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KRISLAI
Labai Pasigendame.
Gražiai pasidarbuota. 
Nauja kovos forma. 
Berlynas ir Pekinas. 
Ta pati pasaka. 
Kas ką apgaudinėja? 
Pavėluota kvailystė.

— Rašo A. Bimba —

. Kai kurios mūsų kolonijos 
labai gražiai aprūpintos ko
respondencijomis. Iš kai ku
rių korespondencijas matote 
beveik kiekviename “Laisvės” 
numeryje. Tai labai gražus 
dalykas. Tik didžiuotis tenka 
tokiomis kolonijomis, širdin
giausia mūsų padėka tų mies
tų korespondentams.

Betgi turime daug kolonijų, 
iš kurių korespon d e n c i j u 
“Laisvėje” nė su žiburiu ne- 
besurandame. Tai bloga. No
rime atkreipti tų v i e t o v i ų 
skaitytojų dėmesį. Prašome 
susirūpinti.

Taigi, metinis “Laisvės” pik
nikas Montelloje ir parengi
mas pas draugus Bekampius 
Avalone puikiai pavyko. Pir
majame laikraščio štabą re
prezentavo Rojus Mizara, o 
antrajame Pranas Buknys. 
Abudu parvežė gražius prane
šimus. Visi mes esame labai 
dėkingi draugams ir drau
gėms, kurie darbu ar kokiu 
kitokiu patarnavimu prisidėjo 
prie šių išvykų suruošimo.

Mūsų darbščioji detroitietė 
Stefanija Masytė tikrai gra
žiai pagerbė Leoną Prūseiką. 
Ji sukūrė filmą apie jo laido
tuves. Girdėjau, kad filmo 
kopiją prisiuntė mūsų filmi- 
ninkui Jonui Grybui, kuris, be 
abejo, jį įtrauks į savo iš Lie
tuvos filmų rodymo programą. 
Vadinasi, ir mes, kurie asme
niškai negalėjome dalyvauti 
tose įspūdingose laidotuvėse, 
dabar galėsime jas matyti 
filme.

Širdingai ačiū Stefanijai už 
šį prakilnų darbą.

“Laisvės keliautojai” tebe
traukia į pietus ir tebeina į 
kalėjimus. Jau daugiau kaip 
du šimtai jų sugrūsti į kalė
jimus.

Reikia pasakyti, jog tai vi
siškai nauja forma kovos už 
panaikinimą rasinės diskrimi
nacijos. Ir gana sėkminga 
forma. Džiugu, kad toje mi
sijoje gausiai dalyvauja ir 
baltieji žmonės.

Taipgi tik nuoširdžiai te
galima sveikinti tuos dvasi
ninkus, kurie padeda triuš
kinti tą biaurų blogį. Deja, 
mijan dar neteko matyti, kad 
katalikų bažnyčios kunigai 
prisidėtų. Kol kas tik žydų 
rabinai ir protestantų pasto
riai atėjo talkon kovotojams 
už negrų teises.

Šiuo tarpu dvi šalys ir du 
miestai turi atkreipę dėmesį 
visos Amerikos. Daugiausia 
kalbama ir diskusuojama apie 
Vokietiją ir Berlyną. Bet 
taipgi plačiai diskusuojamas 
Kinijos klausimas.

Pačios gudriausios diploma
tinės galvos sušilę ieško for
mulės, pagal kurią dar būtų 
galima nepripažinti didžiosios 
Kinijos ir neįsileisti į Jungti
nes Tautas. Girdi, pasaulio 
opinija aiškiai krypsta prieš 
mūsų politiką. Busimojoje 
Asamblėjos sesijoje nebesiti
kime gauti rankų, daugumą 
dar vieneriems metams pra
tęsti tą mūsų politiką .

Diskusijos vėl Vakarinio 
Berlyno ir Vokietijos nuodija 
Ylfcą atmosferą. Ta sistematiš- 
&a propaganda už nesitrauki- 
rną iš dabartinių pozicijų, 
nors jei tas ir privestų prie

fTąsa 6-tain pusi.)

Kenedis paliuosavo 
sergantį komunistą

Tymsterių unija ruošiasi 
organizaciniams darbams

Vakarai ian didina
NATO karo jėgas

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paliuosavo 
Henry Winstoną, aklą ko
munistą, kurio kalėjimo 
terminas būtų pasibaigęs 
1962 m. sausio 4 d.

Winstonas buvo Komu
nistų partijosj organizaci
nis sekretorius. 1949 metais 
jį kartu su 10 kitų komu
nistų vadų nuteisė į kalėji
mą pagal Smitho įstatymą. 
Kiti nuteistieji jau atsėdė
jo ir paliuosuoti, apart Gil
berto Greeno.

Winstonas kalėjime su
sirgo, tai valdžia sutiko, 
kad jam padarytų operaci
ją, jeigu jis patsai išlaidas 
pasidengs. Jis pasidengė iš
laidas, bet pašalindami gu
zą (“tumorą”) nuo jo sme
genų pagadino jo regėjimą.

Jungi. Valstijų turčiai bijosi 
įdėti kapitalą užsienyje

Washingtonas. — Robert 
S. Allen ir Paul Scott ra
šo, kad Jungtinių Valstijų 
kapitalistai reikalauja iš 
valdžios garantijų dėl jų 
įdedamo kapitalo užsieny
je.

Kolumnistai nurodo, kad 
iki įvykių Kuboje, tai kapi
talistai nedaug paisė JAV 
valdžios garantijų, bet da
bar jie jau bijosi įdėti turtą 
užsienyje, o ypatingai Lo
tynų Amerikoje.

Užsienyje Jungtinių Val
stijų kapitalistai turi milži
niškus turtus, nes jie ten 
valdo kasyklas, fabrikus,

Grasinimai kenkia 
J. Valstijų vardui

■4).

Tokio. —“Jungtinių Val
stijų vyriausybės grąsini- 
mo- pareiškimai kenkia 
joms pačioms”, rašo Keyes 
Beech. Jis nurodo, kad Ja
ponijoje, Thailande, Filpi- 
nuose ir kitose Azijos šaly
se pakenkė JAV pareiški
mai Laoso klausime.

Beech nurodo, kad pirm 
įvyko SEATO vadų konfe
rencija, į kurią buvo atvy
kęs JAV valstybės sekreto
rius Ruskas, taį Washing
tone buvo pareikšta, kad 
jeigu Laose nebus sulaikyta 
mūšiai, tai SEATO pasiųs 
savo jėgas, o jei SEATO to 
nepadarys, tai “vienos 
Jungtinės Valstijos darys 
intervenciją”.

Kaip žinia, nuo tų pareiš- 
nes JAV intervencija būtų 
pavertusi Laosą į antrąją 
Korėją.

Toliau K. Beech rašo, 
kad Washingtone garsiai 
kalbėjo ir kalba apie diver
santų veiklą, apie moko
mus “partizanus” Fort 
Bragg, N. C., ir kitur, ku
rių veikla gali atvesti prie 
“nuvertimo komunistin i ų 
valdžių”. Jis rašo, kad di-

Po tos operacijos Winsto
nas sirgo ir buvo laikomas 
kalėjimo ligoninėje Stateno 
saloje. Kada jam pranešė, 
kad jis paliuosuojamas, tai 
Winstonas pareiškė;

“Aš nustebau, bet esu 
linksmas”. Kada jį išleido 
iš kalėjimo ligoninės, tai jį 
pasitiko Gus Hali, Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius, John Abt, jo 
advokatas, ir James Jack- 
son, “The Worker” redak
torius.

Winstonas y r a gimęs 
Hattiesburg, Miss. Mokėsi 
Kansas City mokykloje. Vė
lesniu laiku Kastro, Kubos 
premjeras,’ sakė, kad jis su
tiktu Winstona iškeisti ant 
vieno invazijos vado.

geležinkelius, prieplaukas, 
telegrafo ir telefono susi
siekimus, viešbučius, milži
niškus dirbamos žemės ir 
miškų plotus. Bet iki dabar 
tik 500 įmonių, trisdešimty
je užsienio šalių, turėjo 50 
procentų gara n t u o t ą iš 
JAV vyriausybės.

Dabar gi kapitalistai įtei
kė JAV vyriausybei reika
lavimą, kad ii garantuotų 
jų įmones, kurių vertė sie
kia $1,600,000,000.

Numatoma, kad Jungti
nių Valstijų vyriausybė pa
skirs du bilijonus dolerių 
garantavimui jų turto.

plomatai sako: “Reiškia, 
pasaulyje nebus taikos... O 
JAV “partizanų” veiklą lau
kia likimas intervencijos į 
Kubą... Kaip galima sude
rinti JAV pasisakymą už 
tautų laisvę, kuomet jų vy
riausybe organizuoja jėgas, 
kurias ruošia permesti į ki
tas šalis ir ten nuversti esa
mas valdžias... Ar tai gali
ma suderinti su laisvais 
rinkimais, kurių pagalba 
gyventojai išsirenka savo 
vyriausybes?”

“VARTOKIME PROTĄ 
VIETOJE GINKLŲ”

Maskva. — Liepos 4 d. 
Jungtinių Valstijų ambasa
da surengė banketą proga 
185-ių metų sukakties nuo 
JAV nepriklausomybės pa
skelbimo. Bankete dalyva
vo Chruščiovas ir eilė kitų 
žymių TSRS veikėjų. Kal
bant apie apsiginklavimą 
Chruščiovas pareiškė, kad 
žmonės turėtų išmokti var
toti protą vietoje ginklų. 
Jis sakė, kad liežuvis yra 
geriausias ginklas apgyni
mui sayo pozicijos.

Miami Beach, Fla. — į 
Deauville viešbutį susirin
ko virš 2,200 tymsterių 
(International Brotherhood 
of Teamsters) unijos dele
gatų. Jie beveik visi prisi
segę ženklus su unijos pre
zidento James R Hoffa pa
veikslu, kas rodo jam dide
lį pritarimą. Prieš Hoffą 
veikia tik M. J. Liss mažy
tė delegatų grupė. Delega
tai atstovauja 1,700,000 
unijos narių.

J. R. Hoffa pateikė labai 
platų raportą. Jis sakė, 
kad prieš tymsterių uniją 
buvo daroma daugybė kal
tinimų, kaip iš kapitalistų, 
taip ir kongresmanų pu
sės, nes tik tymsterių unija 
tikrai kovojo už algų pa
kėlimą ir suorganizavimą 
dar neorganizuotų darbi
ninkų. Jis sakė, kad ir jį 
puola tik už tai, kad unija 
kovoja už darbo žmonių 
reikalus.

Organizaciniai planai
Tymsterių unijos delega

tams išdalinta naujos kon
stitucijos kopijos, kurią 
siūlo priimti? Naujoji kon
stitucija paruošta, kad ši 
unija galėtų organizuoti vi
sokių industrijų ir darbo ša-
kų darbininkus. Hoffa sa
kė, kad po konvencijos uni- 
je mesis į darbą organiza
vimui neorganizuotų darbi
ninkų, o ypatingai pietinė-[jos.

Kipro salos žmonės 
krypsta į kairę

Nikosia. — Jaunutė Kip
ro respublika smarkiai 
krypsta į komunistų pusę. 
Prezidentas arkivyskupas 
Makarios pasiųs valdžios ir 
religinius ambasadorius į 
Maskvą.

Kipro gyventojai parla
mente turi tik 5 komunis
tus deputatus, bet nuo per
eitųjų rinkimų masės labai 
pakrypo į jų pusę. Iš 420,- 
000 graikų gyventojų apie 
280,000 eina su komunis
tais. Vakarų atspara —tur
kai, kurių saloje yra apie 
100,000 gyventojų.

Kipras tik 1960 metais 
gavo nepriklausomybę. Sala 
randasi Viduržemio jūroje. 
Ji užima 3,570 ketv. mylių 
plotą ir turi 560,000 gyven
tojų.

Alžyras. — Liaudis pa
skelbė generalinį streiką, ir 
demonstravo prieš Francū- 
zijos bandymą suskaldyti 
Alžyrą į dvi dalis. Prancū
zai žiauriai puolė demon
strantus. Praneša, kad apie 
100 alžyriečių užmušė ir 
300 sužeidė.

New Yorkas. — neatsar
gus elgęsis dviejų asmenų 
iššaukė negrų ir puertori- 
kiečių muštynes. Iš abiejų 
pusių dalyvavo apie 400 
žmonių. Keli paimti į ligo- trauktų savo karo jėgas iš 
ninę.

se valstijose. Prie organiza
cinio darbo kvies ir kitas 
darbo unijas.

Konferencijoje kulbė j o 
Harry Bridges, Internatio
nal Longshoremen’s and 
Warehousemen’s unij os
prezidentas iš Ramiojo van
denyno pakraščio. Jis svei
kino tymsterių uniją ir sa
kė: “Jūsų unija atlieka 
svarbesnį darbą, negu bile 
kuris valdžios darbas] įskai
tant ir “Taikos Korpuso” ”. 
Kritikavo JAV vyriausybę 

Hoffa sakė, kad JAV vy
riausybė nepakankamai rū
pinasi mūsų šalies darbo 
žmonių reikalais, o ypatin
gai bedarbių. Jis sake, kad 
amerikiečiai jau pavargo 
girdėdami pažadus, bet iš 
to nieko negauna. Jis tarpe 
kitko sakė:

“Jungtinės Valstijos išlei
do bilijonus ir bilijonus do
lerių užsienyje kovai prieš 
komunizmą, bet mūsų šalies 
seneliai negauna nieko ki
to, kaip tik šiokias tokias 
pagalbas”.

Konferencijoje dalyvavo 
ir trys prezidentai iš AFL- 
CIO unijų, būtent: George 
Baldanzi nuo United Tex
tile .Workers; Thomas J. 
Lloyd, Amalamated Meat 
Cutters & Butchers Work
men’s; ir B. Hoffmann,Up
holsterer International uni-

Išvirkščias turčių 
‘patriotizmas”

New Yorkas .— Jungti
nių Valstijų virš 700 laivų 
plaukioja po kitų šalių vė
liavomis, kad išvengti tak
sų ir unijinių algų. E. D. 
Naess, Naess Shipping Co. 
prezidentas, įrodinėja, kad 
jo kompanija, kurios 50 lai
vų plaukioja po Panamos 
vėliava, atlieka “patriotinį 
darbą”, nes pristato JAV 
karo laivynui reikmenis.

Bet Norvegijos laivų Są
jungos prezidentas Jorgen 
Jahre pasijuokė iš E. D. 
Naesso “argumentų”. Jahre 
sakė, kad jeigu karas kiltų, 
tai automatiškai visi NA
TO valstybių prekybiniai 
laivai tarnautų tik karo 
reikalams.

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS 
VIS DAR PAVOJINGAS
Philadelphia, Pa. — Dr. 

H. A. Reimann, profesorius 
iš Hahnemann Med i c a 1 
College and Hospital 
sako, kad a n t i m i k r o- 
biniai vaistai nepakanka
mai veikia prieš plaučių už
degimą. Jungtinėse Valsti
jose per metus nuo šios li
gos miršta virš 50,000 žmo
nių, c

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjunga ir Jung
tinė Arabų Respublika 
reikalauja, kad Anglija iš-

Kuwaito.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militarizmo 
centras Pentagonas planuo
ja į Vakarų Vokietiją siųsti 
dar vieną pėstininkų divizi
ją ir naujausias “Davy 
Crockett” raketas. Sakoma, 
kad šios raketos yra tinka
mos šaudyti atominiais už
taisymais ir paprastais di
namito užtaisymais. Penta
gono vadai sako, kad su
tvirtinimas NATO jėgų yra 
reikalingas, nes vakarinio 
Berlyno srityje “dar visko 
gali būti”.

Bet kai kurie diplomatai 
ir karo specialistai mano, 
kad toks tvirtinimas JAV 
jėgų Vakarų Vokietijoje 
neveda nei prie taikos, nei 
užtikrinimo Vakarų atspa
rumo, nes jeigu jau priei
tų prie karo, tai Tarybų

“Indžionkšino” pagalba jau 
sustabdė jūrininkų streiką
New Yorkas. — Prezi

dentas John Kenedis ir jo 
brolis Robertas, pasiremda
mi Taft-Hartley įstatymu, 
kreipėsi į teismą, reikalau
dami “indžionkšino” (drau
dimo) prieš jūrininkų strei
ką. Teisėjas Sylvester J. 
Ryan tuojau išdavė draudi
mą, reikalaudamas, kad 
streikas būtų sulaikytas.

Jūrininkų dvi unijos 
kreipėsi'į Court of Appeals 
teismą, prašydamos atmesti 
“indžionkšiną”, nes šalis 
nėra pavojuje, streikas yra 
legalus, o jau kelios laivų 
kompanijos susitaikė su

Sako: Reikia rimtai 
skaitytis su Kinija

New Yorkas. — Birželio 
24 d. iš Washingtono pasi
rodė žinios, kad gal būti 
Jungtinės Valstijos pasiū
lys priimti Kiniją į Jungti
nių Tautų Asamblėją lygio
mis teisėmis su Čiang Kai- 
šeko (Formozos) valdžia. 
Ir jeigu Kinija nesutiks, tai 
“pati bus kalta”.

Profesorius N. Peffer, 
kuris dėsto tarptautinius 
reikalus Columbia universi
tete, parašė laišką “Time- 
se”, kuriame sako, kad toks 
JAV pasiūlymas nieko ge
ro neduos.

Jis rašo, kad tai reikštų 
priimti Kiniją į J. T. Asam
blėją tik kaip šalį, kuri tu
ri virš 600,000,000 gyvento
jų lygiomis teisėmis su Ma
li ir Gana respublikomis, o 
Čiang Kai-šeko (Formozos 
valstybėlę, turinčią 12 mi
lijonų gyventojų) palikti 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje tarp didžiųjų val
stybių. '

Aiškų, kad Kinija negalė
tų priimti tokio pasiūlymo, 
o Jungtinių Valstijų politi
kai nei kiek geriau nuo to 
nebūtų, rašo Pefferis.

Sąjunga ir kitos socialisti
nės šalys, būdamos Euro
pos sausumoje, galėtų bent 
dešimt divizijų pastatyti 
prieš kiekvieną Vakarų di: 
viziją.

Praneša, kad Vokiečių 
Demokratinė Respubl i k a 
(Rytų Vokietija) ruošiasi 
gynybai. Ginkluoti darbi
ninkai demonstravo Leipci
ge, Dresdene ir kituose di
deliuose miest tuose. Gi 
dienraštis “Neus Deutsch
land” rašo: “Lai Vakarai 
ginklais nežvangina, jie 
mus ir kitas socialistines 
šalis nenugąsdins”. Dien
raštis priduria, kad labai 
keista Vakarų politika, ka
da jie Į reikalavimą pasira
šyti taikos sutartį, tai karu 
grasina.

unijomis ir virš 300 jų lai
vų jau veikia. Bet ir šis 
teismas atmetė unijų pra
šymą.

Tada jūrininkų unijos, 
kad išvengti baudų, įsakė 
jūrininkams grįžti į darbą. 
Reiškia, streikas sulaiky
tas. Dabar per 80 dienų bus 
vedamos derybos, o jeigu 
per tą laiką laivų savinin
kai ir-unijos nesusitaikins, 
tai tada jūrininkai galės 
panaujinti streiką.

New Yorkas. — Sustrei
kavo virš 2,000 sunkveži
mių vairuotojų.

Su Kinija reikia skaity
tis, kaip su milžiniška šali
mi, kaip to reikalauja Indi
ja, Tarybų Sąjunga ir kitos 
valstybės.

Banketai pagarbai 
TSRS menininkų

Hollywoodas. — Artistė 
Elizabeth Taylor ir jos vy
ras. Eddie Fisher jau trečią 
banketą buvo surengę Ta
rybų Sąjungos Moise jevo 
šokėjų grupei. Visi jie buvo 
gražiausiuose viešbučiuose 
L'Escoffier, Hiltono ir ki
tur.

Banketuose dal y v a v o 
apie šimtas tarybinių šokė
jų ir visa eilė žymių ame
rikiečių artistų.

JAV ir TSRS menininkai 
gražiai ir draugiškai links
minosi. Eddie Fisher, įver
tindamas TSRS menininkų 
besilankymus į daugelį ša
lių, sudainavo: “Aplink pa
saulį per 80 dienų”.

Helsinkis. — Pasitraukė 
suomių premjeras Vieno 
Sukselainen.
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Per daug triukšmo!
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybei paskelbus, kad 

žada sudaryti taikos sutartį su Rytų Vokietija, pave
dant pastarajai tvarkyti susisiekimus Vakarų su Vaka
riniu Berlynu, JAV prasidėjo didelis, aitrus, net grū
mojantis triukšmas.

Kai kurie komerciniai laikraščiai, taipgi reakci
niai politikieriai ėmė šaukti, rėkti, jog, girdi, N. Chruš
čiovas grūmojąs Vakarams karu, jei jie atsisakysią Ber
lyną pripažinti neutraliu miestu, jei jie atsisakysią su 
Rytų Vokietija tartis dėl palaikymo susisiekimų su 
V. Berlynu.
.Mes skaitėme N. Chruščiovo kalbas, liečiančias Vo
kietiją ir V. Berlyno ateitį vieną kartą, skaitėme antrą 

..kartą, ir mes niekur ten neradome, kad N. Chruščiovas 
būtų kam nors grūmojęs jėga.

_ o > Šiame “Laisvės”
Chruščiovo kalbą, sakytą birželio 21 dieną 

. kad skaitytojai patys galėtų ją paskaityti, 

...prastų tarybinės vyriausybės nusistatymą 
mu, kad jie suprastų ir tai, kodėl tarybinė vyriausybė 

. žada daryti taikos sutartį su Vokietijos Demokratine 
.Respublika.

numeryje mes < paduodame N. 
Maskvoje, 

kad jie su- 
tuo klausi-

bių metų birželio 21 die
na didžiuosiuose Kremliaus 
rūmuose, Maskvoje, įvyko 
Maskvos visuomenės atsto
vų susirinkimas paminėji
mui 20 metų, kai hitlerinė 
Vokietija pasalingai užpuolė 
Tarybų Sąjungų. Susirin
kime sakė kalbas Tarybų 
Sąjungos gynybos minist
ras maršalas R. Malinovs- 
kis ir premjeras N. Chruš
čiovas. N. Chruščiovas nu
švietė tarybinės vyriausy
bės politiką — prieškari
nę ir dabartinę. Jis lietė 
pačius opiausius šių dienų 
tarptautinius klausimus — 
ypatingai dėl Berlyno ir dėl 
pasaulinės taikos išlaikymo.

Mes žemiau spausdiname 
(truputį sutrumpintą) N. 
Chruščiovo kalbą, kad skai
tytojas, paskaitęs ją, su
prastų, kokią tais klausi
mais poziciją šiandien uži
ma Tarybų Sąjunga. Ver
timas į lietuvių kalbą El
tos. Redakcija

M‘ 1 MUMS RODOSI, dabar laikas ne triukšmavimui, 
■ ne rėkimui už mobilizaciją, už ruošimąsi karui. Ne! Da

bar laikas tolimesniems didžiųjų valstybių vyrų pasita
rimams, kad V. Berlyno klausimas būtų išspręstas dery- 

'bomis, kad abiejų Vokietijų likimas būtų pastatytas į 
aiškią, suprantamą poziciją, dėl kurios ateityje nerei- 

' kėtų peštis.
Vienaip kalbėsime ar kitaip, dabar jau darosi aiš

ku, kad abiem Vokieti jom suvienyti į vieną nebėra ga
limybių. Reikia skaitytis su gyvenimo faktais, reikia 

. pripažinti, kad Vokietijos yra dvi ir kad jos ilgą laiką 
• galbūt dvi ir bus. Vakarai, kartą ant visados, turėtų tą 
' faktą pripažinti, o tai reiškia, kad jie turi pripažinti ir 
Vokietijos Demokratinę Respubliką, ir su ja privalo 
palaikyti diplomatinius ryšius, jei nori ramiu keliu iš
spręsti V. Berlyno ateities klausimą.

• • O kai dėl V. Berlyno, N. Chruščiovas neseniai ir vėl 
pakartojo, kad Tarybų Sąjunga yra pasiruošusi tartis su 

'■ Vakarais dėl garantijos V. Berlynui, kad jis būtų lafis- 
••vas, neutralus miestas.

Girdėtis, kad ir Didžiosios Britanijos vyriausybė 
palankiai žiūri į tai, kad V. Berlyno klausimas turįs būti 
pemagrinėtas, kad padėtis, kokia ten dabar yra, galėtų 
būti pakeista susitarimais.

PREZIDENTAS KENEDIS pasikalbėjime su spau- 
,dos ir radijo korespondentais (birželio 28 d.) taipgi pa- 

, reiškė, kad jis stojąs už tolimesnį tarimąsi ne tik dėl 
V. Berlyno, o ir dėl visos eilės kitų klausimų.

Visa tai skamba gražiai, bet mes pridėsime: pasita- 
. rimai neturėtų būti vykdomi padidinto ginklavimosi 

, .akivaizdoje. Nereikia isterijos, nereikia to triukšmo, ko- 
...kį kelia komercinė spauda ir visokie rėksniai. Nereikia 
„Lnei kalbėti apie tai, kad dėl V. Berlyno ateities arba dėl 
. Tarybų Sąjungos sudarymo su Vokietijos Demokratine 

Respublika taikos sutarties galėtų būti koks nors gink
luotų jėgų susirėmimas—karas, net jei jis ir būtų “lo
kalinis”.

Čombes taktika
■ “CENTRAL1NĖ” KONGO valdžia, kuriai vadova- 
.‘. VO Kasavubu, buvo sučiupusi Katangos provincijos “pre- 
"' židentą” Mosę Čombę (Tshombę) ir laikė jį apie du 

menesiu kalėjime.
Čombe—biaurus budelis. Jo “pasidarbavimu” buvo 

' nužudytas Kongo premjeras P. Lumumba. Tai tikras 
’ ’belgų kolonistų liokajus!

Buvo skelbta, būk dabar Čombę Kasavubu valdžia 
’ teis už tai, kad jis Katangos provinciją atplėšė nuo 

•;Kongo, kam jis išleido savo' naujus pinigus, ir už tai, 
' kam jie nužudė Lumumbą ir daugelį kitų Kongo pat- 

•’•'tiotų. ,
Teisti jį reikėjo; reikėjo iškelti aikštėn visas jo šu- 

"•nybes ir šunybes tų, kurie su Čombe išvien ėjo. Reikėjo 
4"&fekiai, teismo procese, parodyti ir belgų kolonistų tik- 
‘TTąjį veidą. Bet to nebuvo. Matyt, ir paties Kasavubu 
--rankos nėra švarios, todėl bijojo, kad Čombės teismo 

procese nebūtų iškelta aikštėn ir jo darbeliai.
• Esant Čombei kalėjime, Kasavubu valdžia pradėjo 

• "su juo derybas. Sakė tam Katangos budeliui: jei mes 
-tave išleisime iš kalėjimo, tai ar tu, sugrįžęs į Katangą, 
Stosi už tai, kad toji provincija būtų skaitoma nedalo- 

•‘•'?na Kongo dalmi? čombė atsakė: tik išleiskite mane iš 
‘ kalėjimo, o aš visa darysiu, kad Katanga nebūtų nuo
- 4Congo atplėšta.

Ir išleido iš kalėjimo tą šlykštų politikierių. O .kai 
■y Čombė sugrįžo į Elizabethvillę, Katangos provincijos 
-" sostinę, tai jis pasakė: Aš viską darysiu, kad Katanga 

provincija būtų “nepriklausoma nuo Kongo.”
- • ‘ Vadinasi, tasai politikieriukas pasirodė didžiausiu 
^dviveidžiu.

Brangūs draugai!
Praėjo dvidešimt metų 

nuo tos dienos, kai fašisti
nė Vokietija klastingai, ne
paskelbusi karo, užpuolė 
Tarybų Sąjungą, nutraukė 
taikų tarybinių žmonių dar
bą ir primetė munis sunkų, 
niokojantį karą.

Visa tarybinė liaudis pa
kilo ginti savo didžiosios 
Tėvynės, ginti socializmo 
iškovojimų. Prasidėjo šven
tas liaudies’karas- prieš hit
lerininkų antpuolį.1 Šiame 
kare visa1 didybe pasireiškė' 
tarybinės liaudies, glaud
žiai stisitel'l<usios ’ apiė ‘ savo 
brangiąją 'Komunistų į>ari 
tijį,1 milžiniškos jėgoš’: ir 
nepalaužiama valia.

Kai pasauliui iškilo tie
sioginis karo pavojus, Ta
rybinė vyriausybė kreipėsi 
į Prancūziją, siūl y d a m a 
bendrai stoti prieš hitleri
nę Vokietijų ir ginti Čeko
slovakiją. Mes taip pat mė
ginome susitarti, kad bur
žuazinės Lenkijos ir Rumu
nijos vyriausybės praleistų 
mūsų kariuomenę per savo- 
teritoriją sukteikti pagal
bą Čekoslovakijai.

Bet, apakinti neapykan
tos mūsų socialistinei ša
liai, bijodami pasaulinio 
revoliucinio judėjimo, val
dantieji buržuazinių valsty
bių sluoksniai nepriėmė nė 
vieno Tarybinės vyriausy
bės pasiūlymo, nors jų tiks
lingumas visiems buvo aiš
kus.

Visas antrojo pasaulinio 
karo priešistorijis—tai gė
dingas skyrius vadinamųjų

Ciniškiausiai šiuos kėslus 
išreiškė buvęs Jungtinių 
Valstijų senatorius, o pas
kui prezidentas Trumanas. 
Jis sakė: “Jeigu mes pa
matysime, kad laimi Vo
kietija, tai turime padėti 
Rusijai, o jeigu laimės Ru
sija, mes turime padėti Vo
kietijai. Ir tokiu būdu te
gul jos žudo kiek galima 
daugiau.”

Tokią politiką, kurios es
mę atvirai išdėstė Truma
nas, ir vykdė Vakarų vals
tybės. Šios idėjos ir da
bai’ neišnyko Vakarų agre
syviųjų imperia 1 i s t i n i ų 
sluoksnių sąmonėje. Jie 
neturėtų nieko prieš dar 
kartą išmėginti tai ir da
bar, jeigu rastų jėgą, kurią 
galėtų pastūmėti prieš Ta
rybų Sąjungą.

Bet dabar tokios jėgos nė
ra. Tarybų Sąjungos ir vi-! 
sos socialistinių šalių sto
vyklos galia tiek išaugo, kad! 
jeigu Vakarų valstybės mo
bilizuotų visas savo jėgas 
beprotiškam mėginimui lik
viduoti socialistinių šalių 
tautų iškovojimus, tai ir 
tuo atveju jos visiškai pra
laimėtų.

Net patys imperialistinių 
valstybių atstovai dabar sa
ko, kad pasaulyje susidarė 
jėgų pusiausvyra tarp Va- 
kąj-ų valstybių ir socialisti
nių šalių. Šito supratimas 
jau yra jiems pažanga. Bet 
būtų dar didesnė pažanga, 
jeigu tie, kurie taip supran
ta padėtį, .iš , tikrųjų vyk
dytų politiką,,. išplaukiančią 
iš susidariusio jėgų santy
kio, tai, yra- taikos ir tai
kaus sambūvių politiką.
1 Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse' vadina m o s i o s 
Vakarų demokratijos vykdė 
dviveidišką politiką, ir Ta
rybinė vyriausybė įsitikino, 
kad jos nenori'suvienyti sa
vo pastangų su Tarybų Są
junga prieš fašistines šalis 
—Vokietiją ir Italiją, sten
giasi pastūmėti hitlerinę 
Vokietiją prieš mūsų šalį. 
Tada Tarybų Sąjungos vy
riausybė neturėjo kitos iš
eities,, ir ji pradėjo derybas 
su 
kad 
čiu
Del

Kaip tik klastinga Ang
lijos ir Prancūzijos valdan- 
č i ų j ų sluoksnių politika 
privertė mus 1939 metų 
rugpiūčio mėnesį sudaryti 
nepuolimo sutartį su Vo- 
: kieti j a. Mes negalėjome
veikti kitaip. Mes turėjo- 
iųe užkirsti kelią jungtinio 

Vakarų demokratijų politi- antitarybinio Jmperialisti-

rosos “planas,” pagal kurį 
fašistai ketino dar iki 1941 
metų rudens pabaigos už
grobti mūsų šalį.

Bet vokiškųjų militaristų 
apskaičiavimai tai viena, o 
tikrovėje išėjo kitkas. Mū
sų Ginkluotosios Pajėgos, 
visa tarybinė liaudis didvy
riškai atrėmė grobikus, ka
ras nusitęsė, jis tapo kruvi
niausias iš visų karų istori
joje. Jis nusinešė daug 
milijonų gyvybių, atnešė 
tautoms neapsakomas kan
čias. Karo ugnyje žuvo di
džiulės materialinės verty

Hitleriu, suprasdama, 
ji daro sandėrį su pa
veikiu.
sutarties su Vokietija

ko j e. Anglijos, Prancūzi
jos, Lenkijos ir kitų vate? 
tybių valdantieji sluoksniai 
nepabijojo išduoti naciona
linius savo tautų interesus.. 
Iš žmonijos atminties nieka
da neišnyks gėdingas 1938 
metų Miuncheno suokalbis, 
kai Anglijos ir Prancūzi
jos valdovai metė po fašis
tinių grobikų kojomis Če
koslovakijos respubliką. Už 
šią išdavikišką politiką tau
toms teko užmokėti inilijo- 
nais savo sūnų ir dukterų 
gyvybių, baisiomis nelaimė
mis.

Ko siekėsi Vakarai?
Vakarų valstybių suma

nymas buvo toli siekiantis 
—sunaikinti Tarybų Sąjun
gą ir tuo pačiu metu nu
silpninti Vokietiją, kad pa
čios galėtų nedalijamai vieš
patauti . pasaulyje ir diktuo
ti visiems savo • sąlygas.

nių valstybių', fronto suda
rymui ir . leisti mūsų liau
džiai taikiai atsikvėpti.

. Paskesni įvykiai parodė 
i Vakarų valstybių vyriausy
bių politikos neįžvalgumą, 
Tarybų Sąjungos pozicijos 
pagrįstumą.

Pirmasis hitlerinės Vo
kietijos smūgis teko Vaka
rų šalims. Tačiau jos taip 
silpnai priešinosi, kad Hit
leris, sutriuškinęs jas pa
vieniui ir neišsekinęs savo 
jėgų, grįžo prie savo svar- 
.biausio tikslo — užpuolė1 
Tarybų Sąjungą. Kare 
prieš Tarybų Sąjungą vo
kiškieji imperialistai siekė 
ne tiktai grobikiškų, bet ir 
klasinių tikslų — sunaikin
ti pirmąją pasaulyje socia
listinę valstybę. Jie tikejo- 
Si’pasiekti savo tikslą trum- 
'pu laiku ir praliedami ma
ža kraujo. Kaip tik ir buvo 
sudarytas žinomas Bąrba-i

bes, sukurtos daugelio kar
tų darbu. Bet tautos pakė
lė šį karą, sutriuškino fa
šistinę Vokietiją. Hitleris 
buvo priverstas nusišauti, o 
kiti fašistiniai vadeivos, ku
rie nenusižudė, buvo tei
siami.

Tačiau daugeliui karinių 
nusikaltėlių, kaip, pavyz
džiui, Hoizingeriui, Špeide- 
liui, Ferčui, pavyko išveng
ti atpildo. Daabr jie ne tik 
nejaučia sąžinės graužimo 
dėl savo juodų darbų, bet 
sulaukė, ’ * kad , jų “nuopel
nus” pripažino - mūsų buvę 
sąjungininkai, ir užima pa
grindinius vadovavimo pos
tus NATO bloke. Matyti, 
maža teišmoko valdantieji 
Vakarų valstybių sluoks
niai iš praeities pamokų!

Po 16 metų
Jau praėjo 16 metų po 

karo pabaigos, bet iki šiol 
nesudaryta taikos sutartis 
su Vokietiją. Kiekvienas 
sveikai protaująs žmogus 
žino, kad žmonės, kurie sie
kia taikos, baigę karą, pa
sirašo taikos sutartį ir su
daro visas sąlygas, kad ka
ro būklė būtų kiek galima 
greičiau likviduota. Vaka
rų valstybės nenori, kaip 
tai pridera, baigti karą 
taikos sutarties pasirašy
mu. Jos siekia išlaikyti 
ikaro su Vokietija būklę. 
K a m ? Taikai? Žinoma, 

i ne! Kai dirbtinai' vilkina
mas taikus sureguliavimas, 
!dar daugiau, kai tiems, ku
rie siūlo sudaryti taikos 
sutartį, grasinama kąra, 
tautos turi žiūrėti į tai rim
tai. Jos turi pastoti ke
lią tiems, kurie siekia su- 

! kurstyti trečiąjį pasaulinį 
'karą, kuriame gali žūti ne 
i dešimtys, o šimtai milijonų 
žmonių. z’

Kas suinteresuotas, kad 
taikos sutartis su Vokietija 
nebūtų sudaryta, kurios jė
gos trukdo ją sudaryti?

Žinoma, ne vokiečių tau
ta, ne Europos tautos, ku
rios per pastaruosius de- 

1 šimtmečius patyrė dviejų 
pasaulinių karų baisumus. 
Sudaryti taikos sutartį 
trukdo tos Vakarų Vokieti
jos jėgos, kurios galvoja 
apie revanšą, brandina 
naujų karinių, avantiūrų 
planus. Bet kiekvienam 
aišku, kad kalti ne tik Bo
nos militaristai ir nepri- 
baigti hitlerininkai. Re- 
ivanšistu sumanymus skati-

na ir remia valdantieji Va
karų valstybių sluoksniai.

Baigusios karą, antihitle
rinės koalicijos šalių tau
tos tikėjosi ir tikėjo, kad 
Vokietija, kuri sukėlė du 
pasaulinius karus, niekad 
nebetaps vėl militarizmo ir 
agresijos židiniu.

O kas gi išėjo iš tikrų
jų? Vakarų Vokietija da
bar tapo įtakingu agresy
vaus karinio NATO bloko 
: nariu. Hitlerio generolai 
vadovauja ne tik bundesve
rui, jie užima svarbiausius 
postus NATO kariuomenė
je, vadovauja tiems prancū
zų ir anglų kareiviams, ku- 

; rių tėvai kovėsi ir žuvo mū
šiuose prieš hitlerinius gro
bikus. Prancūzijoje ir An
glijoje, su šių, šalių vyriau
sybių sutikimu, apmoka
mos ir treniruojamos nau
jiems žygiams Vakarų Vo
kietijos kariuomenės dalys. 
Vokietijos Federaty v i n ė s 
Respubliką militaristai jau 
gavo į savp rankas raketinį 
ginklą ir atkakliai reikalau
ja apginkluoti bundesverą 
atominiu ginklu.
Pasitarimai su prezidentu 

Kenedžiu
Neseniai visais šiais klau

simais mes plačiai kalbėjo
me Vienoje su Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezi
dentu Kenedžiu.

M-es, jam plačiai išaiški
nome, kodėl nebegalima to
liau, iki" begalybės vilkinti 
taikos sutarties sudarymo 
ąu Vokietija. Ši sutartis 
turi užtvirtinti, tą padėtį, 
kuri susidarė po antrojo 
pasaulinio karo. Iš esmės, 
nieko jkito mes nenorime. 
Tarybų Sąjungos vyriau
sybės, pozicija šiuo klausi
mu žinoma visam pasauliui. 
Ji buvo nuodugniai išdės
tyta memorialinįame; raš
te, ,kur is buvo įteiktas JAV 
prezidentui . ir - vėliau pa
skelbtas spaudoje. Nese
niai, kalbėdamas per radi

nušviečiau Vokietijos klau
simą ir manau, kad nėra 
reikalo vėl dėstyti visas 
mūsų pasiūlymų detales.

Kaipgi sutinkama mūsų 
pozicija Vakaruose?

Tarybų Sąjungos vyriau
sybės pas-iūlymai sukėlė di
delį susidomėjimą ir pla
čius atgarsius visose šalyse. 
Visi suinteresuoti stiprinti 
taiką žmonės pripažįsta, 
kad būtina išspręsti taikos 
sutarties su Vokietija klau
simą, supranta, kad šis 
klausimas ne tik pribrendo, 
bet ir pernoko. Jie remia 
mūsų pasiūlymus, kuriais 
siekiama taikiai išspręsti 
Vokietijos klausimą ir ku
rie tam duoda gerą pagrin-

Tuo pat metu reikia pa
sakyti, kad valdantieji Va- 

I karų valstybių sluoksniai ir 
dabar priešinasi, taikos su
tarties ,su Vokietija sudary
mui ir norėtų paversti Vo
kietijos .klausimą jėgų iš
bandymo objektu.

' Kancleriui Adenaueriui
Šiandien norėčiau perspė

ti tuos, kurie, kaip kancle- 
, ris Adenaueris, atsakyda
mi į taikingus Tarybų Są
jungos pasiūlymus, ragina 
“laikytis, tvirtai” ir net gra
sina “duoti atkirtį.”

Mes jau ne kartą primi
nėme Vokietijos Federaty- 
vės Respublikos vadovams 
apie išmintingumo naudą. 
Nejaugi jūs, ponai, pamir
šote negarbingą savo pirm
takų patyrimą ir norite jį 
pakartoti? Pamėginti jį 
pakartoti jūs, žinoma, gali-

te. Bet tai bus jūsų galo 
pradžia. Dabar ne tie lai
kai, kaip prieš dvidešimt 
metų. Dabar ne tik vokiš^ 
kiems revanšistams, bet ųT 
visiems, kurie pamėgintų 
juos paremti naujoje avan
tiūroje prieš mus, tektų 
patirti Hitlerio likimą.

Tegul niekas nelaiko šių 
žodžių grasinimu. Tai ra
ginimas veikti protingai. 
Reikia pagaliau įsisąmonin
ti, kad Tarybų šalis dabar 
pasidarė kitokia, kad pasau
lis pasidarė kitoks, kitoks 
pasidarė jėgų ir ginklų sa
vitarpio santykis.

Todėl, ponas kancleri, ne
bauginkite mūsų savo “kie
tumu.” Jūs sakote, kad 
jeigu mes sudarysime tai
kos sutartį su VDR, tai jūs 
nepaisysite jokių kliūčių. 
Tai rodo tik tai, kad jūsų 

’pozicijos silpnos.
Visi žino, kad mes karo 

nenorime, bet jeigu jūs tik
rai grasinate mums karu, 
mes tokio grasinimo nebijok 
me. Jeigu jūs sukurstysite^ 
karą, tatai jums bus savi
žudybė.

Žinoma, tas ar kitas ne
protingas žmogus gali ryž
tis nusižudyti. Tuo atve
ju paverks jo giminės, bet 
žmonija dėl to nenukentės. 
Tačiau, kai -valstybiniai 
veikėjai, kuriems suteikta 
didelė valdžia, žaidžia su 
ugnimi, grasina įstumti į 
karo bedugnę savo šalį, jie 
stato ant kortos ne tik sa- • 
vo gyvybę, bet ir tautų li
kimą. Kad jūs traukiate 
Vakarų Vokietiją į avantiū
rą, jūs smerkiate savo ša
lies liaudį savižudybei.

Tarybiniai žmonės karo 
nenori, ir kaip tik todėl 
mes siekiame pašalinti prie
žastis, dėl kurių jis galė
tų įkilti. Tam mes kartu 
su k i t q m i s taikingomis 
valstybėmis.. pasirašy s į 
šių metų pabaigoje taikos 
sutartį su Vokietijos Demo
kratine Respublika.

Taika, o ne karas
Tarybų Sąjunga siūlo ne 

karą, ne vieną šalių sąjun
gą prieš kitas, kad būtų 
galima kaupti jėgas karui. 
Mes,siekiame tiktai vieno— 
tvirtos taikos. Siekiant 
stiprinti taiką ir reikia su
daryti taikos sutartį, tuo 
pačiu likviduoti antrojo pa
saulinių karo liekanas. Mes 
atvirai pareiškiame tai ir 
norime, kad visi mus tei
singai suprastų. Tarybų 
Sąjunga nori pasirašyti 
taikos sutartį su Vokietija 
kartu su mūsų buvusiais 
Sąjungininkais.

Ragindami sudaryti tai
kos sutartį, mes visiškai 
negrasiname Vakarų Ber
lynui, kaip apie tai šaukit 
tarptautinio įtempimo iš
saugojimo šalininkai, l^es 
nuoširdžiai norėtume susi
tarti ir šiuo klausimu su 
tomis šalimis., su kuriomis 
kartu kariavome prieš hit
lerinę Vokietiją, turime 
bendrus įsipareig o j i m u s 
Vokietijos atžvilgiu.

Vakarų Berlynui mes siū
lome įvesti laisvojo miesto 
statusą. Pakeisti Vakarų 
Berlyno socialinės-politinės 
santvarkos mes visai nesi
rengiame. Tai jo gyven
tojų vidaus reikalas. Nei 
Tarybų Sąjunga, nei Vokie
tijos Demokratinė Respub
lika nesirengia apriboti- 
Vakarų Berlyno ryšių su 
visomis pasaulio šalimis. 
Tačiau pagal tarptautinę 
teisę turi būti gerbiamos 
Vokietijos Demokra tinęs 
Respublikos suverenios tfi-

(Tąsa 3-ame pusi.)
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Nikitos Chruščiovo kalba apie 
4 Berlyną ir taikos išlaikymą

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
sės, nes per jos teritoriją 
•eina komunikacijos, jun
giančios Vakarų Berlyną 
su išoriniu pasauliu.

JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos vyriausybės Vakarų 
Berlyno klausimu gina va
karykštę dieną. Tai pri
versti pripažinti ir Vakarų 
politiniai veikėjai. JAV se
nato demokratinės daugu
mos lyderis Mansfieldas 
1961 metų birželio 14 d. 
pareiškė negalįs sutikti su 
Kenedžio vyriausybės pozi
cija, kurioje neatsižvelgia
ma į didžiules permainas 
po karo abiejose Vokietijos 
dalyse bei Europoje, ir ku
rioje slypi branduolinio su
sirėmimo pavojus. Jis pa- 

.4 brėžė, kad kad narsus yra 
* ne tas, kuris atkakliai lai

kosi neprotingų pozicijų, o 
tas, kuris stengiasi dalykiš
kai susitarti su kitomis su
interesuotomis šalimis. Tai 
teisinga pažiūra, ir mes ga
lime ją tik sveikinti.

Senatorius Mansfieldas 
neneigia, kad idėja įsteigti 
laisvąjį miestą, esant ati
tinkamoms tarptautinėms 
garantijoms, dabartinėmis 
sąlygomis yra labiausiai 
tinkama. Jis stoja už tai, 
kad VFR ir VDR pasira
šytų tokį nutarimą ir įneš
tų į jo vykdymą savo in
dėlį.

Tiesa, toliau Mansfieldas 
praranda realumo jausmą: 
jis reikalauja, kad laisvojo 
miesto statusas galiotų ne 
tiktai Vakarų Berlynui, bet 
ir demokratiniam Berly
nui, kuris, kaip žinoma, 

it yra neatskiriama suvere
nios Vokietijos Demokrati
nės Respublikos dalis, jos 
sostinė. Tai kodėl gi kom
plikuoti ir taip jau sudė
tingą Vakarų Berlyno pa
dėties normalizavimo užda
vinį?

Tarybų Sąjunga siūlo im
ti nutarimo pagrindu fak
tiškai ir juridiškai susida
riusią padėtį. Niekas ne
reikalauja laužyti esančią 
Vakarų Berlyno gyventojų 
gyvenimo santvarką, neke- 

. tina kištis į jų reikalus. 
Bet negalima laukti, kad 
Tarybų Sąjunga sutiks, jog 
būtų pažeistas Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
teritorinis vient i s u m a s , 

’ kad būtų' pažeistas jos su
verenumas.

Mes siūlome sudaryti to
kią taikos sutartį su Vokie- 

Ą tija, kuri nepažeistų nė vie
nos pusės teisių ir interesų, 
.nesudarytų vienoms valsty
bėms pranašesnės padėties 
prieš kitas. Tarybų Sąjun- 

., ga siūlo tik užfiksuoti tai, 
kas susidarė ir egzistuoja. 
Mes siūlome teisiškai įver- 
tinti esančias Vokietijos 

, sienas.
Tai kas, kad sienos 

nepatinka
Galimas daiktas, kad da

bartinės sienos nepatinka 
Vakarų . Vokietijos revan- 
šistams, bet' kaltinti jiems 
nieko netenka. Ne mes pra
dėjome karą už sienų pakei
timą. Dabartinės Vokieti
jos sienos susidarė sutriuš
kinus tuos, kurie pradėjo 
grobikišką karą. Naujosios 
sienos atkūrė istorinį tei
singumą, kurį buvo pažeidę 

^dabartinių vokiškųjų mili- 
taristų sentėviai.

/▼ Mums sakoma, kad tai
kos sutartis, kurią mes ke
tiname sudaryti su VDR, 
bus separ a t i n ė sutartis. 

Kalbėdamas per radiją ir 
televiziją, aš jau sakiau, 
kad savo laikii Jungtinės 
Amerikos Valstijos, pasira
šydamos taikos sutartį su 
Japonija, n e d t s’ i žvelgė į 
mus, nors mes b'Uvome jų 
sąjurigininkai kar-e prieš 
Japoniją. Tuo pačiu jos pa
rodė ‘.Raikančios savo teise 
pasirašyti sutartį be mūsų, 
ners mūsų — vienos iš ša-, 
lių-nugellėtojų — teisės bu
vo neginčijamos.

Dabar mes savo ruožtu 
norime Vokietijos klausimu 
pasinaudoti, tokiomis pat 
teisėmis, kokiomis naudojb- 
si JAV ir jįų bičiuliai Ja
ponijos klausimu.- Mes se
kame jų pavyzdžiu, ne dau
giau.

Kai dėl tų, kurie mėgi
na grasinti mutms karu tuo 
atveju, jeigu mes. pasirašy- 
si me taikos sutartį su 
VDR, tai jie prisiims visą 
atsakomybę už ’ savo veiks
mus.

Noriu pakartoti, jog visi 
sveikai galvojantieji žmo
nės, kad ir kaip jįie būtų 
įniršę prieš komunai z m ą , 
prieš Tarybų Sąjungą, tu
ri suprasti, jog dabar ne 
1941, o 1961 metai. Mes 
turime visas reikalingas 
gynybos priemones. Ir mes 
panaudosime šias ppi-emo; 
nes ne puolimui, o tik’ tam, 
kad apgintume savo Tėvy
nę, taikų gyvenimą tarybi
nei liaudžiai, visoms socia
listinių šalių tautoms, ku
rios kartu su mumis laiko
si taikos pozicijų ir gina 
ją nuo Vakarų Vokietijos 
revanšitų bei jų globėjų 
kėslų.

Draugai! Didži a j a m e 
Tėvynės kare su visa jėga 
pasireiškė neįveikiama so
cializmo galia. Tarybų Są
junga ant. savo pečių Apakė
lė pagrindinę naštą kovo
jant prieš hitlerinę Vokie
tiją, kuri, nepuldama mūsų 
šalį, buvo užkariavusi dau
gumą Europos šalių.

Mes visada sakėme, kad 
pergalę prieš fašizmą mes 
iškovojome kartu su savo 
sąjungininkais t antihitleri
nėje koalicijoje. Tarybinė 
liaudis deramai vertina pa
galbą, kurią jai suteikė 'ka
ro metu Jungtinės Ameri
kos Valstijos, A n g 1 i j a , 
Prancūzija ir kitos šalys. 
Tačiau manau, kad mūsų 
buvę sąjungininkai patys 
supranta, jog lemiamą in
dėlį į pergalę įnešė tarybi
nė liaudis, ir mes nė kiek 
nesumažiname jų • orumo i ir 
pastangų, kai primename 
didvyrišką tarybinių žmo
nių pasiaukojimą.

Visi lemiamieji antrojo 
pasaulinio karp mūšiai įvy
ko Rytų fronte, ir jeigu 
Jungtinės Amerikos Vals
tijos antrajame pasaulinia
me kare neteko apie 300 
tūkstančių žmonių, o Ang
lija apie 250 tūkstančių 
žmonių,:tai mūsų fronte bū
davo tiek nuostolių atski
rose kautynėse. Mūsų ša
lyje, tur būt, nėra nė vie
nos šeimos, kuri nebūtų nu
kentėjusi nuo karo. Mūsų 
liaudis neteko daugelio mi
lijonų savo geriausių sūnų 
ir dukrų.

Taip, .tai buvo labai sun
ki kova. Tačiau Tarybų 
Sąjunga ištvėrė. Ir ne tik 
ištvėrė, bet išėjo iš sunkių 
antrojo pasaulinio karo iš
mėginimų dar: labiau su
stiprėjusi. Tarybinė liau
dis per trumpą laiką atsta
tė visa, kas buvo sugriau
ta karo metais. Dabar net 
pikčiausi mūsų priešai pri

pažįsta, kad Tarybų Sąjun
ga kariniu atžvilgiu yra 
stipriausia valstybė. Be to, 
Tarybų Sąjunga dabar ne 
vieniša. Mes gyvename ir 
dirbame didžiojoje socialis
tinių šalių sandraugoje, 
kurioje yra daugiau kaip 
milijardas žmonių.

Sukeldami antrąjį pasau
linį karą, imperialistai ti
kėjosi palaidosią socializmą. 
Bet iš tikrųjų po karo ske
veldromis buvo palaidotas 
Hitlerio ir Musolinio fa
šizmas, o socializmas dar 
stipriau įsitvirtino pasauly
je.

Kas nugalės?
Mes, komunistai, tikime, 

kad nugalės didžiosios 
marksizmo - leninizmo idė
jos, dėl kurių, nesigailėda
mi nei jėgų, nei gyvybės, 
tarybiniai žmonės kovėsi 
antrojo pasaulinio karo me
tais. Ir kaip tik todėl, kad 
tikime savo idėjomis, mes 
stojome ir stojame už taiką 
ir tautų draugystę, kovoja
me už visuotinį nusiginkla
vimą.

Dar 1922 metais, Vladi
miro Lenino pavesta, tary
binė delegacija Genujos 
konferencijoje pateikė nu
siginklavimo p a s i ū 1 ymą. 
1927 metais Tarybų Sąjun
ga pateikė savo pasiūlymus 
dėl nusiginklavimo Tautų 
Sąjungoje. Po antrojo pa
saulinio karo Tarybų Są
junga dar atkakliau siekia 
išspręsti nusigink 1 a v i m o 
problemą. 1 9 5 9 metais, 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės pavestas, aš pateikiau 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijoje platų visuotinio 
ir visiško nusiginklavimo, 
griežtai kontrol i u o j a m o 
tarptautiniu mastu, planą. 
Mes tvirtai laikomės šios 
pozicijos, mes nuoširdžiai 
norime nusiginklavimo,, ku
ris . reikalingas, kad būtų 
užtikrinta taika visiems 
žmonėms.

Stodami už nusiginklavi
mą. už tautų saugumą, už 
taikų sambūvį tarp valsty
bių, turinčių skirtingą vi
suomeninę santvarką, mes 
vadovaujamės tuo, kad vals
tybinė ir visuomeninė bet 
kurios šalies santvarka yra 
kiekvienos tautos vidaus 
reikalas, ir niekas neturi 

j teisės jai primesti ta ar ki-. 
tą socialine santvarką.

Monopolistinio kapitalo 
šulai, kurie lemia Vakarų 
valstybių politiką, žinoma, 
laikosi visai pri e š i n g o s 
valstybinės ir socialinės-po- 
litinės santvarkos koncepci
jos, negu mes. iJe nori žūt 
būt įamžinti kapitalistinę 
santvarką, išsaugoti jų ša
lyse esančią tokia santvar
ką, kai stiprus plėšia silp
ną, kai turtingas išnaudoja 
vargšą, pasisavindamas jo 
darbo vaisius.

(Bus daugiau)

ŠIAURINĖ KORĖJA YRA 
PASIRUOŠUSI

Panmunjomas. — Kada 
Pietų Korėjoje vyksta 
valdžių pasikeitimai ir 
militaristai žvangina gink
lais, tai Šiaurės Korėja yra 
priversta budėti.

Sukaktyje 11-kos metų 
nuo 1950 metais pietiečių 
užpuolimo ant šiauriečių, 
liaudies vyriausybės vadai 
sakė, kad sutriuškintų bent 
kokį pietiečių ir jų talkinin
kų užpuolimą.

Ottawa. — Kanadoje bu
vo sustojęs Japonijos prem

jeras Ikeda ir tarėsi preky
bos reikalais.

Ukmergės trečiosios vidurinės mokyklos 
auklėtiniai daug padirbėjo statydami savo 
sporto salę. Jie patys iškasė daubas, išklo-

Gyvenimas prabėga 
šuoliais

Gyvenimas prabėga šuoliais 
Su raudomis ir su dainom, 
Lyg garsas atkastos Apuolės, 
Skambėjusios senom dienom.
Tu stovi ties riba, kai teisti 
Tavęs nauja karta ateis, 
Ir tau telieka vieno geisti,— 
Gal ji supras ir tau atleis.
Gal ji supras epochą tavo, 
Kurioj tu grūmeis ir klupai 
Ten, kur tranšėjos ir kapai, 
Kai žemė verkė ir siūbavo.
Gal ji supras, kad tau reikėjo 
Rašyti, šaukti tuo metu, 
Kai milijonai užmuštų
Ir miestai sugriauti tylėjo.
Gal ji pajus, kad negailėjai 
Tu mūšiuose žiauruos savęs, 
Kai tavo laiko Galilėjai 
Kelius pralaužė į erdves.
Gal ji supras, kad savo širdį, 
Nervus ir nemigas naktų 
Atidavei, kad pačią mirtį, 
Jeigu reikės, užmuštum tu.

Antanas Venclova.

jo pamatus, išmūrijo beveik visas sienas. 
Tik pačius sudėtingiausius darbus atliko 
statybininkai.

Naujoji salė — didžiausia Ukmergėje. Jo
je galima žaisti krepšini, tinklinį ir net lau
ko tenisą. Prie salės įrengtas dušas, nusi
rengimo kambariai. Čia yra visas reikalin
gas sportinis inventorius.

NUOTRAUKOJE matome šios mokyklos 
aštuntos klasės mokines naujoje salėje užsi
ėmimų metu.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Jį gavo draugai Plečkai

čiai Čikagoje. Paimame iš 
jo svarbesnes ištraukas. — 
Red.

Mielieji Plečkaičiai,
Labai atsiprašome, kad 

taip ilgai neparašėme jums 
laišką; tai didelis apsileidi
mas iš mūsų pusės. Su Le
va dažnai pakalbame apie 
jus, ypač kada paštininkas 
atneša mums jūsų užpre
numeruotą “Vilnį,” kurią 
gavome pernai per visus 
metus ir gauname šiais me
tais. Už laikraštį jums sa
kome nuoširdų ačiū. Praė- 
ėjusiais metais gavome ir 
“Vilnies” Jęąlendorių, kuris 
yra labai įdomus. Skaityda
mi laikraštį mes sužinome 
kaip gyvena, dirba bei links
minasi ten už Atlanto esan
tieji mūsų tautiečiai, darbo 
žmonės. Tik skaitant laik
raštį matyti, kad ne visi 
tautiečiai pučia į vieną dū
dą. Yra užjūrio dipukų, ku
riems “Vilnies” laikraštis, o 
kartu ir Tarybų Lietuva, 
nepatinka: daužo redakci
jai langus, trukdo rodyti 
tarybinius filmus, visaip 
šmeižia Lietuvą.

Atleisk, viešpatie, jie ne
žino, ką daro. Jiems krislas 
akyse yra Tarybų Lietuva, 
nes jie čia paliko šiltas vie
teles, dvarelius, įmones; ne
patenkinti tie, kurie nieka
da savo baltose rankose ne
turėjo kastuvo ar dalgio, 
kurie vokiečių okupacijos 
metais žudė nekaltus žmo
nes, kurie gyveno ir tuko 
darbo žmonių sąskaita. Tai 
praeities liekanos — arche
ologinės iškasenos. Iš jų pa
daryti reikia iškamšas ir 
įkišti kur nors į muziejų. 
Tos archeologinės iškase
nos vis “laisvina” Lietuvą 
ir jiems vis nesiseka jos‘‘iš
laisvinti”.

Aš tiems, “vaduotojams” 
duodu gerą patarimą ir, 
mat velniai, neimsiu nei 
vieno dolerio už tai: lai nu- 
sikanda kiekvienas “lais
vinto j as savo ausis ir kaip 
mat Lietuva bus “laisva”; 
o kol ausų nenusikąs, tai, 
aišku, Lietuvos “laisvos” 
nematys kaip ir dabar kiek
vienas jų nemato savo ausų 
be veidrodžio. Bet užteks 
apie tuos “herojus”, nes ga
liu prisiekti popie ž i a u s 
bamba, kad proto jiems vis- 
tiek niękas neįdės.

Parašysiu šiek tiek apie 
mūsų gyvenimą. Dabar gy
vename 'Molynių apylinkė
je, Kybeikių km. Čia dirbu 
apylinkės pirmininku. Nijo
lė mokosi Kybartų gimna-

zijoje ,yra 5-je klasėje. Per
nai liko toje pačioje klasė
je, kadangi sirgo ir daug 
praleido pamokų. Gulėjo 
Kauno klinikose, kur jai da
rė gerklės operaciją. Už gy
dymą ir maistą nerenkėjo 
nei kapeikos mokėti, o išgu
lėjo apie 3 mėnesius. Šie
met yra sveika ir, tikiuosi, 
pereis į kitą klasę.

Turiu į jus vieną prašy
mą. Manb tėvai nuo caro 
laikų iki 1930 metų gyveno 
Anglijoje (Škotijoje). Tė
vas dirbo 22 metus ang
lies kasykloje. Aš irgi esu 
gimęs Anglijoje. Čia, Ško
tijoje, yra likę tėvų pažys
tamų ir gimiųių, kurių ad
resų neturime. Mano tėvai 
gyveno ir dirbo Buranbank 
mieste (netoli randasi Ha
miltonas ir Glazgovas). Čia 
pat gyveno ’ir Jonas Zorc- 
kis ir Marij. Dovydaitiene, 
apie juos norėtų mano tėvai 
ir aš sužinoti. Gal galėtų 
jūsų giminės (atrodo, sesu
tė) sužinoti, ar tie mano 
minėti žmonės yra gyvi ir, 
jeigu;galima, gauti jų adre
sus. Iš anksto dėkoju. (Ma
no tėvo pavardė ir vardas 
Grybas Jonas).

Dar vienas dalykėlis man 
kelia įdomumą. “Vilnyje” 
dažnai minimas Grybas Jo
nas. Mano irgi tokia pat 
pavardė ir vardas. Man jis 
nėra giminė, bet norėčiau 
gauti jo adresą ir persimes
ti vienu kitu laišku su savo 
bendrava r d ž i u. Netoli 
jau joninės, linkiu jam ge
rai, linksmai jas praleisti. 
Kur Jonines susitinka ir 
praleidžia jūsų Jonai, neži
nau, o mes jas sutinkame ir 
praleidžiame prie Podvar- 
ko (Kumečių) ežerėlių / ir 
pušynų, čia kiekvienais 
metais ruošiamas Joninių 
vakaras - festivalis, kuria
me dalyvauja Kybartų ir 
Virbalio miestelių gyvento
jai bei aplinkinių kolūkių 
kalūkiečiai. Atliekama įvai 
ri programa, šokiai. Dega 
laužai... blizga tylus ramus 
ežero paviršius... ramiai 
ošia pušynai... nuo ežero 
skamba daina:
Buvo naktys švento Jono 
Naktys pasakų senų.
Laužai degė visais šonais, 
Krito ugnys ant krantų...

P.S. Siunčiame jums kny
gą “Vanagai iš anapus”. 
Dovanokite, kad truputį 
nusinešiojusi.. Visa laida 
jau yra išpirkta ir knygyne 
nėra. Todėl naujos negali
me atsiųsti. Taip pat siun
čiame keletą žurnalų “Šluo
tą”, “Švyturį”, “Jaunimo

gretas”, “Tarybinę” mote
rį”). Parašykite, ko pagei
daujate, tai mes atsiųsime.

Jonas ir Leva
Adresas: Grybas Jonas s. 

Jono, TSRS Lietuva, Vilka
viškio , raj., Molinių apyl., 
Kybeikių km.
1961. V. 10.

Žinoma, kad žaibas yra 
teigiamos ir neigiamos de
besų elektros galingas išly
dis tarp debesies bei žemės 
arba tarp pačių debesų ir 
lydimas perkūnijos.

Pasikeitimų priežastys
Viena iš priežasčių, dėl 

kurios audros debesyje su
sidaro teigiama ir neigiama 
elektra, yra vandens lašelių 
ištaškymas. Stambius lie
taus lašus, turinčius vidu
je teigiamą, o pakraščiuose 
neigiamą krūvį, ištaško 
stiprus vėjas, kuris audros 
metu, paprastai, stebimas. 
Tokiu būdu, atskilę maži 
vandens lašeliai turi neigia
ma krūvi, o didesni — tei-V V 7

gi amą.

Žaibas ir perkūnija
Žaibas ir perkūnija susi

daro audros debesyse, o 
šiems susidaryti yra būtina 
didele oro drėgmė ir smar
kus temperatūros kitimas 
kylant aukštyn nuo žemės 
paviršiaus.

Priklausomai nuo' atmos
feros sąlygų, audros gali 
būti vidaus masinės ir fron- 
tinės kilmės. Vidaus masi
nės audros susidaro įšy
lant apatiniams oro sluoks
niams nuo žemės pavir
šiaus, kurį įšildo saulės 
spinduliai. Įšilęs oras ky
la aukštyn, vėsta, ore esan
tieji vandens garai konden
suojąs!, sudarydami audros 
debesį. . .Šios rūšies audros 
paprastai stebimos karšto
mis vasaros dienomis.

Frontinės audros susida
ro tuomet, kai dvi oro ma
sės, turinčios skirt i n g a s 
temperatūras ir judėdamos 
tam tikru kampu viena ki
tos atžvilgiu, susiduria prie 
žemės . paviršiaus. Dviejų 
masių susid ū r i m o riboje 
yra pereinamas sluoksnis, 
vadinamas frontiniu pavir-’ 
šiumi. Vieta, kurioje šis 
paviršius kertasi . su' žeme, 
vadinama atmo s f e r i n i u 
frontu; jis gali būti ir šil
tas, ir šaltas. Pastarieji 
frontai visuomet būna žemo 
slėgio srityje, arba ciklone. 
Žaibas su perkūnija daž
niau stebimas prae i n a n t 
šaltam frontui, t. y. tada, 
kai šiltas oras traukiasi ir 
jo vietą užima šaltas oras 
(rečiau šiltame fronte). 
Vadinasi, frontiniu audrų 
ir su jomis susijusių žaibų 
bei perkūnijų intensyvumas 
priklauso nuo ciklo nines 
veiklos: kuo aktyvesnė cik- 
loninė veikla, tuo dažniau 
pasikartoja žaibas su per
kūnija.

Dažną žaibo ir perkūnijos 
pasikartojimą galima aiš
kinti ciklonine veikla, kuri 
yra smarkiai suintensyvė
jusi.

Žaibas ir perkūnija su
sidaro daugiausia tuose at
mosferiniuose front u o s e , 
kurie skiria tropinę oro ma
sę nuo poliarinės arba jūri
nę poliarinę oro masę nuo 
kontinentinės poliarinės.

Antra debesies įsielektri- 
nimo priežastis yra atomų 
ir oro molekulių skeveldrų, 
susidarančiu kosmin i a m s 
spinduliams praėjus pro at
mosferą, krūvis. Skeveldra, 
būdama lašelio kondensaci- 
jos branduoliu, suteikia jam 
ir atitinkamą krūvį.

Elektros išlydis tarp že
mės ir debesies paprastai 
būna iš neigiamai užkrauto 
debesies, kuris žemės pavir
šiuje indukuoja teigiamą 
krūvi. Susidariusio elekt
ros lauko dėka atmosferoje 
esantieji laisvi elektronai 
įgauna žymų greitį ir juda 
į žemę. Pakelyje jie joni
zuoja orą, kuris įšyla ir 
tampa laidus elektrai. Su
sidariusio jonizuoto oro ka
nalu iš debesies pradeda te
kėti neigiamas elektros 
krūvis, kurio greitis siekia 
100 kilometrų per sekundę. 
Ši elektroninė lavina, nute
kėjusi iš debesies į žemę, 
yra vadinama lyderiu. Po 
jo prasideda pagrindinis 
teigiamos ir neigiamos elek
tros išlydis paruoštu kana
lu. Jis. yra daug greites- 
ųis ir galingesnis. Žaibo 
greitis kanale krūvių neu
tralizacijos metu pasiekia 
keliasdešimt tūkstančių ki
lometrų per sekundę. Tokia 
yra žaibo prigimtis.

Perkūnijios prasmė
Dundesys, arba perkūni

ja, kuri seka po žaibo, yra 
staigaus įkaitusio oro išsi
plėtimo rezultatas. Įkaitu
sio oro išsiplėtimas vyksta 
taip greit, kad jis primena 
sprogimą. Praėjus žaibui, 
kanale oras staiga atvėsta, 
nes visa šiluma sugeriama 
aplinkinės atmosferos, ir 
oras susispaus damas vėl 
sukelia dundesį. Garsas, sa
vo ruožtu, atsispindi nuo 
debesų, žemės ir tokiu būdu 
susidaro daugkartinis ai
das, prailginąs perkūniją.

Mokslininkai bandė pa
naudoti žaibo energiją, 'ta
čiau tik moksliniams tiks
lams. Kiek yra naudinga 
žaibo energiją panaudoti 
tec h n i’š k i e m s tikslams, 
mokslininkai Taip pat ban
dė apskaičiuoti. Pasirodo, 
kad dėl trumpos žaibo truk
mės susidariusi energija 
yra labai maža. Pavyz
džiui, visą energiją, susida
riusią žaibo metu, panau
dojus vandeniui šildyti, tai 
vienai tonai vandens pavyk
tų pakelti temperatūrą tik 
10-15°. Apšviesti nedidelį 
namą, turintį 100-200 elek
tros lempučių, žaibo energi
jos užtektų tik vienai-dviem 
valandom. Esant tokiam 
mažam darbo galingumui, 
sunku kalbėti apie žaibo 
energijos panaudojimo tiks
lingumą. Panaudoti žaibo 
energiją, yra sunku ir.dėl 
to, kad per vieną audrų se
zoną net į labai aukštą žai
bolaidį (400-800 metrų 
virš žemės paviršiaus) žai
bas trenkia ne daugiau 20- 
25 kartus. J. Tomkus

3 p.--Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 7, 1961
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■ROJUS M1ZARA

APIE SENĄJĮ KAUNA
Los Angeles, Calif

(Iš užrašų)
Kaunas — vienas seniausių Lietuvos 

miestų, o gal pats seniausias, kas žino! 
Istorija jį siekia XHI-ajame amžiuje. 
Kauno tėvai, kurdami miestą, pasirinko 
p'ačią gražiausią vietą Lietuvoje, ir pre
kybiniu atžvilgiu patogiausią. Čia gi 
didžiausių Lietuvos upių santaka; čia 
Neris įteka į Nemuną. Nedaug jūs pa
saulyje rasite, geografiniu požvilgiu, 
tokių puikių vietų, kokioje stovi senasis 
Kaunas!

Kadaise, kai Lietuvą valdė buržuazi
ja, Kaune lankėsi lenkų žurnalistas. 
Grįžęs namo, jis daug maž taip apie 
Kauną išsitarė: miesto rėmai puikūs, 
bet pats paveikslas—tuščias. Jei tas 
pats žurnalistas atvyktų į Kauną šian
dien, jei jis gerai apsidairytų ir būtų 
teisingas sau ir kitiems, taip nerašytų. 
Nūnai puikūs Kauno rėmai, gražus, 
įspūdingas ir miesto paveikslas: fabri
kų daug, iš kaminų dūmai nuolat rūks
ta; kultūra šakoja ir lapoja kaip niekad 
pirmiau šito miesto istorijoje.

Miestas stovi “šalies gilumoje” la
biau nei sostinė Vilnius., Manęs jau ne 
vienas žmogus klausė: kodėl Vilniaus kū
rėjai statė sostinę “šalies pakrašty?” 
Jie 'pamiršta, kad tuomet, kai Vilnius 
buvo įkurtas, Lietuvos valstybei priklau
sė daug svetimų žemių — baltarusių ir 
kitų tautų, tuomet sostinė nebuvo “pa
krašty.”

Tuojau po praėjusio karo, kai Vilnius 
tebebuvo priešo labai sužalotas, pačioje 
Tarybų Lietuvos vyriausybėje atsirado 
nuomonių, kad reikėtų “pradėti gyveni
mą” Kaune, laikinojoj sostinėj. Bet dau
guma stojo už Vilnių, ir Vilniuj centri
nė Tarybų Lietuvos valdžia “apsistojo.” 
Šiandien kiekvienam aišku, kad ji, taip 
darydama, labai'gerai pasielgė.

Tebėra Kaune garsiosios pilies griu
vėsiai. Jei jie galėtų šnekėti, kiek pa
sakytų!.. Čia gi kadaise vykdavo žiau
riausi mūšiai su kryžiuočiais. Kartą 
šią pilį kryžiuočiams pavyko sugriauti, 
d ne kartą — apgriauti, kai *ji ir vėl bu
vo atstatyta. Ir ligi Žalgirio mūšio kry
žiuočiai, pasikvietę talkon sau lygius plė
šikus iš Vakarų, nuolat užpuldavo Kau
ną turtui iš žmonių plėšti, žmones ver- 
gijon imti, pagonius žudyti.

Bet atsilaikė visa lietuvių tauta, at
silaikė ir Kaunas: nesidavė būti paverg
tas. Miestas plėtojosi., augo. Slėnio ne
užteko, buvo perankšta; miestas kilo į 
žaliuojančius kalnus. Ir šiandien, ste
bint Kauną nuo Aleksoto kalno, jis ne 
tik atrodo, kaip tikras didmiestis, bet 
ir nepaprasto grožio miestas. Jo laimei 
čia pat, Petrašiūnuose, ant Nemuno iš
kilo hidroelektrinė, atsirado ir Kauno jū
ra. Tarybinis Kaunas antsyk pajaunėjo. 
Poeto E. Mieželaičio žodžiais:

Kur Nemunas bėga, pražydo už sniegą 
Balčiau mūsų sodai sodeliai žali.
,Ir Nemunas jaunas, 
Ir Vilnius, ir Kaunas— 
Jauni mūsų miestai Tarybų šaly...

Kaune; kaip ir Vilniuj, kaip ir ki
tuose Lietuvos miestuose, gyvenimas 
verda kunkuliuoja. Pokario metais bu
vo atsteigti fabrikai,, kuriuos naciai bu
vo išplėšę, palikę tik sienas. Pastatyta 
daug naujų didžiulių fabrikų ir kitokių 
darbo įmonių. Priaugo daug puikių gy
venamųjų namų, ir jie vis tebestatomi. 
Didžiosios gatvės asfaltuotos.

Kaunas, kaip ir Vilnius, turi savo 
įdomų senamiestį, su siauromis, kreivo
mis gatvelėmis, su savotiškais antiki
niais nameliais. Taip, senų pastatų 
Kaune daug, kadangi miestas karo metu 
mažiau nukentėjo nei Vilnius. Yra dar 
ir lūšnelių.

Žmonės, kuriems teko Kaune gyventi 
karo metu ir tuojau po jo, nuostabių da
lykų pasakoja apie tai, kokias gilias 
žaizdas hitleriniai fašistai buvo palikę 
mieste: transportacija buvo palaužta, 
maisto stoka, žiemą kuro . sunku buvo 
gauti, nes nebuvo kaip jo atsivežti.

—Mes dabar patys stebimės,—pasako
ja man viena darbuotoja,—kaip per tokį 
trumpą laiką mūsų miestas visa tai pa
liko užnugary. Jis dabar gražesnis nei 
kada nors buvo; atsistatė mokslo, kul
tūros ir meno įstaigos, atsistatė fabri
kai, — naujų pristatyta... Pasakysiu: 
jei ne broliškų tautų gausi talka, nebū
tume turėję tai, ką turime.

medicinos institu-

kūno kultūros ir

aukštosios mokyk-

Kaunas, — kai kurie sako, — mo
kyklų ir jaunimo miestas.

Mane stebino tai, kad vasarą ir žie
mą, vakarais, po darbo, Laisvės atėjoje 
(Stalino prospekte) tirštos 'eilės esti 
vaikščiotojų, ir vis daugiausia jaunimo!

Kaune veikia sekamos aukštosios mo
kyklos :

Lietuvos žemės ūkio akademija.
Kauno Politechnikos institutas.
Lietuvos veterinarijos akademija.
Kauno Valstybinis 

tas.
Kauno valstybinis 

sporto institutas.
Vadinasi, penkios 

los, o Vilniuje šešios.
Aš tiesiog negaliu suprasti, kodėl vi

sos Lietuvos aukštosios mokyklos, išski
riant Šiaulių Pedagoginį institutą, yra 
Vilniuje ir Kaune? Kodėl viena kita 
jų neperkeliamos į Klaipėdą ar į Pane
vėžį?

Kaune išeina įdomus dienraštis — 
“Kauno tiesa.”

Mieste veikia du teatrai: Valstybinis 
dramos teatras ir Valstybinis muzikinis 
teatras. Man ten būvant, sakyta, kad 
artimiausiu laiku bus atidarytas ir lėlių 
teatras. Yra aštuoni kino teatrai.

Be didžiosios Valstybinės bibliotekos, 
veikia dvidešimt kitų viešų bibliotekų.

Mieste veikia apie 26 klubai, priklau
są fabrikų bei įmonių darbininkams; 
prie kiekvieno klubo yra meninė savi
veikla, bibliotekos, Veikia 10 liaudies 
kultūros universitetų.

Muziejai: Istorijos, M. K. Čiurlionio 
vardo dailės muziejus, literatūros muzie
jus, P. Cvirkos memorialinis muziejus ir 
zoologijos muziejus.

Miestas turi devynias ligonines ir ke
turis dispenserius, keturias sanatorijas, 
45 vaikų darželius ir 10 lopšelių.

Yra Zoologijos sodas.
, Bet .grįžkime prie mokyklų.

Mieste veikia 24 vidurinės mokyklos, 
20 technikumų ir špecialilį vidurinių 
mokyklų, 4 specialios mokyklos-interna- 
tai, 18 pradinių mokyklų, 8 septynmetės, 
du vaikųz invalidų namai.

Mieste yra apie 10,000 studentų, 30- 
000 vidurinių mokyklų mokinių, 5,000 
specialių mokyklų moksleivių, 600 vaikų 
auklėtinių; 800 dėstytojų, 1,400 moky
tojų; ^900 gydytojų.

Kiek daug šie skaičiai pasako!,.
Ir supraskime, kad su kiekvieneriais 

metais inteligentijos skaičius vis auga 
ir auga.

Daug kartų man teko būti Kaune— 
kai kada trumpiau, kai kada ilgėliau. 
Kauną iš Vilniaus pasiekti—vienas juo
kas. Gali vykti malšina, gali lėkti lėk
tuvu? gali važiuoti traukiniu, gali ir au
tobusu. Tarp Vilniaus ir Kauno ’tolis— 
apie 80 angliškų mylių, arčiau negu nuo 
Niujorko į Filadelfiją* Susisiekimas 
patogus ir greitas. Dėl to daug vilnie
čių dažnai net. be didesnio, rodosi, rei
kalo vyksta Kaunan, o kauniečiai—Vil
niun.

Patekus į bet kurį miestą, man rūpi 
sužinoti jo praeitį: kaip ir kodėl jis at
sirado? Kokį vaidmenį jame yra vaidi
nę darbo žmonės, kovoje dėl šviesesnes 
savo buities? . >

Apie Kauną buvau nemaža skaitęs, su 
juo susipažinęs “iš rašto*” Bet štai, 
vaikščiodąmas šio miesto gatvėmis ir 
vėl imu švajoti-galvotį apie jo praeitį.

Kaunas, byloja istorija,, gubernijos 
sostine patapo 1842 metais. Apie vidurį 
IX-ojo amžiaus jis pradėjo pramonė ti ir 
augti. Praėjusio šimtmečio gale jame 
jau buvo nemaža proletariato, ir ima 
skleistis marksistinės idėjos. Čia kurį 
laiką veikė įžymusis revoliucionierius 
Feliksas Dzeržinskis — net ir socialde
mokratinį laikraštį jis leido Kauno dar
bininkams. Dėl. to šiandien istorinio 
muziejaus sodelyje stovi to įžymaus vei
kėjo skulptūra-biustas.

Kaune 1864 metais buvo pakartas 
1963 metų valstiečių sukilimo vienas 
vadovų Antanas Mackevičius, taipgi ir 
kiti to sukilimo dalyviai. ,

1905 metais čia įvyko visuotinis poli
tinis darbininkų streikas. Tai buvo 
1905-1907 metų revoliucijos pradžia Ru
sijoje.

(Bus daugiau).

BIRŽELIO ĮVYKIAI
Birželio 11 d. įvyko tarp-,, 

tautinis Los Angeles sky
riaus Sveturgimių gynimo 
komiteto piknikas Kroatų 
darže ant Ford Blvd. Pub
likos susirinko, spėju, apie 
tūkstantį, nes daržas buvo 
kimštinai pilnas. Buvo bū
relis ir lietuvių.

Ant estrados viršaus bu
vo išrašytas sloganas: “Kuo 
daugiau žmonės supranta 
kultūrą kitų žmonių, tuo 
daugiau pasidaro dalimi 
visos žmonijos.”

Buvo kalbėtojų ir graži 
meno programa. Rusų- 
ukrainų ir žydų chorai ža
vėjo išsiilgusias sielas ar- 
moningais klasių kovos dai
nų aidas; ypač pasižymėjo 
aukštu išsilavinimu žydų 
choras. Taipgi smagiai nu
teikė publiką meksikiečių 
dainininkų ir šokėjų grupė, < 
kurie sykiu skambino man
dolinomis ir gitaromis. Uk
rainų, rusų ir bulgarų liau
dies šokių šokėjai net 
vergė publiką.

Vyriausia kalbėtoja 
vo Rose Chernin, kuri 
ti buvo per 5 metus auka 
imigracijos organų, kad ją 
nupilietinti ir išdeportuoti. 
Tačiau neatiaidi Sveturgi
mių komiteto kova privertė 
ją išlaisvinti. Kalbėtoja 
šaukė visus kovoti už at
šaukimą Smitho - MacCara- 
no aktų ir kitų priešdarbi- 
ninkiškų bilių, įneštų Kon- 
gresan, už pilietines tei
ses negrams ir panaiki
nimą s e g r e g a c i jos, už 
atšaukimą Aukščiausiojo 
teismo nuosprendžio p rieš 
Komunistų partiją. Tai ug
ninga kalbėtoja.

Nemažai surinkta ir au
kų. Grupės ir organizacijos 
aukojo po 2, 3 ir 5 šimtus 
dolerių; gausiai aukojo ir 
pavieniai.

Pasib a i g u s programai, 
visi, kupini gerų įspūdžių, 
prie Chuy Lopez orkestro, 
šoko ir kitaip linksminosi 
iki vėlumos.

Daržo pakraščiais ir sa
lėje buvo įvairių tautų 
maisto patiekalų.

IŠVAŽIAVIMAS
Birželio 18 d. įvyko LLD 

145 kuopos rengtas išva
žiavimas su pietumis Arro
yo Seco parke. Diena buvo 
nepaprastai graži,, tačiau 
publikos susirinko neper 
daugiausia* Pasitaikė, kad 
daugelis tuo tarpu negala
vo tai šalčiais, tai kitkuo, 
o kiti atostogoms buvo iš
vykę. Daugelis su šeimomis 
turėjo pobūvius, nes pasi
taikė Tėvų diena. Tačiau 
kuopai dar nemažai »pelno 
liko, nes radosi geraširdžių 
su aukomis ir dovanėlėmis* 
Štai jie:

A. Grigaitienė, A. Smith- 
ienė, M. Straleckienė, F. 
Sakai, C. ir A. Marcinkai, 
J. ir "M. Demenčiai, C* ir 
M. Lewis, G. ir A. Berno
tai ir S. F. Smith.

Prie išvažiavimo suren
gimo ir pačiame išvažiavi
me sunkiausiai d i r b o A. 
Grigaitienė ir A. Bernotie
nė* Prisidėjo: G. Bernotas, 
J. A. Dementis, M. Pūkis ir 
Smithas su virimo “techni
ka.”

Smagu buvo matyti LLD 
145 kuopos pirmininkę-or* 
ganizatorę M. Demen tienę, 
kuri prieš kiek laiko pulda
ma Susižeidė ranką.

Nors ir neskaitlinga bu
vo publika, bet visi pasi
tenkinę ir gerame ūpe, pa- 
sivaikšč i o d a m i ir kitaip 
linksmai leido laiką iki sau
lėlydžio.

Kaip vienas iš valdybos, 
kuo nors prisidėjusioms

pa-

bu- 
pa-

prie šios išvykos varde LLD 
145 kuopos nariu nuoširdų 
ačiū! Jeigu ką nors pralei
dau, malonėkite atleisti.

Žymėtina, kad mūsų išvy
koj dalyvavo draugai Šatai 
iš Yucaipos.

MOISEJEVO ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS

Nuo birželio 20-os iki 28- 
os, Shrine Auditor i u m e , 
kuris talpina 6,800 publi
kos, veikė Moisejevo sumo-| 
dernintų liaudies šokių an
samblis* Kas vakarą Au- 
ditoriumas buvo pripildy
tas žiūrovais. Iš tikrųjų, 
tai nepaprasto išsilavinimo 
ir miklumo grupė, su gra
žiomis vaidybinėmis savy
bėmis ir kartu dinamiško
mis. Pakyla kaip paukš
čiai į orą ir nusileidžia, lyg 
būtų be kaulų, o publika 
grožėjasi jų vaidyba. Pa- 

: sibaigus aktui publika svei
kina juos audringomis ova
cijomis, nuo kurių, rodos, 
plyš storulės Auditoriumo 
sienos.

Prasidėjus kitam aktui, 
svetainė lyg ištuštėja, tik 
kad aiškiau matyti vaidy
bą, žiūrovų galvos siūbuo
ja tai į vieną, tai į kitą 
pusę, kas sudaro tykiai ban
guojančios jūros vaizdą.

Paskutiniame akte vyku
siai pašoko ir amerikonišką 
“Rock and roll,” gal kad 
pavaizduoti Amerikos kul
tūrą ir jos šokių klasiką.

PATAISA
Paskutinėj koresponden

cijoj iš išleistuvių O. Pu- 
kienės į Lietuvą įsiskverbė 
klaida žymint rengėjų var
dus. Parašyta E. Izable^ o

Elizabeth, N. J.
Fenderne miestelyje yra 

Diehl Cbi, kurios fabrike 
dirba virš 2,000 darbininkų. 
Jie turėjo savo nepriklau
somą uniją, o dabar nusi- 
balsavo stoti į tymsterių 
uniją.

Pasirodo, kad tymsterių 
unija veikia. Dabar ji orga
nizuoja Singer Co. siuvamų 
mašinų darbininkus. Išdir* 
bystė didelė. Kompanija tik 
per tris mėnesius turėjo 
biznio už $6,738,000.

' New Jersey valstijoje per 
penkeris metus vandalai 
padarė mokykloms nuosto
lių $1,500,000. Jie išdaužė 
langus, sugadino rakandus, 
knygas ir padarė daug ki
tokios žalos.

Prieš keturis mėnesius B. 
Makutenienė turėjo nelai
mę, susilaužė koją. Koja 
dar vis nėra sugijus ir M. 
negali vaikščioti. Bet ji vis 
vien gerai tvarko LDS 33 
kuopos reikalus. Linkiu 
kuogreičiausiai pilnai šu- 
sveikti.

Ukrinas

Philadelphia, Pa.
PRADĖJO STATYTI b 

MIŽINĄ
• Tarp 24-tos, Fairmount 
ir Pennsylvania gatvių eks- 
kavatoriai jau pradėjo že
mę kasti pamatui milžiniš
ko apartmento, apie ant 
dviejų akrų žemės ploto. 
Šis apartmentnamis bus di
džiausias J A V , o gal net 
visame pasaulyje. Kainuos 
$20,000,000. Jis bus 20 
aukštų, su 8,87 (gal 8,087?
— Redakcija) gyvenamai
siais vienetais, pavieniams 
ir šeimoms.

Federalinė namų statybai 
įstaiga duoda $16,000,000 
paskolos.

Miami, Fla.
Liepos 3 d. L. S. Klubas 

turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą ir pikniką. Nors 
oras buvo šiltas, bet į pik
niką atsil a n k ė nemažai 
klubo narių ( ir pašalinių 
žmonių. Klubo gaspadinės 
pagamino įvairius valgius 
ir dar šiltus atvežė į pikni
ką Žekonių sode.

Pavalgius, vieni draugiš
kai šnekučiavo, kiti kitaip 
laiką leido*

Kada gaspadinės pavalgė 
turėjo būti E. Kable. Atsi-Įįr sutvarkė^ indus, tai klu- 
prašau.

: ? SVEČIAS ,
Šiuo tarpu pas mūsų ger- 

[ biamus J. ir A. Demenčius 
svečiuojasi, rodos,, iš Čika
gos, jų sūnus. Be abejonės, 
jis suteiks jiems daug ma
lonumo, ypač d-gėi Demen- 
tienei, kuri varginasi su su
žeista ranka.

SUSIRINKIMAI
Sekmadienį, liepos 9, 11 

vai. ryto, įvyks LDS 35 ir 
LLD 145 kuopų susirinki
mai Danish Hali, 1359 W. 
24th St. Visų narių par
eiga atsilankyti ir užsimo
kėti duokles, nes tai pus
metinis susirinkimas*

Oras šiuo tarpu labai 
malonus. Termometras svy
ruoja tarp 80-82.

Šakalių Žemaitis

Brockton, Mass.
“LAISVĖS” PIKNIKAS 
BUVO PASEKMINGAS

Massachusetts valstijos 
progresyvios organizacijos 
visada rengia pikniką pra
džioj liepos mėnesio. Tai 
yra tradicinė šventė. Pir
miau buvo rengiama May- 
narde, kur suvažiuodavo 
tūkstančiai Žmonių autonia- 
šinomis ir autobusais.
; Kai tas parkas perėjo į 

kitas rankas, tai “Laisvės” 
piknikai persikėlė į Brock- 
tono lietuvių Tautišką par-

/ Bet ir šį parką apstatė 
gyvenamaisiais namais, tai 
ir jį turėjo parduoti. Na, 
ir liko progresyvios drau
gijos be savo vasarinio par
ko.

Bet čia yra ir kitas par
kas, vadinamas “Ramovos” 
vardu. Ir šis perėjo į pri
vačias rankas.

Žmonių btivo daug. Pas 
visus dalyvius ūpas geras. 
Diena piknikui buvo labai 
graži. •»/. * Gaidys

bo pirmininkas Kanapis pa
kvietę narius į susirinkimą. 
Pirmininkas pranešė, kad 
tuojau po klubo susirinki
mo bus labai svarbi paskai
ta, kurią skaitys V. Bovi
nas, temoje “Kunigas Mai
ronis Lietuvių Tautos Dai
nius”.

Klubas nutarė surengti 
pikniką Žekonių sode liepos 
23 d., pasitikimui mūsų tu
ristų Tamošiūno ir Meiso- 
nienės, kurie lankosi Lietu
voje.

Pirmininkas, uždaręs su
sirinkimą, pakvietė Boviną 
skaityti paskaitą, kurią 
skaitė apie pusantros va
landos.

Iš paskaitos gavome su
pratimą, kad kunigas Mai
ronis buvo pažangus ir my
lėjo poeziją. Parašė gražių 
dainų, kurias ir dabar Lie
tuvoje ir Amerikoje lietu
vių chorai dainuoja, nes jos 
yra liaudies dainos. Klausy
tojams patiko ir jie reika
lavo, kad kas mėnesį būtų 
rengiamos panašios paskai- į 
tos bei prelekcijos* Ateičiai 
pasižadėjo šie prelegentai. 
J. W. Thomson’as kalbės 
temoje “Virškinimo, valy
mo organai ir maistas”. S. 
Zavis skaitys pas knita 
“Pradžia kultūros Lietuvon 
je”. A. Masonas taipgi pa
sižadėjo prirengti paskaitą 
iš dabartinės Lietuvos žur-

Girdėjau, kad ir mūsų klu
bo narės moterys nepasi
duos vyrams ir sudarys 
programą*

Mūsų klubo pirmininkas 
Kanapis ir jo draugė 
pabaigą šio mėnesio 
atlankyti Chicago j e 
gus ir pažystamus.

apie 
žada 

drau-

JLW.T.

Seulas* Pietų Korėjoje 
pasitraukė militaristų dik
tatorius generolas čang Do 
Yungas. 

f

Liepos 28 d., 9:15 vai. 
vakaro, įvyko “Fontanų” 
festivalis. Šį festivalį su
ruošė miesto padailinimo 
komisija. Tai buvo pirmu
tinis šios rūšies mieste pa
rengimas. Nuo Logan aikš- ^ 
tės iki Dailės muziejaus 
paradavo keli triūbų benai 
ir penki skaitlingi stygų be
nai, pasipuošę labai dai
liais, brangiais kostiumais. 
Du dideli prožektoriai per
skrodė tamsią nakties už
dangą. Fontanai tryško 
spalvomis. Įvairiaspa Įves 
raketos švytavo aukštai ore, 
rodydavos savo žėrinčias 
spalvas.

Baigianties festivalio ap
eigoms ant plačių ir aukštų 
Dailės muziejaus laiptų iš
siveržė dainos iš tūkstančių 
krūtinių. Jungtinis iš pen-r 
kių grupių stygų benas ža
vėjo klausovų širdis.

Nors šis festivalis pa
švęstas birželio 21-mą dien- 
ną prasidedančios vasaros 
ir gražiojo Bęnj. Franklino 
bulvaro* su jo plačiomis 
aikštėmis,..muziejais ir di-^ 
deliais apartmentnam i a i s 
atžymėjimui, bet įterpimas 
į meninį grožį militarinų 
melodijų sugadino meninį 
festivalio skonį. Kas ame
rikiečių menininkų galvose 
pasidarė, kad jie'į savo me
ninius veiksmus įterpia ir 
karinių nuodų!

Teigiama, kad 
žiūrėtojų stebėjo 
paradą.

200,000
Fontanų

seimelioPennsylvanijos 
atstovai Harrisburge pada
rė vieną žingsnį atgal. Sei
melis balsavo 5 prieš vieną 
už mirties bausmės krimi
nalistams palaikymą. Tie 
įstatymų pravedėjai balsa
vo prieš žmonių daugumos 
norą, nes per ilgoką laiką 
valstijoje buvo pravesti 
platūs žmonių apklausi
nėjimai, ir už mirties baus- j 
mės panaikinimą pasisakė F 
5 prieš 1.

“Laisves" Reporterių

Cleveland, Ohio
Bus Onų dienos minėjimas

C.L.M. Klubas rengia 
Onų dienos paminėjimą. 
Įvyks ketvirtadienį, liepos 
27 d., LDS klubo svetainėje. 
Kaip žinia, Onų diena yra 
liepos 26 dieną, bet mūsų 
parengimas bus 27 dieną.

x Visas Onas ir kitas drau
ges ir draugus 
dalyvauti . LDS 
tainė yra vėsi, 
skanaus maisto, 
atsilankyti ir iš 
apylinkės.

Viename ' iš 
pranešimų “Laisvėje 
skverbė klaida, kur buvo 
parašyta, kad pietūs įvyks, 
liepos 2 d. Atsiminkite, kad?* 
pietūs įvyks liepos 27 diėną. *

kviečiame 
klubo sve- 

Turėsime
Prašome 

Clevelando

pirmesnių
” įsi-

A
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J. KAšKAITIS

Su pirmąja JAV lietuvių 
turistų grupe

šeštadienio rytą, birželio 
24 d., telefonas. Mielasis 
draugas Povilas Rotomskis 
praneša: mūsiškiai turistai 
pribus šiandien dviem gru
pėm. Viena bus Vilniaus 
oroporte 3 vai. popiet, o ki
ta—11 vai. vakare... Pri
būkite į bendrą priėmimo 
vakarienę. - Ai, kaip nu
džiugau ! Nuoširdžiai dė
kui!

Dar pirma 
į “Vilniaus” 
10 vai. vak.
grupė jau čia. 
mošiūnas, buvęs detroitie- 
tis, o jau 13 metų floridie- 
tis iš Majamės, atpažino 
mane, pakvietė į savo kam
barį. Malonu man klausy
ti jo pasakojimo.

laiko atnėriau 
viešbutį, apie 
Taip, pirmoji

Kazys Ta

gerų 
jumslinkėjimų atvežiau 

nuo mūsiškių draugų iš 
Majamės ir iš kitur Flori
doj. Draugai Kochia-Kuz- 
borskiai jus nuoši r d ž i a i 
sveikina...

—Kaip miela, kaip malo
nu! Jie kelis kartus bū
davo mano šeimininkais, to
kie svetingi, dosnūs, tokie 
artimai savi. Marie Karr, 
beauty parlor... John P. 
Koch, shoe store... Pas sa
ve vis atsikviesdavo, kai 
važiuodavau su prkalbomis, 
į LDS seimą...

—Ne tik draugai Kochai- 
Kuzborskiai. Mane įprašė 
draugai Valilioniai, kad aš 
juos jums gražiai primin
čiau. Ir Paukštaičiai Juo
zas ir Marytė: jie ten iš 
jūsų miesto Niuarko. Drau
gas Vincas Bovinas dažnai 
man apie jus minėjo, ir ki- 

draugai • floridiečiai ■— 
Tomsonas Jonas ir Sofija 
labai prielankiai atsiliepia. 
Metelionis Antanas dažnai 
pas mus atvyksta į mūsų 
klubą, taipgi Mikas Detro- 
itietis, tai Masys ir jo ga
bioji dukraitė,. advokatė 
Stefanija Masytė. Dar gy
vendamas Detroite, kartu 
su jais visais darbuoda- 
vaus.

—Taip, Detroite būdavo 
gražus būrys darbuotojų, 
buvo choras, buvo toks 
šaunus, toks grakštus, 
skardus, balsingas merginų 
sekstetas. Ir į Brukliną ir 
kitur važinėdavo. Būdavo 

• ko pasižiūrėti ir ko pasi
klausyti, pasigėrėti, kai iš
sirikiuodavo visos gražuo
lės, su baltom blizgančiom 
bliuziukėm, o per krūtinę 
išraitytas muzikinis rak
tas... Kaip jų pavardės? 

i(Ant liežuvio galo stovi, o 
prisiminti — rodos, Smith, 
Rye, Litvinienės duktė bene 
Kaukienė,' pati Stefanija 
Masytė, vėl amerikietiškos 
pavardės, dabar nesusigrai- 

" bau, bet dažnai man akyse 
mirguliuoja visas šitas dar
nus Detroito sekstetas, šau
nus ir balsingas!

Draugas Tamošiūnas pa
pasakojo ir apie save, kaip 
jam pataisė sveikatą Flori

nda. Minėjo kirpėją Stonkų, 
dažną “Laisvės” korespon
dentą. Anastaziją Paukš
tienę, mano brangiojo drau
go ir bičiulio Vinco 
čio-čibiro draugę. 
Petrą Skeberdį, jo 
buvusią Lapėnienę,
Pakalniškį, J. Vilkelį-Bijū- 
ną, Perėjūną 
Mockapetrį ir 
daug ką...

—Pas mus
•ažūs būriai,

.J/ines krutame, kiek kas ga- 
lime, padedame mūsų spau
dai, ‘“Laisvei,” “Vilniai,” 
“Liaudies Balsui” — širų-

Paukš- 
M i nėjo 
žmoną 
Praną

il- Pereivą, 
dar daug

suvažiuoja 
ir gražiai

Waterbury, Conn.
išleistuvės

Trečiadienį, liepos 12-tą, 
8 vai. vakare, įvyks LLD 
28 kuopos susirinkimas, 
žemutinėj salėj, 103 Green 
Street.

Tuoj po susirinkimo ren
giama išleistuvių sueigėlė 
tiems apylinkės draugams, 
kurie liepos 15-tą išskris 
aplankyti tėvynę Lietuvą. 
,šį sykį net 5 iš šios apylin
kės išvažiuos: O. Petraus
kienė ii’ Puodžiūnienė iš 
Prospecto, Barkauskienė iš 
Oakvillės, M. Svinkūnie- 
nė ir J. Vaitonis iš Water- 
bur io.

Kviečiame draugus ir 
; drauges atsilankyti į šį mi
tingą. Sekrv K. S.

s _________ ________ _

Philadelphia, Pa.
Iš parengimo pas draugus 

J. A. Bekampius
Smagus buvo susitikimas 

pas Bekampius, 143 13 St.į 
Avalon, N. J. Susitikom: 
jau seniai matytus ir susi?.7 
pažinom su naujais drau
gais. Atvyko gražus būrys 
piladelphiecių, taip, kaip ir 
į visus parengimus pas dd? 

!Bekampius; iš Baltimore; 
*Md., dd. Deltuvai pribuvo 
;penkiese; iš Newark, N. J., 
pilna mašina; Mildred 
•Stensler iš Livingston; Pr; 
•Buknys su draugais iš 
Brooklyn; Lipeius su drau
gais iš Chester, Pa., ir .kiti; 
sunku visus ir suminėti/ 
Dalyvavo būrys ir jaunes
nių žmonių. į

Daugelis ėjo jūron mau
dytis, bet sakė, kad vanduo 
per šaltas. Vienok visi iš 
maudynių grįžo saulutės 
raudonai nukaitinti. Diena 
pasitaikė graži, saulutė 
karštai degino. Svečiai ma
tėsi pasitenkinę priėmimu, 
aplinka ir proga susitikti 
vieni kitus. Tai, mieli drau-. 
gai, vėl lauksime kur nors' 
parengimo ir susitikti gra
žiam būry.

P. Walantiene

nuo mielosios draugės Ade
lės Rainienės - Raibužytės 
tokią vertingą, naudingą 
dovanėlę, kad nebesuma
nau, kaip ir dėkoti ir d. 
Gabrėnui ir d. Rainienei. 
Su Rainienės seserim'July
te dažnai susieinu Vilniuje,, 
dažnai ir maloniai prisime
nam draugus Rainius ir ki
tus mielus JAV draugus.

Anava eina d. Julė La
zauskienė, B. 
dar' ir dar kas.
kartą sugebėsiu ir vėl pa
rašyti apie mūsų turistus 
draugus ir drauges. Dabar 

pasimatymo.

męs amerikietis, kalifomie- 
‘tją Mykolas Jagminas ir 
dar kai kas.

Jau vėlus laikas. Teisy
bę sakant, jau ankstyvas 
rytas, sekmadienio rytas, 
pusė trečios.

Amerikiniai draugai sve
čiai kas sau, išsiskirsto į 
savo kambarius, o aš atsi
sveikinęs ir kupinas malo
nių įspūdžių, mėžiu pėsčias 
namo, ten, toli į Antakalnį, 
į Klinikų gatvę. Troleibu
sai nei autobusai tuo metu 
dar necirkuliuoja. Gatvės 
tuščios, niekas nek liūdo 
skubia i skuosti. Na ir 
Skuodžiu, net aplenkdamas 
kelias poras “naktinių 
paukščių,” gal tiek pat kur 
besisvečiavusių pas drau
gus bei pažįstamus.

Kai gulau, jau aušo die
na. Pramigau trejetą va
landų, apsiruošiau — ir vėl 
atgal į “Vilniaus” viešbutį. 
Dabar jau teko dar daug 
ką susitikti, maloniai pasi
kalbėti, nuo 10 ryto iki 1 
vai. popiet, kada mūsų eks
kursantai susėdo į luksusi- 
nį autobusą ir išvažiavo ap
žiūrėt Vilniaus įdomybių.

Per tą trejetą valandų 
buvo gražių susitikimų ir 
pašnekesių.' Įdomus Myko
las Jagminas, žemaitis nuo 
Kėdainių, didelis savo gim
tinės patriotas. Amerikoj 
gyvena Palm Springs kai
mely, gal 120 kilometrų 
nuo Losandželės miesto. 
Finansiškai gausiai aprū
pintas, jis tiekdavęs daug 
pagalbos savo gimtajam 
Žemaitijos miesteliui. Ir 
dabai* pasišovęs itin gausiai 
apdovanoti savo jaunų die
nų gyvenimo vietą. Rodė 
Travelers checks knygelę. 
Žmogus jau 73 metų, gir
di, su savim turtų nežadąs 
mirdamas pasiimti, tai ir 
geriau pirma to gražiai, 
žmoniškai išdalysiąs. Svei
kata jam esanti nekokia 
tvirta, tai jis ir vartoja 
sveiko proto ir geros šir
die^ diktavimą.

Sofija Masionienė ir Ka
zys Tamošiūnas dar plačiau 
piešė Floridos gyvenimą ir 
ten gyvenančių mūsiškių 
draugų veiklą.

Tamsonas Jonas esąs fiz
kultūros skelbėjas, kaip ir 
pirmiau. O jį gerai atsi
mename iš senesnių laikų. 
Abu Tamsonai — Jonas ir 
jo grakščioji draugė Sofi
ja nuolatai ir ištisai pa
žangūs žmonės, įžymūs mū
sų kultūriniame ir peliti
niame judėjime. Seniau jie 
gyvendavo Longailando sa
loje, netoli nuo Bruklino.

Po prakalbų parsivežė 
mane pas save, pavaišino 
vegetariškais pati -ekalais, 
kuriuos meistriškai paga
mino draugė Sofija. Nie
kad neužmiršiu tokio kuli
narinio meno patiekalų ir 
bendrai įgytų jų 
įspūdžių.

O kaip kruta 
kiai-Kachai?

—Gyvena, kaip
dievą užanty. Pakanka 
jiems visko, bet jie neišpui
kę, nepasipūtė. Draugauja, 
bendra uja su pažangie- 
jiais, gausiai patarnauja 

; išvykose, gausiai aukoja 
’mūsą spaudai ir bet kokiam 
greitam reikalui.

Tai teisybė, — draugai 
Kuzborskiai tikrai gausiai 
aukodavo ir mano sunkiais 
laikais, ir jie ir Skeberdis 
Petras ir visas gražus bū
rys. ' Floridoj įsikūrusių 
draugų. Taip jie, taip did. 
Bekampiai, Avalon, N. J.,, 
taip vaistininkas Pranas 
Kalibatas, Niuąrke, N. J., 
daug man padėjo ir įgalino 
mane grįžti į mano tėviškę 
Lietuvą.

’ Štai prieina inžinierius 
Gabrėnas, paduoda man

tines aukų sumetam, kad ir 
patys pensininkai būdami.

Tame pačiame viešbuvio 
kambary Juozas Miliaus
kas iš 
čio.

—O 
tinka, 
savas 
darželis, paukštytės, gėlės, 
vaismedžiai. Ten pat netoli 
gyvendavo ir Sliekai—Juo
zas ir Ema ar Adelė, pui
kūs pažangos darbuotojai.

—O, Sliekai tebėra darbš
tūs ir Floridoj, — pridėjo 
Tamošiūnas, — Florida pa
sidarė žymi mūsiškių kolo
nija. Pensininkams ypač 
patogu, šilta, klimatas šva
resnis, sveikesnis, o pragy
venimas atsieina gal net pi
giau, jei apdairiai ir kuk
liai esi nusiteikęs...

Nuėjom žemyn, į laukia
mąjį svečių salioną. Gi štai 
tuoj pribėgo Sofija Maso- 
nienė-Mason, 
pažįstama iš 
valstijos, dabar jau kelioli
ka metų floridietė. Gerai 
atrodo. M. Antanuk—tai 
jos vyro plunksnos vardas 
(Antanas Marcinkevičius). 
Tai dabar žinosiu, jau iššif
ruota. Draugė Sofija vėl 
man perdavė daugelio 
draugų floridiečių gerus 
linkėjimus.

Pamačiau, jau iš tolo at- 
apžinau J. J. Bakšį.

—Sveikutis g y v u t i s 
draugas Bakšy, iš 
tai mano būdavo 
apsistojimo vieta, 
kalbas... pas jus 
draugus Sukackus, 
ir Lukas, Skliutas ir jūsiš
kis Aido choras 
nė (jau .mirusi — Red.), 
Deksnys. V eikli būdavo 
Usterio 
sarinės 
anais 
Bakšy, 
ir mūsų krašto žmogus, ne
tolimas kaimynas iš Lietu
vos...

Staigi ir antroji šitos 
grupės dalis. Pats vadovas, 
draugas Povilas Rotomskis, 
amerikiečių brangus svečias 
Juozas Jurginis, universi
teto docentas, istorikas, ra
šytojas, Instituto atstovas 
K. Sutkus, o su jais gražus 
amerikiečių būrys, su gėlių 
puokštėmis,, su lagaminais.

Tuoj čia pat Jonukas 
Siurba, nors nedidutis, lie
sas, bet energijos turi gana. 
Padavė man nuo brolio Ta
do laišką ir vertingą siunti
nėlį nuo daktaro Petrikos. 
Nuoširdžiausiai ačiū! - 

Pridurmui priskubo mie
loji Aido choristė ir aktorė, 
Anelytė Ventienė-Juškaitė, 
su dviem darnučiais sūne
liais — tai patys jaunieji 
bus amerikiečiai turistai. 
Vis tokia pat statulinga, 
grakšti draugė Ventienė, 
choristė., aidietė, aktorė, 
dainos ir teatro darbuoto
ja. Įteikė man nuo drau
go J. Gužo ir Stefanijos 
Sasnos laišką ir gražią do-: draugas J o n a, s 
vanėlę. Aj, brangieji, dė- ...............................
kui, dėkui! Atsidėkot ne
įstengiu.

Prieina geras bičiulis 
dzūkas Motiejus Simanavi
čius:

—Štai jums nuo daktaro 
Petrikos dovanėlė, mažutis 
minkštutis ryšuliukas, šil
kine stūgele aprištas...

—Did Žiulis jam ačiū, 
draugas Sima n a v i č i a u , 
jums ir daktarui Petrikai!

Prieina maloni draugė 
net iš Kalifornijos,- Onutė 
Pukienė, tai Mykolo Pūkio 
gyvenimo draugė, losandže- 
lietė. Anais metais (19*46)

Pittsburgo priemies-

man Florida nepa- 
Man geriau namie, 
namukas, sodelis,

miela gera
Connecticut

Usterio, 
pas jus 
per pra- 
ir pas

O ten

Karsokie-

Tos va-kolonija.
LMS mokyklos 
metais... Draugas 
vikriai atrodote —

ap-

Bus 
dar-

taip gražiai susieidavom. 
Draugas Pūkis pasakodavo 
apie vaikystės prietykius 
Lietuvoje. Vaikai jį vadin
davę bambizu, mat, jis bu
vęs kalvinistas... Draugė 
Pukienė turėdavo rūpestin
gai prižiūrimą darželį In- 
gelvude, ir tam pačiam 
mieste gyveno Petras Re- 
pečka, mielas, nuoširdus 
draugas ir bičiulis. Anais 
metais viešėdavau pas d. 
Repečką, nueidavau ten pat 
pas dd. Mokslaveckus.

—O štai jums nuo d. Re- 
pečkos suvenyrukas,— šyp
sodamasi padavė man drau
gė Pukienė sidabrinį 
skritinuką.

—Taigi staigmenėlė! 
mielam atsiminimui
nios draugystės ir anų me
tų veikimo... Parvežkite 
draugui Repečkai padėką iš 

[gilumos širdies! Ogi aš 
Mintaujoj (Jegl'avoj) gy
vendavau pas Repečkos te
tą Repečkaitę - Česnulevi- 
čienę. Česnulevičiai laikė 
gimnazistų būstinę. Iš ten' 
išsivežiau visam gyvenimui 
gražiausių atsiminimų...

O tuo tarpu skuba, laks
to, tvarkosi pribuvėliai tu
ristai. Gerokai užtruko. 
Pagaliau ir susėdam vaka
rienės, sutiktuvių, priimtu
vių. Iš viso galėjo būti bent 
40 dalyvių. Ilgas ilgas sta
las skoningai ir gausiai ap
krautas. Vienam stalo ga
le pats turistų patronas, 
draugas Povilas Rotomskis. 
Amerikiečiai jau gerai pa
žįsta iš jo veiklos Tarybų 
konsulate, kai jis buvo Lie
tuvos reikalų atašė Niujor
ke, važinėdavo po mūsų ko
lonijas, dėkodavo' už para
mą , Lietuvai, už aukas ta
rybinei tėviškei.

Vaišinamės, užkandžiau
jame. Draugas Rotomskis 
pakėlė tostą svečiams pa
gerbti, tarpusaviam drau
giškumui sutvirtinti:

— Varde mūsų tėviškės, 
kuriai ir jūs taip daug dar- 
bavotės, varde mūsų tarybi
nės vyresnybės ir kultūri
nių įstaigų sveikinu jus, 
brangūs broliai, kurie esate 
išsiilgę savo žmonių, gimi
nių, savo gimtosios žemės. 
Aplankysite savo tėviškės 
vietoves, istoriškus kovų 
paminklus, gyvenvietes, ku
rortus, gintarų p a j ū r į, 
kolūkines sodybas, miestus. 
Pamatysite naująjį gyveni
mą, visai kitokią, negu A- 
merikoj, tarybinę kūrybinę 
atmosferą...

Instituto a t s t o v as, d. 
Sutkus, kitame stalo gale, 
kvietė gražiai pasisvečiuoti 
Tarybų Lietuvoj ir parsi
vežti visam gyvenimui neiš
dildomų įspūdžių.

Panašiai prabilo d. Juo
zas Jurginis ir pridėjo, 
jog jis būsiąs vadovas, gi
das ir paaiškinsiąs istori
nių ir kultūrinių vietovių 
.prasmę.

Turistų vardu kalbėjo 
i Siurba. 

Dėkojo už tokį šiltą, drau- 
igišką, svetingą priėmimą, 
[už tą visą malonią bendrą 
■ atmosferą, gausą ir patogy- 
bę “Vilniaus” viešbučio pa- 
’talpose.

Drg. Siurba pakvietė 
1 pakalbėti keliš įvairių mies- 
' tų ' ekskursantus. Kalbėjo 
floridietė Sofija Masionie- 
nė, detroitietė Elena Luben, 
tai Labanauskienė (ot čia 
tai kas kita: pavardė lietu
viška!), Mykolas Simonavi- 
čius, Anelė Ventienė, Elena 
Brazauskienė, Juozas Mi
liauskas, inžinierius Anta
nas Gabrėnas, chemikas gi-

būstines

Kuzbors-

pas poną

Briedienė, 
Gal kitą

iki

Pittsburgh, Pa.
Pabėgėlis, nuteistas visam 

amžiui į kalėjimą
Š. m. birželio 24' dieną

Allegheny apskrities teis-
mas nuteisė pabėgėlį iš Į 
Vengrijos, “freedom figh 
terį,” Istvan Tomcsik vi 
sam amžiui į kalėjimą 
žmogžudystę. Jis 
prisipažino, kad jis buvo 
įsimylėjęs Mrs. McJVIanus^ 
35 metų amžiaus, trijų vai
kų motiną. McManus at
sisakė su juo zturėti ryšius 
ir varė iš savo namų. Už 
tai Tomcsik virve užsmau
gė ja. Ir tas įvyko sausio 
5 d., 196F m.

Tomcsik atbėgo iš 
rijos 1957 metais su gru 
pe kitų pabėgėlių, 
buvo prasikaltę prieš Veng
rijos žmonių valdžią, 
kę į JAV garsinosi 
kokie didvyriai,

uz 
teisme

Veng-

kurie

Atvy- 
kai'p 

kovotojai 
prieš komunizmą. Ir JAV 
valdžia priėmė ir užlaikė 
juos. Dabar ta pati valdžia 
turi tuos “dievo paukšte
lius” kišti į kalėjimus už 
žmogžudystes ir kitokius 
prasikaltimus... Meš, lietu
viai, irgi turime Ameriko
je ir kitur tokių “‘perlų,” 
kaip tomcsikai. ? K

Brockton, Mass.
Mirė T. Bartkus.

Birželio 30 dieną, Nur
sing Home, mirė Thomas 
Bartkus, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Pašarvotas buvo 
Yakavonio šermeninėje ii; 
ir palaidotas liepos 3 d.,„ 
Melrose kapinėse."

Laidotuvėmis rūpinosi jo 
dukra Biruta 4r. žentas. 
Eriksonas. /■ ‘

Velionis veikė organizaci
jose, būdavo finansų rašti-J 
minkąs. Skaitė. “Laisvę”.

Geo. Shimaitis

Lawrence, Mass.
Pataisa

“Laisvės” nr. 52, kur bu
vo aprašyta Mass, apskri
čių piknikas, praleista var
dai. Gaspadoriais buvo S.

V. Kralikauskąs. Dovanų 
piknikui suteikė ir Antosįa 
Ghuladienė. S. Penkauskas
Ą ■ 1 I,, , „' .... . 1 J.I, .'"‘JTS:

VIENU KARTU IŠŠOVĖ 
TRIS SATELITUS -

Cape Canaveral, Fla.
JAV karo laivyno specialist 
tai jungtine “Thor-Able- 
Star” raketa iššovė tris sa
telitus. Sakoma, kad visi 
trys jie skrenda aplinkui 
Žemę nuo 550 iki 630 mylių 
aukštyje. Satelitai maži, di
džiausias iš jų yra 175 sva
rų.

WORCESTER, MASS.

Worcester, Mass.
Mirė Ona Stonkienė

Birželio 26 dieną, sulau
kus 85 metų amžiaus, mirė 
Ona Stonkienė. Jos 
H. Stonkus jau miri 
keleris metus. Prieš 
tų jie iš Brock tono atsikėlė 
gyventi į Worcester^

Ona paliko nuliūdime sū
nų Albiną, dvi dukteris,* jų 
vyrus ir marčią.'

Velionė buvo laisvų įsiti- 
>kinimų ir pagal, jos pagei
davimą palaikai buvo- su- 
kremuoti, kaip ir jos vyro.

Ona prigulėjo LLD 11 
kuopai. Buvo veikli 
ris, daug dirbdavo p 
muose ypatingai prie mais
to gaminimo.

vyras 
ė prieš 
40 me-

mote- 
arengi-

Birželio 22 d. mirė Em- 
politas Cvikla. Paliko nu-' 
liūdime žmoną Oną Cvik- 
lienę (Laurinavičiūtę), du 
sūnus ir dukterį. Visi jau 
suaugę ir vedę. Velionis 
priklausė prie LDS 57 kuo-, 
pos, kuri suteikė gėlių vai-' 
niką.'prie jo karsto.

D. J.

Worcester, Mass.
b Įdomus piknikas
Sekmadienį, liepos, 23 d./ 

Olympia Parke, bus įdomus 
piknikas. Jį bendrai rengia 
LDS 57 kuopa ir LLD 11 
kuopa. Kaip jau žinome, 
tai parkas gražus. Rengėjai 
turės skanaus maisto, pie
tūs bus 1 valandą dieną.

Jau bus grįžę iš Lietuvos 
mūsų turistai J. Bakšys-, 
J. Raulušaitis, E. Kanap- 
kienė ir Demikienė. Su- 
iprantama, kad jie turės 
jdaug ką pasakyti. Dalyvau
kite visi ir visos.

LDS 57 kl>. Koresp.

Mirus

Onai Stankienei
Reiškiame užuojautą jos sūnui Albertui, 

dukrom Amilijai ir Lilijai, ir jų šeimoms, ne
tekusiems nepavąduojamos motinos, taipgi vi
siems artimiems ir pažangioms organizacijoms, 
netekusioms nuoširdžios darbuotoj os-rėmė jos.

J. M. Petkūnai 
J. M. Žukai 
D„ B. Žemeikiai 
P.- D. Jelskiai 
P. O. Skralskiai 
A. E. Pilkauskai 
A. M. Sukackai 
J. P. Bakšiai 
J. B. Jakaičiai

J. D. Lukai
J. K. Sabaliauskai
A. Vasilienė
L. Ausiejienė
N. Karsun
P. Sadauskas
Mrs. U. Dūda
O. Sidarienė
J. Miškinienė

WORCESTER, MASS.

■k Atminčiai

; ‘ " T .' SŪNAUSVYRO • '
* ** '' 1 • .• y *

Žuvo mūšyje Liepos -10, 1943 m., Sicilijoje.
Edwardas buri) mūsų vienintelis sūnus, kariuomenėj 

tarnavo phrašūtininkų, saržento laipsnyje.
y - Palaidotas Italijoje.

Jurgis Kanapkis
> * v* * • j1 . i f *

. Mano mylimas* vyras, mirė Kovo 30, 1957 m.

i . ELZBIETA KANAPKIENĖ, 
Motina ir žmona

r • • f ’ ■ ■ ' r.

1 r, ♦. -e1 \ 11 J' .
5 p.-Laisvė (liberty)_—Penktad., liepos (July} 7,
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Eleha Brazauskas

Ką veikia Amerikos lietu viii 
turistai Tarybą Lietuvoje
(Specialiai “Laisvei”)
Vilnius, 1961.6.23-27 d.

Gerbiamieji,
Tikiu, kad jums yra įdo

mu, ką mūsų turistai lietu
viai veikia. Veikia labai 
daug, tai gal mažai kas ir 
rašo. Labai didelis būrys su 
Rotomskiu pasitikome at
vykstančius amerikieč i u s 
birželio 24, su gėlėmis. At
vyko pavėluotai porą dienų. 
Iš jų vienas (W. Steponke- 
vičius. —Red.), iš Detroito, 
buvo paliktas Maskvos ligo
ninėj, ir vakar mums pra
nešė, kad mirė. Gaila mums 
jo visiems, kad nepamatė 
Tėvynės.; ,
/ Mes apsistoję esame Vil
niaus viešbutyje. Labai yra 
įdomus...

Jau labai daug ko matėm: 
katedras, Vingio parką. 
Praeitą sekmadienį buvo 
jaunimo šventė, įvyko kon
certas. Po kalbų, pionieriai 
atidarė koncertą ir Vil
niaus Filharmonijos choras 
vadovybėj muziko Kavecko 
daug gražių dainų padai
navo. Taipgi buvo ristynių 
bei madų demonstravimas. 
Įdomu. Ir mados neatsiliku
sios nuo New Yorko.
... 'Stalino aikštė su pamink
lu labai graži ir Cvirkos 
aikštėje taip daug gėlių ir 
žalumo!

Buvome cemento .gamyk
loj. Nors man ne taip su
prantama statyba, bet po 
aplankymo nusprendžiau 
mokytis inžiniere.

Daug naujų namų mo
derniškų ,; pastatyta. Vil
nius per metus daug pasi
statė, vįs pasakojo, Įcad čia 
pernai dar neturėjome, tik 
naujai užaugę... / , ‘

Vakar aplankėm Revoliu
cijos istorinį muziejų. Ne
paprastai įdomu. Kurie bu
vo Tarybų Lietuvoj, tai ma-

| Paterson, N. J.
. širdinga padėka

Tariame širdingą padėką 
savo dukrelei Julytei ir 
žentui Harry Ruggierso, 
kurie mūsų 50-tiėš .metų, že- 
nybinio gyvenimo proga 
mus pagerbė birželio 24 
dieną.
. Jie surengė šeimyninius, 
specialiai užsakytus, iškaš- 
tingoje valgykloje, pietus. 
Dėkojame anūkei — Ju
dith ir anūkui — Ronnie, 
kurie prisegė mums gėles 
prie krūtinės.
:..Po skanių pietų, jie mus 
nusivedė į kino, kur mes 
pirmu kartu matėme fil
mus cineramojė. Visi kartu 
gražiai laiką praleidome.
./Dėkojame ir mūsų gimi
naičiams Strimilams —Juo
zui, Elzbietai ir jų dukrelei 
Onytei už gražią dovaną. 
Dėkojame visiems drau- 
gamp ir draugės už dova
nas, atvirukus ir nuošir
džius linkėjimus. Dėkui 
Moterų Klubui už linkėji
mus.

Kadangi mūsų vedybinio 
* gyvenimo 50 metų sukaktis 

supuola su “Laisvės” 50 
inetų sukaktimi, tai turime 
garbę pasveikinti “Laisvę”, 
palinkėti jai ilgų metų, ir 
jos reikalams skiriame $10.

J. C. Skarbaliai

Per tris dienas Kew Gar
dens Traffic teismabutyje 
buvo nubausti 1,800 auto 
vairuotojų už įvairius pra
sikaltimus.

tė, ir kurie dar atvyks, lin
kiu pamatyti.

Mūsų Ventukams Lietu
voje labai patinka ir jau su
kalba lietuviškai, net kele
tą žodžių moka rusiškai. 
Labai gražiai užsilaiko, ir 
turi sau draugų. Draugo 
Jurginio sūnus to paties 
amžiaus, sukalba šiek tiek 
angliškai.

Teko susipažinti su Povi
lo Ventos sesute Berta. 
Mat, ji yra deputatė, kaip 
tik tuomet turėjo Vilniuje 
sesiją. Labai maloni, graži 
lietuvaitė.

Buvo į Vilniaus viešbutį 
atėjęs. Ttarybų . Lietuvos 

prezidęhtąs J. Paleckis. Su
sipažinęs, draugiškai pa
spaudė mums rankas ir pa
linkėjo laimingai viešėti 
Tarybų Lietuvoj. Žmonės 
bendrai čia labai draugiški. 
Daug kas ateina, įdomauja
si apie gimines, gyvenan
čius Amerikoje.

Mano sesutė Ona Mocke
vičienė, atskridusi pas ma
ne, prašo perduoti linkėji
mus drgg. Mizarams, Gry
bui, Večkiui, Rušinskienei, 
Ventai, na, visiems, su kuo 
tik per porą metų buvo su
sipažinusi; o labiausiai Jo
nui Lazauskui.

Vakar, dėka Bertos pa
žinties, buvome Nellie su 
sūnumis ir aš pas operos 
dainininką Romaną Mai;i- 
jošių. Pavaišino mus kava 
ir šampanu. Ir padainavo 
apie mamą, jautriai, net ap
siašarojome. Sakė, nors aš 
namuose nedainuoju, bet 
kadangi jūs esate daininin
kėj, tai specialiai dėl jūsų 
padainuosiu. Apdovan o j o 
mus’ plokštelėmis. O mudvi 
žadėjome pasiūlyti Meno 
sąjungai, ■ kad pakviestų 
pas save nors porai savai
čių, kad mūsų publika galė
tų išgirsti. ;

(.Parašysiu daugiau)

Graži dovana
Margaret Taras, mirusio 

Petro Taro žmona, gyve
nanti Clearwater, Fla., 
pranešė, kad jinai išpildo 
savo vyro pageidavimą: 
Lietuvių Namo Bendrovei 
padovanoja $200 paskolą, 
taipgi dovanoja jo ir savo 
du šėrus. O “Laisvės” koo
peratyvo Šerus padovanoja 
“Laisvei”.

Širdingai už tai jai dėkui.
Už tuos dovanotus $200 

dabar Petras Tara įrašytas 
į Lietuvių Namo Bendrovės 
Garbės Narių sąrašą.

J. G.

Pirmieji turistai grįžta^ 
susitiksim liepos 16 d.

Gražias, draugiškas turė
jome Pirmajai šių metų tu
ris tų grupei išleistuves. 
Dar linksmesnes turėsime 
sutiktuves, čia. pasveikinsi
me laimingai sugrįžusius: 
Girdėsime jų žodį apie tai, 
ką jie Tarybų Lietuvoje 
matė, ką girdėjo, su kuo su
sipažino, ką iš mūsų arti
mųjų susitiko, nuo ko taip 
mielus sveikinimus atvežė.

Sutiktuvės įvyks už sa
vaitės, sekmadienį, liepos 16 
dieną. Pradžia apie 3 vai. 
Bus ir vaišių, kaip kad bu
vo išleistuvėse. Vaišių vy
riausiu gamintoju bus tos 
profesijos ekspertas aidie- 
tis Aleksandras Velička.

Sutiktuves rengia ir vi
sus kviečia

Aido Choras

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pekinas. — Kinija sako, 

kad JAV karo lėktuvas 
skraidė virš jos Fukien pro
vincijos. Tai jau 156-tą kar
tą JAV lėktuvai paneigė 
Kinijos teritorijos nepri
klausomybę.

Genoa, Italija. Pradė
jo darbą nutiesimui naftos 
vamzdžiu iš Genoa uosto i 
vakarų Vokietiją. Vamz
džiai bus 625 mylių ilgio. 
Darbą baigs 1963 m. Jais 
galės per metus perleisti 
18,000,000 tonų aliejaus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasirašė 
bilių nutiesimui 41,000 my
lių naujų vieškelių. Federa
linė vyriausybė per 10 me
tų tiems reikalams skirs 
apie 37 bilijonus dolerių.

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga prisiuntė Jung
tinėms Valstijoms linkėji
mus proga mūsų šalies ne
priklausomybės paskelbimo, 
kuri buvo paskelbta prieš 
185 metus.

Hyannis Port, Mass. — 
Prezidentas Kenedis padė
kojo Tarybų Sąjungos val
džiai už linkėjimus proga 
JAV nepriklaus o m y b ė s 
šventės.

Bagdadas. — Irako vy
riausybė pareiškė, kad an
glų imperialistai .atliko tiro
nišką pasikėsinimą prieš 
Iraka. c

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

atominio karo, no tik mums 
amerikiečiams, bet ir visam 
pasauliui gadina nervus.

Kaip niekados pirmiau šian
dien taikos jėgos turi sutelk
tomis pastangomis užstoti ke
lią naujo karo kurstymui!

Britai pasimokė iš Belgų. 
Šitie, kaip žinia, neva paleido 
iš rankų didžiulį Kongą, o 
paskui vėl susikraustė ii- visą 
nelaimingą kraštą paskandino 
karo liepsnoje. Dabar anglai 
irgi vieną dieną neva pasi
traukė iš mažyčio, bet žiba
lu labai turtingo Azijos kam
pelio, Kuwait vadinamo, o ki
tą dieną vėl su visais ginklais 
atgal susikraustė. Plėšikai 
plėšikais ir pasilieka. Pasi
teisinimų jiems užtenka.

• J

Aną dieną v:ena menševikų 
gazieta pareiškė, kad jokios 
ekskursijos- į Lietuvą šiemet 
nebuvo ir nebus. Na, o šian
dien pat gana skaitlinga ame
rikiečiu lietuvių grupė vieši 
Lietuvoje.

O štai vienas ir naujas men
ševikų planas dar kartą, ir, 
be abejo, jau “paskutinį,” 
susidoroti su “visa komunistų 
imperija.” Girdi, mūsų galin
goji kapitalistinė Amerika tu
ri paskelbti ekonominį boiko
tą ne tik 'Tarybų Sąjungai, 
bet visam socialistiniam pa
sauliui. Ir tos “visos komu
nistų imperijos ūkiui,” bus, 
kaip beregint, kaput!

Visa bėda su šita kvailyste 
yra tik tame, kad ji labai, la
bai pavėluota. Mūsų menševi
kai nebeatsimena arba'pamir
šo, kad tuojau po didžiosios 
Spalio revoliucijos toks boiko
tas buvo paskelbtas ir per ke
letą met ų energingai veda
mas. O kas iš to išėjo ? Ogi 
niekas, absoliutiškai niekas. 
Tai ką jau bekalbėti šiandien, 
kai socialistinės šalys jam se
niai tvirčiausiai stovi ant savo 
locnų > ekonominių kojų !

Paieškojimas
Ieškau savo pusbrolio ir pusse

seres Juozo Vaičiūno ir Elenos Vai- 
čiūnąitės (gal dabar po kita pa
varde). Jų jauniausias brolis . Ka
zimieras žuvo II pasauliniame ka
re. Jų motina (mano tetulė) Vai- 
čiūnienė-Parnavaitė Pranė. . I Ame
riką ji išvyko prieš I-ąjį karą. Ji 
jau yra mirus. Labai norėčiau susi
rašinėti su jbs vaikais. Mano ad
resas: •Parnayas Gintautas, s. Ani
ceto, Anykščių miestas,' J. Biliūno 
g-vė, nr. 6, Lithuania, USSR.

Suiingome, ar kas?..
Praėjo Liepos Ketvirto

sios šventės. Praėjo ir mū
sų didysis piknikas Brock- 
tone. O tai buvo gražus 
piknikas! Žmonės ten ir pa
šoko' ir pauliavojo.

Sutikau daug mūsų vei
kėjų, veteranų. Sutikau 
piknike net ir p. Tuinylą 
iš Kanados, kuris šiuo- me
tu, sakoma, turįs didžiulę 
tabako farmą. Jis buvo at
vykęs su pp. Aleknais iš 
South Bostono.

Kalbėjausi su daugeliu 
mūsų mielų d r a u g ų ir 
draugių. Deja, patys veik
liausieji mūsų veikėjai buvo 
labai užimti visokiais dar
bais - darbeliais. Mat, pik
nikas yra toks dalykas, ku
riame visi geri veiklūs bi
čiuliai nori padaryti juo 
daugiau pelno laikraščiui 
“Laisvei.” Vieni tau siūlo 
toki bilietėlį, kiti—kitokį. 
Kiekvienas ir kiekviena sa
ko:

—Atsiminkite, kad viskas 
eis “Laisvės” naudai.

Įdomu, kad šiame pikni
ke buvo atvykę ir trys au
tobusai: iš South Bostono, 
iš Nashua ir Lowellio, iš 
Lawrencaus ir Haverhillio.

Mačiau daug naujų auto
mobilių. Net ir gydytojas 
J. Repšys įsigijo naują ma
šiną. Tokią puikią, tokią 
m audrią.

Programa buvo trumpa. 
Pirmininkavo J. Petrus.

-  r-~ -    ~ —

J Siurba rašo iš 
Druskininkų

(Laiškas rašytas
J. Gašlūnui)

1961 m. birž. 28 d.
Šiandien popiet atvyko

me į Druskininkus. Labai 
graži vieta. Liepos 1 d. 
vyksime į Kauną ir ten iš- 

j būsime iki liepos 5 d.
Atrodo, viskas gerai se

kasi.
Kol kas dai‘" tik keletą 

žymių darbuotojų sutiko
me. Visi buvo užimti posė
džiais ir kitais reikalais.

Oras geras.
Jūs jau veikiausia žinote, 

kad Wm. Stepon (Stepon-1 
kevičius iš Detroito) mirė 
Maskvoje. Jis pirmiau sir
go, turėjo opas skrandyje. 
Kelionėje jos trūko ir jis 
labai kraujavo. Mes paliko
me jį Maskvos ligoninėje ir 
trečią dieną gavome pra
nešimą, kad jis ten mirė.

Pasimačiau su broliu, gy
venančiu Kaune, su jo žmo
na ir trimis kito brolio vai
kais Vytautu, Adolfu ir
Anecetu. Pasitiko jie mane 
Vilniuje.

Dabar su mumis važinėja 
istorikas J. Jurginis ir pora
kitų. .alaus tiesiai iš bačkutės.

Rašau šį , laiškutį ant Pasinaudokite tyru vasaros 
greitųjų, nes visi esame la- oru . Pasimatysime pikni- 
bai užimti kelione. ke.

J. Siurba Kom.

Sekmadienį, Liepos 9-tą d., Greatnecke 
bus linksmas

PIKNIKAS
Jį rengia L.DS 3-čia Apskritis, kuri apima Brooklyn© ir 

New Jersey miestelių LDS kuopas
* * * ■ ■■

Busas iš Brooklyno nuo Lituanica skvero (Union Avė. 
ir Stagg St.) išeis 12;30 vai. popiet. Nesivėlinkite!

J"
Pikniko vieta — 91 Steamboat Road

Kasmočiūtes parke
■ * 

t

Kviečiame svisus linksmai praleisti ląiką. Komisija
ft~ ' U. H-"1 , ■ ■,..........    ,'^M

Koncertinės programos da
lies nebuvo.

Karščio taipgi nebuvo di
delio; ne taip, kaip Niujor
ke, kur tą dieną karštis sie
kė iki 95 laipsnių. Brock- 
tone užteko 88 laipsnių.

Aš pradėjau galvoti apie 
brooklyniečius: kodėl jų ne
buvo šiame piknike? O vi
sa eilė jų žadėjo ten būti!..

Pasirodo, kad mūs u7 v

žmonės truputėlį sutingo, 
nebenori toliau kur nors 
pavažiuoti . O keliai auto
mašinoms tokie geri!..

Daug laisviečių pasimo
kė jo savo metinę prenume
ratą.

Grįžtant namo, Ieva sa
ko:

—Kadaise aš galvojau, 
kad, kuomet mūsų žmonės 
pasens, negalės paremti sa
vo spaudos. Bet šiandien 
žiūriu, jie, mokėdami už 
“Laisvės” p r e n u m eratą, 
prideda po dolerį kitą ir 
laikraščiui aukų...

Tai tiesa!
—Mūsų žmonėms senat

vė nekenkia. Amžius tik 
parodo, kad jie labiau
įvertina spaudą, įvertina 
mūsų judėjimą. Šiame pik
nike, mokėdamiesi ųž “L.” 
prenumeratas, beveik kiek
vienas ir paaukojo laikraš
čiui, kad jis būtų tvirtes
nis. Arti trijų šimtelių su
dėjo jie mūsų laikraščiui ir 
organizacijoms. Dėkoju, la
bai dėkoju jums, mieli 
draugai ir draugės!

Sugrįžęs* klausiu Buknį: 
Buknį:

—O kaip pavyko pobū
vis pas Bekampius, Avalon, 
N. J.?

—Iš niujorkiečių buvome 
tik trys, — gaunu atsaky
mą, — Jurgis Warescnas, 
maspethietė Černiauskienė 
ir aš. Bet pobūvis buvo 
įdomus. 1

Vadinasi, per šventes 
niujorkiečiai mažai kur va- 
žiava. Kaip tai išaiškinti? 
Nežinau. B. Mizara

Kviečiame į LDS 
pikniką

DaL kartą primename ir 
užkviečiame visus dalyvau
ti LDS 3-čios apskrities 
piknike sekantį sekmadienį, 
liepos 9, Greatnecke. Netu
rintiem automobilių, komi
tetas pasamdė busą, kuris 
išeis nuo Lituanica aikš
telės Union Avė. ir Stagg 
St., priešais Piliečių klubą. 
Tik malonėkite nesivėlinti, 
nes busas nelauks. Suderė
tas laikas yra 12:30.

Piknikas bus Kasmočiū- 
tės darže, 91 - Steamboat 
Road. Komitetas pasirūpins 
gardžių užkandžių ir šalto

Pranas Žavis jau 
sveiksta

Prieš virš savaitę “Lais
vėje” buvo rašyta, kad at
vykęs Brooklynan iš Beth
lehem, Pa., pas savo dukte
rį, Pranas Zavis ūmai ap
sirgo ir ant greitųjų tapo 
nuvežtas ligoninėn — 
Queens General Hospital. 
Ten jam buvo padaryta 
operacija.

Praėjusį sekmadienį nu
važiavau aplankyt jį, ma
nydamas, kad ligonis dar 
bus silpnas. Nuėjęs į jo 
kambarį, radau jo lovą tuš
čią. Slaugė man pasakė, 
kad Pranas jau vaikščioja 
ir jinai tuoj suras jį. Už mi
nutės slaugė surado Praną 
ir pasakė, kad kas tai nori 
matyt jį. Pranas iš tolo pa
žino mane ir priėjęs pa
spaudė ranką, mal o n i ai 
šypsodamasis.

Paklausus, kaip jaučiasi, 
jis atsakė: “Gerai, — pa
baigoj šios savaitės norė
čiau važiuot namo, tai yra 
pas dukterį Jamaikoj”. Pa
tariau jam nesiskubint iš
eit iš ligoninės, nes Pranui 
dar reikalinga kasdieninė
daktaro priežiūra, ką var
giai galės turėt būdamas 
namie.

Linkiu Pranui greit pa
sveikti.

P. š.

LLD kuopų atstovų 
pirmas pasitarimas
Birželio 29-tą įvyko LLD 

kuopų atstovų pasitarimas. 
Jie buvo nuo vietinių pen
kių kuopų.

Visų kuopų atstovai pa
sisakė už bendrinimą kuo
pų parengimų. Klausimu, 
kokie- parengimai turėtų 

i būti subendrinti, o kokie 
he, nuomonės pasidalino. 
Tūli atstovai į ši klausimą, 
nepasitarę savo kuopos su
sirinkime, atsisakė teigia
mai pasisakyti.

Kitas opus klausimas, tai 
paskirstymas kuopoms pa
rengimų pelno, irgi tapo at
eičiai paliktas.

Susirinkimas praėjo ge
roje nuotaikoje. Visi atsto
vai žadėjo būti pilniau pa
sirengę ateityje šio susirin
kimo iškeltais klausimais 
pasisakyti ir eiti prie tiks
lo, kad subendrinus kuopų 
parengimus.

Dalyvis

Lenox Hill ligoninėje mi
rė rašytojas Kenneth Fea
ring.

^LAISVĖS” PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį y

Liepos 23 July
Prasidės 1-mą valandą dieną

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y

šaunią Dainų Programą Atliks

BROOKLYNO VYRŲ KVARTETAS
Tai grupė žymių talentų iš Aido Choro: 

Jonas Grybas, Alekas Velička, Klemensas Briedis, 
Walter Keršu lis.

Taipgi jau bus grįžę turistai iš Lietuvos ir jie sakys 
kalbas iš įgytų įspūdžių savo kelionėje po Lietuvą.

Iš BROOKLYNO BUSAS EIS Į PIKNIKĄ
Busas išeis 12:30 valandą dieną nuo 

Lituanica Square. Kaina $1.75 į abi pusi 
Prašome iš anksto užsisakyti buse vietą.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 7, 1961

1964-1965 metų Pasauli
nės parodos Komitetas sa
ko, kad jau 46 užsienio ša
lys susitarė turėti savo pa-^ 
viljonus parodoje. C

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

LLD 77 kuopos susirinkimas jvyks 
šeštadieni, Liepos 8 d., 7:30 v. vak.

LDS 115 kuopos susirinkimas at
sibus šeštadienį. Liepos 8 d., 8 vai. 
vakaro.

Šie susirinkimai įvyks aps J. La
kūnus, 316 Third St., Cliffsidėj.

Bus Jurgio Stasiukaičio išleistuvės 
į Lietuvą.

Sekretorė

ELIZABETH, N. J.

LDS 3-osios apskrities, New 
Jersey ir New Yorko srities, pik
nikas įvyks sekmadienį, Liepos-Ju- 
ly 9 d., Stearrfboat Inn, 91 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y.

Šis yra mūsų apskrities metinis 
piknikas. Kviečiame visus atsi
lankyti, iš arti ir iš toliau, links
mai praleisti dieną maloniais pasi
matymais ir pasikalbėjimais.

Lietus ar giedra, piknikas įvyks, 
j nes čia yra daug pastogės. Iš 
Brooklyno busas eis j pikniką nuo 
Lituanica Square 12:30 popiet. Ke
lionė $1.75. Kurie važiuosite trau- 

; kiniu iš Elizabethport stoties iki 
Brooklyno, jsitėmykite, kad traukį 
nis išeis 10:59 ryto. ' ,

Komitetas

OZONE PARK

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 5 dieną. 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Svarbu visiems nariams 
dalyvauti. Šiame susirinkime iš
girsite raportą iš praėjusio pikni
ko, ir pasižiūrėkite j mokesčių kny
gelę, gal jau reikės užsimokėti 
duokles.

Protokolų sekretorius (52-53)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos narių dėmesiui

Dėl priežasties Nepriklausomybės 
Dienos šventes, kuopos susirinki
mas tapo nukeltas iš liepos 4-os 
dienos į antradienį, liepos 11 dieną, 
7.30 vai. vakare, “Laisvės'’ salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Kurių duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (52-53)

BROCKTON, MASS.
Organizacijų susirinkimai

LLD 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, Liepos- 
July- 3 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine- Street, Montell. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Pra-^i 
šome narius kreipti dėmesį į Šį 
susirinkimą ir dalyvauti jame. Pas 
mus yra didelis apsileidimas susi
rinkimų lankymų. Nelankymas su
sirinkimų labai kenkia mūsų veiki
mui. (52-53)

Liet. Darb. Susivienijimo 67 kp. 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
Liepos-July 6 d., Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 7-tą vai. vakare. 
Visi nariai ateikite į susirinkimą ir 
užsimokėkite duokles; nelaukite, 
kad kas ateitų pas jus j namus 
duoklių kolektuoti. (52-53)

Dėl Nepriklausomybės šventės, 
Liet. Taut. Namo Draugovės mė
nesinis susirinkimas yra nukeltas iš 
Liepos 4-tos į Liepos-July 11 dieną.

Geo. Shimaitis (52-53)

“Laisvės’’ piknikas jau čia pat, 
Liepos-July 2 dieną, Ramova Parke, 
Claremont Ave., Montello, Mass. 
Parkas bus atdaras nuo 11 valan
dos ryto iki 11 valandos vakaro. 
Bus daug svečių iš kitų miestų.

G. Shimaitis (52-53)

*




