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KRISLAI
Atsirado ir lietaus.
Petras Mikutaitis.
Chruščiovo žodis.
Apie tą palaidą mergą.

Rašo R. Mizara
Liepos Ketvirtąją mūsų 

lies žmonės visaip minės, 
minės iškilmingai.

Naujosios Anglijos Ii

ša- 
bet

mybės paskelbimo sukaktį 
švęs didžiuliame piknike 
Brocktone.

Prašome, raginame visus 
geros valios žmones ten daly
vauti.

Man neatrodo, kad preziden
to Kenedžio kalbos, sakytos 
Vakarų Vokietijoje ir Vaka
riniame Berlyne, pasitarnaus 
taikos išlaikymo reikalui.

Prez. Kenedžio lankymasis 
paaštrino šaltąjį karą

Maskva. — Pranešimuose ' už įžeidimą Rytų Vokieti- 
iš Berlyno tarybinė žinių įjos, žinių agentūra taipgi 
agentūra TASS plačiai at- primena, kad Vakarų Ber
žynai tą faktą, jog prezi- lyno laikymas dalimi Vaka- 
dento Kenedžio pribuvimas rų Vokietijos paneigia ir 
į Vakarų Berlyną ir jo ten sulaužo tarptautines sutar- 
pasakytos kalbos labai pa- tis.
aštrino šaltojo, karo įtam- To]iau Tarybing spauda

1 * •v V * labai | cj j e n ragčiai “Pravda” ir
v. i i • v• i i Izvestij a”) nurodo, kad vansistus, kūne susilę dar-, Jezidento keliongs j 

buoiasi, kad tarp Jungtinių i ,
Valstijų ir Tarybų Sąjun- Vakarų _ Vokietiją .tikslas 
gos kiltų ginkluotas kon- Yra aprūpinti vokiečių mili- 
fliktas. V tarines jėgas atominiais

TASS smerkia prezidentą : ginklais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
BERLYNAS. — Birželio buvo oficialiai ir formaliai 

30 d. įvyko didžiulis mitin-! įvesdintas popiežiumi ir ap- 
gas aižymejimui ___
Vokietijos komunistų vado 
Walter Ulbricht 70-to gim-j 
tadienio. Dalyvavo Tarybų; 
Sąjungos premjeras' 
Chruščiovas ii’ kitų socia
listinių šalių vadai. Mano
ma, kad tarp jų bus pasita
rimas įvairiais klausimais.

Chruščiovo pasitikim a s 
buvo labai didelis. Apskai
toma, kad jame dalyvavo

Prancūzai abejoja Kenedžio 
militariniais pažadais

Ieva rašė, kad pavasaris 
Lietuvoje buvo labai sausas. 
Kolūkiečiai bėdavoja, kad 
sausra gali pakenkti derliui. 
Tfčiau: | VILNIUS, VI. 22. (EL-

_ “Birželio~16 d., kai mes nu-> ta) — šiandien į Tarybų
i svečiai iš

Viešnios iš Jungi. Valstijų 
Tarybų Lietuvoje

v.., ----------------- įny. — oičuiuic
vykome j Druskininkus daly- | Lietuva atvyko 
vauti CiurĮjomo muziejau, užjūrio_jAV lietuvių gru- 
smarku, lietus. Tai pirma, lie- Pe. Ją daugiausia sudaro 
tus. kuri šiemet būdama Ue. bostoniečiai. Tai —žinomos * - TT- A T T 1 • l • V • •
tuvoje mačiau...” t

Lijo ir Vilniuje, ir Žemaiti
joje. Vadinasi, žemė pagirdy
ta ir ji žada duoti gausų der
lių.

Birželio 21 d. Vilniuje stai
ga mirė Petras Mikutaitis, su
laukęs 57 metų amžiaus. Jis 
buvo Vilniaus universiteto do
centas.

Gimęs Skirsnemuniškių kai
me, 1928 metais jis baigė 
Jurbarko gimnaziją ir įstojo 
į Kauno universitetą. 1938 
metais jį baigė, parašęs dip
lominį darbą “J. Janonio gy
venimas ir kūryba.”

Man tuomet teko su P. Mi- 
kutaičiu susirašinėti. Rašyda
mas diplominį darbą, jis pra
šė manęs, jei turiu, duoti apie 
Janonį duomenų.

Turėjau apie Janonį para
šęs referatą ir jį Mikutaičiui 
fMomet pasiunčiau, bet nema
nau, kad jame daug ką jis 
surado naujesnio. Patariau 
jam parašyti Juliaus Janonio 
motinai, tuomet gyvenusiai 
Baltimorėje, kad jinai suteik
tų žinių apie savo sūnų.

Susitikau su P. Mikutaičiu 
1959 metais, viešėdamas Lie
tuvoje.

Velionio palaikai buvo pa
laidoti birželio 23 d. Antakal
nio kapinėse.

JAV lietuvių pažangios vei
kėjos Marytė Kvietkauskie- 
nė ir Elena Tamašauskienė, 
Pranas Kvietkauskas, Ve
ronika Kvietkienė, Petronė
lė Žukauskienė, Barbora 
Macikaitė ir Liusė Mockai-

Amerikietį leidžia per 
kritikos šerengą

Akrą. — Čionai lankosi 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės sekretoriaus pagalbi
ninkas Williams. Jo parei
ga valdžioje yra rūpintis 
Afrikos reikalais. Bet čio
nai, Ganos sostinėje, jis 
susilaukia smarkiau sios 
kritikos. Afrikiečiai jam 
sako: O kodėl jūs taip žvė
riškai traktuojate savo 
juoduos ius žmones ? Jie 
taipgi smerkia Jungtines 
Valstijas, kad jos nekovoja 
prieš Pietų Afriką, kur 
viešpatauja baltųjų teroras 
prieš juoduosius gyvento
jus.

Visi 
kąs-

tienė iš Bridžporto. 
jie, ieškodami duonos 
nio, prieš t keliasdešimt me
tų paliko tėvų žemę.

Vilniaus aerouoste bran
gius svečius sutiko Lietu
vos TSR Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio 
šalimis, draugijos pirminin
kas L. Kapočius ir kiti 
draugijos darbuotojai, vi
suomenės atstovai.

Draudžia studentams 
vykti į Kubą

Washingtonas. — Keletas 
desėtkų Amerikos studen
tų, kurie šiuo tarpu lankosi 
Europoje, norėtų aplankyti 
Kubą. Bet jie gavo Vals
tybės departamento perser
gėjimą, kad toks jų žvgis 
būtų nelegalus ir baudžia
mas. Studentai stebisi, ko
dėl mūsų valdžia bijo juos 
leisti pamatyti Kubą.

Rytinės. karūnavo tas. Nuo labai se
nų laikų pirmu kartu cere
monijos įvyko šv. Petro 
bažnyčios aikštėje po atvi
ru dangumi ir tęsėsi pus
trečios valandos. Ceremoni
jose dalyvavo daug atstovų 
iš įvairių kraštų.

Maskva. — Popiežius Po
vilas VI prisiuntė laišką 
premjerui Chruščiovui, pa-

pusę milijono vokiečių, ku-1 dėkodamas uz sveikinimą, 
rie entuziastingai svečią1 kurį Chrušęiovas pasiuntė 
sveikino.

MASKVA. —Baigėsi Pa- 
kongreso posėdžiai. Pasku- 

,saulinio moterų taikos 
tinėje sesijoje tapo priim
ta ugninga deklaracija už

jam, kai jis buvo išrinktas 
popiežiumi. Laiške popie
žius pasisako kovosiąs už 
taikos išlaikymą pasaulyje.

Pekinas. — Nežiūrint la
bai įtemptų santykių tarp

taiką. Moterys pasižada vi- j Tarybų Sąjungos ir Kini
jos, Kinijos Komuni s t ų 
partija siunčia delegaciją į 
Maskvos konferenciją, ku
ri turi prasidėti ateinantį 
penktadienį.

somis išgalėmis darbuotis,1 
kad neįvyktų karas. Jos pa
sisako už visuotinį nusi
ginklavimą ir reikalauja, 
kad būtų tuojau uždraus
ti visokie atominių ginklų 
bandymai.

Bet prieš šią deklaraciją 
balsavo Kinijos moterų de
legacija. Jai ’deklaracija ne- darbuotojai apleistų T. Są- 
patinka, kad joje nepakan- jungą kaip nepageidauja- 
kamai tvirtai esąs pasmer
kiamas Amerikos imperia
lizmas kaip didžiausias pa
saulinei taikai pavojus.

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia pareikalavo, 
kad 5 Kinijos ambasados

mi.

Saigonas. — Pietiniame 
Vietname dar keturi ame
rikiečiai kareiviai tapo pa
vojingai sužeisti susikirti- i 

dienį kardinolas Montini! me su partizanais.
Roma. —Praėjusį sekma-1

Iš kovos lauko už
negrų laisves

niai, tai jau kitas dalykas. 
Vadinasi, kiti Jungtinių 
Valstijų prezidentai gali ne
siskaityti 
tariniais 
Europai.

Alain

Paryžius. — Nors Pran
cūzijos valdžia ir jos prezi
dentas gen. de Gaulle ofi
cialiai nepadarė jokio atsi
liepimo į prezidento Kene
džio pareiškimus Vakarų 
Vokietijoje, bet jo sudėtais 
pažadais abejonių landasi pavyZ(]žių iš istorijos, 
apsčiai. Tai galima spięs- mes buvome užpulti 
ti is pareiškimo In oimaci-;meįajs 0 Jungtinės 
jos ministerijos atstovo Valstijos atėio mums pa- 
Alam Peyerefi te. Jo nuo- lbon tik 1917 mumg 
mone esanti tokia: Mes ne- . ., _. ,,
abejojame prezidento Ke- Jau felke^ P^aIb^ 1939 
nedžio nuoširdumu, kad jis metais, o ji atėjo tik 11941, 
savo pažadų laikysis, bet ką kada Prancūzija buvo jau 
su jais padarys jojo įpėdi- parblookšta.

su Kenedžio mili- 
pažadais Vakarų

Pevref itte rave

Sako, Vakarai ruošiasi 
atominiam karui

Maskva. — Premjeras 
Chruščiovas pakartojo sa
vo nuomonę, kad Vakarai 
su Jungtinėmis Valstijomis 
priešakyje ruošiasi prie 
atominio karo. Jis pasakė, 
kad nors Tarybų Sąjunga 
deda visas pastangas tai
kiam sugyvenimui,, bet bū
tinai reikia palaikyti gink
luotas jėgas tvirtas, nes ka
ro pavojus tebekabo ant 
žmonijos galvos.

Jis sakė: “Negalima ne-

mavti, kad agresyviškosios 
Vakarų jėgos, kurioms va
dovauja imperia 1 i s t i n i a i 
Jungtinių Valstijų rateliai, 
tebesirengia karui. Visa 
tai verčia mus budėti.”

Washingtonas. -— Jung
tinių Valstijų aukšti parei
gūnai nesitiki pasaulinės ' 
situacijos pasikeitimo, jei
gu kiniečiai* pasidarytų ir 
turėtų atominę bombą.

“Yra žmonių, kurie įrodi
nėja, ' kad moteris—kitokios 
prigimties būtybe*, negu vy- 
ras, ir ji .turinti užimti kito
kią, pavaldžią padėtį visuo
menėje. Šiuos teigimus pa
neigia moters padėtis Tarybų 
Sąjungoje. Ypač ryškiai įro
do Tarybų Sąjungoje esančią 
tikrą vyrų ir moterų lygybę 
tai, kad jūsų salėje yra did
vyriškoji žvaigždžių dangaus 
užkariautoja Valentina Tereš- 
kova. Ji atsidūrė jūsų tarpe, 
tiesiogine prasme nusileidusi 
iš kosminių aukštybių...”

Tai žodžiai, paimti iš N. 
Chruščiovo laiško pasauliniam 
moterų kongresui, įvykusiam 
praėjusią savaitę Maskvoje. 
Tai teisingi žodžiai, ir jais 
rlffetų kiekvienas įsisąmonin
ai

Praėjusiame “Laisvės” nu
meryje tilpo Justo Paleckio 
straipsnis, o šiame numery tel
pa Justo V. Paleckio straips
nis. Skaitytojams noriu pri-

Washingtonas. — Pasiro-! ; 
do, kad panelė Christine 
Keeler, dėl kurios sudrebė
jo Anglijos valdžia, pernai 
su savo “bizniu” lankėsi 
Jungtinėse Valstijose ir per 
visą savaitę “bizniavojo.”

minti, kad Justas V. Paleckis 
yra prezidento Paleckio sū
nus. Tai jaunas žurnalistas, 
rodosi, šiemet baigs Vilniaus 
universitetą.

684 jaunuoliai išvyko 
Europon pagyventi
New Yorkas. — Birželio 

27 d. laivu išvyko Europon 
684 jauni amerikiečiai, vai
kinai ir merginos, tarp 16 
ir 18 metų amžiaus. Jie 
pasisklaidys po 19 kraštų ir 
ten pas žmones keletą sa
vaičių pagyvens. Jie nori 
plačiau susipažinti su pa
prastuoju Europos žmonių 
gyvenimu. Neaišku, ar kai 
kurie jų pateks ir į socialis
tinius kraštus.

Ta anglų merga — Christi
ne Keeler,— kurios palaidu
mas sukrėtė Macmillano val
džią, sakoma, taps milijonier- 
ka. Ji rašo spaudai, apie jos 
veiksmus kuriamas filmas; ji 
šiandien populiariausia mote
ris Anglijoje.

Argi visa tai nerodo bai
saus moralio sugedimo toje 
šalyje, kuri ligi šiol buvo 
skaitoma kitiems pavyzdžiu.

Tokie dalykai, aišku, tega
li šakoti ir lapoti tik gendan
čioje visuomeninėje santvar
koje. Tokių dalykų nerasi so
cialistinėse šalysei

DOVANA NIUJORKO 
MIESTUI

Washingtonas. — Federa
linė valdžia nutarė paauko
ti New Yorko miestui $3,- 
185,000 dėl pagerinimo 
transportacijos tarp 
Queens ir Manhattan ap
skričių. Miesto valdžia pa
žadėjo tuos pinigus panau
doti suradimui būdų dėl ge
resnio susisiekimo, o nie
kam kitam.

Taipei. — Žuvo 11 Čiang 
Kai-šeko agentų, kurie ban
dė išsikelti į Kiniją ir ten 
vesti sabotažą.

Washingtonas. — Darbo 
sekretorius Wirtz mano, 
kad negrams bus galima 
parūpinti daugiau darbų 
pramonėje, jeigu darbas pa
didės visoje šalyje ir ne
darbas sumažės.

Albany, N. Y. —Guber
natorius Rockefelleris sa
ko, kad jis paskubins įvai
rius viešų darbų projektus, 
suteikiant daugiau darbo 
negrams. Tokių projektų 
vertė pasieksianti $4,000,- 
000,000.

Washingtonas. — Valdžia 
pripažįsta, kad iš 5,658 
aukštai lavintų žmonių 
įvairiuose federal i n i u o s e 
projektuose, tėra 300 neg
rų.

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Federacijos ir 
CIO prezidentas Meany ra
gina visas vietines unijas ir 
valstijų tarybas suda'ryti 
tarprasines komisijas, ku
rios siektų panaikinti dis
kriminaciją prieš negrus 
darbuose.

Washingtonas. — Penta
gonas praneša, kad jau ta
po panaikinta rasinė segre
gacija visuose šalies milita- 
riniuose rezervuose. Be to, 
valdžia stengiasi paveikti 
įvairias pietines valstijas, 
kad jos panaikintų segre
gaciją savo nacionalinėse 
gvardijose.

Gadsden, Ala. — Čionai 
birželio 27 d. įvyko didžiulė 
negrų demonstracija. Su
areštuota ir įkalinta 52 de
monstrantai.

Gulfport, Miss.—Įžymaus 
negrų kovotojo už negrų 
teises dr. Dunn kabinete ko
kio nors piktadario padėta 
sprogo bomba. Laimė, kad 
nieko kabinete nebuvo.

Smarki kova prieš 
rūkymą Anglijoje

Londonas.—Anglijos val
džia nutarė rimtai vesti 
kova su rūkymu. Šalies 
sveikatos ministerija išlei
do ir paskleidė po visą ša
lį 1,000,000 taransparantų, 
kuriuose nurodomas rūky
mo pavojus žmogaus svei
katai. Taipgi ministerija 
planuoja rūkymui kovą pa
skelbti ir per televiziją.

Dayton, Ohio. — Rasinės 
Lygybės Kongreso suvažia
vime iš pietų atvykę dele
gatai sako, kad dabartinės 
kovos už negrų teises ga
li paimti prievartos ir jė
gos formas. Tai, žinoma, 
priklausys nuo to, kaip į 
tas kovas orientuosis pie
tinių valstijų baltieji.

Trenton, N. J. — Valsti
jos apšvietos komisionie- 
rius įsakė, kad Plainfield 
miestelis turi tuojau integ
ruoti savo mokyklas.

Washingtonas. — Virgi
nijos atstovas Tuck reika
lauja, kad Kongresai išleis
tų įstatymą, kuris draus
tų žmonėms dalyvauti de
monstracijose iš kitos vals
tijos.

Wauseon, Ohio. — Čionai 
automobilio nelaimėje užsi
mušė katalikų kunigas He
ber, tik 31 metų amžiaus. 
Taipgi pavojingai sužeistas 
vienas studentas.

Ir dvasininkai prieš 
tokią politiką

Washingtonas. — Pasiro
do, kad Valstybės departa
mentas gavo aštru protestą 
nuo Amerikos dvasininku 
iš New Yorko ir,Kaliforni
jos. Dvasininkai sako, kad 
Amerikos steigiamos PietL 
niame Vietname taip vadi
namos “apsigynimo bakū
žės” yra niekas daugiau 
kaip koncentracijos stovyk
los. Departamentas gi tei
gia. kad tokios “bakūžės” 
padeda valstiečius sugru
puoti apsigynimui “nuo.ko
munistų.”

Jeruzalis. — žymus ir 
garsus teologas dr. Martin 
Ruber pasirašė prašymą 
prezidentui Kenedžiui, kad 
jis paleistų iš kalėjimo 
mokslininką Morton Sobell, 
kuris buvo nuteistas kartu 
su Rosenbergais.

Judda. — Eina derybos 
tarp Saudi Arabijos ir 
Jungtinių Valstijų dėl su 
darymo oro “apsigynimo” 
sutarties.

Sesija baigėsi suirutėj 
ir pasidalijime

Ženeva. — Dar senosios 
Tautų Lygos sudaryta Tarp
tautinė Darbo Organizacija 
turėjo labai triukšmingą 
konferenciją. Tai buvo 41- 
oji konferencija. Ji baigė
si didžiausioje suir u t ė j e. 
Kadangi konferencija atsi
sakė išmesti laukan Pietų 
Afrikos delegatus, tai 32 
Afrikos ir 5 Azijos šalys iš 
konferencijos pasitraukė. 
Tuomi jos išreiškė protes
tą prieš konferencijos dau
gumą. Ypač Amerikos de
legacija priešinosi pasiūly
mui Pietų Afrikos delega
tus išmesti. r

Povilo VI laiškas 
Lenkijos valdžiai

Varšuva. — Lenkijos ko
munistinė valdžia gavo laiš
ką nuo naujojo Romos ka
talikų bažnyčios popiežiaus 
Povilo VI. Jame popiežius 
prižada darbuotis, kaip ir 
jo pirmtakas Jonas XXIII, 
dėl išlaikymo pasaulinės 
taikos.

Stockholmas. — Švedijos 
valdžia paskyrė komisiją, 
kuriai pavesta ištirti, kaip 
galėjo būti, kad per 15 me
tų jos aukštas pareigūnas 
buvo Tarybų Sąjungos 
“šnipas” ir nebuvo susek
tas.

Pekinas. — Kinija kal
tina, kad Indijos kareiviai 
vėl buvo įsiveržę į Tibeto 
teritoriją.
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Liepos Ketvirtoji
ŠIEMET, KAIP IR praėjusiaisiais metais, kiekvienas 

amerikietis, minėdamas savo šalies nepriklausomybės su
kaktį—Liepos Ketvirtąją—prisimins, kad reikia kovoti 
už taikos pasaulyje išlaikymą.

Reikia sulaikyti branduolinių bombų bandymus; rei
kia valstybėms eiti prie nusiginklavimo; reikia daryti 
visa, kad nebūtų karo, kad gyvuotų taika. Tik taikoje 
žmonija bus soti ir laiminga.

Šiemet Liepos Ketvirtąją prieš mūsų visų akis stovi 
kita problema, kuri per šimtą metų buvo “pamiršta”: 
negrų laisves ir pilietinių teisių gynimas.

Niekad Jungtinėse Valstijose nebuvo tokio didelio 
negrų judėjimo už savo pilietines teises ir laisves, kaip 
šiemet.

Milijonai negrų pasiryžo išsilaisvinti—būti lygiais pilie
čiais su visais. Vyksta mlžiniškos demonstracijos, vyksta 
kovos miestų gatvėse. Kol kas tos kovos yra daugiau ma
žiau pasyvios, bet jos gali išsivystyti į atkaklias, aštrias 
kovas ir susirėmimus, jei nebus negrų reikalavimai pa
tenkinti. Dvidešimt milijonų negrų visuomet negyvens 
tokiame pažeminime ir priespaudoje, kaip ligi šol gyve
no.

To negalme pamiršti! To neturime pamiršti!

Guberna toriu i Rockef eller iui
GUBERNATORIUS Nelsonas Rockefelleris mėgsta 

dažnai pakedenti prezidentą Kenedį dėl to, kad jis ne
užtenkamai rūpinasi negrų reikalais, kad jis ir jo val
džia neužtenkamai kovoja dėl suteikimo negrams lygių 
pilietinių teisių ir laisvių.

Bet štai, aną dieną Niujorko negrų vadovai pasakė: 
pirmiau negu gubernatorius kntikuos. kitus, -jis Turėtų 
“išvalyti savo kiemą.” Kitais žodžiais: negrai pareiš
kia, kad Niujorko valstijiniuose ir miestavuose postuo
se maža įsileidžiama negrų. Iš viso tik 27 negrai šian
dien užima svarbesnes Niujorko valstijoje valdines vie
tas.

Pastaba gubernatoriui nemaloni, bet ji teisinga!

Tarptautiniame motery 
kongrese Maskvoje

“NESUSIPRATIMAS,” kurį kinietės delegatės pa
darė Tarptautiniame moterų kongrese Maskvoje, atkrei
pė didžiulį dėmesį į patį kongresą viso pasaulio. Kon
gresas, kaip žinia, įvyko praėjusią savaitę, ir jame da
lyvavo apie pusantro tūkstančio moterų iš daugelio pa
saulio kraštų.

Indijos delegacijos vadovė Aruna Asaf savo kal
boje palietė ginkluotąjį konfliktą, įvykusį tarp Indijos 
ir Kinijos dėl rubežiaus. Kinijos delegacijos vadovė 
Kuo Dien pasiryžo jai atsakyti. Bet Kongreso pirmi
ninkė, Anglijos delegatė d-rė Joan Carrit, pareiškė, kad 
kinų delegatė ne vietoj balso reikalauja. Tačiau kinietė 
užsispyrė kalbėti tada, kada ji nori, o ne kada jai leis 
sesijos pirmininkė. Na, ir iškilo trukšmelis. Sesija bu
vo uždaryta.

Tokių momentų, kaip šis, visuose didesniuose suva
žiavimuose pasitaiko. Tai nieko baisaus. Tai tik parodo, 
kad šis moterų kongresas nebuvo iš anksto kažkieno 
sukirptas ;tai parodo, kad jame dalyvauja visokių nuo
monių moterų, sugebančių savo pažiūras, savo įsitikini
mus ginti bet kada ir bet kur.

Kongrese dalyvavo daug įžymių iš įvairių pasaulio 
šalių moterų. Jų tarpe buvo Dolores Ibarruri—La Pa- 
sionaria, įžymi Ispanijos kovotoja; buvo Rytų Vokie
tijos vadovo Ulbrichto žmona; dalyvavo Prancūzijos 
Komunistų partijos generalinio sekretoriaus Torezo žmo
na—Jeanette Vermeersch, veikėja, kovotoja. Dalyvavo 
delegate ir Chruščiovienė. Ir ji priminė amerikiečių 
delegacijos narėms: Būtų gera, jei čia su mumis da
lyvautų ir prezidento Kenedžio žmona; taikos išlaiky
mas—visų reikalas.

Kongresą sušaukė Moterų Tarptautinė Demokra
tinė Federacija, šiuos žodžius rašant, dar neturime 
Kongreso nutarimu. Kai mes juos gausime, paskelbsime.

Mokytojai įspėja
NIUJORKO MIESTO mokytojų-unijistų vadovai 

sako, jei miesto valdžia nepakels jiems algų, tai š. m. 
rugsėjo mėnesio pradžioje miesto mokyklos neatsidarys, 
nes mokytojai streikuos.

SAKO, KORĖJIEČIAI 
PALAIKO KINUS

Iš Hong Kongo praneša, 
kad pasirodė Kinijos ir 
Šiaurinės Korėjos komunis
tų bendras pareiškimas. Ja
me sakoma, kad korėjiečiai 

'-pilnai sutinka su kiniečių

pozicija, kuri, kaip žinia, 
yra kritiška' link Tarybų 
Sąjungos nusistatymo. Pa
reiškiu! e aštriausiai pa
smerkiamas Jungtinių 
Valstijų imperializmas. Jis 
laikomas didžiausiu žmoni
jos ir taikos priešu.

Kas ką rašo ir sako Kelias, nužymėtas Lenino

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50
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KĄ PASAKOJO JONAS 
BALYS?

Š. m. gegužės mėnesio 
gale St. Louis (Mo.) mies
te įvyko JAV lietuvių- tau- 
tininkų-smetonininkų suva
žiavimas, kurį jie vadino 
“kongresu”. Menkutis jis 
buvo, bet kitokio nieks ir 
nesitikėjo matyti. Na, ten 
buvo pasakyta ir kalbų, 
kurių tūlas jų laikraštis iš
spausdino.

Išspausdino tautininkai 
ir dr. J. Balio, savo dvasios 
vado kalbą (š. m. birželio 
23 d.) “Dirvoje”).

Ką gi jis pasakė? Pasa
kė jis tai, kad, girdi, smeto- 
nininkai turį viską daryti, 
“kad lietuvių neištiktų he
titų, etruskų, jotvingių ar 
senprūsių likimas”. Bet ką 
gi reiškia “viską”? Ligi 
šiol tautininkai-sme t o n i- 
ninkai, — išvien su menše
vikais ir klerikalais,— “gel
bėdami lietuvių tautą”, ją 
šmeižė, žemino, kiek beįma
nydami. Nejaugi J. Balys 
mano, kad su tokiu receptu 
jis lietuvių tautą išgelbės?..

Kaipgi J. Balys žiūri į 
lietuvių tautą? Kokį 
tikėjimą jis ja turi? 
štai kokį:

Turime suprasti, kad 
kas bus baigta, jei per 
nančius 20-30- metų tėvynėje 
lietuviškai kalbančių ir lietu
viais besivadinančių pasiliks 
mažiau, kaip pusė visų gyven
tojų. . .

Tokią pažiūrą į lietuvių 
tautą J. Balys turi! Kokiu 
būdu per 20-30 metų Lietu
voj e ’p'aįilik^l ■‘/-mažią.u,, $<ąip 
pusė visų gyventojų?” Aiš
ku, jis įrodytų — “rusų 
daug privažiuos”. Na, o jei 
ir privažiuotų, tai ką* ar 
jie lietuvius rusais padary
tų? Kokia nesąmonė!

Girdi, Lietuvoje ir viso
je Tarybų Sąjungoje, viso
se respublikose, mokyklose 
yra dėstoma rusų kalba. 
Ar tai bloga? Ar pats J. 
Balys nesidžiaugia mokąs 
rusų kalbą? Daugelis tų pa
čių smetonininkų (dipukų), 
atvykusių į JAV džiaugėsi, 
kad kadaise mokėsi rusų 
kalbos; čia atvykę, jie mo
kyklose tą kalbą dėsto ir 
lengvesnį kąsnį duonos tuo 
būdu užsidirba. Juk J. Ba
liui yra žinoma visa eilė 
buvusių generolų ir net mi
nistrų, kurie šiandien dės
to rusų kalbą JAV mokyk
lose. Ir jie tuo didžiuojasi.

Kitų kalbų mokėjimas- 
pažinimas yra palaima 
kiekvienam žmogui. Ir jei
gu lietuvis Lietuvoje iš
moks rusų kalbą, tai jis 
bus mokytesnis ir naudin
gesnis sau ir savo kraštui. 
O lietuvių kalba Lietuvoje 
kaip yra, taip ir bus pa
grindinė valstybinė kalba. 
Tai žino kiekvienas, kas 
nori žinoti ir suprasti.

J. Balys priešingas tam, 
kad į JAV atvyktų iš Ta
rybų Lietuvos “koks an
samblis”, kadangi jis “pa
šoktų tarybinį liaudies šo
kį “Kolūkio pirmininkas”...

Na, o kai dėl vykimo į 
Tarybų Lietuvą: “Kas turi 
daug pinigų ir nori patirti 
nemaža nusivylimo, tegul 
daro ekskursijas į Lietu
vą... Tačiau žinomesni 
asmenys, žurnalistai ir ra
šytojai, organizacijų veikė

jai, turėtų nuo tokių kelio
nių susilaikyti.”

Kodėl jie turėtų susilai
kyti nuo keliavimo į Lietu
vą? Todėl, girdi, kad “jie 
arba bus išprievartauti, ar
ba tųiės daugiau mažiau 
įsipareigoti, kad pasitar
nautų sovietinei propagam 

dai ir Lietuvoje, ir užsie
nyje...”

Taip kalba “patriotas” J. 
Balys, kuriąm, rūpi, kad lie
tuviai po.20-30 metų nenu
eitų keliais hetitų ir etrus
kų!..Juk čia aiškiai paro
doma, kad J. Balys nepasi
tiki net savo plauko žurna
listais ir rašytojais — jie 
galį būti išprievartauti! 
Jeigu taip, tai jokie, po 
velniais, jau ten tautininkų 
žurnalistai ir rašytojai!

Nusivylęs J. Balys. Jis 
priešingas bet kokiems kul
tūriniams ryšiams su lietu
vių tauta, su Tarybų Lietu
va, su mūsų tėvų žeme. Jis, 
matyt, pasirengęs eiti pas
kui hetitus ir etruskus. Ir 
tegu sau eina! O lietuviš
koji patriotinė visuomenė 
JAV ir kitur užsienyje, ne
kreipdama dėmesio į tokius 
J. Balius, vis atkakliau dar
buosis, kad tarp mūs ir mū
sų tėvų žemės, lietuvių tau
tos, tvirtėtų kultūrinis ry
šis, kad tai padėtų mums 
čia ilgiau išlaikyti lietuviš
ką žodį, ir gražiąsias lietu
viškas tradicijas.

Tautininkai, jūs esate ak
li lietuvių tautos priešai!

PAPROCKUI MOTERYS 
KARŠIA KAILĮ

Tame pačiame tautinin
kų ’’kongrese” tautininkai 
išstatė iš kaž kur ištraukę 
tūlą gydytoją Paprocką. 
Na, šis juos ir gydė!.. Jis 
taip pat rėkė prieš vykimą 
į Lietuvą, prieš kultūri
nius ryšius su mūsų tauta. 
Nenorime su tuo • “didvy
riu’’ peštis. Tegu jį pape- 
šioja Brooklyno ’ “Vienybė”, 
kuri, matyt, Su juo turi ge
resnių pažinčių.' '1

Š. m.’birželio 21 d. “Vie
nybėje” tilpo specialus V. 
Paprockui pritaikytas re
ceptas. Ir štai, kas ten pa
sakyta:

Kokią nuomonę Paprockas. 
apie ryšius su ' tėvyne beturė
tų, tai yra jo asmeniška nuo
monė, ir jis turi teisę ją pa
reikšti. Tik savotiškai įdomi 
yra jo siūloma formulė pagy
dyti lietuvišką visuomenę, ser
gančią, anot jo, patriotinio 
entuziazmo ir budrumo stoka. 
Labiausiai, žinoma, jisai kal
tina mūsų vadovaujačias in
stitucijas, kad jos “konkrečiai 
vengia pasisakyti, nuo kokių 
asmenų ar laikraščių susipra
tusi lietuvių visuomenė turi 
atsiriboti“ (kabutėse esantie
ji žodžiai paimti iš Paprocko 
pranešimo).

Todėl Paprockas tame pra
nešime ir pradeda minėti to
kius “asmenis“ ir “laikraš
čius“. Ir taip ilgoje “mūsų 
santykių su okupantu raidos“ 
apžvalgoje jisai išmini visą 
eilę asmenų. Pradėdamas šal
čiumi, jisai mini S. Narkeliū- 
naitę ir V. Tysliavienę, kurios 
apsilankiusios Lietuvoje, atsi-1 Rusijos valdines statistikos 
vn71i«in« filmu innc vnrl onėinc I f vi 1 Ičl 1 m Q i Q tiiniun nomcifvcvežusios filmų, juos rodančios 
ir viešai ‘‘pasisako už bolševi
kų pasiūlytą bendradarbiavi
mą”;

Gerbiamas Paprockas apsi
rinka, kai jisai tvirtina, kad 
jodvi pasisako už “bolševikų 
siūlomą bendradarbiavimą”, 
nes nei viena, nei antra šito 
niekur nei raštu nei žodžiu 
nėra pareiškusios.

Jeigu jų apsilankymą Lie
tuvoje Paprockas laiko “bol- 
vikų pasiūlytu bendradarbia
vimu”, tai tada to “bendra
darbiavimo” pradininkų jisai 
turėtų ieškoti ne Vienybės, 
bet savo nuosavoje pastogėje. 
Jei jisai visuomenei siūlo at
siriboti nuo tokių asmenų, tai 
pirmiausia jisai pats turėtų 
nuo tokių atsiriboti, o tai jam 
reikštų atsiriboti nuo savo pa
ties žmonos. Ar Paprockas 
pats pradės vykdyti tai, ką 
jis siūlo kitiems? Jei žodžiai 
ųžcjega, tai pavyzdžiai pa
traukia.

<- <
Pasirodo, kad Birutė Pa- 

rbckienė, būdama 1960 me-

(Laiškas “Laisvei” iš 
Lietuvos)

Ar teko girdėti, kokio au- : 
toriaus i !knygos labiausiai . 
paplitusios mūsų ankštaja
me pasaulyje? Sakysite — ! 
Šekspyro, Balzako, o gal 1 
Mark Tveno? Deja. Pa- 
sklaidykim ' Suvi e n y t ų j ų 
Nacijų Organizacijos U C U
(Jungtinių Tautų leidžia- 
m ą žurnalą “UNESCO 
kurjeris” (“The UNESCO 
Courier”). O jis bešališkai 
konstatuoja: “Leninas, kaip 
ir anksčiau, 1961 metais 
lieka populiariausiu auto
rium verstinėje literatūro
je.” Čia pat skaičiai iš
sklaido bet kokias abejones Į 
—Lenino kūriniai verčiami 
į kitas kalbas 2-3 kartus 
daugiau, negu bet kurio 
žymiausio senųjų ar naujų
jų laikų romanisto. Tai — 
įžymus faktas. Juk Lenino Į 
kūriniai — kertinis akmuo 
naujojo pasaulio statyboje, 
dinamitas — senajam. Pir
ma ateidavo Markso, Leni
no raštai. Paskui ateidavo 
revoliucija. Pavyzdžių — 
daug. Nuo Rusijos iki Ku
bos.

■ Tai tokios mintys iškyla, 
kai perskaitai “UNESCO 
kujerio” pranešimą.. Bet 
šis nepaprastas Lenino kū-> 
rinių paplitimas iššaukia ir 
kitą klausimą — ką rašė

Leninas apie Lietuvą
Štai dvidešimtas Vladi

miro Lenino raštų tomas. 
Trisdešimtas - trisdešimt 
pirmas puslapis.

“Todėl sunku susilaikyti 
n e. nų s.i šypso jus,, skaitąnt, 
kaip mūsų pui kio j i R o z a 
Liuk s e m b u r g su visiškai 
rimta išvaizda ir “grynai 
m a r k s i s t iškaiš”; žodžiais 
stengiasi įrodyti, kad auto
nomijos 
būti taikomas vien tik Len
kijai, tik kaip išimtis! Su-

reikalavimas gali įvairiausius klausimus, Le-
ninas neretai pateikia pa
vyzdžių iš Lietuvos.. Štai

prantama, čia nėra nė lašo fa,rsus .veikalas “Kapi-
“parapijinio” patriotizmo,- 
čia vien tik “dalykiniai” 
sumetim ai... pavyzdžiui, 
liečiantieji Lietuvą.

Roza Liuksemburg ima 
keturias gubernijas: Vil
niaus, Kauno, Gardino ir 
Suvalkų, įtikinėdama skai
tytojus (ir pačią save), kad 
jose “daugiausia” gyvena 
lietuviai, ir, sujungdama 
drauge tų gubernijų gy
ventojus, ji gauna lietuvių 
procentą — 23% visų gy
ventojų, o jeigu prie lietu
vių būtų prijunti žemaičiai, 
tai 31% gyventojų — ma
žiau kaip trečdalis. Supran
tama, išvada gaunama to
kia, kad mintis apie Lietu
vos autonomiją esanti “sa
vivališka ir dirbtinė.”

Skaitytojas, susipažinęs 
su visiems žinomais mūsų 

trūkumais, tuojau pamatys 
Rozos Liuksemburg klaidą. 
Kam reikėjo imti Gardino 
guberniją, kurioje lietuviai 

tais Vilniuje, filmavo Ge
gužės Pirmosios paradą, ir 
tą filmą parsivežusi į Ame
riką, demonstravo >— dipu
kams ir aišku, savo vyrui. 
Dar daugiau, sako “Vieny
bės” moterys, Paprockienė 
buvo ir Trakuose, ir žino
te, kas ją ten vežė? Ogi 
“vienas jos buvusių kolegų 
iš studentavimo laikų, da
bar aukštas kompartijos 
pareigūnas...”

Ot, jei norite!..
Visa tai tasai tautininkų- 

smetonininkų “veikėjas” ži
no. Bet jis, kaip koks kle
bonas, sako: klausykite, ką 
aš sakau, bet nedarykite, 
ką aš darau!

Gerai, kad “Vienybes’’ 
moterys -pakaršė, jam.. kai Ii!

sudaro tik 0.2%, dvi dešim
tąsias procento? Kam rei
kėjo imti visą Vilniaus gu
berniją, o ne vien tik Tra
kų apskritį, kur lietuviai 
sudaro gyventojų daugu
mą? Kam reikėjo imti vi
są Suvalkų guberniją, ta
riant lietuvių skaičių esant 
52% jos gyventojų, o ne 
lietuviškąsias šios guberni
jos apskritis, t. y. 5 apskri
tis iš 7, kuriose lietuviai 
sudaro 72% gyventojų?”

Ši ilgoka citata — iš žino
mo Lenino straipsnio 
“Kritinės pastabos naciona
liniu klausimu.” Jis buvo 
parašytas lygiai prieš pu
sę amžiaus — 1913 metais. 
Šiame straipsnyje Leninas 
nagrinėja kai kuriuos teo
rinius klausimus, ryžtingai 
gina carizmo engiamų tau
tu teises.

Kaip matome, pateiktoje 
ištraukoje Leninas gan ašt
riai ir sarkastiškai polemi
zuoja su įžymia tarptauti
nio darbininkų judėjimo 
veikėja Roza Liuksemburg. 
Žongliruodama carinės sta
tistikos klaidomis, ji įrodi
nėjo, kad lietuviai nesuda
ro nė trečdalio “lietuviškų” 
gubernijų gyventojų skai
čiaus. Leninas nesunkiai 
sugriauna Rozos Liuksem
burg samprotavimų gran
dinę. Pirma—lietuviai gy
vena kompaktiškai. Antra 
—klaidinga šias keturias 
gubernijas sutapatinti su 
Lietuva. Griūva versija 
apie Lenkijos “išskirtinu
mą.” Leninas įrodo, kad 
lietuviai savo gyvenamoje 
teritorijoje.sudaro didžiau
sią. gyventųjų dalį. s ; ?
Lietuva, Vilnius, Kaunas....

Šie žodžiai, dažni Lenino 
raštuose. Nagriri ėdamas

i talizmo išsivystymas Rusi
joje”,. Kalbėdamas apie 
ž e m d irbystės specializavi- 
mą, Leninas pažymi didelį 
pieno gamybos augimą 
Kauno gubernijoje, pramo
ninės sodininkystės — Vil
niaus. Įdomu, kad Lietuvos 
kraštą Leninas priskyrė 
grupei su “kapitalistinės 
žemdirbystės sistemos vy
ravimu.”

Tame pačiame darbe Le
ninas duoda kitą pavyzdį. 
Jis pastebi, kad aplinkinių 
kaimų amatininkai nesuge
bėjo atsispirti “spynų fab
riko Kauno gu b e r n i j o j e 
konkurencijai (Brolių Šmi
tų fabrikas).” Tas pats 
“brolių Šmitų fabrikas” 
šiandien — Greifenbergerio 
vardo fabrikas. Tik gami
na jis ne spynas, o metalo 
apdirbimo stakles. Aukš
čiausio tikslumo. Tarp kit
ko, pagal metalo apdirbi
mo staklių skaičių tūkstan
čiui gyventojų Lietuva jau 
aplenkė visas kapitalistines 
šalis. O vien tik Vilniaus 
pramonė per savaitę dabar 
pagamina daugiau produk
cijos, negu per visus 1913 
metus pagamino. 4 guberni
jų—Vilniaus, Kauno, Gar
dino ir Suvalkų—pramonė.

Vienas žurnalistas paly
gino Lenino raštus su ki
biu dantračiu, besisukančiu 
ne teoriniame ar knyginia
me vakume, o pačiame gy
venimo tirštume. Besisu
kančiu ir užkliudančiu vis
ką savo kelyje. Palietė jis 
ir Lietuvą. Juk tai didelis 
šuolis: spynos — sudėtin
giausios staklės. Tai visos 
Lietuvos šuolis. Ir atspy- 
riu jam buvo — 39 Lenino 
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raštų tomai. 10,000 pusią" 
pių — 10,000 atsakymų,^ 
klausimą: “kaip žengti 
pirmyn?”
Leninas pasirašė šį dekretą:

“Rusijos Tarybinė Vy
riausybė pripažįsta Lietu
vos Tarybų Respublikos ne
priklausomybę. Aukščiau
sia Lietuvos valdžia Rusi
jos Tarybinė Vyriausybė 
pripažįsta Lietuvos Tarybų 
valdžią, o iki Tarybų suva
žiavimo — draugo Mickevi
čiaus-Kapsuko vadovauja
mą Lietuvos Laiki n o s i o s 
revoliucinės darbininkų vy-u 
riausybės valdžia.” f

Tuoj po to Leninas pa
sirašė ir kitą nutarimą. Tai 
buvo 1919 metais. Tragiš
kiausiais Tarybų valstybės 
istorijoje. Padėtis frontuo
se — labai sunki. Tarybų 
Rusija netekusi keturių 
penktadalių savo teritori
jos. Padėtis šalies viduje— 
labai sunki. Suirutė: nebu
vo Donbaso —onebuvo ang
lies—nedirbo įmonės, trans
portas, nebuvo elektros 
šviesos. Buvo šiltinė. Ir 
buvo badas. Visi—nuo vals
tybės vadovo iki eilinio dar
bininko — gaudavo aštun
tadalį duonos davinio — 50 
gramų. Gaudavo ne kiek
vieną dieną. Ir todėl kar
tais nereikia daug skambių 
žodžių apie proletarinį in
ternacionalizmą ir nesava
naudišką pagalbą. Pakan
ka aštuonių, paprastų: Ta
rybų Rusija suteikė Lietu
vai i 00 
skola, 
šimtai 
tais.

milijonų rublių pa- 
Tūkstantis devyjii 
devynioliktais me-

“.. ..i vieningą tarptautinę
; Tarybų respubliką”
Buržuazijai Lietuvoje 

pavyko tai, kas nepavyko 
Rusijoje. Kartu su vokie
čių divizijomis, Grigaliūno- 
Glovackio, Plecha v i č i a u s 
gaujoms į Lietuvą įžygia
vo “nepriklausomybė.” Ta
čiau Leninas jau tuomet 
įspėjo: “kada prancūzų, 
anglų ir amerikiečių kapi
talistai sako, “Mes garan
tuojame jums nepriklauso
mybę,” — praktiškai tai 
reiškia: “Mes pas jus su
perkamo visus jūsų turtų 
šaltinius ir laikome jus 
junge.” Istorija patvirtino 
šiuos žodžius.

Leninas visada tikėjo ne
išvengiama Lietuvos darbo 
žmonių pergale. Prieš pa
sirašant taikos sutartį tarp 
Tarybų Rusijos ir buržuęp 
zinės Lietuvos, Leninas pa
žymėjo: “Būtent pripažin
dami lenkų, latvių, lietuvių, 
estų, suomių valstybių ne- ’ 
priklausomybę, mes lėtai, 
tačiau nenukrypstamai už
kariaujame labiausiai atsi
likusių, labiausiai apgautų
jų ir kapitalistų engiamų 
kaimyninių mažųjų valsty
bių darbo žmonių pasitikė
jimą. Būtent tokiu keliu 
mes visų tikriausiai išplė- 
šiam juos iš “jų” naciona
linių kapitalistų įtakos, vi
sų tikriausiai vedam juos į 
pilną pasitikėjimą, į būsi
mą vieningą tarptautinę 
Tarybų respubliką.”

Šis kelias, nužymėtas Le
nino, atvedė Lietuvos liau
dį į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą, kurios 
lygiateisiu nariu yra Lie
tuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika.

Justas V. Paleckis

Paryžius. — Dar du žmo
nės nuteisti už dalyvavi
mą pasikėsinime ant pr^į. 
de Gaulės gyvybės. Vienas . 
gavo viso amžiaus kalėji
mą, o kita* 20 metų.



Įspūdžiai iš Baltimorės pikniko
Apie savaitę prieš pikni

ko įvykimą, mes trys nu
tarėme vykti į Baltimorę, 
kur buvo ruošiamas pikni
kas laikraščio “Laisvės” 
naudai.

Sekmadienio ryte, birže
lio 23 d., apie 7 vai., va
žiuojame— Jonas Grybas, 
Antanas Bimba ir aš. Pra
dėjome kelionę sklandžiai, 
pervažiavę Queens apskri
tį į Williamsburga, ir per 
iWmsb. tiltą. Štai netoli 
Tlolland tunelio, Jono Gry- 
wo a u t o m a š i n a pradėjo 
“sirgti.” Nusprendėm grįž
ti atgal į namus. Grįžtame 
tais pačiais keliais. Priva
žiavę Antano Bimbos na
mus, persikėlėm į jo auto
mašiną — ir vėl vykstame į 
kelionę. Tai tiek apie ke
lionę — pasiekėme pikniko 
vietą gerai.

Prie pikniko vartų pirmu
tinis pasitiko mus Jonas 
Balsys, ilgametis baltimo- 
rietis, geras veikėjas. Pa
klausiau jo apie neseniai 
jam darytą operaciją ant 
akies — atsakė, kad kol kas 
neblogai pavyko ir toliau 
mano bus geriau. Jis įtei
kė už du metus prenumera
tą ir $1.25 (likusių pinigų 
nuo kitų mokėjimų) nuo tū
lo svečio.

Einant toliau, susitiko
me su philadelph i e č i a i s. 
Philadelphia turėjo didelę 
reprezentaciją piknike. Jie 
atvyko busti, — pilnas bu
vo, rodos, 52 asmenys, 
t.inksmai jie leido laiką 
piknike.

Štai ir susitinkame su 
Juozu Deltuva, — baltimo- 
rietis. Pasisveikinome, pa
sikalbėjome, ir ilgai nelau
kiant Juozas Deltuva įdavė 
man $80. • Sako, kad jis 
kiekvienais metais duoda 
mūsų laikraščiui po $1 nuo 
kiekvieno jo amžiaus me
tų. Tai puikus jo pavyz
dys! Jis labai gražiai sle
pia savo metus. Jeigu ne 
tie $80 ir ne paaiškinimas, 
sunkiai būčiau įspėjus, kad 
turi tiek gražių metų. Il
giausių metų tau, Juozai!

Pasimatome su Kaziu

Thomas Jeffersonas ir Nepriklausomybės 
Deklaracija

1769 m. pavasarį lieknas, 
^egužėto veido teisininkas, 
Thomas Jefferson’as iš sa- 

tfe-’o namų išjojo į tuometinę 
Virginijos valstybės britų 
koloniją. Jis vyko į ten už
imti savo pirmo viešo pos
to sostinėje Williamsbur- 
ghe. Būdamas 26 metų am
žiaus, nevedęs, paveldėtos 
žemėd savininkas, jis taip 
pat buvo ir tam tikro mas
to mokslininkas bei išradė
jas, didelio talento neprofe- 
sinis architektas, geras mu
zikas, išsilavinęs literatas 
ir knygų kolektorius. Nors 
ir neturėjo politinių ambi
cijų, jis buvo išrinktas at
stovauti savo kraštą Virgi
nijos legislatūroje dėl savo 
neeilinio mintijimo ir nepa
prastų sugebėjimų.

Kaip ir visi kiti, Jeffer
son’as žinojo apie vis didė
jančias britų valdymo ne
teisybes. J i e susiaurino
trylikos Amerikos kolonijų 
prekybą ir uždėjo tiesiogi
nius mokesčius be jokios 
atstovybės Londone.

Užėmęs savo postą tarp 
kitų Virginijos 57 apylin- 

^ių atstovų ir pirmą kartą 
pajutęs vieningą laisvės 
norą, jaunasis Thomas Jef
ferson’as buvo perimtas re
zistencijos dvasios prieš 
anglų karaliaus tironiją. Ke-

Rašo Lilija Kavaliauskaitė
Zambusevičium iš Reading, 
Pa. Jis irgi geras mūsų 
spaudos rėmėjas. Gerai iš
rodo, linksmas, smarkus. 
Jis įteikia už prenumeratą 
ir $21 aukų. Klausiu, ar 
minėti spaudoj, kad dovana 
nuo abiejų — nuo jo ir 
žmonos. “No,” atsako jis— 
”tik nuo manęs vieno.” Na, 
gerai, padėkojau ir einu to
liau.

Mums bevalgant, prie 
stalo prieina Antanina 
Zambusevičienė ir taip pat, 
be jokių “ceremonijų” išsi- 
reiškia: “štai yra $30 nuo 
manęs, tai auka laikraščiui, 
bet kol kas nesakykite ma
no vyrui Kazimieriui. Lai 
būna surprizas, kai pama
tys spaudoje. Bet kur čia 
bus išlaikytas sekretas, lai
kui bėgant, sužino ir Ka
zimieras, ir pagaliau nuta
rė, kad tie $51 aukų būtų 
nuo abiejų — Kazimiero ir 
Antaninos Z a m b u s evičių, 
iš Reading ,Pa. Didelis ačiū 
jiems!

Prieina ir Frances Del
tuviene, baltimorietė. Ji 
įteikia $50 ir sako: “Mano 
duktė Mildred ir sūnus Vy
tautas suruošė gražią parę 
man ir mano vyrui Juozui. 
Mes atšventėm 50 m. vedy
binę sukaktį. Mums buvo 
malonu, kad mūsų duktė ir 
sūnus suruošė tą iškilmę. 
Esame jiems abiems dėkin
gi už tai, ir taip pat dė
kingi dalyvavusiems parė
ję, už dovanas ir tt. Norime 
mūsų džiaugsmą išreikšti, 
įteikdami mūsų mylimam 
laikraščiui ‘Laisvei’ $50 au
kų.”

Dėkojame Juozui ir Fran
ces Deltuvams už jų gau
sia dovaną laikraščiui, ir 
linkime jiems daug sėkmės, 
daug laimingų vedybinių 
metų.

Prieina geras pažįstamas | 
draugas. Jis v i s u o m e t j 
linksmas, visuomet duos- 
nus. Apkabina, pabučiuo
ja draugiškai, ir nieko ne
laukęs duoda dovaną laik
raščiui — $25. Tai kalbu 
anie gerą prieteli Joną Sta- 
siukaitį iš Philadelphijos.

lios aštrios rezoliucijos bu
vo priimtos. Vienoje jų bu
vo tiesiog deklaruota, kad 
karalius neturi teisės už
dėti tiesioginių mokesčių 
kolonijoms.

Po to, kai karaliaus pa
skirtas Virginijos guber-
natorius išardė legislatūrą, 
ir Jefferson’as grįžo namo, 
jis galvojo apie daugelį 
naujų problemų: Kas yra 
tironija? Kokia valdžios 
forma būtų geriausia iš
vengti tironijai? Kokios 
yra tikrosios žmogaus tei
sės?

Prieš baigiantis vasarai, 
jis perskaitė visas egzistuo
jančias svarbesnes knygas 

Ačiū, Jonai, — pasimaty
sime ir vėl.

Kitas philadelphietis, Jo
nas Urbonas, įteikė $30 ir 
prašė siuntinėti laikraštį 
“Laisvę” dviems metams į 
Tautėnus, jo tėviškei—o li
kusius $6 aukoja laikraš
čiui.

Geras rėmėjas baltimo- 
rietis, Aleksandras Jana
vičius, pridavė už dvi pre
numeratas į Lietuvą, o laik
raščiui dovanų, $10.

Jonas Kaspariūnas taipgi 
užrašė laikraštį į Lietuvą, 
ir nuo savęs aukojo $10. 
Matyt, Philadelphijos Jonai 
atšventė savo “Jonines” su 
geru tikslu. Ačiū jiems.

Ambrosas Zalenka, iš 
Frackville. Pa., kartu su 
kaimynu Kaziu Senkum iš 
Minersville, Pa., ir kitais 
atsinaujino prenumeratą ir 
įteikė $21 aukų laikraščiui. 
Kazys Senkus davė $5. Dė
kui !

Buvo ir iš kitų miestų 
svečių, bet neįmanoma čia 
kiekvieną suminėti, nes ne 
su visais teko asmeniškai 
kalbėtis. Tad kitas aukas, 
kurias įteikė man, pažymė
siu sekamai:

Po $10: Kupiškiete, iš 
Baltimore, Md.; A. J. Pra
naitis, Camden, N. J.; Fe
lix Lešinskas, Philadelphia, 
Pa.; M. R o m i k a i t ienė, 
Reading, Pa.; Aleksandras 
ir Ona Bartašius, Phila
delphia, Pa.

Po $5: Konstancija And- 
riušiūnaitė, P. ir K. Kup
riai, Annapolis Jct., Md.; J. 
J. Stanys, Baltimore, Md.; 
Uršulė Guzonienė, Glouces
ter City, N. J.; Anelė Gri- 
ciūnienė, Philadelphia, Pa.; 
Baltimorės Antanas; F. 
N a v a r d a uskas, Philadel
phia, Pa.; Mike Pučkus, 
Phila., Pa.; R, Merkis ir 
šeima. Phila., Pa.; A. Lip- 
čius, Chester, Pa.; F. ir P. 
Walantai, Phila., Pa.; E. 
Turėikienė, Phila., Pa.; Ka
zys Lapata, Baltimore, 
Md.; Jonas Urbutis, Balti
more, Md.; M. Scotch, Phi
la., Pa.; Mary Zeikus (ji 
svečiuojasi pas dukterį ir 

apie valdžios teoriją. Pa
mažu, su jam charakterin
ga gilia galvosena, jis iš
vystė savitą politinę filoso- 
fiją.

Kai po kelių metų toli
mesnės britų valdžios netei
sybės privedė prie to, kad 
trylika kolonijų susijungė 
ir save paskelbė laisvomis, 
Jefferson’as buvo paprašy
tas parašyti Nepriklauso
mybės Deklaraciją. Jis bu
vo pasiruošęs nusakyti kaip 
niekad to nebuvo padaryta 
anksčiau, žmogaus tikrąjį 
stovį žemėje.

“Visi žmonės yra sukur
ti lygiais,” jis rašė: “Jiems 
kūrėjo yra duotos kai ku
rios neperduodamos teisės 
Tarp jų yra gyvenimas, 
laisvė ir” (visai naujas is
torijoje politinės doktrinos 
kėnceptas) “laimės sieki
mas”.

“Kai bet kuri valdžia pa
sidaro destruktyvi šiems 
siekiams,” Jefferson’as pri
dėjo, “žmonės turi teisę ją 
pakeisti ar ją nuversti ir 
pastatyti naują valdžią”.

Taip liepos mėn. 4 d. 
amerikiečiai dar kartą mi
nės revoliucinį aktą, kuriuo 
mūsų nepriklausomybė bu
vo paskelbta.

A.C.N.S. (Amer. Council 
for Nationalities Service 

žentą ir anūkę, gyvenan
čius Annapolis, Md.), 
B’klyn, N. Y.

Po $3: Elena Kušleikie- 
nė, Phila., Pa.; Mike Seinys, 
Baltimore, Md.; Juozas 
Bubnis, Baltimore, Md.

Po $2: S. Višniauskas, 
Jamaica, N. Y. (svečiuojasi 
Baltimorėje), ir P. Šlajus, 
Eddystone, Pa.

“Laisvės” reporteris iš 
Philadelphijos įteikė $1.

Tai gražūs rezultatai iš 
Baltimorės spaudos pikni
ko. Buvo ir trumpa pro
grama— J. Stanys paprašė 
publikos atydos. Jis persta
tė du garbingus svečius iš
tarti žodį kitą. Pirmas bu
vo Vytautas Zenkevičius, 
kuris eina Antrojo Sekret. 
pareigas TSRS ambasadoj, 
Washingtone. Antras bu
vo dr. Ant. Bimba, “Lais
vės” redaktorius iš New 
Yorko. Abu svečiai pasvei
kino dalyvius. Piknike buvo 
ir Marytė Zenkevičienė, 
Vytauto žmona.

Pikniko komisija išsireiš
kė pasitenkinimą, kad die
na buvo graži—saulėta, ir 
viskas ėjo sklandžiai.

Manau, kad pati komisija 
praneš plačiau apie rezul
tatus ir kas kiek darbavosi.

Buvo malonu dalyvauti su 
tokiais maloniais draugais. 
Varde viso “Laisvės” per
sonalo, tariu ačiū viršminė- 
tiems už jų puikias dovanas 
laikraščiui. Iki kito pasi
matymo!

Suakmenėjęs žmogus
Arhauzo muziejuje, Da

nijoje, yra įdomus ekspo
natas — apie 2,000 metų 
senumo vyro lavonas. Jį 
1950 m. darbininkai rado 
netoli Viborgo, Graubalės 
kaimo pelkėje. Dr. Ulri- 
chas Balslevas aiškina, kad 
šis žmogus —t jis pramintas 
Graubaliečiu —gyvenęs ge
ležies amžiuje, Romos im
perijos laikais. Tai trečias 
toks radinys Danijoje.

Mirties momentu Grau- 
balietis neturėjo jokio ap
rėdo nei daikto. Jo palai
kai suakmenėję, nugluodin- 
ti. Viskas rodo, kad jis bu
vo įstumtas į pelkę nuogas. 
Lavonas gulėjo tokioje pa
dėtyje, kaip dabar Arhau
zo muziejuje. Viršugalvy
je — apie 15 centimetrų il
gio raudonų plaukų kuokš
tas. Jų spalva tikriausiai 
buvusi tamsi — juos nu
rausvino pelkių rūgštys. 
Priešakinėje kaklo pusėje 
piūvis nuo ausies iki ausies. 
Žaizda gili, paliesta net ir 
stemplė. Mokslininkai ka
tegoriškai neigia savižudy
bę arba atsitiktinį kūno su
žalojimą po mirties. Rent
geno gramos parodė viršu
galvio dešiniosios pusės 
įtrūkimus ir kairiojo blauz
dikaulio lūžimą. Jų prie
žastis bus buvę smūgiai bu
ku įnagiu. Mokslininkams 
pavyko aptikti krūtų spene
lių reumatizmo užuomaz
gas, o tai retai pasitaiko 
prieš trisdešimtuosius gy
venimo metus. Kitų susir
gimų pėdsakų neaptikta. 
Rentgenogramos parodė, 
jog smegenys puikiai išsi
laikė, nors kaulai neteko 
didžiosios dalies kalkių. 
Oda taip gerai užsikonser
vavo, kad netgi pavyko pa
daryti rankų ir kojų pirš
tų atspaudus. Delno linijos 
rodo, kad jis nedirbo per 
daug sunkaus fizinio darbo.

Chicago, Ill. — Didžiosios 
Tymsterių unijos preziden
tas James Hoffa griežtai 
paneigia kaltinimą, kad 
būk jis asmeniškai pasi
naudojęs unijos paskolų tei
kimui fondu. Jam tą kal
tinimą iškėlė valdžia.

A. Vadapalas

Paukščiai Tarybai Lietuvoj
Pirmas pavasario mėnuo 

jau baigiasi, o žiemos šal
čiai dar teberodė spėką, 
nakties laike šalčiai nepasi
davė, toli žemyn nulio 
laipsniukas nupuola žemyn. 
Bet visagalei saulei kasryt 
pasirodžius, sunaikino šal
čio laipsnius ir kalnuotų 
laukų žeme vietomis pasi- 
liuosavo nuo sniego.

Tetervinai tik to ir laukė. 
Tai puošnūs, didingi pava
sario skelbimo paukščiai. 
Užteko saulės spinduliams 
anksti rytą virš žemės pa
kilti, kai tuoj tetervinai 
pradėjo šūkauti, prie savęs 
viliodami ir kitus paukš
čius. Jų balsai kasryt ryš
kėjo, iš pradžios silpnu 
burbuliavimu skardėjo, o 
vėliau jie liejosi be per sto
jimo. Tai tetervinai kelia 
vestuves. Patinėliai meili
nasi būsimoms žmonoms. 
Dažnai girdisi ne tik bur
buliavimas, bet ir sparnų 
bildesys. Garsus burbulia
vimas dažnai įsilieja į pava
sarinį paukščių koncertą. 
Yra pastebėta, kad net lai
ke didžiausio paukščių 
džiaugsmo yra tetervinų 
tarpe sargybą einančių 
paukščių, kurie net ir men
kiausiam pavojui gresiant 
perspėja koktelėjimu. Ta
da visi sustingsta ir kele
tą minučių nutilsta ir ne
juda. Nuostabus jų akylu
mas dažnai išgelbsti juos 
nuo vanagų, lapių, vilkų ir 
kitų paukščių priešų.

Grįžta į tėvynę
Su kiekviena pavasario 

diena stambus sniegas žy
miai tirpo ir tuo kvietė Lie
tuvos paukščius grįžti į Tė
vynę. Pirmieji pasirodė 
špokai. Užėmę savo senus 
Tėvynės lizdus, sparnais 
plevėsuodami džiaugėsi, 
giedojo ilgiausias arijas, 
duetais, trio, kvartetais, 
sekstetais.

Vieversėliai kilo čiulbėda
mi tiesiog į dausas ir gie
dojo senas tėvų giesmeles. 
Palaukus pasirodė antis, 
bekasai, tilvikai, o pempė 
nepraleidžia nė vieno nepa
sveikinusi savo plačiais 
sparnais mosuodama visai 
arti žmogaus veido.

Traktorininkams pasiro
džius kolūkio laukuose, jų 
ir mašinų balsai susijungia 
į vieną galingą pavasario 
gamtos chorą. Vien stam
biosios antys nesidžiaugia, 
nes melioratoriai nusausino 
gilesnes pelkes, joms teko 
skristi į neįprastus sveti
mus raistus.

Gulbės, gervės, žąsys, 
praskrisdamos Vilniaus kol
ūkių laukus, savo ramiais 
balsais apskelbia pavasario 
paukščių buitį Tarybų Lie
tuvoje. Stiprūs saulės spin
duliai nesuspėjo įkaitinti 
paryčiui Tėvynės miškus, o 
giesmininkai paukščiai 
vienas po kito kas valandą 
vis daugiau ir grupėmis 
pradėjo pasirodyti Tėvynės 
miškuose.

Ir mūsą gegutė
Gegutė, lyg pirma lenk- 

tyniuodama su volunge, sa
vo garsiais balsais, skrajoja 
nuo vienos miško dalies į 
kitą. Pirimeji ku-kū pasi
girsta miške — ten, kur 
lyg rūtos žiemą ir vasarą 
žaliuoja palinkę pušelės. 
Yra sakoma; šis paukštis 
apipintas mūsų liaudies pa
sakomis, apdainuotas dai
nomis, jam. paskirtas ne 
vienas poeto posmas. Pirmą 
kartą išgirdus gegutę ku
kuojant, ne vienas metus 
paskaičiuoja, kišenėje pini
gų paieško. Gegutė dukrą 

o

į marčias palydi, gegutė 
naujienas praneša. Našlai
tė, gegute pavirtusi, kukuo
ja palangėje, skųsdamasi 
savo dalia. Juk jos balsas 
toks paprastas, bet drauge 
ir toks giliai įsmingantis, 
kad jam įamžinti užtenka 
vieno tylaus rytmečio. Ši 
paukštytė visų gerbiama ir 
mylima, ypatingai kuomet 
patinukas kvatojas.

Lakštingala
Tai liaudies dai norius, 

gamtos mylėtojas bei poetų 
posmais apipinta giesmi
ninkė, maža paukštytė, lyg 
žvirblelis. Lakštingala ne
mėgsta išdidžiai ant aukš
tų medžio šakų giedoti, ji 
lyg slepiasi, kuomet gieda. 
Gyvendama krūmuose, čiul
ba ant šakos pagal žemę, 
arba kur nors ant aukštes
nio kupstelio. Sakoma: kas 
gali būti gražesnio, /kaip, 
vos saulei pasislėpus, be 
paliovos vakaro prieblando
je skambančios šių paukš
čių giesmelės. Krūmų tan- 
kymėje visą naktį netilsta 
juodaakio paukštelio gies
mė. Ji myli giedoti ten, kur 
sriuvena maži upeliukai, 
arba kur balų krantai ap
augę mažais krūmeliais.

Pradedant Vilniaus prie
miesčiu ir žengiant tolyn 
galima rasti tokių vietovių 
šimtais, kur giesmininkė 
lakštingala apsigyvena.

Paukštelių duetas
Grįždamas iš miesto vėlai 

vakare girdžiu neįsivaiz
duojamo balso čiulbesius, 
tai žinau, kad čiulba duetas 
mėlyngurklė ir lakštingala; 
jos čiulba per naktį, viena 
nuo kitos mokosi kaip 
gražiau čiulbėti. Tai lenk
tyniauja, rodos, visų gies- 
miningiausių paukščių dai
neles dainuoja.

Volungės jau atskrido iš 
Afrikos ir tuojau pasiskar- 
dino pirmaisiais savo gies
mės posmais: “Vida, tu ke
liauk; Vida, tu keliauk.” 
Skrajoja medžių vainikais, 
ir vis tas pats čiulbesys 
aidi.

Strazdas ir volungė, tai 
lyg irtimi draugai savo iš
vaizda, bet strazdo giesme
lės daug daugiau žavi žmo
gaus klausą.

Vos tik sniegas nutirpo, 
laukas pasiliuosavo nuo sto
ro ledo sluoksnio, perkūno 
oželis pradėjo šūkauti ir 
lietų pranašauti savotišku 
balsu: “Kufti, kufti, kuf
ti...” Norėdamas šį paukš
tuką surasti, turi plačias 
pelkes išbraidžioti, daug 
laiko praleisti, — taip gud
riai jis slapstosi, skrajoja...

Karveliai
Karveliai—purpliukas ir 

keršulis — pasirodė savo 
paprastose vietovėse. Kar
velis keršulis yra artimiau
sias žmogaus draugas. Jis 
apsigyvena ne vien miškuo
se, bet ir parkuose, sody
bose, kur yra jaunų me
džių. Gražiame ore jis jau 
pasiskardino savo maloniu 
širdingu burkavimu. Po
ravimosi metu dažnai ma
tai iškilusį patinuką aukš
tai virš miško plasnojant, 
demonstratyviai puolant že
myn, lyg vanaga pamatęs; 
žaidžia, meilinasi prie savo 
mylimosios, stovėdamas 
miško medžių viršūnėse, 
kuria įvairiusius meiliškus 
posmus.

Karvelis purplelis savotiš
kai burkuoja “urr-turr- 
turr, urr-turr-turr.” Šis 
karvelis savo lizdą suka 
jaunose eglaitėse, prisitai

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., Liepos (July) 2, 1963

ko gyventi brūzgynuose. 
Šie karveliai taipgi mėgsta 
burkuoti saulei leidžiantis 
vėlai vakare ir anksti ryte, 
kuomet visi paukščiai čiul
ba, gieda savo džiaugsmo 
giesmeles.

Lietuvos miestai, kaimai 
ir vienkiemiai turi daug 
naminių karvelių, bet purp- 
liukas ir keršulis nenori 
su jais giminystę turėti. 
Žiemoti jie išskrenda anks
tyvam rudens laike į Vidu
rinę Europą ir Viduržemio 
jūros pakraščius.

Didžioji zylė pradėjo sa
vo paprastu balseliu čiulbė
ti: “Pupy-te pupyte...” Tai 
veikliausias paukštukas, vi
sada kruta, medžių šakomis 
bėgioja, nuolat veiklus, am
žinai užimtas, žiemos me
tu dalis zylių apsigyvena 
Lietuvoje. Yra žinių, kad 
jos, aptikusios, sūrius pra- 
kapoja. Žiemą pro plyšius 
įsibrauna prie lašinių ir 
juos doroja, ir tt.

10 kilometrų nuo Vilniaus 
i rytų pusę, kur randasi 
Žalieji ežerai, ten yra gau
sūs miškai ii’ pelkes. Tarp 
didelio skaičiaus įvairiausių 
paukščiu randame ir perkū
no oželį. Tai pavasario 
ir lietaus pranašas. Debe
sėliams pasirodžius, perku- - 
no oželis jau pradeda šū
kauti “Kufti-kufti, kufti...” 
Jo pranašavimas dažnai iš
sipildo.
Tie paukšteliai dainininkai

Tarybų Lietuva gali pa
sidžiaugti giesminių paukš
čių skaičiumi. Vien devyn
balsių giedančių paukščių 
atskrenda penkios rūšys: 
raiboji devynbalsė, sodinė 
devynbalsė, juodgalvė de
vynbalsė, rudoji devynbal
sė ir pilkoji ddvynbalsė. 
Mūsų Tarybų Lietuva yra 
jų gimtinė. Jos atskrenda 
iš trijų kontinentų: Azijos, 
Afrikos ir Europos, ir tuo 
laiku, kuomet reikia džiaug
tis savo buitimi, čiulbėti, 
poruotis, veistis.

Devynbalsės čiulba, švil
pia įvairiausiais balsais 
mūsų miškuose, krūmuose, 
laukuose, kur randasi upe
liai, apaugę krūmais; jos 
gieda ir soduose, kur auga 
agrastai, serbentai, ir ki
tos skanios uogos ir net 
dekoratyviniai medžiai. De- 
vy balsių čiulbesys ant tiek 
panašus į lakštingalos bal
są, kad, rodos, jos nuo vie
na kitos mokosi ir todėl 
vienodai gieda. Giedant, 
jos nemoka karkti, tik vien 
švilpia ir čiulba. Tokios rū
šies paukščių čiulbesius aš 
girdėjau Brazilijoje. Net 
mačiau, kaip viena nuo ki
tos mokosi giedoti. “Lais
vės” darbuotojai gali pri
siminti, aš jiems atvežda- 
vau tos rūšies giesmininkų.

O kas daugiausia mane 
domina, tai lakštingalos gi
minės ir panašaus būdo 
liepsnelė. Lietuvoje ji ran
dama lapuotuose ir spyg
liuotuose miškuose; taipgi 
girdimi jos čiulbesio balsai 
ir soduose, kur yra krūmai 
aviečių, serbentu, agrastų. 
Ji myli giedoti ir ten, kur 
vanduo sriuvena mažu upe
liu. Nutūpus aukštelesnio 
medelio viršūnėje, pakelia 
galvelę aukštyn ir kiek nu
leistais sparnais ji čiulba 
švelnes giesmeles. Prisilei
džia žmogų taip arti, 
kad net matosi jos pasipū- 
tusiame pagurklyje plunks
nelės judant. Nuo lakštin
galos ji skiriasi tik tuo, 
kad negieda nakties metu,

(Tąsa 6-tam pusi.)



V. Guščinas

Buržuazinių nacionalistų 
žodžiai ir darbai

vai suspėjo išklausyti vy-; informavo karinį atašė Vo-(Pabaiga)
Metais vėliau Varšuvos 

karinės apygardos vadas 
gen. Trojanovskis pripaži
no, kad “momentas buvo la
bai įtemptas..., nes lenkai 
buvo įsipareigoję: jeigu Lie
tuva atmes ultimatumą, tai 
jie su savo kariuomene 
įžengs į Lietuvos teritoriją. 
Jie žygiuotų iki Nemuno ir 
Šventosios, o gal ir iki Ne
vėžio, bet ten turėtu susto- 
ti, kadangi nėra jokios abe
jonės, jog tuo pasinaudotų 
ir kitas kaimynas—Vokieti
ja...’’
Kas draugai, o kas priešai

Lenkijos imperialistai ti
kėjosi, kad įžūlaus ultima
tumo rezultate kils karo 
veiksmai su Lietuva. Ta
čiau Tarybų Sąjungos už
sienio reikalų liaudies ko
misaras M. Litvinovas kovo 
18 d. vėl išsikvietė buržua
zinės Lenkijos pasiuntinį 
Maskvoje ir pakartotinai 
pareiškė, kad TSRS tebėra 
užinteresuota visiška Lietu
vos nepriklausomybe ir re
komenduoja Lenkijos vy
riausybei nesigriebti jėgos. 
Tarybinė vyriausybė taip 
pat pareiškė, kad ginkluoto 
Lietuvos užpuolimo atveju 
bus priversta atšaukti Len
kijos - Tarybų Sąjungos ne
puolimo paktą ir tuo atveju 
palieka sau veikimo laisvę.

Abu Tarybinės vyriausy
bės pareiškimai atliko 
sprendžiamąjį vaidmenį ir 
privertė lenkų imperialistus 
atsisakyti planų tuojau oku
puoti Lietuvą.

Tuo metu, kai Tarybų Są
junga aktyviai gynė Lietu
vą nuo pavergimo, Vakarų 
valstybės, ypač Anglija bei 
Prancūzija, pritarė agresi
jai. Apie tai liudija to me
to Lietuvos užsienio reikalu 
ministerijos sudaryta ap
žvalga, kurioje sakoma: 
“... Iš Paryžiaus gauta ži
nių ... išeinant iš dabarti
nės nepalankios situacijos 
buvo reiškiamas Prancūzi
jos Vyriausybės draugiškas 
patarimas, kad Lietuvos 
Vyriausybė rodytų nuolai
dumą. Buvę pabrėžiama, 
kad dabartinėmis aplinky
bėmis pačios Lietuvos inte
resas reikalauja neprileisti 
prie konflikto, kuris turėtų 
apgailėtinų pasėkų... Di
džiosios Britanijos Vyriau
sybė taip pat patarė Lietu
vai priimti Lenkijos ultima
tumą ir pridėjo negalėsianti 
imtis atsakomybės, jeigu ul
timatumas būtų atmestas...

Tautų Sąjungoje, Lietu
vos Vyriausybę pasiekusio
mis žiniomis... ten many
ta, kad Lietuva turėtų ul
timatumą priimti...”

Ultimatumo dienomis Lie
tuvos Komunistų partija sa
vo atsišaukimuose kvietė vi
są liaudį budriai stovėti 
krašto laisvės ir saugumo 
sargyboje. Lietuvos Komu
nistų partija reikalavo iš 
vyria usybčs orientuotis į 
valstybes, kovojančias už 
taiką, pirmoje eilėje į Tary
bų Sąjungą.

Kapituliacija
Tokiai padėčiai esant, be 

to, bijodama kreiptis dėl pa
galbos į Tarybų Sąjungą, 
smetoninė vyriausybė priė
mė ultimatumą, kurio ter
minas baigėsi kovo 19 d. 19 
vai. Tą dieną susirinko fa
šistinis seimas nepaprasta
jam posėdžiui, kuris truko 
iš viso- tik 7 minutes. Per 
šias akimirkas seimo atsto- 

riausybės pranešimą ir nu
balsuoti tautininko Janavi
čiaus pasiūlytą nutarimą 
priimti ultimatumo pastaty
tas sąlygas.

Tai buvo tikras politinis 
bankrotas. Smetoninė vy
riausybė ne tiktai atnaujino 
diplomatinius santykius su 
Lenkija, bet ir uždarė “Vil
niui vaduoti sąjungą,” už
draudė minėti Vilniaus už
grobimo sukaktį.

SU* ultimatumo priėmimu 
tarsi uždanga nukrito, ir 
liaudies masės pamatė tik
rąjį buržuazinių nacionalis
tų- veidą, pamatė, ko verti 
buvo jų patriotiškieji šūka
vimai. Galutinai paaiškėjo, 
kad visas Vilniaus vadavi
mo triukšmas buvo reikalin
gas buržuazijos diktatūrai 
palaikyti, nukreipti liaudies 
dėmesiui nuo aštrių socia
linių bei politinių klausimų.

Buržuazinis laikraštis “Iš
vien,” M. Šalčiaus leidžia
mas Buenos-Airese, tada ra
šė, kad “asmeninė kaltė dėl 
šios gėdos ir žiauraus smū
gio ... krinta ant “tautos 
vado” galvos...” Šiaulių ap-1 
skrities policijos viršininkas 
pranešė, kad “tautininkus 
puola įvairioš^rganizacijos 
ir asmenys ctel jų užsienio 
politikos, atvedusios Lietu
vą prie tokių įvykių...”

Režimas sušlubavo
Lenkijos imperialistų ul

timatumas ir tautininkų vy
riausybės gėdingas kapitu
liavimas sukėlė įvairių gy
ventojų sluoksnių pasipikti
nimą. Visame krašte vyko 
demonstracijos, mitingai, 
susirinkimai, kuriuose buvo 

| priimamos tautininkų vy
riausybės politiką smer
kiančios rezoliucijos ir rei
kalaujama ryžtingai ginti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Tautininkų režimas sušlu
bavo. Turėjo atsistatydinti 
kabinetas. Kovo 24 d. buvo 
sudaryta nauja vyriausybė 
su kunigu V. Mironu prieš
akyje. Liaudininkai ir krikš
čionys demokratai greitai 
sutiko, kad kabinetas būtų 
sudarytas vėl iš vienų tau
tininkų. Visos buržuazinės 
partijos išsigando liaudies 
judėjimo, todėl stengėsi kuo 
greičiau likviduoti vyriau
sybės krizę.

1938 m. kovo mėnesį Lie
tuvos liaudis pamątė, kad 
visos Vakarų valstybės, į 
kurias orientavosi buržuazi
niai nacionalistai, vardan 
savo antitarybinių interesų 
yra pasirengusios mesti Lie
tuvą agresoriui į nasrus. 
Vakrų imperialistai į to me
to Lenkiją ir Vokietiją žiū
rėjo kaip į pagrindines an
titarybines jėgas, kurias ir 
norėjo sustiprinti Pabaltijo 
sąskaita. Mirtino pavojaus 
valandą pasirodė, kad iš vi
sų valstybių tiktai viena Ta
rybų Sąjunga ryžtingai gy
nė mažos lietuvių tautos in
teresus. Tik artimi ir geri 
kaimyniniai santykiai su 
Tarybų Sąjunga galėjo ga
rantuoti lietuvos saugumą. 
Bet ir po to kovo ultimatu
mo buržuazinė Lietuvos vy
riausybė atkakliai tęsė savo 
antinacionalinę užsienio po
litiką.

Buržuazinėje Lietuvos vy
riausybėje netrūko žmonių, 
kurie pritarė galimybei “va
duoti Vilnių,” einant išvien 
su hitlerininkais busimojo 
karo metu. Kariuomenės 
vadas gen. Raštikis 1939. 
VIII. 31 “visiškai slaptai”

į kietijoje apie tai, kad Lietu
vos vyriausybe ėmėsi prie
monių perdislokuoti kariuo
menę, ją sustiprinant išilgai 
sienos su Lenkija, kai tuo 
metu tik keletas dalinių, 
kurie gali būti panaudoti 
karo metu, paliko prie Vo
kietijos sienos.

Karui prasidėjus
Kaunas neatsakė į Len

kijos rugpiūčio 28 d. notą, 
kurioje lenkų vyriausybe 
pareiškė apie savo neutrali
tetą Lietuvos atžvilgiu ir 
prašė Lietuvą laikytis neut
raliteto lenkų-vokiečių kon
flikto atveju. Rugsėjo pir
mąją, kai hitlerinė Vokieti
ja puolė Lenkiją, Smetona 
paskelbė mobilizaciją ir vy
riausiajam vadui leido pa
pildomai pašaukti reikalin
gą atsarginių skaičių. Ka
riuomenės daliniu vadams 
buvo suteikta pilnutinė val
džia, nors karo stovis ir 
nebuvo paskelbtas. Pirmo
mis vokiečiu - lenku karo 
dienomis buvo svarstomas 
klausimas apie vokiečių ka
riuomenės praleidimą per 
Lietuvos teritoriją. Oro 
erdvės pažeidimai tapo kas
dieniniu reiškiniu. Per Lie
tuvos teritoriją praskrido 
ir tie vokiečiu lėktuvai, ku- 
rie rugsėjo 4 d. bombardavo 
Lietuvos sostinę Vilnių.

Karo pradžioje hitlerinis 
atašė Kaune pulk. Justas ne 
kartą per gen. Raštikį siūlė 
vyriausybei dalyvauti kare 
vokiečių pusėje. Ypač uo
liai dirbo ia kryptimi Ber
lyne K. Škirpa. Jis paren
gė Lietuvos armijos veiks
mų operatyvinį planą ir jį 
įteikė vermachto vadovybei. 
Tiktai Anglijos ir Prancū
zijos, pradėjusių karą prieš 
Vokietiją, bei Tarybų Są
jungos įspėjimai s u 1 a i k ė 
buržuazinę Lietuvos vyriau
sybę nuo to beprotiško 
žingsnio.

Kai Berlyne tapo aišku, 
kad Lietuvos nepavyks 
įtraukti į karą prieš Lenki
ją, Ribentropai telegrafavo 
savo pasiuntiniui Kaune 
Cechlinui: “Nutraukite Vil
niaus temą, prašau, neatsa
kykite, jeigu tai vėl iškels 
Lietuva, ir geriausia per
traukite bet kurį pasikalbė
jimą ta tema...” 0 užsie
nio reikalų ministerijos po
litinio departamento direk
torius Vermanas K. Škirpai 
atvirai pareiškė: “Mums vi
siškai nerūpi, atgaus Lietu
va Vilnių, ar ne...”

Ryžtingi Tarybų Sąjun
gos žygiai užkirto hitleri
niams agresoriams kelią į 
Vakarų Baltarusiją ir Vil
niaus kraštą.

Buržuazinė Lietuvos vy
riausybė, ištikima savo an
titarybinei politikai, bijoda
ma dargi bendros sienos su 
TSRS, tuojau sustiprino 
Lietuvos-Lenkijos sieną, pa
vesdama jos apsaugą sumo- 
bilizuotajai kariuomenei. Ši 
buvo p a d a r y ta nepaisant 
TSRS vyriausybės specia
laus pareiškimo apie savo 
veiksmų tikslus ir kad tie 
veiksmai jokiu būdu nepa
žeidžia Lietuvos interesų. 
Kad Tarybų Sąjunga ne
graso Lietuvai, gerai žino
jo ir buržuazinė vyriausybė.

Ir vėl TSRS grąžina 
Lietuvai Vilnių

Tarybinė vyriausybė, išti
kima savo daugkartiniams 
pareiškimams, kad Vilnius 
ir jo kraštas yra neatskiria
ma Lietuvos teritorijos da

lis, pasiūlė jį Lietuvai grą
žinti. Kartu buvo pasiūly
ta, ryšium su pasikeitusia 
padėtimi, — naujai atsira
dusia siena tarp abiejų vals
tybių ir pasauliniu karu,— 
sudaryti savitarpio pagal
bos sutarti.

Derybos vyko Maskvoje 
1939 m. spalio 3-10 d. Jų 

'metu buržuazinės vyriausy
bės delegacijos nariai pora 
kartų skrido į Kauną, kur 
nuolat posėdžiavo pati vy
riausybė. Nors beveik du 
dešimtmečiu buržuazija va
rė p r op a g a n d ą o balsiu 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim,” tačiau tarybinį pasiū
lymą grąžinti Lietuvai sos
tinę valdantieji sluoksniai 
sutiko gana šaltai. Jie be
velijo Vilnių gauti iš hit
lerininkų rankų.

Buržuazinė vyriausybė 
nenorėjo Vilniaus imti, bet 
negalėjo jo ir neimti. Kaip 
vėliau pripažino S. Raštikis, 
vyriausybinio pasi t a r i m o 
dalyviai ir pats S m e t o n a 
pradžioje kėlė klausimą, ar 
apsimoka Vilnių imti. Jie 
labiausiai bijojo smarkiai 
augančio Tarybų Sąjungos 
autoriteto.

Tarybinė Vyriausybė siūlė 
pasirašyti Vilniaus grąžini
mo ir savitarpio pagalbos 
sutartį Vilniaus užgrobimo 
metinių išvakarėse — spalio 
8-ąją,—tačiau Lietuvos de
legacija derybas užtęsė ir 
sutartį pasirašė tiktai 1939 
m. spalio 10 d.

Tokiu būdu prieš valdan
čiosios buržuazijos dalies 
norą buvo įgyvendinta lie
tuvių tautos svajonė — se
nasis Vilnius buvo grąžin
tas. Tai sukėlė nuoširdų 
liaudies džiaugsmą 1 ir dė
kingumą Tarybų Sąjungai.

Tik fašistinė vyriausybė 
nereiškė entuziazmo, ji dar
gi trukdė liaudžiai pareikš
ti savo dėkingumą Tarybų 

Į Sąjungai. Vyriausybės įstai
gos ir toliau pasiliko Kau
ne, o “tautos vadas” taip ir 
nerado laiko aplankyti Vil
niaus. Jo vyriausybė tiktai 
padidino policijos etatus 
1,251,' o žvalgybos — 215 
žmonių. Vilniaus mieste ir 
krašte buvo įvesta ypatin
goji karinė padėtis. Pabra
dėje įsteigta koncentracijos 
stovykla. Gyventojų pečius 
prislėgė nauja mokesčių 
našta — buvo išleista priva
lomoji 50 milijonų litų “Vil
niaus paskola.” Vinių j e bu
vo uždrausta profsąjungų 
veikla, atsisakyta vykdyti 
žemės reformą. Panašiai, 
kaip ir pilsudskininkai, 
smetonininkai vykdė Vilniu
je šovinistinę politiką.

# * >!:

Tarybinė Armija 1944 m. 
liepos 13 d. paskutinįjį kar
tą išvadavo Vilnių, šį kartą 
kaip Lietuvos Tarybinės so
cialistinės respublikos sosti
nę. Tarybinė santvarka at
kėlė Lietuvai vartus į jū
rą — sugrąžino Klaipėdos 
uostą, kurį fašistinė valdžia 
gėdingai prarado 1939 m. 
kovo mėnesį. Tarybų Lie
tuva, broliškų tarybinių res
publikų padedama, išspren
dė opiuosius terito r i n i u s 
klausimus, kurių buržuazija 
ne tiktai negalėjo, bet ir ne
norėjo išspręsti.

Jau antras dešimtmetis 
šie klausimai nebekvaršina 
galvos mūsų darbo žmo
nėms. Tik lenkų ir lietuvių 
tautų atplaišos, atsidūrę Va
karuose, tebesi tąso dėl Vil
niaus ir niekaip negali juo 
pasidalyti. Lietuviški bur
žuaziniai n a c i o n a 1 i s t a i 
Jungtinėse Valstijose, ypač 
buvusieji “veikėjai,” šian
dien yra priversti pripažin
ti, kad abi svarbios teritori
nės problemos, stabdžiusios

Nemaža parašyta knygų 
apie Tarybų Lietuvą. Įvai
rių knygų — ir apie ūki
nius laimėjimus, ir apie di
džiulį kultūrinį augimą, 
apie istorines vietas ir nau
jas dabarties statybas, apie 
nuostabiai darbščius, kūry
bingus žmones, apie jos 
gamtą. Tai knygos, kurias 
rašo žmonės, gyvendami 
joje, rūpindamiesi jos rū
pesčiais, džiaugdamiesi jos 
džiaugsmais, nes ji—bran
giausia jų žemė!

Bet su dar didesniu ma
lonumu imi į rankas knygą, 
kurią parašė lietuvis, seniai 
atsiskyręs nuo jos laukų, 
gyvenantis tokiame tolima
me ir svečiame krašte, kaip 
Amerika. Aš turiu mintyse 
Rojaus Mizaros knygą “A- 
pie tave, gimtoji žeme.”

Mūsų skaitytojas gerai 
pažįsta Amerikos lietuvių 
rašytoją R. Mizara. Jo ro
manai, išleisti Valstybinės 
grožinės literatūros leidyk
los, plačiai pasklido kaime 
ir mieste. Niekas dar taip 
gerai ir pilnai neatskleidė 
JAV gyvenančių mūsų tau
tiečių vargų ir sielvartų, 
kaip tai padarė Dzūkijos 
valstiečių sūnus Rojus Mi
zara, beveik prieš 50 metų 
išvykęs į užjūrius ieškoti 
laimės ir visus tuos metus 
kovojantis už geresnį žmo
gaus gyvenimą.

Apsilankymas gimta j ame 
krašte paskatino rašytoją 
imtis publicisto plunksnos; 
išlieti,. fsavo džiaugsmą ir 
pasididžiavimą Tarybų Lie
tuva, tvirtai stovinčia soci
alistinio gyvenimo kelyje ir 
smaigstančia naujas, ryš
kias gaires į ateitį. Auto
riaus poziciją rodo žodžiai, 
kuriuos jis pasakė, vos nu
sileidus lėktuvui Vilniaus 
aerouoste:

“Mes skaitėme spaudoje 
ir girdėjome žmonių pasa
kojimus, kad Lietuva, bū
dama tarybinių tautų šei
moje, daro milžinišką, ligi 
šiol negirdėtą progresą tiek 
ekonomikoje, tiek moksle, 
tiek kultūroje. Bet mes ži
nome ir tai, kad Lietuvos 
upės dar neteka pienu, o 
kalnai ne iš medaus. Žino
me, kad gimdymas dar pas 
jus ne be skausmų, o au
gimas — ne be pavojų. Mes 
žinome, kad jūsų visuome- 
ninė santvarka remiasi 
dviem brangiausiais, šven
čiausiais principais: darbu 
ir mokslu, mokslu ir darbu. 
Kiekvienas iš jūsų turite 
neatimamą teisę į darbą, į 
mokslą ir į poilsį. To pas 
mus nėra...”

Aiškus, blaivus požiūris į 
mūsų gyvenimo tikrovę lydi 
skaitytoją per visus knygos 
puslapius; kartais auto
riaus žodis sušildytas karš
tos meilės savo gimtajam 
kraštui, kartais jis rūstus, 
kai rašoma apie žiaurius 
jos priešų darbus.

R. Mizara Lietuvoje vie
šėjo apie pusę metų, ir per 
tą laiką jis suspėjo pama
tyti ir suprasti labai daug, 
todėl ir jo reportažų kny
goje gausu samprotavimų 
ir įspūdžių apie Lietuvos 
pramonės vystymąsi, naujo 
kolūkinio kaimo kelius, kul
tūros augimą, literatūrą, 
dailę, teatrą, muziką. Judri 
R. Mizaros prigimtis, aštri

Knyga apie gimtųjų 
žemę

ekon ominį ir kultūrinį Lie
tuvos progresą, sostinės h 
išėjimo į jūrą klausimai, — 
galutinai išspręsti. Bet tai 
ne “vaduotojų” nuopelnas.

V. Guščinas
(Iš žurn. “Mokslas ir gyvenimas“*

žurnalisto akis ir rašytojo 
talentas padėjo jam per šį 
laiką įsiskverbti į daugelį 
mūsų gyvenimo reiškinių ir 
teisingai juos atskleisti sa
vo knygoje. Teisinga per
spektyva padėjo autoriui 
blaiviai įvertinti tai, kuo 
šiandien gyvena, ko siekia 
mūsų liaudis.

Didelę dalį įspūdžių R. 
Mizara skiria Vilniui, pava
dindamas jį Lietuvos Atė
nais. Ir tai suprantama. 
Tarybinės santvarkos me
tais Vilnius tapo Lietuvos 
ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo centru, o jeigu 
dar pridėsime jo garsią is
torinę praeitį, tikrai sutik
sime su tuo pavadinimu. 
Vilniuje rašytojui teko su
sitikti su daugeliu mūsų 
visuomenės veikėjų, su kul
tūros ir meno darbuotojais, 
apžiūrėti jo kultūrines 
įstaigas, lankytis naujuose 
pramonės objektuose, gy
venti paprasto žmogaus gy
venimu. O interesų ratas 
platus—čia rasime jo įspū
džius iš lituanistikos cita
delės — Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute ir iš 
Lukiškių kalėjimo, iš Uni
versiteto ir susitikimų su 
menininkais, iš poeto St. 
Jasilionio 'laidotuvių ir po
kalbių su Partijos istorijos 
instituto darbuotojais. Vis
kas jam buvo įdomu, ir vi
sa tai rado atgarsį, jo kny
goje. Ir nenuoštabu. Juk 
Vilnių R. Mizara matė tik 
prieš 50 metų —p apleistą ir 
užmirštą^ Carines guberni
jos jniestą. Štai kokius pri
siminimus iš .Vilniaus ka
daise išsivežė R. Mizara:

“Atsimenu, išėjęs iš sto
ties, pamačiau ant šaligat
vio mano metų berniuką, 
valantį batus kažkokiam 
ponui. Kaip norėjau tuo
met prašyti jį patarti, kaip 
ir aš galėčiau čia tokį už
sieni imą gauti. Nedrį
sau!’..”

Dabartinis Vilnius jau ne
be skurdeivų miestas. Jis 
lyg didelio laivo prožekto
rius, nušviečiantis kelią į 
ateitį. Ir išmintis kelia tei
singą rašytojo susižavėjimą 
ir pasididžiavimą savo liau
dies ir jos artimiausių 
draugų darbais. Gyvenda
mi Vilniuje, kartais praei
name pro daugelį reiškinių, 
jų nepastebėję, o atvykusio 
žmogaus akis visa tai pa
mato labai ryškiai ir tiks
liai.

Daug šiltų žodžių R. Mo- 
zara paskyrė Kaunui. Su
sižavėjęs jis rašo apie lie
tuvių tautos senos svajonės 
įgyvendinimą — hidroelek
trinę prie Nemuno. Jam 
teko dalyvauti paleidžiant 
pirmąją turbiną. “Neuž
mirštama ta lapkričio pen- 
toji!” — sušunka rašytojas. 
Ir todėl jis su pasipiktini
mu kalba apie tas praeities 
nuolaužas, kurioms Kauno 
hidroelektrinės tarytum nė
ra, kurioms nauji, tarybi
niais laikais pastatyti fab
rikai — niekis, neseniai iš
augę ir augą gyvenamųjų 
namų korpusai, jų nuomo
ne, tėra vaikų žaislai.

Ir čia pat jis pacituoja 
vienos mokytojos žodžius:

“—Teisybė, šiandien mū
sų krautuvių vitrinos neiš
laikytų konkurencijos su 
Paryžiaus ar Niujor
ko krautuvėmis; jose, 
be abejonės, dar nė
ra tiek prekių, kiek jūsų 
didmiesčio krautuvėse; pas 
mus žmonės greit viską iš
perka Bet užeikite į kurią 
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Kauno krautuvę ir įsižiurę?" 
kite, kas ten perka. PanA- 
tysite, kad pirkėjai yra 
darbininkai, tarnautojai ir 
kolūkiečiai.”

Ir galvodamas apie tuos 
mūsų dabartinio gyvenimo 
kritikus, autorius teisingai 
pastebi:

“Taip, pakeisti savo pa
saulėžiūrą žmogui nėra 
lengva, ypač tiems, kurie 
kadaise tuko kitų žmonių 
prakaitu, darbu.”

Doram žmogui šiurpius 
įspūdžius sukelia Devinta
sis fortas. Apie tai rašo R. 
Mizara, apsilankęs ten 
pirmąja Amerikos lietuvį 
turistų grupe, ir perspėja 
visus nepamiršti ir daug 
kitų panašių vietų Lietuvo
je.

Bet su kokia sūnaus mei
le R. Mizara aprašo apsi
lankymą savo gimtajame 
Savilionių kaime, kur baso 
bėgiota vaikystėje, kur val
gyta su pelais maišyta duo
nelė, kur buvo lukštenti 
grikiai. Bet visa tai — toli
ma praeitis. Jam buvo ma
lonu stebėti sočiai paval
giusius, batais apsiavusius 
savo kaimo žmones, kurių 
vaikai mokosi ne tik vidu
rinėse, bet ir aukštosiose 
mokyklose. Naujas gyveni
mas nušlavė visa tai, kas 
trukdė jo džiaugsmingai ir 
veržliai srovei.

Rašytojo širdžiai brangi 
ir Merkinė, kur kadaise 
jam teko dirbti. Čia apsi
lankęs, jis mato tuos di
džius pasikeitimus, kurie 
įvyko naujos santvarkos 
dėka. Tiktai liūdina jį, kad 
šio miestelio gyventojams 
nemaža žalos padarė bandi
tai vadinamieji “miški
niai.” '■ .'

Gražius ir teisingus įspū
džius lietuvių skaitytojui 
pateikė apsilankęs savo 
gimtajame krašte R. Miza
ra. Būdamas ištikimas sa
vo liaudies sūnus, jis svei
kina jos naują rytą ir tiki 
dar giedresne ateities die
na. Kokie menki ir purvi
ni tokios knygos akivaiz
doje atrodo visi tie mela
gingi rašeivos, kurie pa
mazgų kibirais šiandien 
nori apipilti mūsų tautos 
naujosios istorijos, jos dar
bų, kovų ir laimėjimų pus
lapius. Tuščios pastangos, 
ponai! Kas turi akis — tas 
mato, kas turi ausis — tas, 
girdi, kas turi širdį ir pro
tą — tas supranta mūsų 
dienų didybę ir laimę.

Tarybų Lietuvos žmones 
bus visuomet dėkingi krfy- 
gos autoriui už jų darj^ų 
teisingą įvertinimą, už jų 
pastangų supratimą, už 
karštą, aistringą širdį.

V. Mozūriūnas
(Iš žurnalo “Pergalė”)

Sakoma kad yra 10 
milijonų pabėgėlių

Londonas. — Vakarų po
litikai įrodinėja, kad dabar
tiniais laikais Vakaruose 
yra virš 10,000,000 pabėgė
lių. Nieko nuostabaus, nes 
kada Tarybų armija grūdo 
Hitlerio jėgas į vakarus, 
tai iš Rytinės Vokietij’os 
pabėgo apie keturi milijo
nai hitlerininkų.

Vakarai sako, kad iš Ki
nijos yra pabėgusių apie 
keturi milijonai, bet Kinija 
vis vien tu u apie 700 mili
jonų žmonių.

Kiti pabėgėliai yra iš so
cialistinių šalių, jų tarpe ir 
kubiečiai. f *

Londonas. — Karalieflfe 
Elzbieta apdovanojo savo 
vyrą Povilą Royal Society 
off Arts medaliu.



^>1. Sluckis

' Jeigu turėtumėt mano akis!
(Apsakymas)

Šitokiais žodžiais, kurie vėliau taip 
plačiai išgarsėjo, devyniolikametė Aldo
na atšovė savo pasipiktinusioms drau
gėms. Jos buvo labai padorios, labai 
gražiai išauklėtos panelės, ir atsakymas 
pasirodė joms toks nerimtas, jog visos 
suglumo. Atsipeikėjusios apipylė nuo
taką klausimų kruša:

—Ką tu, sakyk, radai jame? Gal jis 
turtingas? Gal gražuolis koksai? Gal 
fortepijonu skambina?

—Jeigu turėtumėt mano akis!
Daugiau nė žodelio niekas neišpešė iš 

lūpų, kurių šypsnį bernai gau d y d a v o 
sučiauptų jos lūpų. Iš tų dailių, sodrių 
kaip pamestą pinigą.

Gal jos akys iš tikrųjų buvo kokios 
nors ypatingos, ne tokios, kaip visų mir
tingųjų? Vargu. Tiesa, buvo jos žals
vai melsvos, pailgos, tamsiom, užsirie
tusiom blakstienom ir šiltu drėgnu 
žvilgsniu, lyg nematomom gijom jos ap
narpliodavo kiekvieną. Turint tokias 
akis, ir reikėjo dairytis kito. O ne į ši
tą Benediktą, pliką lyg tilviką, įsispok
soti.

Rodės, saulės sūnus Aldonai neįtiks, o 
čia, išsirinko tokį... Prasčiokėlis. Be
namis. Nei jaunas, nei labai senas, iš 
tų, kuriems galima duoti ir trisdešimt, 
ir trisdešimt penkerius. O jei pagal 
metrikus jam dvidešimt aštuoneri, tai ir
gi patikėti galima. Tačiau veidas jau 
pilkas ir apdilęs, kaip ilgai per svietą 
ėjęs variokas. Nei liekno ūgio, nei tvir
to sudėjimo — nieko, kas patrauktų ir 
jauną širdį sužavėtų.

Tiesa, į Benediktą dabar spoksojo vi- 
spoksojo akis išpūtę, bet ne dėl to, 

kad buvo į ką pasižiūrėti. Taip jam tie
siai ir išdroždavo, kai jis piktindavosi 
įkyriu sekiojimu. . , . ,} ...

Ne kitaip, nuo bėdos mebga bėgo, kad 
tokį užbėga!

Atsirado ir tokiu, kurie “matė” bėda.
C 7 t-

Tačiau bėda nepasirodė nei nuskirtu 
jai laiku, nei vėliau, ir teko prikąsti lie
žuvius.

Dieve šventas, ką gi ji rado jame, ko
kią aukso kruopelę? Nejau būtų kaip 
tas užkeiktas karalaitis, rupūžės odą už
sitraukęs?

Sekdami kiekvieną jo žingsnį, žmonės 
vis dėlto kai ką pastebėjo. O būtent: 
greit prapliksiąs, ir švies bedievio vir
šugalvyje kunigiška tonsūra; dešinę ko
ją turįs trumpesnę, dėl to ja mygąs ei
damas. Ne, ne todėl, kad, šulinius kas
damas, įprato kastuvą minti... Šlubis!

Beje, užmiršom pasakyti, kuo jis ver
tėsi, tas šlubis, tas Aldonos išrinktasis. 
Tačiau vargu ar verslas jį galėtų išgel
bėti. Nepasakysi, jog buvo “zimagoras,” 
bet jiems artimesnis, negu Aldonos tė
vams, pasiturintiems, gerbiamiems mies
telėnams. Kasė jis šulinius, karstyda
vosi ant sienų mūrininkaudamas. Vie- 
ųjvi žodžiu, mito kaip žvirblis, čia grūdą, 
čia trupinį nučiupdamas. Tiesa, links
mas buvo visados, lyg ne jis pašiurpęs 
žvirblis, o jūs visi, kurie gyvenate nuo- 
savuose namuose, kas dieną pietaujat ir 
turit nuolatinę vietą lomkose.

—Apžavėjo mergą,—spėliojo tos, ku
rios buvo arčiau dangiškųjų ir pekliškų
jų reikalų.

Bet vargu ar galėjai surasti kitas to
kias romias, nei karščiu, nei šalčiu nespi
ginančias akis, kaip to Benedikto. Jos 
melsvavo lyg du palieti rašaluoto van
dens lašeliai.

Nelaimingiausi buvo Aldonos tėvai. 
Vienturtė, daili kaip paveiksliukas, ne 
nuoga, ir še tau—už plikio! Gėrėdamie
si lieknu jos ūgiu, švelniu kaklu ir gar
banomis, matė tą grožį spinduliuojantį 
tarp pilnų, prekėmis braškančių lentynų. 
Tiktai krautuvininke ją įsivaizdavo, juo 
labiau kad čia ir didelės vaizduotės ne
įtikėjo. Kaip tik jai meilinosi ir piršo
si krautuvininkas Ilgūnas. Su turtu, 
žmonės sako, ir kiaulė žirgas.' O čia ir 
turtas, ir žirgas rinktinis^ Ne koks kar
šinčius senis, ne koks apsmurgėlis—jau
jas žmogus rausvais lyg obuoliukai 
skruosteliais, mandagus, ne girtuoklis. 
Račiau visą gyvenimą dukrą lepinę, su 
pataikaujančiom šypsenom apie ją šo
kinėję, nei tėvas, nei motina perkalbėti 
jos nepajėgė.

—Arba už Benedikto, arba į upę, — 
taip išpyškino jiems Aldona,.

—Kodėl jį? Kodėl ne kitą? — plyšo 
skausmu tėvų širdys. Bet ir jie kitaip 
paklausti nemokėjo. O ir paklausę ne 
ką tebūtų pešę. Juk tada ji pirmą kar
tą ištarė savo garsųjį posakį, kurį lyg 
kokį burtą vėliau laikė paruošusi vi
siems gyvenimo atvejams ir kurio lyg 
kokio burto niekas negalėjo išaiškinti:

—Kodėl? Kodėl? Ak, jeigu turėtu
mėt mano akis!

Negana, kad Aldona sugriovė tėvų 
viltis ir laimę, ji sutiko eiti už Benedikto 
be šliūbo. Be bažnyčios ir dievo palai
mino — ar girdėtas tai dalykas? Ir 
kur matyta, jog tokia panelė, iš gerų 
namų, niekuomet bažnyčios neniekinusi, 
staiga sutiktų gyventi sumestinai? Ir 
dar su tokiu nuskurėliu, kuris jos mažo
jo pirštelio nevertas? Pamanykit tiktai, 
tas Benediktas, tas plikas kaip tilvikas, 
neturėjęs nė cento prie dūšios, nusiga
beno ją metrikuotis... Na, kur galvo- 
tumėt? Ogi į Klaipėdos kraštą, kaip ta
da darė tie, kurie be naujoviškų įsitiki
nimų dar turėjo šį tą ir kišenėje.

Ir jeigu ligi šiol Aldona buvo išdidi, 
iš aukšto, tartum nuo mūrinės švento
riaus sienos, žiūrėjo netgi j krautuvi
ninkus, tai po šitų vestuvių—liežuvis ne
apsiverčia jas vestuvėmis pavadinti!— 
ji turtum į varpinės bokštą įsilipo. Nei 
Ilgūno, nei tėvų, nei draugių nereikia! 
Ne, neraudonavo, nesigėdino, nevengė 
žmonių, o žiūrėjo į jus taip, lyg būtumė
te permatomas kaip tos stiklinės durys 
naujoje vaistinėje. Begėdiškai atlapo
jusi baltą, švelnų, mėlynai nubučiuotą 
kaklą, ji plaukte plaukiojo tarsi gulbė, 
grožėdamasi savo atvaizdu languose, 
lietaus klanuose, jūsų smalsiose akyse. 
Įsivaizduojat?

Pasirodo, niekam nevalia dievo rūstin
ti. Net tiems, kurie per jo malonę ap
dovanoti nepaprastu grožiu. Ėmė sklisti 
kalbos, kad Benediktas, tas plikas Be
nediktas, tas “zimagoras,” dar ir išgė- 
rinėja. Viešumoje, žmonių akyse,- jos 
rankelę kaip kokį pyragą nešasi, o slap
ta dirsčioja į buteliuką. Pasirodė, ne vi
sos mėlynės iš meilės. Bus ir karčioji 
nagus prikišusi. Gerai jai, išpuikėlei, 
atsigers ir ji iš tos saldžios taurės! Ir, 
įsivaizduojate, netgi nepaneigė, jog vy
ras išgerinėja, o išmaukęs kartais gla
monėja per stipriai. Tik paklausykite, 
ką ji atrėžė:

—Jeigu turėtumėt mano akis!
Ir glosto savo gražia ranka tas mėly

nes, lyg didžiuodamasi jomis.
Dar pasakojo kažkas, jog kažkur pa- 

sigyrusi:
—Šimtą kartų kiekvieną mėlynę išsi- 

blaivęs Beniukas išbučiuoja!
—Girdit, Beniukas? Nieko sau Be

niukas!
Tačiau ir tomis savo akimis, kurios 

nebūtus stebuklus matė, ji kai ką pra
žiūrėjo. O pražiūrėjo būtent tai, nuo ko 
jai labiausiai reikėjo savo vyrą saugo
ti,—jei galima juos vyru ir žmona va
dinti! Keturiasdešimtaisiais metais, kai 
prasidėjo mitingai ir eitynės su raudono
mis. vėliavomis, Benediktas kartą tur
gaus aikštėje išdrožė kalbą. Suprato tą 
kalbą gal tik jis vienas,- nes visi išgirdo 
painią mįslę: 1

—Aš ir sakau... Imkim lopetą ir už
kąskim... Tą šitą aną, kaip jį...

Tikriausiai jis norėjo pasakyti, kad 
reikia iškasti duobę kapitalizmui ar im
perializmui— tada visi taip kalbėdavo. 
Tačiau ilgas žodis išsiraizgė jo galvoje 
kaip medžio šaknis žemėje. Ir niekaip 
jis tos šaknies neišrovė, nors stengėsi 
net suprakaitavęs. Užtat keturiasdešimt 
pirmųjų metų birželyje, kai pakvipo pa
raku, vyrai su baltais raiščiais užgriuvo 
jų menką lyg degtukų dėžutę namelį:

—Mes jam parodysim užkasinėt! Skūrą 
nulupsim raudonodžiui! Gyvą užkasime!

Bet tas Benediktas, tas trumpakojis, 
išsinėrė jiems iš rankų ir nustriksėjo lyg 
kiškis, skalikų vejamas. Nepavijo ska
likai ir nesudraskė. Paskui pro fronto 
liniją nusigavo jis net į Rusiją. Kad Be
nediktas ne po velėna, o tolimoje Rusi
joje, paaiškėjo ne tuoj. Tačiau Aldona 
net nemirktelėjo savo gražiomis akimis, 
tarytum jis po senovei murksotų jos pa
šonėje. Net nepadėkojo ponui Ilgūnui— 
jei ne jis, įtūžę vyrai būtų išpuikėlės 
grožį kiek pagadinę. Šnibždėjosi žmo
nės, esą baltaraiščiai ketino ją išrengti 
kaip Ievą ir per miestelį pervaryti...

(Bus daugiau).

Binghamton, N. Y.
Vietinė anglų spauda pla

čiai rašė apie Tarybų Są
jungos žygį erdvių užkaria
vime. Išleista į kosmosą 
pirmoji pasaulyje moteris- 
Valentina V. Tereškoba. Ji 
sukėlė daug nesmagumo ir 
pavydo tūluose. Amerikos 
rateliuose. Įvairių sluoks
nių ir profesijų Amerikos 
moterys pakartotinai krei
pėsi į National Space A- 
gency prašydamos, kad leis
tų joms mokytis pilotuoti 
erdvių laivą. O visgi jų 
prašymas tapo padėtas į 
šalį. Jos pareiškė parei
gūnams didelį nepasitenki
nimą.

Amerikos moterys tebe
kovoja už savo teises i kos
mosą, o tuo pačiu sykiu ta
rybinė kosmonaute, iš tary
binio kosminio laivo “Vos- 
tok-6” bėrė šiltus, širdin
gus sveikinimus ir linkėji
mus į visus žemynus ir tau
tų žmones žvaigždžių sesu
tė Valentina Tereškova.

■ •______

Binghamtono ir apylin
kės negrai ir čia plečia veik
lą kovai už rasinę lygy
bę. Pagal miesto pareigū
nų apskaičiavimą, šioje 
apylinkėje gyventojų tarpe 
yra tiktai 1 nuošimtis neg
rų. Jie organizuojasi ko
vai prieš segregaciją ir už 
pilną rasinę lygybę.

Prieš porą dienų jie bu
vo sušaukę susirinkimą į 
Beautiful Plain Baptist 
Church, kur kalbėjo dvi 
negrų mokyklos mokytojos 
ir negrė gydytoja. Jos pa
reiškė: “Mes turime būti 
pasirengusios kovai, neapy
kantos sienos pradeda tru
pėti, lėtai, bet tikrai mes 
laimėsime.” Šis jų susirin
kimas buvo plačiai aprašy
tas “The Evening Press.”.

Birželio 15 d. būrys vie
tos pažangiečių buvo nuvy
kę į Rochesterį aplankyti 
mūsų gerus kaimynus ir pa
sigerėti menine - kultūrine 
p r o g r a m a, kurią atliko 
Brooklyno Aido choro dai
nininkai vadovybėj Mildre- 
dos Stenslerienės. Laimin
gai sugrįžę namo, prie pir
miausios progos Marytė 
Kazlauskienė papa šakojo 
apie tą puikų vaakrą: “Pa
siklausę gražiu dainų, at
naujinome pažintis su se
nais pažįstamais žmonėmis, 
įsigijome naujų pažinčių, 
bet tos gražios dainos pa
siliks visuotinoje atminty
je.” Parvežė mums daug 
malonių sveikinimų ir lin
kėjimu nuo brooklyniečių 
dainininkų ir rochesteriečių 
draugu. Širdingai dėkojame, 
jums, brangieji bičiuliai, už 
šiltus sveikinimus ir linkėji
mus !

Onyte Wellus

Newark, N. J.
Autobusu į Arrow Parką

Progresyviai rusai turi 
labai gražią vasarvietę, va
dinamą Arrow Park. Ran
dasi Monroe, N. Y. Šio par
ko komitetas rengia 15 me
tų sukaktį. Labai puiki vie
ta, galima išsinuomoti kam
barius vasaroti.

Liepos 7 d. įvyks sukakties 
parengimas. Kviečiame lie
tuvius newarkiecius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Auto
busas išvyks nuo Ukrainian 
Home, 723 So. 14th St. Į 
abi pusi -$2.50. Išvyksime 
8 vai. ryto, nesivėluokite. 
Galite iš anksto užsisakyti 
vietas skambindami BI. 8- 
4975, klauskite John Seme
novich.

------------- Į----- 
“Laisvė” eina į Lietuvą 

ir žmonės ją myli.

Boston, Mass.
Apie kai ką

Vasaros šiltomis dieno
mis daugiausia vykstame į 
pajūrį, prie ežerų ir į par
kus. Bet, jei norima turėti 
organizuotas išvykas, rei
kalingi pasitarimai... Pora 
savaičių atgal LLD 2-ra 
kuopa laikė susirinkimą, 
kuriame buvo svarstytas 
važiavimas į “Laisvės” nau
dai rengiamą pikniką. Nu
tarta sukviesti kuo dau
giausia automobilių nuveži
mui žmonių, norinčių išva
žiavime dalyvauti. Taigi, 
kas tik turite ant keturių 
ratų mašiną, liepos 4-ą die
ną važiuodami į Ramovos 
parką, Montello j, užsukite 
palei 318 W. Broadway, So. 
Bostone, rasite į gegužinę 
norinčių važiuoti, nes šiais 
metais autobusas neva
žiuos.

Biskį apie įvykusį pikni
ką Lawrence birželio 16 d. 
Oras buvo dėl išvažiavimo 
labai tinkamas, už tai suva
žiavo daug žmonių. Mes 
nuvykome biskį vėliau, tai 
nei nepamačiau kaip vaka
ras atėjo, nes puikiai nusi
teikusio j publikoj laikas 
greit bėga. Montellos vy
rai, Al. Potsui vadovaujant, 
smarkiai traukė lietuvišką 
dainą, nors ir į mažą gru
pę klausovų žiūrėdmai. 
Mat, į laukus-parkus išva
žiavę žmonės jau nemyli į 
svetainę eiti.

Matomai, buvo pasek
mingas piknikas.

Kitos dienos vakare po 
kalbamo pikniko, So. Bos
tone, turėjome šešių turis
tų išleistuves. Kaip jau 
“Laisvėje” buvo pranešta 
apie septynių lietuvių išvy
kimą į gimtąjį kraštą, tai 
šeši iš jų yra iš Bostono 
apylinkės.’

J. ir P. Petruškevičių ir 
J. ir E. Žekonių pastango
mis šios išleistuvės buvo 
surengtos. Prie pagamini
mo skanios vakarienė dau
giausia dirbo E. Žekonienė 
ir E. Belekevičienė. Joms 
pagelbėjo P. Petruškevičie
nė, S. Šukienė, o vakarie
nės metu J. Petruškevičius, 
A. Kandraška, S. Reinar- 
das ir kiti. Mary Kvet- 
kauskienės giminaitė taipgi 
pagelbėjo vėliau atėjusiems 
svečiams priimti, ir jiems 
patarnavo. Mat, Cleo ir 
Antanas Kučai atnešė porą 
bonkų dėl apetito pagerini
mo.

Svečių susirinko daugiau, 
negu tikėjomės, tai net sta
lų pamažinta paruošti. 
Kaip seniau sakydavo: “Su 
zgada viską gerai galima 
atlikti.” Taip ir šį sykį visi 
gardžiai pavalgę, turistams 
palinkėjo laimingai atlan
kyti savuosius Tarybų Lie
tuvoje, sugrįžti, ir ką ma
tys bei girdės, kad mums 
papasakotų. Vienos turis
tės, M., išleistuvėse nebuvo. 
Mat, jai ši kelionė didoka 
staigmena, nes per porą sa
vaičių pasportą ir vizą iš- 
sistorojo ir viską kelionei 
prisirengė, tai gana pavar
go, o antra, dar nepilnai 
buvo įsitikinusi, kad su šia 
grupe ir ji važiuoja.

s A. K-a

Nashua, N. H.
Busas i “Laisves’’ pikniką 

July 4 dieną išeis 10:3*0 vai. 
nuo Liet. Klubo, 36 High St.

Katrie norite važiuot, Šau
kite telefonu šiuos:

Mike Zedalis — 33865
Adam Pazniokas — 22180
J oe E gėris — 22204.

J- Egeris

Katalikų bažnyčios 
suvažiavimas įvyks
Vatikanas. — Popiežius 

Povilas VI nutarė atnaujin
ti Visuotinį katalikų baž
nyčios suvažiavimą. Kaip 
žinia, suvažiavimą buvo su
šaukęs velionis popiežius 
Jonas XXIII 1|962 m. spa
lio 11 d. Bet sesija buvo 
pertraukta gruodžio 8 d., ir 
buvo manyta, kad gal nau
jasis popiežius suvažiavimo 
nebepanaujins. Dabar jis 
sako, kad jis turi tęsti sa
vo pirmtako darbus, ku
rių vienas yra suvažiavimo 
tęsimas. Suvažiavimas vėl 
prasidės rugsėjo 29 d. Tuo 
tarpu Povilas VI laiko au
diencijas su kardinolais ir 
tvarko bažnyčios biznio rei
kalus. Jis jau matėsi su 
amerikiečiais kardinolais.

Los Angeles, Calif.c> 7

DĖMESIO! DĖMESIO!

IŠVAŽIAVIMAS-PIKNIKAS
įvyks Sekmad., Liepos-July 7 d.

ARROYO SECO PARK
Į rytus Ave. 60

Kviečiame ne tik narius, bet ir pašalinius daly
vauti, linksmai praleisti laiką. Bus pietūs po ža
liais lapuotais medžiais, pasigerėsite gamtos gro
žybėmis.

Nepraleiskite šios progos.
— LLD 145 Kp. Reng. Kom.

BROCKTON, MASS. MONTELLO, MASS-

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

Įvyks Nepriklausomybės Šventėje

Liepos-July 4, Pradžia 11 A. M.

Dainuos Laisvės Choras iš Hartfordo
Vadovaujamas Wilma Hollis

Kalbės “Laisvės” redakt. R. Mizara

Ramo va Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

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

Skanūs namų gaminimo valgiai, geri gėrimai ir 
linksma nuotaika. Bus daug svečių iš kitų miestų. 
Bus malonių pasimatymų su seniai matytais ir įsi
gysite naujų pažinčių. Būtinai dalyvaukite piknike 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai

SHENANDOAH ir MAHANOY CITY, PA.

ŠAUNUS PIKNIKAS
Rengia bendrai LLD ir LDS Kuopos

Liepos ] 4 July
Hosensack ant Martishin Grove <į<

Netoli nuo Lakewood Parko, prie kelio 45

Parkas labai gražus ir tinkamai įrengtas piknikams.

Puiki vieta atsivėdinimui ir pasilinksminimui. 
Širdingai kviečiame vietinius ir iš toliau atsilankyti. 
Ne per toliausia ir iš New Jersey valstijos atvykti. 
Keliai dabar geri, automobiliais puikus atvažiavimas.

Rengėjai

———!■■■ ""—————————
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PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

REFRIGERATION ENGINEER.
Must have New Jersey Blue Seal 
Operator’s license. Apply at office.

HADDON ICE & COAL CO. 
Pennsylvania & Reading* Railroad 
Redmaai Ave., Haddonfield, N. J.

(50-56)

Help Wanted — Female

WOMAN. For housework and 
ironing. Must live in. Own room & 
TV (private). Fond of children. 
Refs. For summer home in Ocean 
City, N. J. Winter residence in 
country (So. Jersey). $45.00weekly. 
Write: A. Imbesi, Estelle Manor, N. J.

(50-54)

Roma. — Italijos parla
mentas užgyrė valdžios pa
teiktą biudžetą. Tai skaito
ma dideliu naujosios vy
riausybės laimėjimu.



Cleveland, Ohio
LLD 190 kuopos reikalai

Kuopos draugiškas išva
žiavimas įvyks liepos 14 d. 
kuopos narių Jono ir Ele
nos sodyboje, arti Welsh- 
field, Ohio.

Kelrodis: Iš Clevelando 
važiuokite 422 keliu; priva
žiavę Welshfield rasite ke
lią 700, juo sukite dešinėn, 
kiek pavažiavę rasite kelią 
su lempa, juo sukite ir vėl 
dešinėn, ir už apie pusės 
mylios kairėj rasite Huntz 
išvažiavimo vietą.

Kviečiami visi kuopos na
riai, o taipgi ir svečiai da
lyvauti. Kadangi šis išva
žiavimas nebus bizniškas, 
tai visi važiuodami atsivež- 
kite savo pietus, kuriuos 
susidėję bendrai papietau
sime, o su gėrimais pasi
rūpins rengėjai. Būkite vie
toje apie 12 valandą.

•
190 kuopos vakarienė 

Įvyks rugpjūčio 3 d.. 5 vai. 
vakare, klubo svetainėje, o 
visų kuopos narių susirin
kimas įvyks rugpjūčio 11 
d., 3 vai. popiet. Šiame su
sirinkime turėsime nomina
cijas LLD Centro Komite
to. Pageidaujama, kad ja
me kuo daugiausia narių 
dalyvautų.

LLD 15-os Apskrities kon
ferencijoje, įvykusioje kovo 
17 d., nutarta ką nors su
rengti knygų fondo nau
dai. Tuo 15-a Apskritis 
kasmet pasirūpina. Laukia
me išrinktojo Apskrities 
komiteto iniciatyvos, jam 
pradėjus, prisidės darbu ir 
visos A p s k r i čiai priklau
sančios kuopos.

J .žebrys

PAUKŠČIAI TARYBŲ 
LIETUVOJE

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
užtat girdisi jų čiulbesys 
sutemoje, anksti rytą ir vė
lai vakare, saulei nusilei
dus. Tai romantišaks čiul
besys.

Laiminga mūsų sostine
Mes matome, ka d nuo 

pat Vilniaus miesto rytinės 
dalies iki vakarinės tykiai 
čiurlena Neries upelio van
denėliai ; taipgi džiaugia
mės, matydami švarų Vili
jos upelį, kuris užbaigia 
savo garsų čiurlenimą, pra
bėgęs Gedimino pakalnę ir 
įsiliejęs į Neries upę. Tie 
du upeliai apaugę mažais 
miškeliais ir krūmais. Už
tat mūsų istorinė Lietuvos 
sostinė gali pasidžiaugti 
dar ir tuo, kad nuo anks
taus pavasario ryto per 
dieną ir naktį girdime 
paukščių giesmes.

Giesmininkai čiulba ir ant 
seniausių Vilniaus karių 
kanų, kur dega amžina ug
nelė. Tuose kapuose ilsisi 
kovotojai už Tėvynės lais
vę, atidavę savo gyvybę už 
Tarybų Lietuvą.

Kuomet mes matome pul
suojant gamtos gyvenimą, 
gilindamiesi į paslaptį, iš
mokstame ją branginti, gi
liau prisiartiname prie savo 
Tėvynės meilės, kur žmo
gus žmogui draugas, kur 
jis gali kurti šviesią ateitį. 
Paukščiai, žvėreliai — tai 
gamtos dalelė, kuri suteikė 
žmogaus vaizdams ir klau
sai ramiausią poilsį, ku
riuo jis stiprinasi naujiems 
marksizmo -leninizmo dar
bams. wF'
Vilnius, 63-V-25.

Hempstead, L. L—Civili
nio apsigynimo direktorius 
Farrington sako, kad yra 
gauta federalinio maisto 
prikrovimui apsigynimo 
rūsių. Matyt, Čia ponai 
laukia greito karo.

IŠ LAIŠKŲ
... Skubu rašyti keletą 

žodžių, nes šiandien iš
vykstu į Maskvą.

Birželio 22 d. rytą į Vil
nių atvyko iš JAV septynių 
asmenų turistų grupė. Ap
sistojo “Vilniaus” viešbuty. 
Su jais kartu valgiau pus
ryčius, pasišnekėjome, o 
vakare buvome Vyrų cho
ro repeticijų pamatyti.

Vakar dienos popietį pra
leidau su Kostu ir Halina 
Korsakais Ežerėliuose.

Ieva
Vilnius, 1963—VI—23

•

Brangus Rojau ,
Tai mes jau Maskvoje ir 

iš čia tave sveikiname. Ap
sistojome “Ukrainos” vieš
buty; jis visas užplukdytas 
tik moterimis. Koks puikus 
vaizdas!..

M. Macijauskienė 
Janina Narkevičiūtė 
Aldona Tilvikienė 
Ieva Mizarienė 

Maskva, 1963—IV—23

1963 m. birž. 24 d.
... Rašau šiuos žodžius 

j sėdėdama prie korespon- 
I dentų stalo Suvažiavimų 
salėje, Kremliuje; tik ką 
baigėsi pirmoji sesija.

Tarptautinės Demokrati
nės Moterų Federacijos su
važiavimas ar kongresas 
prasidėjo lygiai 10 vai. ry
to. Federacijos vice-prezi- 
dentė ir tarybinės moterų 
organizacijos prezidentė 
Nina Popova kongresą ati
darė.

Argentinos moterų dele
gacijos atstovė iššaukė var
dus moterų, kurios sudarė 
suvažiavimo prezidiumą — 
iš kiekvienos šalies po vie
ną moterį. Taigi prezidiu
mą sudaro daugiau kaip 
100 asmenų; iš JAV, aiš
ku, taipgi įėjo viena mo
teris.

Kosmonautai — Valenti
na Tereškova ir Valerijus 
Bykovskis į salę atvyko 
apie 10 minučių anksčiau 
nei suvažiavimas prasidėjo. 
Galite įsivaizduoti, kas čia 
tuomet darėsi! Moterys bė- 
go link Valerijos, apkabi
no ją, bučiavo, teikė dova
nas, sveikino... Abudu kos
monautai buvo išrinkti į 
suvažiavimo prezidiumą.

Suvažiavimą sveikino 
Maskvos miesto majoras 
Vladimiras Promyslovas.

Tuomet Federacijos pre
zidentė, anglė Eugenie Cot
ton, sveikino suvažiavusius 
atstovus ir dėstė klausi
mus, susijusius su , taikos 
gynimu, su kova prieš ko
lonializmą, už tautų laisvę, 
su kova už moterų teises ir 
vaikų laimę.

Delegatė iš Ukrainos 
skaitė N. Chruščiovo svei
kinimo laišką.

Visų ūpas labai pakilęs; 
viešpatauja entuzi a z m a s, 
džiaugsmas. Mes susitiko
me ir nusifotografavome 
su daugeliu moterų iš kitų 
šalių — iš Ghanos, Burmos, 
Indijos, ir tt.

Suvažiavimų salė — mil
žiniška ir labai puošni, kaip 
koks palocius.

Vakar “Ukrainos” vieš
butį aplankė Chruščiovienė 
ir sveikino daugelį delega
cijų.

Beje, vakar vakarą susi
tikau su H. Zimanu, vyr. 
“Tiesos” redaktorium, kuris 
čia žada būti keletą dienų.

Aš gyvenu kartu su Nar
kevičiūte, Tilvikiene, Dig- 
riene ir Macijauskiene.

Ieva
Kremlius
Suvažiavimų salė

Birželio 26, 1963 
Maskva, Kremlius

Sveikinu visus! Moterų 
Kongresas neišpasaky t a i 
įdomus, entuziazmas dide
lis. Sutikau abu kosmonau
tus, o mačiau visus pirmes- 
niuosius irgi. Ryt aplanky
siu “Pravdos” ir “Izvesti- 
jos redakcijas ir spaustu
ves.

Ieva Mizarienė

Gerbiamoji Drauge 
Ventiene!

Mūsų pirmosios kosmona- 
utės-moters Valerijos Te- 
reškovos gražaus skridimo 
proga sveikinu Jus ir visą 
Jūsų šeįmą bei drauges ir 
draugus. Su geriausiais lin
kėjimais !

Justas Paleckis 
Maskva, 1963—IV—20

Jonas Valentis 
palaidotas

Mirus Jonui Valenčiui, 
aktoriui-režisieriui, liūdi jo 
visi,_ ypatingai menininkai, 
tarp kurių jis ilgai veikė.

Pagal jo pageidavimą, jis 
buvo aprengtas baltu švar
ku ir juodomis kelnėmis. 
Gėlių vainikų buvo daug, 
taipgi nemažas skaičius 
žmonių per visus tris vaka
rus — trečiadienį, ketvirta
dienį ir penktadienį — ve
lionį aplankė.

Ketvirtadienio vakarą 
Rojus Mizara šermeninėje 
pasakė kalbą, nušviesda
mas velionio nueitą kelią, 
jo nuveiktus darbus. O Na
stė Buknienė paskaitė eilė
raštį. Ant greitųjų nebuvo 
galima suspėti pakviesti 
Aido choro moterų kvarte
tą — jis būtų sugiedojęs 
vieną kitą dainą. •

Šiemet, kai sukako 200 
gimimo metinės poetui An
tanui Strazdeliui, prisimin
tina tai, jog kadaise Brook- 
lyne buvo pastatytas apie 
A. Strazdelį veikalas “Prieš 
Srovę”, ir J. Valentis vai
dino Straizdelį; jis beje tą 
veikalą ir režisavo. Ir mū
sų aktoriai dramą “Prieš 
srovę” vaidino ne tik Broo- 
klyne, o ir Čikagoje. Tai 
buvo didelis Jono Valenčio 
darbų ir talento įvertini
mas!

Būtų gerai, kad kuris 
vienas iš mūsų scenos mė
gėjų, veikusių kartu su Jo
nu Valenčiu, plačiau, išsa
miau apie velionio nuveik
tus darbus parašytų.

J. Valentis buvo Niujor
ko Lietuvių liaudies teatro 
narys ir veikėjas, todėl tos 
grupės nariai, dramos mė
gėjai, turėtų apie mirusįjį 
ir jo veiklą per spaudą pa
pasakoti.

J. Valenčio palaikai buvo 
palaidoti St. Charles kapi
nėse, Long Islande. Vadi
nasi, jie buvo palaidoti re
ligiškai. Mat, velionis no
rėjo, kad jis būtų palaido
tas greta savo motinos, ku
ri buvo tikinti. Laidotuvė
se žmonių buvo daug. Po 
laidotuvių palydovams bu
vo pateikti pietūs.

Ns

Parsipany, N. J. — čionai 
dujomis užsinuodijo ir mirė 
du vyrai bevalydami “cess
pool.” Tai nepaprastas at
sitikimas.

Brasilia. — Brazilij o s 
prezidentas Goulart išskri
do dalyvauti naujojo popie
žiaus įvesdinimo ceremoni
jose. Manoma, kad jis tu
rės pasitarimų ir su Itali
jos valdžios pareigūnais.

Pagerbimas motinos
Birželio 25 d. laidoje til

po Jurgio Šimaičio kores
pondencija, kurioje jis ap
rašė apie velionės P. Mic
kevičienės (Zarembytė) 
laidotuves Providence, R. L 

Štai gauname tris laiškus 
nuo velionės dukters (bu
vusi dainininkė) Adelės 
Mickevičiūtės - Lozon, kurie 
skamba sekamai:
“Laisvė, Ine.

Gentlemen: Please ac
cept the enclosed check 
for $50 to perpetuate the 
memory of the Mother 
Mrs. Pauline Zaremby-Mic- 
ke.vicz of the Co-founder of 
this company — Adele M. 
Lozon. Yours truly, George 
E. Conley Co., Inch., Crans
ton, R. I.”

Kiti du laiškai skamba 
taip pat ir prisiuntė po $25 
nuo Adeack Realty Compa
ny, Inc., Qranston, R. I.

Tai didelis ačiū visom 
trim kompanijom ir jų sek- 
retorei-iždininkei Adele M. 
Lozon, kuri taip gražiai pa
gerbia savo mylimos mamy
tės atmintį.

“L.” Administracija

ir
BAISUS BADAS

Calcuta.—West Bengal 
Assam provincijoje siautė
ja baisus badas. Aštuonias
dešimt žmonių badu jau 
mirė, o 200,000 badauja ir 
laukia tokio pat likimo. Tuo 
tarpu Indijos valdžia pini
gus leidžia pirkimui gink
lų savo militarinėms jė
goms.

METHUEN, MASS.

Liūdnas Pranešimas
Po sunkios ligos, š. m. birželio 21 d. mirė drg.

ANTANAS RAMEIKA
Palaidotas birželio 24 d. Haverhillio lietuvių 

Gedimino Klubo Kapinėse, Bradford, Mass.
Liūdesyje liko žmona Nelė, sūnus Algirdas, 

marti, anūkės, kiti giminės ir draugai.
Visiems reiškiame gilią užuojautą:

J. ir F. Kodis 
Aug. A. Večkys
V. ir Ieva Kralikauskai 
St. ir Z. Penkauskai 
B. ir A. Chuladai 
J. ir M. Milvidai 
J. Šleivienė 
A. Butėnas

PRISIMINIMAS

Veronika Mineikienė (Norbutienė)
Mirė Liepos 4, 1962

Jau vieneri metai kai mano mieloji sesuo 
Verutė paliko mus. Su širdperša prisimenu tą 
liūdną valandą, kurioje mane palikai. Lankysiu 
ir puošiu tavo kapą, kol galėsiu, ir dirbsiu tuos 
darbus, kuriuos dirbai—už taiką ir ramesnį žmo
nijos gyvenimą.

MIAMI, FLORIDA

Mirė

Stanley Maison - Meškauskas
ALDLD 75 kuopa reiškia užuojautą jo dukte

rims ir giminėms.
— Kuopos nariai ir valdyba

Niujorkiečiai ir Niudžerziečiai.
važiuokite j pikniką

Liepos 21 dieną bus pa
silinksminimo ir malonių 
pasimatymų diena. Tą die
ną įvyks gražus piknikas 
Cliffside Parke, N. J., ku
riame dalyvaus Niujorko ir 
Niudžerzės lietuviai.

Iš Niujorko galima va
žiuoti busti. Pasamdytas 45 
pasažierių busas išeis nuo 
Lituanica Square, kampas 
Union Avė. ir Stagg Street, 
Brooklyne, 11 valandą ryto.

Kaina į abi pusi, kartu ir 
įžanga į pikniką, $2.50.

Kurie važiuosite automo
biliais ar miesto transpor- 
tacijos busais, įžanga į pik
niką 75c. Dėl kelrodžio nu-

JUNGTINĖS TAUTOS 
TYRINĖS

United Nations. — Spe
cialus kolonijiniais reika
lais komitetas nutarė suda
ryti komisiją ir ištirti pa
dėtį Britų Gvinėjoje, kurio
je dabar siautėja nerimas, į 
kurį yra įsivėlusi Anglijos 
kariuomenė. Bet Anglijos 
atstovas pareiškė, kad 
Anglija neleis tai komisijai 
atvykti į jos koloniją ty
rinėjimo reikalais.

Washingtonas. — Vidaus 
reikalų sekretorius Udall 
ragina Kongresą skirti kas
met po $20,000,000 vandens 
tyrimo ir tvarkymo progra
mai.

T. Tartoms
A. Lapinskienė 
Povilas Liupševičius 
Ignas ir R. Chuladai 
D. ir L. Bulaukai
J. ir N. Rudžiai 
J. ir L. Šiupetriai
B. Galinis

9

—Mary Kvetkas, sesuo
: So- Boston, Mass.

važiavimui skaitykite skel
bimą 6-ajame puslapyje.

Brooklyniečiai, tuojau už
siregistruokite važiavimui 
busu. Prašome kreiptis į 
“Laisvės” raštinę asmeniš
kai arba telefonu:
6887. , ..

Pripildykim busą. Rū- ... .
pinkimės visi, kad piknikas , choras paliko nepamils a-
pavyktų, nes pelnas nuo šio 
pikniko yra skiriamas 
“Laisvės” paramai.

Labai kviečiame niudžer- 
ziečius atsilankyti, nes 
jiems patogiau atvažiuoti 
negu niujorkiečiams. Būtu 
malonu sulaukti svečių ir iš 
Pennsylvanijos.

“Laisvės” Administracija

Julės Lazauskienės 
gimtadienis

Praėjusį sekmadienį, bir
želio 30 d., pripuolė aidie- 
tės Julės Lazauskienės gim
tadienis. Ta proga jos vy
ras, Jonas Lazauskas, su
ruošė savo sodelyje, South 
Ozone Parke, gražų pobū
vį, kuriame dalyvavo eilė 
jubiliatės draugų ir bičiu
lių.

Pobūvio dalyviai sugie
dojo jubiliatei “Happy 
Birthday!” ir palinkėjo jai 
geriausios sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Gi ji pati pasakė:

—Norėčiau, kad kitą 
savo gimtadienį praleisčiau 
Lietuvoje, tarp savųjų.

Ns.

United Nations, N. Y. —
Jungtinių Tautų Asamblėja 
pilnai užgyrė Vengrijos de
legaciją. Jungtinės Valsti- vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 Li- 
jos nebesipriešino.

New Yorkas.— Iš Japoni
jos grįžo New Yorko ma
joras Wagneris.

4-tos LIEPOS APVAIKščIOJIMAS IR
15 Metų Sukaktis Arrow Parko Gyvavimo

Įvyks Sekmadienį, Liepos-July 7
Koncertas ir Šokiai. Šokėjų grupė “GLINKA” iš Passaic, N. J., 

šoks rusų liaudies šokius. Dirigentas Alex Kosik.
Šokiai šeštadienį, liepos 6 d. ir Sekmadienį, liepos 7 d.

Kviečiame visus atsilankyti.

NEW JERSEY IR NEW YORKO APYLINKĖS

PARAMAI LAIKRAŠČIUI “LAISVEI” 

Sekmadienį Liepos 21 July 
Pradžia 1-mą valandą dieną

Picnic Grove Park
207 Walker Street Cliffside Park, N. J.

Specialis busas eis iš Brooklyno 
Išeis nuo Lituanica Square 11 vai. ryto

KAINA KARTU SU ĮŽANGA $2.50
Prašome iš anksto Įsigyti buso bilietą ir prisirengkite 

vykti į pikniką. Yra visi patogumai piknikui.
Įžanga 75c. asmeniui. Bušu važiuojantiems iš Brook

lyn©, užsimokėjusiems $2.50, Įžangos nereikės mokėt.

Kelrodis važiuojantiems miestą transportacija:

Iš Brooklyno važiuokite Niujorkan Į Port Authority 
busų stotį ant 8th Avė. ir 41 St. Ten užsikeikite auto
matiškais laiptais ant antro aukšto ir eikite Į kairę pusę, 
kur pamatysite elektra apšviestą užrašą: Platform 50-55. 
Ten Įėję matysite po dešinei numerį prie laiptų 50, ir 
tie laiptai užveža ant platformos, kur paimsite busą į 
Cliffside Park. Išlipkite ant Walker st. ir eikite Į dešinę 
pusę iki Palisade Ave., kur rasite pikniko vietą. y

Nuo Journal Square iš Jersey City imkite busą Į Nun
gesser. Čia persėskite Į Public Service busą No. 22• Cilf# 
side išlipkite ant Walker st. ir eikite Į dešinę iki parko.
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Aido Choras
Paskutinės Aido 
choro pamokos

Kaip žinome, praėjusį 
pavasarį, Aido choras turė
jo atlikti keletą svarbių iš
stojimų ne tik pas lietuvius, 
bet ir pas svetimtaučius.

MI 1- gautų laiškų ir tilpu- 
| šių spaudoje koresponden- 

, matome, kad Aido

mą įspūdį visur, kur tik da
lyvavo, o patys aidiečiai 
įgijo naujų pažinčių.

Paskutinėse pamo koše 
turėjome lyg ir šio sezo/r^- 
užbaigtuves, kurias para
šė mūsų aidietė S. Sasna, 
ta pačia proga jinai pami
nėjo savo 50 metų sukaktį 
šioje šalyje. Tai gražus me
tų skaičius!

Linksmai pasivaišinę, vi
si išsiskirstė linkėdami 
viens kitam gero poilsio per 
visą vasarą, kad rudenį vėl 
su nauja energija susirink
tume tęsti mūsų kultūrinį 
darbą, pirmyn, nes iau turi
me pakvietimą dainuoti 
Amerikos Komiteto svetur- 
gimiams ginti koncerte, ku
ris įvyks Town Hall, Man
hattan.

Tad iki sekančių Aido 
choro pamokų — geriausių 
sėkmių mūsų mokytojai ir 
visiems aidiečiams.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N.Y.

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith. 
Bldg. Corp.) direktorių susirinkimas 
jvyks pirmadienj, liepos 8. savame 
name. Pradžia 7:30 vai. vakare.

(52-53)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

jvyks antradienį, liepos 2 d., 7:30

berty Avė., Ozone Parke. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime. Ku
rių duoklės neužmokėtos, malonėki
te ateiti Ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. ,

Valdyba
(50-51) .




