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KRISLAI
Bytnikų vado žodis 
Vis jauni žmonės 
Mačiau ir kitą pusę

— Rašo R. Mizara —
Plačiai pas mus šiandien 

pasklidę nuodai, vadinami 
“LSD.” Juos vartoja daugiau
sia jauni žmonės. Gerokai 
prasiplėtusi šalyje ir narko- 
tiška taboka, marijuana (ma- 
richuana) vadinama.

Abieji nuodai — skaudžiai 
žeidžia žmonių sveikatą, daro 
juos visuomeniniam gyvenimui 
netinkamais, net pavojingais.

JAV Kongrese pradėta rū
pintis iškepimu naujo įstaty
mo, kuris suvaržytų “LSD” 
nuodų gaminimą ir pardavi
nėjimą.

Praėjusią savaitę Washing
tone vienas Kongreso pakomi- 
tetas apklausinėj o žmones, 
narkotikus vartojančius. Iškilo 
aikštėn baisių dalykų.

Naujas gyd. planas 
sužaloti Medicare

tarnavimą. Kaip tik šitaip 
dabar yra su Blue Cross ir 
Blue Shield apdrauda.

Gydytojas paima kartais 
du kartus daugiau, negu 
Blue Cross ir Blue Shield 
moka. Kitas dalykas. Juk 
daugelis senų žmonių netu
ri iš ko pasimokėti, tuo bū
du negautų jo patarnavimo.

Šis reakcininkų iš Gydy
tojui už patarnavimą, o tojų Susivienijimo planas 
paskui išsirenka iš Medica- bus svarstomas ir siūlomas j — . | • • • . •••••

sistemai

Washingtonas. — Medi
care sistemos priešai dar 
vis nepasiduoda. Gydytojų 
Susivienijimas, matyt, kepa 
naują planą šiai
sužaloti, užkarti ant senų 
žmonių tokius patvarky
mus, kurie jiems būtii di
džiausia nelaimė.

Jų planas, sakoma, yra 
toks: tegu pats ligonis iš 
savo kišenės pamoka gydy- . • • V i • 1

re agentūros. Taip sutvar
kius, gydytojas galėtų plėš
ti iš žmogaus tiek, kiek jis 
nori, o tas vargšas iš Medi
care gautų tik griežtai nu
statytą mokestį nž tokį pa-

priėmimui to susivienijimo 
suvažiavime, kuris įvyks 
Chicagoje birželio 26 d. Ma
noma, kad jis bus priimtas 
ir paduotas valdžiai kaip 
gydytojų ultimatumas!

•4 Jauni žmonės, studentai ir 
jau baigę koledžius, pasidi- 
džiuodami viešai pasakoja, 

/ • kaip- gera, kaip miela, girdi, 
vartoti “LSD” nuodus! Paė
męs gerą dožą “LSD,” žmo
gus pradedi sapnuoti, eiti j 
haliucinaciją, gyventi kitame 
pasaulyje. Bytnikų vadovas, 
poetas Allen Ginsberg, pasa
kė :

—Kai aš vieną kartą gerai 
paragavau “LSD” narkotikų, 
tai nei nejutau kaip ėmiau 
melstis už prezidentą Johnso- 
ną...

Tūla 2.3 metų amžiaus mer
gina, Evė Babitziūtė, sakė: 

—Kiekvienas man pažįsta
mas asmuo, išskiriant mano 
senąją močiutę, rūko marichu- 
aną. šitos cigaretės tavęs ne- 
riebina, ir jų užtraukęs, ant 
rytojaus žmogus jautiesi visai 
gerai. ..

Vienas apklausinėja m ų j ų 
patarė senatoriams, kad jr jie 
pabandytų imti LSD. 
girdi, ir jie paklajoja, 
bus gudresni. ..

K
Tegu, 

tai gal

serzan-Buvęs JAV marinų 
tas malūnsparnių vairuotojas, 
kariavęs Vietname, pasakoja, 
kaip jis, apsirijęs narkotikų 
ir užpylęs juos alumi, pašovė 
du Pietų Vietnamo karius, 
Amerikos talkininkus. Kariau
damas Vietname prieš liaudie- 
čius, šis seržantas Frankas 
(spauda jo pavardės neskel
bia) nuolat būdavo apsidopi- 
nęs narkotikais. Ten buvo 
lengva visur jų gauti.

Gynė vyras demokratiją, 
padrąsintas baisių nuodų, ir 
šiandien pats nebežino, ką su 
savim daryti!

Visur, kur tik pažvelgi, 
matai ir girdi dejones ir verkš
lenimus apie jaunimo išdyka
vimą, apie narkotikų plėtimą
si net ir pradžios mokyklose.

Kai kuriuose universitetuose 
ir koledžiuose, rašo spauda, 
dalis studentų meta į šalį vis
ką, “kas ligi šiol juos varžė.” 
Renkasi į pokylius, vaikinai ir 
merginos išsirengia visiškai 
nuogai, ir tada “veda dialogą 
visuomeniniais klausimais.”

Kai tokius dalykus skaitai 
spaudoje, tave supurto, nors 
tu žinai, jog ne visas toks jau
nimas; dauguma amerikinio 
jaunimo yra geri, puikūs žmo- 

» nės. Daug jaunų žmonių nū
nai ryžtingai kovoja už karo 
baigimą Vietname.

Prieš savaitę šiuos žodžius 
rašančiajam teko praleisti 
apie dvi dienas Niujorko vals
tijos komunistų konferencijo
je.

O šią savaitę tame pačiame 
Niujorke įvyks 18-asis visos

Miestų majorai reikalauja 
daugiau valdžios paramos

Dallas, Tex. — Amerikos? :
didmiesčių majorų konfe
rencija vienbalsiai pasisakė 
už ieškojimą daugiau para
mos iš federalinės valdžios 
Washingtone. . Jie. ,manOj 
kad iš tų nesvietiškų taksų, 
kuriuos federalinė valdžia 
išplėšė iš kiekvieno pilie
čio, galėtų ir turėtų dau
giau visokios paramos su
teikti miestams, ypatingai 
juose kovai prieš skurdą ir 
lūšnynus.

Konferencijos rezoliuci
joje sakoma, kad federalinė 
valdžia ir prezidentas tiek 
pat dėmesio turėtų kreipti 
į savo miestus, kiek dabar 
kreipia j Vietnamo karą. 
Jie reikalauja, kad Kon
gresas užgirtų bilių, kuria
me siūloma iš federalinės 
valdžios miestų paramai iš
skirti $2,800,000,000.

New Yorkas. — Apšvie- 
tos Taryba pripažįsta, kad 
paskutiniais keleriais me
tais New Yorko mieste rasi
nė . „segregacija mokyklose 
ne tik kad nesumažėjo, 
bet dar padidėjo.' Nors čia 
nėra įstatymais - paremtos 
segregacijos, bet faktinoji 
segregacija yra, labai giliai 
suleidus šaknis. Nukenčia 
negrai ir puertorikiečiai.

New Yorkas. — Prof. 
Beecher iš Harvardo uni
versiteto sako, kad turi bū
ti padarytas galas kai kurių 
gydytojų praktikai bandyti 
naujus vaistus ant žmonių, 
jiems apie tai nieko ne
sakant ir negaunant jų su
tikimo. Tokia praktika la
bai pavojinga žmonių svei
katai.

Indira Gandhi vyks 
į Tarybą Sąjungų

New Delhi. — Indijos 
premjerė I n dira Gandhi 
vyks į Tarybų Sąjungą pa
sitarimams su Tarybų Są
jungos vyriausybe. Ji ten 
užtikrinsianti Tarybų Są
jungą, kad Indija kaip bu
vo, taip ir tebėra neutrališ- 
ka kovoje tarp Rytų ir Va
karų.

Vykimui diena dar nenu
statyta, bet būsianti kada 
nors liepos mėnesį.

JAV Komunistų partijos suva
žiavimas.

Ką gi aš ten didelio ma
čiau ?

Mačiau daug jaunų vaiki
nų ir merginų delegatų. Ma
čiau, kaip rimtai jie svarsto 
visuomeninius klausimus; ko- 
kiuo ryžtu jie mano galėsią 
išgelbėti mūsų šalį nuo pražū
ties, į kurią stumia karo šali
ninkai. '

Bet tokius jaunus žmones, 
kurie kovoja už laisvę, val
džia ir spauda puola.

O tuos, kurie skęsta narko
tikų pragaran, kurie stumia 
kitus žmones į Sodomą ir Go- 
morą, spauda garbina.

George Meany laimėjo 
prieš Walter Reutherį s

Washingtonas. — AFL- 
CIO Vykdomojoje Tarybo
je,, kaip ir buvo tikėtasi, 
laimėjo prezidentas George 
Meany ginče su Automobi
listų unijos prezidentu Wal
ter Reuther. Aštuoniolika 
balsų prieš šešis taryba už- 
gyrė Meany vedamą boiko
tą prieš Tarptautinę Darbo 
Organizaciją. Reuther tokį 
boikotavimą pasmerkė, bet 
savo nusistatymui tegavo 
taryboje penkis pasekėjus.

O Meany, kaip žinia, tai 
tarptautinei Jungtinių Tau
tų organizacijai paskelbė1 
boikotą todėl, kad jos kon
ferencijos pirmininku buvo 
išrinktas Lenkijos atstovas 
komunistas.

STATO 175,090 TONŲ
NAFTOLAIVĮ

Haga.
Shell gazolino kompanija 
užsakė pastatyti 175,000 to
nų įtalpos naftolaivį.

Jis bus 1,074 pėdų ilgio. 
Jo pastatymui išleis $28,- 
000,000.

Royal Dutch

Naujas civilinių teisių 
kilius šalies Kongrese
Washingtonas. — Atsto

vų Buto komisija svarsto- 
diskusuoja vyrianusyb ė s 
Kongresui siūlomo naujo ci
vilinių teisių įstatymo pro
jektą. Jame yra griežtai 
draudžiama rasinė diskri
minacija, parenkant džiū- 
res, numatoma skaudi baus
mė už pažeidimą federali- 
nių civilinių teisių įstaty
mų, suteikia galią prokuro
rui traukti teisman virši
ninkus mokyklų, kuriose te
beveikia segregacija ir tt.

Bet respublikonai ir dalis 
demokratų griežtai prieši
nasi tam biliaus punktui, 
kuris taip pat laiko laužy
mu įstatymo . praktikuoti 
rasinę diskriminaciją per
kant, parduodant bei nuo- 
mojant namus. Abejojama, 
ar šis biliaus skyrius pra
eis Kongrese. Vadinasi, ir 
naujas įstatymas būtų ne-, 
pilnas, paliktų vieną derlin
gą rasinei diskriminacijai 
dirvą.

Gimdymų kontrolei 
kilius šalies Senate

Washingtonas. — Sena
torius Gruening iš Alaskos 
yra įnešęs bilių, pagal kurį 
būtų laisvai teikiama viso
kia informacija ir pagalba 
tiems, kurie, nori sumažint 
gimdymų skaičių. Senatinė 
komisija veda apklausinėji
mą. Atrodo, kad toks įsta
tymas bus priimtas. Ap
klausinėjime dauguma kal
ba už toki įstatymą.

Kaip dabar yra. tai di
džiausia bėda skaitlingų 
seimu dar jauniems tėvams, 
štai kalba Mrs. Robinson iš 
Richmond. Va. Ji skudžiasi, 
kad kai ii susilaukė sentin- 
to kūdikio, pradėjo ieškoti 
pakalbo* bet niekur ios ne
gavo. todėl pagimdė dar du. 
dabar yra dovvniu vaiku 
motina. Šeima b a isiai 
skursta.

Pavvžius. — PvnncūzL’ns 
TTfilrlyin nranpep Vakaru Vn- 
ki^tiipi kad ii d^li
nrho visas nro iėp*as iš Vo- 

‘kietiios no lienos 1 dienos.

Eina žiaurūs mūšiai, mūsų
■ - nuostoliai kyla

Saigonas. — Kur nors to
li už Saigono buvusi ame
rikiečių grupė iš 20 marinų 
apsupta. Per šešias valan
das ėjo žiaurus mūšis. Ap
supime dalyvavę apie 400 
liaudiečių. Kai mūšis pasi
baigė, tai iš tų amerikiečių 
tiktai du išliko nesužeisti 
bei neužmušti, o liaudiečių 
buvo rasta 32 lavonai.

Tuo tarpu oficialiai pa
skelbta, kiek amerikiečių 
žuvo bei buvo sužeistų per 
savaitę tarp birželio 5 ir 11 
dd. Pasirodo, kad nuostoliai 
kas savaitė didėja. Per tą 
savaitę buvo 142 amerikie
čiai užmušti ir 741 sužeis
tas.

Kiek žuvo per pereitą sa- kuri buvo sukurta pagal Že- 
vaitę, dar nežinia.

Tuo tarpu Ky valdžia pa- tais.

siuntė dar 500 parinktų ka
reivių numalšinimui budis
tų priešinimosi Hue mieste. 
O ten budistai susinešė al
torius į gatves ir užsibari
kadavo.

Sakoma, ne visi pasiųsti 
Saigono kareiviai sutinka 
budistus malšinti.

Am. SUTIKO PADENGTI 
SARGYBOS IŠLAIDAS 
Washingtonas. — Ameri

kos vyriausybė sutiko ap
mokėti visas išlaidas, ko
kios pasidarys saugojimui 
sienos tarp Kambodžos ir 
Pietų Vietnamo. Tokia sar
gybą turėtų pastatvti Tarp
tautinė Kontrolės Komisija,

nevos susitarimą 1954 me-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. —Atvyko Pran

cūzijos prezidentas de Gaul
le. Labai iškilmingai tapo 
sutiktas Tarybų Sąjungos 
viršininkų ir vadų. Mano
ma, kad ši diplomatinė vieš
nagė toliau pagerins santy
kius tarp Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos.

se išstojimuose prieš Viet
namo karą komunistai vai
diną vadovaujamą vaidme
nį. Tuo siekiama pakurstyti 
žmones prieš jaunimo 
prieškarinį judėjimą.

AmerikosSaigonas.
oro jėgos savo pačius ašt
riausius puolimus sukon
centravo Pietų Vietname į 
spėjamus liaudiečių cent
rus. Kaip ir visada, milita- 
rinė komanda praneša, kad 
tie puolimai buvę labai sėk
mingi.

TaipWashingtonas.
vadinamas Senatims Vidu
jinio Saugumo Pakomitetis 
skelbia^ kad 1965 metais 
mūsų Studentijos kovinguo-

Laivių nelaimėj žuvo 
SI darbininkas

Bayonne, N. J. —Praėju
sį ketvirtadienį, birželio 16 
d., tarp Bayonnės ir Staten 
Islhnd susidūrė du tanklai
viai — Alva Cape ir Texaco 
Massachusetts. Vienas jų, 
būtent Alva Cape, buvo pil
nas naftos (žibalo). Po susi
dūrimo tuojau įvyko baisus 
sprogimas ir žibalas, pasi- 
liejęs ant vandens, užside
gė. Vaizdas buvo šiurpulin
gas. Tanklaivio Alva ' Cape 
jūrininkai gelbėjosi kaip 
kurie išmanė.

Rezultatai tokie: 21 dar
bininkas užmuštas, 40 su
žeistų, o dar 9 ieškoma. 
Veikiausia iš sužeistųjų dar 
gal nevienas numirs.

Kaipgi tokia nelaimė ga
lėjo įvykti? Reikia atsi
minti, kad laivai susidūrė 
beveik vidurdienį, kai oras 
buvo gražus, saulėtas.

Kur buvo laivų kapitonai 
bei vairuotojai?

Misterija dar padidėja, 
kai paaiški, kad abudu lai
vai turėjo dar ir po palydo
vą — mažės n į laivelį. 
Kaip gi tų palydovų vairuo
tojai nematė, kad vienas 
laivas pedaug arti prie ki
to laivo?

žinoma, bus pravestas 
“platus” tyrinėjimas. Bet 
mažai kas tikisi surasti tik
rąjį kaltininką.

Susikūrė dar viena Amerikos 
palaikoma militarine sąjunga

Seoul, Pietų Korėja. — 
Jungtinių Valstijų sumany
ta, užgirta ir sušaukta de
vynių Azijos valstybių kon
ferencija suorganizavo nau
ją militarine sąjungą. -Jon 
ieina: Japonija, Pietų Ko
rėja, Pietų Vietnamas, For- 
moza, Tailandas, Malaizija, 
Philipinai, Austrai i i a i r 
Naujoji Zelandija. Konfe
rencijoje taipgi dalyvavo 
Anglijos ir Laoso atstovai 
“kaip stebėtojai”.

Kaip ir visų kitų imperi
alistinių sąjungų, taip šio 
naujo sutvėrimo tikslas ko
voti komunizmą.

Neslepiama, kad šios 
naujos sąjungos veikla bus 
vyriausiai nukreipta prieš 
Kiniją.

□
Jungtinės Tautos. — Aną 

dieną Tarybų Sąjunga pa
siūlė, kad Jungtinės Tautos 
pasisakytų prieš bile kokį 
erdvių vartojimą militari- 
niams reikalams.. Dabar 
Jungtinės Valstijos taipgi 
duoda savo pasiūlymus tais- 
pačiais reikalais.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas turėjo 
pasitarimą su senatoriumi 
Fulbrightu. Spaudai prane
šama, kad tas pasitarimas 
baigėsi apieių vyrų sutiki
mu “nebesirieti”. Tai reikš
tu. kad sen. Fulbright nusi
leido ir sutiko prezidento 
užsienio politikos nebekriti
kuoti.

New Yorkas. — Sugrįžęs 
iš Afrikos senatorius Ro
bert Kennedy pareiškė, kad 
jis neturi jokių ambicijų 
1968 metais ieškoti kandi
datūros j prezidento vietą 
ir kad jis palaikys preziden
to Johnsono kandidatūrą.

Londonas. — Aš tuoni 
šimtai Anglijos mokslinin
kų ir inžinierių ieško užsiė- 
mimo Jungt. Valstijose. 
O kiek šiaip žmonių norėtų 
iš Anglijos pabėgti ir gauti 
darbus Amerikoje, tai nie
kas negali suskaityti

Kalifam. demokratai 
labai susirūpinę

San Francisco', Calif. — 
Kai buvo pranešta, kad ak
torius Ronald Reagon lai
mėjo respublikonų nomina
cijas į gubernatoriaus vie
tą, demokratų kandidatas 
dabartinis gubernatori u s 
Brown neslėpė savo susirū
pinimo. Sukrėtė ir kitus | 
šios valstijos demokratų 
vadus. Jie mano, kad Brow- 
nui laimėti prieš Reagoną 
bus nelengva. Aktoriaus 
vardaš yra plačiai žino
mas. Jis yra- geras aktorius 
ir smarkus kalbėtojas. Jo 
kandidatūrą rems visos re
akcinės jėgos.

Prieš Browną kalba ir tas 
faktas, kad jis siekia guber
natoriaus vietos jau trečiu 
kartu. Yra žmonių, kurie 
galvoja, kad pakeitimas blo
go nepadarys.

D. Eisenhoweris rems 
reakcininką kandidatų

Gettyssburg, Pa. — Praė
jusią savąįtę čionai lankėsi 
neseniai į Kalifornijos gu
bernatoriaus vietą nomi
nuotas pasižymėjęs reakci
ninkas aktorius Ronald Rea
gan. Jis atvyko gauti Ei- 
senhowerio palaiminimą ir 
gavo. Buvęs prezident a s 
pareiškė, kad jis darys vi
sa, kad Reagon būtų išrink
tas Kalifornijos gubernato
riumi.

Kaip žinia, Reagon yra 
Goldwaterio pasekėjas. Jis 
reikalauja, kad Vietnamo 
karas būtų dar labiau iš
plėstas, nors tai reikštų ka
rą ir prieš Kiniją. Jis kan
didatūrą laimėjo Respubli
konų partijos pirminiuose 
rinkimuose.

Už LEGALIZUOTAS 
ABORCIJAS

Los Angeles, Calif, —čio
nai įsikūrė platus Calif or- 
nijos komitetas kovai už le
galizavimą aborcijų. Įdomu 
tas, kad komitetą sudaro 
gydytojai, advokatai, kuni
gai ir kiti profesionalai.

VELTUI PASTANGOS
Buchareštas . — Sakoma, 

kad Rumunijos valdžia'dė
jo dideles pastangas suvesti 
į pasitarimą Amerikos di
plomatus su Kinijos prem
jeru Chou En-lai, jam čia 
lankantis. Bet Amerikos 
valdžia įsakius savo diplo
matams prie jokių pasitari
mų neprisileisti.
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Geras teismo sprendimas
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ JAV Aukščiausiasis 

teismas paskelbė keletą savo sprendimų, kurių vienas, 
mūsų nuomone, labai geras, nors prieš jį kai kurie 
prunkštauja.

Sprendimą padarė penki teisėjai, jį paskelbė teismo 
pirmininkas Warren. Sprendimas toks: Kai policija su
ima nužiūrėtą nusikaltėlį, ji privalo jam pasakyti, kad 
jis turįs teisę neatsakinėti į jam statomus klausimus, 
kad jis turįs teisę pasikviesti advokatą, ir tik advoka
tui su juo esant, jis galįs atsakinėti į klausimus, ruo
šiant jam bylą. Jei suimtasis advokato neturi, policiją— 
valdžia privalo jį parūpinti.

Tik tokiomis priemonėmis išgauti iš suimtojo atsaki
nėjimai gali būti ko verti byloje prieš jį ir tik su tokiais 
liudijimais teismas tegalįs skaitytis.

Ligi šiol būdavo taip: policija suima asmenį, tikrai 
nežinodama ar jis kaltas, ar nekaltas, pradeda jį klausi
nėti, o kad suimtasis atsakinėtų į klausimus taip, kaip 
policija nori, dažnai jį sumuša, sužaloja, varo per taip 
vadinamą “Third digree”. Aišku, mušamas žmogus daž
nai prisipažįsta ir prie to, ko jis niekad nėra padaręs.

Kai kuri spauda, tūli valdininkai ir kitokie asmenys 
dabar rėkia, būk šis teismo sprendimas padėsiąs krimi
nalistams labiau siautėti. O mes manome, jei policija vi
sur skaitysis su teismo sprendimu, tai jis- padės nekal
tiems žmonėms išsisukti nuo fizinių sužalojimų.

Mary Heaton Vorse
BIRŽELIO 14 DIENĄ Provincetown mieste (Mas

sachusetts valstijoje) mirė Mary Heaton Vorse—rašyto
ja, žurnalistė, kovotoja už darbo žmonių reikalus. Ji bu
vo jau gerokai peržengusi 80 metų slenkstį.

Kaip talentinga žurnalistė, Mrs. Vorse, jaunomis sa
vo dienomis, vykdavo į darbininkų streikus ir aprašyda
vo juos. Rodosi, pirmas jai reikšmingas tuo atžvilgiu 
žingsnis buvo padarytas, kai ją pasamdė viėnas ameriki
nis žurnalas vykti į Lawrence, Mass., ir aprašyti ten ei
nantį didžiulį tekstiliečių darbininkų streiką.

Kai spauda kai kurių jos streikų aprašymų neskelb
davo, tai autorė vėliau visa tai išspausdindavo savo kny
gose.

Vėliau ši garbinga moteris dalyvaudavo streikuose 
ne kaip žurnalistė, o kaip organizatorė. 1926 metais 
Mrs. Vorse kartu su Elizabeth Gurley Flynn, sakė kal
bas garsiajame Passaic (N.J.) tekstiliečių darbininkų 
streike, kuriam vadovavo National Textile Workers 
Union.

Praėjus trejiems metams, Mary Heaton Vorse daly
vavo Gastonijos (North Carolina) tekstiliečių darbinin
kų streike kaip kalbėtoja, įkvėpėja, organizatorė. Ji ma
tė policijos brutališkumą, atsuktą prieš streikierius, ji 
prieš tai visomis jėgomis kovojo.

1937 metais vyko plieno darbininkų streikas Youngs
town, Ohio. Federated Press Žinių agentūra pasiuntė 
Mary Heaton Vorse aprašyti streiko eigą. Kova buvo 
žiauri. Du darbininkai streikieriai buvo užmušti. Teko 
ir pačiai žurnalistei: ji buvo pašauta į galvą.

Velionės artimi draugai - bičiuliai buvo įžymūs ame
rikiečiai: Elizabeth Gurley Flynn, Eugene O’Neill, poetė 
Edna St. Vincent Millay, Susan Glaspell ir kt.

Kaip rašytojos, derlingiausias laikotarpis bus buvęs 
tarp 1911 ir 1921 metų. Sukūrė ir išleido tuomet ji apie 
aštuonias apysakas - noveles, tarp kurių buvo: “The Ve
ry Little Person”, “The Authography of an Elderly Wo
man”, “The Ninth Man”, ir kt.

1935 metais rašytoja išleido savo autobiografinę 
knygą—“Footnote to Folly.”

1907 metais rašytoja ištekėjo už Albert White Vor
ose, kuris mirė 1910 metais. Nors vėliau rašytoja dar bu
vo ištekėjusi už Joseph O’Brieno (mirė 1915 m.), tačiau 
moteriškė per visą gyv.enimą naudojo pirmojo vyro pa
vardę. Paliko du.sūnus,

Mary Heaton Vorse, rodosi, niekad nebuvo nei so
cialiste nei komunistė, kilusi iš vidurinės klasės, ji ta
čiau visuomet buvo su liaudimi, su kovotojais ~ už naują 
Ameriką. |

ŠVEICARĖS ŽURNALIS
TĖS PASAKOJIMAS APIE 
TARYBŲ LIETUVĄ

Kadaise Tarybų Lietuvą 
aplankė šveicarė žurnalistė 
Anna Drejer. Jai labai pa
tiko, ją tiesiog sužavėjo 
(“Vilnius pavergė mano 
širdį...”) Lietuva ir visa 
tai, ką ji ten matė.

Grįžusi į namus, Anna 
parašė savo kelionės įspū
džius ir juos išspausdino 
šveicarų savaitraštyje “Vor- 
verts.”

Vilniaus “Tiesos’' bendra
darbis S. V., cituodamas 
(birž. 12 d. laidoje) Annos 
Drejer kai kuriuos įspū
džių paragrafus, prideda ir 
savo komentarus. Mes čia 
supažindinsime su visu tuo, 
ką rašė žurnalistė, ir ką 
pridėjo “Tiesos” bendradar
bis S. V. Prašome paskai
tyti:

Koks bebūtų skirtingas sti
lius, kaip nepanaši žurnalisti
nė individualybė, visgi susikū
ręs koks tai bendras, pasaky
tume, vienijantis bruožas, bū
dingas užsienio spaudoje pasi
rodantiems objektyviems re
portažams apie Lietuvą.

Šis vienijantis bruožas — tai 
polemiškas medžiagos pobū
dis. Objektyvus stebėtojas tar
tum turi prieš akis neregimą 
(o kartais puikiausiai regi
mą) “oponentą,” paskleidusį 
ir tebeskleidžiantį fantasti
nius prasimanymus, kuriuos 
doram žurinalistui, savo aki
mis išvydusiam Lietuvą, tenka 
energingai paneigti.

Kaip tik tuo būdingi yra ir 
Vilnių aplankiusios Anos Dre
jer laikraštinio puslapio dy
džio reportažai, išspausdinti 
Šveicarijoje išeinančio savait- 
račio “Vorverty” keliuose nu
meriuose. šį ciklą šveicarti 
laikraštis išspausdino skyre
lyje “Ka pamačiau Pabaltijy
je!”

“Jau keliais pavyzdžiais, 
kuriuos galima padauginti, 
esu nurodžiusi, kokių pasieki
mų sulaukė pabaltijiečiai per 
25 Tarybų valdžios metus. . . 
Kitos tautos taip pat būtų ap
imtos pagrįsto išdidumo pana
šaus ūkio ir kultūros pakilimo., 
akivaizdoje. Tad visiškai lo
giška, kad jos (Pabaltijo tau
tos, — red. pastaba) ryžtingai 
paneigia reakcinių emigranti
nių organizacijų periodiškai 
buržuazinėje spaudoje plati
namas legendas...”

Šitokia įžanga pradedamas 
vienas A. Drejer reportažų.

Šveicarų laikraštyje ne tik 
paneigiami antikomunistiniai 
mitai apie Lietuvą, bet atiden
giamos ir tų prasimanymų 
šaknys, parodomi jy autoriai. 
Plačiai aprašydama apie hit
lerinės okupacijos piktadary
bes Lietuvoje, žurnalistė at
skleidžia buržuazinių nacio
nalistų, jų tarpe į Vakarus 
pasprukusio katalikų klero— 
vyskupo Vincento Brizgio (fi
gūravusio net Jungtinių Ame
rikos Valstijų pateiktuose 
Niurnbergo p r o c e sui doku
mentuose), kunigo Liongino 
Jankausko ir kitų sunkius nu
sikaltimus.

“Suprantama, — rašo švei
carų laikraščio bendradarė,— 
yra Pabaltijo emigrantų tarpe 
ir daug doi’ų žmonių, kurie 
karo chaoso buvo nublokšti į 
kitas šalis ir kurių daugelis 
surado atgalinį kelią į Tėvynę, 
kaip kad Talino Politechnikos 
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Nauja mokykla prie Vilkijos

instituto rektorius profesorius 
Arnditas, su kuriuo Estijoje 
susipažinau. Kiti susirašinėja 
su Pabaltijyje likusiais savo 
artimaisiais, aplanko juos. 
Kadangi pastarieji apsistoda
vo tuose pat viešbučiuose, kaip 
ir meS, žurnalistai, tai nesusi
darė sunkumų užmegzti su 
jais ryšių. Visi, su kuriais 
mes — ar tai būtų buvę Tali
ne, Rygoje ar Vilniuje — pra
dėdavome pokalbį, buvo su
žavėti jų Tėvynės ekonominio 
ir kultūrinio pakilimo ir ašt
riausiu būdu atsiliepdavo apie 
reakcinių emigrantų organiza
cijų platinamas baisenybių pa
sakas pasaulinėje spaudoje.

“Vilnius pavyzdingas savo 
architektūra,”—taip pavadin
tas vienas šio ciklo reporta
žas. Kalbėdama apie naujus 
Tarybų Lietuvos sostinės bruo
žus ir jų kūrėjus, žurnalistė 
pabrėžia du momentus: Tary
bų valdžios atskleistus pla
čius horizontus lietuvių inte
ligentijai, o tuo pat metu ir 
pastarosios kūrybos grįžtamą
jį poveikį.

“Lietuvos sąjunginės respub
likos, kuriai, lenktyniaujant su 
kitom Pabaltijo respublikom- 
sesėm, pavyko per 25 Tarybų 
valdžios metus šešiolika kartų 
padidinti pramonės gamybą, 
šios respublikos sostinė Vilnius 
pavergė mano širdį savo ar
chitektų ir menininkų ieškoji
mų ir energijos dvasia.

Tai miestas, patraukiąs lan
kytojų d ė m e s į savo 16-17 
šimtmečių ir moderniųjų sta
tybų architektonikos kontras
tais.

...Nėra per daug patogu 
gyventi senamiesčio mūruose 
su tapybiškais kiemais, kurie 
fotografuojami. Bet jie apjuo
siami modernių gyvenamųjų 
kvartalų lanku, kuris kasmet 
vis auga platyn. Be to; didžiai 
modernūs visuomeniniai pasta
tai senamiestyje, ypač restora
nai, kavinės, kinai ir mokyk
los, jau dabar sudaro ateities 
salas. Nacionalinės poetės Sa
lomėjos Nėries vardu pavadin
tos mokyklos rūmų lakioms li
nijoms ypatingą žavesį sutei
kia senos barokinės bažnyčios 
fonas.”

Autorė aplankė šioje mo
kykloje lietuvių liaudies me
no parodą. Viešnia žavėjosi 
ja, o kartu taikomąja daile, 
grafika. Ji žavėjosi Lietuvos 
šiuolaikiniu menu, jaunų tapy
tojų ir skulptorių kūryba, ku
ri savo “jėgą ir savitumą se
miasi senose liaudies motyvų 
šaknyse.” “Geriausios lietu- 
v i š k o s iliustracijos.. . taip 
mane sužavėjo, kad mano la
gaminas pasidarė sunkus nuo 
knygų, nors aš jų lietuviškų 
tekstų ir nesuprantu.”

“Vilnius visoje Tarybų Są
jungoje garsėja savo vidaus 
architektūra, lietuviškais bal
dais, tuo, kad visa tai neat
skiriama nuo monumentalio
sios dailės.”

Pasakodama apie Lietuvos 
architektų ieškojimus ne tik 
individualių, bet ir tipinių 
projektų srityje, apie tai, kaip 
energingai siekia vilniečiai na
mų statytojai rasti kelius, 
gelbstinčius nuo tipinės staty
bos monotoniškumo, autorė 
pažymi Tarybų Lietuvos speci
alistų jaunatvišką ir kupiną 
ieškojimų dvasią.

“Miestų statybos projekta
vimo instituto bendradarbių 
amžiaus vidurkis siekia nuo 
25 iki 30 jnetų. Kaip vėliau iš 
oficialių šaltinių patyriau, 90 
procentų lietuvių specialistų 
išsimokslino Tarybų valdžios 
metais, o 80 procentų visų 
Lietuvos technikos specialistų 
tėra vos apie 3 0 metų am
žiaus, kas, matyt, paaiškina jų 
eksperimentavimo dvasią...”

Kalbėdama apie Vilnių, 
šveicarų laikraščio bendradar
bė meta žvilgsnį ir į mažuo
sius Lietuvos miestus. Ji nu
rodo, kad eilė jų išaugs į 80 
tūkstančių gyventojų miestus, 
ką sąlygoja naujosios pramo
nės išdėstymas.)

Nuspalvinti detalėmis ir pa
vyzdžiais, argumentuoti, iliust
ruoti autorės nuotraukomis, 
reportažai šveicarų dienrašty
je — tokie yra objektyvios 
stebėtojos, naujoj mūsų krąŠ- 
to bičiulės, kelipnės po Tary
bų Lietuvą rezultatai.

KOMEDIJOS
Vatikanas, norėdamas pa

sigerinti Lenkijos katalikų 
dvasininkijai ir lenkų bur- 
žuazinioms nacionalistams, 
iškirto lietuviškiesiems kle
rikalams tokią kiaulystę, 
kokios jie nesitikėjo.

Lietuviškieji klerikalai, 
mat, skelbiasi, kad jie esą 
lietuvių tautos patriotai (iš 
tikrųjų, jie yra biaurūs lie
tuvių tautos priešai), jie 
taip pat skelbia, būk ir 
Vatikanas esąs “Lietuvai 
palankus.” Bet štai kas at
sitiko.

Šiemet Lenkijos katalikų 
dvasininkija mini tūkstan
čio metų sukaktį. Tū proga 
Vatikanas išleido kai ku
riuos pašto ženklus (štam
pas) lenkams katalikams 
pagerbti. Na, ir viena štam
pą padaryta su “Matkos 
Boskos Ostrobramskos” pa
veikslu. Vadinasi, Vilniaus 
Aušros vartų Pana Marija 
priskiriama lenkams.

JAV lietuviškieji klerika
lai pradėjo dėl to pykti, ir 
jie įsakė Sidzikauskui, kad 
šis, kaip “veiksnys,” para
šytų Vatikano Valstybės 
sekretoriui kardinolui Am- 
leto. Giovanni Cicognani to
kį protestą:

Vliko pirmininkas, vykdyda
mas Vliko valdybos nutarimą, 
birželio 2 d. išsiuntė tokio tu
rinio laišką Vatikano Valsty
bės Sekretoriui kard i n o 1 u i 
Amleto Giovanni Cicognani:

Jūsų Eminencija,
Krikščionybės tūkstanmetis 

Lenkijoje yra didelės reikšmės 
įvykis lietuviams tėvynėj ir 
svetur. Jie dalinosi ir tebesi
dalina su pasaulio katalikų 
bendruomene tos vibnatiriės is
torinės sukakties įkvepiamo
siomis vertybėmis.

Mūsų entuziazmas, tačiau, 
tapo apslopintas išleidimu Va
tikano ženklų, atvaizdavusių 
Vilniaus Aušros Vartų Dievo 
Motiną drauge su Lėnkijos 
karaliene Jadvyga ir Kroku
vos miestu, kaip Lenkijos vals
tybės simbolį. Kadangi, kaip 
Jūsų Eminencija taip gerai ži
note, Vilnius yra Lietuvos sos
tinė ir Vilniaus Dievo Motina 
yra didžiai garbinama lietuvių 
tautos, jų sutapdinimas Vati
kano ženkluose su Lenkijos 
tūkstantmečiu pažeidžia lietu
vių tautos jausmus. Mes taip 
pat nuogąstaujame, kad tas 
nelemtas žingsnis bus išnau
dotas komunistų propagan
doj- ir Lietuvoj esamo komu
nistinio režimo priešreliginėj 
veikloj. Mes tikimės, kad 
Šventasis Sostas ras tinkamų 
būdų ir progų atitaisyti ženk
lų sukeliamas klaidingas nuo
mones ir išlyginti lietuvių tau
tai padarytą skriaudą.

Matysime, ką atsakys Va
tikanas.

RINKIMAMS PRAĖJUS
Kaip žinią,, š. m. birželio 

12 d. visose tarybinėse res
publikose buvo renkami de
putatai į Tarybų Sąjungos 
parlamentą, į Aukščiausiąją 
Tarybą.

Tarybų Sąjungos parla
mentą sudaro du butai — į 
abudu išrinkta 1,517 depu
tatų.

Apie rinkimų eigą ELTA 
paskelbė tokius duomenis:

Birželio 12 d. vakare Mask
voje, Sąjungų namuose, įvyko 
Centrinės rinkiminės komisi
jos rinkimams į TSRS septin
tojo šaukimo Aukščiausiąją 
Tarybą posėdis. Posėdyje bu
vo išklausytas Centrinės rin
kiminės komisijos pirmininko 
V. Grišino pranešimas apie 
balsavimo eigą šalyje.

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos rinkimai visoje Tarybų 
Sąjungos teritorijoje prasidė
jo, sutinkamai su TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos rinkimų 
Nuostatais, 6. valandą ryto vie
tos laiku. Balsavimas vyko 
organizuotai, griežtai sutinka

mai su rinkimų įstatymu. Jo
kių skundų dėl rinkimų nuo
statų pažeidimo Centrinė rin
kiminė komisija negavo.

Birželio 12 d. 12 vai. dienos 
į rinkimines apylinkes atėjo
31.60 procento rinkėjų, o iki 
6 vai. vakaro—98.92 procento 
rinkėjų. Sąjunginėse respub
likose iki 6 vai. vakaro bal
savime dalyvavo: Rusijos Fe
deracijoje — 98.61 procento 
rinkėjų, Ukrainos TSR—99.76 
procento, Baltarusijos TSR — 
99.32 procento, Uzb e k i j o s 
TSR — 99.51 procento, Kaza
chijos TSR — 99.12 procento, 
Gruzijos TSR — 99.29 procen
to, Azerbaidžano TSR—98.57 
procento. Lietuvos TSR —
98.61 procento, Molda vijos 
TSR — 99.47 procento, Tadži
kijos TSR — 97.46 procento, 
Armėnijos TSR — 96.79 pro
cento, Turkmėnijos TSR — 
97.78 procento, Latvijos TSR 
98.35 procento, Kirgizijos TSR 
— 98.89 procento, ir Estijos 
TSR—C C . 83 procento rinkėjų.

Pranešimai iš apygardų rin
kiminių komisijų rodo, kad 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
rinkimus visur lydėjo didelis 
politinis darbo žmonių akty
vumas ir organizuo t u m a s . 
Rinkimų dieną tarybinė liau
dis vėl pademonstravo savo 
glaudų susitelkimą aplink Ko
munistų partiją ir Tarybų Są
jungos vyriausbę.

IZRAELYJE PASTATĖ 
KENEDŽIUI PAMINKLĄ

Tel Avivas. — Izraelyje 
pastatė labai didelį ir įspū
dingą paminklą buvusiam 
JAV prezidentui John Ke
nedžiui.

Jis yra apie 60 pėdų 
aukščio, aplinkui yra 51 ko- 
lumna. Oficialiai paminklas 
bus atidengtas liepos 4 die
ną — JAV Nepriklausomy
bės dieną.

Havana. —Kubos vyriau
sybė ir visa liaudis mobili
zuoja visas jėgas pašalini
mui žalos, kurią kraštui pa
darė audra “Alma?. Nuo
stoliai siekia milijonus dole
rių.

A. Matutis
Aš KALBUOSI SU GIRIA
Rausvas saulės kamuolys... 
Dega visas pagirys.
Ryto žėrinčiam gaisre 
Aš kalbuosi su giria.

—Giria, ar jau prabudai?!— 
Atsišaukia man aidai:
—Prabudau, jau prabudau... 
Rasose seniai braidau.—

—Ar prikėlei paukščiukus?— 
Aidas atskrenda lakus:
—Paklausyk— 
Či-ry! či-ry!.. 
Paukščiai ulba pagiry.

■V-

Girioje diena šviesi, 
Skęsta medžių šlamesy.
—Giria, giria, ką šlami?— 
Ji atsako man rami:

—Šnekinu klevus, egles, 
Drebinu drebulėles.
Ant pašlaičių lyg delnų 
Uosius, liepas auginu...

—ū-ū-ū;..-—vaikus šaukiu, 
—Šen! Lenktynių su kiškiu! 
Stirnų daug ganau gelsvų... 
Ar jūs girdite? ū-ūf..

Vakarėly—vakare
Vėl kalbuosi su giria: 
—Giria, giria, ką veiki? 
Ko, girel, tokia tyki?!

—Aš migdau šilų gėles, 
Jom seku pasakėles, 
Kloju patalus miglų 
Ant berželių, ąžuolų...

Greit užsnūsiu ir pati. 
Jau naktis arti arti...
• ••••••••••

—Giria, tau šviesių sapnų !— 
O giria:
—ū-ū! ū-ū!..—

(Iš Liet. Pionieriaous”)

Havanos tabako 
fabrike

Kubiečiai nuo seno di
džiuojasi savo ei garais, 
kaip, sakysime, prancūzai 
vynu. Ir ne be pagrindo. 
Tabako plantacijos reika
lauja daugiau rūpesčių, ne
gu vynuogynai. Kasmet 
kovo - balandžio mėnesiais 
“Vegerai” (taip, Kuboje) 
vadinami žmonės, kurie dir
ba tab ako plantacijose) 
pradeda ruošti dirvą, nors 
sėjos darbai prasideda tik 
po penkių mėnesių. Mat, 
tabakas — labai jautri kul
tūra, reikalaujanti dėmesio 
ir meilės. Jei vienus jo prie
žiūros darbus galima dirbti 
vidudienio kaitroje, tai ki
tus — tik švintant. Yra ir 
tokių darbų, kurie dirbami 
tik naktį. Nelaiku palijus— 
katastrofa. Dar 16 amžiuje 
buvo žinoma, jog tabakui 
reikia tik rasos ir 1—2 kar
tų lietaus per mėnesį. Gavęs 
per daug drėgmės, jis pra
randa savo kvapnumą.

Ceche, kuriame apsilan
kiau, dirba apie 100 mote
rų. Tai dekotyruotojos. Jos 
šalina gyslas iš tabako la
pų. Priėjau prie vienos dar
bininkės. Ji atsargiai lygi
na, pasidėjusi ant kelių ta
bako lapą, paskui dviem 
pirštais mikliai ištraukia iš 
lapo visas gyslas. Nemesda- 
ma darbo, ji mielai atsaki
nėja į mano klausimus.

Per dieną, pasakoja mo
teris, ji apdoroja 22 svarus 
tabako lapų. Darbo diena 
fabrike trunka 8 valandas. 
Dienos uždarbis — 5.28 pe
so.

Moterys, aptarnaujančios 
cigarų gamybos mašinas, 
uždirba' * daugiau 
pesus už tūkstantį cigarų, 
kai kurios jų padaro po 
4,000 cigarų. Darbininkės 
kasmet gauna mėnesį ap
mokamų atostogų.

Prieš pavirsdamas kvap
sniu Havanos cigaru, taba
ko lapas praeina 92 opera
cijas. Pirmiausia jis džiovi
namas, paskui seka kelios 
fermentavimo stadijos, po 
to lapai rūšiuojami pagal 
dydį ir spalvą, nulaužiami 
koteliai, pašalinamos gys
los, sudaromas mišinys iš 
kelių tabako rūšių ir paga
liau lapai susukami į ciga
rus, paskui suvyniojami į 
celofaną.

Iki 1959 metų vienas 
Šiaurės Amerikos trestas 
kontroliavo beveik visą Ku
bos tabako gamybą ir rea
lizavimą. Po revoliucijos 
pati liaudis ėmė tvarkyti šį 
savo turtą, kuris jai duoda 
apie 50 milijonų dolerių pa
jamų per metus. 1963 me
tais “Floros” uraganas, liū
tys, nusiaubė didelę dalį ta
bako plantacijų. Bet jau po 
metų ši Kubos ekonomikos 
šaka vėl dirbo pilnu tempu.

(APN)

po du

AŠ NEISIU NIEKUR
Iš čia aš neisiu niekur, nie- 
Ir kurgi eičiau aš ? [kur...
čia žmonės pėdsakus palieka, 
Jų dulkės neužneš...
Kur eiti? Laimės kur ieškoti, 
Jei ji čia pat, šalia?..
Berželiai moja garbanoti 
Tau pakele žalia.

Čia šypsosi rasotas žiedas
Ant obelies šakos, 
čia dienos greitai, greitai 
O būna trumpos jos.

Iš čia aš neisiu niekur, nie- 
Aš pasiliksiu čia. [kur... 
Juk čia ne vienas pasilieka 
Su svajone karštą.

J., Sakalauskaitė

rie- 
[da,
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Jis kure naują kalbą
Pagyvenę žmones ir knyga

šį sekminių sekmadienį 
žalia ir balta esperantinin
kų vėliava plevėsuos Norvi- 
če virš St. Andrew’s Hall, 
dar labiau pagyvindama šio 
gražiausio Rytų Anglijos 
miesto žavius gėlynus ir 
ryškiaspalves turgavietes.

Ten įvyks Anglijos espe
rantininkų s u važiavimas, 
kuriam aš linkiu kuo di
džiausios sėkmės.

Daktaras Liudovikas La
zarus Zamenhofas, Espe
ranto sukūrėjas, buvo įsiti
kinęs, kad pasaulinė kalba

pa-

tinę taiką ir tarpusavį su
pratimą.

Jo raštuose nėra nė ženk
lo, kad jis būtų giliai paži
nęs ekonomikos faktorius, 
kurie sukelia politine kovą. 
Bet būtų neteisinga Zamen- 
hofą vadinti naivių, nes jo 
kalba skatino t a rpautinį 
tarpusavio supratimą.

Jau beveik šimtas metų, 
kai Zamenhofas, penkioli
kos metų moksleivis, pirmą 
kartą ėmėsi kurti dirbtinę 
kalbą. Kol kas niekas kitas 
dar nesukūrė labiau priim
tino pakaitalo. Zamenho
fas gimė 1859 metais Bialo- 
stoke, tada Rusijos valdo
moje Lenkijoje, mediniame 
name, žydu šeimoje, ir nuo 
pat vaikystės ji lydėjo rasi
nės neapykantos baisumai 
ir karo siaubas.

Jis suprato, kokia nau
dinga būtų tikrai tarptauti
nė kalba, būdamas įsitiki
nęs. kad nė viena iš gyvųjų 
vartojamųjų kalbų nepriim
tina visai žmonijai. Jis taip 
pat manė, kad mirusioj kal
bos, kaip lotvnų kalba, yra 
per sunkios šiam tikslui.

Pagrindimas
Todėl jis ėmėsi kurti Es

peranto kalba, kurią
grindė daugelio vartojamų 
kalbų elementais.

Dar mokyklos metais jis- 
parašė eilėraštį apie tarp
tautinę brolybę:
Malamikite de las nacjes, 
Kado, kado, jam temp estą! 
La tot’ hamaze en familje 
Konunigare so deba.

(Tautų priešiškume, žlu- 
ki, žluki: jau tam atėjo lai
kas! Visa žmonija privalo 
susijungti į vieną šeimą).

Aš pats nemoku Esperan
to kalbos, bet prisimenu, 
kaip vaikystėje mano moti
na, susipažinusi su Espe
ranto kalba per kvakerių 
pamokas, mėgino mokyti 
mane kai kurių tos kalbos 
posakių.

Nors aš tada buvau ma
žas, ta kalba man neatrodė 
sunki, bet kad jos gramati
ką galima būtų išmokti per 
valandą, kaip tvirtina espe
rantininkai, aš abejoju.

Jaunojo Zamenhofo ne
laimei, jo tėvas abejojo ta 
kalba dėl kitų priežasčių.

Caro baimė
Tėtis Zamenhofas sudegi

no pirmuosius savo sūnaus 
rankraščius, liečiančius es
peranto kalbą. Jis bijojo, 
kad caro valdžia ras juos 
esant pavojingus, ir ne be 
pagrindo, nes visos tironi
jos neapkenčia bendravimo 
priemonių, kurių jos negali 
pilnai kontroliuoti.

Todėl jaunasis Zamenho
fas buvo išdangintas į 
Maskvą studijuoti medici
nos. Jis tapo daktaras, bet

tikrasis jo troškimas buvo 
stiprinti žmonių brolybę, 
tam pasitelkiant savo su
kurtąją kalbą.

Pirmoji jo knyga pasiro
dė pasirašyta Dr. Esperan
to slapyvarde, — jo kalba ji 
reiškia, “asmenį, kuris vi
liasi”.

Vienas iš pirmųjų jo rė
mėjų buvo Levas Tolstojus, 
o netrukus ėmė kurtis Es
peranto organizacijos 
gelyje šalių.

Karas
Kai daktaras Zamenho

fas per Vokietiją keliavo į 
ruošiama Dešimtąją Espe
ranto Suvažiavimą Pary
žiuje 1914 metų rugpjūtyje, 
prasidėjo karas. Prislėgtas 
jis grįžo namo į Lenkiją.

Mirė Zamenhofas 1916 
metais. Politiniame savo 
testamente j i s pareiškė: 
“Kiekviena šalis moraliai ir 
materialiai priklauso lygia 
teise visiems jos sūnums.”

H. G. Wells’as parašė vie
nam iš velionies minėjimu, 
apibūdindamas Zamenhofą 
kaip “vieną gražiausią ap
raišką to tarptautinio idea
lizmo, kuriuo žydų tauta 
savaime apdovanoja žmoni
ją”

dau-

Neutralitetas
Zamenhofas didžiai ap

gailestavo, kad Esperanto 
judėjimą ilgai draskė vai
dai, bet šiandien tos bėdos, 
atrodo, jau praeityje, ir ju
dėjimas laikosi neutraliteto 
tiek politikos, tiek religijos 
atžvilgiais.

Daugelis pažangiųjų vei
kėjų palankiai žiūri i tą 
kalba, ir pirmaisiais Tary
bų Sąjungos gvvenimo me
tais ū buvo plačiai skatina
ma. Tačiau nuo 1937 metų 
esperantizmas buvo atmes
tas kaip “buržuazinis inter
nacionalizmas”.

Šiandien daugelyje Rusi
jos miestu vėl mokoma Es
peranto kalbos, ir ši kalba 
ouoselėiama kitose socialis
ts ės* šalvse.

Natūralu, kad esperanti
ninkų nekentė naciai. Hitle
ris rašė savo “M e i n 
Kampf”. kad žvdai per pa
sauline kalbą siekia užval
dyti visą pasaulį.

Naciai, įsiveržę i Lenki
ja. dėio dideles pastangas 
išžudvti Zamenhofo pali
kuonis, ir tat jiems vos ne- 
pavvko.

Pirmieji esperantininkai 
gal ir buvo verti dalinai pa
juokos už tai. kad pernelyg 
akcentavo žaliosios žvaigž
dės emblemą, savo himną ir 
skautiškas apeigas f nors ne 
jie vieni šitaip elgėsi).

Tačiau už ju vartojamą 
dirbtine kalba kol kas ge
resnės nėra niekas sukūręs.

(Iš Anglijos darb. laik 
raščio “Morning Star” 
1966 m. V. 16 numerio)
Išvertė J. Subatavičius

Iš NOVGORODO
New Yorkas. — “The 

New York Timeso” kores
pondentas lankėsi sena
jame rusų Novgorodo mies
te, kuris yra 330 mylių į 
šiaurę nuo Maskvos.

Dabar mieste yra apie 
100,000 gyventojų. Krautu
vėse yra pakankamai reik
menų. Miesto Kremliuje jau 
atremontuota Sofijos ka
tedra, kurią hitlerininkai 
buvo apgriovę.

Sunku šiandien rasti jau- 
( ną žmogų, kuris nesidomė- 

t ų literatūra, neskaitytų 
’ žurnalų ar kitų periodinių 

leidinių. Tačiau pagyvenu
sių žmonių tarpe, vis dar pa
sitaiko neskaitančių. Mūsų 
biblioteka vienintelė, kuri 
aptarnauja didžiulį Kauno 
Žaliakalnio rajoną, čia gy
vena tūkstančiai žmonių. 
Tačiau skaitytojų teturime 
vos 2502. Maža, tikrai ma
ža. Daugelio namų knyga 
dar nepasiekia. O jeigu 
taip, vadinasi dar ir mes ne 
viską padarėme.

Mes suprantame, k a d 
dauguma pagyvenusių žmo
gių, jauni būdami, neturėjo 
galimybių pamilti knygą, 
maža tesimokė, ir knyga 
negalėjo tapti jų gyvenimo 
palydovu. Dabar sąlygos 
pasikeitė. Jų paslaugoms 
atidaryta dešimtys bibliote
kų, skaityklų. Tačiau kar
tais sunku prisiversti pa
imti knygą j rankas. Ir 
trukdo ne bloga valia. Mūsų 
uždavinys — paskatinti to
kius žmones, padėti jiems 
pamilti knygą. Esame šioje 
srityje sukaupę ir, nors dar 
nedidelį, patyrimą.

Kartą, lankydama rajono 
skaitytojus, užėjau pas ser
gančią senutę. Išsikalbėjo
me. Moter i s nepaprastai 
vaizdingai pasakojo, ką iš
gyvenusi. Pasiūliau jai pa
skaityti knygų.

—Ką jau čia, vaikeli, se
natvėje. Skaityti reikėjo, 
kai jauna buvau, bet nega
lėjau. Dabar jau vėlu,— 
abejingai užbaigė senutė.

Ir vis tik kitą dieną nu
nešiau jai knygą. Patiko 
ir... dabar ji manęs pati ne
kantriai laukia.

Džiugu, kad dirbant šį 
darbą, mums nepaprastai * 
padeda aktyvas, seni biblio
tekos lankytojai. Mūsų 
skaitytoja S. Budreikaitė 
pastebėjo, kad mūsų sąra
šuose nėra jos kaimynų.

—Duokite keletą knygų, 
nunešiu, paraginsiu, — pa
sisiūlė.

Ir po kiek laiko visi Za
navykų gatvės namo Nr. 16 
gyventojai tapo aktyviais 
bibliotekos lankytojais.

Septynios tokios mūsų 
pagalbininkės dabar dirba 
su kilnojamomis, biblioteko
mis. Labai daug padeda 
profesinės - techninės mo
kyklos Nr 3 dėstytoja K. 
Pinigienė. Savo bendradar
bius nauja literatūra nuolat 
aprūpina baldų kombinato 
darbininkė B. Liekytė.

Prieš šimtą metą
Laikraščių tiražai. Se

niausias Prancūzijos laik
raštis, einąs jau 236 metus, 
“Gazette de France” turi 
6,000 pre n u m e r a t o r i ų , 
“Journal de D’ebats” — 9,- 
000 ir tik “Siecle” — 44,000 
prenumeratorių. Aplamai,

svyravo tarp 7-1,6 tūkstan
čiu tiražo.

Įdomu priminti, jog “Va-
” tiražas

Gyvenimas rodo, kad ne
galima užsidaryti vien tarp 
bibliotekos sienų. Reikia 
dar lankyti knygos bičiulius, 
kas dar tokiais netapo—pa
dėti pamilti knygą. Štai vie
nas seniausių mūsų biblio
tekos skaitytojų yra V. Pet
kevičius. Tačiau jį ištiko 
nelaimė, ir liga prikaustė 
prie lovos. Ar galėjome mes 
pamiršti savo seną bičiulį?
Anaiptol. Todėl dažnai į jo karinhj naujienų 
namus skuba šefai — J. dabartiniu metu viršija 50,- 
Aleksonio v. vidurinės mo
kyklos moksleiviai.

O kad biblioteka daug ga
li padėti žmonėms, niekas 
negali abejoti. Mūsų fondai 
padėjo gydytojui B. Drus
kini paruošti disertaciją. 
Daug įvairiausios juos do
minančios literatūros randa 
vairuotojas A. Stakūnas, P. 
Kopustinskas ir jo sūnus 
Andrius. Beveik kasdien bi
bliotekoje galima sutikti ra
dijo gamyklos darbininką 
A. Žukauską.

Nepaprastai malonu ma
tyti prie knygų lentynų 
žmones, kurie visai nese
niai suartėjo su knygų pa
sauliu. Malonu, kad vis dau
giau tvirtu darbininku ran- 
\ų paima knygą.

Mūsų biblioteka neturi 
organizuoti didesnį- skaity
tojų susitikimą, negalime 
geru patalpų. Todėl sunku 
dailiau sutvarkyti interje
ro. Todėl mes dažniau eina
me pas skaitytojus. Jų skai
čius nuolatos didės. Steng
simės surasti visus kiemus 
ir gatveles, kur knyga dar 
netapo kasdienine reikme.

D. Denisevičiūte 
Kauno masinės bibliotekos 

Nr. 3 vedėja

3 pusi

Elektrėnų miesto vaizdas
000, o Kapsuko rajono 
“Naujasis kelias” — 14,000.

Vilniaus Viešoji Bibliote
ka. Vasario mėn. Kijeve 
buvo atidaryta viešoji bib
lioteka. Ryšium su tuo “Vi- 
lenskij Vestnik” Nr. 74 ke
liamas klausimas atidarvti 
Vilniaus viešąja biblioteka, 
nes iš senojo Vilniaus uni
versiteto. caro valdžios už- 
darvto 1831 m., liko turtin
ga biblioteka, kuri papildy
ta dideliais kiekiais knygų, 
atvežtu iš vienuolynų ir ki
tų bibliotekų:

Gyventojų ir vaistinių 
skaičius, paskelbtas sveika
tos departamento išleistas 
Rusijos medicinos sąrašas. 
Pagal šį saraša vienas gy- 
dvtojas vidutiniškai tenka 
7,000 gyventoju, o atskirose 
vietovėse net 50.000 gyven
tojų. Iš 10,000 gvventoju 
dauguma yra svetimšaliai. 
Vaistiniu visoje Rusiios 
imperijoje buvo 1,020. Pe
terburge buvo 51 vaistinė. 
Maskvoje — 31, Rvgoie — 
15, Odesoje—11, Vilniuje— 
9, Kijeve — 5, o kituose 
miestuose mažiau. Viduti
niškai viena vaistinė tenka 
70,000 gvventoju. o mies
tuose, žinoma, daug ma
žiau.

Aukšta d vario legenda. 
Traku apskrityje priešais 
Aukštadvario miestelį prie 
pat upės kranto vra pilia
kalnis. kurio viršūnė suda
ro palyginti didele aikštę. 
Į piliakalnio viršūne eina 
vingiuotas kalnas, kuriuo 
gali pravažiuoti tik veži
mas. Viršūnėje yra duobė, 
savotiški rūsiai. Juos vie
tos gyventojai ardo plv-

Prof. B. Slavėnas

Žemė ir Galaktikos

DU PENKTADALIAI GY
VENTOJŲ—-KAREIVIAI

Ar jūs žinote valstybę, 
kur keturi iš dešimties gy
ventojų yra arba kareiviai, 
arba žandarai? Tai—Vati
kanas, katalikų bažnyčios 
vadovo — Romos popiežiaus 
— rezidencija. Du penkta
daliai šios mažytės Europos 
valstybėlės gyventojų yra 
kareiviai ir žandarai. Tie
sa, vargu ar iš viso Vatika- toms. Kitoje piliakalnio nu - 
ną galima vadinti “valsty
be.” Vatikano gyventojų tė
ra 556, o jo plotas—110 ak
rų. Tačiau Vatikanas turi 
visus tikros valstybės atri
butus: čia yra sava gvardi
ja, kalėjimas, savi pinigai, 
teismo įstaigos,, spauda, ra
dijo stotis, paštas ir t. t. 
Įdomi šios “valstybės” soci
alinė gyventojų sudėtis: 220 
kareivių, 184 dvasininkai ir 
152 pasauliečiai.

sėie — gilus ežeras. Seni 
vietos gyventojai pasakojo, 
jog šiame piliakalnve p’vve- 
no tūla moteris Liadskaia. 
Ji buvusi labai pikta, tur
tinga. Kartą sukrovusi sa
vo turtus, ji vežimu važia
vo į pakalnę, bet arkliai 
pasibaidė, žemė prasiskyrė 
ir toji moteris prasmego. 
Taip pagal legendą atsira
do Aukštadvasio ežeras.

Vilniaus universitetas

Dangus. Kaip suprasti ši
tą žodį?‘

Vieni žmonės galvoja, kad 
danguje angelėlių apsuptas 
gyvena dievulis. Kiti yra 
įsitikinę, kad danguje jokio 
dievo, nėra, kad ten yra tik 
nesuskaitoma daugybė 
žvaigždžių, planetų, asteroi
dų, dulkių. Nuo senų seno
vės tarp moksliškai ir ne
moksliškai galvojančių žmo
nių vyksta ginčas. Kiekvie
ni stengiasi įrodyti, kad tei- 
sybė jų pusėje.

Ilgą laiką žmogui atrodė, 
kad žemė yra visatos cent
re, o apie ją sukasi saulė, 
mėnulis ir visos žvaigždės. 
Ir tai buvo labai patogu 
bažnyčiai, kuri skelbė, jog 
tą centrą sukūręs dievas ir 
apgyvendinęs jame žmogų 
kartu su visokiais vabz
džiais, augalais ir akmenė
liais.

Bet ,XVI amžiuje didysis 
lenkų mokslininkas Koper
nikas pirmasis įrodė:

—Ne, žemė nėra visatos 
centras!

Tai buvo milžiniškas smū- . v. ...... 
gis j bažnyčios vartus. Pa- toje amžinai judėjo ir ju-

Atstumus čia reikia matuoti 
milijonais, šimtais milijonų 
ir net milijardais šviesme
čių. Metagalaktikos platy
bėse nebegalioja įprastinė 
mokyklinė geometrija, ne
begalioja ir technikoje tai
koma mechanika. Ten rei
kia taikyti neuklidinę geo
metriją ir reliatyvumo te
oriją.

Yra daug spindulių, kurie 
neprasiskverbia iš kosmoso 
pro Žemės orą. Tačiau ast
ronomai dabar nugali ir šią 
kliūtį, siųsdami tyrimo prie
taisus už atmosferos ribų 
dirbtiniais Žemės palydo
vais bei automatinėmis kos
minėmis laboratorijomis. Vi
satos tyrimas atskleidžia 
mums daug ko savotiško ir 
neįprasto, tačiau čia nieko 
nėra antgamtiško ar ste
buklingo.

Religijos mokyme nuolat 
kartojama, kad dievas su
kūręs pasaulį ir paskyręs 
kiekvienam daiktui ar gy
viui savo vietą. Tačiau, 
moksliškai tirdami pasaulį, 
niekur nerandame jokio pir
minio taško. Materija visa-

sirodė, kad šventosios kny
gos skelbia netiesą, jos klys
ta — tikrovėje visata su
tvarkyta ne taip, kaip skel
bia biblija!

Sekančius smūgius į baž
nyčios pamatus smogė Gail
io Galilėjus ir Džordanas 
Bruno. Jie dėstė, kad dan
gaus kūnai yra panašūs j 
Saulės sistemos kūnus, kad 
visatoje yra daugybė tokių 
Saulių, kokias mes matome 
savo padangėje, kad apie 
jas sukasi daugybė tokiu 
planetų, kuriose gali būti 
gyvybė kaip ir Žemėje!

įrodyti, kad tai netiesa, 
bažnyčia negalėjo, ir Galilė
jų jėga privertė atsisakyti 
savo žodžių, o Džordaną 
Bruno sudegino ant laužo...

Bet žmogus nenuširami- 
no. Jis vėl ir vėl žiūrėjo į 
dangų, mąstė, skaičiavo, 
stebėjo. Žmogus j pagalbą 
pasitelkė galingus telesko
pus, radiolokatorius, spekt
rinę analizę, televiziją, 
kvantinius šviesos genera
torius, dirbtinius žemės pa
lydovus ir tarpplan e t i n e s 
stotis. Jau seniai bažnyčia 
nebepajėgia aklai nuneigti 
astronomijos ir kitų moks
lų pasiekimu. Dabar nau- 
iausiais tyrimo būdais ast
ronomai vis toliau skverbia
si i milijonines žvaigždžių 
aibes ir palaipsniui išnars
to Galaktikų paslaptis, šia 
kryptimi dirba ir Vilniaus 
astronomijos observatorija.

Didesniuose toliuose pasi
baigia ir mūsų Galaktika. O 
toliau už jos ribų boluoja 
milijonai kitu galaktikų, 
kartu su mūsiške Galaktika 
jos sudaro didelę visumą, 
va d i n a m ą metagalaktika.

dės. Ir šiandien Galaktikoje 
ištisais būriais formuojasi 
jaunos žvaigždės. Kuriasi 
ir naujos galaktikos, vei
kiausiai vadinamųjų “kva
zarų” (neva — žvaigždžių) 
pavidalais. Gamta nepaliau
jamai kuria pati save.

Šių dienų astronomija ne
sibaigia dangaus šviesulių 
stebėjimais iš tolo: žmogus 
pats išeina į kosmosą. Pa
saulio pažinimas ir pasau
lio pertvarkymas dabar ne
atskiriami. žmogus nebent 
pavieniui gali būti laikomas 
menku padaru Žemėje, bet 
mokslo pagrindais organi
zuotoje visuomenėje jis 
tampa galingu gamtos val
dovu.

(Iš “Moksleivio”)

Ukrainą enciklopedija
Kijeve baigta leisti 17-os 

tomų “Ukrainietiškoji tary- ' 
binė enciklopedija”. Jos vy- ' 
riausiasis redaktorius yra 
žinomas poetas, akademi
kas Mikola Bažanas. Res
publikos mokslininkai, kul
tūros bei politiniai - visuo
meniniai veikėjai p a rašė 
daug originalių straipsnių 
ir surinko vertingos me

džiagos apie Ukrainą.
Leidin y j e išspausdinta , 

daugiau kaip 50.000 straips
nių, kuriuos parašė 5300 au
torių ir įvertino tūkstančiai 
recenzentų bei konsultantų. 
Kai kuriuos straipsnius 
apie kitas TSRS respubli
kas rašė pastarųjų moksli
ninkai.

Tarybų Sąjungoje tai pir
ma nacionalinė enciklopedi
ja* ' . v. i*



4 pust Antr., birželio (June) 21,1966

i Prieš metus išlydėjom Pranulį
Prieš metus mes su ašaromis, su skau- Žalionio knygoje “Proletarinė lietuvių

dama širdimi išlydėjome į amžiną poilsį 
draugą, vyrą, veikėją ir poetą — Praną 
Pakalniškį. Metams praėjus, suėjome jau 
ne išlydėti ir ne raudoti, bet pagerbti, 
įamžinti visuomeninį žmogų. Lietuvių 
tautos poetas Janonis mums daug pa
sako apie metinę sukaktį sekamose ei
lutėse:

• . . . . . . -M KAUKU.*

Iš praeities, lyg brangų atminimą, 
Liūdna širdis vis dar vieną maldą laiko 
Už tuos, kur niekados nebesugrįžta, 
Kur mirė dėl skaistaus žmonijai laiko.
Pranas Pakalniškis yra ir bus tas 

“brangus atminimas” ne tik mums, bet 
visam pažangiajam judėjimui. Jis buvo 
sūnus Lietuvos ir veikėjas Amerikos lie
tuvių visuomenėje. Mes jį minime, kaip 
ir kitus, kurie “mirė dėl skaistaus žmo
nijai” gyvenimo. Metams praėjus, linki
me, kad velionio artimųjų “liūdna šir
dis” ■— žmonos Adelės, dukros Franci- 
nos, brolių ir draugų—stiprėtų velionio 
paliktais darbais.

Pakalniškis augo Lietuvoje, ten jis ga
vo ir pradžios mokslą. Tačiau savo au
tobiografijoje Pranulis rašo: “Nuo pat 
mažens teko arti dirvas, piauti šieną, 
kirsti rugius, o naktimis ganyti arklius. 
Poilsiui mažai laiko tekdavo.” Tai gana, 
aišku, kad Pranulis ne raštu, lengva 
plunksna, bet sunkiu darbu pelnėsi “duo
ną mūsų.’' Bet tame ir yra didis jo nuo
pelnas, kad Lietuvos dirvų artoją šian
dien minime kaip poetą, rašytoją, veikė
ju

Amerikon Pakalniškis atvyko 1926 me
tais — tik 18 metų vaikinas. Jis dirbo 
įvairius darbus. Pradžioje—be aomato, 
be profesijos. Reikėjo dirbti ir mokytis. 
Todėl Pranulis vėl mums primena, kad 
“dainos menas, rašyto žodžio menas ir 
akademinio mokslo įsigijimas — paskuti
nėje vietoje.” Vadinasi, Pakalniškis veikė 
choruose, vaidyboje, organizacinėje veik
loje ir rašė tik nuo kasdienio darbo atlie
kamu laiku.

Amerikos lietuvių pažangios organi
zacijos ir spauda per praėjusius 50-60 
metų išauklėjo šimtus gerų veikėjų iš 
eilinių darbininkų, bet labai mažai atsi
rado tokių, kurie pakilo į poetų ir bele
tristų gretas. Pakalniškis buvo retenybė 
pažangiame lietuvių judėjime.

1931 metais Pakalniškis pradėjo dirbti 
pažangiųjų lietuvių laikračio “Laisvės” 
spaustuvėje. Čia jis mokėsi raidžių rin
kėjo (zecerio) amato, susitiko su pažan
giais literatais ir visuomenės veikėjais. 
“Laisvėje” bedirbdamas, Pakalniškis, 
dažniausiai pasirašydamas Pranulio sla
pyvardžiu, pradėjo rašyti pirmuosius ei
lėraščius ir prozos apsakymus. Po ke-

literatūra,” Pakalniškio proza vertinama 
sekamai: “Pakalniškis, kaip jau minėta, 
rašė ir proza. Keletas jo apsakymų pe
riodikoje taip pat teigiamai išsiskyrė iš 
daugelio kitų autorių beletristinių ban
dymų tiek originale tematika, vengimu 
schematiškumo, tiek ir gyvesniu stiliumi 
bei taisyklingesne kalba... Kai kurie 
Pakalniškio grožinės prozos kūriniai gal 
net daugiau, negu poezija, sako apie pra
dedančio autoriaus talentų.’’

Tarybų Lietuvoje 1965 metais išleista 
“Lietuvių literatūros istorija, apimanti 
1917-1940 metų kapitalistinę epochą, Pa
kalniškio kūrybą mini sekamai:

“Nuo 1935 metų savo eilėraščius ir 
prozą pradėjo spausdinti iš Lietuvos at
vykęs jaunas darbininkas Pranas Pa
kalniškis. Iš vertingiausių jo eilėraščių 
pažymėtini: ‘Dešimčiai,’ ‘Mačiau,’ ‘Mums 
sumelavo’ ir kiti. Juose skambėjo JAV 
darbininkų revoliucinės kovos motyvai/’ 
Literatūros istorija nemenkina ir Pa
kalniškio prozos kūrinių, kurie: “vaiz
davo JAV darbininkų gyvenimą ir jų 
klasinį sąmonėjimą. Šie kūrinėliai rodė 
pradedančio autoriaus literatūrinius ga
bumus.”

X

Galime sakyti, kad Pakalniškis būtų 
stovėjęs greta Janonio ir dabartinių 
Lietuvos poetų, jei jam gyvenimo sąly
gos ir laikas būtų leidę vystyti poetinį 
talėntą. Deja, kai Paaklniškis buvo Ja
nonio metų, jam buvo lemta ne poeziją 
rašyti, bet “arti dirvas, kirsti rugius.” 
O visgi Pranulis parašė eilėraščių, kurie 
siejasi su Janonio poezija. Janonis rašė 
“ar tu matei,” kai Rusijos kazokai “al
kaną minią nagaikomis vaikė” ir “gatvę 
lavonais prisėjo.”

Pakalniškis eilėraštyje “Dešimčiai” 
sukūrė tragišką vaizdą, kai 1937 m. Chi
cago je nuo policijos šovinių krito de
šimts darbininkų. “Jūs žengėte didin
gai,” poetas rašo, “bet štai, netikėtai, į 
plaukiančą upę ^širdžių bepročio juoku 
suklegėjo švininis lietus.” Ir tie “pir
mojo šūvio aidai, kaip tyrlaukių liūdni 
vėjai, apsupo mūs plačiąją šalį juosta, 
gedulinga.” Bet autorius baigia eilėraš
tį viltingai. “Šūvio aidai” — šaukia ko
von. Žudikams “ateis valanda” atpildo.

Minėti Pakalniškio poetiniai ir prozos 
kūriniai buvo rašyti daugiau kaip prieš 
25 metus. 1946 metais Paaklniškis su 
šeima — žmona Adelė, dukra Francina, 
tėvai Zablackai — išvyko ir apsigyveno 
šiltesniame klimate—Floridoje. Pranas 
čia gauna darbą anglų laikraščio' “Clear
water Sun” sapustuvėje. Tai jau nauja 
gyvenimo aplinka, nauji šeimos darbai 
sutrukdo Pakalniškio literatinį darbą. 
Geriausiai tai pasako pats Pranulis:

Kaunas. Naujų gyvenamųjų namų kvartalas Baršausko gatvėje

ST. PETERSBURG, FLA.

, lėto metų, Pranulis išleido (1939) pir
mąjį eilėraščių rinkinį — “Dingus rožy
tė.” Tuo laikotarpiu Pakalniškis pilnu
tinai įėjo ir į pažangiąją lietuvių visuo
meninę veiklą. Jis veikė LMS ir LLD 

į x centruose. Vienu tarpu buvo LLD Cent
ro Komiteto pirmininku. Taip pat ilgo
ką laiką buvo Meno Sąjungos Centro 

j sekretorium.
Be abejo, Pranuliui padėjo eiti nauju 

keliu ir jo gyvenimo draugė—pažangiųjų 
tėvų išauklėta Adelė Zablackaitė, kurią 
jis vedė 1932 metais. Žinoma, kaip dau
gumai Lietuvių auklėtų imigrantų JAV, 
stojusių į pažangų judėjimą, taip ir Pa
kalniškiui reikėjo atsisakyti “senojo 
svieto” prietarų. Poetui reikėjo skirtis 
ir su savo tėvų tikybine ideologija. Pa
kalniškis keletu atvejų naudojo pokalbį 
su motina savo eilėraščiuose. Pranulio 
“matušė” galėjo būti tik alegorini simbo
lis, bet poetas rašė tikrovę. 1936 metų 
“šviesoje” Pakalniškis išspausdino eilė- 

I raštį “Naujuoju keliu,” kuriame poetas 
rašė:
"Mano krūtinę varsto skausmai... Brangusis sūnau, 
Tu paneigei Kristaus mokslą, kurį šventai gerbiu.” 
“Brangioji matpše, nevargink krūtinės savos,
Tas mokslas tik gimdo tamsybę; aš trokštu šviesos.“ 
“Mano krūtinę varsto skausmai... Brangusis sūnau, 
Orjžk tu ant kelio teisingo—-grįžk, dar sykį prašau.“ 
“Brangioji matuše, nevargink krūtinės savos, 
Naujas kelias teisingas, senu-—neisiu’ Niekados!“

Eilėraščio autorius ir negrįžo į “Kris
taus mokslą.” Iki mirties jis ėjo nauju, 

(pažangiu keliu. Kaip jau minėta, Pakal
niškis rašė ir proza. Jo apsakymų ran
dame 1936-1937-1838 metų ir vėlesniuose 
“Šviesos” žurnalo numeriuose. Apsaky
muose, kaip ir poezijoje, autorius aksti
no dąrbininkų klasinę sąmonę.

-Pakalniškio poetinė ir beletristinė kū
ryba yra vertinama ir Lietuvoje išleis
tose literatūros knygose. Pranskaus-

» — k
;_____________

“Kol įsikūrėme, kol susitvarkėme, kol 
dukrą išauklėjome, praūžė-prašvilpė apie 
16 brangių metelių, kurių bėgyje apie li
teratūrą nebuvo laiko nė pagalvoti.” Bet 
mes galime pridėti, kad poeto talentas 
nebuvo “prašvilptas.” Jis laukė kūrybi
nės progos dar su didesne aspiracija.

Apie 1960 metus Pakalniškis vėl grį
žo į literatinį darbą. Ir antrame poetinio 
darbo laikotarpyje jis pakyla dar su di
desniais gabumais ir talentu. 1964 me
tais “Laisvėje” Pakalniškis išspausdino 
geriausiai parašytus savo eilėraščius, 
kaip “Jonui Kaškaičiui,” “Keturi kapai,” 
“Valio geriems tėvukams” ir kitus.

Eilėraštyje “Jonui Kaškaičiui” Pakal
niškis teigiamai sukūrė paveikslą žmo- 

.gaus, kuris savo mokslą, darbą ir turtą 
aukojo žmonijos gerovei, darbininkų kul
tūrai ir švietimui. Pranulio “Keturi ka
pai” poezijoje iškėlė JAV rasistinį klau
simą į teisingą poziciją. Tragišką ketu
rių negrių mergaičių žudynę poetas me
tė ne parsisamdžiusiam' kriminalistui, 
bet tiems piliečiams, kurie palaiko rasi
nę neapykantą ir paruošia žmogžudiš
kas tragedijas.

Taip ir eilėraštyje “Valio geriems -tė
vukams” Pakalniškis pradeda lyg humo
ru, bet greit kopia istorijos lapais į pra
eitį. Eilėraštyje pavaizduotas Amerikos 
indėnas ir Anglijos valdovas, Hitleris ir 
jo sekėjai lietuviai, kurie savo- brolius 
tautiečius žudė Devintame Forte.

Pakalniškis ne visą savo literatinį dar
bą pasakė autobiografijoje. Iš d-ro A. 
Petrikos “šviesoje” paskelbtų Pakalniš
kio laiškų sužinome, kad apie 1960-uosius 
metus Pranulis ėmėsi dar didesnio lite- 
ratinio darbo. Iš anglų kalbos jis vertė 
(ar lietuvino) Zsolt de Harsanyj’o- pa
rašytą Gali Įėjo biografiją “The Star 
Gazer.” Pakalniškis rašė, kad vertimas

Įamžintas Mielas Draugas
Svarbu gražus prisimini

mas ir įvertinimas gerų 
žmonių, labiausiai tų, kurie 
dirbo apšvietos reikalais, 
atidavė daug savo laisvalai
kio darbininkų klasės švie
sesnei ateičiai. Tokiu bu
vo mums artimas prie šir
dies Pranas Pakalniškis. Jis 
mirė palyginti jaunas būda
mas, neužbaigęs savo dar
bo.

Lietuvių' Literatūros 
Draugijos 45 kuopos rūpes
tingumu pavyzdingai buvo 
atžymėta metinė jo mirties 
sukaktis. Pobūvis įvyko bir
želio 11 d. banketo formoje. 
Papietavus, velionio žmonai 
Adelei Pakalniškienei vado
vaujant, Dainos Mylėtojai 
labai jausmingai sudainavo 
liūdesio daineles — “Kaip 
gaila, kaip liūdna” ir “Ko 
liūdi, berželi.”

Drg. V. J. Valley skaitė 
paskaitą, parašytą draugo 
V. Bovino, m^miečio, apie 
Pakalniškio nueitą gyveni
mo kelią. Iš ^paskaitos su
prasta, kad Bovinas gerai jį 
pažinojo, žinojo jo gyveni
mą ir siekius literatūrinia
me darbe.

Paskaita buvo neilga, bet 
brandi, nurodanti, kiek Pra
nulis, darbo žmogus, be di
delio mokslo, buvo pakopęs 
poezijoje. Jis stengėsi ir 
brendo, sekdamas Juliaus 
Janonio kūrybos keliu. Pa
skaitą perduosime spaudai.

Programą užbaigus, dai
nininkai išėjo su Prano Pa
kalniškio parašyta daina 
“Tegyvuoja meilė.” Sudai
nuota tik ką susituokusiems 
pažangiečiams Juozui Užu- 
sieniui ir jo žmonai Rožei, 
Samulionienei, jų gyvenimo 
pradžiai. Naujavedžiai yra 
pažangaus judėjimo akty
vistai. Džiugu, kad vietos 
veikla dabar sustiprės. Lin
kėtina naujai porai visados 
būti tvirtais ir ilgai, links
mai gyventi.

Turėta svečių net iš toli
mosios Kalifornijos — tai 
A. Pakalniškienės brolis Vy
tautas su žmona Natalija. 
Jiedu čia svečiavosi pas sa
vo artimiausius A. Puišie- 
nę, buvusią Zablackienę ir 
Vytauto seserį Pakalniškie
nę. Malonu buvo juos su

sitikti. Tai pažangūs jau
ni žmonės, daug žadanti ju
dėjimui. Beje, iš čia svečiai 
pasuks tiesiai į Angliją, 
Londono miestą. Gal už
kilusią ir kitose Europos 
šalyse.

Iš Stoughton, Mass., da
lyvavo Petro ir Onos Klimų 
žentas Alison Cops. Jis čia 
atvyko parvežti Klimus į 
Brocktoną, Mass., atosto- 

, goms. Už savaitės kitos P. 
Klimas vyks į Tarybų Lie
tuvą su turistine grupe. 
Juozas Davidonis dabar 
Lietuvoje, jis šį mėnesį su
grįš.

Dabar vasaros laikas, tai 
vietiniai vieni išvažiuoja, 
kiti parvažiuoja. Povilas 
Pučkorius, Dainos Mylėtojų 
dainininkas, atostogavo Či
kagoje pas vaikus. Grįžo 
labai pasitenkinęs kelione ir 
pasimatymu su savo senais 
pažįstamais čikagiečiais ir 
vaikais.

■ Dabar. kitas dainininkas, 
Viktoras Repečka, išvyko į 
Worcesterj, Mass., pas savo 
.dukterį ir žentą. Dabar Či
kagoj e viešnagę leidžia 
“Vilnies” bendradarbis drg. 
J. P. Stančikas su žmona 
Petrišia. Jie apsistoję pas 
žmonos sūnų ir marčią.

Eva Galvan svečiuojasi 
Niujorko apylinkėje. Kai 
grįš jos vyras, važiuosią į 
Gardnerį, Mass. .

Uolusis “Laisvės” vajinin- 
kas Jurgis Gendrėnas su 
draugu Vitkum buvo svei
katos sumetimais Hot 
Springs, Arkansas valstijo
je. Grįžo linksmi.

Kuopos nario Jono Rova- 
to per kiek laiko nesimatė 
pramogose. Girdėta, kad 
buvo operuotas. Sakoma,; 
skubiai taisosi.

Amilija Sklerienė ir vėl 
skubiai buvo nuvežta į ligo-! 
ninę, bet džiugu, kad josi 
sveikata greitai pagerėjo. 
Ši maloni žmonelė turi daugi 
nesmagumų, sveikata čia 
pagerėja, čia vėl atpuola.

Linkime ligoniams greito 
susveikimo/

Floridiečiams pasipainio
jo pirmoji šiais metais ne
kviesta , “viešnia” uraganas 
Alma. Per Švento Petro

Philadelphia, Pa.
Kas mus užprašo?

Užprašymas į svečius reiš
kia žmogaus pagerbimą. Su
silaukus tokio malonaus pa
vasarėlio, nėra malonesnės 
vietelės, kai laukuose pas 
farmerius. Kur pažvelgsi, 
visur matai jaunystę. Gėlės, 
grūdinės kultūros, medžių 
vaisiai. Na, ir visokiausi gy
vuliai auga, bujoja. Kiti— 
viščiukai, ančiukai, paršiu
kai, teliukai, neseniai užgi
mę, siekiasi būti dideliais ir 
ilgai gyventi:

Augintojai miestiečiams 
brangių kultūrų yra lietuviai 
Antanas ir Broniutė Rama
nauskai. Jie labai myli lie- 
vius ir dažnai užsiprašo at
vykti, kad ir iš toliausiai, 
bile Jšgali. '

Miestų gyventojams, po 
žiemos, žali laukai labai 
kvepia. Svarbu ir mūsų 
anūkams sužinoti, pamaty
ti, iš kur atvežamas tas pie
nelis, kiaušiniai, mėsytė, 
obuoliai ir medus. Pas drau
gus Ramanauskus viską ga
lima painatyti. Nerasime 
tik lietuviškų girnų, kurio
mis duonytei miltelius ma
lėme ...

Šis pasisvečiavimas su
puola su trijų dienų šven
tėmis. Tai bus sekmadienis, 
liepos 3 diena, lietuviams 
atmintina.

Susirasti šiuos svetingus 
farmerėlius jau nėra sunku. 
Iš Phjladelphijos naujas 
Expressway numeris 309 
siekia net Eastoną, Pa. Per
važiavę miestuką, rasime 
kelio numerį 563, tai pasuk
sime į kairę. Pavažiavę apie 
porą mylių rasime keliuką 
Lonejy 'Rd;,' ir vėl į kairę. 
Bent už vieno skvero būsi
me sutikti ir priimti kaip 
malonūs draugų Ramanaus
kų svečiai.

Pakalbinkim vykti ir sa
vo draugus.

Južintiškis

miestą ji prašvilpė nedaug 
padarydama žmonėms nuo
stolių. Alma buvo tik tiek 
verta pagyrimo, kad atnešė 
reikalingo lietaus.

Svarbu LLD kuopos na
riams. Susirinkimas įvyks 
liepos 3 d., 11 vai., iš ryto, 
bus ir pietūs. Paprastoje 
vietoje.

Eina gandai, kad New 
Yoijko Aido choro dalis žie
mos laiku norėtų atvykti į 
St. Petersburgą ir Miamį 
padainuoti, jei šios dvi kolo
nijos jų malonaus patarna- 
bimo pageidautu. Miamie- 
čiai, girdėt, tam Aido cho
ro planui pritaria. Saintpe- 
tersburgiečiai dar nenusį- 
sprendę — pritarti, ar ne? 
Viktoras Beckeris, niujor
kietis, žada sukinėtis po 
Floridą. Saint Petersburge 
sustosiąs liepos mėnesio 
pradžioje. Linksma girdėti.

Senyvas Bernelis

ėjo prie baigimo—virš dviejų šimtų ma
šinėle rašytų puslapių Pranulis jau tu
rėjo gatavų. Bet spaudoje pirmiau ir 
Pakalniškio autobiografijoje nieko ne
pasakyta veikalo vertimo klausimu. Vei
kiausia tik velionio žmona Adelė Pakal
niškienė gali daugiau apie tai pasakyti.

Brangus mums ir visai lietuvių visuo
menei buvo Pranas Paaklniškis. Jis mirė 
1965 mėtų birželio 13 dieną, šioje kal
boje palietėme tik kai kuriuos jo poeti
nius kūrinius. Pranulio darbas prozoje,, 
veikla muzikoje, vaidyboje ir organiza
cijose dar laukia išsamesnio įvertinimo. 
.^Pakalniškis dirbę, rašė, kad jo ir kitų 

darbininkui gyvenimas būtų gražesnis.
».. ... ■ ■ ..C-

Mes baigiame paties Pranulio ęilėraščio 
sekamu posmu, kuris, lyg šiandien rašy
tas, pasako šio momento motinų ir tėvų 
troškimus:

Kurt pasauly taiką mielą,
Nuramint motulei sielą,
Kad širdis jos nedrebėtų 
Nuo karų tų užkerėtų.

1966—V—25

Viršuje telpąs raštas—paskaita, skai
tyta St. Petersburge, Floridoje, birželio 
11 d., LLD 45 kuopos specialiame paren
gime, minint vienerius metus nuo Prano 
Pakalniškio mirties. Paskaitą paruošė 
V. Bovinas,

Methuen, Mass.
Apie moterų stalą

Birželio 12 d. Maple Par
ke įvykusiame Nau j o s i o s 
Anglijos apskričių piknike 
moterys parengė specialų 
stalą, apkrautą pačių mote
rų gamintais skaniais val
giais.

Dirbo prie stalo J. Rai- 
nardienė, N. Grigaliūnienė, 
E. Repšienė ir M. Kvietkas.

Valgių ir gėrimų aukoto
jai: A. Kodienė ir R. Čiu- 
ladienė aukojo butelį arel- 
kos, sūrį ir stiklinę grybų; 
M. Kazlauskienė 4 namie 
keptus pyragus; A. Rač
kauskienė— pačios pasiūtą 
kaldrą; S. Budrevičienė — 
pyragą; U. Daugirdienė — 
pyragą ir kugelį; L. Plutie- 
nė—didelį pyragą; worces- 
teriečiai—didelę ruginę duoną 
su razinkomis ir grietinį sū
rį; J. Rainardienė—lokšini- 
nį kugelį; H. Tamašauskienė— 
pyragą; M. Kvietkas — py
ragą ir dėžutę dešrukių; A. 
Šiupetrienė — 2 užvalkalus; 
M. Trakimavičienė —didelį 
pyragą.

Pinigais davė: po $5 B. 
ir T. Neukai, K. Kazlaus
kienė ir Cambridge Moterų 
Klubas; po $2l — S. Pen- 
kauskienė, M. Milvidienė, J. 
Šleivienė, N. Grybienė.

Už valgius surinkta $26.- 
50. Aukų—$23. Tamošaus
kienė su Freimondiene pri
davė moterų stalui $24.75 
už dovanas.

Iš viso moterų stalas pa
darė $74.25, kurie buvo per
duoti drg. Daugirdai pridė
ti prie kitų pajamų—per E. 
Repšienę.

Piknikas pavyko, pelno 
liks jięmažai.

“Laisvės” piknike Montel
lo j e moterys taipgi turės 
stalą ir priims įvairias do
vanas.

Ligoniai ir mirimai
Neseniai J. Kanis pergy

veno rimtą operaciją ant vi
durių. Birželio 12 d. pikni
ke draugai pasigedo jų, nes 
ir jo žmona negalėjo daly
vauti.

Prieš keletą dienų Pranui 
Kasparaičiui, Barčienės bro
liui, nupiovė koją ligi ke
lio. Jis ilgai ligoninėje iš
gulėjo, bet žaizdos užgydy
ti negalėjo, ir turėjo koją 
nupiauti.

Prieš savaitę mirė J. Rai- 
nardienės sesuo. Tik par
važiavus jiems namo po 
laidotuvių, pašaukia sū
nus iš Delaware, kad jo 
duktė Barbara yra labai au
tomobilio nelaimėje sužalo
ta. Jis sako: “Aš nenorė
jau jus anksčiau šaukti, nes 
žinojau, kad jūs esate dide
liame nuliūdime. Barbarai 
sulaužytos abi kojos, išmuš
ti dantys ir smarkiai sudau
žyta galva. Keletą dienų ne
galėjo kalbėti ir matyti. Da
bar jau parvežta namo, bet 
turi gulėti. Gydytojai sako: 
ji jauna, išgys.

Barbara yra svetimų kal
bų mokytoja. Labai gabi 
mergaitė. Ji moka ir myli 
rusų kalbą. Su“grandma” 
per telefoną visada, kalbė
davo rusiškai.

Elzbieta Repšienė

NUSKENDO 50 ŽMONIŲ
Hjong Kongas. — Birželio 

12 d. čionai per 19 valandų 
prilijo dvyliką colių van
dens. Gatvės buvo apsem
tos. Nuskendo 50 žmonių.
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Los Angeles, Calif.
Tėviškėlė Mano 

a Gyvename toli-toli nuo tė- 
U-vynėlės, nemanome grįžti į 
Z ją, bet va vis dainuojame 
į apie ją. Minime sukaktis 

bėgimo iš jos ir burnojame 
ant tų, kurie pasiliko ten, 
nebėgo su mumis.

Ah!!! Sunkus tai buvo 
Golgotos kelias, ikol pasiekė- 

"me saulėtąją Kaliforniją, 
t Kiti mūsų sankeleiviai už- 

kliuvo kur kitur. Pabirome 
j kaip Grigo bitelės plačiuose 
* Amerikos plotuose ir po 

dvidešimts metelių dar vis 
dainuojame “Tėviškėle Ma
no?’ Įsikūrėme naujose pa
stogėse, apsipratome su 
nauja aplinka, įsipilietino
me, išmainėme lietuviškąją 
kalbą į angliškąją. Bet at
siminimai patogių raštinė- 
lių, blizguojančių uniformė- 
lių su medaliukais, dvare- 

f lių centrelių kaip tai nostal
giškai kutena mūsų širde- 

4 lių gelmes, primena jau to
limą senovę, va todėl ir dai
nuojame “Tėviškėle Mano.”

Gegužės 12 dieną suren
gėme parapijinėje svetainiu- 
kėje rekolekcijas mūsų me
daus metelių Lietuvėlėje. 
Neįstengėme patys vieni, 
pasikvietėme broliukus dva
sioje kenčiančius latviukus 

> ir taip pat estukus. Pasi- 
. kvietėme buvusius garbin- 
gus konsulus pasaldymui 
taurės mūsų kančių, bet tie 
ieliai nepasirodė.

Garbės svečias George 
Todt, atstovas “Amerikos 
Revoliucijos Sūnų'’ pateikė 
plačią apybraižą Amerikos 
valdžios vystymosi etapų, 
siekių ir pasiekimų, amtelė
jo keletą žodelių prieš ko
munistus, ir nors nepažadė
jo išvesti'mus iš nevalios 
namų ir atsodinti mus į se
nąsias pozicijas, bet mes pa
plojome jam entuziastiškai, 
ir mūsų šidelės nurimo, gy
venimas pasaldėjo.

Taigi, dainuojame apie tė
viškėlę brangią, bet dirba
me naudai kitų. Mes prakei
kiame ruskelius už suteiki
mą laikinos prieglaudos už 
Uralo mūsų erštukams. Bet 
mes kaip tai ar užmiršta
me ar ką, nei žodeliu nepri
simename apie nmsix pačių 
smarkuoliukus, 'paki&sius 
po velėna šimtus tūkstančių 
mūsų brolių Lietuvoje ir ki
tų tikrųjų Lietuvos piliečių. 
Iš už Uralo dauguma mūsų 
brolelių sugrįžo į Lietuvėlę, 
kiti net ir Ameriką pasie
kė. Bet tie, kurie pagal die
vulio valią pateko po velė
na, jau ne tik negrįžo, bet 
ir negrįš. Tie gi mūsų bro
leliai, kurie pasiliko Lietu
vėlėje, savo darbeliais ir 
ryžtu dešimteriopai pralen
kė mūsų pasiekimus. Nors 
mes nenorime tuo tikėti, bet 
kaip čia akis badančiąją tie
są užginčysi...

S. Zavis

' J. J. ir M. Daujotu auksinis jubiliejus 
» BENLD, Ill.—Birželio 4 
> d. Juozas J. ir Marijona Do- 

wiat-Daujotai atšventė 50 
, metų vedybinio gyvenimo
) sukaktį. Dukros, sūnūs, žen

tai ir marčios buvo auksi- 
nio jubiliejaus paminėjimo

I * rengėjai.
Jubiliatai užaugino dukrą, 

du sūnus ir susilaukė pen-
T kių anūkų.
I 1916 m. birželio 3 dieną 
f jie sukūrė šeimyninį židinį. 
»)Jie per tą laikotarpį pergy- 

»zveno sėkmių ir nesėkmių. 
w J. J. Daujoto ankstyva 
y veikla prasidėjo 1911 m. pa- 
/ žangiame veikime pašalpi- 
f nėse draugijose; 1913 m. St.

Louis, Mo., ir East St. Lou
is, HL, ir toje apylinkėje.

M. Daujotienė prakalbose 
deklamavo eiles ir veikaluo
se vaidino. Spaudą parem
davo savo rankdarbiais — 
“Vilnies” ir “Laisvės” baza
ltuose.

J. J. Daujotas, sugrįžęs 
iš Vilniaus į Ariogalą (jo 
tėvas Ariogaloje gyveno),

* lapkričio pabaigoje, 1906 m. 
1 Lietuvą apleido, vengdamas

karinės tarnybos.
# Marijona Urmanavičiūtė- 

Daujotienė Lietuvą apleido
j balandžio pabaigoje 1914 m.

iš Naujavalakių kaimo.
| Daujotas persviro 80-tus

metus, yra LDS 63 kp. fin.
» sekretorius ir LLD narys.

Daujotams linkiu geriau
sios sveikatos ir veikti ant 

l toliau visuomenės labui.
Daujotu 50 metų auksinių 

sukaktuvių minėjimo daly-
I viai suaukojo “Vilnies” pa- 

Į ramai $32 ir Daujotai pri
dėjo $68, tai viso $100.

Jie sakė, kad nepamirš 
“Laisvės” ir Ateivių Gyni
mo Komiteto paramai po 
$50.

sulauktų daug daug gražių 
vedybinių sukakčių. Didelis 
ačiū už gražią dovaną laik
raščiui. ;

“L.” Administracija

Lawrence, Mass.
Birželio 12 d. įvykęs ap

skričių piknikas Maple par
ke gerai pavyko. Diena bu
vo graži. Žmonių privažiavo 
daug. Turėjome svečių net 
iš Miamio (Fla.) R. ir M. 
Čiuladus ir H. Žekonienę.

Širdingai dėkojame vi- 
visiems pikniko darbinin
kams u? jų didelį darbą, 
ypač šeimininkėms, kurios 
visą dienelę sunkiai dirbo, 
kad tinkamai aptarnautų 
publiką. Didžiulė joms pa
dėka.

Piknikas nusisekė šimtu 
procentų. Montellos vyrų 
grupė sudainavo keletą liau
dies dainų, Al. Pociaus va
dovybėje. Dainavimas išėjo 
gana gražiai. Publika dai
nininkams gausiai paplojo. 
Širdinga padėka jiems už 
gražų padainavimą.

Pikniko komisija dėkoja 
visiems, kurie piknike daly
vavo 
prie

ir gražiai prisidėjo 
kultūrinio darbo.

Pikniko komisija

Prezidento šeimos šuny 
“liūdnas” likimas

Šen ir ien pasidairius PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

f Dalyvis
Šį straipsnelį atsispausdi- 

įk Dome iš “Vilnies/’
' Pranešame, kad gavome 

/ Juozo ir Marijonos dovaną 
“Laisvei” — $50. Ilgiausių 
metų dd. Daujotams—lin
kime jiems daug sėkmės gy
venime, ir kad dar sveiki 

Mįr ■

Washingtonas. — Sako
ma, prezidento šeima gyve
na didelio liūdesio valan
das; Šiomis dienomis auto
mobilis užmušė jos šuniuką 
“Him”, o metai atgal jos 
kalytė “Her” prie Baltojo 
namo prarijo akmenį ir pa
stipo. Ypač Mrs Johnson 
sunkiai pergyvenanti “smū
gi”

Sakoma, prezi d e n t a s 
nepraleisda v o t o s d i e- 
nos, kad su šuniukais ne
pasisveikintų ir nepažaistų, 
net Vietnamo karo reikalai 
jam to malonumo nesu truk
dydavę.

Kad numirėlis galėtų 
prašnekėti

Prieš kapų puošimo die
ną gavau telegramą nuo 
savo žmonos giminių iš 
Shenandoah, Pa., kad mirė 
giminaitis N., sulaukęs 83 
amžiaus. Kviečia dalyvauti 
laidotuvėse'

Velionis N. bažnyčių ne
lankydavo. Kartais numes
davo vieną kitą pajuokos 
žodį prieš tikėjimą ir kuni
gus. Prisimenu vieną kar
tą, kai Š. Jurgio parapijos 
kunigas Karalius kalėdoda
mas ragino atlikti išpažintį. 
Sako, eikš, Pranai, aš tave 
išspaviedosiu ir tu vėl iš 
naujo atgimsi į žmogų! 
Pranas, niusišypsojęs, 
kirto:

—Aš visados gyvenu kaip 
žmogus. Arba kaip žmogui 
pridera gyventi. Niekam 
nieko blogo nepadariau. Su 
dievu nei vieną kartą nesu- 
sipykau, nesusibariau. Tad- 
gi ir neturiu nieko kunigui 
ausin pasakyti...

Prabaštėlis staigiai užsi
degė pykčiu. Eidamas link 
durų sušuko: Šliuptarni be
dievi !

Ir išdūmė laukan. O šian
dien to bedievio šliuptarnio, 
prieš jo įsitikinimą, palai
kus nuvežė į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią ir net trys 
kunigai per čielą vai. mel
dėsi, bandydami atpirkti iš 
velnio šliuptarnio dūšią. Su
prantama: trys kunigėliai 
meldėsi ne už dyką. Duktė 
sumokėjo 75 dol.

Prieš 55 metus esu buvęs 
toje Shenandorio lietuvių 
imigrantų pastatytoje ka
tedroje, kurios bokštai tar
tum debesis remia. Tuomet 
ta bažnyčia nebuvo taip iš
puošta brangenybėmis kaip 
šiandien. Ak, kiek ten lietu
viai sudėjo dolerių ir fizinio 
rankų darbo!

Pastebėjau, kad Šenando- 
ris jau nebe tas, koks buvo 
prieš porą desėtkų metų, ar 
daugiau. Lietuvybė priblėsu- 
si. Per visas laidotuvių ap
eigas negirdėjau lietuviško 
žodžio. Kunigų kalbos vien 
tik angliškai, o pamaldos; 
—lotyniškai. Kokia pakaita 
buvusiame Pęnnsylvąnijos 
lietuvių išeivijos kultūrinia-i 
me centre.

dymas turėtų būti apribo
tas ne daugiau kaip ketver
tu vaikų. Po pagimdymo 
ketvirto kūdikio motina tu
rėtų būti išsterilizuota.

Filadelfijoje viena poniu
tė, kalbėdama turtingosios 
klasės moterų sambūryje, 
pareiškė, kad moterys pri
valo keisti savo vyrus kas 
dveji metai. Sumanytojos 
pavardė neskelbiama.

DRIVER-Servicemen (3) over 19, 
draft exempt, for candy rack jobber. 
No canvassing, no invest, will train. 
Salary, commission & fringe bene
fits. Apply Self-Service Candy Co., 
401 E. Walnut Lane. (Gtn.)

(48-50)

ATTENDANTS. Male, all shifts.
5 day week. Vacation, sick leave 
and hospitalization benefits. Apply

CAMDEN COUNTY 
PSYCHIATRIC HOSPITAL 

Lakeland, N. J. 9 AM to 3 PM.
Monday thru’ Friday. .(42-48)

SHIPPING SUPERVISOR. 2nd & 
3rd shift openings. Knowledge of 
Bill-of-Lading and experienced in 
supervising people. N. E. plant loca
tion. CROWN PRODUCTS, 2121 
Wheatsheaf La., Phila. PI 4-4452.

(45-51)

MALE or FEMALE

0 
at-

Filadelfijos Transporta- 
cijos kompanija nusiskun
džia, kad subvių ir busų va
žiuotojai nuskriaudė kom
paniją falšyvais “tokenais” 
apie 50,000 dolerių sumai. 
Sako, “tokenai” daugiausia 
gauti iš Niujorko miesto; 
jų išvaizda ir dydis atitin
ka Filadelfijos kompanijos 
“tokenams”, kuriuos prii
mant greitomis nelengva 
atpažinti.

ASST. DIRECTOR 
OF NURSING HOME 

REGISTERED NURSES
For IV team

And for all 3 shifts
REGISTERED

PHYSICAL THERAPIST
MEDICAL

TECHNOLOGISTS
REGISTERED 

X-RAY TECHNICIANS
LP NURESES

(Graduates of Approved Schools) 
Contact Personnel Office

WILLIAMSPORT HOSPITAL
Williamsport, Pa.

(40-49)

PUNCH PRESS OPERATOR. Exp. 

in automatic feeds. Must be able to 
set up. Fringe benefits. Salary ac
cording to exp. Small metal shop. 
MA 7-3673. (45-48)

TRUCK DRIVERS, exp. necessary. 
Steady job, good working cond. Must 
know Camden & Phila. area. Apply 
BRODY’S WAYSIDE FURNITURE, 
8050 Route 130, Pennsauken, N. J.
1-609-665-4800 or MA 7-5641.

(45-48)

INSTALLERS. For storm window 
& doors, Measuring & service men. 
Due to recent expansion with Dept. 
Store accounts we are in need of 
good men with exp. who arc not 
afraid of hard work. Plenty of 
work year around. Our men average 
from $300 to $500 per week. Call 
WA 5-6582 or 609-665-6843. (47-49)

P.regresas

Madridas. — Du Čecho- 
slovakijos delegatai į tarp
tautinį judžių festivalį bu
vo policijos sumušti. Ispani
jos fašistinė valdžia atsi
prašė.

OPERATORS
Merrow Collar Setters. Must be 
expd. on setting double thicks Vec 

Crew Collars on Sweaters. Apply 
CLEARFIELD MILLS, INC.

“A” ■& Lippincott Sts.
(47-48)

&

PAIEŠKOJIMAI

WAITRESS. Diner exp. 
3-11 & 11 PM & 7 AM shift.

Apply in person, 
BLUE HILL DINER 

2450 Bristol Pike 
Cornwells Heights, Pa. 

or call ME 9-1298.

FOREMAN. Box Plant. Corrugating
printing. Albemarle Container Co., 
a subsidiary of Ethyl Corp., located 

in Friendship Airport area, 
Baltimore, Md.

Day phone collect 301-969-7571.
Evening phone collect 301-889-2476 

Experienced only.
(47-50)

SALESMEN —- FOOD

(43-48)
Ieškau savo brolio sūnaus Bro

niaus Stulca. Seniau jis gyvendavo 
Brooklyne. Turiu laiškų iš Lietu-, 
vos nuo jo brolio Vinco su labai 
svarbiom žiniom.
atsiliepti, arba kas apie jį žino man 
pranešti. Iš anksto tariu ačiū.

Nellie Raktis, 125 Atlantic Avė., 
Atlantic City, N. J. (48-51)

Prašau ji patį

TOOL & DIE MAKERS
1st class man, all benefits incl. 
profit sharing. Over-time. Apply— 
VAMCO TOOL & MACHINE CO. 
1518 Bannard St., E. Riverton, N. 
J. MA 7-2535 or 609-829-4500.

. (48-50)

Start Immediately
Year round position, calling 

established accounts. Norristown & 
West Philadelphia area.

A permanent business of your 
own. Direct selling experience help
ful, bet not necessary.

Men selected will be fully trained, 
given attractive guaranteed salary, 
commissions, bonus, furnished trans
portation with expenses, vacation.

Free insurance plus security plan. 
Should average 7,500 to 9,000 
year.

on

first

Mirus

Juozui Blažoniui
Birželio 2, 1966—Lowell, Mass.

Mes, velionio draugai, gyvenantieji Lawrencuje, 
reiškiame gilią užuojautą Juozo giminėms 

ir artimiesiems.
J. ir M. Milvidai
J. ir N. Rudis
W. ir M. Brown
S. Penkauskienė
A. Gross
T. Tartoms
J. Šleivienė

R. Chuladienė
S. Shlekis
J. Rodis
D. Bulauka
P. Milius
V. Kralikauskas

GREAT NECK, N. Y.

COOKS. Short order. Must be fast. 
Day and night work. DOYLES TA
VERN, Springfield, Shopping Center.
Apply in person 11 to 3 PM.

215-KI 4-2244 or KI 3-0397.
(45-50)

CARPET WORKROOM TRAINEE
Excellent opportunity .for right man 

desiring to learn trade for now 
and the future.
Draft exempt. 

Call—WA 2-2270
(43-49)

PUNCH PRESS OPERATOR
Exp. on automatic speeds.

Must be able to set-up.
For Metal Shop. .
Fringe Benefits.

MA 7-3673
(45-48)

‘ JANITOR. To live in free apt. 
plus salary. Must be reliable, sober 
and mechanically inclined. Apply in 

person from 10 AM to 4 PM. 
Fallsington Manor Apt.

8590 Newportville Rd. 
Fallsington, Pa.

Or call WI 5-0317 (42-48)

MEN WANTED
General laborers, Fork Truck drivers. 
Saw operators. Year round steady 
work with continuous advancement. 
Apply C. HARVIS & SONS, Rte 47 
& Sailing Rd., Hurfville, N. J.

(47-48)

VENDING MECHANIC.
Perm, position. Full benefits. Exp. 
in vending or related field. Phone 
828-8244. Conshohocken, Pa. A n 
equal opportunity employer. (47-49)

Help Wanted Female

Apply—
COOK GOFFE CO. 

84th & Allegheny, Southwest 
Tues,, Wed., Thurs. 10 AM to 5 PM.

See Mr. Rodgers.
(48-50)

GRINDERS

cor.

COOK for American Plan. Sum
mer resort. Capacity 70. Salary to 
$500 per month. Plus bonus, room 
& board furnished. Phone Bushkill, 
Pa., 717-588-9902. (48-50)

Experienced Operators for Cincin
nati No. 2 Centerless Grinders. Must 
be capable of job set-up. Position 
in new modern Factory. Excellent 
wages. Life Insurance. Hospitaliz
ation. Major Medical. Paid holi
days. Excellent opportunity for right 
man. Also openings for: AUTO
MATIC SCREW MACHINE OPER- 

Preferably on Davenport 
Write to: Mr. Zane G.

HOUSEWORK
Sleep in Monday to Friday, fond 

of children. Own room and Color 
TV. Also air-conditioned, $40. Ref
erences. HI. 9-7690, Havertown, Pa.

(48-49)

MATCHERS on leather 
Steady work, many fringe 

Apply

coats, 
benefits.

ATORS. 
machines. 
Hunter— 
HUNTER

3609 Rig Ridge Rd.
Spencerport, N. Y. 14559 
(a suburb of Rochester)

(48-53)

SCREW SOCKET, INC.

LEBROOK, INC.
325 Jersey St., Trenton, 

Phone 1-609-394-8167.
(42-48)

N. J.

Birželio mėn. 28 d. šenan- ’ 
doriečiai iškilmingai minės' 
100 metų sukaktį nuo įsikū
rimo Shenandoah-rio mies
to. Atžymėjimo apeigos tę-! 
sis iki rugsėjo 3 d. Bus 
daug paradų, įvairių žaidi-i 
mų ir kalbų. Paraduose pa- i 
kviesti dalyvauti ir kaimy
niniai miestai. Dėl miesto 
įsikūrimo šimtmetinės .su
kakties minėjimo didesnė 
pusė miesto vyrų auginasi 
barzdas. Katrie vyrai užsi-i 
augins didžiausius ir gra-; 
žiausias barzdas, tie gaus; 
prizus. Jau dabar vaikščio-; 
jant Šenandorio gatvėmis ‘ 
galima pastebėti desėtkus; 
senyvų ir jaunų barzdotų; 
vyrų. Atrodo kaip Kubos 
premjero Fidelio Kastro se
kėjai.

Pęnnsylvąnijos valstijos 
seimelyje yra įnešti du bi- 
liai: vienas uždrausti ku 
klūks klanams deginti kry
žius, o antras gimdymo 
kontrolei. Biliuje yra pa
brėžta, kad tos moterys, 
kuriąs gyveną iš visuomeni
nės pašalpos, reikėtų įšste- 
rilizuoti. Prie šios kategori
jos yra priskaitomos ir 
silipnaprotės moterys. Q 
normalioms moterims gim-

IŠVAŽIAVIMAS IR PIETOS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 17 d., 1-mą vai. P. M
Kings Point Parke, Area 7

Greatnekiečiai yra vaišingi žmonės. Jie duoda 
net dvejus pietus. Vienus 1-mą vai. dieną, antrus 
baigiantis piknikui.

Jie kviečia visus atsilankyti, papietauti ir links
mai praleisti laiką gražiame miške.

PIETOS PAS ČIURLIUS
JŲ gražiame sode, pattenburg, n. j.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietus bus duodami 12 vąl. dieną

Pietų kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime.. Papietausite, 
f

paobuoliausite tyrame ore gražiame sode.

MAINTENANCE FOREMAN.
Ability and exp. with production 
line mechanical problems. Textile 
machinery exp. helpful but not ne
cessary. Able to supervise machine 
shop personnel & direct machine 
fabrication & erection with some 
knowledge of control. N. E. Plant.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452 

(47-53)

DRIVER—Salesmen. No exp. neces
sary. Will train willing workers in 
wholsalc & retail field. Must be 
sober and reliable and licensed dri
vers. H. W. & Pension benefits, 
paid by company. Union shop. 
Good starting salary. Manheim 
Laundry Co., 5344 Germantown Ave.

(47-48)
ROOFING & SITING MECHANICS

Steady work. With or without 
equipment. High rate. Call: 

HOMESTEAD CONSTRUCTION 
COMPANY 
MA 3-5575.

(47-52)

MEN
Unskilled and semi-skilled 

for woodshop and 
fiber glass shop.

LIPPINCOTT BOATWORKS
Riverton, N. J. 1-609-829-2024

(47-52)

WANTED MECHANIC to work

on Construction equipment. Apply: 
NINE ACRE EQUIPMENT 

Rt. 2A, Acton, Mass.
617*263-4684

(47-48)

INDUSTRIAL GROUND MAIN
TENANCE. Train qualified man to 
operate maintenance equipment, 
guaranteed yr. round salary, plus 
bonus, pd. vacation, sick leave, holi
days. Must have driver’s licence, 
mechanical aptitude helpful. Call 

. Own 
Dial 857-3046, 

(48-49)

for application before 6 PM. 
transportation nec. 
Wenonah, N. J.

WAITRESSES, over 21, full or part 
time, for cocktail lounge and Italian 
restaurant.

Apply—
Giuseppi’s Restaurant 
6240 Bustleton Ave.

CU 8-7020
,48-51)

HOUSEKEEPER
General housework and child care.

Live in. Main line family. 
Own air conditioned room. 
TV and bath. Good salary. 
Phone LA 5-7440 or 787-6023.

(47-50)

WAITRESS
Countergirl for Delicatessen.

Night work.
Part time.

GL 5-2750, Phila., Pa.
(47-48)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand, use 
elec, typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452 

(47-53)

HOUSEKEEPER 
Live in. Summer 1 month Jersey 

Shore, 1 month Philadelphia.
General housework.' 

Cooking. No small children. 
Evenings off. . Salary opqn. 

Phone EL 7-1977.
_________________________ (47-49)

WAITRESS
Full or part time. Good salary 

plus tips.
CHARLIE'S DINER 

1516 DeKalb Pike. Norristown 
(Whitpain Twp.) 
Phone 275-9520

(47-49)

WANTED NURSES
General duty, full time. All areas. 
Differential for eve. & night duty. 

FRANKFORD HOSPITAL 
Personnel Office. 

JE 3-9400.
Jill 3: . ... 47-51)
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Iš rašytojo J. Baltušio laiško
... Mane pradžiugino, kad 

domitės mano kūryba. Rei
kalai stovi šitaip: Knygą 
apie kelionę į Ameriką jau 
įteikiau leidyklai “Vaga” 
kovo mėnesį, taigi knyga 
turėtų išeiti dar toli iki 
šiems metams pasibaigiant. 
Ji bus stipriai iliustruota ir 
nemaža. Kai dėl “Parduo
tų Vasarų” antrojo tomo, 
tai dabar kaip tik ruošiu jį 
spaudai, tačiau darbas užsi
tęs ir knyga šiais metais 
vargu bepasirodys, teks nu
kelti į ateinančius metus.

Nežiūrint kai kuriu svei
katos sunkumų, vis dėl to 
aplankiau Tadžikistaną. Ke
lionė buvo ne ką artimesnė, 
kaip į Ameriką, ir labai įdo
mi. Tadžikistanas — viena 
spalvingiausių ir įdomiau
sių Tarybų Sąjungos res
publikų. Jei būčiau visai 
stiprus, tai keliaučiau ir ke
liaučiau, ir vis rašyčiau, ką 
matęs ir patyręs. Kelionės 
man visuomet duoda dau
giau, negu knygų skaity
mas.

Vakar jau atskrido dr. 
Petriką, bet man dar nepa
sisekė ji pamatyti. Bandy
siu šiandien, o susitiksiu tai 
būtinai. Man dabar labai 
mieli visi puikūs Jūsų žmo
nės, kuriuos sutikau Ameri
koje, kažkokie savi pasida
rė. tarytum tikri broliai. 
Visų laukiau, visų pasiilgs
tu, visiems trokštu tiek ge
ro, kiek tiktai galima jo 
rasti gyvenime.

Gegužės 27 dieną aptu- 
rėiau didelį džiaugsmą; gi
mė naujas teatras Vilniuje. 
Tai Jaunojo Žiūrovo teatras, 
kokio Vilniuje, o taip pat ir 
kitur kur respublikoj e. da
bar nebuvo, išskyrus, žino
ma, lėlių teatrus vaikams. 
Gegužės 27 šis teatras da
vė pirmąją premjerą, Šek- 
snvro dramą “Romeo ir 
Džuljeta.” Spektaklis pa
rodė, kad teatre suburtos 
gana talentingos scenos me
no jėgos, pirmiausia — iš 
jaunųjų tarpo. Labai ir la
bai gražiai pasirodėKuodie- 
nė Džulieos vaidmenyje. Iki 
šiol ši aktorė niekur nebu
vo žinoma, visai dar jauna, 
tačiau su aiškiu talentu. Jos 
sukurtas vaidmuo buvo tik
ras žmogišku jausmu tau
rumo įkūnijimas. Plojom 
jai. kol delnai sutino. Ne
mažiau pasekmingas buvo 
ir Romeo—aktorius Šurnas. 
Šis taip pat labai dar jau
nas. nors vaidyboje jau pa- 
tvręs. anksčiau dirbo Šiau
lių valstybiniame dramos 
teatre. Man jis dar tuo mie
las, kad Šiauliuose vaidino 
Juozioką iš mano “Parduo
tu vasarų” inscenizacijos. 
Dabar jis pasirodė kaip 
tikrai subrendęs talentas. 
Geri buvo ir kiti aktoriai. 
Todėl šis snektaklis tapo 
mums tikra švente.

Po spektaklio įvyko ban- 
kietas. kur dalyvavo keli 
šimtai žmonių. Čia tai ar
timai susipažinau veik su 
visais naujojo teatro akto
riais. Labai pradžiugino iu 
entuziazmas, karštas troš
kimas veržtis į naujus meno 
horizontus.

žodžiu tariant, jau turime 
naują teatrą respublikoje.

Ar nežinote, kas man už
sakė “Laisvę”? Staiga pra
dėjau gauti ir nežinau, kam 
padėkoti už šį didį džiaugs-, 
mą. Jei žinote, tarkite nuo 
manęs nuoširdžiausią ačiū. 
Gal sveikata pagerės, tai 
daugiau parašysiu “Lais
vei,” aktyviau bendradar
biausiu, bent tuo kiek atsi

lygindamas už laikraštį. 
“Laisvę” visuomet skaitau 
su dideliu susidomėjimu. Ji 
labai man artima, labai sim
patiška ir suprantama, to
dėl kiekvieną numerį skai
tau nuo pradžios iki pabai
gos. Ačiū!

Juozas Baltušis
Vilnius, 1966.VI.1.

Pastaba: Juozo Baltušio 
minimą knygą apie Ameri
ką Lietuvių Literatūros 
Draugija stengsis šiemet 
gauti savo nariams. Tai bus 
labai įdomi mums pasiskai
tyti knyga. Jos lauksime.

J. Kaspariūnas rašo 
iš Lietuvos

Philadelphietis J. Kaspe- 
rūnas, išvykęs į Lietuvą 
kartu su didžiule lietuvių 
turistų grupe (birž. 7 d.) 
rašo mums laiškutį iš Vil
niaus, Lietuvos sostinės. 
Tarp kitko jis sako:

“Laiką leidžiame labai 
smagiai. Birželio 11 d. bu
vome koncerte, vykusiame 
Filharmonijos salėje, Vilniuje. 
Koncertą davė Respubliki
nių Mokytojų namų berniu
kų choras “Ąžuoliukas.” Vi
so tų “ąžuoliukų” buvo 120, 
ir visi gerai sumokyti, pui
kiai dainavo.

Už tokį koncertą pas mus, 
Filadelfijoje, reikėtų mokė
ti daugiau kaip $3, o čia — 
tik 50 centų (gal kapeikų? 
—Red).

J. Kasperūnas

Br'angūs Laisviečiai!
Labas dienas nuo visų 

idėjos draugų. Jie visi 
siunčia jums linkėjimus. 
Viskas einasi tvarkingai. 
Viena bėda: esu labai užim
tas.

Jūsų
B. F. Kuolius

Vilnius

Numalšino opoziciją
Londonas. — Anglijoje 

Darbo partijoje buvo susi
darius “kairiųjų” grupė, 
kuri reikalavo, kad Anglija 
ištrauktų visas militarines 
jėgas iš visų kraštų į rytus 
nuo Suezo. Bet tam griežtai 
pasipriešino darbietis prem
jeras Wilsonas ir opozicija 
turėjo pasiduoti. Už pasiū
lymą buvo paduota tik 54 
balsai, o už Wilsoną — 255. 
Balsavo parlamento nariai 
darbiečiai.

Tarptautinis poetų-r ašy to jų 
suvažiavimas New Yorke

Gražioje, puošnioje New 
Yorko Universiteto Studen
tų Centro salėje posėdžiau
ja 450 įdomių žmonių, su
plaukusių iš apie 50 kraštų. 
Tai rašytojai, poetai, dra
maturgai, suvykę į Tarptau
tinį Rašytojų Kongresą. Iš 
amerikiečių vyriausia rolė 
priklauso įžymiajam dra
maturgui Arthurui Mille- 
riui. Birželio 13 d. svečiai 
buvo vaišinami Amerikinės 
Meno Akademijos.

Ką šitie svečiai savo su
važiavime kalbės ir tars? 
Kongreso vadovybė, atrodo, 
vengs politinių bei tarptau
tinių klausimų. Mat, čia yra 
rašytojų įvairiausių pažiū
rų ir įsitikinimų. Vadų su
pratimu, tokie klausimai

Amerikos Komunistų Partija 
pradės savo konvenciją

Birželio 22 dieną New 
Yorke dideliu masiniu mi
tingu atsidarys Amerikos 
Komunistų Partijos Nacio
nalinis Suvažiavimas. Prie 
šio suvažiavimo, matyti, 
partijos vadovybė ilgai ir 
atsargiai ruošėsi. Su šiuo 
suvažiavimu k o m u n i s t ai 
sieks išeiti, kaip partija, į 
pilną viešumą. Pastaraisiais 
keleriais metais siautėjusį 
reakcija, panaudodama 
McCarran ir Smith aktus, 
privertė Komunistų Par
tiją pusiau nelegališką gy
venimą gyventi ir veikti. 
Ji nebuvo uždrausta, bet jos 
vadai buvo areš t u o j a m i, 
persekiojami, baud ž i a m i. 
Visa eilė vadų, jų tarpe Ben 
Davis, Thompsonas, Stachell, 
Green, Hall ir kt. kalėjime 
išsėdėjo po keletą metų.

Dabar situacija gerokai 
prasiblaivius. Todėl štai ir 
partijos viešas nacionalinis 
suvažiavimas. Jis tęsis ke
turias dienas. Suvažiavimo 
vieta: Webster Hall, 11th 
St. ir 3rd Ave., Manhattane.

Per septynerius metus 
Komunistų Partija suvažia
vimų nelaikė. Taigi, šis su
važiavimas turės išspręsti 
daug svarbių problemų — 
tiek organizacinių, tiek po
litinių. Prieš keletą savai
čių buvo paskelbtas ir kny
gos formoje išleistas parti
jos vadovybės paruoštas 
naujos programos projek
tas. Jame atsirado daug 
kas naujo, įdomaus. “The 
Workeryje” ėjo plačios dis
kusijos, atsirado daug pri- 
dėčkų bei pasiūlymų*

New Yorko valstijos par
tinė konvencija tai apsvars
tė ir priėjo išvados, kad šia
me nacionaliniame suvažia
vime naujoji programa dar 
neturėtų būti priimta. Dar, 
sakoma nutarime, reikia ją 
daugiau, plačiau padisku- 
suoti. Nereikia, girdi, sku
bintis su priėmimu. Patar
ta, kad nacionalinis suva
žiavimas projektą padisku- 
suotų ir paliktų specialiam 
suvažiavimui, vėliau su
šauktam, galutinai priimti. 
Galimas daiktas, kad taip ir 
bus padaryta, nes niujorkiš- 
kės delegacijos balsas suva
žiavime bus labai reikšmin
gas.

Kaip ten bebūtų, Komu- 
munistų partijos suvažiavi
mo diskusijas ir nutarimus 
stebės ir seks plačiausios 
Amerikos žmonių masės. 
Apie suvažiavimą bvuo ke- 

tiktai padalytų rašytojus į 
kelias grupes.

Kaip žinia, šiam rašytojų 
sąjūdžiui Tarybų Sąjungos 
rašytojai nepriklauso. Bu
vo susitarta, kad Kongre
se dalyvaus Tarybų Sąjun
gos broliška delegacija ir 
paskui įstos į sąjungą. De
ja, buvo duota suprasti, kad 
Tarybiniai rašytojai galės 
sąjungai priklausyti tik ta 
sąlyga, jeigu jie pasmerks 
neseniai Tarybų Sąjungoje 
įvykusį teismą prieš du ra
šytojus. Tarybinės delegaci
jos dalyvavimas Kongrese 
ir įstojimas į sąjungą pasi
darė neįmanomas. Bet vi
sos eilės kitų socialistinių 
šalių rašytojai dalyvauja.

lėtą kartą pažymėta ir ko
mercinėje spaudoje.
'Mes, žinoma, pasistengsi

me “Laisvės” skaitytojus su 
tomis diskusijomis kaip ga
lima plačiau supažindinti.

Rep.

Dar vienas laimėjimas
Washingtonas. — Prieš 

dvyliką metų Imigracijos ir 
Natūralizacijos Tarn y b a 
užvedė bylą prieš iš Komu
nistų partijos pasitraukusį 
detroitietį Frederick J. Wil
liams, kad jis nesutiko iš
duoti žmones, su kuriais jis 
veikė būdamas partijoje. 
Jis tada kreipėsi į imi
gracijos Apeliacijų Tarybą 
panaikinti deportavimo by
lą. Na, ir tik dabar taryba 
teišnešė savo nuosprendį. 
Williams turi teisę pasilikti 
šioje šalyje, nors jis atsisa
ko būti išdaviku.

Prieš Williamsa byla bu
vo užvesta pasiremiant Mc
Carran įstatymu.

Prezidentas ieško savo 
politikai pasekėjų

Washingtonas. — šiomis 
dienomis prezidentas John- 
sonas buvo pasikvietęs vals
tijų seimelių vadovaujan
čius narius, kad išgirstų 
jų nuomonę apie jo užsieni
nę politiką/'1Bet, žinoma, 
pirmoje vietoje jam rūpėjo 
tuos žmones paveikti, • kad 
jie. jo politiką užgirtų. Na, 
ir sukviestieji seimelių va
dai vienbalsiai prezidento 
politiką ir Vietnamo karą 
užgyrė.

Sen. Robert Kenedžio 
nebeįsileis į Afriką 

Pietų Afrikos Respublika 
davė suprasti, kad jinai at
einančiais metais sen. Ro
bert Kenedžio nebeįsileistų, 
jeigu jis norėtų vėl atvykti. 
Mat, senatorius pasisakė 
prieš rasinę diskriminaciją.

Washingtonas. —Valsty
bės Departamentas paskel
bė, kad nuo dabar vėl Indi
ja ir Pakistanas gaus pilną 
ekonominę ir kitokią para- 
ną. Kai tos dvi valstybės 
buvo “susipykusios”, t a i 
Amerikos parama buvo 
siaurinama.

Addis Ababa, Ethiopija. 
—Čionai lankydamasis se
natorius Robert Kennedy 
ragino Afrikos valstybes 
aktyviai dalyvauti pastan
gose į Afriką neįsileisti ato
miniu ginklų. Jos turėtų sa
vo tokią nuomonę pareikšti 
Ženevoje einančioje “nusi
ginklavimo” konferencijoje.

i
New York. — Už,sukty

bes buvęs New Yorko Res
publikonų Partijos Komite
to pirmininkas L. J. Mor- 
house nubaustas pustrečių 
metų kalėjimu. Dar ir taip 
teisėjas jo pagailėjo. Pagal 
įstatymus jis galėjo Mor- 
housą pasiųsti kalėj iman 
dvidešimčiai metų.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Laisvės” direktoriai pra
šomi nepamiršti, kad posė
dis turi įvykti šį ateinantį 
pirmadienį, birželio 27 d.

Vieta ir laikas—kaip vi
suomet. Sekr. (48-49)

Tarp lietuvių
Mildred Stensler, gyve

nanti New Jersey valstijoj, 
Aido choro mokytoja ato
stogaus Floridoj. Liepos 1 
d. ji pradės kelionę į pietus, 
pati vairuojant savo auto
mašiną. Nors bus biskutį 
varginanti kelionė, vairuo
jant vienai visą laiką, bet 
bus ir įdomi. Keliaujant į 
pietus yra proga pamatyt 
visko.

Jos pirmutinis sustojimas 
bus Miamyje. Pasisvečiavus 
Miamyje, grįžtant į namus, 
sustos St. Petersburge.

Sėkmės kelionėje, Mild
red! Tikiuos, kad linksmai, 
gražiai praleisi laiką pas. 
floridiečius — jie labai vai
šingi žmonės.

Iki pasimatymo Aido 
choro repeticijose rudenį!

• ”■
Pereitą antradienį į“Lais- 

yės” raštinę buvo užėjęs 
brooklynietis Philip Kunz 
su savo giminaite Florence 
Simms, iš Columbus, Geor
gia.

Filipas aprodinėjo j a i 
mūsų spaustuvę, raštines ir 
supažindino su “Laisvės” 
kolektyvu. Jis pereitą šeš
tadienį su Florence išvyko 
į jos namus, Columbus, ir 
ten Filipas svečiuosis apie 
tris savaites. Praleisk gra
žiai laiką, Filipai, ir laimin
gai, sveikas grįžk į namus.

•
Iš Vilniaus rašo: Sveika 

Lilija! Kelionė gana įdomi, 
sutikau, 'susipaži n a u su 
daugeliu žmonių, atlankiau 
mokslo bei švietimo įstai
gas. Tris dienas buvau išvy
kęs į Provinciją. Vyksiu ke

..... ' j" ; .. ~|l

Naujosios Anglijos Visuomenes Dėmesiui!

Didysis "Laisvės” Piknikas
Rengia Mass, valstijos pažangiosios Lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Liepos 3-čią ir 4-tą dienomis
Iš anksto samdykitės busus, pasiruoškite automobilius, prisirengkite dalyvauti 

šiame piknike, kur turėsite daug malonumo.

Ramo va Parke
71 Claremont Ave. Montello, Mass.

Parkas bus atdaras nuo 11 valandos ryto iki 11 vai. vakaro

HARTFORDO LAISVES CHORAS
Bušu atvyks į pikniką ir jis čia dainuos 

‘'Laisves” redaktorius Rojus Mizara sakys kalbą 
Gros Gera Orkestrą nuo 4-tos valandos dieną

ŠALTŲ IR KARŠTŲ GĖRIMŲ PASIRINKIMAS DIDELIS IR ĮVAIRUS 
Bus skanių valgių, prigamintų gerai išsilavinusių gaspadinių

Įėjimas bei auka spaudai 50c. Prizai pinigais: 1—$25, 2—$15, 3—$5, ir 4—$5
Kaip visada, taip ir šiemet šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonijų. Būkite 

piknike ir pasimatykite su jais. Rengėjai

liom dienom į Kauną. Bu
vau Anykščiuose, Vilkaviš
kyje, Naumiestyje ir Paeže
riuose. Vilnius gražus mies
tas. Linkėjimų visam “Lais- 
v ė s” personalui. —dr. A. 
Petriką.

—L. K—tė

Iš LLD185 kuopos 
susirinkimo ir pietų
Birželio 14 d. įvyko kuo

pos žuvienos pietūs 12 vai. 
Ungurių prigaudė woodha- 
venietis Jurgis Bernotą, o 
valgiui paruošė Venckūnai 
ir J. Zajankauskas (Za- 
yan). Valgytojų buvo apie 
50. Pietūs buvo skanūs ir 
paskutiniai pavasario sezo
ne.

Susirinkimas prasidėjo 2 
vai.

Kuopos valdyba išdavė 
1 raportą iš abelno kuopos 
stovio, pareikšdama, kad 
dauguma narių užsimokėjo 
metines duokles; tik keletas 
dar neužsimokėję, gal lau
kia, kad kas juos paragintų.

Taipgi valdyba raportavo 
iš advokatės Masytės jos 
pačios susuktų filmų Lietu
voje rodymo. Pareiškė, kad 
tas parengimas pavyko la
bai gerai. Nutarta para
šyti jai padėkos laišką, nes 
ji jokio mokesčio už tai ne
ėmė, o kuopai liko gražaus 
pelno.

Nutarta suruošti kur nors 
artimoj girioj pietus liepos 
24 d. Tai bus steiko arba 
maltos mėsos pietūs už ne
didelę kainą, kurią komisi
ja paskelbs vėliau. Į ko
misiją išrinkti. 6 toje srity
je patyrę nariai. C. N.

Irene Janulis
Soprano

Helen Smith-Janulytė
Alto

Abi talentingos dainininkės 
iš Worcester, Mass, šiame 

piknike dainuos solus 
ir duetus.

Vasaryte Detroite baigė 
vidurinę mokyklą

Mums rašo iš Detroito, 
kad birželio 16 d. Eileen 
Gay Vasaris baigė Bentley 
High School. Eileen yra 
dukra Antano ir Mildredos 
Vasario.

Visi gerai prisimename 
Antaną iš tų laikų, kai jis 
gyveno Brocktone. Antanai 
buvo LDS Centro valdyboje 
per metų eilę ir daug vei
kė šioje organizacijoje. 
Mildreda gi Detroite augu
si.

Sveikiname Eileeną ir 
linkime jai sėkmės josios 
tolimesnuose užsibrėžimuo- 
se. Ieva

Berlynas. — Tarybų Są
jungos, Lenkijos, Čechoslo- 
vakijos ir kitų socialistinių 
šalių militariniai vadai lan
kėsi pas Rytų Vokietijos 
premjerą Ulbrichtą. Pasita
rimo tikslas buvęs sustip
rinti apsigynimo jėgas.

REAL ESTATE
For Salo. 6011 N. 131h St., Stono 

front, airlight dream home. 6 large 
rooms, 2% baths, recr. room, air- 
cond. Hot water hoat. Wall to 
wall carpeting, garage, many extras. 
Quick possession. FHA approved. 
Call LI 9-2306 or GL 6-6200. Reck
er Real Estate, Phila. (47-49)

NEW HOPE vic. Famous enter
tainer’s custom built home on 2 
seel, landscaped acres, cont. swim
ming pool, flood lit stream and 
pond with ter. garden & fount., 9 
rms, cathedral ceilinged liv. rm, 
32 x 27 glass enclosed dining rm 
with indoor fount. & garden. 2 
ultra-modern kitchens, 3 baths, 
fully carpeted, flagstone foyer, 2 
fireplaces, centrally air-conditioned, 
3 car heated garage. Priced $69,000. 
Cash or terms. Call 215-794-7732.

(48-54)




