorko 
garsindami “greitos pagal- Medical Society ir Ameri- 
bos” įvairiausius “vaistus”: can Cancer Society įsimai- 
nuo kosulio, suliesėjimui, šė, tai pasirodė, kad taip 
plaukų užauginimui, įvai-Įpat buvo tik žulikas.

New Yorko moterys 
kovoja už taiką

New Yorkas. — Dienraš
tis “Long Island Press” ra
šo, kad birželio 23 dieną 
Baltąjį Namą pikietavo iš 
Long Islando salos 125 mo
terys.

Jas suorganizavo Women 
Strike for Peace komitetas,

rims vadovavo S. Sverdlo
va. Tarp kitų plakatų jos 

;turėjo:
“Mes balsavome už John

sono pažadėtą taiką, o turi
me karą”, “Parvežkite, iš 
Vietnamo mūsų sūnus”.

AFL-CIO vadai 
ir darbininkai

Washingtonas. — AFL- 
CIO vadai pasitenkinę, nes 
didelių nacionalių streikų 
nėra, mažesnius greitai su
taiko. Unijų nariai dirba ir 
reguliariai moka duokles, 
unijų turtas auga.

Bet ką tie vadai daro.su- 
pj’ganiząvi m u i ’1 neorgani
zuotų darbininkų? Beveik 
nieko, o vietomis nei neno
ri naujų narių į unijas pri
imti, nes turi pakankamai 
senų unijistų. Tuo gi kartu 
į unijas yra organizuotų 
tik apie penktadalis dir
bančiųjų.

natoriaus Roberto Kene
džio kalbą “The New York 
Times” redakciniame rašo, 
kad ji turi svarbos viso pa
saulio žmonijai.

Senatoriaus kalba rodo, 
kad dabartinė prezidento 
Johnsono politika nėra nei 
JAV žmonių, nei visų sena
torių ir kongresmanų poli
tika. Kenedis reikalauja su
šaukti valstybių konferen
ciją pastojimui kelio besi- 
plėtimui atominių ginklų ir 
joje turi dalyvauti Kinija.

Kiek anksčiau Kenedis 
kritikavo JAV politiką Lo
tynų Amerikos reikalais, 
kad Johnsono vyriausybė 
pasikeitimą valdžių skaito 
“komunistų darbu” ir vyki
na intervenciją, kaip daro 
Dominikoje.

Vietnamo klausimu Ke
nedis mano, kad ten milita- 
riniai veiksmai neduos vai
sių, kad tai yra politinis ka
ras, kitais žodžiais, Pietų 
Vietnamo liaudis kovoja už

Washingtonas. — Sena
toriai diskusuoja Jungtinių 
Valstijų pietryčių Azijos 
politiką. Senatorius Frank 
Church, iš Idaho valstijos, 
kritikavo JAV intervenciją 
Vietname ir reikalavo Viet- 
n a m o reikalus perduoti 
Jungtinėms Tautoms.

New Yorko valstijos res
publikonas sen. Jacob K. 
Javits sakė, kad tai nėra 
klausimas 21,000 armijos 
vyrų pasiuntimo į Vietna- 
namą, bet klausimas “pa
siuntimo šimtų tūkstančių 
a m e.r i k i e č i ų k a r u i į 
Vietnamą... ir klausim a s 
Jungtinių Valstijų susikir
timo su Kinija ir Tarybų 
Sąjunga”.

Londonas. — Ganos pre
zidentas Kwame Nkruma- 
has, vienas iš įtakingiausių 
Af riko i e vadų, sako: 
“Jungtinės Valstijos turi 
sulaikyti provokatorišk u s 
bombonešių puolimus Šiau
rės Vietnamo”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas.— Pietų Vietna

mo liaudiečiai per radiją 
Panašių dalykų buvo paskelbė, kad jie mirtinai

plaukų užauginimui,
riaušių reumatų, influen- 
zos, vidurių sugedimo, daug New Yorke ir apylin- baus JAV ambasadorių 1 • Y t • i • • t I 7 — • 1 *1 * • I v •'VA'Y'T • • • —kraujo akstintojus ir dau
gelį kitokių.

Sergantys arba negalau- 
jantys žmonės tuos neva 
vaistus perka, už kai ku
riuos iš jų gana brangiai 
moka, o pagalbos negauna,

1959 metais vienas ele- RYŠĮ SU PRANCŪZIJA 
mentas garsinosi, kad kas

kėje, o dar daugiau per vi-i Taylorį, JAV vyriausią jėgų 
są šalį. Tas rodo, kaip ser- i koman d i e r i ų gen. Westo- 
gantys turi būti atsargūs 
su visokiais “stebuklingais” 
vaistais.

SAIGONAS NUTRAUKĖ

Saigonas. — Pietų Viet
7

jam prisius savo rankraštį, namo militaristų valdžia, 
tai tas^ elementas su pagal-; uk prieš kelias dienas
ba jo išrastos “energi de
tector” mašinos ištyrinės ir 
nurodys rankraščio savi
ninkui kokius vitaminus jis

X

Skaičiau ir girdėjau, kad 
mūsų mielieji Lawrence ir 
Methuen pažangiečiai ruošia 
savo seną ir gražų parką par
duoti, juo “nusikratyti.”

Nenoriu ir nesiimu aš jus, 
draugai, mokyti. Bet jūsų par
kas yra išgarsėjusį visuome
niška įstaiga.

Jei neklystu, tai finansinių 
bėdų jis neturi, dar vis la
bai puikiai išsiverčia.

Mūsų tėvas buvo gabus 
meistras. Jis sakydavo: “Ge
ras meistras dešimt kartų mie- 
ruoja, o tiktai vieną kartą 
piauna.”

Ar Jūs jau mažiausia de
šimt kartų apgalvojote ir per
galvojote ?

Nepadarykite klaidos, jei
gu dar kartą apgalvosite. Ne
siskubinkite “nupiauti.”

štai, kur, man atrodo, del
simas ir palaukimas parodytų 
didelę išmintį.

susiorganizovo, nutrau k ė 
diplomatinius ryšius su 
Prancūzija.

Mat. Prancūzija reika
lauja, kad Jungtinės Vals
tijos ištrauktų iš ten mili
tarines jėgas ir Vietnamo 
reikalai būtų pasitarimų 
keliu sutvarkyti, o tas ne
patinka Pietų Vietnamo 
militaristų valdžiai.

LANA TURNER 
IŠTEKĖJO

Arlington, Va. — Artistė 
Lana Turner, 44 metų am
žiaus, jau šeštu kartu ište
kėjo.

Jos vyras Robertas E(aton 
yra 34 metų amžiaus, buvęs 
JAV karo laivyno kapito
nas, o dabar filmų gamin
tojas.

Londonas. — Anglija pa
minėjo 700 metų parlamen
to įsteigimo sukaktį. .

morelandą, Taylerio pagal
bininką A. Johnsoną ir viet
namiečius Thieu ir dabarti
nį premjerą Ky.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas prašo 
Kongreso, kad paskirtų 
$7,500,000 ištyrimui trasos, 
kuria būtų galima prakasti 
dar vieną kanalą tarp At
lanto ir Ramiojo vandeny
nų.

Jungtinių Valstijų politika, 
Vietnamas ir J. Tautos

Washingtonas. — Jungti- Ij”, apeidamos Jungtines 
nes Valstijos, apeidamos Tautas, tai ko tada verti 
Jungtines Tautas, militari- žodžiai ?
niai veikdamos Vietname ir i “The New York Times” 

Dominikoje, susilpnino redakciniame ir jo kolum- 
tarptautinės organizacijos nistas James Restonas sa- 
įtaką. . ko, kad taip yra todėl, kad

Kiekvienam žinoma, kad; Jungtines Valstijos jau ne. 
Jungtinės Tautos sutvertos įgali pilnai kontroliuoti 
palaikymui pasaulyje tai-1 Jungtines Tautas, kur da- 
kos — gelbėjimui pasitari-1 bar yra 115 nariu.

Los Angeles, Calif.—Jung- 
tiniv Valstijų mili tarini s 
lėktuvas susikūlė į kalną ir 
žuvo 84 marininkai ir įgu
los nariai. Jie skrido į Pie
tų Vietnamą.

Saigonas.—Vietnamiečiai 
išsprogdino laivą - valgyklą, 
kuriame žuvo 31 žmogus, jų 
tarpe 9 JAV militariniai 
žmonės.

Alžyras.—Afrikos ir Azi
jos valstybių konferencija 
nukelta iš birželio 29 dienos 
į lapkričio 5 dieną.

Maskva. — Sulaukęs 58 
metų amžiaus mirė įžymus 
TSRS architektas Leonidas 
Poliakovas.

KaspijosTeheranas, 
jūroje prigėrė amerikietis 
F. Kirkingas, “Peace kor
puso” narys.

Tokio. — Šiaurės Vietna
mo respublikos radijas sa
ko, kad nušovė tris JAV 
bombonešius.

mų keliu išspręsti ginčija
mus klausimus.

JAV militariniai veikda
mos Vietname net savo 
žmonių, jų tarpe tūkstančių 
profesionalų; reikalavimą 
atmeta. Tiesa, oficialiai 
JAV vadai kalba už Jung
tines Tautas, bet kada jos 
pačios imasi “gelbėti pasau-

1964 metais JAV vadai 
spyrėsi atimti balsą Tary
bų Sąjungai už “nemokėji
mą skolų”. To sėkmėje per
eitoji Jungtinių Tautų sesi
ja nieko nenuveikė. Šiemet 
JAV nesitiki gauti Jungti
nių Tautų asamblė j oje 
daugumą balsų prieš TSRS, 
todėl Washingtone jau kal
ba nedaryti spaudimo, nes 
tas gali privesti prie Jung
tinių Tautų pakrikimo.

Skolų likvidavimui sutin
ka priimti TSRS pasiūly
mą, kad valstybės liuosano- 
riai aukodamos jas likvi- 
duotų. Anglija, Kanada ir 

j Skandinavija jau padarė 
J- ievų. v ivviiauiv I 1V. i -j m i o

120,000 ‘ militarinių P™^, paąukodamos $18,- 
.... ----------n . RpixLia dar daueiau °00-000 skol0 padengimui,re filmų gamintojas David vyių. KeisKia, aai daugiau norpfn kad

bus siunčiama ten kareivių. ,onas "°1 etų’ .
v FI iC? U C1 nu Ir A Vinkli ril .

Albany, N. Y.—New Yor
ko valstijos naujas įstaty
mas, kuris nusako minimu
mą algos $1.50 per valandą, 
įeis į galią 1965 m. spalio 15 
dieną.

Tokio. — 25,000 studentų 
demonstravo prieš Japoni
jos užmezgimą diplomati
nių ryšių su Pietų Korėja.

Hallywood, Calif. — Su
laukęs 63 metų amžiaus mi-

DAR DAUGIAU KARIŲ 
Į VIETNAMĄ

Washingtonas. — Res
publikonas senatorius E. K. 
Dirksen, kuris turi didelės 
įtakos į Johnsono politiką, 
sako, kad greitai Jungtinės 
Valstijos Pietų Vietname 
turės 000,000 skolų padengimui.

0. Selznick.

Bona. — TSRS ir Rytų 
Vokietija militarines jėgas 
koncentruoja išilgai vieške
lius susisiekimui su vakari
niu Berlynu.

VIENUR SAUSRA, O 
KITUR POTVYNIAI

Great Bend, Kansas.—Ar- 
kanso ir eilė kitų upių išėjo 
iš krantų ir plačius plotus 

Į apsėmė. Daugiau kaip 20,-

TSRS auka nebūtų mažes
nė kaip $21,000,000, bet 
Tarybų Sąjunga jau pir
miau pareiškė, kad tai jos 
reikalas, kiek ji aukos.

Maskva. — TSRS patarė oįų žmonių prisiėjo perkel- 
anglų taikos delegacijai y į saugias vietas.
tartis su vietnamiečiais.

Maskva. — Čia lankosi

Šiaurrytinėse valstijose 
jau kelinti metai viešpatau
ja sausra, o vidurinėse 

. oH. O Toor, JAV avalynės žiemą buvo daug sniego, 
’ tgaminimo specialistas.

r

Maskva. — Susirgo įžy
mus TSRS veikėjas Nika- das W. Gamulka dalyvavo
lojus Podgornyj. . parlamento posėdyje.

dabar yra daug lietaus.
Varšuva. — Lenkijos va-

JOHNSONAS GERINĄS! 
NASSERIUI

• •

Washingtonas. — Tarp 
Jungtinių Valstijų ir Jung
tinės Arabų Respublikos 
santykiai buvo blogi. Bet ' 
dabar prezidentas Johnso? 
nas patvarkė, kad JAV 
duotų Jungt. Arabų Res
publikai pagalboos už $37,- 
000, tame tarpe už $22,400,- 
000 kviečių.
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Laikas Kongresui apsvarstyti!
KALBAMA, kad Kongrese bręsta nepasitenkinimas 

karo eiga Pietrytinėje Azijoje. Vienas po kito senatoriai 
pradeda viešai kalbėti apie prezidento Johnsono užsieni
nę politiką. Sakoma, kad nepasitenkinimas ta politika 
ypač senate jau labai platus, bet, kol kas, nėra viešai 
reiškiamas. Bet vienas kitas senatorius jau kalba apie 
tai, kad toji prezidento politika ir karas Vietname būtų 
Kongrese apsvarstyti. Iki šiol, kaip žinia, buvo leista 
vienam prezidentui vesti karą be Kongreso užgynimo ir 
sutikimo. Toliau, girdi, nebegalima tylėti.

Tokios nuotaikos yra sveikos. Senatorius, kurie rei
kalauja Kongreso įsimaišymo į užsienio politikos eigą, 
tenka nuoširdžiai pasveikinti. Sunku net suprasti, kodėl 
senatoriai ir kongresmanai taip ilgai tuo svarbiausiu šių 
dienų klausimu nesusirūpino ir leido vyriaiusybei išplės
ti karą į dideles proporcijas be apsvarstymo, kur link 
tokia politika veda Jungtines Valstijas ir visą pasaulį. 
Konstitucija nesuteikia tokių galių prezidentui, kokiomis 
naudojosi prezidentas Trumanas, kai įtraukė kraštą į 
pragaištingą Korėjos karą, ir šiandien naudojasi prezi
dentas Johnsonas beplėšdamas Pietų Vietnamo karą.

mi prokomunistinių agentų.
Matote, kaip mūsų kleri

kalams nepatinka, kad mū
sų moksleivija, mūsų stu
dentija, mūsų jaunimas pra
deda rimtai galvoti ir rū
pintis savo ir visuomenės 
reikalais. Jie yra nesuklai
dinti, bet praregėję ir 
matę šviesą.

Parode, kur taikos ieškoti
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė parodė britų ko- 

monvelto vadams su Anglijos premjeru Wilsonu prieša
kyje, kuriuo keliu reikia baigimo Vietnamo karo ieškoti. 
Premjeras Kosyginas pasakė, kad tarybinė vyriausybė 
neturi įgaliojimo nei iš Šiaurės Vietnamo, nei iš Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsilaisvinimo Fronto jų vardu kalbė
ti ir už jas su kuo nors padaryti taiką.

Užpultas yra Šiaurės Vietnamas, jo teritorija nioko
jama iš lėktuvų, o Liaudies Frontas kovoja už išsilaisvi
nimą iš militarinės diktatūros. Todėl, kas nori ieškoti 
taikos ir karo pabaigos, pirmoje vietoje turi tartis su Š. 
Vietnamo vyriausybe ir Liaudies Fronto vadovybe Pietų 
Vietname. z !

Toks, matyt, Tarybų Sąjungos nusistatymas. Angli
jos darbiečiai nėra šiame konflikte neutralūs. Jie yra 
aiškiai pasisakę už Amerikos politiką. Todėl jų misija, 
kaip “taikos ieškotojų”, yra labai apribota. Jie visur įsi
vaizduojami mūsų vyriausybės “pasiuntiniais”.

Nei prezidentas Johnsonas, nei kuris kitas aukštas 
vyriausybės pareigūnas, nėra pasakęs, kad Amerika nori 
kalbėtis apie taiką su Pietų Vietnamo Liaudies Išsilais
vinimo Frontu. Mums atrodo, jog tai didelė klaida. Mums 
atrodo, kad taika Pietų Vietname bus vargiai pasiekia
ma nesiskaitant su Liaudies Frontu, jo nepripažįstant ir 
su juo neužmezgant ryšių.

Ar senatorius bus jau pavėlavęs?
NEW YORKO valstijos jaunasis senatorius Robert 

Kennedy šiomis dienomis Senate pasakė kalbą, kuri su
silaukė spaudoje plačių komentarų. Mat, jis prabilo to
kiu klausimu, kuris labai opus visai žmonijai. Jis pareiš
kė gilų susirūpinimą atominio ginklavimosi besiploto j i- 
mu ir pasiūlė, kad mūsų vyriausybė tuojau ieškotų tarp
tautinio susitarimo tam ginklavimuisi užbėgti už akių, 
susitariant, kad tos šalys, kurios moka ir gali pasiga
minti atominius ginklus, jų neskleistų į tas šalis, kurios 
tokių ginklų dar neturi. Toks, jo manymu, ribotas susi
tarimas galimas.

Bet, sakoma, prezidentas Johnonas į pasiūlymą žiū
ri “šaltai”. Jis jam labai abejingas, nes į tokią sutartį 
būtinai turėtų įeiti ir didžioji Kinija, na, o mūsų vyriau
sybė jos nepripažįsta, ją ignoruoja, su ja nesiskaito ir 
nenori skaitytis. Ji Čiang Kai-šeką tebelaiko tikruoju vi
sos Kinijos vadovu ir valdovu!

Žinoma, labai puiku, kad mūsų jaunasis senato
rius rodo didelį susirūpinimą atominio ginklavimosi 
lenktynėmis. Mes visi esame tuo labai susirūpinę. Bet 
kas žino, ar tik nebus pavėluota su susitarimu neleisti 
įsigyti atominių ginklų tiems kraštams, kurie kol kas jų 
dar neturi? Kas gali jiems uždrausti tokius ginklus pa
sigaminti? Todėl labai abejojama senatoriaus Kenedžio 
pasisekimu.

Į šią atominę epochą žiūrint realistinėmis akimis, 
atrodo, kad prieš žmoniją tėra viena išeitis: visuotinai 
ir pilnutinai nusiginkluoti. Kaip tik tokį kelią žmonijai 
jau seniai yra pasiūlius Tarybų Sąjunga. Kodėl jis nebe
svarstomas? Kodėl nusiginklavimo derybos tapo užma- 
rinavotos Ženevoje?

Kaip tiktai šias klausimais turėjo pakelti balsą sena
torius iš New Yorko.

Mes, žinoma, už visus ir visokius susitarimus, ku
riais siekiama ginklavimosi lenktynes pažaboti bei sulai
kyti. Deja, nesimato, kad tokiais dalinais susitarimais 
būtų galima termobranduolinę grėsmę nuimti nuo žmo
nijos galvos. Vis daugiau ir daugiau kraštų ir valstybių 
ieško to baisaus ginklo.

KOMUNISTŲ PRIEŠAI 
LABAI AUKŠTAI 
VERTINA JŲ VEIKLĄ

Mums neteko pastebėti, 
kad patys komunistai taip 
girtųsi savo veiklos efek
tingumu, kaip ją apibūdina 
jų aršiausi priešai. Tai la
bai įdomu. Čia seka ištisai 
straipsnis “Komunistų pro
paganda Amerikos univer
sitetuose,” paimtas iš Ka
nados klerikalų “Tėviškės 
žiburių” (birželio 17 d.). 
Straipsnis be parašo. Tai 
reiškia, kad jį parašė pati 
laikraščio redakcija. Skam
ba šitaip:

Ryšium su JAV prezidento | 
sprendimu teikti karinę pagal-1 
bą užpultam P. Vietnamu! ir 
pasiuntimu karinių dalinių 
gelbėti Dominikonų respubli
kos nuo komunistinių sukilė
lių, įvairiuose š. Amerikos 
universitetuose buvo surengtos 
studentų demonstracijos. Jos 
pasisakė prieš tokią preziden
to politiką. Praėjus demonst
racijų bangai, saugumo įstai
gos susidomėjo demonstracijų 
rengėjais. Ištyrus reikalą, 
FBI direktorius J. E. Hoove- 
ris pareiškė vienai kongreso 
komisijai, kad studentų de-• 
monstracijos buvo išnaudotos 
komunistiniams tikslams. Dar 
nuodugnesnį tyrimą pravedė 
senato komisija vidaus politi
kai. Ji aklausė visą eilę liu
dininkų ir rado, kad kelioli
ka studentų organizacijų, ku
rios dalyvavo demonstracijo
se, yra komunistų įtakoje. Pa
sak J. E. Hooverio, “Du Bois” 
klubai yra kompartijos kont
roliuojami. Jų vadovai esą sū
nūs ir dukros žinomų komu
nistų. Antra grupė, kuri or
ganizavo visą eilę demonstra
cijų, vadinasi “May 2 Move
ment.” Kongreso narys P. G. 
Rogers iš Floridos tą grupę 
taip apibūdino: 4 “Ji yra kraš- 
tutiniškai kovinga ir laikosi 
marksistinės-lenininstinės par
tijos arba Kinijos komunistų 
partijos politinės linijos.“ Ši 
grupė esą organizavo Š. Viet
name pagaminto propagandi
nio filmo rodymą šešiuose 
JAV miestuose. “Committee 
for Nonviolent Action” išpla
tino daugybę atsišaukimų, ra
ginančių amerikiečių jaunimą 
nestoti į karinę tarnybą.

Kitas komunistinių agentų 
veikimo būdas — įpiršti kal
bėtojus įvairiems studentų su
sirinkimams. Kongreso narys 
H. Allen Smith iš Kaliforni
jos pareiškė: “Komunistinių 
kalbėtojų pasirodymas uni
versitetuose yra kom u n i s t ų 
partijos programos dalis — 
skleisti propagandą studentų 
tarpe, prisidengus akademinės 
laisvės skraiste. Nuo 1961 m. 
komunistų partijos atstovai 
universitetuose kalbėjo apie 
50 kaitų į metus; nuo 1964 m. 
jie kalbėjo 18-koj universite
tų. Kai neseniai Columbia 
universiteto vadovybe uždrau-1 
dė kalbėti vienam vadovaujan
čiam komunistui, viena komu- 
nistine grupė suorganizavo bur^ “jj^Tdeologas'Dam£

pa-

KAS Iš TIKRŲJŲ 
MYLI LIETUVĄ?

Vilniaus “Tiesoje” (birže
lio 12 d.) randame įdomų 
S. Laurinaičio straipsnį) 
“Kas myli Lietuvą.” Tai at
sakymas buržuaziniams na
cionalistams ir reakciniu; 
kams, kurie savo priešliau- 
dišką veiklą maskuoja pa
triotizmu. S. Laurinaitis ra
šo:

aukojo, kad liaudis šviesiauvenimą. 
gyventų ? Už liaudies laimę 
jie ėjo į katorgą, kankinosi 
kalėjimuose, žuvo nuo žanda
rų rimbų ii* policininkų kulkų. 
Kokios beribės meilės tėvynei 
buvo persunkta titaniška di
džiojo Lenino veikla, visas jo 
nuostabus gyvenimas!

Begalinio patriotizmo pavyz
džių mums pateikia Lietuvos 
Komunistų partijos istorija. 
Tūkstančiai Lietuvos komunis
tų už lietuvių tautos, visų dar
bo žmonių gražesnį gyvenimą 
praėjo kalėjimų ir fortų kar
cerius, nepalūžo prieš fašistų 
durtuvus, nenulenkė galvos 
budeliams mirties akivaizdoje. 
Kai Lietuvos patriotais beside- 
dantieji buržuaziniai naciona
listai klūpojo ant kelių prieš 
carą, komunistai skelbė kovą 
carizmui. Kai buržuaziniai 
nacionalistai kvietė į Lietuvą 
karaliauti kaizerinį pasturla- 
ką Urachą, komunistai skelbė

T_ . m , . . kovą kaizeriniams grobikams.
Kai Tarybų Lietuva P^ki-i Kai buržuaziniai nacionalistai

Pasitikti sava naujo hitlerinės okupacijos metais 
trynėsi okupantų kanceliarijo
se arba padėjo jiems žudyti 
žmones, Lietuvos komunistai, 
kovodami už gimtojo krašto 
laisvę, krauju aplaistė divy- 
rišką kelią nuo Oriolo iki Bal
tijos, grūmėsi ir žuvo parti
zanų būriuose.

Kaip karštai Lietuvą mylėjo 
ir su kokia didžiule energija 
už jos šviesesnę ateitį visą gy
venimą kovojo revoliucinės ko
vos veteranai komunistai—V. 
Kapsukas-Mickevičius, Z- An- 
garietis, J. Janonis, P. Eiduke- 
v i č i u s , O. Drabavičiūtė, S. 
Grybas, V. Rekašius, F. že
maitis, E. Tiekus ir daugelis 
kitų!

Be galo mylėdami Lietuvą, 
kovodami už jos laimingą at
eitį, prieš budelius nesudrebė
jo didvyriai komunistai K. Po
žėla, J. . Greifenbergeris, K. 
Giedrys, R. Čarnas, J. Gare
lis, E. Presmanas, A. Laukai
tytė, A. šiaUČiūnaitė’ ir dau
gelis kitų komunistų, žuvusių 
fašistinės diktatūros metais.

Beribę meilę Lietuvai komu
nistai įrodė, grumdamiesi 
prieš amžinuosius lietuvių tau
tos priešus—vokiškuosius gro- 

net parduoda tėvynę, kai tik | bikus. Kas šiomis dienomis 
joje susvyruoja buržuazijos I dalyvavo vakaruose, ^skirtuose 
klasinės pozicijos.

Nors palyginti neilgai eg
zistavo lietuviškoji buržuazija, 
bet ir ji šioje srityje užėmė 
ne paskutinę vietą. Kai tik 
liaudies masės pakildavo ko
von prieš buržuazijos intere
sus, pastaroji yra pardavusi 
Lietuvą ir carui, ir kaizeriui, 
ir pagaliau Hitleriui. Dar 1900 
metais lietuviškosios buržuazi
jos požiūrį į tėvynę taip at
spindėjo jos laikraštis “Tėvy
nės sargas”:

“Politišką Lietuvos nepri
klausomybę skaitome už tuščią 
svajonę. Visa konservatyviška 
iki kaulų smegenų Lietuva pri- 
majam imperialistiniam karui, 
pažįsta ciesorių (carą) už tik
rą valdovą. ..”

1911 metais lietuviškosios

gyvenimo ketvirčio amžiaus 
jubiliejų, iš anapus Atlanto 
mus pasiekia susierzinę, pikti ? 
balsai. Iš geltonlapių ir radijo 
bangomis trykšta tulžimi ir 
purvu. Stebėtis tuo, žinoma, 
mums netenka, turint galvoje, 
kad taip elgiasi ne kas kitas, o 
tie, kuriuos prieš 25 metus 
Lietuvos liaudis išvijo iš fab
rikų ir dvarų, ministerijų ir 
direktorių kėdžių, iš akcinių 
bendrovių ir rūmų. Bet, taš
kydamiesi purvais, šie ponai 
čia pat nešykšti skambių žo
džių apie patriotizmą, meilę 
Lietuvai. Jie dievagojasi esą 
tikrieji Lietuvos patriotai ir, 
mušdamiesi į krūtinę, prisie
kinėja iki karsto lentos mylėti 
Lietuvą.

žmonės, kurie šmeižia ir nie
kina savo gimtąjį kraštą, čia 
pat kalba apie meilę šiam 
kraštui. Iš kur tokie patrio
tai ir koks iš tikrųjų jų patrio
tizmas ?
Pavyzdžiai iš praeities

Straipsnio autorius prime
na praeitį, kaip Lietuvos 
buržuazija “mylėjo” Lietu
vą: Sako:

Istorija pateikia šimtus fak
tų, kai buržuazija išduoda ir

demonstraciją, kurioje dalyva
vo ir kaikurie profesoriai.

Amerikos universitetu o s e , 
šalia sąmoningų amerikiečių, 
profesorių, yra ir komunistuo
jančių. Kiek jų yra, nežinoma. 
J. E. Hooverio duomenimis, iš 
38 Kalifornijos universiteto or
ganizatorių, rengusių demons
tracijas, 5 buvo to un-to profe
soriai.

Dr. Stefan Possony, tarp
tautinių studijų skyriaus di
rektorius Stanfordo universite
te, perspėjo senato komitetą: 
“Radikalėjimas ameriki e č i ų 
jaunime plinta, ir tai labiau 
nei komunistai tikėjosi.”

Visi sutinka, kad amerikie
čių universitetuose komunistų 
grupės sudaro labai nežymią 
mažumą, tačiau jos yra akty
vios, veikia prisidengusios vi
sokiais nekaltais vardais. Jų 
veikla ypač padidėjo per pa
staruosius trejus metus. Rei
kia pasakyti, kad amerikiečiai 
studentai yra stiprūs sporte, 
bet dauguma jų menkai ori
entuojasi idėjiniame gyvenime 
ir lengvai duodasi skulaidina-

rauskas-Jakštas prisiekė ištiki
mybę carizmui:

“Dabartiniu valstijos rūmo 
užveizda — Rusijos caras. Vi
sos 125 tahtos, gyvenančios 
tame rūme, turi pildyti pa
statytas to aukščiausiojo už- 
veizdo kiekvienai tautai sąly
gas ir mokėti jam kasmet už 
užimamą butą tam tikrą mo
kestį... Griauti patiems tą bu
tą arba kviesti kitus, kad jį 
griautų, būtų labai negudrus 
pasielgimas.”

Todėl, net prasidėjus pir- 
lietuviškoji buržuaija liko 
rizmo p tįsėję.
Ką reiškia tikrai 
mylėti tėvynę?

S. Laurinaitis atsako:
O ką gi reiškia mylėti

vynę, būti patriotu? Visų pir
ma, mylėti tėvynę—tai reiškia 
mylėti jos liaudį, paprastus 
žmones, padaryti visa, kad jie 
gyventų geriau, laimingiau. O 
kas, jei ne komunistai, dau
giausia padarė, daugiausia pa-

1940 metų Lietuvos kar
ta jau pradėjo darbo gy- 

Ji stato naujus 
miestus, daro atradimus 
mokslinėse laboratorijose, 
augina derlių kolūkių lau
kuose. Štai pavyzdys iš tri
jų 1940 metais gimusių gy
venimo ir veiklos:

Vaikinas iš Būdviečių
Kai į Vilniaus skaičiavimo 

mašinų gamyklą ateina eks
kursantai po cechus lydi 
jaunas inžinierius Antanas 
Muckus. Didžiudamasis jis 
pasakoja svečiams, kad 
įmonė, kuriai tik aštuoneri 
metai, pirmoji respublikoje 
pradėjo gaminti sudėtingas 
elektromechanines ir elekt
ronines mašinas. Buržuazi
nė Lietuva importuodavo 
elektronikos prietaisus iš 
užsienio. Dabar gamyklos 
produkcija siunčiama į vi
sus Tarybų Sąjungos kam
pelius, ji gabenama į Len
kiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją, Voki e t i j o s 
D e m o k r atinę Respubliką. 
Gamykloje daug jaunimo.

... Antano tėvų gyvenimo 
kelias tipiškas daugeliui lie
tuvių valstiečių šeimų. Tė
vas Juozas Muckus turėjo 
nedidelį žemės sklypą. Šei
moje—penketas vaikų. An
tanas — jauniausias. Būtų 
tekę senajam Muckui dalin
ti sklypą sūnums ir dukte
rims, jei šalis nebūtų pasu
kusi nauju keliu. Niekad 
anksčiau jis nemanė, kad jo 
vaikai bus išsilavinę žmo
nės. Duktė Onutė mokyto
ja, sūnus Juozas — Kauno 
Politechnikos instituto stu
dentas, geru mokymusi džiu
gino ir Antanas. Antano 
seserys ir broliai mokėsi 
prie žibalinės lempos, o vi
durinėje mokykloje, kurią 
jis lankė, nušvito elektros 
lemputės. Berniuką sudomi
no elektrotechnikos pasau
lis. Baigęs mokyklą, Anta
nas įstojo į Kauno Politech
nikos instituto elektrotech
nikos fakultetą. Dabar jis 
dirba gamykloje vyriausio
jo konstruktoriaus skyriuje, 
gamina puslaidininkių ele
mentų schemas elektroninei 
skaičiavimo mašinai. Dar
bas jam patinka. Antanas— 
gamyklos komjaunimo ko
miteto narys. Viena visuo
meninių jaunojo inžinie
riaus pareigų—visokeriopai 
padėti 576 vaikinams ir 
merginoms— gamyklos dar
bininkams, besimokantiems 
v k a rimuose institutuose, 
technikumuose bei mokyklo
se.

Antanas dažnai aplanko 
savo tėvus. Didelės permai
nos įvyko kadaise nuošalia
me Būdviečių kaimelyje. 
Laukuose dingo ežios, dali
jusios žemę į mažyčius skly
pus. Dabai* čia turtingo 
Marytės Melnikaitės vardo 
kolūkio valdos. Juozo Muc- 
kaus bute — elektra, radi
jas, televizorius — senų in
žinierių dovana. Antanas 
namie padeda tėvui šeimi-

ca-

tė-

kovotojams komunistams I. 
Meskupui - Adomui, J. Vitui, 
K. Trinkūnui ir kitiems didvy
riams atminti, tas visam am
žiui savo širdyje išsinešė nuo
stabiai taurų šių patriotų pa
veikslą. Tokį pat šviesų at
minimą liaudyje paliko kovoje 
prieš hitlerizmą žuvusieji Lie
tuvos Komunistų partijos na
riai P. Zibertas, D. Ročius, G. 
Glezerytė, J. Jurevičius, T. 
Tamulevičius, R. Kudla, J. 
Šarmaitis, P. Kičas, J. Volfso- 
nas, S. žolneris ir daug daug 
kitų.

Komunistų partija išugdė 
daug legendarinų didvyrių, 
kurie su Tėvynės vardu lūpo
se žuvo, bet nepasidavė prie
šui. Melnikaitė ir Šeinauskas, 
Margytė ir Jacenevičius, Bori
są ir Čeponis — tai tik keletas 
šviesių vardų iš didžiulio pat
riotų sąrašo.

Karštą meilę savo gimtajam 
kraštui, jo liaudžiai Lietuvos 
komunistai parodė pokario 
metais. Jie žengė pirmutinėse 
gretose, įtvirtinant Lietuvoje 
socialistinę santvarką, kuri 
darbo žmonėms dovanojo Tė
vynę motiną. Daug komunis
tų tais rūsčiais^ metais žuvo Į nįnkauti, eina meškerioti— 
tu rankos už kolūkinės san- jo mėgstamas poilsis, 
tvarkos pergalę, laimingą Lie- Vilniuje vaikinas g y v e n a 
tu vos aito jo gyvenimą.

Tikrieji Lietuvos patriotai 
buvo, yra ir bus komunistai, 
mūsų krašto 
Tai jie didžių 
plėšė Lietuvą 
pasaulio. Tai 
socialistinį kelią. Tai jie iš
puošė Lietuvą, šiandien pasi
tinkančią sovo 25-ąsias naujo
jo gyvenimo metines. Tai jie 
labiausiai mylėjo, myli ir vi
suomet mylės savo brangųjį 
Nemuno kraštą, kuriam di
džiojoje tarybinių tautų šeimo
je prasidėjo naujos dienos ir 
atsivėrė plačios perspektyvos.

darbo žmonės, 
aukų kaina iš- 
iš kapializmo 
jie išvedė jų į

bendrabutyje ir turi daug 
! draugų.

Fizika ir slalomas
Dvidešimt penkerių metų 

Arvydas Matulionis — Vii-, 
niaus. Valstybinio universi
teto puslaidininkių fizikos 
katedros aspirantas — jau 
yra išspausdinęs mokslinių 
darbų. Jis keletą kartų da
rė pranešimus Visasąjungi
nėse fizikų konferencijose.1

Jaunystėje Arvydo tėvas 
ganė buožės galvijus, ber-

navo. Po karo šeima persi
kėlė į sostinę. Tėvas pradė
jo dirbti žemės ūkio techni
kumo šiltnamyje, Arvydas 
—mokytis. Berniukas augo 
kartu su Vilniumi. Jo aki
vaizdoje miestas kilo iš griu
vėsių, statėsi, gražėjo. Su 
draugais Arvydas bėgdavo 
žiūrėti, kaip atstatomas til
tas per Nerį. Taiš laikais jis 
dalyvavo respublikinėje jau
nųjų fizikų ir matematikų 
olimpiadoje. Domėjimasis 
tikslais mokslais paskatino 
jaunuolį stoti į Vilniaus uni
versiteto fizikos - matemati
kos fakultetą. Aktyviai da
lyvauja studentų mokslio
je draugijoje, dirba fakulte
to laboratorijose. Dabar jis 
ruošiasi ginti kandidato 
laipsnio disertaciją, skirtą 
fotoelektriniams procesams 
tirti.

Nors Arvydas labai už
siėmęs moksliniu darbu, jis 
visai nepanašus į kabineti
nį mokslininką. Jis puikus 
sportininkas, ne kartą užė
męs pirmąsias vietas uni
versiteto slalomo varžybose. 
Žiemą visus sekmadienius ; 
jis skiria slidinėjimui. Ar
vydas mėgsta pasivaikščioti 
po Vilniaus apylinkes. Jam 
ypač patinka užsukti į toli
mus kaimelius, klausytis se- . 
noviškų padavimų ir legen
dų. Jis domisi savo krašto 
istorija, užsienio kalbomis. 
Buvusio samdinio sūnus 
skaito originalius anglų kla
sikų kūrinius.

Kelias į akademiją
Rita Lavanauskienė—vie

na iš trijų tūkstančių mote
rų — žemės ūkio specialis
tų, dirbančių Lietuvos kai
me. Šiemet vasario mėnesį 
Šakių rajono moterys pa
siuntė ją į respublikos mo
terų suvažiavimą, kaip ge
riausią jauną agronomę.

—Nors aš užaugau mies
te, darbininko šeimoje,—sa
ko Rita, — dar vaikystėje 
m&n patiko terliotis su že
me. .

Ritos motina nuo tryy£ 
kos metų tarnavo turtin
guose namuose. Tokio am
žiaus Rita — jau mokyklos 
biologijos būrelio pirminin
kė, atlieka bandymus. Mer
gaitė neabejojo pasirinkda
ma profesiją, ji įstojo į že
mės ūkio technikumą. Pir
mūnę mylinčią gamtą, links- 
smą dainininkę, nuostabių 
gelsvų plaukų, merginą tech
nikume praminė “saulute.” 
Su šia pravarde Rita atva
žiavo į “Aušroš” kolūkį.

Kartą kolūkio susirinkime 
Rita pasiūlė apsėti kukurū
zais Nemuno pakrantę, ku
ri ilgai dirvonavo. Ekspe
rimentas pavyko. Lyg jau
nuolynas išaugo ir suošė ku
kurūzai ant upės kranto. 
Kolūkiečiai gavo po 500^ 
centnerių žaliosios masės Šf 
hektaro. Gabi agronome 
siunčiama mokytis į žemės 
ūkio mokyklą prie Žemdir
bystės instituto. Čia ji su
sipažino su savo busimuos 
j u vyru Stasiu Lavanaus- 
ku. Dabar Lavanauskai 
dirba drauge “Šviesos” kol
ūkyje. Rita turi savo agro
nomijos kabinetą. Šiemet 
Rita ketina stoti į Lietuvos 
Žemės ūkio akademiją.

* * *
Inžinierius, mokslininkas, 

agronome — visi trys mėgs
ta savo profesijas, energin
gi, drąsiai žvelgia į ateitį. 
Šių jaunuolių gyvenimo ke
lias panašus į kelią tūks
tančių jų bendraamžių-if 
išaugusių drauge su Lieti# 
vos respublika.

(“Komj. Tiesa”)
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Antr., birželio (June) 29, 1965

Bruožai iš Prano Pakalniškio
gyvenimo

Š. m. liepos 13 d. Clearwa
ter, Floridoje, mirė talen
tingas plunksnos darbinin
kas Pranas Paaklniškis. 
Liepos 17 d. jo palaikai bu
vo sudeginti krematoriume. 
Mums prisiuntė paties ve
lionio Prano parašytus jo 
paties autobiografinius 
bruožus, tiksliai parodan
čius jo nueitąjį kelią. Mes 
čia juos ir paduodame skai
tytojui.—Redakcija.

Mano autobiografija, tai 
tik epitapas — “gimiau, gy- 
vemu ir numirsiu.” Tai ti- 
pišl^a rankpelnio “autobio
grafija.” Aš mažai kuo 
skiriuos nuo milijoninės 
masės žmonių, dirbančių 
dirbtuvėse, fabrikuose. Vie
nas bruožas, kuris mane 
išskirtų, tai. jautri siela 
prieš skriaudas ir neteisybę. 
Tuo vadovaudamasis, kai ka
da ir šūkteliu, tai vienu, tai 
kitu visuomeniniu klausimu.

Kaip visi darbininkai, taip 
ir. aš svajojau, sapnavau, 
visų pirmiasia, kaip užtik
rinti rytojaus “duoną mū
sų.” O dainos menas, rašy
to žodžio menas ir akade
minio mokslo įsigijimas — 
paskutinėje vietoje.

Tlimiau 1908 m. gegužės 
12$ B ruki y n e, 141 North 
5th Street.

Mano tėvas — Stasys Pa
kalniškis (Mykolo sūnus iš 
Mažeikiškių, Ukmergės ra
jono) užsiimdinėjo siuvėjo 
amatu. Bruklyne jis dirbo 
ir gyveno apie 10 metų.

Mama (Elena Ražanaus- 
kaitė, iš Padvariškių, Aly
taus rajono) susipažino su 
St. Pakalniškiu ir susituokė 
Bruklyne.

Tėvas labai mylėjo tėviš
kę. Dažnai tyčiodavosi iš 
amerikinės baltos duonos, 
vadindamas ją šiaudine. 
1913 m. visa mūsų šeima 
vyko aplankyti tėviškės (ne
atsilikau nė aš).

besisvečiuojant tėviškėje, 
išdilo pirmasis pasaulinis 
karas ir 1914 metais jis 
mus užklupo Lietuvoje. Ten 
ir pergyvenau visą pabaisą. 
Tėvas pasų ne atnaujino, 
o gal ir nenorėjo atnaujinti. 
Įsigijo dvidešimt dešimtinių 
žemės Pavytinio kaime ir 
ten apsigyveno. Ten pra
leidau ir vaikystės dienas— 
nuo 1914 iki 1926.

Lankiau Kulniškių pradi
nę mokyklą tris žiemas. Vie
ną žiemą praleidau Galvonų 
progimnazijoj.

Būdamas vyriausiu sūnu
mi šeimoje, turėjau dirbti 
laukų ir namų ruošą. Tėvas 
bernų nesamdė. Tad nuo 
pat mažens teko arti dirvas, 
piauti šieną, kirsti rugius, 

W naktimis ganyti arklius. 
Atilsiui laiko mažai tekda-

Mūsų šeimą sudarė devy
netas vaikų, su tėvais — 
vienuolika “asabų.” Ba
dant netekdavo, bet rankpi
nigių ir šiaip jau prašmat
nybių neturėjome.

Apsisvarstęs, kad 20 de
šimtinių skaldyti į penkias 
dalis nesudaro “koncerto,” 
nusprendžiau grįžti į Ame
riką. 1926 metų gruodžio 26 
d. apleidau Lietuvą ir 1927 
m. pradžioje atsidūriau De
troite, Michigane.

Atvykau pačiu blogiausiu 
laiku, smarkiai gilėjant ir 
vystantis depresijai. Be kal- 

r 1 Mos, be jokio amato, be tur
tingųjų dėdžių ir tetų, teko 
ragaut šalto ir šilto.

Ieškodamas darbo, atvy-
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psi. 3

kau į Newark, N. J. Iš ten 
į Elizabethport, N. J., iš ten 
į Maine valstijos miškus. O 
po to patekau į Great Neck, 
N. Y. Čia mokiausi auto 
dažymo amato, paskui—mė
sininko amato, pas Bukaus
ką, ir dirbau kas papuolė po 
ranka, prie namų statybos 
(pas Petrauską).

Elizabethporte gyvenda- 
priklausiau bažnyti- 
chorui, kuriam vado- 
prof. Juozas Žilevi- 

Jis pamokė kiek tiek

vau periodinėje spaudoje 
pasirodžiusius eilėraščius.

Atskiru leidiniu išėjo tik 
viena eilėraščių knygutė— 
“Dingus rožytė,” kurią iš
leido “Laisvė” 1939 m. Po 
eilėraščiais ir sakmėmis pa- 
sirašinėjau įvairiaip: Pra
nas, Pranulis, Pjautuvas, 
Frank Kartus, Andrėnas 
(paskutinįjį užmirškime).

mas 
n i am 
vavo 
čius. 
muzikos, skambinti fortepi
joną.

Apsistojęs Great Necke ir 
turėdamas geresnį užsiėmi
mą, su vietinių draugų pa
galba suorganizavome Pir
myn chorą. Pradėjau juos ’ 
lavinti dainuoti. Gaudavau 
du dolerius už pamoką, čia 
susipažinau su Pranu Abe- 
ku (Akelaičiu), kuris nepo- 
ilgo vyko “Laisvėn” dirbti 
ir man ten įprašė darbą ze- 
ceriu mokytis. Tai berods 
buvo 1931 metai.

Raidžių rinkimo amato 
mokė J. Valatka, nes, Stil- 
sonui ir kitiems raidžių rin
kėjams pasitraukus, būtinai 
reikėjo toj šakoj prasisiek
ti, kad galima būtų išleisti 
laikraštį. j

1932 m. gruodžio mėn. ve
džiau Adelę Zablackaitę 
(Jurgio ir Antaninos Zab- 
lackų dukrą), kuri tuomet 
dirbo “Laisvės” knygvede.

Apie tą patį laikotarpį 
įsijungiau į Bruklyno Aido 
chorą, Literatūros Draugi
ją, į dramos ratelį. O pas
kui— į Lietuvių Meno Są
jungos Centro darbą, — bu
vau jos sekretoriumi (bene 
bus apie 1936 m.)

Lietuvių Literatūros 
Centro Komiteto pirminin
ku buvau 1940 metais. Pa
rašiau straipsnį “Šviesoje”: 
“Mūsų kova už laisvą Lietu
vą.”

“Laisvėje” gerų patarimų 
gaudavau iš rašytojo R. Mi- 
zaros ir V. Tauro. Mizara 
ragino mane rašyti trumpus 
apsakymus, nurodė skaity
tiną literatūrą. O J. Bar- 
kus mokė kalbos, gramati
kos, nes jam tekdavo skai
tyti korektūras. Dominin- 
D. šolomskas siūlė Nekra- 
sovą, Puškiną, ragino moky
tis rusų kalbos, kad galė
čiau su Puškino originalais 
susipažinti.

Įsivėlęs į organizacinę 
veiklą, taip sakant, joje pa
skendau. Ir tiesioginiam 
mokslui laiko nebeliko. Or
ganizacijos ir jų posėdžiai 
jį sunaudojo ir dar neuž
tekdavo. Nors labai troš
kau įsiprašyti į vakarinę 
mokyklą, mokytis anglų 
kalbos, bet negalima buvo 
išlikti iš darbo, nes vaka
rais rinkdavau raides. Ang
lų kalbą teko mokytis be 
“tūtorių.” ' 7

“Laisvėje” dirbdamas ir 
pradėjau rašyti pasakėčias: 
“Jis atsikels,” “Du stebuk
lu,” “Niekas neturi žinoti,” 
“Laikas,” “Dešimtadalis,” 
“Mokslas,” “Jokūbas,” “Ne
grįžo,” “Gaisras” ir “Grabo- 
riaus paslaptys” (pastaroji 
tilpo “Liaudies Balse” 1940, 
o kitos—“Laisvėje” ir “švie
soje”).

Tauras ragino prie eilėda
ros. Jis dažnai man skaity
davo kai kuriuos eilėraščius 
ir vieną savųjų—“Berželis.” 
Eilėdaros šiek tiek mokiausi 
iš amerikoniškų vadovėlių. 
Dažnai skaitydavau Janonį, 
Maironį ir godžiai skaityda-

Trijose vienmetėse respublikose 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Trys Pabaltijo respubli
kos — Lietuva, Latvija, Es
tija —- šiemet pažymi Tary
bų valdžios dvidešimtpenk- 
metį. Kokiais laimėjimais 
ir kokiomis darbo dovano
mis šios respublikos sutin- 

?Antrajam pasauliniam ka- ^a sav0 Jubiliejinę šventę
rui kilus, pasitra u k i a u iš 
“Laisvės” ir nuėjau dirbti į 
Sperry Gyroscope grąžtų 
skyrių. Ten išdirbau apie 
ketverius metus. Tuo laiko
tarpiu dirbdavau naktimis tų jis dalyvauja Estijos dai- 
—nuo 11 iki 7 ryto, o vaka-j'nų šventėse. Dabar jis pen- 
rais lankiau Bruklyno Tech- sininkas ir dainuoja Valgos 

kultūros namų chore. Se-

ESTIJA
Dainuoja tūkstančiai

Aleksandrui Piuvi — 80 
metų. Jau šešiasdešimt me-

rais lankiau Bruklyno Tech
nikos High School. Mokiau
si technikinės braižybos ir nasis entuziastas dalyvaus 
mašinisto amato. Karui pa- ir šių metų dainų šventėje, 
sibaigus, grįžau “Laisvėn” skirtoje Tarybų Estijos dvi- 
ir dar metus išdirbau. | dešim t penktosioms meti-

1934 m. išvykau Floridon. i n .
Gavau raidžių 'rinkėjo dar-, 
bą “Clearwater Sun” spaus
tuvėje.

Čia nauji žmonės, nauji 
papročiai. Kol įsikūrėme, 
kol susitvarkėme, kol dukrą 
išauklėjome, praūžė-prašvil- 
pė apie 16 brangių metelių, 
kurių bėgyje apie literatū
rą nebuvo laiko nė pagalvo
ti.

Kol dirbu spaustuvėje, 
nieko didesnio neplanuoju 
sukurti, nes nėra pakanka
mai nei laiko, nei pajėgų. 
Planų yra daug, laiko—ma
žai. Spėlioti atsisakau.

Pereitą žiemą, atitrūkęs 
nuo kasdieninių “marnas- 
čių,” parašiau “Džei Ef 
Kei” (eulogiją), “Jonui Kaš- 
kaičiui” (raudą), “Nepažįs
tamam,” “Keturi Kapai,” 
“Tvoros ir sienos,” “Kuklus! 
prašymas,” “Valio, geriems 
tėvukams,” ir trumputį ei
lėraštį “Medžiai ir šalnos.” 
Visi tilpo “Laisvėje” ir 
“Šviesoje,” išskiriant pasku
tinius du.

PRIEDAS
Šitą visą painiavą reiktų 

padalyti sekamai:
Pamatiniai: spaus t u v ė s 

darbininkas—raidžių rinkė
jas (zeceris), muzikoj, dai
noj, teatre ir literatūroj— 
mėgėjas.

Dainą mėgau nuo pat vai
kystės ir Lietuvoje būdamas 
priklausiau Gelvonų bažny
tiniame chore iki išvykau 
Amerikon. Čia atvykęs pri
klausiau Elizabethporto lie
tuvių bažnytiniam chorui. 
Miko Petrausko “Konsilium 
Fakultatis” pastatymui 
buvo susikūrusi dainorių 
grupė, prie kurios ir aš pri
sijungiau ir padėjau tą vei
kalą suvaidinti berods 1928 
metais.

Su Elizabethporto pažan
giečiais vaidinau “Amerika 
pirty.” Tuomet ir įsirašiau 
j jų, Lietuvių pažangųjį 
klubą. Jų tarpe buvo Sera
lis, Taras, Krasauskas ir vi
sa eilė labai žvalių bernio- ■ 
kų, kurie vakarais turėdavo 
diskusijas vietiniais -ir pa
sauliniais klausimais. Čia 
ir pradėjau sąmonėti, atsi
joti grūdus nuo pelų.

Bruklyne mokiausi dainos 
ir muzikos meno pas Br. 
Šalinai tę. Jos vadovybėje 
padėjau suvaidinti “Sparta
ką,” Bacho “Kovos kanta
tą,” “Karnevilo varpus” ir 
visą eilę kitų operečių ir 
veikalų. Priklausiau miš
riam sekstetui, vadovavau 
Pirmyn chorui ir Bruklyno 
Aido choro vyrų grupei.

skirtoje Tarybų Estijos dvi-

du plačius tiltus. Siekiant 
sumažinti autotransporto 
srautą, bus nutiestos aplin
kinės magistralės.

Naujas maniežas
Rygoje statomas didžiau

sias resp u b 1 i k o j e sporto 
įrenginys-maniežas. Pasta
tas bus atiduotas naudoti 
iki Tarybų Latvijos 25-me
čio. Manieže įrengiamos 
patalpos sportininkams ir 
didžiulė sporto salė pen
kiems tūkstančiams žiūro
vų.

LIETUVA
Milijonas skaitytojų

1939 metais Lietuvos bib
liotekas (jų buvo 160) lankė 
apie 15 tūkstančių skaityto
jų. Palyginkime. Dabar 
vien Respublikinė biblioteka
Vilniuje turi daugiau kaip.čiams, padaugėjo ir pagy-

BALTIMORE, MI)
Iš džiaugsmingo pikniko
Baltimorės Literatūros 

Draugijos 25 kuopa surengė 
birželio 20 dieną “Laisvės” 
naudai pikniką.

Šį kartą, susidėjusiomis 
gyvenimo aplinkybėmis, va
žiavome busu, kurį suorga
nizavo filadelfiečiai. Busas 
buvo su visais patogumais, 
pilnas pasažierių. Visų ke
liauninkų nuotaika kuo pui
kiausia. Visų ūpas pakilęs. 
Visi linksmi. Visi džiaugia
si,. Prie pašnekėsiu, prie 
vašių ir prie linksmų dai
nelių — už trijų valandų 
privažiavome prie pikniko 
daržo. Čia mus pasitinka 
prie vartų draugai Balsys 
ir Stanys. Darže matėsi apie 
20 automobilių. Piknikierių 
buvo gražus būrys, bet jis, 
įžengus į daržą filadelfie-Tokių dainos mylėtojų 

daug. Ir viso dainų šven
tėje šiemet dalyvaus 31,000 
saviveiklininkų.

Estijos skalūnai
Pagrindinis Estijos gam

tos turtas — skalūnai. Pa
gal degančių skalūnų atsar
gas Estija užima vieną pir
mųjų vietų pasaulyje. Paly
ginti su ikikariniais 1939 
metais skalūnų gavyba iš
augo 12 kartų. Dabar iš 
jų gaminama žymiai dau
giau produkcijos, negu anks
čiau. Baseino centre Kocht- 
la Jarvėje įsteigtas skalūnų 
mokslinio tyrimo institutas.

Dekoratyvinis stiklas
Respublikos statybinės in

dustrijos specialistai “Jar- 
1 vakandi Techasedo” kombi- 
| nate įrengė mechanizuotą 
linją, kuri gamina raštuotą 
stiklą. Šis stiklas naudoja
mas pastatų apdailai.

Tarybų Estijos 25-mečio 
išvakarėse raštuotą dekora
tyvinį stiklą kombinatas 
pradės gaminti masiškai. 
Toks stiklas šalyje gamina
mas pirmą kartą.

Trigubai daugiau žuvies
Viena pagrindinių Estijos 

pramonės šakų yra žvejyba. 
Respublikoje yra 81 žvejų 
kolūkis. Specialus Estijos 
laivynas žvejoja silkes Šiau
rės Atlante, prie Kanados, 
Afrikos ir Pietų Amerikos 
krantų. Dabar žuvies su
gaunama trigubai daugiau, 
negu ikikariniais laikais.

25 tūkstančius skaitytojų, o 
knygų joje — aštuonis kar
tus daugiau, negu buvo 1939 
metais visose Lietuvos vie
šosiose bibliotekose. Iš viso 
dabar respublikoje yra apie 
septynis tūkstančius biblio
tekų. Vien valstybinėse bib
liotekose pastoviai skaito 
daugiau kaip milijonas žmo
nių.

Naujas žvejybinis 
traleris-šaldytuvas

Lietuvos žvejybinis laivy
nas gavo naują didįjį žve
jybos tralerį-šaldytuvą. Jį 
respublikos žvejams pirma 
laiko pastatė Klaipėdos Bal
tijos laivų statyklos garbei. 
Laivas pavadintas Juozo 
Greifenbergerio vardu.

Dabar Lietuvos žvejybi- susitikimai darbininkiško 
niame laivyne yra dešimt judėjimo' veikėjų. Čia jie 
tokio tipo laivų. , vieni kitiems paspaudė įro-

letarišką ranką. Čia tesėsi 
jų širdingi pasikalbėjimai

vėjo.
Šis piknikas buvo vienas 

iš puikiausių ir pavyzdin
giausių. Oras buvo ideališ
kas pažangiečių sąskry
džiui. Saulė skaisčiai šildė. 
Sėdėdami poį medžiu, prie 
žaliuojančios ♦žolės, visi vai
šinosi, visi linksminosi. Da
lyvių tarpe viešpatavo drau
giška dvasia. Panšnekėsiai, 
susitikimai vienų su kitais, 
naujos pažintys. Visi links
mi, visi džiaugiasi. Visi jau
tėsi kaip vienos šeimynos 
nariai. Visi patenkinti bal- 
timoriečių patarnavimu ir 
gaspadinių pagamintais val
giais.

Čia lietuviai pažangiečiai 
maloniai ir linksmai pralei
do laiką. Čia atsinaujino

LATVIJA
Liaudies ūkiui—40,000 

specialistų
Buržuazinėje Latvioje bu

vo tik trys aukštosios mo
kyklos. Jose mokėsi apie 
dešimt tūkstančių žmonių. 
Šiuo metu tiek studentų 
mokosi vien Rygos politech
nikos institute, kuris ruošia 
trisdešimties spec i a 1 y b i ų 
darbuotojus.

Iš viso Tarybų Latvijoje 
yra dešimt aukštųjų mokyk
lų, kuriose mokosi apie 30 
tūkstančių studentų. Per 
visus pokario metus respub
likos aukštosios mokyklos 
išleido 40 tūkstančių jaunų
jų specialistų.

Antroji Rygos jaunystė
Patvirtintas generalinis 

Rygos vystymo planas. Gy
venamųjų namų statybos 
problema numatoma iš
spręsti, pirmiausia statant 
namus p a 1 ei Dauguvos 
krantus ir griaunant senus 
pastatus centre.

Įvairaus aukščio nauji na
mai nepažeis architektūri
nio miesto veido. Bus re
konstruoti jūros prekybos 

žeminiuose traukiniuo s e ir žvejybos uostai. Per Dau- 
sumažėjo kriminalystės. i ..........

New Yorkas. — Kada 
daugiau pastatė policinin
kų, tai pereitąjį mėnesį po-

guvų numatoma nutiesti dar

tokio tipo laivų.
Gyvas žemaitės žodis

—Yra žmonių, kurių šlovė apie pasaulinę’padėti? Čia . .
metams slenkant ne tik ne- jie turėjo progą atidengti aaTu? met£ 
mažėja, bet auga ir sklinda I ' "
vis plačiau. Prie tokių žmo
nių priklauso ir Žemaitė, — 
kalbėjo rašytojas A. Venc
lova Vilniuje įvykusiame iš
kilmingame Žemaitės 120- 
ųjų gimimo metinių minėji
me.

Plačiai paminėjo respub
likos darbo žmonės savo 
įžymiosios rašytojos jubilie
jų. Džiuginėnų kaime, Tel
šių rajone, kur 1864-5 me
tais gyveno Žemaitė, iškil
mingai atidengta memoria
linė lenta. Kelmės rajono 
Žemaitės vardo kolūkis ju
biliejaus proga įsteigė kas
metinę Žemaitės vardo pre
miją už geriausią apsakymą 
kaimo tematika.

“Čia buvusioje sodyboje 
1884-1900 metais gyveno ir 
kūrė lietuvių literatūros 
klasikė Julija Žymantienė- 
Žemaitė.” Šie žodžiai para
šyti ant paminklinio ak
mens, kuris atidengtas Uš
nėnuose.

Į Bukantę — nuošalų Že
maitijos kaimą — suplaukė 
žmonės ne tik iš Plungės, 
kaimyninių Telšių, Kelmės 
rajonų, bet ir iš visos Lie
tuvos, iš Ignalinos, Vievio, 
Vilniaus. Visi jie atvažiavo 
čia pagerbti Žemaitės atmi
nimo, aplankyti jos gimta
jame name atidaromo me
morialinio muziejaus. Prie 
namo v pritvirtinama memo
rialinė lenta. Joje žodžiai:

Lietuvių literatūros 
klasikės žemaitės 

(1845-1921) 
gimtinė

Muziejaus kambariuose— 
daugiau kaip 200 nuotrau
kų, knygų, Žemaitės 'rank
raščių, paveikslų, graviūrų, 
pasakojančių apie rašytojos 
gyvenimą ir kūrybą. Prie

'draugiškumą, nes su visais 
kalbėjosi, dalijosi mintimis 
ir atrodė kaip ir visi kiti 
piknikieriai. Jo žmonelė Ma
rytė pnašiai elgėsi.

Pavakarėje pravesta ge
ra programa. Pirmininkavo 
Jennie Stanienė.

Prie garsiakalbio patar
navo Benediktas Banis iš 
Cherry Hill, N. J.

Grupė finių moterų daini
ninkių puikiai sudainavo 
keletą dainų.

Vytautas Zenkevičius pa
sveikino pikniko dalyvius. 
Tą patį padarė ir Marytė 
Zenkevičienė.

Programa nebuvo ilga, bet 
gera.

Užsibaigus programai, vi
sų ūpas buvo pakilęs. Visi 
džiaugėsi, kad turi progą 
dalyvauti garbingoj sueigoj. 
Visi patenkinti.

Filadelfiečiai apie i d o m e 
pikniką 7 vai. ir už 3 va
landų pasiekėme Girard ir 4 
gatvę.

Didelė garbė priklauso 
baltimoriečiams, ir dalis gar
bės filadelfiečiams, kad taip 
gausiai pikniką parėmė.

Jei tokia harmonija ir 
draugiškumo dvasia gyvuos 
ir toliau, tai mūsų piknikai 
bus vykdomi dar per dau
gelį metų.

Lai visi keliai veda 
pas Katinius

Filadelfijos Literatūros 
Draugijos 10 kuopa rengia 
pikniką šeštadienį, liepos 3 
d. gražiame Katinių darže. 
(Kelrodis telpa skelbime.) 
Eastonas labai lenva pasiek
ti iš visų pusių.

Šie metai mums visiems 
pažangiečiams yra brangūs, 
nes tai yra LLD auksinio 
jubiliejaus metai. Turime 
rūpintis, kad ji gyvuotų dar

savo šiltą širdį, matydami 
draugą Bimbą ir gausiai 
paremdami mūsų “Laisvę.” 
ši sueiga parodė, kad mes 
savo protu ir jausmais ne
pasiduodame ir jaunuo-į 
liams, nežiūrint kad metų 
našta mūsų pečius slegia.

Čai teko susitikti su drau
gais Zambusevičiais ir Vil
činsku iš Readingo.

Čia teko paspausti ranką 
Lipčiui, Šlajumi ir Dudonams 
iš Chesterio. į

Čia teko paspausti ranką 
inžinieriui Gabrėnui ir Sma- 
lenskui iš Floridos.

Čia susitikau baltimorie- 
čio draugo Paserskio brolį 
iš Argentinos, kuris atsilan
kė pas jį pasisvečiuoti. 
Tarp piknikierių per visą 
diena maišėsi Vytautas Zen
kevičius, antrasis Tarybų 
Sąjungos Ambasados sėkre- 
torius. Šiame piknike jis 
parodė savo paprastumą ir

Liepos 3čios dienos pikni
ke pas Katinius draugė Ra
manauskienė, kartu su ki
tomis draugėmis, mūsų pa
rengimų gaspadinėmis, ge
rai pavalgydins, pavaišins 

’visus piknikierių s. Visi 
džiaugsimės atvažiavę pas 
Katinius.

J. A. Bekampis

rašytojos gimtojo namo iš
kilmių dalyviai pasodino 
jauną liepaitę, simbolizuo
jančią didžią Lietuvos dar
bo žmonių meilę Žemaitei.

Literatūros vakaras Kau
ne. Žemaitei skirtų liaudies 
meistrų darbų paroda Klai
pėdoje. Vakaras-koncertas 
Vilniaus Aktorių namuose. 
Paroda Respublikinėje bib
liotekoje. Vakaras-minėji- 
mas Šakių rajono Lenino 
vardo kolūkyje, Naujojoje 
Akmenėje, Užventyje, Šiau
liuose ... Neįmanoma su
minėti visų literatūros va
karų, koncertų, parodų, 
įvykusių mūsų miestuose ir 
kaimuose Žemaitės dekados 
dienomis.

Visuose Tarybų Lietuvos 
kampeliuose gyvas žemaitės 
žodis. Gyvi jos kūriniai.

Philadelphia, Pa.
Pakvietimas į Eastono ir 

Philadelphijos pikniką 
šeštadienį, liepos 3 dieną, 

Ratinis Grove darže, įvyks 
Philadelphijos ir Eastono 
bendras piknikas. Vieta la
bai graži. Prašome lietu
vius iš visos plačios apylin
kės atsilankyti. . •.

Bronė Ramanauskienė 
gamina skaniausių valgių, 
kurie bus nuvežti į pikniką. 
Atvykite anksti, nes pikni
kas prasidės nuo 10 vai. ry
to. Yra vietos ir žaidynėms. 
Iki pasimatymo!

Atitaisymas klaidos
Gerbiama Redakcija:

Malonėkite atitaisyti šią 
korektūros klaidą:

“Laisvės” š. m. birželio 22 
dienos laidoje mano straips
nyje “Apie Amerikos lietu
vius beletristus” išspausdin-* 
ta, būk rašytojas K. Genys, 
be kitų slapyvardžių, pasi
rašinėjo ir žemutis Svyrū
nėlis, o turėtų būti—žemu
tis Svyruoklis.

Svyrūnėlio slapyvardžiu 
seniau pasirašinėjo kiti du 
rašytojai: J. Svyrūnėlio—J.’ 
Vireliūnas, o R. Svyrūnėlio 
VI. Raila.

Mislinčius '



Rašo 
studentas W. Toerneris

Paaiškinimas
Šitą įdomų straipsnį apie 

Lietuvos jaunimą perspaus
diname iš “Tėvynės Balso,” 
o “Tėvynės Balsas” jį įdėjo 
su tokia pastaba:

“šio straipsnio autorius Volf
gangas Toerneris yra gimęs 
1938 m. Karaliaučiuje. Poka
rio metais pateko į Lietuvą, 
kur 1947 metais, mirus mo
tinai, vokiečių berniukas buvo 
įsūnytas šiaulietės L. Krilavi- 
čienės. Dirbo Šiauliuose dar
bininku, po to studijavo uni
versitete vokiečių kalbą ir li
teratūrą. Sužinojęs, kad jo bo
butė ir sesuo gyvena Rekling- 
hauzene (Vakarų Vokietija), 
1962 metais išvyko pas gimi
nes.

Straipsnį persispausdiname 
iš Londone leidžiamo “Euro
pos lietuvio.” Nors jame ne
išvengta kai kurių klaidų ir 
netikslumų (pv., aukštosiose 
mokyklose mokslas trunka ne 
3, bet 4-6 metus ir pan.), ta
čiau apskritai straipsnį auto
rius stengėsi rašyti sąžiningai, 
objektyviai.” s

APSKRITAI kalbant apie 
studentų gyvenimą Lietuvo
je man norėtųsi trumpai nu
brėžti tą kelią, kurį Lietu
vos jaunuoliui tenka nueiti, 
kol jis pasiekia aukštosios 
mokyklos suolą.

Kiekivenas vaikas Lietu
voje ir apskritai Tarybų 
Sąjungoje, sulaukęs 7 metų 
amžiaus, privalo lankyti
mokyklą iki 15 metų. Tė
vai, vienokiu ar kitokiu bū
du t rukdą , vaikui lankyti 
mokyklą, yra baudžiami pi
niginėmis baudomis. Mo
kyklos yra pradinės, aštuon
metės ir pilnos vidurinės, 
kuriose mokslas iš viso trun
ka vienuolika metų. Tokio
je vidurinėje mokykloje 
mokslo metai prasideda 
rugsėjo 1 d. ir baigiasi pir
momis birželio dienomis. 
Mokslo metų eigoje norma
liose vidurinėse mokyklose 
mokiniai turi žiemos ir pa
vasario atostogas. Žiemos 
atostogos prasideda pačio
mis paskutinėmis gruodžio 
dienomis ir tęsiasi paprastai 
iki sausio 12-13 dienų.

Pavasario atostogų laikas 
prasideda taip pat paskuti
nėmis kovo mėnesio dieno
mis ir trunka 14-15 dienų. 
Vasaros atostogų metu mo
kiniai yra visiškai laisvi. 
Įvairiose Lietuvos vietose 
ruošiamos pionierių stovyk
los, kuriose vaikai už nedi
delį atlyginimą gali praleis
ti laiką. Sovyklos ruošiamos 
ir prie mokyklų mieste va
sarai pasilikusiems mokslei
viams. Čia mokiniai gali 
sportuoti ir, prižiūrimi mo
kytojų, daro išvykas į įvai
rias respublikos vietas.

Apie mokslą
Mokslo metu mokyklos 

dirba daugiausia dviem, o 
kartais ir trim pamainom. 
Bet paskutiniu laiku sten
giamasi prieiti prie to, kad 
mokyklos dirbtų tik viena 
pamaina ir kad mokiniai čia 
pat, mokykloje prižiūrimi 
mokytojų, galėtų ruošti pa
mokas, gaudami mokyklos 
valgykloje papigintus pie
tus.

Apskritai pastaruoju me
tu labai sustiprintas chemi
jos bei tiksliųjų mokslų dės
tymas mokyklose, nors krei
kiamas dėmesys ir į kalbas. 
Lietuvos vidurinėse mokyk
lose, be lietuvių kalbos, mo
kiniai jau nuo antros pra
dinės mokyklos klasės mo
kosi rusiškai, o nuo penk-

Studentų gyvenimas ir mokslas 
šiandieninėj e Lietuvoje

Taigi tokiais 'keliais jau
nimas Lietuvoje ateina į 
aukštąsias mokyklas. Šiuo

tos klasės prasideda viena 
užsienio kalba. Arba ang
lų, arba vokiečių ir retokai 
prancūzų kalbos. Iš istori
jų mokykloje dėstoma TSRS 
istorija, iš kurios mokiniai 
ir egzaminuojami brandos 
atestatui; Lietuvos istorija, 
viduramžių istorija, seno
vės, naujųjų amžių ir nau
jausių amžių istorijos. Be 
lietuviškosios ir rusų litera
tūros, trumpai praeinama ir 
Vakarų Europos klasikų li
teratūra. Mokyklose veikia 
paprastai daug būrelių, 
kaip: liaudies šokių, dra
mos, dūdų orkestro, jaunų
jų fizikų, chemikų, sklandy
mo ir t. t.

Mokyklos
1959-1960 metais Lietuvo

je veikė 662 vidurinės ir 909 
aštuonmetės mokyklos, ku
riose mokėsi 440,000 moks
leivių, ir 32 internatai su 
daugiau kaip 440,000 moks
leivių. Dabar iškeltas klausi
mas dėl užsienio kalbų mo
kymo sustiprinimo viduri
nė mokyklose. Todėl buvo 
įrengta keletas . mokyklų, 
kaip antai Vilniaus- Salo
mėjos Nėries vidurinė mo
kykla, kuriose mokiniai jau 
nuo pradinės mokyklos per 
visus 11 metų kai kuriuos 
dalykus klauso svetima kal
ba. Buvo įrengti netgi vai
kų darželiai, kuriuose ' su

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ POETŲ BALSAI
Literatūrinis kampelis KAPEIKOS

Šiaulių rajono mokslinės-ateistinės 
propagandos taryba šių metų pradžioje 
paskelbė ateistinį literatūrinį konkursą, 
skirtą Tarybų Lietuvos 25-čiui. Buvo 
prisiųsta daugiau kaip 45 poezijos ir 
prozos kūrinėliai. Jų autoriai — aštuon
mečių ir vidurinių mokyklų moksleiviai, 
kolūkiečiai, darbininkai, tarnautojai, mo
kytojai, medicinos darbuotojai, žurnalis
tai, pensininkai, namų šeimininkės. Žiuri 
komisija paskyrė geriausiems kūriniams 
premijas, o dabar taryba savo jėgomis 
ruošiasi išleisti lidinėlį “Leiskite pasisa
kyti.”

Siunčiu keletą eilėraščių “Laisvei.” 
Manau, įdomu bus jos skaitytojams lais
valaikiui.

Antanas Martinionis

Šventoriuje gluosniai parimę,
Sukrypę į gotiką remias;
Šventoriuje gieda, užkimę,
Prie vartų girtuokliai ir senės.

Giesmelę užtraukia jie trankią, 
Žaizdas “pasidaro,” jei reikia— 
Ir tiesia “suluošintą” ranką 
Prie mano močiutės kapeikų.

Ji pensijos gautą dalelę
Atsinešė čia į bažnyčią—
Šventieji sužiuro išbalę,
Altoriuje spraksi grabnyčia...

Močiutė suklupus ant kelių— 
Dievuliui net pažada širdį— 
Bet kunigo žvangant lėkštelę 
Ji savo pašonėje girdi.

Vėl mena pamokslą ji tvankų:
“Aukokit bažnyčiai, nes reikia...”
Ir tiesiasi kunigo ranka
Prie mano močiutės kapeikų.MIŠIŲ BAIGA

. ..r-' r r.t. jt?~ a
Tyli bažnyčių pakreigės,
Tyli varpai ir bokštai,— 
Mišios senokai man baigės, 
Grįžti atgal netrokštu.

“Brangios sesutės ir broliai!
Viešpats girdi ir mato...” 
Kunigas melą lig šiolei 
Barsto čia be sarmatos.

Kunigas primena lėlę,
Kunigas lyg artistas.
Ranką į dangų pakėlęs
Ima dolerius už Kristų.

Nuo išdidžios klebonijos, 
Dievo tarnų pilaitės, 
Po atlaidų atvilnija 
Giesmės, vynu įkaitę.

Tyli bažnyčių pakraigės,
Tyli varpai ir bokštai,—
Mišios senokai man baigės, 
Grįžti atgal netrokštu.

A. Budzinskas, studentas

Kapeikos vilioja, masina— 
Pirks kunigas lengvą mašiną, 
Į dangų keliaus jis ramus, 
Palikęs mūrinius namus.

S. Boreikaitė, tarnautoja

LENKIAMĖS TIK KNYGAI
Pakelėj kryželis kreivas, 
Lyg karšinčius koks paniuręs. 
Pats jis nulenkia praeiviams 
Samanotąją kepurę.

x Sužaliavusiam takely 
Gab sulinks kokia senutė. 
Mums per mišką stogą kelia 
Mokykla—antra močiutė.

Šiandien lenkiasi tik knygai
Mūs šviesi, žvali vaikystė, 
Kad namai ir vagos lygios 
Komunistiškai pražystų.

S. Kazlauskaite, moksleivė

TESTAMENTAS
Aš—nuodėmingas!
Man neduosit rojaus—
Paliksiu Žemėj— 
Su širdimi visa.
Klausysiuos godžiai,
Kaip gėlė rasoja,
Kaip byra soduos nokstanti kruša.

Klausysiuos aš,
Kaip vakarais į kluoną
Girgždens vežimai, sunkiai pakrauti, 
Ir kuls gyviesiems
Sunkią, kvapią duoną 
Mano delnai— 
Arimais suarti...

Viršum manęs—
Bildės pirmi griaustiniai,
Atvers žibutės mėlynas akis,
Čia, pHe manęs,
Jaunystę apkabinęs,
Liks kažkieno
Pirmasis bučinys...

O aušros kils, 
Gyvenimui po kojų 
Palies dainų ir šypsenų, upes...
—Neleiskit, žmonės!
Niekam šito rojaus,

Apglėbus kryžiais, 
Pasakon išnešti...

E. Skerstonas, mokytojas

vaikais valandomis buvo 
žaidžiama, kalbant tik ang
liškai arba vokiškai.

Pastaruoju metu didelį 
vaidmenį pradėjo vaidinti 
vakarinės, pamaininės ir ne-lp0 juos sėkmingai išlai- 
akivaizdinės vidurinės m°", kius> priėmimo komisija, 
kyklos. Jas lankydamas, kurį sudaroma fakultetuo- 
jaunimas dirba arba įmonė- se> nusprendžia, ar mokinys 
se, arba įstaigose. Lanky- priimamas. Į aukštąsias mo
damas tokią mokyklą, jau- kyklas priimami tiek kom- 
nuolis ar mergina iš darbo- jaunuoliai, tiek ne komjau- 
vietės. gauna daug lengva- ■ nuoliai. 80-85 procentai visų 
tų: jai arba jam reikia dirb- jaunuolių gauna stipendijas, 
ti tik 6 valandas, o, atlygi- 0 apje 59 procentų aprūpi
nimą jam sumoka už^8_arba nami bendrabučiais. Stipen- 
7 darbo valandas, žiūrint, Į ūijos dydis humanitarinėse 
kaip darbovietė dirba_; be aukštose mokyklose pirma- 
to, jis gali savaitės bėgyje me kurse yra 22 rubliai, o 
pasiimti vieną laisvą dieną, techninėse — apie 28 rub- 
už kurią įmonės jam sumo- ]įug mėnesiui. Vienas kur- 
ka 50 procentų vidutinio jo (stas turi 2 semestrus, o se- 
dienos uždarbio, vasarą toks mestro pabaigoje laikomos 
jaunuolis iš įmonės visada įskaitos ir egzaminai.

kaip darbovietė dirba;

gaus kelionpinigius į vieti
nius kurortus, už kuriuos 
įmonė sumoka % kainos, o 
baigiant vidurinę mokyklą 
ir laikant egzaminus bran
dos atestatui, įmonė jam iš
skiria, be jam priklausomų, 
dar 21 diena 100 procentų 
apmokamų atostogų, o bai
giant aštuonmetę mokyklą 
—15 dienų atostogų. Ir ap
skritai jaunimas įmonėse 
yra labai raginamas tęsti 
mokslą mokylose, o mokan
tis įmonė privalo sekti jo 
pažangumą moksle.

Į aukštąsias mokyklas

aukštųjų mokyklų, kuriose 
1962 -1963 mokslo metais 
mokėsi apie 30,000 studen
tų. Norint patekti į aukštą
ją mokyklą, reikia išlaikyti 
stojamuosius egzaminus, o

Semestro pabaigoje, labai 
gerai išlaikius egzaminus, 
stipendija padidėja 25 proc„ 
o toliau kiekviename kurse 
prisideda prie jos apie 2 
rubliai. Paskaitų ir visų 
užsiėmimų lankymas yra 
privalomas, ir už šios tai
syklės laužymą dekanas ga
li studentą nubausti, vie
nam mėnesiui nutraukda
mas jam stipendiją. Jei 
studentas aprūpintas bend
rabučiu, tai jis moka per 
mėnesį už gyvenamą plotą 
IV2 rublio. Tie pinigai—ir

už šviesą, dujas, ir už pa
talynės keitimą. Kiekvie
name kambaryje gyvena 
nuo 2 iki 6-7 žmonių, bet 
bendrabučiai paprastai turi 
patalpas, kuriose studentas 
gali rubštis paskaitoms.

Iš likusių 50 procentų, ku
rie neturėjo laimės gauti 
bendrabučio, dar apie 20-25 
proc. gauna' iš aukštosios 
mokyklos butpinigius — 3 
rublius per mėnesį, bet už 
tiek pinigų negausi Vliniuje 
jokio privataus kampo. Pri
vačiai už kambarius stu
dentai moka nuo 5 iki 10 
rublių per mėnesį. Pietūs 
studentų valgykloje, ku
riuos sudaro trys patieka
lai, kainuoja nuo 45 iki 55 
kapeikų. Knygų mokslui 
studentai praktiškai neper
ka, nes fakultetų bibliote
kos jas nuomoja visiems me
tams (nereikia jokio mokes
čio).

Kadangi aš pats studija
vau Vilniaus Valstybiniame 
Vinco Kapsuko avrdo uni
versitete, todėl, toliau tęs
damas savo pasakojimą, ir 
norėčiau jį pereikti per šio 
universiteto prizmę.

Visokia veikla
Taip, kaip druska priklau

so prie valgio, taip užpas- 
kaitinis aukštosios mokyk
los gyvenimas šiandieninėje 
Lietuvoje studentui. Jis tu
ri būti aktorius, arba visuo- 
arba aktorius, arba visuo
menininkas, įeiti į komjau
nimo fakulteto tarybą arba 
profsąjungą. Be viso uni
versiteto mastu veikiančių 
būrelių, kaip antai: dramos 
studija, pastačiusi daugiau 
kaip 100 spektaklių, liaudies 
dainų ir šokių ansamblio, 
choro, didelį vaidmenį vai
dina ir fakultetų būreliai. 
Apskritai, ką bestidijuotų, 
studentai yra suskirstyti į 
kursus, kas yra panašu į 
mokyklines klases; jei kur
sas didelis, jis sikrstosi dar 
į grupes. Toks kursas iš
tisus 10 semestrų kartu mo
kosi, turi tuos pačius dės
tytojus, kartu laiko egzami
nus ir kartu baigia aukštą
ją mokyklą. Kartais tokiu 
būdu labai draugiškai susi
gyvena. Taigi fakultetas 
susiskirsto į katedras, o ka
tedros į kursus. Toks kur
sas turi savo seniūną, savo 
prof sąjungos pirmin i n k ą, 
savo komjaunimo sekreto
rių. Kursai būna geri ir 
blogi. Gerais laikomi tie, 
kurie gerai mokosi, jo daly
viai veiklūs visuomeninin
kai ir geri aktoriai arba šo
kėjai.

Mokslo metų bėgyje kiek
vienas kursas fakultete 
privalo pravesti vakarą 
su šokiais ir vaidinimais. 
Vėliau vyksta fakulteto me
ninė apžiūra, iš kurios ge
riausi numeriai atrenkami, 
ir su jais fakultetas stoja į 
apžiūrą, kuri vyksta viso 
universiteto mastu. O pava
sarį universitetas paprastai 
varžosi filharmonijos salėje 
dėl pirmųjų vietų su Kauno 
Politechnikos institutu.

Apie dėstymą
. Dabar man norėtųsi su

grįžti truputį prie dėstymo. 
Apskritai kalbant apie mo
kymąsi, reikia pabrėžti, kad 
aukštosioms mokykloms vis 
dar trūksta knygų, ir kar
tais būna taip, kad užrašai 
—vienintelis šaltinis, iš kur 
jis gali pasimokyti. Dėsty
tojų pajėgumas labai įvai
rus. Jei palyginsi aukštą
sias mokyklas, esančias Lie
tuvoje, su aukštosiomis mo
kyklomis Vakaruose, tai ga
lima pabrėžti, kad vakaruo
se studentas turi prisitaiky
ti prie profesoriaus (turiu 

galvoj laiko atžvilgį), o Lie
tuvoje atvirkščiai. Studen
tas aukštojoje mokykloje 
išbūna kasdien nuo 6 iki 8 
valandų, bet paskaitos taip 
suskirstytos, kad jos skai
tomos daugiausia prieš pie
tus. Po pietų jis turi laiko 
netrukdomas ruoštis kitos 
dienos užsiėmimams. Bet pa
prastai ruošiama tik dalyki
nė medžiaga, o paskaitos, iš 
kurių paskui reikia atsi
skaityti prieš dėstytojus, 
ruošiamos tik prieš įskaitas 
arba egzaminus, kas, aišku, 
dėstytojams sukelia daug 
rūpesčių. Bet studentai yra 
labai apkrauti darbais ir ki
taip neaprėpia. Ir apskritai 
įsivyravusi jau tokia tradi
cija.

Man čia teko patirti, kad 
žmonės domisi, kaip Lietu
vos studentas žiūri į reli
giją. Pavyzdžiui, man bu
vo užduotas toks klausimas: 
“Ką veikia studentas Lietu
voje sekmadienio priešpie
tį.” Aš gyvenau bendrabu
tyje, todėl žinau, ką jie 
maždaug veikia. Pavyz
džiui, mes gyvenome šešiese 
kambaryje, ir sekmadienis 
buvo vienintelė diena savai
tėje, kada mes galėjome iš
simiegoti. Ir, aišku, ta ga
limybė buvo išnaudota, taip 
kad sekmadienį buvo mie
gama iki pietų. Aš nenorė
čiau tvirtinti, kad visi stu
dentai užkietėję ateistai, 
bet su nedidele išimtim baž- 

Inyčios klausimas yra visai 
nepopuliarus studentų tar
pe, ir jei kas kaimuose ato
stogų metu ir eina į bažny
čią, tai gal iš meilės se
niems tėvams. Praeitais 

i metais universiteto istori- 
i jos-filologijos fakultete vie
nam studentui grėsė išmeti
mas iš universiteto todėl, 
kad jis bandė įrodyti, jog 
egzistuoja Dievas. Studen
tai jį iš pradžių labai užsto
jo, bet daugiau iš humaniš
kosios pusės, negu iš kokio 
nors įsitikinimo. Vėliau, 
tam setudentui neatsisakius 
savo pažiūrų, jis buvo dve
jiems metams pašalintas iš 
universiteto.

Iš viso mokslas aukštojo
je mokykloja trunka 3 me
tus. Mokslo metai praside
da rugsėjo 1 dieną ir baigia
si gegužės pabaigoje. Vasa
rą studentas turi laisvą, ir 
atostogų metu nedirbama ir

nesimokoma. Stipendija mo
kama ir vasaros atostfeų 
metu. Aukštosios mokykis 
turi savo vilas Palangoje, 
kur studentai už labai mažą 
mokestį gali gauti gyvena
mąjį plotą su visais pato
gumais, išskyrus maistą.

Talkininkai kolūkiečiams
Nereikėtų pamiršti ir stu

dentų talkininkavimo kol
ūkiuose. Tas talkininkavi
mas būna dvejopas. Būna 
vadinamosios dviejų savai
čių darbo stovyklos kol
ūkiuose. Jose dalyvavimas 
laisvas, bet jei studentas no
ri gauti mokslo metų eigoje 
bendrabutį, tai stengiasi jo
se dalyvauti. Aš 1961 metų 
vasarą dirbau Gaurės kol
ūkyje, netoli Tauragės.^ Ir 
laikas prabėgo daug geriau, 
negu kokiame kurorte. Mū
sų pamainoje buvo daugiau 
kaip 30 studentų, ir turėjo
me du dėstytojus. Kolūkis 
mus sutiko su maršu, gėlė
mis, o pionieriai skaitė eilė
raščius. Paskui prasidėjo 
didelės vaišės su kugeliu ir 
alumi, netrūko ir degtinės 
bei vyno. Mūsų pamaina 
turėjo užduotį išlieti naujai 
karvidei pamatus. Padir- 
bėdavom kaip reikiant, bet 
maistas buvo labai geras, o 
vakarais kolūkio klube ruoš- 
davome vakarus su progra
momis, šokiais, netgi buvo
me literatūrinį teismą le
maitės “Marčiai” suorgani
zavę. Tos dvi savaitės'bu
vo tikrai puikios, o išleis
tuvės buvo dar iškilminges
nės, negu sutiktuvės, nes 
joms mūsų merginos netgi 
tortų prikepė.

Kitos talkos būna rudenį, 
jei blogas oras ir kolūkiai 
negali nuimti derliaus. Ta- 

'da važiuoja visa aukštoji 
mokykla su vėliavomis ir 
triukšmu. Toje talkoje jau 
privalo kiekvienas studen
tas būti. Aš taip pat daly
vavau tokioje talkoje Labu 
navoje, netoli Kauno. Išbu
vome visą mėnesį, bet kai 
reikėjo grįžti į Vilnių, tai 
visi apgailestavo, kad taip 
greitai laikas praėjo. }

Žinoma, visko ir nesuįfti- 
nėti. Apskritai tai daug kar
čių valandų turi Lietuvos 
studentas, bet būna ir tokių 
šviesių valandų, kurių žmo
gui Vakarų Europoje nesu
prasti.

Didysis Massachusetts Lietuvių

PIKNIKAS
Paramai Laikraščio ‘‘Laisvės”

/

Dvi Dienas — Sekmadienį ir Pirmadienį

LIEPOS 4 ir 5 JULY
Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto

iki 11 vai. vakaro

Local Orkestras nuo 4 iki 11 P.M.
Bus Įspūdinga Programa

Kalbės Rojus Mizara 
“Laisvės” Redaktorius

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Kaip visada, taip ir šiemet, piknike bus daug 
svečių iš visos Amerikos, nes visi turi atostogas 
ir Nepriklausomybės šventės proga nori pasi
linksminti. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai
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LAWRENCE, MASS
Maple Parko bendrovės 

viršininkai išsiuntinėjo na
riams balsavimui blankas. 
Yra sumanymas parduoti 
parką. Kiekvienas narys 
gali balsuoti už pardavimą, 
arba prieš pardavimą.

Aš balsuosiu prieš parda
vimą. Manau, kad mums 
parkas dar gali daug patar
nauti, graži vieta susirink
ti ir laiką praleisti, turime 
gerą vietą susirinkimams. 
Manau, kad kokį laiką mes 
galime dar parką laikyti, 
kad ir be biznio laisnių. 
Nariai balsuodami pagal
vokite apie r o 1 ę, kurią 
Maple Parkas suvadino ir 
teWvaidina lietuvių kultū
riniame gyvenime.

sezo- 
tėvai

Baigiasi mokyklų 
nas. Vasaros metu 
privalėtų daugiau prižiūrė
ti savo vaikus, kad jie neį- 
sigytų blogų papročių gat
vėje. Žinome, kad dabarti
niais laikais yra jaunimo, 
kuris išklydęs iš teisingo 
kelio.

Andoveryje, Rayon fab
riko darbininkai nusigan
dę, nes gali jį visai uždary
ti. Seniau ten dirbo apie 
6,000. Dabar labai jau daug 
yi& atstatytų iš darbo.

Lietuvių Piliečių klubas 
buvo suruošęs tėvų pager
bimui banketą. Buvo lietu
viu, buvo ir kitataučiu sve- 
čių. Visi skaniai pavaišinti. 
Ir svetimtaučiai valgė ir 
gyrė lietuviškas kilbasas.

LLD kuopos nariai malo
nėkite. ateiti pas mane, gau
site labai gražią ir didelę 
knygą “Šliuptarniai”, ku
rią parašė ir LLD nariams 
padovanojo Dr. AJgird a s 
Margeris.

1 Per visą dieną automobi-

4 ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Pranui Pakalniškiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą Adelei 
menininkei, Dainų mylėtojų grupės vadovei, 
netekusiai mylimo savo draugo. Raminkis, 
mieloji drauge, šiose liūdesio valandos.

DAINOS MYLĖTOJŲ GRUPĖ

MIAMI, FLORIDA <

Mirus \

Pranui Pakalniškiui
(Clearwater, Fla.) v

Liūdesio valandoje reiškiame širdingą už
uojautą velionio žmonai Adelei Pakalniškienei, 
jos motinėlei Zablackienei, velionio dukrai Fran- 
cinai, broliui Nikiui Pakalniškiui ir visai Pranu
lio giminei.

K. ir A. Aimontai 
A. M. Valilioniai 
A. S. Masonai 
Ig. Urbonas 
A. Bečienė 
Nik. Sereika 
J. M. Paukštaieiai 
A. S. Kanapės 
A. J. Birštonai 
J. E. Sliekai 
A. Šmagorius 
T. Benis 
V. Bovinas 
V. J. Senkūs 

lių pastatymą tvarkė 
Butėnas.

Miesto vyriausybė pasi
rengus pastatyti prekybai 
(“bizniui”) didelį pastatą 
ant Marston St. Jame su
tilps 12-kos komp a n i j ų 
verslas. Šalimai bus vietos 
automobiliams pastatyti.

Pataisa
“Laisvėje” iš birželio 25 

d. tilpo korespendencija iš 
buvusio apskričių pikniko. 
Ten tarp dirbusių vardų 
buvo praleistas vardas A. 
Butėno, kuris per visą die
ną dirbo prie automobilių 
pastatymo. Atsiprašau.

S. Pienkauskas

Rochester, N. Y.
Vieša padėka

Birželio 20 d. LLD mote
rų ir vyrų kuopos buvo su
rengę mums išleistuves, nes 
mes su lietuvių turistų gru
pe liepos 12 dieną vykstame 
į tarybinę Lietuvą, kur bus 

j minėjimas 25-ių metų liau- 
| dies laisvės sukakties.

Dalyvavo gražus svečių 
būrys. Buvo daug sveikini
mų ir linkėjimų. Mums įtei
kė dovanų.

Mes širdingiausiai taria
me ačiū gaspadinėms ir 
darbininkams: A. Usevičie- 
nei, H. Valikienei, K. Že
maitienei, J. Kantenienei. 
J. Stančikui, F. Kanteniui 
ir P. Malinauskui. Jie paga
mino skanių patiekalų ir 
aptarnavo svečius. Didelis tinai stipri. Šioje fotografi

joje aš stoviu su Ja brolio 
Vilko sodelyje. Kai atsi
sveikinau Ją išvažiuojant, 
Ji man sakė: “Dukryte,

dėkui visiems už darbus, 
dalyvavimą, dovanas ir lin
kėjimus.

L. Bekešiene
R. Barauskas

Maskva. — Penki JAV 
daktarai lankosi TSRS li
goninėse.

J. N. Benikaičiai
M. Cvirkienė
E. Vitartienė
A. Paukštienė
J. S. Thomsonai
V. Mikulėnas
J. Velička
P. Baltrėnas
K. Aleksynas
A. Navarauskas

\ J. Viginas
Chas. N. Tamošiūnai
G. A. Suvakai

Mirė mano motinytė
r

Birželio 21 d. atskrido 
laiškelis iš Lietuvos, iš Pa
nevėžio miestelio. Rašytas 
Zosytės Abrutienės: “Mie
la tetulyte, rašau paskubom 
keletą žodelių, su labai liūd
na naujiena.

Visų mūsų brangiausias 
ir mylimiausias žmogus iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Jūsų mamytė, o mūsų bobu
tė auklėtoja mirė. Skaudus 
smūgis visiems ir visam gy
venimui žaizda, nes ji buvo 
mums visiems kaip motina. 
Rašau trumpai, nes mes visi 
ruošiamės važiuoti į laido
tuves, į Suvaidiškius. Bir
želio 11 d. laidos.

Dabar bėgam į krautuvę 

kaip paukštelis iš lizdo išlė
kei ir ilgai neatvažiavai. 
Dabar iš taip toli atskridai 
ir visai trumpai pas mamy
tę pabuvai. Dukryte, paimk 
mane po sparneliu ir vež
kis pas save.”

Man taip širdį suspaudė, 
nežinojau nė ką atsakyti. 
Prižadėjau už poros metų 
sugrįžti ir pas Ją ilgiau pa
būti. Bet štai jau nespėjau.

Ačiū mano giminėms, ku
rie Ją taip mylėjo ir į am- 
žinastį palydėjo.

E. Vilkaite-Repšiene
(“Laisvės” k o 1 e ktyvas, 

liūdesio valandoje, reiškia 
nuoširdžią užuojautą gerb. 
E. Repšienei-Vilkaitei dėl 
motinos mirties.—Red.)

Elzbieta Repšienė su savo 
motina Lietuvoje

pirkti vainiką. Labai gaila, 
brangioji tetule, kad tame 
tarpe Jūsų neturėsim. Daug 
siunčiam Jums užuojautos 
didžioje skausmo valandoje, 
kartu liūdime.”

1961 m. liepos 
žiavau į Lietuvą 
mamytę, kurios 
per 48 metus. Tada Ji buvo 
93 metų. Atrodė dar pusė-

15 d. va- 
aplankyti 
nemačiau

EASTON, PA.
Kvietimas į mūsų( pikniką
Šeštadienį, liepos 3 d., 

Ratinių gražiame darže 
(Ratinis Grove), County 
Club Road, įvyks Eastono 
ir Philadelphijos lietuvių 
piknikas.

Vieta graži, erdvi. Rvie- 
čiame lietuvius iš plačios 
apylinkės atvykti.

Iš Philadelphijos ir New 
Yorko kelias nurodytas 
skelbime. Iš vakarų pusės 
nuo kelio 22 reikia sukti į 
rytus, paskui iš jo į 191 ke
lią į dešinę. Už apie 5 mylių 
sainės rodo Eastoną, reikia 
sukti į kairę, už 5 mylių 
dešinėje bus kapinės, o kai
rėje—bažnyčia, reikia suk
ti į kairę, į keliuką, už my
lios bus ir Ratinis Grove.

L. Tilvikas

Maskva. — Įvyko de
monstracijos už Alžyro 
premjerą Ben Bellą.

ST. PETERSBURG, FLORIDA 
Mirus

Pranui Pakalniškiui
Reiškianie širdingiau$ą užuojautą žmonai Adelei, 
dukrai Fr&ncinai, anūkams, broliams, seserims, 
visiems giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, ne
tekusiems tokio visuomenei naudingo, dar 

žmonijai draugo.
Ch. ir M. Puishiai
K. ir V. Pociai
F. ir M. Lideikiai 
Darata Čeplinskienė 
J. ir A. Sherman 
Paulina Blaškienė 
P. ir A. Navickai 
J. P. Brass 
Rožė Samulionienė 
D. Lesnick 
Roy ir Ch. Rukai
G. ir H. Bernotai 
P. ir O. Klimai 
Vincas Bovinas 
Micė Bovinienė 
Ignas Urbonas 
Apolionija Bėčienė 
Antanas Vėgėla 
Adelė Nikendrius 
J. ir S. Yukniai
V. ir Y. Smudiniai
L. ir A. Tvaskai 
Ch. ir A. Sholunai 
Fr. ir M. Sibol 
J. L. ir M. Sibol 
J. ir A. Stukai 
Domicėlė Kairis 
J. ir E. Davidoniai 
J. ir H. Žilinskai 
Margaret Klishius 
Thony Klishius 
J. ir S. Bakšiai 
Henry ir D. Reuther 
Edną Kampus 
Praas Mockapetris 
Leo Valančius 
Alisė Milkentienė
W. ir E. Caldwell 
Agnes Pike

daug žadėjusio
J. ir O. Rubai 
A. ir A. Jociai 
Klara Stasiulis 
J. ir P. Sėmenai 
Anna Straukas 
Jonas Vilkelis 
Jonas Blaškis 
A. ir P. Lukai 
Jonas Walins 
Ona Walins 
Natalija Lenigan 
J. ir M. Judžentai 
J. ir E. Galvan ■ 
G. ir J. Gendrėnai 
A. ir A. Jurevičiai 
P. Propiestienė 
Branius Jankawski 
F. Sinkus 
M. Sinkienė 
J. ir O. Palioniai 
M. Šteinys 
J. ir A. Kelly 
F. ir A. Šklėriai 
J. ir O. Greblikai 
Dominikas Litvaitis 
J. ir H. Sholunai 
J. ir J. White 
Antanas Ruseckas 
F. ir A. Kalantai 
Pėtrisė Šnaider 
V. ir E. Valley 
J. P. Stančikas 
A. Backus 
M. ir A. Yacyno 
Josephine Waitt 
Magdutė Dumšienė 
A. ir S. Paluckai 
Josephine Vasiliauskienė 
Juozas Milkentas 
A. ir K. Bakšiai

Chester, Pa.
Streikas

Chester ir Grosser ligo
ninių tarnautojai išėjo į 
streiką. Reikalauja pakelti 
algas ir geresnių darbo są
lygų. Dabar dirba po 12 va
landų per dieną ir gauna po 
$1.23 per valandą.

Taipgi reikalauja panai
kinti diskriminacijas prieš 
negrus, kad visi turėtų ly
gias teises ir algas. Darbi
ninkai yra suorganizuoti į 
tymsterių uniją.

Darbininkų reikalavimai 
yra remtini. Ligonin ė s e 
sergantys moka po $30 per 
dieną už kambarį.

A. Lipčius

Karosienė vėl skris 
su taikos misija

A.

Brooklyniečių Moterų 
klubo sekretorė Bronė 
Keršulienė nuo Ksaveros 
Karosienės gavo sekamą 
laišką:
Brangi Bernice:—

Taip, aš vykstu į Euro- 
ropą, tik ne tiesiog į Lietu
vą, bet į Helsinkį, Suomiją, 
į Pasaulinį Taikos Kongre
są. Esu delegate nuo Mote
rų už Taika, nuo Ameri- 
can-Russian Instituto ir 
kelių kitų organizacijų.

Kongresas bus nuo 10— 
17 d. liepos. Jei ten būdama 
gausiu vizą, vyksiu į Lietu
vą ir iš ten grįšiu, kuomet 
grįš lietuviai, kurie vyksta 
kaip dainininkai. Tai bus 
rugp. 2 d.

Dabar vykstu su S. Fran
cisco delegatais, kurių 'bus 
gana daug. Mes vykstame 
per Šiaurės polių, lėktuvu. 
Iš San Francisco tiesiog į 
Londoną. Londone bus de
monstracijų. Tuomet kon
greso nusamdytas lėktuvas 
mus paims į Helsinkį. Pa
sidariau rezervaciją grįžti 
per N. Y., nes noriu lanky
tis “Laisvėj” ir pas dukterį 
bent keletą dienų. Tuomet 
būčiau dėkinga, kad galė
čiau apsistoti pas Jus nors 
vienai dienai. Labai dėkui 
už pasiūlymą priimti.

Šiuo laiku labai daug tu
riu darbo, nes esu vietinio 
laikraščio koresponden t e 
United Nations 20 metų 
jubiliejuje. Gavau kores
pondentės kortelę, tai turė
siu lankyti visas sueigas. 
Taipgi daug technikinio 
darbo pridedu dėlei Pasau
linio kongreso, nes čionai 
Amerikinio komiteto, kuris 
rūpinasi kongresu, buvei
nė. Dr. Hollan Roberts ir 
Dr. Goodlett yra pasaulinio 
Taikos komiteto nariai. Aš 
prie jų darbuojuosi sutvar
kymui amerikinės delega
cijos.

Ksavera 
San Leandro, Calif.
1965 m. birž. 21 d.

Turčiams yra ir 
prėsko vandens

New Yorkas. — Miesto 
valdininkai kasdien kalba 
apie prėsko vandens stoką. 
Uždraudė daržus laistyti, 
automobilius plauti, reika
lauja taupyti vandenį net 
lėkštes plaunant. Kada re
zervuaruose yra tik 54% 
Vandens įtalpos, tai gerai, 
kad vanduo taupomas.

‘ Bet kodėl viėniems jo nė
ra, o kitiems užtenkamai? 
Patys New Yorko viršinin
kai pripažino, kad atsišau
kimai paveikė: mieste van
dens vartojimas sumažėjo 
8%. Bet tuo pat metu 
Westchester i o' apskrityje

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

WEAVERS. On hair cloth loom, 
for night work. Steady work, good 
working conditions. Apply in person 
7 to 4 P. M., 3rd fl. HUNTERS 
MILLS INC., 1424 N. Howard St. 
(Howard & Jefferson Sts.) No phone 
calls.

(45-51)

NURSES—REGISTERED
3 for general duty. 100 bed South 
Jersey hospital, excellent personnel 

policy full or part time.
Reply Mr. Hill, Personnel director. 
EDGEWOOD GENERAL HOSPITAL

Berliin, N. J. 609-767-5500.
(50-53)

DRESSMAKER
Experienced for high priced 

Custom Made Dresses
CENTER CITY
Call LO. 3-7745.

(50-51)

HOUSEKEEPER. Age 25-45. Live 

in, child care. General Housework, 
attractive home; own room. TV. 
Good salary. MI. 9-3369.

(47-51)

NURSE RN or licensed Practical to 
assume responsibility for nursing 
services in a residential treatment 
center for emotionally disturbed 
children. Furnished room and board 
plus full maintenance. 5 day week, 
paid holidays & 3 wks paid vac. For 
infor. Call Mrs. Shirley Morgan.

DE. 4-4319. (51-54)

REGISTERED NURSE
Urgently needed for private 

girls camp in
Adirondack Mountains.

Call—
KI. 6-0761 or TU. 4-5120.

(51-52)

HOUSEKEEPER. Live in, 5 day week, 
duties consist of light housekeeping 
and some cooking, house is new, 
air-conditioned, electrically cleaned. 
3 children—18, 14, 6 yrs. of age. All 
away to school in fall. Top wages 
will be paid. For interVidw call 
collect. 609-227-5701. (51-57)

HOUSEKEEPER
Over 25. sleep in. days.

Recent references.
One child.

WA. 4-7216.

HELP WANTED MALE

AUTO MECHANICS
Steady.

Some Foreign Car experience.
Bay & Lift

Call—
JERRY HAMILTON

BA. 6-2727. 51-54)

CABINET MAKER
Experienced on Store fixtures 
and Formica work. Steady.

508 Bainbridge St.
WA. 5-4219.

(51-52)

MACHINISTS
Day work. Steady. Overtime.

Apply—
UNITED MACHINE & TOOL 
945 S. 53rd St. SH. 7-1316

Phila., Pa.
(51-57)

MEN
Ex. for storm window factory. 

Glaziers, Screeners & Assemblers.
Apply— 

VISCOUNT
ALUMINUM PRODUCTS CORP.

2235 E. Ontario St. No phone calls.
(51-56)

vandens vartojimas padau
gėjo net 13%, nes ten gyve
na turtingieji ir prėsko 
vandens vartojimas jiems 
nėra aprubežiuotas.

PAKAITA JUNGTINIŲ 
TAUTŲ TAISYKLĖSE

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Iš 114 Jungtinių Tautų 

narių jau 82 pasisakė už 
padidinimą Saugumo Tary
bos narių skaičiaus nuo 11 
iki 15.

Uiž padidinimą balsavo 
valstybės, tai yra Anglija, 
Prancūzija, Tarybų Sąjun
ga, .Jungtinės Valstijos ir 
Čiango atstovas, kuris vis 
dar “atstovauja” Kiniją.

CRANE OPERATORS
Truck Crane only with clam shell.

N. E. Sect.
6 days per wk.
Industrial Plant

NE. 4-2860.
(49-51)

HELIARC WELDER 
For metal parts and cabinets.

Experience required.
' B Shift opening. Apply—

RUDD-MELIKIAN, INC.
300 Jacksonville Rd.

Warminster, Pa. (49-51)

EXPERIENCED WOODWORKER
ABLE TO TAKE CHARGE

OF SMALL SHOP.
OL. 9-2611.

(49-53)

LINOTYPE OPERATOR For Union 
shop. Must have exp. in advertising 
& commercial Typography. To work 
nite shift. No layoffs. Wages nego
tiable. Prefer machinist operator. 

Apply by mail.
LEON SEGAL TYPE SETTING 

1038 Ridge Ave. (49-51)

DROP FORGERS
Experienced or experienced helpers, 
who may qualify as Drop Forgers. 
Permanent employment available. 
Call 435-4781 or apply to Personnel, 
Mgr. Harry Eddinger or Forge fore
man, Robt. Shipe.

BONNEY FORGE, INC.
Meadow & Cedar Rd., Allentown, Pa.

(48-51)

CANDY MAKER
A potential for foreman.

After short time training period.
Medium size Candy Co.

HO. 5-2395 
for interview appointment.

(50-55)

STUDENTS
Those who begin work now can 
averagte $45 weekly. This summer 
explaining summer camp program 
and taking orders for home pro
ducts. Salary & Commission.

GA. 3-8368. (50-52)

SHEET METAL MECHANICS
Experienced on Duct work.

Call WO. 4-1230 or apply: 
2431 38th St., Camden, N. J.

After 4 P. M.
(50-55)

FORGEMEN - HAMMER Drivers
& Lever men.

Experienced. Call Max Feketich 
at ME. 9-2200. P. B. & B. Div. 

of
Amco Metals,

Eddington, Pa. (47-54)

ELECTRICIAN and EXPERIEN
CED HELPER. Excellent opportu
nity. Year round work. Benefits. 
Hospitalization, etc. Call 279-7870 
between 7-9 P. M.

(47-51)

PRESS BRAKE OPERATOR 
for modem manufacturing plant of 
stainless steel equip. Must be exp. 
Excel, working conditions, plus bene
fits. Apply in person. CADDY 
CORP., 711 Caddy Dr., Pitman, 
N. J. (48-51)

REFRIGERATION SERVICE MAN
Commercial only.

Truck provided, steady year round 
employment.

Call — GA. 6-6901
(48-52)

COMMUNICATION TECHNICAL
Mobile FM equipment.

Licensed.
Call for appointment.

CH. 7-3365.
(51-52)

BAKERS
Wanted for Summer months.

Those interested apply 
GINSBURG BAKERY 

New York & Drexel Aves. 
Atlantic City, N. J., or call— 
1-609-345-2265. (51-52)

DOT ETCHER
Lehigh Press 

7001 N. Park Drive 
Pennsauken, N. J.

(Camden Airport Circle) 
GA. 5-6100.

(51554)

TYPWRITER MECHANIC
Experienced. <

Apply—
HICKS TYPEWRITER SERVICE 

6301 Buist Ave.
Suthwest Phila., Pa.

. (51-52)
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“Laiką leidžiame maloniai ir
naudingai,” sako turistai

VILNIUS. — Jau dvi sa- 
vaties tėvų žemėje vieši di
delė grupė JAV ir dalis Ka
nados lietuvių. “Per tą lai
ką spėjome daug kur pabu
voti, daug ką pamatyti,” — 
pareiškė ELTOS korespon
dentui grupės vadovas niu
jorkietis Jonas Gasiūnas, 
žurnalistas, aktyviai daly
vaująs pažangiuosiuose JAV 
laikraščiuose “Laisvė” ir 
“Vilnis.”

Svečiai susipažino su Vil
niaus senamiesčiu ir jo nau
jųjų statybų kvartalais, pa
ilsėjo Druskininkuose, susi
tiko su giminėmis, aplankė 
Panerius ir Pirčiupį. J. Ga
siūnas pažymėjo, kad laiką 
jie leidžia maloniai ir nau
dingai. Jis pats Rokiškyje 
gėrėjosi dainų švente Lakš
tingalų parke ir Druski
ninkuose dalyvavo lietuvių 
poezijos pavasario iškilmė
se. Lygindamas savo įspū
džius su tuo, ką jam teko 
matyti apsilankius tėvų že
mėje prieš šešerius metus, 
svečias iš JAV randa daug 
gerų pakitimų. “Vilnius ple
čiasi neregėtais tempais, — 
pastebėjo J. Gasiūnas. — 
Ten, kur prieš šešerius me
tus plytėjo tušti laukai, 
šiandien išaugo ir auga ga
myklos, gyvenamųjų namų 
rajonai. Sostinė lyg nuota
ka puošiasi savo didelei 
šventei.”

Jonas Mileris tėvų žemę 
palaiko 1 9 1 3 m-. Tai bu
vęs “Vilnies” administrato
rius, dabar pensininkas, 
bet vis dar aktyviai daly
vaująs pažangiojoje spau
doje. Su dideliu kartėliu jis 
prisimena savo pirmąjį ąp- 
silankymą tėviškėje 1933 
metais. Buržuazinė Lietu
va sutiko jį kaip pamotė: 
per tris paras jam buvo įsa
kyta palikti gimtąjį Simną. 
Priešingu atveju — areštas.

Kitokią tėviškę svečias 
pamatė šiandien.

— Žmonės čia linksmi, 
meilūs, moka gražiai priim
ti, nori daug žinoti, — sako 
J. Mileris. — Moterys gra
žiai pasirėdžiusios šysosi, o 
jeigu moterys šypsosi, reiš
kia, jos laimingos.

Išsikalbėjęs su giminėmis, 
J. Mileris įsitikino, kad jei
gu tarybiniame gyvenime ir 
pasitaiko negerovių, tai vi
sos jos — laikino pobūdžio.

Labai patenkinta savo ke
lione ir Julija Reinardienė 
iš Bostono, aktyvi lietuvių 
organizacijų dalyvė.

—Druskininkai mus pa
kerėjo seavo grožiu. Važi- 
nėjomės Nemunu, dainavo
me lietuviškas dainas. Vil
nius taip pat gražus mies
tas, bet su Druskininkais 
tiesiog buvę sunku skirtis.

Svečių grupėje yra septy
ni Kanados lietuviai. Visi 

BINGHAMTON, N. Y.
SVEIKINAME

Joną ir Katrę Vaičekauskus
Proga Jų

AUKSINIŲ 50 METŲ VEDYBŲ SUKAKTIM 
ILGIAUSIŲ METŲ!

Atsiprašome, kad negalėsime dalyvauti 
jūsų pokylyje liepos 3 d. Daug sėkmės.

Walteris ir Bronė Keršuliai 
ir 7

' Viktorija Zmitraitė-Miller
z Brooklyn, N. Y.

jie paliko gimtinę prieš 28 
30 metų, visi dabar pirmą 
kartą pamatė Vilnių. Jų 
vardu savo įspūdžiais pasi
dalijo buvęs prekybininkas, 
dabar pensininkas Stasys 
Baltulis.

—Buvo labai žingeidi! sa
vo akimis pamatyti jūsų 
pasiekimus kultūroje, moks
le, visose ūkio šakose, — 
pasakė svečias. — Tai, ką 
spėjome pamatyti, labai pa
tiko. Didelė švara, geras 
patarnavimas, gražūs žmo
nių drabužiai rodo, kad jūs 
gyvenate gana gerai.

ELTA

Paminėta Valenčiu 
mirties sukaktis

Praėjusį šeštadienį būrys 
velionių Pranciškos Valen
tienės ir jos sūnaus Jono 
Valenčio giminių ii* draugų 
būrys paminėjo jų mirties 
sukaktį — motinos pustre
čių, o sūnaus dviejų metų.

Minėjimas pravestas pa
maldomis, vaišingais pietu
mis ir velionių kapo aplan
kymu, gėlių palaistymu.

Minėjimą suruošė žudžių, 
Abazorienės ir Kairių šei
mos, ir jos širdingai dėko
ja visiems minėjimo daly
viams už malonų jų pakvie
timo priėmimą.

Abu vielioniai — motina 
ir sūnus — buvo malonūs, 
mandagūs, visiems gero lin
kintys ir kultūringi žmo
nės, ir jie bus ilgai geru žo
džiu minimi.

Abu palaidoti šv. Kazi
miero kapinėse, Long Isl
ande.

Jonas buvo pavyzdingas 
motinos gerbėjas — gal vie
nas toks pavyzdys iš tūks
tančio. Dėl motinos jis ven
gė ir savo šeimą sukurti — 
visą savo gyvenimą tik jai 
paaukojo, o, religingai mo
tinai mirus, ir sau vietą ša
lia jos pasirūpino. Abu kar
tu visą gyvenimą gražiai 
gyveno, abu ir kapinėse vie
nas šalia kito atsigulė.

Jonas Valentis buvo entu
ziastingas teatrininkas, vy
riausiai kaip režisierius, ir 
jis dar daug žadėjo šioje 
srityje darbuotis. Bet mir
tis išplėšė jį iš mūsų tarpo.

Lai būna jiems rami am
žinybė. SV

Nori “patarnauti” mies
tui ir iš savo šulinio atsive
žęs vandenį niujorkiečiams 
parduoti? Taip, gali, bet 
vanduo turi būti švarutėlis. 
Kitaip būsi nubaustas.

Kiek už galioną vandens 
gali imti? Kol kas nustaty
tos kainos dar nesiranda. 
Yra spekuliantų, kurie ima 
5 centus už galioną. Kiti 
parduoda galioną už 3 cen
tus.

Mieste pasidairius
—1WI

Gal prieš jokius miesto 
majoro rinkimus pirmiau 
nebuvo tokio didelio politi
nio sujušimo, kokį turime 
šiandien. Kandidatų į tą 
aukštą vietą nė suskaityti 
nebegalima. Peršasi visi. 
Buvo manyta, kad respub
likonai turės tikai vieną 
kongresmaną Lindsay, bet 
dabar “konservatorių par
tijos vardu žada kandida
tuoti tūlas Buckley. Na, o 
demokratų parijos sąrašu 
ieško tos vietos jau net ke
turi— Screvane, Ryan, O’
Connor ir O’Dwyer. Dar 
pasirodys ir Rooseveltas.

Kuris jų laimės demo
kratų kandidatūrą? Sunku 
pasakyti.

New Yorko miestas galė
tų gauti penkius milijonus 
federalinių dolerių “karui 
su skurdu”, bet gub. Rocke- 
felleris žada pasipriešinti. 
Jam nepatinka miesto ir fe
deralinės veldžios susitari- 
rimas, kaip šitie pinigai tu
rėtų būti išleisti. Susitari
me sakoma, kaod turės bū- 

[ ti įsteigta mieste 60 centrų, 
iš kurių bus bombarduoja
mas skurdas. Bet guberna- 

; torius sako, kad tiek cent
rų nereikia, kad jie tiktai 
dirbs tą pati darbą, kurį 
dirba kitos įstaigos.

Svarbu tas, kad be gu
bernatoriaus u ž g y r i m o 
miestas negali gauti tų 
penkių milijonų dolerių.

Perkate mėsą ir už ją 
mokate didelius pinigus, ir 
ką jūs gaunate? Ogi apie 
36 procentus gryno vande
nėlio.! Tiesa, pav., įstaty- 

i mai leidžia rūkytą liežuvį 
vandeniu p a s u n k i n ti 10 
procentų ir “corned beef” 
iki 20 proc. Bet sukčiai ir 
apgavikai, raketier i a i ir 
mėsos šinkoriai ima ir jos 
svorį 'vandeniu pakeliia, 
kaip sakyta, net 36 procen
tais. Čia jau nusidėjimas. Ir 
štai miesto valdžia traukia 
teisman apie 16 mėsos kom
panijų už tokį publikos 
biaurų apgaudinėjimą.

Ar jas nubaus, tai dar ki
tas klausimas. Bet nors tiek 
gerai, kad neleidžia per 
akis pirkėjus apgaudinėti.

Pasirodo, kad jeigu savo 
jėgas suvienytų try$, New 
Yorko dienraščiai, tai dau
giau kaip 2,000 spaustuvi
ninkų būtų išmesti į bedar
bių gretas. Apie apsivieni- 
jimą kalba “Herald Tribu
ne”, “Journal-American” ir 
“World Tel e g r a m and 
Sun”.

Staiga, kaip iš kokio gau
sybės rago, pradėjo verstis 
kalbos apie mūsų miesto 
oro užteršimą. Sako, kad 
nuo užteršto oro vystosi vi
sokios ligos, ypač gerklės ir 
plaučių. Sakoma, kad per 
visą šalį užterštas oras pa
daro nuostolių už 11 bilijo
nų dolerių per metus, o 
New Yorko mieste tie nuo
stoliai pasiekia daugiau 
kaip pusę bilijono dolerių 
. Vyriausi oro teršėjai yra 
automobiliai ir busai.

Ką su tuo daryti? Nuo
monių ir pasiūlymų irgi 
tiek pat, kiek tų kalbų ir 
dejonių. Tuo tarpu oro rei
kalų komisijonierius Benli- 
ne, kuris kovai su oro ter
šėjais per metus gauna tik
tai $1,337,000, dejuoja, kad 
apie to pikto nugalėjimą 
nėra nė kalbos su tokiu iž
du. Jis džiaugiasi, kad yra 
šiaip taip oro teršimo didė
jimas sulaikomas.

Pagaliau teismai pevel i ja 
miestui vandenį “floriduo- 
ti”—pridėti chemikalų, ku
rie, sakoma, apsaugo ypač 
vaikų dantis nuo puvimo. 
Kova už ir prieš floridaciją 
ėjo keletą metų.

Atrodo, kad taksių vai
ruotojams prisieis vėl 
streikuoti. Taksių savinin
kai nesiskaito su jų reika-1 
lavimais. Nors miesto val
džios patvarkymu ir prie
žiūroje vairuotojai aną die
ną balsavo unijos reikalais, 
bet savininkai gavo teismo 
draud i m ą (indžionkšiną) 
prieš balsų skaičiavimą. 
Spėjama, kad vairuotojai 
beveik 100 procentų pasisa
kė už uniją. Jeigu savinin
kai nepasiduos, tai 20,000 
vairuotojų paskelbs strei
ką.

Mirė Frank Borich, kro
atų kilmės kovotojas. Se
niau j i s darbavosi tarp 
angliakasių. Mirė sulaukęs 
66 metus amžiaus.

Rep.

Amer. sveturgimiams 
ginti komitetas gavo 

didžiulį pritarimą
Mylios gražių žodžių ne

būtų suteikusios tiek ver
tingos paramos, kiek sutei
kė komitetui masinis liau
dies atsilankymas į jo reng
ta Visų Tautų pikniką bir
želio 20 d.

Apie tūkstantį suaugu
siųjų publikos daugiau ne
gu kita tiek padaugino vai
kai. Erdvioje Midvale kem
pėje jie linksmai žaidė, o 
šimtai jų krykštavo ežerė
lyje nardydami, plaukioda
mi.

Daugelis organizacijų at
sivežė savas vaišes, nes ko
mitetas buvo. įspėjęs, kad, 
dėl sausros, šiemet negalės 
didelių žaizdrų kurti, ave
les ir kitus didelius keps
nius kepti.

Dėka grupės jaunųjų 
lietuvių draugų sumanymo 
ir darbo, lietuviai irgi turė
jome maistu apkrautą sta
lą per visą dieną. Esame dė
kingi stalo paruošė jams ir 
stalą lankiusiems. Pas mus 
svečiavosi ir grupė paterso- 
niečių lietuvių. Taip pat dė
kingai vertiname darbą ir 
tų, kurie saulėkaitoje per 
dieną lakstė prie vartų 
gaudydami automobilius ir 
komiteto darbui dolerius.

Piknikui įpusėjus, komi
teto sekretorė Annette Pro- 
vinzano pakvietė Ameriki
nio svet. ginti komiteto pir
mininkę, paskilbusiąją atei
vių teisių gynėją profesorę 
Louise Pettibone Smith. Ji 
pranešė apie bylos stovį. Ji
nai sakė, jog masinis daly- 
vumas komiteto veiksmuo
se yra geriausia garantija 
komitetui nugalėti reakci
ninkų užmojus.

Atskiros grupės turėjo 
savo programėles. Vienas 
dainingų entuziastų būrys 
permaršavo išilgai aikštę, 
dainuodami lotynų tautų 
kovos dainas. Daug kur 
jaunimas susibūręs aplink 
gitaristą dainavo šių dienų 
laisvės ir taikos kovotojų 
dainas. Iš šio pikniko grį
žome ne tik pailsėję ir pasi
linksminę, bet ir vežini 
daugeliu viltingų minčių.

S.

Coral Gabies, Fla. — Su
laukęs 67 metų amžiaus mi
rė poetas J. Auslander.

Mūsų veikliosios 
draugės moterys

Praėjusį sekmadienį Fo- 
r<j«L Pnrlm LLD 185 kuo
pos piknike truputį pwd- 
knlhejmml hii drg. Valmu- 
šiene. JI man pasakė di
delį “sekretą,” būtent, kad 
ji jau yra. ar greitai bus 
sulaukusi savo 81-mo gim
tadienio. S te b ė jausi* Ji 
tokia dar graži ir vikri! 
Ją matysi visuose mūsą pa
rengimuose. Ji neapleidžia 
Moterų klubo susirinkimų. 
Ji yra Lietuvių Literatūros 
Draugijos narė. Ji klausė, 
kaip greitai bus atspaus
dinta anglų kalba knyga 
apie Lietuvą. Ji jos lau
kianti.

Ji pati stebisi, kaip gražiai 
sveikata jai visą gyveni
mą tarnauja. Sakė, Lietu
voje baisiam varge augo. 
Kai ji buvo tik šešių mėne
sių amžiaus, mirė tėvelis, 
palikdamas jos motiną su 7 
mažais vaikais! Į Ameriką 
atvažiavo 1906 metais, va
dinasi, jau beveik 60 metų 
gyvena Dėdės Šamo žemėje. 
Palinkėjau tai gerai drau
gei dar daugelio metų ge
ros sveikatos ir tokio pat 
veiklaus gyvenimo.

Maciau draugę Oną Tita- 
nienę. Klausiau, kaip mūsų 
mielasis Stanley Titanis, 
kaip jo sveikata. Gaila, Sta
sys labai serga, jau nebe
gali parengimų lankyti, tie
siog pririštas prie namų. 
Na, o kai buvo sveikas, 
kaip jis daug padėjo mūsų 
judėjimui, mūsų įstaigoms!

Prie “pečiaus” ir patar
navimo įkaitusios, mačiau 
darbavosi draugės Venskū- 
nienė ir Valentina Nevins- 
kienė.. Kaip ir visuomet, 
joms pataikavo jaunosios, I 
grakščiosios Nevinskąitės- 
Joyce ir Diąna, .

O štai į pavakarį pasiro
do mūsų gabioji “Laisvės” 
bendradarbė ir korespon
dentė Helena Feiferienė.; 
Kur, sakau, buvai taip už- 
kliuvus ? Pasirodo, kad 
mūsų Helena buvo Manhat- 
tane pasigrožėti ir pasi
džiaugti dabar Amerikoje 
g a s t r oliuojančiais tarybi-
niais Moysejevo grupės šo
kėjais. Ir va, po koncerto, 
ji atsiskubino dar į mūsų 
pikniką, — jeigu ne be mū-' 
sų steiko, tai nors “hot 
dogs” paragauti ir su vi
sais pasimatyti.

Sakau: tokių puikių šau
nių, darbščių ir nuoširdžių 
moterų mes turime mūsų 
pažangiajame lietuvių judė
jime. Rep.

New Yorkas. — Miesto 
sveikatos departamen tas 
sako, kad iš priežasties 
nešvaraus oro ir sausros 
padaugėjo žmonių mirtin
gumas. ,

MONROE, N. Y. 
AP VAIKŠČIOJIMAS
Liepos 4-osios

ir
Šaunus paminėjimas 17 metų 

] sukakties .nuo jsisteigimo
ARROW PARKO

įvyks Sekmadieni
Liepos 4-osios savaitgali

Programa:
Penktadienį Liepos 2-rą d. 

MOVIE — KINAS 
šeštadieni, Liepos S-čią 

j Linksmus Šokiai
' Sekmadieni, Liepos 4-tą

“Glinka” duos Koncertą
Rusų liaudies šokėjai iš PassMc, 

N. J., dirigentas Alex Kosik.
Po koncerto šokiai.
Muzika Al. Parks.
Turėsime Alaub

Kviečiame visus atsilankyti.

Važiuosime į piknikus
Ateinantis savaitgalis bus 

svarbus net dviem is “Lais
ves” spaudos naudai pikni
kais. šeštadienį įvyks Fi
ladelfijos - Eastono pikni
kas. Įvyks Eastone Kati
lių parke. Daug niujorkie
čių ruošiasi važiuoti. Iš 
“Laisvės” redakcijos-admi- 
nistracijos šiame piknike 
dalyvaus Pranas Buknys, 
Lilliana Kavaliauskaitė, Jo
nas Lazauskas ir A.. Bim
ba.

O didysis Naujosios An
glijos piknikas bus liepos 4 
d., sekmadienį, Brocktone. 
Jame “Laisvės” kolektyvui 
atstovaus Rojus Mizara ir 
/St. Večkys. Su jais gal 
vyks ir Helena Feiferienė.

Visus iš visur laisviečius 
prašome šiuos mūsų pikni
kus paremti skaitlingu at
silankymu.

Sausra ir biznis 
iš prėsko vandens

New Yorkas. — Lietaus 
labai mažai turime, prėsko 
vandens rezervuaruose ma
žėja. Dabar yra tik 53% 
jų įtalpos.

Tuo kartu “biznis” jau 
prasidėjo. Tūlos pieno pri
statymo kompanijos išsiė
mė leidimus, pripildo cis
ternas (sunkvežimių kubi
lus), kur telpa iki 6,000 ga
lionų vandens. Jį gauna iš 
šaltinių. Parduoda tiems, 
kurie savo daržuose nori 
pripildyti dirbtinius mau
dymosi “prūdus”.

Bet greta šių kompanijų 
jau atsirado ir “butlege- 
riai”, kurie be jokių leidi
mų pristato vandenį po 3
arba 5 centus už galioną.... '

UŽSIREGISTRUOKITE V1ĖTAS BUŠU
VAŽIUOTI Į EASTON, PA.

Broklyniečių busas išeis 9 vai. ryto 
nuo “Laisvės” įstaigos

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Iš Williamsburgo, nuo Union Avė. ir Stagg St, 9:30 v. r.

Iš Eastono išvažiuos 8 vai. vakaro. .
KELIONĖ “ROUND TRIP” $3.75. F

Skambinkite į “Laisvės” Administraciją MI. 1-6887

Easton, Pa. -- Filadelfiečių

PIKNIKAS
Ręngia LLD 10 kuopa

Šeštadienį, Liepos 3 July
Pradžia 12 valandą dieną

KATINIS GROVE
Country Club Road, Easton, Pa.

Geri valgiai ir įvairūs gėrimai

Čia turėsite daug malonių pasimatymų iš arti 
ir toli, tai būtinai atsilankykite.

Kelrodis Važiuojantiems Automobiliais
Kelrodis. Iš Philadelphijos reikia važiuoti keliu 611, 

prie Eastono atvažiavus sukti į dešinę per trumpą tiltą 
į 3rd Street, biskį pavažiavus bus cirkalas. Reikia aplin
kui jį važiuoti į Northampton St., pavažiavus £ blokus 
į kalną bus 6th St., nuo čia į kairę prasideda Walnut St., 
sukite į jį. Walnut St. už kelių blokų krypsta į dešinę, 
nuo čia jis jau vadinasi Butler St. Važiuokite apie 5 my
lias, po kairei bus Golf, ten sukite į dešinę ir už mylios - 
bus Ratingų farma.

Iš New Yorko reikia važiuoti keliu No. 22, pervažia
vus tiltą, važiuokite į Easttoną, o nuo cirkalio sekite tą 
patį kelią.

L. ir I. Vladimirovaį— į 
Lietuvoje 7 i

Levas Vladimirovas, Jung
tinių Tautų bibliotekos di
rektorius Niujorke, išskri
do lėktuvu į Lietuvą atosto
gų.

Keliom savaitėm anksčiau 
laivu taip pat į Lietuvą iš
keliavo Irena Vladimirovie- 
nė.

Abu jiedu į Niujorką su
grįš už keleto savaičių.

Vladimirovai, primintina, 
Vilniuje turi vaikų, ir, ro
dosi, vieną ar du anūkus. 
Taigi “nuobodžiauti” jiems 
ten neteks.

Irena žadėjo ilgokai pabu
voti ir Palangoje, o Mas 
Vladimirovas turės nemjhža 
pokalbių su savo kolegomis 
mokslininkais, švietėjais. 
Be to,' žinoma, dalyvaus Lie
pos mėnesio šventinėse pra
mogose.

Ns.
GRĮŽTA Iš LIETUVOS 

PIRMOJI GRUPĖ
Trečiadienį, birželio 30 d., 

grįžta turistai iš Lietuvos. 
Kurie norite ir galite pasi
tikti, tai būkite Kennedy 
Airporte, trečiadienį, 6:30 
v. v., prie SAS (flight 911), 
orlaivių kompanijos.

Minskas. — Baltarusijos 
sostinėje lankėsi Jugoslavi
jos prezidentas Tito. ¥

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteriškė 

prie namų ruošos. Graži gyvenvie

tė. Prašome skambinti—

516—Juniper $-8314.
(49-51)




