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KRISLAI
Geros žinios apie LDS. 
Geriausia pašalpa. 
95 metų sukaktis. 
Biauri liekana.
Neduoda jiems ramybės. 
Sveikiname I

Rašo J. Gašlūnas

Gerų žinių turime iš Lietu 
JiVių Darbininkų Susivienijimo Į 

raštinės. Praeitojo seimo de-1 
jau įgy-j

NATO vadų susirinkimas ir 
respublikonų manevrai

Paryžius. — Įvyko Vaka
ru karo sąjungos (NATO) 

Įvadų susirinkimas, kuria- 
; me dalyvavo 15-kos valstijų 
: užsienio ministrai, kiti žy- 
! mūs valdininkai ir karo jė
gų vadai. Tai paskutinis 
NATO susirinkimas, kuria- 

aplikaci- me dalyvavo Eisenhowerio

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

METAI 49-ji

JUBILIEJINIS Ekvatore vėl įvyko masinės 
*Ia AI S V £ S' VAJUS demonstracijos prieš JAV
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
milijoną armijos ir karo 
orlaivyno vyrų. JAV pa
saulyje turi apie 700 kari
mų bazių ir karo jėgų sto
vėjimo punktų. Tuo pat 
kartu JAV susidūrė su 

rezervo mažėjimu,aukso 
nes užlaikymas užsienyje 
karo jėgų, bazių ir NATO 
talkininkams militarinė pa
galba bei pagalba 

j kapitalistinėms
j! eigas pradės eiti Demokra- ‘ nuolatos mažina aukso re- 

tų partijos žmonės. įzervą.
susi-! Vakarų diplomatai numa- 

su j to, kad nors Eisenhowerio 
i “svarbius 

. . ijv nym .Auoai uz. planus pakeitimui NATO”,
J<s! tencija, panaikinimą karo bet jie bandys viską palik- 

bazių užsienyje, atšaukimu1 ti kaip yra: lai Demokratų 
LDS Centro Valdybos susi-; armijų iš svetimų šalių. Gi I partijos vyriausybė tą vis- 

rinkime nutarta ir vėl mokėti JAV laiko užsienyje >apie ką gauna ir “suvalgo”, 
ligoniams 30 nuošimčiais pa
didintą pašalpą už nepakeltą i 
mokestį.

Tai didžiulė pagalba ser
gantiems LDS nariams. Tai 
pagalba, kokios nesuteikia jo- į 
kia kita lietuvių organizacija. 

Dabar be daktaro egzami- 
nacijos į pašalpą galima įsi-i 
rašyti nuo 16 iki 50 metų am-į 
žiaus.

legatų pageidavimai 
vendinami.

Naujiems nariams
jos atspausdintos ir kuopoms i valdžios žmonės. Kaip jau 
išsiuntinėtos. Visi nauji nariai i žinome, SU 1961 m. sausio 
į visus apdraudos ir pašalpos diena JAV valdžios par- 
skyrius dabar pnimami be 
daktaro egzaminacijos. Tai 
didžiulis palengvinimas įrašy- W PUl tlJOS Žmonės.
ti naujus narius. Išvakarėse NATO

Pagamintos ir išsiuntinėtos ( rinkimo JAV susidūrė
kuopoms naujos ligoniu blan- į keblumais. Visame pasauly-1 valdininkai turi
kos, kurios taipgi palengvina j je k j ■ , • ž koegzis. 
ligoniams ir daktarams J 
išpildyti.

JAV lėktuvai skrido 
virš 10,000 myliu

Edwards, Calif. —Aštuo-

naujus 
dienos

kitoms
šalims —

Indijos, Kinijos ir 
Butano santykiai

New Delhi, Indija. — 
(Bhutan) ba

skai t o s i n e p r i- 
jai

Brooklyno vajininkai .......
Waterbury va j minkai ....
New Jersey vajininkai ... . 
Philadelphijos vajininkai 
A. žemaitis, Baltimore, Md. 
Los Angelės, Calif................
Pittsburgh© vajininkai 
Great Neck, N. Y.................
Worcesterio vajininkai 
Miamės vajininkai ...........

Antanas. Elizabeth, N. J........
S. Penkauskas -J. Blažonis, 

Lawrence-Lovvell, Mass.
LLD 20 kp., Mot. Skyrius 

BinghamtonJ N. Y.....
Rochester, N. Y......................
J. Patkus, New' Haven, Conn.
Geo. Shimaitis. Ęrocktcn, Mass.
So. Bostono Vajininkai ..........
Chicagos Vajininkai ..................
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass....................
Chester, Pa., Vajininkai ........
Chicagos Vajininkai ..............
Cleveland, Ohio ........................
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass...................
New Britain, Conn., ............

1232

1197
960
796
792
763
692

684
648
552
540

552
480

Sakoma, kad Ekvatorius 
ir 

galimas daiktas, kad tarp 
šios valstybės ir Kubos bus 
pasirašyta bendradarbiavi
mo sutartis. Sako, kad Ku
ba palaiko Ekvatorio pusę 
ginčuose su Peru respubli
ka. Tarp Ekvatorio ir Peru 
nesutikimas eina dėl 70,000 
ketvirtainiškų mylių ploto.

Ekvatorio respublika yra 
Pietinėje Amerikoje, prie 
Ramiojo vandenyno. Ji uži
ma 116,270 ketv. mylių plo-

Quito, Ekvatorius. —Virš
26,000 žmonių demonstravo pasisuko į Kubos pusę i 

Punktai gatvėmis ir laikė susirinki
mą prie prezidento palo- 
ciaus. Kalbėjo prezidentas 
Jose Maria Velasco Ibarra, 

. ministras 
Manuel Araujo ir unijų va
dai. Demonstrantai šaukė: 
“Viva Kuba, Rusija ir Ek-

1464 va^or!” Unijų vadai pasisa- 
! kė prieš JAV kapitalistų 
įsigalėjimą Lotynų Ameri-

5236
4824

2826 | vic*aus reikalų
2235
2208
1844

1428
1372

M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Čeikienė, So. Boston, Mass. 

S. Puidokas, Rumford, Me......
L. Tilwick, Easton, Pa............
LLD 188 kp., Detroit, Mich. 
Vera Smalsticnė, Detroit, Mich. 
Veronika Kvetkas

Cambridge, Mass................
A. Apšega, Auburn, Me...........
Scranton, Pa................................

Naravas, Shenandoah, Pa. 
Paserskis, Baltimore, Md. 
K. Urban, Hudson, Mass. 
J. Anderson, Rochester, N. Y. 
Valinčius. Pittston, Pa.........
Aranuk, Detroit, Mich........
Kuzmickas, Gidardville. Pa. 
Taraškienė, San Francisco

Plymouth, Pa.............................

E

C.
P.

M.
A.

460
446
410
360
312
288

Panašios demonstracijos i 
įvyko Cuenca, Azogues,; tą ir turi 5,000,000 gyvento- 
Guavaquilo miestuose —!jų. 
provincijų sostinėse. De-1 ------------------
monstrantai vilko gatvėmis] Akrą. — Ganos laikraš- 
JAV vėliavą ir akmenimis1 čiai kritikuoja Jungtinių216

gimėte į United States-Ecua- Valstijų politiką Kongo res- 
164 doran Friendship namus, publikos klausime.

72:
72 I
72 I
72 |
72 I
36 I
36;
36 Į

publikos klausime.

Susprogo raketa ir 
žuvo $40,000,000

Cape Canaveral, Fla. — 
Iššauta linkui Mėnulio “At
las-Able” raketa susprogo 
ir skeveldros nukrito į jū
rą. Šios raketos pagamini
mui bvo išleista $40,000,000.

Tai jaii šešta JAV rake
ta sudegė, kuri buvo iššau
ta linkui mėnulio. Dabar 
JAV karinio orlaivyno vir
šininkai ir mokslininkai 
mano, kad šaudymą į Mė
nulį galės pakartoti tik at
einančią vasarą.

Negrai jau masiniai 
protestuoja

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Teisingumo 
departamentas užverstas 
negrų protestais dėl įkalini
mo kunigo D r. Martin Lu
ther Kingo.

Spalio mėnesį areštavo šį 
negrų vadą ir apkaltino, 
kad jis “perilgai” važinėjo 
Georgia valstijoje su Ala
bama valstijos vairuotojo 
leidimu. Jį padėjo metams 
pasitaisymui. Vėliau suėmė 
72 negrus, piketuojančius 
prieš segregaciją ir jų tar
pe Dr. Kingą, tai tada jį 
nuteisė į kalėjimą, pritaiky
dami jam vairuotojo “prasi
kaltimą”.

i ni JAV didžiuliai bombiniai Butano 
“B-52” lėktuvai pakilo
Edwards Air bazės ir be su- klausoma, bet Indija jai 

gaI,!™a 1 st°.Dmc) aplėkė lanku 10,000 draudžia tiesioginiai turėti 
mylių. Jie kelionę atliko per ryšius su kitomis valstybė- 

. !mis. Indija teikia biskį pa- 
Pulkininkas Grissom, ku-! galbos Butanui. Dėl to Bu

ris skridimui vadovavo, sa
ko: “Tas rado, kad mes su 
atominėmis bombomis gali
me pasiekti bile vietą Rusi
joje ir saugiai be sustojimo 
sugrįžti i savo bazę”.

narius nuo gimimo i 
iki 60 metų amžiaus. ' , ,_:; 19 valandų ir 45 minutes.
LDS susikūrimo, 1930 

išmokėta LDS nariams 
arti dviejų 

Tai didžiulė 
ir ki-

Nuo 
metų, 
ir pašalpgaviams 
milijonų dolerių, 
pagalba ligoje, mirties 
toje nelaimėje.

LDS turtas dabar siekia ar
ti pusantro milijono dolerių. 
Tai, pagal narių skaičių ir 
amžių, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas yr» viena tur
tingiausių fraternalių organi
zacijų Amerikoje.

Tai organizacija, kuri už, 
palyginamai, žemus mokes
čius suteikia nariams gerą pa
šalpą ir apdraudą.

Gražių laimėjimų pasiekta 
per 30 metų LDS gyvavimo.

Gruodžio 18 d. sukako ly
giai 95 metai, kai Jungtinės 
Valstijos priėmė tryliktąjį 

^Konstitucijai pataisymą, kuris 
panaikina negrų vergiją.

Didieji pietinių valstijų 
žemvaldžiai, turėję po šimtus 
ir daugiau negrų vergų, viską 
darė, kad vergiją išlaikyti. 
Jie sukūrė baisųjį civilinį 
karą. Prakišę karą, jie ge
ruoju nenusileido.

JAV pilnai remia 
Laoso sukilėlius

Washingtonas. —“Jungti
nių Valstijų vyriausybė pa
reiškė, kad ji duos pilną 
pagalbą naujai prieškomu- 
nistinei Laoso valdžiai”, ra
šo W. Jordan. Reiškia, JAV 
rems Bouno Durno valdžią, 
kuri prieš mėnesį susidarė 
Pietinio Vietnamo palaiko
ma.

Reporteris rašo, kad 
Washingtone supranta, jog 
įsimaišymas sudarys piet- 
rytų Azijoje pavojingą 
tarptautinę padėtį, bet JAV 
rems tą valdžią, nes ją re
mia Laoso karalius.

tanas yra labai atsilikusi 
šalis.

Dabar gaunama žinių, 
kad Butano karalius Druk 
Gyalpo siekia susitarti su 
Kinija, nes Kinija žada 
jam daugiau pagalbos.

Butano karalystė yra Hi
malajų kalnuose. Ji užima 
18,000 ketv. mylių plotą 
turi 700.000 gyventojų.

ir

J. J. Mockaitis, bridgeportietis, prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų. Jis darbuojasi kartu su

(Tąsa 5-tam pusi.)

J vyko trys baisios 
lėktuvu nelaimės

Dar ir dabar tos vergijos 
liekanos pietinėse valstijose 
tebėra aiškios, šių metų sau
sio ir vasario mėn. man teko 
matyti tai Texas ir Louisianos 
valstijose. Tai baisus reginys.

Kaip liūdna, kaip graudu 
matant negrams atskiras val
gyklas ir kitas viešąsias vie
tas. Net geležinkelių, busų ir 
orlaivių stotyse negrai atskirti 
nuo visos publikos.

Gražiame New Orleans 
mieste taipgi biaurų reginį 
mačiau. Dabar televizijoje 
matom, kaip baltųjų šovinistų 
gaujos apsiputojusios šaukia 
prieš vieną negraitę, einan
čią į mokyklą, kuri, federali
nio teismo patvarkymu, pri
versta priimti ir negrus.

Šią biaurią rasinės diskri
minacijos liekaną jau seniai 
reikėjo su šaknimis išrauti iš 
mūsų krašto gyvenimo.

Kanadoje išeinąs dipukiš- 
kas savaitraštis “Tėvynės ži
buriai” nusigandusiai , šaukia 
apie visame pasaulyje didė-

Kabulas. — Afganistano 
karalystė ir Kinija pasira
šė prekybos sutartį. '

jantį komunistinį pavojų.
Jis rašo, kad Argentinos 

prezidento brolio vadovybėje 
esąs valstybinis universitetas 
“tapęs komunistinės propa
gandos židiniu.” 70,000 stu
dentų dauguma priklausanti 
komunistinei studentų organi
zacijai.

Komunistinis judėjimas, ma
tyt, “vaduotojams” niekur ne
beduoda ramybės.

Sveikiname brolius turistus, 
gruodžio 15 d. į New Yorką 
atvykusius iš Lietuvos.

Malonu su jais pasimatyti, 
mintimis pasikeisti. Geriau
sios kloties jiems naudingai 
praleisti trumputį dviejų sa
vaičių. laiką Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

Portugalija dūksta 
dėl savo kolonijų

Lisabonas. — Portugali
jos imperialistai dūksta 
prieš tas šalis, kurios reika
lauja panaikinti kolonializ
mą. Jiems nepatinka ir 
NATO nariai Danija, Grai
kija, Norvegija ir Turkija, 
kuris balsavo už kolonializ
mo panaikinimą.

Portugalija užima tik 35,- 
466 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi 9,000,000 gyvento
jų, bet ji nuo senų laikų 
Afrikoje valdo Ango
lą, kuri užima 481,350 ket
virtainių mylių ir turi 5,- 
000,000 gyventojų, ir Mi- 
zambiką, kuri užima 297,- 
730 ketv. mylių ir turi 7,- 
000,000 gyventojų. Portuga
lija dar turi ir mažesnių 
kolonijų.

1960 METAIS PAGAMINO 
6,700,000 AUTOMOBILIŲ
Detroitas. — 1960 metais 

buvo pagaminta 6,700,000 
nauji keleiviniai automobi
liai. General Motors, įvai
ri a i s vardais, pagamino 
3,015,754; Fordas -1,796,- 
763, Chrysler — 988,625, o 
kitos kompanijos po ma
žiau.

New Yorkas. — Penkta
dienį, gruodžio 
virš New Yorko 
du lėktuvai ir 
žmonės. Didžiulis 
sprūsminis lėktuvas, 
ted Air Lines, atskrido iš 
Chicagos su 7 įgulos na
riais ir 77 keliauninkais. Jis 
skrido į New Yorko Inter
national orlaukį.

Lėktuvas “Super - Con
stellation”, Trans - World 
Airline linijos Lockheed, 
atskrido iš Columbus, Ohio, 
ir skrido į LaGuardia or
laukį. Lėktuve buvo 5 įgu
los nariai ir 31 keliaunin
kas.

Abu lėktuvai susikūlė

16 diepą, 
susikūlė 

žuvo 134 
“DC-8” 

Uni

ore ties Hudson , upės žioti
mis. Pirmasis nukrito 
Brooklyne, o antrasis Sta
ten Island saloje, mažiau 
apgyventoje vietoje. Visi 
įgulų nariai ir keliauninkai 
žuvo. Brooklyne jau nusta- 
tvta, kad ir ant žemės 
esančių užmušė 5 žmones. 
Broklyne lėktuvas sunaiki
no kelis namus ir virš 10

Šeštadienį Muniche, Va
karų Vokietijoje, Jungtinių 
Valstijų karo lėktuvas nu
krito miesto centre ir pa
taikė ant gatvekario. Žuvo 
19 amerikiečių, užmušė 39 
vietos gyventojus, o apie 60 
sužeidė.

Vėliausios žinios
Addis Ababa. —Ištikima 

karaliaus Haile Selassie ka
riuomenė nugalėjo kara
liaus sūnaus jėgas ir Haile 
Selassie atgavo sostą.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija pareiškė, kad su 1961 
m. sausio 1 diena uždarys 
Vakarams susisiekimą su 
vakariniu Berlynu, jeigu 
jie su Vokiečių Demokrati
ne Respublika nepadarys 
sutarties.

Vienti'ąne. — Dešinieji 
paėmė Vientiane miestą, 
bet mūšiai eina, nes kairie
ji traukia daugiau spėkų.

Londonas. —Anglų moks
lininkui Bertrandui Russel- 
liui vadovaujant virš 2,000 
žmonių paskelbė sėdėjimo 
streiką prieš.JAV karo ba
zes. . . .

Quito, Ekvadoras. — Vėl 
tūkstančiai žmonių demon
stravo su obalsiais: “Cuba 
Si, Yankee No!” ir “Russia 
Yes, United States No!”

Washingtonas. — JAV 
ledlaužis “Glecier”, kuris 
veikia Antarktikoje, įkliuvo 
leduose.

Briuselis. — Apsivedė 
Belgijos karalius Baudoui- 
nas su ispaniete Dona Fa- 
biola. Jis yra 30 metų, o 
jaunoji 32 metų amžiaus.

Ottawa. — Kanadoje jau 
yra 429,000 bedarbių. Nuo 
lapkričio mėnesio jų 
padidėjo 61,000.

kiekis

Eisen- 
s a v o 
sako,

Washingtonas. — 
howeris patikrino 
sveikatą. Daktarai 
kad ji yra gerame stovyje.

ILW ir tymsteriai 
kovos už teises

Oakland, Calif. — Masi
niame susirinkime kalbėjo 
tymsterių unijos preziden
tas James Hoffa. Jis pa
reiškė, kad valdžia jį puola 
ne kaip asmenį, bet kaip 
unijos vadą. Jis sakė, kad 
tymsterių unija kovos prieš 
unijų ir jų vadų persekioji
mą.

Tuo pat laiku Harry 
Bridges, Inter national 
Longshoremen’s & Ware
housemen’s unijos vadas, 
pareiškė, kad jo vadovauja
ma unija kovos, reikalau
dama panaikinti Antiame- 
rikinį Komitetą ir Kongre
so komitetą, kuris kišasi į 
unijas po priedanga “kovos 
prieš raketizmą”.

Kubos darbininkai 
išmetė priešus .

Havana. — Prieš kelias 
dienas elektrininkų unijos 
dešinieji vadai suruošė an- 
tivaldišką demonstrac i j ą 
Elektrininkai darbininkai 
ir Kubos Darbo Unijų Kon
federacija tuos vadus išme
tė iš vadovystės ir iš unijos.

Dvylika iš jų pasislėpė 
Argentinos, Brazilijos ir ki
tų šalių ambasadų namuo
se.

Kubos premjeras Castro 
sake kalbą. Jis užgyrė dar
bininkų pasielgimą ir ragi
no neduoti išdavikams pro
gų teršti darbo unijų vardą.

Pritarimas Kinijai 
auga tarp angly

Londonas. —Anglų spau
da ir valdininkai plačiau 
diskusuoja Kinijos priėmi
mą į Jungtines Tautas.

Užsienio ministro pagal
bininkas J. B. Godber sako, 
kad jau laikas Kiniją pri
imti į Jungtines Tautas.

Darbietis Donnelly buvo 
įnešęs rezoliuciją parlamen
te, kad pasisakytų už Kini
jos priėmimą. Už balsavo 
77, o prieš 259. Nors jo įne-

TARYBŲ SĄJUNGA VĖL
GRĄSINO ANGLIJAI
Maskva. — Tarybų Są

junga pasiuntė aštrią notą 
Angli jai,' protestu°d a m a
prieš leidimą steigti Jung
tinėms Valstijoms atominių 
submarinų bazių. TSRS sa
ko, kad jeigu bus puolimas 
ant socialistinių šalių, tai! 
Anglija turės labai nuken- Šimas nupuolė, bet jis daug 
tėti nuo TSRS i akėtų smū- daugiau balsų gavo, kaip 
gių. - praeityje.praeityje.
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Sveiki, mieli svečiai!
ATVYKO Į JAV pirmoji Tarybų Lietuvos turistų 

grupė—viso 12 žmonių: rašytojų, mokslininkų, meninin
ku, visuomenininku.

Atvyko ji ant rytojaus po to, kai iš čia išvyko mė
nesį laiko viešėjęs poetas Eduardas Mieželaitis. Mieže
laitis nebuvo turistas — jis buvo tarybinių rašytojų de
legacijose narys. Gi šitie—turistai, Lietuvos turistai.

Džiaugiamės, kad pagaliau, tapo pralaužtas ledas, 
kad ne tik JAV lietuviai turistai lanko savo gimtąjį 
kraštą, o ir Lietuvos turistai atvyksta pas mus pasisve
čiuoti.

Sveikiname brangiuosius svečius ir linkime, kad 
nors ir neilgas jų buvimas mūsų šalyje būtų brandus, 
našus ir laimingas visais atžvilgiais!

Kennedžio kabinetas
SENATORIUS KENNEDY, busimasis JAV prezi- 

’ dentas, jau baigia sudaryti savo kabinetą. Netenka nei 
aiškinti, jog nuo to, kokie žmonės įeis į busimąją val
džią, priklausys ir jos politikos gerumas ar blogumas.

Šiuo metu mūsų valdžioje vyriausias-svarbiausias 
postas priklauso Valstybės sekretoriui. Tai vietai busi
masis prezidentas paskyrė Dean Rusk, o jo padėjėju — 
Chester Bowles. Abudu asmenys skaitosi liberalais, bet 
jau šiandien daugelis mano, kad Rusko liberalizmas toli 
stovi nuo dabartinių pareikalavimų. Chester Bowles, sa
koma, būtų buvęs kur kas geresnis Valstybės sekreto- 
rius už Ruską.

Ambasadorium į Jungtines Tautas Kennedy pasky
rė Adlai Stevensoną, kuris daugelio amerikiečių nuomo^ 

, ne, turėjo būti paskirtas Valstybės sekretorium. Bet 
Jungt. Tautose ambasadoriaus postas taipgi labai svar- 

, bus. Dargi sakoma,, k&d Stėvensono vaidmuo bus’didės? 
nis, negu ligi šiol buvusių JAV ambasadorių Jungtinėse 
Tautose; Stevensonas, girdi, dalyvaus ministrų (sekre
torių) kabineto posėdžiuose ir jo balsas ten būsiąs sva
rus. ‘ • * ‘>-

Na, tai ką gi bendrai galima pasakyti apie busimąjį 
Valstybės sekretorių ir jo padėjėjus? Mūsų nuomone, 
galima pasakyti, kad Mr. Rusk visgi nebus blogesnis už 
buvusį Dullesą. Kiek jis bus geresnis, gyvenimas paro
dys.

KITAS LABAI SVARBUS valdžioje postas—gyny
bos sekretoriaus (Secretary of Defense). Gynybos sek
retorius su savo padėjėjais rūpinasi šalį apginkluoti.

Turint galvoje, kad gynybos (apsiginklavimo) rei
kalams kas metai JAV išleidžia daug (keletą dešimtų) 
bilijonų dolerių, galima suprasti, ką tai reiškia! Tos pa
sakiškos sumos, vadinasi, eina per Gynybos sekretoriaus 
rankas. Jis ant jų bosas. Jis duoda užsakymus viso
kioms korporacijoms, jis, vadinasi, yra tas “gerasis dė
dė”, pro kurio pirštus byra tos astronomiškos pinigų 
sumos, žmonių sudėtos.

Gynybos sekretoriaus pareigoms Kennedy paskyrė 
respublikoną, Ford Motor kompanijos prezidentą Ro
bert S. McNamarą!
. Apsiimdamas šiam postui McNamara pareiškė, būk 
ši tarnyba jam lesu ošianti apie tris milijonus dolerių. 
Koks “pasiaukojimas”!

....... Bet mes netikime, kad Mr. McNamara labai dėl to 
nukentės. Net jei jis asmeniškai ir nukentėtų, tai jo va
dovaujama korporacija tikrai iš to pralobs, nes gaus vi
sokių karinių užsakymų; prisipils į kišenes milijonus 
pelnų!

Kai prezidentas 'Eisenhoweris įėjo į Baltuosius rū
mus, jis tuomet Gynybos ministru paskyrė General Mo- 

; tors korporacijos prezidentą Charles Wilson. Fries Wil- 
Son^, kilo protestų Senate. Pirmiau negu jis buvo Senato 
įgirtas, jį specialus komitetas apklausinėje. Jis ten at- 

r/virai pasakė, jog tai, kas yra gera General Motors kor- 
"poVacijai, tai turi būti gera ir visam kraštui, visiems 
."žmonėms!.. General Motors korporacija lobo, tačiau 
“Amerikos žmonės per tų metų eilę vis ėjo biednyn, vis 

"Jindo į skolas.
Na, matysime, kaip viskas klostysis!

BE ABEJOJIMO, ateis laikas, kai mūsų šalies val
džion bus statomi ne milijoninių korporacijij preziden- 

o profesinių sąjungų veikėjai, žmonių švietėjai, įžy- 
kultūros darbuotojai, darbo farmerių atstovai.

Vy.v Tai bus, kuomet JAV liaudis subrus, įsikurs savo 
■^liaudišką partiją ir per ją laimėjo prezidentinius rinki- 
"mus.

■ ■ —-- ----- —-—;:------

^Nevykusi misiįa
£> ? FRANC ŪŽI JOS PREZIDENTAS de Gaulle buvo 
'•nuvykęs į Alžyrą pasitarti su to krašto žmonėmis dėl 
jų ateities. De Gaulle sutinka, kad Alžyrui būtų duota 

—aprėžta laisvė, autonomija, bet kad jis palaikytu f vir-

ŽMOGŽUDŽIAI LABAI 
IŠSIGANDĘ

Chicagos klerikalų dien
raštis gruodžio 13 d. pa
duoda tokią žinią iš Lon
dono :

Kaip jau praneša, Sovietų 
Sąjungos vyriausybė buvo įtei
kusi notą Britanijos ambasa
doriui Maskvoje, reikalauda
ma sovietų įstaigoms išduoti 
buv. Estijos policijos pareigū
ną Meri, kuris, sovietų aiški
nimu, vokiečių okupacijos me
tais Estijoje įvykdė sunkius 
nusikaltimus.

Kaip atsiliepė į tai Londono 
vyriausybė, dar nebuvo pa
skelbta. Dabar jau ateina ži
nia, kad Maskvos vyriauysbė 
tokiais reikalais kreipiasi sis
teminiai ir į kitas Vakarų vy
riausybes. Sovietų telegramų 
agentūra Tass šiom dienom 
pranešė, kad atitinkami sovie
tų teismo organai nusprendę 
patraukti teismo atsakomybėn 
Estijos miesto Paide buv. po
litinės policijos komisarą F. 
V. Eelnurme, kuris kaltina
mas karo metu Estijoje įvyk
dęs žmogžudystes. Tass agen
tūra priduria, Sovietų Sąjun
gos visuomenė reikalaujanti iš 
Amerikos vyriausybės išduoti 
tą jos vadinamą “karo nusi
kaltėlį,’’ kad būtų galima jį 
teisti. (Eelnurme dabar gy
vena JAV-se.)

Aišku, kad šita žinia ne
baisi tiems, kurie neturi 
savo rankų sutepę nekaltu 
žmonių krauju. Jiems joks 
pavojus negręsia. Kas kita, 
tačiau, su tais, kurie tar
navo naciams Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje, liejo 
kartu su naciais savo tau
tų žmonių kraują ir paskui 
paspruko,į užsienį. - Jiems 
dabar tokie pranešimai n*e-: 
duoda ramybės nei- dieną, 
nei naktį. ■- • .

-------------------------- L—-------— ; * i

TIKROVĖ - NE - 
PROPAGANDA

I . • •

“Tėvynės balso” bendra
darbis J. Kličiūš^ašo:

.Sugrįžau iš įd'omibfe--ekskūrf 
į sijos. Mes, buvę Kauno Sun
kiųjų darbu kalėjimo politi
niai kaliniai, aplankėme tas 
šio kalėjimo kameras,, kurio
se teko kalėti, buržuazijai val
dant Lietuvą. Juk Kauno ka
lėjimo nebėra, . jo patalpos 
pertvarkomos. Todėl norėjo
si pamatyti tas vietas, kuriose 
kadaise kentėta ir viltasi su
silaukti šviesesnių dienų.

Buržuazinei Lietuvai Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimas 
svarbiausia buvo reikalingas 
kaip jos politinių priešų kali
nimo vieta. Be to, čia dar ki
ta tiek, kiek politinių, būdavo 
laikoma ir kriminalinių kali
nių. Jų skaičius ne mažėda
vo, o didėdavo. Sunkios ma
terialinės sąlygos skatindavo 
nusikaltimus, ir Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo kameros 
būdavo nuolat pilnos ir kri
minalinių kalinių.

Kas kita dabar. Juk mū
sų šalyje jau senokai nebėra 
politinių kalinių, smarkiai su
mažėjo ir tebemažėja krimi
nalinių kalinių skaičius.

Lietuvos TSR Vidaus reika
lų ministras Alfonsas Gailevi- 
čius,’kurio vadovaujamai ži
nybą! priklausė Kauno kalė
jimas, autoritetingai pareiškė 
ekskursijos dalyviams, kad, 

■ pastaraisiais metais šis kalėji
mas būdavo pustuštis. .Nuolat 
kylanti tarybinių žmonių ge
rovė, naujos gyvenimo sąlygos, 
mažina nusikaltimų, o tuo 
pačiu ir kalinių skaičių ir 
įgalina likviduoti kalėjimus. 
Todėl mūsų respublikoje ka
lėjimai vienas po kito ir už
daromi.

Buržuazinė Lietuva statė vis 
naujus kalėjimus ir didino se
niau pastatytuosius, o tarybi
nė Lietuva kalėjimų patalpas 
paverčia mokyklomis ir kito

mis darbo žmonėms naudą, o 
ne kančias nešančiomis įstai
gomis.

Į tai negali ramiai žiūrėti 
buvę buržuazinės ^Lietuvos šu
lai, kurių ne vienas tiesiogiai 
atsakingas už kovotojų dėl 
darbo žmonių teisių kanki
nimus ir žudymus, šitie po
nai dar vis negali nurimti ir 
iš už Atlanto , dažnai juodina 
savo gimtąjį kraštą, niekina 
lietuvių tautos pasiektus lai
mėjimus. Jie užsimojo taip 
pat subiauroti džiugų kalėji
mų likvidavimo Tarybų Lie
tuvoje reiškinį.

štai fašistinės tautininkų 
partijos likučiai, atsidūrę 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, savo spaudos organe “Dir
voje” (1960 m. Nr. 98) taip 
atsiliepė į mūsų laikraščių 
pranešimus apie Kauno, Klai
pėdos ir kitų kalėjimų likvi
davimą :

‘ ‘ K om u ni sti n ė j spa u d o j, k a i p 
ekstra žinia, net juodais raš
menimis surinkta, skelbiama, 
kad Lietuvoje likviduoja ka
lėjimus.” šią jiems nemalo
nią žinią smetoniniai buržua
ziniai nacionalistai stengiasi 
tuojau paneigti. Esą, “toji ži
nia visiškai neatitinka tiesą.” 
Laikraštyje visiškai tuščiais 
žodžiais tvirtinama, kad 
Tarybų Lietuvoje vietoje 
p a n a i k i n t ų senųjų kalė
jimų statomi n a u j i . Kas 
j i e m s , kad tai eilinis iš- 
mislas? Pamelavo taip, kaip 
jiems geriau, ir baigta. Ant
ra vertus, jiems sunku ir su
prasti tokią padėtį, kai šaly
je mažinamas kalėjimų skai
čius, o, ko gero, netrukus jų 
gali visai nebelikti. Juk bur
žuaziniams nacionalistams val
dant Lietuvą, kalėjimų skai
čius ne mažėjo, o. didėjo, ypač 
“Dirvos” rašeivoms taip mie
los ‘ 'fašistinės diktatūros me
tais! Patys būdami užkietėję 
kalėfimininkai, 5 neįstengę iš
laikyti savo valdžios, nedi
dindami . kalėjimų . skaičiaus, 
bę Varo stoyįou bę nuolat; be- 
siplečianęios, žvarbos ir po
licijos, .betūviski(|ji buržuazi
niai nacidna’lisW negali įsi
vaizduotu kąd-Wybų Lietu- 
'Voje. ši gąną ųęųiąlopį įstaiga 
baigia savo ^diepneles.

‘k..Skelbtų f.l/aęt ‘ seni kalėji- 
mai naikinami, ' pfopagandiš- 
kai labai gražiai sk'amba,” — 
sakoma “Dirvoje.”

Ponams višk^k '“propagan- 
diškai” skamba darybi n ė j e 
valstybėje: ir panaikintas ne
darbas, ir likviduotas neraš
tingumas, ir dąug kas kita, 
ko jie kadaise nenorėjo pa
daryti. Dabar* kai seniau 
engtieji darbo žmonės patys 
tvarko Lietuvą, kai jie naiki
na buržuazijos pastatytus ka
lėjimus, ponai šaukia. Netie
sa! Tai tik tuščia propagan
da!”

Taip, tai iš tikrųjų propa
ganda, bet ne tuščia, o atspin
dinti šviesią Tarybų Lietuvos 
gyvenimo tikrovę, ši propa
ganda džiugina ponų jungą 
nubloškusius Lietuvos darbo 
žmones, visus dorus užsienio 
lietuvius ir rėžią ausis tiems, 
kurte, išnešdinę savo kailį iš 
Lietuvos, daugiau niekad ne
galės užnerti kilpos ant Ne
muno krašto darbo žmonių 
kaklo. Štai kodėl šitiems po
nams ir nepatinka, jog Lie
tuvoje naikinami, kalėjimai.

DAR VIENAS MELAS
Lisabonas. — Portugali

jos fašistai, pasakoja, kad 
Gana, respublika, Afrikoje, 
suteikė Tarybų Sąlungos 
submarinarns bazę. Paska
lai skleidžiami^ prieš Ganą, 
nes ji palaiko' draugiškus 
'diplomatinius ir kultūrinius 
ryšius sū TSRS.

Apple Valley, Calif .—-Su
laukęs '68 metų amžiaus mi
rė John C. Thomas, Metro
politan operos dainininkas.

Fridrichas Engelsas
fl40-ąstas gimimo metines minint)

Vienas iš mokslinio ko
munizmo teorijos kūrėjų, 
tarptautinio.Gproleta r i a t o 
vadas ir mokytojas buvo. 
Fridrichas Engelsas. Jis 
gimė 1820 m. lapkričio 20 
d. Barmene, Voiketijoje.

Jaunojo F. Engelso pa
žiūros formavosi tada, kai 
liaudies masės vis aktyviau 
ėmė kilti prieš feodalinę- 
monarchistinę santvarką, o 
taip pat kai darbininkai 
jau ėmė reikšti protestą 
prieš kapitalistinį išnaudo
jimą.

Susipažinęs su idealisto 
H-egelio dialektika, F. En
gelsas aktyviai kovoja prieš 
reakcinę Šelingo filosofoją, 
kritikuoja konservatyvias 
Hėgelio politines pažiūras, 
atvirai pasisako už ateiz
mą. Gyvendamas 1842-1844 
m. Anglijoje, F. Engelsas 
susipažįsta su sočia 1 i s t ų 
utopistų literatūra, su poli
tine ekonomija, savarankiš
kai studijuoja darbininkų 
padėtį, susiriša su pirmąja 
Anglijos darbininkų klasės 
politine partija-^-čartistais.

Grįždamas 1844 m. iš 
Anglijos į Vokietiją, F. 
Engelsas užvažiuoja į Pary

Iš Brazilijos
MULKINTOJAI

Sao Paulo, Brazilija. — 
Smetoniški gaivalai ir fa
šistiniai pabėgėliai, susi
spietę prie Vila Zelinos baž
nyčios, pasivadinę vaduoto
jais, visokiais būdais mulki
na silpnatikius tautiečius, 
čiulpdami iš jų pinigus, už 
kuriuos suka sau šiltas gūž
tas, taiko. davatkų internar

' < Rugpiūčib < viduryje -jie 
švente 25rsias metines nub 
to laiko, kai mūsų brolius dr 
sesutes “nepriklaus o:m o s 
Lietuvos” valdytojai par
davė užsieniui kaip darbo 
rankų perteklių. Dabar tie 
patys smetonininkai naujoj 
Sao Paulo katedroje laikė 
mišias ir šaukėsi iš dangaus 
pagalbos, kad dievas grą
žintų prarastus dvarus ir 
tarnybas, šmeižė Tarybų 
Lietuvą, verkšleno prisi
mindami, kaip jiems gera 
buvo jų valdomoje Lietuvo
je. Po to padarė kermošių, 
išviliojo iš kiekvieno po 150 
kruzeirų, neva, “vadavimo 
•reikalams0 ir, gavę palaimi
nimą, išsiskirstė kas sau.

žodžiu, pūsk miglą vi
siems, svarbu, kad pinigėlis 
į tavo kišenę plauktų, šituo 
obalsiu ir vadov a u j a s i 
“veiksniai” apgaudinėdami 
paprastus mūsų, mažai apie 
politiką nusiman a n č i u s 
žmones. Tuo tarpu jiems tai 
dar pavyksta. Bet tik tuo 
tarpu, nes laikai, esu tik
ras, netrukus pasikeis.

žių ir čia apie 10 dienų vie
ši pas Karlą Marksą. Nuo 
to laiko prasideda šių dvie
jų didžiųjų mokslo vyrų 
draugystė, bendras darbas, 
kuriant mokslinio komuniz
mo teorijos pagrindus. Ne
trūkus pasirodo jų abiejų 
paraytos knygos “Šventoji 
šeima -arba kritinės kritikos 
kritika” ir “Vokiečių ideo
logija.”

Kurdami naują mokslinę 
proletariato pasaulėžiūrą, 
K. Marksas ir F. Engelsas 
kartu dirbo praktinį darbi
ninkų organizavimo darbą. 
Jų pastangų dėka 1847 m. 
atsiradusi “Komunistų są
junga” tapo pirmąja revo
liucinės proletariato parti- 
ios užuomazga. F. Engel
sas pararė šios sąjungos 
programos projektą, kuris 
dabar žinomas “Komuniz
mo principų” vardu. Ant
rojo Komunistų sąjungos 
suvažiavimo pavedimu K. 
Marksas ir F. Engelsas pa
rašė ir 1848 m. paskelbė 
“Komunistų partijos mani
festą.” Šiame garsiajame 
veikale buvo išdėstyta 
išbaigta mokslinė darbinin
kų klasės pasaulėžiūra — 
marksizmas.

F. Engelsas aktyviai su 
ginklu dalyvavo 1848-1849 
m. Vokietijos revoliucijoje, 
o ją nuslopinus^—buvo pri
verstas išvažiuoti į Angliją, 
kur jis tęsė revoliucinį dar
bą, glaudžiai bendradar
biaudamas su K. Marksu, 
materialiai paremdamas jo 
šeimą, Čia F, Engelsas pa
rašo svarbius teorinius vei
kalus, kaip “Valstiečių ka
ras- Vokietijoje” ir kt.1

Ištisos marksistų kartos 
auklėjęs! įiš žinomo F. En
gelso i veikalo “Anti-Diurinfc 
gąs,” kuriame'yra' išnagri
nėti filosofijos, gamtos ir 
visuomeninių mokslų klau
simai, Po to, kai 1883 m. 
mirė K. Marksas, nebaigęs 
rašyti “Kapitalo” 2 ir 3 to
mų, F. Engelsas pas k y r ė 
dešimt metų darbo, kad abu 
šie tomai išvystų dienos 
šviesą. Per pastaruosius 
savo gyvenimo m £~t u s F. 
Engelsas sukūrė garsius 
savo filosofinius veikalus 
“Socializmo išsivystymas iš 
utopijos į mokslą.” “Šei
mos, privatinės nuosavybės 
ir valstybės kilmė,” “Liud- 
vigas Feuerbachas ir klasi
kinės vokiečių filosofijos 
pabaiga” ir kt. Stambaus 
savo f i 1 o s o f in i o darbo 
“Gamtos dialektika” F. En
gelsas nespėjo pabaigti.

Viso pasaulio darbo žmo
nės su skausmu sutiko ži
nią, kad 1895 m. rugpiūčio 
5 d. F.1 Engels'as.mire. Ta
čiau veltui džiūgavo buržu
azija, tikėdamasi revoliuci
onierių’jėgų pakrikimo. K. 
Markšo ir F. Engelso dar
bą toliau tęsė Vladimiras 
Leninas.-

tus saitus su Francūzija, kad pastaroji galėtų tą turtin
gą kraštą išnaudoti ' . \

Bet kas gi. iš to vizito išėjo? Įvyko didžiules riau
šės, kuriose žuvo šimtai žmonių, o tūkstančiai buvo su
žeisti. De Gaytlle grįžo atgal į Paryžių greičiau nei bu
vo numatęs. Alžyro klausimas kaip buvo, taip ir tebe
stovi neišspręstas. Išspręsti'jį būtų galima,- 'tik, reikia 
kartą ant visados pasakyti alžyriečiams: jūs esate sa
vo šalies viešpačiai, tai ir nusitarkite, kaip, norite jos 
ateitį tvarkyti. • y ‘

MANO ŠIRDIS — 
TūVYNeJE

Sao Paulo, Brazilija — 
Praslinko jau penkiasde
šimt metų, kai aš gyvenu 
‘Brazilijoje. Visą laiką vis 
hoCėjau sugrįžti į savo Tė
vynę bet anksčiau duonos 
kąsnis, kurį čia užsidirbau, 
šeima, o dabar senyvas am
žius neleidžia man to pada
ryti,

Mūs skiria daug 
kilometrų, bet mano
yra visada Tėvynėje. Mano 
tautos brolių žodžiai, -ku
riuos aš skaitau “Tėvynės 
balse”, kasdien primena 
man mieląjį kraštą, gimtą
jį žodį ir lietuviškus papro
čius.

tūks. 
širdis

A. Lititauskas

F. Engelso, kaip marksiz
mo teoretiko ir revoliucinio 
darbininkų judėjimo vado
vo, vardas buvo gerai žino
mas ir Lietuvos revoliucio
nieriams. Vilniuje, ir kito
se vietose jie slaptai platino 
ir skaitė K. Markso ir F. 
Engelso “Komuhistų parti
jos manifestą,” išleistą ru
sų kalba 1882 m. Sužino
ję apie F. Engelso mirtį, 
Vilniaus darbininkai siuntė 
užuojautos laišką Vokieti
jos socialdemokratams. Pir
masis lietuvių socialdemo^- 
kratinis laikraštis “Lietu
vos darbininkas!” 1896 m. 
paskyrė F. Engelso atmini-

mui specialų vedamąjį 
straipsnį.

Greta “Komunistų par
tijos manifesto,” pirmą 
kartą išleisto lietuvių kal-{ 
ba 1 9 04 m., F. Engelscr 
filosofines mintis, išdėsty
tas jo veikale “Socializmo 
išsivystymas iš utopijos į 
mokslą,” populiarino 1907- 
1908 m. V. Kapsukas žur-/ 
nale “Žarija.” Pirmas F; 
Engelso veikalas, išleistas 
lietuvių kalba, buvo “Socia
lizmo išsivystymas iš uto
pijos į mokslą,” išėjęs 1912 
m. Vilniuje pavadinimu 
“Nuo svajonių iki moks
lui.” Nauju leidiniu šis F. 
Engelso veikalas pažangių
jų lietuvių organizacijų bu
vo išleistas 1918 metais Fi
ladelfijoje.

Buržuazinėje Lietuvoje 
pavyko legaliai išleisti tik 
vieną F. Engelso veikalą 
“Kom u n i z m o principai” 

11922 ir 1926 metais, tačiau 
daugelis tiražo egzemplio
rių buvo policijos konfis-4 
kuoti. Ištraukas iš F. En
gelso laiškų, str a i p s n i ų 
šiuo laikotarpiu spausdino 
Lietuvos Komunistų parti
jos žurnalai “Komunistas,” 
“Balsas.”

Pačios galimybės leisti F. 
Engelso ir kitų marksizmo- 
leninizmo klasikų veikalus 
lietuvių kalba atsivėrė, tik 
paskelbus Lietuvoje Tarybų 
valdžią. 1941 metais Kau-^ 
ne išėjo iš spaudos F. En
gelso veikalas “Apie istori
nį materializmą.” Po Di
džiojo Tėvynės karo išėjo 
iš spaudos veikalai “Dėl 
komunistų sąjungos istori
jos,” “Socializmo išsivysty
mas iš utopijos į mokslą,” 
“Šeimos privatinės nuosa
vybės ir valstybės kilmė,” 
“Liudvigas Feuerbachas ir 
klasikinės vokiečių filosofių 
jos pabaiga” ir kt, . 1949- 
1950Jin, išėjo iš spaudos K. 
Mai'kso'.ir’F,. Engelso Rink-

I tiniai raštai dviem tomais. 
Neseniai partijos istorijos 
instituto prie LKP CK ben
dradarbiai, talkininkaujant 
Lietuvos filosofams, paren
gė spaudai ir pirmą kartą 
lietuvių kalba paskelbė F. 
Engelso veikalus “Anti- 
Diuringas,” “Gamtos dia
lektika,” K. Markso ir F. 
Engelso “Šventoji šeima 
arba kritinės kritikos kri
tika,” “Apie religiją.”

Didžiosios marksizmo idė
jos šiandien triumfuoja ne 
tik Lietuvoje ir visoje Ta
rybų Sąjungoje, bet ir liau
dies demokratijos šalyse. 
Išlaikiusios šimtmetinį pa
tikrinimą, jos ir dabar tarsi 
žibintas nušviečia viso pa
saulio darbo žmonėms ke
lią į šviesesnę ateitį, į ko- 
munistinį rytojų.

E, Šanmąitis
■ ' ' > i ■ » }

Kolūkio dovana žemdirbiui
ŠILALĖS rajonas.—Tik 

dabar, tarybiniais metais, 
žemdirbys Jonas Vitkus su
laukė tokių laikų. Pradėju
sį devintą dešimtį kolūkie
tį Vitkų “Naujojo gyveni
mo” kolūkis išlydėjo į\pen
siją. Ir ne tuščiomis,jsly- 

: dėjo — parinko gerą nahią 
žemės ūkio artelės centre ir 
jpadovanojo darbš č i a j a m 
kolūkiečiui už ilgametį dar
bą.

Atšventęs įkurtuves, Jo
nas Vitkus ir toliau, kiek 
gali padeda darbuose.

J. Remeikas

2500 rublių pinigine pre
mija ir Garbės raštu apdo
vanota Kauno namų valdy
ba Nr. 15. Ji tapo socialia- a 
tinio lenktyniavimo už ge
resnę priešgaisrinę apsau
gą nugalėtoja mieste.

A. Libmarias
t
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Komunistų ir darbininkų partijų atstovų pasitarimo Pareiškimas
J ■ ’

tybių pasiūlymus, kuriais siekiama nusigink’ perialistai įsteigė savo karines bazes, 
luoti. Tebevykdomos ginklavimosi varžy
bos. Grėsmingai didėja branduolinio gink
lo atsargos. Nepaisydami savo tautos ir ki
tų šalių, ypač Afrikos žemyno, tautų pro
testo, Prancūzijos valdantieji sluoksniai 
pradėjo gaminti ir bandyti atominį ginklą. 
Amerikos kariauna ruošiasi atnaujinti pra
žūtingus atominius bandymus, tebevyksta 
karinės provokacijos, kurios gali sukelti 
rimtų tarptautinių konfliktų.

Valdantieji Amerikos sluoksniai provoka
cijų ir agresyvių veiksmų politika sužlugdė 
vyriausybių vadovų Paryžiaus pasitarimą, 
pradėjo veikti taip, kad didėtų tarptauti
nis įtempimas ir aštrėtų “šaltasis karas.” 
Karo grėsmė padidėjo. Tautos piktinasi im
perialistų provokacijomis prieš taiką ir joms 
priešinasi. Amerikos imperializmas dar la
biau demaskavo save, ir jo įtakai pasaulyje 
buvo smogti nauji rimti smūgiai.

Agresyvi imperializmo prigimtis nepasi
keitė. Tačiau atsirado realių jėgų, sugeban
čių sužlugdyti jo agresyvius planus. Karai 
nėra fatališkai neišvengiami. Jeigu būtų 
imperialistų valia, jie jau būtų įstūmę žmo
niją į naujo pasaulinio karo nelaimių ir bai
sumų verpetą. Bet praėjo laikai, kai im
perialistai galėjo savavališkai spręsti, ar ka
ras bus ar ne. Ne kartą pastaraisiais me
tais, sukeldami lokalinius karus, imperia
listai atvesdavo žmoniją prie pasaulinės ka
tastrofos slenksčio. Ryžtinga TSRS, kitų 
socialistinių valstybių, visų taikingųjų jėgų 
pozicija padarė galą Anglijos-Prancūzijos- 
Izraelio intervencijai Egipte, užkirto kelią 
kariniam imperialistų įsiveržimui į Siriją, 
Iraką , ir kai kurias kitas šalis. Už nepri
klausomybę ir laisvę narsiai tebekovoja 
didvyriškoji alžyriečių tauta. Vis ryžtinges
nį atkirtį nusikalstamiems impe r i a 1 i s t ų 
veiksmams duoda Kongo, Laoso tautos. Pa
tyrimas patvirtina, kad galima efektyviai 
kovoti prieš imperialistų sukeliamus loka
linius karus, sėkmingai likviduoti tokių ka
rų ždinius.

Atėjo laikas,
imperialistinių agresorių mėginimams sukel-

- t», pasaulini karą. Bendromis pasaulinės 
socialistinės stovyklos, tarptautinės darbi
ninkų klasės, nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimo, visų prieš karą kovojančių 
visų taikingųjų jėgų pastangomis 
užkirsti kelią pasauliniam karui.

Tarptautinių santykių vystymąsi
laikais lęriiią dviejų visuomeniniųsįstę^ių, 
kova, socializmo, taikos ir demokr.ątijos jė
gų kova, kurioje socializmo, taikoj ir demo
kratijos jėgų pranašumas darosi vis akivaiz
desnis.

Pirmą kartą istorijoje prieš karą kovoja 
didžios ir organizuotos, jėgos: galinga .Ta
rybų Sąjunga, iškovojusi pasaulyje pirmąją 
vietą lemiamose mokslo ir technikos srity
se; visa socialistinė stovykla, ' tarnaujanti 
taikai savo didžiule materialine ir politine 
galia; vis daugiau taikingųjų Azijos,, Afri
kos, Lotynų Amerikos valstybių, gyvybiškai 
suinteresuotų išlaikyti ' taiką;. tarptautinė 
darbininkų klasė ir jos Organizacijos,, visų 
pirma komunistų partijos; kolonijų ir pri
klausomųjų šalių tautų .nacionalinio išsiva
davimo judėjimas; pasaulinis kovotoją už 
taiką judėjimas; neutralios šalys, .neprita
riančios imperialistų kursui sukelti karą ir 
pritariančios taikiam sambūviui. Talkaus 
sambūvio politiką taip pat remia tam tikra 
išsivysčiusių kapitalistinių šalių buržuazijos 
dalis, blaiviai vertinant jėgų santykį ir sun
kius šiuolaikinio karo padarinius. Taikos 
visame pasaulyje išlaikymo interesais rei
kia, kad į kuo plačiausią vieningą frontą 
susiburtų taikos šalininkai, kovotojai prieš 
imperialistinę agresijos ir karo politiką, kur 
rią įkvepia Amerikos imperializmas. Su- 
venytais ir aktyviais visų taikingųjų jėgų 
veiksmais galima išlaikyti taiką, užkirsti ke
lią naujam karui.

Visos demokratinės ir taikingosios jėgos 
dabar neturi- aktualesnio uždavinio, kaip 
apsaugoti žmoniją nuo pasaulinės termo
branduolinės katastrofos. Nepaprastai griau
nantis šiuolaikinės karinės technikos pobū
dis įsakmiai reikalauja sutelkti pagrindi
nius visų antikarinių taikingųjų jėgų, veiks
mus tam, kad būtų užkirstas kelias karui. 
Negalima atidėlioti kovos prieš karą iki to 
laiko, kol jis kils, nes tuomet daugeliui pa
saulio rajonų 
vėlu kovoti, 
karo pavojų
pradės kristi atominės ir vandenilinės bom
bos. Šią kovą reikia kovoti dabar, diena iš 
dienos vis labiau didinant pastangas. Svar
biausia yra laiku pažaboti agresorius, už
kirsti kelią karui, neleisti jam kilti.

Kovoti už taiką šiandien — reiškia būti 
nepaprastai budriems, be paliovos demas-. 
kuoti imperializmo politiką, akylai stebėti 
karo kurstytojų intrigas ir machinacijas, 
sukelti šventą tautų rūstybę prieš tuos, ku-* 
rie siekia karo, didinti visų taikingųjų jė
gų organizuotumą, nuolat stiprinti aktyvius 
masių veiksmus už taiką, stiprinti bendra
darbiavimą su visomis valstybėmis, nesuin
teresuotomis naujais karais, šalyse, kur im-

(Tąsa)
Praėjusiais metais didvyriško darbininkų 

klasės ir valstietijos darbo, didžiulio komu
nistų ir darbininkų partijų darbo dėka suda
rytos labai palankios objektyvios galimybės 
toliau sparčiai vystyti gamybines jėgas, lai
mėti kuo daugiau laiko ir iškovoti socializ
mo šalių pergalę taikiai ekonomiškai lenkty
niaujant su kapitalizmu. Marksistinėš-leni- 
ninės partijos, vadovaujančios socialistinėms 
valstybėms, laiko savo pareiga sumaniai ir 
tinkamai panaudoti šias galimybes.

Socialistinių šalių vystymosi patyrimas 
dar kartą rodo, kad svarbiausia tarptautinė 
jų iškovojimų ir laimėjimų sąlyga yra: 
savitarpio pagalba ir vieni kitų rėmimas, 
visų socialistinės stovyklos šalių vienybės ir 
susitelkimo pranašumų panaudojimas. Im
perialistų, renegatų ir revizionistų viltys, 
kad socialistipė stovykla galinti suskilti, yra 
nepagrįstos 
socialistinės 
socialistinės

Pasaulinę 
vienija

ir automatizuojant ga- 
būti užtikrintas reika- 
visuomenei vartojimo 

šiuo pagrindu reikia

ir pasmerktos sužlugti. Visos 
šalys kaip akies vyzdį saugo 
stovyklos vienybę.
ekonominę socializmo sistemų 

socialistinių gamybinių santykių
bendrumas, ir ji vystosi socializmo ekonomi
nių dėsnių pagrindu.

Socializmo statybos Įvairiose šalyse prak
tikos pagrindu sukauptas kolektyvinis visos 
socialistinės stovyklos patyrimas Broliškos 
partijos turi visapusiškai tirti šį patyrimų, 
jį kūrybiškai taikyti ir praturtinti, atsižvelg
damos konkrečias sųlygas ir nacionalines 
ypatybes,—toks yra nepaneigiamas kiekvie
nos socialistinės šalies vystymosi dėsnis.

Būtinas materialinis socialistinių šalių 
perėjimo į komunizmų pagrindas yra aukš
tas gamybos lygis, naudojant naujausia 
pažangių technika, elektrifikuojant liaudies 
ūkį, mechanizuojant 
mybų. Be to negali 
lingas komunistinei 
reikmenų gausumas.
vystyti komunistinius visuomeninįus santy
kius, visokeriopai didinti politinį liaudies 
masių sųmoningumų, auklėti naujosios, ko
munistinės visuomenės žmogų.

Socialistinė stovykla—tai socialinė, eko
nominė ir politinė sandrauga laisvų ir suve
renių tautų, kurias vienija glaudūs solida
rumo ryšiai, bendrų interesų ir tikslų vie
nybė ir kurios žengia socializmo ir komu
nizmo keliu. Nepažeidžiamas 'Socialistinių 
šalių savitarpio santykių įstatymas yra 
griežtai laikytis marksizmo.

Vienas iš didžiausių pasaulinės socialisti
nės sistemos laimėjimų yra tas, kad prak
tiškai patvirtintas marksizmo-leninizmo tei
ginys, jog, žlungant klasių antagonizmui, 
kartu žlunga nacijų antagonizmas. Priešin
gai dėsniams, viešpataujantiems kapitalis
tinėje santvarkoje, kuriai būdingi antago
nistiniai klasių, nacijų ir valstybių priešta
ravimai, dėl kurių kyla kariniai susirėmi
mai, socialistinės sistemos prigimtyje nėra 
objektyvių priežasčių jai priklausančių 
tautų ir valstybių prieštaravimams ir kon
fliktams, jos vystymasis vis labiau sutelkia 
valstybes ir nacijas, stiprina visas jų bend
radarbiavimo formas. Socializmas organiš
kai derina nacionalinės ekonomikos, kultū
ros, valstybingumo vystymą su visos pasau
linės socialistinės sistemos stiprinimo ir vys
tymo interesais, su vis didesniu nacijų tel
kimu. Visos socialistinės sistemos, bendrai 
paėmus, interesai ir nacionaliniai interesai 
harmoningai derinami. Šiuo pagrindu at
sirado ir stiprėja moralinė-politinė visų di
džiosios socialistinės sandraugos tautų vie
nybė. Kapitalizmui būdingą politinį izo
liuotumą ir nacionalinį egoizmą pakeitė 
socialistinė santvarkos išugdyta broliška 
tautų draugystė ir jų savitarpio pagalba.

Bendri socialistinių šalių tautų interesai, 
socializmox ir taikos interesai reikalauja tei
singai derinti politikoje socialistinio interna
cionalizmo ir socialistinio patriotizmo prin
cipus. Kiekvienai komunistų partijai, tapu
siai valdančiąja valstybės partija, tenka 
istorinė atsakomybė tiek už savo šalies, tiek 
ir už visos socialistinės stovyklos likimą.

Komunistų ir darbininkų partijos nenuils
tamai auklėja darbo žmones socialistinio 
internacionalizmo dvasia, skiepija nesutai- 
kinamiimą visiems nacionalizmo ir šoviniz
mo pasireiškimams. Komunistų ir darbinin
kų partijų, socialistinių šalių tautų susitel
kimas ir vienybe, jų ištikimybe marsizmo- 
leninizmo mokymui — svarbiausias kiekvie
nos socialistinės šalies ir visos socialistinės 
stovyklos jėgos ir nenugalimumo šaltinis.

Socialistinių šalių tautos, tiesdamos kelią 
j komunizmą, kuria naujos visuomenės pro
totipą visai žmonijai. Kapitalistinio pasau
lio darbo žmonės labai susidomėję seka ku
riamąją socializmo ir komunizmo statytojų 
veiklą. Tai uždeda socialistinių šalių mark- 
sistinėms-lenininėms partijoms ir tautoms 
atsakomybę tarptautiniam darbininkų judė
jimui už sėkmingą socializmo ir komuniz
mo statybą. /

Komunistų ir darbininkų partijos laiko 
savo uždaviniu nenuilstamai stiprinti di
džiąją socialistinę tautų sandraugą, kurios 
tarptautinis Vaidmuo ir įtaka pasaulinių 
įvykių vystymuisi metai iš metų didėja.

Atėjo laikas, kai socialistinės vienybės, 
sudariusios pasaulinę sistemą, tapo interna
cionaline jėga, darančia didžiulį poveikį 
pasauliniam vystymuisi. Susidarė realios 
galimybės spręsti svarbiausias mūsų laikų

ir socializmo interesais.

m
Opiausia mūsų laikų problema—karo ir 

taikos problema.
Karas yra nuolatinis kapitalizmo palydo

vas. Sistema, pagrįsta vieno žmogaus išnau
dojimu kito žmogaus, ir sistema, pagrįsta 
vieno žmogaus naikinimu kito žmogaus — 
dvi kapitalistinės santvarkos pusės. Impe
rializmas jau užgriovė ant žmonijos du 
naikinančius pasaulinius karus ir dabar 
grasina ją įstumti į dar baisesnę katastrofą. 
Sukurtos siaubingos masinio naikinimo ir 
griovimo priemonės, šių priemonių panau
dojimas naujame kare gali sukelti nematy
tus nuostolius ištisoms šalims ir gali pavers
ti griuvėsiais didžiausius pasaulinės gamy
bos ir pasaulinės kultūros centrus. Dėl to
kio karo žūtų ir kentėtų šimtai milijonų 
žmonių, taip pat ir šalyse, nedalyvaujan
čiose kare. Imperializmas sukelia rimtą pa
vojų visai žmonijai.

Dabar tautos turi būti ypač budrios, kaip 
niekad. Kol tebėra imperializmas, liks ir 
dirva agresyviams karams. *

Visų šalių tautos žino, kad naujo pašau 
linio karo pavojus dar neišnyko. Svarbiau
sia agresijos ir karo jėga — Amerikos impe
rializmas. Jis įkūnija savo politikoje ka
ringosios reakcijos ideologiją. Prisidengda
mas gynimus! nuo “komunizmo grėsmės,'’ 
Amerikos imperializmas kartu su Anglijos, 
Prancūzijos ir Vakarų Vokietijos imperia
listais įtraukė daug šalių į karinius blokus— 
NATO, SENTO, SEATO bei kitus, visą va
dinamąjį “laisvąjį pasaulį,” t. y. nuo jo ba
zių tinklu, nukreiptu visų pirma prieš soci
alistines šalis, šie blokai ir bazės yra grės
mė visuotinei taikai ir saugumui, jie ne tik 
pažeidžia suverenumą tų valstybių, kurios 
leidžia įrengti savo teritorijoje 
kariaunos bazes, bet ir grasina 
gyvavimui.

JAV, Anglijos ir Prancūzijos
tinės jėgos sudarė nusikalstamą sąmokslą 
su Vakarų Vokietijos imperializmu. Vaka
rų Vokietijoje atgaivintas militarizmas, vis 
sparčiau atkuriama Hitlerio generolų va
dovaujama 
ja, kurią
ginkluoja raketiniu

Amerikos 
pačiam jų

imperialis-

Vakarų 
ypač 
Demo- 

dalyviai

masinė’ reguliarioji ąrmi- 
Amerikos /.imperialistai 

branduoliniu ginklu 
ir kitomis aujausiomis masinio naikini
mo priemonėmis. Brie’s tai vis griežčiau 
protestuoja taikingos tautos. šiai agresy
viai armijai duodamos karinės bazės Pran
cūzijoje ir kitose Vakarų Europos šalyse. 
Stiprėja Vakarų Vokietijos imperializmo 
keliama grėsmė taikai ir Europos tautų saur 
gurnui. Vakarų Vokietijos revanšistai at
virai pareiškia ketiną peržiūrėti po antrojo 
pasaulinio karo nustatytas sienas. Kaip ir 
Hitlerio klika savo laiku, Vakarų Vokie
tijos militaristai rengia karą prieš socialis
tines šalis ir kitas Europos valstybes, sekia 
įgyvendinti savo pačių agresijos planus. 
Vakarų Berlynas paverstas tarptautiniu 
provokacijų židiniu. Bonos valstybė tapo 
pagrindiniu taikaus sambūvio, nusiginklavi
mo ir įtempimo mažinimo Europoje priešu. 

Agresyviems Vakarų Vokietijos imperia
lizmo planams turi būti priešpastatyta jung
tinė visų taikingų Europos valstybių ir tau
tų galia. Kovoje prieš agresyvius 
Vokietijos mlitarizmo siekimus, 
didelis vaidmuo tenka Vokietijos 
kratinei Respublikąi. Pasitarimo
laiko visų socialistinės stovyklos valstybių, 
visų taikingų tautų pareiga ginti VDR—so
cializmo forposto Vakarų Europoje, tikro
sios taikingų vokiečių tautos siekimų reiškė- 
jos—neliečiamybę.

JAVimperialistai aktyviai atgaivina karo 
židinį ir Tolimuosiuose Rytuose. Paminda
mi nacionalinę japonų tautos nepriklauso
mybę, jie, susitarę su reakciniais valdan
čiais Japonijos sluoksniais, prieš japonų 
tautos valią primetė Japonijai naują karinę 
sutartį, kuria siekiama agresyvių tikslų 
prieš Tarybų Sąjungą, Kinijos Liaudies Res
publiką ir kitas taikingas valstybes. Gro
bikai iš Amerikos okupavo Kinijos Liaudies 
Respublikai priklausančią Taivanio salą, 
Pietų Korėją ir vis labiau kišasi į Pietų 
Vietnamo reikalus. Jie pavertė juos pavo
jingų karinių provokacijų ir avantiūrų ži
diniais. Grasindami argesija Kubai, kišda- 
miėsi į Lotynų Amerikos tautų, Afrikos ir 
Artimųjų Rytų tautų reikalus, Amerikos 
imperialistai siekia sudaryti naujus karo ži
dinius įvairiose pasaulio dalyse. Amerikos 
imperialistai naudoja tokias regionalinių 
sąjungų formas, kaip, pavyzdžiui, Amerikos 
valstybių organizacija, savo ekonominei ir 
politinei kontrolei išsaugoti ir Lotynų Ame
rikos šalims įtraukti į savo agresyvius kės
lus.

Sudaręs didžiulį karo aparatą, Amerikos 
imperializmas nenori leisti jo mažinti. Im
perialistai žlugdo bet kuriuos konstrukty
vius Tarybų Sąjungos ir kitų atikingų valfc-

rei
kia stiprinti kovą už šių bazių likvidavimą, 
o tai yra svarbi sąlyga stiprinant nacionali
nę nepriklausomybę, ginant suverenumą ir 
neleidžiant kilti karui. Tautų kovą prieš 
savo šalių militarizavimą reikia derinti su 
kova prieš kapitalistines monopolijas, susi
jusias su JAV imperialistais, šiuo metu 
kaip tik syarbu kiekvienoje šalyje atkak
liai kovoti už tai, kad judėjimas už taiką 
nuolat stiprėtų bei plėstųsi miestuose ir kai
muose, įmonėse ir įstaigose. Taikos šalinin
kų judėjimas—tai plačiausias šių laikų ju
dėjimas, apimantis įvairių politinių ir re
liginių įsitikinimų žmones, priklausančius 
įvairioms visuomenės klasėms, bet sujungtus 
kilnaus siekimo neleisti kilti naujiems ka
rams, užtikrinti tvirtą taiką.

Svarbiausią reikšmę-išlaikant tvirtą taiką 
turės tolesnis pasaulinės socialistinės siste
mos stiprinimas. Tol, kol bus nusiginkluo
ta, socialistinės šalys turi savo gynybinę 
galią laikyti reikiamo lygio.

Nutraukti ginklavimosi varžybas, už
drausti atominį ginklą,'jo bandymus ir ga
mybą, likviduoti užsienio karines bazes ir 
išvesti užsienio kariuomenę iš svetimų te
ritorijų, paleisti karinius blokus, sudaryti 
taikos sutartį su Vokietija, paversti Vakarų 
Berlyną demilitarizuotu laisvuoju miestu, 
užkirsti kelią agresyvioms Vakarų Vokieti
jos revanšistų intrigoms, neleisti atgaivinti 
japoniškojo militarizmo, — tokie yra užda
viniai, kuriuos išspręsti, komunistų nuomo- ’ 
ne, reikia pirmiausia, norint užtikrinti tai
ką.

Didelę atsakomybę už kelio užkirtimą 
naujam pasauliniam karui istorija uždėjo 
visų pirma tarptautinei darbininkų klasei. 
Imperialistai sudarinėja suokalbius ir jun
giasi, ka<j sukeltų termobranduolinį karą. 
Tarptautinė darbininkų klasė turi sutelkti 
savo gretas, kad žmonija būtų išgelbėta nuo 
naujo pasaulinio k-arp katastrofos. Jokie 
prieštaravimai politiniais, religiniais ir ki
tais klausimais neturi kludyti susitelkti vi
soms darbininkų klases jėgoms prieš karo

kai galima užkirsti kelią pavojų. Atėjo valanda priešpastatyti karo 
jėgoms galingą visų tarptautinio proletari
ato būrių ir organizacijų valią bei vieningus 
veiksmus, suvienyti visas jo jėgas, kad būtų 
užkirstas kelias karui ir išlaikyta taika!

Kovą už taiką komunistų partijos laiko 
savo pirmaeiliu uždaviniu. Jos ragina dar
bininkų klasę, profšąjungas, kooperatines, 
moterų, jaunimo sąjungas ir organizacijas, 
visus (dą^bo žmones, nepriklausomai nuo 
politinių ir religinių įsitikinimų, masine kb--r 
v?/ryžtingai atremti bet kuriuos agresyvius 
imperialistų aktus.

O jeigu imperialistai bepročiai sukels ka
rą, tautos nušluos ir palaidos kapitalizmą. 

• Tvirtą socialistinių šalių užsienio politi
kos pagrindą sudaro lenininis principas dėl 
taikaus sambūvio ir socialistinių šalių eko
nominio lenktyniavimo su kapitalistinėmis 
šalimis. Taikos sąlygomis socialistinė san
tvarka vis plačiau atskleidžia savo pranašu
mus prieš kapitalistinę santvarką visose eko
nomikos, kultūros, mokslo, technikos srity
se. Artimiausia ateitis atneš naujus laimė
jimus taikos ir socializmo jėgoms. TSRS 
pavirš pirmąja pramonine pasaulio valsty
be. J Galinga industrine šalimi taps Kinija. 
Socialistinė sistema gamins daugiau kaip 
pusę pasaulinės pramonės produkcijos. Tai
kos zona dar labiau išsiplės. Darbininkų ju
dėjimas kapitalistinėse šalyse ir nacionalinio 
išsivadavimo judėjimas kolonijose bei pri
klausomose šalyse iškovos naujas pergales. 
Kolonijinė sistema iširs galutinai. Socializ
mo ir taikos jėgos įgaus visišką pranašumą. 
Tomis sąlygomis iki visiškos socializmo per
galės žemėje, išsilaikant kapitalizmui daly
je pasaulio, susidarys reali galimybė paša
linti pasaulinį karą tš visuomenės gyvenimo. 
Socializmo pergalė visame pasaulyje galu
tinai pašalins socialines ir nacionalines vi
sokių karų priežastis.

Viso pasaulio, komunistai vieningai ir nuo
sekliai gina taikų sambūvį, ryžtingai kovoja 
už tai, kad būtų užkirstas kelias karui. Ko
munistai turi nenuilstamai dirbti masėse,, 
kad neleistų nepakankamai vertinti galimy
bes užkirsti kelią pasauliniam karui, nepa
kankamai vertinti taikaus sambūvio galimy
bes ir kad tuo pačiu metu neleistų nepakan
kamai vertinti karo pavojaus.

Tokiomis sąlygomis, kai pasaulis susi
skirstęs į dvi sistemas, vienintelis teisingas 
ir protingas tarptautinių santykių principas 
yra skirtingas socialines santvarkas turinčių 
valstybių taikaus sambūvio principas, kurį 
iškėlė V. Leninas ir kuris buvo toliau išvysty
tas 1957 metų Maskvos Deklaracijoje ir 
Taikos manifeste, TSKP XX ir XXI suva
žiavimų nutarimuose ir kitų komunistų ir 
darbininkų partijų dokumentuose.

Kinijos Liaudies Respublikos ii’ Indijos 
Respublikos bendrai iškelti penki taikaus 
sambūvio principai, o taip pat Bandungo 
konferencijoje priimti teiginiai atitinka tai
kos ir taikingųjų tautų interesus.

Taikus sambūvis tarp valstybių, turinčių
(Tąsa 4-tame pusi.)

galima

musų

ir jŲ gyventojų gali būti per 
Kovą prieš naujo pasaulinio 

reikia plėsti, nelaukiant, kol

Karas ir chemikalų 
vartojimas

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Army Chemi
cal Corps viršininkai įrodi
nėja, kad yra pateisinama 
karo atsitikime vartoti nuo
dingas dujas ir kitokius 
chemikalus.

To pateisinimui jie sako, 
kad Antrajame kare buvo 
plačiai vartojama liepsnos 
šmirkšlės, kaip pėstininkų, 
taip ir iš tankų, kad “išnai
kinti priešus, kurie buvo su
lindę į žemę”.

Pulkininkas S. Tonetti 
pasakoja, kad “chemikalais 
yra pigiau užmušti priešo 
kareivius,” kaip kitokiais 
ginklais.

Naujas betonas
Šis intriguojantis pava

dinimas atrodo keistokas, 
mažai įtikėtinas. Tačiau du 
tarybiniai mokslinio tyrimo 
institutai sukūrė technolo
ginį procesą gaminti nau
jai statybinei medžiagai, 
kurioje nėra nei cemento, 
nei vandens. Ji pavadinta 
plastbetonu.

Šios naujos medžiagos ly
ginamasis svoris yra žy
miai mažesnis, negu pa
prasto betono, o jos stipru
mas pakankamai didelis. 
Plastbetono kvadra t i n i s 
centimetras išlaiko 400— 
700 kilogramų jėgą. Tokiu 
būdu konstrukcijos, paga
mintos iš šios medžiagos 
yra 2—3 ir daugiau kartų 
saugesnės, negu iš įprasti
nio betono. Plastbetonas vi
siškai nepraleidžia skysčio 
net esant hidrostatiniam 
slėgimui iki 20 atmosferų.

Stiklas jau senas
• Stiklas labai seniai zųio- 

nių Raminamas. Egipte ras
ta stiklo 5.,400 metų senu
mo, ir tai nėra seniausiai. 
Stebėtina tas, kad ir dabar 
stiklą gamina iš tos pat 
medžiagos, kaip senovėje, 
tai yra, sodos, smėlio ir kal-

Stiklui spalvas priduoda 
įmaišant į tas medžiagas 
metalo medžiagų, kaip tai 
mangano, geležies, varui. ir 
kitų, pageidaujant kokios
spalvos stiklo nori.

Bernardo, šou Sąmojai
Paklaustas, ką mano apie 

sutuoktuves, B. Shaw atsa
kė: “Čia lygiai tokie pa
tys reikalai, kaip ir frank- 
masonųkas nesituoke — 
neturi ką papasakoti, kas 
tuokėsi — priverstas amži
nai tylėti.”

NUSIŽUDĖ JAUNOJI
Taipei.

loję, Čiang Kai-šeko valdo
moje, dar pasiliko senoji 
kinų tradicija. Nuotaka ne
gali matyti savo būsimo vy
ro iki būna apvesdinta. Čio
nai jaunąją Yueh-kui, 21 
metų amžiaus, sekamą die
ną po vestuvių rado nusi
žudžiusią. Tarp jos daiktų 
surasta šeši paveikslai kito 
vyro, kurį ji mylėjo.

JAV PROTESTANTAI 
RUOŠIASI VIENYTIS.
San Francisco, Calif. — 

JAV protestantų bažnyčių 
vadai tariasi vienytis į vie
ną religinę grupę. Dabar 
jie pasidalinę į metodistų, 
baptistų, luteronų, presby- 
terijonų, kongregatorių. it 
kitokių vardų grupes. Ii945 
metais jų grupės turėjo 42,- 
000,000 narių ir 144,000 baž
nyčių. ‘ > .<
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Komunistų ir darbininkų partijų atstovų pasitarimo Pareiškimas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

skirtingas santvarkas, arba griaunantis ka
ras—tik taip dabar yra iškilęs klausimas. Ki
tos išeities nėra. Komunistai ryžtingai at
meta amerikinę “šaltojo* karo,” balansavi
mo “ant karo slenksčio” doktriną kaip poli
tiką, vedančią į termobranduolinę katastro
fą. Gindami taikaus sambūvio principus, 
komunistai siekia, kad būtų visiškai nu
trauktas “šaltasis karas,” paleisti kariniai 
blokai, likviduotos karinės bazės, kad būtų 
visuotinai ir visiškai nusiginkluota įvedus 
tarptautinę kontrolę, kad ginčijami tarp
tautiniai klausimai būtų sprendžiami dery
bomis, kad būtų gerbiamas valstybių lygia
teisiškumas, jų teritorinis vientisumas, ne
priklausomybė ir suverenumas, kad būtų 
nesikišamą į vienas kito vidaus reikalus, 
plačiai vystomi tautų prekybiniai, kultūri
niai, moksliniai ryšiai.

Taikaus sambūvio politika atitinka pa
grindinius visų tautų interesus, visų, kurie 
nenori naujų kruvinų karų ir siekia tvirtos 
taikos. Ši politika padeda stiprinti socializ
mo pozicijas, didinti socialistinių šalių pres
tižą ir tarptautinę įtaką, kelia komunistų 
partijų autoritetą ir įtaką kapitalistinėse 
Šalyse. Taika —ištikimas socializmo sąjun-

J. SOKAS

ŽVĖRIŲ TAKAIS
(Pabaiga)

Pasakojimą nutraukė praskrendančių 
paukštelių pulkas. Sužiurome. Dėdė Ka
zimieras paaiškino, kad tai čiviliukai. Vi
sas paukščių debesėlis kriste nukrito į 
medį ir ėmė mus šnekinti. Atsiklausy
ti negali. Šalia medžio į krūmą nutū
pęs sniegenos patinėlis, išsidabinęs, 
rausva liemenėle pasipuošęs. Net akį 
veria. Ciksi sau krūme pasipūtęs, pui
kuojasi.

Užsižiūrėjome ir atsilikome nuo sene
lio. Šliūžės viduryje matėsi skeltų nagų 
žymės. Pėdsakas kiek priminė kiaulės ar 
veršiuko pėdą, tik žymiai didesnis.

—Šernai! ■— pasakė eigulys. — Kiaulė 
su penkiais paršiukais...

Keista ir neįtikėtina mums pasirodė, 
—kaip senukas galėjo suskaityti žvėris, 
jei visi tematėme tik plačiausią šliūžę, 
menkas skeltų nagų žymes.,ii’ daugiau 
nieko...

—Suskaitėte?—pasisukęs į mus, pa
siteiravo.

Mes tylėjome ir traukėme pečiais.
—Negi galima suskaičiuoti? Juk šer

nų Jau nebepavysime, — paabejojo vie
nas.

—Ir nereikia. Pasekime pėdsakais, 
kur žvėrys paryčiu maitinos. Rinkdami 

I giles jie arė, vertė vagas kiekvienas sa
vo noragu. Ot, ir paskaičiuosime, keli 
“noragai” dirbo.

Kalvutėje šernų brydė susiaurėjo, to
lėliau ir visai išnyko. Lygioje sniego dan
goje mes suradome atsiskyrusius pen
kis mažus pėdsakėlius ir vieną stambų. 
Dabar jau ir mes mokėjome perskaityti! 

. O paskui linksmai nustraksėjom toliau, 
I į eglynėlį.

Eglyne buvo mažiau prisnigta. Kaž
kuris iš mūsų tuojau surado lengvai 
įmintas mažas pėdeles. Sužinojome, kad 

į čia voverytes lakstyta. Nušuoliuota kaip 
J ir kiškio—toli į priekį nunešta užpaka

linės kojytės. Grakštus žvėriukas: visos 
pėdelės krūvoje į trapeciją susimetusios.

*r?O kurgi ji?—ėmėmę ieškoti.
—Voverytė, vaikučiai, nesirodo šalty

je. Jai šąla kojos. Dabar ji tupi gūžto
je, kramto riešutus ir snaudžia. Bet mes 
ją surasime ir išprašysime valandėlei... 
• Pėdsakai baigėsi, o senukas vis eina ir 
eina, t ir nebe į pėdsakus žiūri, o į medžių 
viršūnes. Štai, žiūrėk, atranda nukritu
sį spyglį, ar medžio atplaišėlę, sniego gu
muliuką. Sustojo prie storulės eglės ir 
šypsosi: “Štai kur tu įsitaisei...” Spok
some užvertę galvas—niekur nieko. Tik 
geraį įsižiūrėję, pamatėme dūluojant 
tamsų šakų gniužulą. Tai voverytės na
mai. Pastukseno eigulys lazda, pabar-/ 
beno—žvėrelis pasirodė, šoktelėjo ant 
šakos. Žiūri į mus voverytė, užv-ertusi 
uodegą ant nugaros, pabrukusi prieša
kines kojytes po savimi. Jos tamsios 
akys tiria, kas ten stovi po medžiu, juo
da; nosytė gaudo orą, smailieji ausų še
petėliai virpa. Suceksėjo žvėriukas, — 

į pagalvojo: “Gal nubaidysiu?” Kai ne- 
• pabūgome, užsiglaudė už šakos, užsislė

pė, spokso ir tarytum klausia:
—Ar tik ne priešai čia?

■—ĮJraugai tave atlankė, voveryte, — 

gininkas, nes laikas veikia socializmo nau
dai, kapitalizmo nenaudai.

Taikaus sambūvio linija — tai siekimas 
mobilizuoti mases, vystyti aktyvius veiksmus 
prieš taikos priešus.

Taikus valstybių sambūvis nereiškia, kaip 
teigia revizionistai, jog atsisakoma klasių 
kovos. Skrtingas visuomenines santvarkas 
turinčių valstybių sambūvis yra klasines ko
vos tarp socializmo ir kapitalizmo forma.

Taikaus sambūvio sąlygomis sudaromos 
palankios galimybės vystytis klasių kovai 
kapitalistinėse šalyse, kolonijų ir priklauso
mų šalių tautų nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimui. Savo rttožtu revoliucinės klasių ir 
nacionalinio išsivadavimo kovos laimėjimai 
padeda stiprinti taikų sambūvį. Komunistai 
laiko savo pareiga didinti liaudies masių ti
kėjimą galimybe stiprinti taikų sambūvį, jų 
pasiryžimą užkirsti kelią pasauliniam ka
rui. Jie visokeriopai prisidės, kad tautos 
savo aktyvia kova už taiką, demokratiją ir 
nacionalinį išsivadavimą vis labiau silpnin
tų ir siaurintų imperializmo pozicijas.

Taikus sambūvis tarp valstybių, turinčių 
skirtingas visuomenines santvarkas, nereiš
kia socialistinės ir buržuazijos ideologijos 
susitaikymo. Priešingai, jis numato stiprin-

piktieji žvėrių priešai—buvo 
Būdavo, išeini j girią,, tai 

tegausi pasidžiaugti kiaūnės 
Užtat pamatęs lauži eglišakį,

raminom kaip mokėdami.—Draugai. Lik 
sveika! Iki pavasario!

Ar viską suprato voverė—nežinia^ ta
čiau nurimo. Mums tolstant, pašūkavo 
į medžio viršūnę ir nulydėjo akimis.

—Gerai, kad kiaunė čia neprisisuka 
prie voveryčių,—vėl ėmė pasakoti eigu
lys,—būtų joms riesta. O aname miško 
krašte, prie Pivesos upės, galėtume su
rasti kaunės pėdelių. Gražūs kiaunės 
pėdsakai, poriniai. Atrodo, lyg būtų gre
ta nueita dviejų lapių. Tačiau kiaunė 
mažai vaikšto žeme. Jos amatas—me
džiais laipioti. Voverė irgi gerai laipio
ja, o kiaunė tiesiog skraido. Vargas vo
verytėms turėti tokią kaimynę. Kiau
nė plėšri: ji drasko ir voveraites. Per 
ištisas naktis kiaunė šniukštinėja, lai
pioja medžiais ir gaudo voveres. Dažnai 
surandi tik voverės lizdo liekanas ir že
mėje kraujo lašelius.

—Naikinti reikia piktąsias kiaunes,— 
pasiūlėme eiguliui.

—Nereikia.’ Ne tiek jų daug yra, o 
gražūs žvėreliai. Jos brangiu kailiuku 
išperka savo kaltes. Prieš karą jų buvo 
dar mažiau. Brangų žvėriuką brakonie
riai — tie 
išnaikinę, 
kur-ne-kur 
pėdsakais.
velki jį žeme, slepi nuo brakonierių pėd
sakus, gelbsti retą žvėrelį...

Paskendo atsiminimuose senasis eigu
lys. Aptilome ir mes. Tik žiūrėjome į 
jį, į jo paties išskaptuotą kumščio dydžio 
pypkę, į besiveržiančius iš kaminėlio dū
mus ir besišypsantį veidą. Supratome, 
kad jis vėl tuoj ims pasakot.

—Oi, kartą prigavo mane kiaunė ir 
ne bet kaip... Buvau dar jaunas ir lą- 
bai mėgaujnedžioti. Brendu kartą miš
ke per gilų sniegą ir matau: dviejų kiau
nių nušuoliuotą. Parūpi jos man. Sekų, 
ieškau—tik vis gailiuosi, kam šautuvą 
palikau namuose. Ilgai ieškojau, kol pa
galiau temstant suradau. Abiejų žvėre
lių pėdsakai nutrūkę prie storo ąžuolo. 
“Kurgi dingote, mano gražuolės?”—gal
voju priėjęs. “A, štai kur jūs!”—pama
čiau medyje skylę. Prilaužiau šakų, tvir
tai skylę ųžkimšau. “Rytoj švintant pa
simatysime, kiaunytės,” — pasakiau ir 
nuėjau į namus. Ir ką gi aš rądau kitą 
rytą, atėjęs su užtaisytu šautuvu? Gi 
nieko. Skylė dūloja, šakos drevėje, o. 
kiaunės—kažiil kur medžių viršūnėse su 
vėjais žaidžia. Ir sugebėk tu man taip, 
ir prigalvok—po vieną šapelį ištraukio- 
ti, angą pasidąryti... Iš karto supykau, 
buyo apmaudu, k kad žvėrelis taip mane 
apmovė. Bet kai prisiminiau, kad gal 
jos šioje drevėje ir šįmet rengėsi atsives
ti mažiukus—nusiraminau. Kitą dieną 
tyčia palikau dvivamzdį namuose...

Beklausydami senuko pasakojimų, vė
lai grįžome į namus. Sutemose lengvos 
snaigės pasidraikė ore ir užskleidė pas
kutinį baltosios knygos pusląpį...

Dar daug metų su senuoju miško ei
guliu dėde Kazimieru vartėme miško 
knygos lapus. Skaitėme, kol užaugome.

Senojo eigulio globota Žalioji giria ir 
dabar tebešlama. O miško knyga tebėra 
amžinai nauja ir nesenstanti.

tį dąrbinipkų klases, visų komunistų pąrtijų 
kovą už socializmo idėjų pergalę. Tačiau 
ideologiniai ir politiniai valstybių ginčai 
neturi bųti sprendžiami karų.,;

Pasitarimas yra tps nuomones, kad Tary
bų Sąjungos iškeltos visuotinio nusiginklavi
mo programos įgyvendinimas turėtų istori
nę reikšmę žmonijoj likimui. Pasiekti, kad 
būtų įgyvendinta ši programa—-reiškia likvi
duoti pačią galimybę šalims kariauti. Ją 
įgyvendinti lengva. Čia susiduriama su at
kakliu imperialistų priešinimusi.

Todėl reikia aktyviai ir ryžtingai kovoti 
su agresyviomis imperializmo jėgomis už 
šios programos įggyvendinimą. Šią kovą rei
kia kovoti vis didesniu užmoju, atkakliai sie
kiant realių rezultatų—kad būtų uždrausti 
branduolinio ginklo bandymai ir jo gamy
ba, likviduoti kariniai blokai ir karinės ba
zės svetimose teritorijose, kad žymiai bū
tų sumažintos ginklotosios pajėgos ii’ gink
lai, tuo pačių skinant kelią visuotiniam 
nusiginklavimui. Aktyvia, ryžtinga socia
listinių ir kitų taikingų valstybių, tarptau
tinės darbininkų klasės, visų šalių plačiųjų 
liaudies masių kova galima izoliuoti agresy
vius sluoksnius, sužlugdyti ginklavimosi 
varžybas ir ruošimąsi karui, priversti impe
rialistus susitarti dėl visuotinio nusiginkla
vimo. 1

Ginklavimosivaržybos nėra nei karą su
laikantis veiksnys, nei' . didelio gyventojų 
užimtumo bei gerovės veiksnys. ;Jo^ yeda į 
karą. Ginklavimosi varžybomis' suintere
suota tik menka saujelė monopolįstų ir ka
rinių spekuliantų,.

Kapitalistinėse šalyse, tautos nuolat rei
kalauja sumažinti karines išlaidas ir to dė
ką atpalaiduptąs lėšas,naudoti liaudies masių 
gyvenimo sąlygoms gerinti. Kiekvienoje 
šalyje reikią vystyti platų masinį judėjimą, 
kad lėšos ir ištekliai, kurie bus atpalaiduo
jami nusiginkluojant, būtų naudojami tai
kiai gamybai, gyvenamųjų namų statybai, 
sveikatos apsaugai, liaudies švietimui, socia
liniai..! aprūpinimui, mokslinių tyrimų vys
tymui ir t. t.

Nusiginklavimas dabar pasidarė kovinis 
liaudies masių reikalavimas, pribrendusi is
torinė būtinybė. Aktyvia, ryžtingą kova 
reikia priversti imperialistus įvykdyti šį tau
tų reikalavimą! 

. ■ ■ . • . .•
Socialistinių šąliij kpąiuųistų ir darbiniu-, 

kų pą^ijos ir tpljaų nuosekliai laikysis li
nijos siekti; taikaus sambūvio tąrp j valsty
bių, turinčių skh^ing'dš socialines santvar
kas, daryti vįškų/' kkd tatitos būtų išvaduo
tos nuo naujb karo Siaubo ir nelaimių. Jos 
bus nepaprastai į budrius imperializmo, at
žvilgiu, visokeriopą! stiprins visps socialisti
nės stovyklos gajią ir gynybinį pajėgumą, 
imsis visų reikalingų priemonių tautų sau
gumui užtikrinti ir taiką išsaugoti.

Komunistai savo istorine misiją laika ne 
tik tai, kad būtų pasauliniu mastu panaikin
tas išnaudojimas bei skurdas ir visiems lai
kams pąsąljnta iš įmonių visuomenes gyve
ninio bet kurio karo galimybe, bet ir tai, 
kad jau dabartinėje epochoje žmoniją ku
tų išvaduotą nuo naujo pasaulinio karo 
košmaro." Visų salių komunistų partijos šiąi 
didžiai istorinei, misija* skirs visas savo jė
gas ir energiją. ,

IV
•< . . r

Didžiulėse pąsąulįo platybėse nugalėjo, 
nacionalinio įŠsivądavįmp revoliucijos,. Per 
15 po(kąrio( metų Azijoje įr Afrikoje atsi
rado ąpie 40 pąąjų suvereniu valstybių. 
Kubos revoliucijos - pergalė davė galingą 
akstiną Lptynų Amerikos, tautų kovai už 
visišką pącionąlįnį įšsįvądąvimą. Prasidėjo 
naujas istęa’iųią, • , žmonijos, gyve
nime : įšsįvądąvusios Azijos, Afrikos, ir Lo
tynų Amerikos tąųtoą pradėjo aktyviai dą- 
Įyvautį tarptautinėje pęlitikoje.

Visiškas kolonializmo žlugiipaą neišven
giamas. (Kolonijines vergovės sistępąos žlu
gimas, spaudžiant nacionalinio issivądąvimo 
judėjimui, —- antrasis pagal sąvo t istorinę 
reikšmę reiškinys po pasaulines ągęializmp 
sistemos susidarymo. r

. » • Z • . > •

Didžioji Spalio socialistinė, revoliucija 
pąžadįno Pytus, įtraukė kolonijų tautas į 
bendrą pasaųlipio revoliucinio judėjimo 
ąrąutą. TSRS pergąlė. antrajame pąsauli- 
pįąuie kare,, liąudįęs. dc&9kratij°s santvar
kos įvedimas eilėje Europos ir Azijos šalių, 
so.ciąli^tipės revoliucijos pergalė Kinijoje, 
pasąulįuęs socialistinės sistemos susidary- 
paas nepaprastai paspartino, šį procesą. Pa
saulinio, socializmo jėgos lemiamai paveikė 
kolonijų ir prikląusomų šalių tautų kovą už 
išsivadavimą iš įm.peyiąįį^mo priespaudos. 
Socialistinė sistema tapo patikimu išsivadavu
sių tautų nepriklausomo nacionalinio vysty
mosi skydu. Didelę paramą nacionalinio iš
sivadavimo judėjimui teikia tarptautinis 
darbininkų judėjimas. . •

Iš pąįrįndų pasikeitę Azijos veidas. Griū
va kolonijinė santvarka Afrikoje. Akty
vios kovos su imperializmu frontąą atsidarė 
Lotynų Amerikoje, . šimtai „milijonų' ^mopių 
Azijoje, • Afrikoje ir' kituošę: pasaulio rąjp,- 

. . ■' 'N';; 

nupse išsikovojo nepriklausomybę įnirtin
gose grumtynėse su imperializmu. Komu
nistai visuomet pripažino pažangią, revoliu
cinę nacionalinio išsivadavimo karų reikšmę 
ir yra aktyviausi kovotojai už nacionalinę 
neprikląusombę. Pasaulinės socialistinės 
sistemos susidarymas ir imperializmo pozi
cijų susilpnėjimas atvėrė engiamosioms tau
toms nąujas galimybes iškovoti nepriklau
somybę.

Kolonijų šalių tautos savo nepriklausomy
bę iškovoją tįęk ginkluota kova, tiek ir ne
kariniu būdų, atsižvelgdamos į konkrečias 
kiekvienos šąlies sąlygas. Tvirtą pergalę 
jos išRovoją galingo nacionalinio išsivadavi
mo judėjimo pagrindu. Kolonijinės valsty
bės nedovanoja laisvės kolonijų tautoms ir 
savanoriškai nepalieka jų išnaudojamų ša
lių.

Svarbiausią šiuolaikinio kolonializmo 
tvirtovė '— Jungtinės Amerikos Valstijos. 
JAV vadovaujami imperialistai iš visų jėgų 
stengiasi naujais metodais ir naujomis for
momis išlaikyti buvusių kolonijų tautų ko
lonijinį išnaudojimą- Monopolijos mėgina 
išlaikyti savo rankose ekonominės kontro
lės ir politinės įtakos svertus Azijos, Afri- 
kęs, Lotynų Amerikos šalyse. Tai pastan
gos: išlaikyti sęųas pozicijas išsivadavusių 
šąlįų ekonomikoje ir užgrobti pau j as pozi
cijas ekonominės “pagalbos” pavidalu, 
įtraukti išsivadavusias šalis į' karinius blo
kus, įvesti jose karinius diktat,oriškus re
žimus, steigti karines • bazes. Imperialistų 
bendrininkui yra reakcingiausi sluoksniai 
iš vietinių išnaudotojų klasių tarpo.

Aktualūs ! nącionalinio atgimimo uždavi
niai , šalyse, nusimetusiose kolonijinę prie
spaudą, gąlį būti sėkmingai išspręsti* tik 
ryžtingai kovojąnt su imperializmu ir fe
odalizmo lįekąnomis, sujungiant į vieningą 
nacionalinį demokratinį frontą visas patrio
tines nacijos jėgas.

Darbininkų klasė, suvaidinusi įžymų vaid
menį kovoje už nacionalinį išsivadavimą, 
reikalauja nuosekliai iki galo įvykdyti na
cionalinės, antiimperialištinės, demokrati
nės revoliucijos uždavinius, priešinasi reak
cinių jėgų mėginimams stabdyti socialinę 
pažangą.

Pirmaeilę reikšmę šioms šalims .turi iš
sprendimas valstiečių klausimo/ tiesioginiai 
liečiančio didžiulės gyventojų daugumos in
teresus. . ■ ,

Darbininkų klasės; ir valstietijos sąjunga 
sudąro labai svarbią jėgą iškovojant ir gi
nant nacionalinę šnepriklausomybę, - vykdant 
didelius demokratinius pertvarkymus ir už
tikrinant socialinę pažangą, ši sąjunga tu
ri sudaryti plataus nacionalinio fronto pa
grindą. Nuo jos jėgos ir tvirtumo nema
žai priklauso taip pat tai, kokiu laipsniu 
nacionalinė buržuazija* dalyvauja išsivada
vimo kovoje. Didelį vaidmenį gali vaidin
ti visos nacionalinės - patriotinės jėgos, visi 
nacijos, elementai, kurie pasirengę kovoti 
už nacionalinę nepriklausomybę, prieš im
perializmą.

Išsikovojusios politinę nepriklausomybę, 
tautoj ieško atsakymo į gyvenimo keliamas 
socialines problemas ir nacionalinės nepri
klausomybės stiprinimo klausimus. Įvai-» 
rios, klasės ir partijp.s siūlo įvairius spren
dimus, Kurį pasirinkti vystymosi kelią ~ 
pačių tąutų vidaus, reikąlas,

Komunistų partijos aktyviai kovoja už tai, 
kad nuosekliai iki galo būtų įvykdyta anti- 
imperialistinė, antifeodalinė, demokratinė 
revoliucija, už nacionalinės demokratijos 
valstybės sukūrimą, už ryžtingą liaudies 
masių gyvenimo lygio pagerinimą. Jos re
mia nacionalinių vyriausybių veiksmus, 
kuriais siekiama įtvirtinti iškovotus laimė
jimus, pakertančius, imperializmo pozicijas.

Soęiąlįzmo šalys -r-, nuoširdūs ir ištikimi 
bičiuliai toms tautomę, kurios kovoja už iš.- 
sįvadavimą ąrbą jau yrą išsivadavusios :iš 
imperialistinio jungo ir priespaudos. Prin
cipingai atmesdamos bet kurį kišimąsi " į 
jaunų nacionalinių valstybių vidaus reika
lus, jos ląiko savo internacionaline pareiga 
padėti tautoms kovoti už nacionalinės ne
priklausomybės stiprinimą. Jos visokerio
pai padedą šioms šalims ir remia jas, be
sivystančias,; pažangos keliu, kuriančias tė
vyninę pramonę, vystančias ir stiprinančias 
nacionalinę ekonomiką, ruošiančias savo 
kądrųs, bendradarbiaują su jomis kovoje 
už; taiką Yisąmą Pasaulyje, prieš imperia
listinę agresiją.

Visiškai Ir galutinai likviduoti vįsų for
mų ir pąsįreiškimų. kol^aijinį režimą dik
tuoja visa pasaulio istorijos eiga per pasta
ruosius šįmtmęęiųs- Visoms tautoms, kurios 
dąr sųpąnčįotos kolonializmo pančiais, turi 
būti visokeriopai • pądfedąmą iškovoti nącip- 
nąlinę neprikląuspmybę! Visos kolonijinio 
engimo formes turi būti panaikintos,. Kolo
nializmo likvidavimas turės, taip pat di
džiausią ręikšm§ ir \mąžįnant tarptautinį 
įtempimą bei stiprinant visuotinę taiką. ■

(Bus daųeriau) ,, *

Iš Lietuvos
Naujos medicinos įstaigos

ARIOGALOS rajonas.— 
Apsilankius “Žingsnis pir
myn” kolūkyje, dėmesį pa
traukia nauja, anksčiau ne
matyta, įstaiga.

—Tai mūsų sveikatos 
punktas, — didžiuojasi kol
ūkiečiai. Spalio švenčių iš
vakarėse felčerinio punkto 
atidarymas — gera dova
na kolūkio kaimo žmonėms.

Felčeriniai punktai dar 
bus atidaryti Didžiulių, 
V i n c e n tavos apylinkėse, 
“Tarybinio artojo,” “Leni
no keliu” kolūkiuose.

A. Sadauskas

UŽDUOTIS ĮVYKDYTĄ
Šiauliai. — Pirma laiko 

metinę užduotį įvykdė sta
tybinių medžiagų gaminto
jai. Produkcijos išleista už 
2 milijonus rublių daugiau, 
negu per tų patį laikotarpį 
praėjusiais metais.

Kombinatas gavo nema
ža naujos technikos. Page
rintas darbo organizavi- 
pias, įdiegtos techniškai 
pagrįstos normos. Kolekty
vas numato iki metų pabai
gos įvairių gaminių viršum 
plano pagaminti už 1.5 mili
jono rublių.

S. Kuolas

NAMAI PRIE NEMUNO
Vilkijos rajonas. — Nau

jieji “Grauženų kolūkio 
kultūros namai iš tolo pa
traukia akį. Tai didžiulis, 
erdvus pastątas gražiame 
pušyne, prie ramiai vin
giuojančio Nemuno. Pasta 
te įsikūrė “Grauženų” kolū- 
k i o kontora, biblioteka, 
agitpunktas.

Vakarais čia susirenka 
daug kolūkiečių. Ypač daž
nai pamatysi kolūkio fer
mos vedėją Albertą Gvildį, 

. jaunuolius Petrą Vitkaitį, 
Julių Babaną ir kitus. Agit- 
punkte — naujausi laikraš
čiai bei žurnalai. Greitai 
prabėga rudens vakarai. 
Susirinkusiems daug įdo
maus papasakoja agitpunk- 
to vadovas mokytojas Algis 
Venckus, gyvi pokalbiai su
rengiami užsienio bei vi
daus politikos klausimais. 
Aiškinami liaudies teismų 
rinkimų nuostatai.

P. Mikalauskas

KAIMO NOVATORIŲ 
DARBŲ APŽIŪRA

Kaunas. — Lapkr. 29 d. 
Lietuvos žemes ūkio me- 
chąnizavimo. ir elektrifika
vimo mokslinio tyrimo, in
stitute prasidėjo naujų že
mės ūkio mašinų ir geriau- 

1 šių racionalizacijų bei pato
bulinimų apžiūrą. Joje eks
ponuojama Žemės ūkių me- 
chanizavimo ir elektrifika
vimo mokslinio tyrimo in
stituto, Hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyri
mo instituto, Lietuvos že
mės ūkio akademijos, o taip 
pat kolūkinio kaimo racio
nalizatorių pateikti darbai.

Įdomios yra Kupiškio ra
jono “Nemuno” kolūkio 
saltkalvįę - tekintojo drg. 
Laužiko universalios kilno.- 
įamos gręžįmo staklės, pa
gamintos iš traktoriaus de
talių, Joniškio MMS trakto
rininko drg. Kaįkarip su
konstruota vąlėnos, piovimo 
mašina, • Pandėlio rajono 
“-Suvainiškio” kolųkio. na
rio drg Plumnos sukurta8 
savivartis vežimas' ir kiti 
eksponatai. Iš viso apžiūrą! 
pateikta daugiau kaip šim
tas naujų žemės ūkio ma
šinų bei įrengimų, iš kurių 
apie 80 sukūrė žemės ūkio 
novatoriai. . /
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JUBILIEJINIS 
LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
waterburieciais, tad jo rezultatai priskaityti jiems.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Gavome dvi naujas prenumeratas nuo K. Kasulio, 
Worcester, Mass., ir atnaujinimų.

Nepasilieka nei P. Beeis, Great Neck, N. Y., jis pri
siuntė irgi dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais. 
Brooklynui pasidarbavo J. Gasiūnas ir S. Sasna, jie kre
dituoja Julių Kalvaitį. New Jersey vajininkams pasidar
bavo šį sykį J. Bimba, Paterson, N. J. Philadelphiečiams 
puikiai pasidarbavo P. Valentienė, R. Merkis, ir iš At
lantic City prisiuntė prenumeratą B. Nelesh, įsakydama 
punktus priskaityti Wm. Patten, kuris darbuojasi dėl 
philadelphiečių. J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.; L. Tilwick, 
Easton, Pa.; M. Aranuk, Detroit, Mich.; S. Puidokas, 
Rumford, Me., ir A. Kandraška, dėl southbostoniečių.

Reikia pasakyti, kad gražiai darbuojasi mūsų vaji
ninkai. Būtų gerai, kad jie spaudoje praneštų, kaip jiems 
sekasi darbuotis vajuje. Jiems duoda daugelis žmonių 
naujų prenumeratų j Lietuvą, patys vajininkai turėtų 
apie tai pranešti spaudon, nes Administracijai kiekvieną 
suminėti yra nelengva. Mes tik paduodame vajininkų re
zultatus ir kas kiek aukoja laikraščiui. Įdomu pasiskai
tyti ir kitiems vajininkams apie jūsų patyrimus. Pada
rykite tai.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Bridgeport, Conn.

J. J. Mockaitis prisiuntė Blanką ir $83. Aukojo: 
A. Katinas 
J. Yasiūnas 
J. Mockaitis 
M. Valatka 
J. Petrušaitis
M. Arison (Stratford) . 
A. Švėgžda ..................
Bridgeportietė ............ .
A. Mureikienė (Milford) 
J. Butnoris ..................

$11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00

_ 6.00 | 
. 5.00 ’ 
. 5.00’ 
. 1.00

(Fairfield)

Daugiau aukų g'auta:
Liet. Moterų Pažangos Klubas

(per M. Tvaska), Detroit, Mich. ..
Judita Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y. ..
Antanas Žalis, Philadelphia, Pa............

' L. Gavrilovich, New York, N. Y..........
Richmond Hill kuopa .............................
P. Dennis, Clifton, N,. J.................. .

. Jonas Matuza, Trenton, N . J..............
V. ir I. Pranaičiai, Flushing, L. I. ...
M. Virbickas, Great Neck, L. I..............
J. Kazlauskas, Lexington, Ky................
M. C., Miami, Fla....................................
Tony Brosky, Triadelphia, Pa................
S. Petrikis, Pittsburgh, Pa.....................

UI. Bartulis, Gardner, Mass. .....
P. Dudavičius, Minersville, Pa..............
M. ir K. Kazlauskai, So. Boston, Mass. .

P. Walant, Philadelphia, Pa...........
Frank Yakštis, Ozone Park, N. Y. ...
Frank Obrekes, Paxinos, Pa..................
John Bičiūnas, Ozone Park, N. Y. ...
Simonas Molejus,- Somerville, N. J. ...
B. Petraitis, Baltimore, Md..................
Antanas Jakštonis, Trenton, N. J. ..
Mikolas Jokubavičius, Trenton, N. J. ..
A. šlapikas, Easton, Pa.........................
A. Žalderienė, Collinsville, Ill. .. . .........
V. Gustaitis, Philadelphia, Pa................
Po $1: A. Kudienė, Pittsburgh, Pa.; J. Bartash, P. 

Lawrence, Rumford, Me.; P. Zaleskas, K. Dočkus, Phi
ladelphia, Pa.; J. Rudnickas, Millbury, Mass.f Chas Ma- 
saitis, Leicester, Mass.; P. Skralskis, A. Vasil, Worces
ter, Mass.; M. Biganskas, M. Urbonas, A. Vinickas, 
Greatneckietis, Great Neck, N. Y.

Yra daugelis laiškų, kurie dar neprieiti. Prie pro
gos, vėliau bus viskas pranešta. Dėkojame už pasidarba
vimą. Taipgi prieteliams už gražias aukas.

Laisves Administracija

. $25.00 

.. 16.00 
... 11.00 
.. 11.00 
.. 10.00 
... 6.001 
.. . 6.00" 
... 6.00’ 
... 6.00 
.... 5.00 
... 5.00 
.... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... '5.00 
... 5.00 
... 4.00 
... 3.00 
... 3.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00

MIRUS

Adomui Kavaliauskui

N. Lenigienė
A. Pike
A. P. Pakšiai 
A. Straukas 
J. Vilkelis

Mūsų nuoširdi užuojauta liūdesio valandoje 
Velionio mylimoms sesutėms Agnei Jurevičienei, 
Margaret Cowl, Helen Kudirkienei, Lilijai Ka
valiauskaitei, broliui Franui, giminėms ir drau
gams.
J. P. Blaškiai
J. E. Davidoniai
J. A. Stukai
G- J. Gendrėnai
M. D. Kairiai
P. Ketvirtis

ST. PETERSBURG, FLA.

JAV
Her-

Dolerių taupymas ir 
armijos Europoje

Washingtonas. — 
Valstybės sekretorius 
teris, iždinįpkąs R. Ander
sonas ir karo sekretorius 
Thomas Gates išvyko į 
NATO konferenciją su nau
jais planais.

> Jie pareikš NATO na
riams, kad jeigu Vakarų 
Vokietija neprisidės prie 
užlaikymo JAV armijos Vo
kietijoje, kad sulaikyti dole
rių plaukimą iš JAV, tai 
reikia NATO armijos jėgas 
pergrupuoti.

Kai kurie numato, kad 
bus pasiūlyta ištraukti iš 
Vakarų Vokietijos dvi JAV 
pėstininkų divizijas,

Maskva. — Caristinėje 
Rusijoje 1913 metais buvo 
tik 23,000 medicinos dakta
rų, dabar Tarybų Sąjungo
je jų yra virš 400,000.

Bogota, Kolombįja.
Laike didelių lietų žuvo 
žmonių.

Stoughton, Mass.
Sunkiai susirgo “Laisvės” 

skaitytojas Mike Norkus. 
Buvo ligoninėj, ėmė X-ray 
nuotraukas, nežinią, ką ten- 
suras. Bet ligonis rimtai 
serga. Dar neseniai buvo 
“Laisvės” koncerte, lapkri
čio 6 d. gėrėjos koncerto 
programa ir atrodė svei
kas. Linkime jam nugalėti 
tą nelemtą ligą.

Norkus gyvena 54 Myrtle 
St., Stoughton, Mass.

Stoughtone yra 15 “Lais
vės skaitytojų. Ir beveik vi
si atsinaujino prenumera
tas, nekurie paaU k o j o 
“Laisvės” fondui. Ten yra 
ir Liet. Taut. Namas, turi 
užeigą, daro neblogą biznį. 
Turės Naujų Metų parę, 
įvyks sausio 1 d. Bet kultū
ra niš veikimas yra menkas. 
Beveik visoj apylinkėje 
bažnyčių biznis, tai labai 
didelis. Atrodo, kad žmonės 
dar gyvena tamsybių am
žiuose.

Auto nelaimių ir jaunuo
lių prasižengimų daug.

Geo. Shimaitis
10

PITTSBURGH, PA.

ŠIRDINGA PADĖKA
Ta žiaurioji mirtis yra didžiausia nelaimė 

žmogaus gyvenime. Skaudu, labai skaudu gy
viems praleisti tą laiką, kada mylima ypata ta
ve palieka ant visados.

Gruodžio 5 dieną 1960 metais, mirus mano 
gyvenimo draugei Skolastikai Katarinai Mi
liauskienei, teko man pergyventi tą skaudų 
įvykį, tą širdies skausmą, kurio niekad už
miršti negalėsiu. Nors su skaudančia širdimi, 
bet bandžiau atlikti savo pareigas, suteikti, 
atitinkamą velionei pagarbą ir patarnavimą.

Tą viską atlikti vienas būčiau negalėjęs. Ve
lionės ir mano giminės, draugai ir draugės man 
labai daug pagelbėjo. Taigi šiuo* taį’iu širdin
gą ačiū: Stasiui Paulauskui ir jo žilidnai Alice 
už rūpinimąsi visame pątąrnąvįi^ę^ę' laido tu
vių ivarkoj; visiems giminėms,14rąugams ir 
draugėms už gyvų gėlių suteikimą; "Už suteik
tą užuojautą žodžiu, laiškais ir per spaudą; už 
dalyvavimą laidotuvėse ir automobilius; visiems 
karsto nešėjams; Onai RėmeikieneP’tiž pasaky
tą kalbą koplyčioje; Jonui Mažuknaf už pasa
kytą kalbą ant kapinių; šeimininkėmš V. Šerbin 
ir Emilijai Maker už paruošimą užkandžių lai
dotuvių dalyviams; visiems už paskutinį velio
nes aplankymą koplyčioje; mūsų spaddai “Lais
vei” ir “Vilniai” už pranešimą ir aprašymą. 
Labai daug ačiū LDS 142. kuopai už gėles, su
teiktą patarnavimą ir klubo patalpas laidotu
vių dalyviams pavaišinti.

Man yra skaudu ir liūdna netekus ■ gyvenimo 
draugės, kuri per paskutinius 40 metų buvo 
mano inspiruotoja ir pažangaus gyvenimo rė
mėja. \

Ilsėkis ramiai, Skolastika Katarina, šioje 
šaltoje Amerikos žemelėje. Pasižadu visados 
eiti tavo idėjos keliu.

Tavo gyvenimo draugas
Juozas Miliauskas

MIRUS

Bridgeport, Conn.
Mirė A. Sabas

Antanas Sabas mirė gr. 
5 d., turėdamas 72 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime sa
vo žmoną, dukterį ir sūnų, 
brolį ir 7 seseris.

Buvo pirmojo pasaulinio 
karo dalyvis; tarnavo Ame
rikos laivyne. Ilgą laiką dir
bo Bullard Co. kaip maši
nistas iki laiko, kuomet iš
ėjo ant pensijos. Buvo rim
tas ir draugiškas žmogus.

Gruodžio i9 d. palaidotas 
laisvai Lakeview kapinyne, 
aptarnaujant F. T. Rhom 
šermeninei. Ilsėkis, Anta
nai, ramiai. O tavo arti
miesiems širdinga užuojau
ja uta.

J. J. Mockaitis

Barbutei Marks-
J • t '.‘A

Markevičienei

A. ir V. Taraškai 
J. Jankauskas
J. ir M. Alvinai
B. ir V. Šųtkai

• I

P. ir A. Nprkai
K. Mičiulis
M. Baltulionytė
A. Kriišiuš

LAPKRIČIO 30 — YUCAIPA, CALIF.
Mes, artimi draugai ir draugės, išreiškiame 

mūsų gilią užuojautą jos mylimam vyrui Jonui, 
visiems giminėms ir draugams.

Mes, San Francisco, Oaklando ir San Lean
dro lietuviai, nors toli nuo jų gyvendami, siun
čiame šią užuojautą, ir ilgai nepamiršime geros 
draugės Barbutės.
J. ir K. Karosai
F. ir A. Balčiūnai ’
E. Šlegerienė
A, ir K. Mugianiai

. F,. ir D. Mačiuliai
J. ir M. Mozūraičiai
G. ir E. Lapenai
V. ir U. Burdai '
W. ir H. Jacobs

-
1

Norwood, Mass.
Serga Marcelė Krasaus

kienė, gyvenanti 1188 
Washington St., Norwod, 
Mass.

Jinai sena “Laisvės” skai
tytoja ir LDS 3 kuopos na
rė.

Buvo išvežta į Pondville 
ligoninę. Ten jai padarė 
gana sunkią operaciją. Iš
buvus ligoninėj 5 savaites, 
gruodžio 1 d. sugrįžo namo. 
Dar nėra pilnai pasveikusi, 

S randasi gydytojo priežiū
roj, taipgi slaugė ją atlan
ko porą kartų į savaitę.

Mat, nors ligoninėj prie
žiūra yra gera, reikėtų ten 
pabūt, kol pilnai žmogus 
pasveiktum, bet taip nėra. 
Kai tik ligonis pradeda 
jaustis biskį geriau, tai ir 
bėga greičiau namo. Dėl to, 
kad ligoninėj gydytis šian
dien atsieina -labai brangiai, 
o darbo žmogaus ištekliai 
yra maži. . .

Linkiu draugei M. Kra
sauskienei sėkmingai ir 
greit pasveikti.

Kaimynas

RIBIKOFFAS UŽSTOS 
SENELIŲ REIKALUS 
Washing tonas. — A. Ri- 

bicoff, kurį Kennedy skiria 
busimuoju sveikatos, moks
lo ir labdarybės JAV sekre
torium, sako, kad kels se
nelių medikalės pagalbos 
reikalus Kongrese.

Cleveland, Ohio
“Laisves” jubiliejaus 
atžymėjimui pobūvis

Tokio žymaus jubiliejaus 
atžymėjimu, matoma, susi
rūpino ne tik patys laisvie- 
čiai, bet ir visos kolonijos. 
Nuo ko, aišku, negali atsi
likti ir Clevelandas.

LLD Apskrities komite
tas laikytame susirinki
me gruodžio 10 dieną nuta
rė surengti, pobūvį jubilie
jaus atžymėjimui. Tamįvy- 

i kiui pasirinkta 25 d. vasa
rio, LDS Klubo svetainėje. 
Kad šis pobūvis būtų sėk
mingas, Aps. Komitetas ti
kisi pilnos kooperacijos iš 
LLD ’22-ros, 190-tos ir 51 
kuopų, o taipgi ir iš kitų 
vietinių draugijų. Prie ge
rų pasekmių nemažai prisi- 

1 deda ir šiokios tokios dova
nėlės. Todėl iškalno noriu 
priminti draugams ir drau
gėms, kurie išgalite . tam 
tikslui ką nors dovanoti, 
kad iškalno priduotumėte 
Apskr. pirm. A. Gendrėnie- 
nei, _J. Žebriui, arba paliki
te LDS Klube. Smulkiau 
apie šį svarbų atžymėjimą 
prisieis kiek vėliau plačiau 
pakalbėti. Svarbiausia, kad 
kiekvieną mūsų, spaudos 
mylėtoją žinia apie šią pra
mogą pasiektų, tuomet nė- 
'ra abejonės, kad jie atsilan
kys ir savo draugus atsives.

J. žebrys

Worcester, Mass.
“Laisves” Varpo 

lietuviška radijo valanda
Iš radijo stoties Framing

ham, Mass-, nuo 8 iki 9 vai. 
ryto sekmadieniais, duoda
ma oro bangomis lietuviška 
programa. Gruodžio 11 d. 
netikėtai teko pasiklausyti.

Per visą valandą tik ke
turias daineles davė—vieną 
Stasio Šimkaus “Oi grei
čiau, greičiau,” tai tą pa
čią, kurią Worcesterio ai- 
diečiai ir Ona Dirvelienė 
dainavo solo operetėje “Iš
eivis,” ir vieną Lietuvos 
kanklių orkestras grojo, 
tikrai puiki muzika, tačiau 
anaunseris sako: “iš pa
vergtos Lietuvos.” Garsini
mų irgi tik porą pasakė.

Didžiąją dalį visos valan
dos laiko pats anaunseris 
sunaudojo visokiomis nesą
monėmis, kaip “pavergtą 
Lietuvą išvaduoti.” Skai
tė neva laišką, gautą aplin
kiniais keliais nuo “žymaus 
valstybininko” iš Lietuvos, 
kuris parodo, kaip “rusina
ma” Lietuva. Vilniuje -esą 
tik 29 nuošimčiai žmonių, 
kurie dar kalba lietuviškai. 
Geležinkelio stotyje ir šiaip 
didesnėse įstaigose esą ne-

galima lietuviškai susikal
bėti.

Ii’ tas neva laiško auto
rius girdėjęs, kad Sniečkus 
kvietęs Chruščiovą atvykti 
į Lietuvą, tai Chhuščiovas 
atsakęs, kad nemokąs lie- ' 
tuviškai kalbėti, todėl ir ne
važiuosiąs. Vadinasi, Lie
tuvoje niekas nemoka rusiš
kai kalbėti.

Ar bereikia didesnės 
kontradikcijos, kvaile s n i o 
pliurpimo? Ir vėl, už Lie
tuvos sienų, kaip tai Daug
pily, kur esą 90 procentų 
lietuvių, o paskutiniame 
cenzo surašyme ne vieno 
lietuvio nesą užregistruoto.

Tiesiog šlykštu klausytis, 
kai tiek daug nesąmonių 
pasakojama. Ypač dabar 
buvusiam Lietuvoje ir ma
čiusiam, koks didelis lietu
viškumas, koks milžiniškas ‘ 
padaugėjimas mokyklų, ~ 
laikraščių, lietuviškų kny- * 
gų, ir t- t . ’
Labai gražus pasiskaitymas

“Švyturio” 21 numeryje 
smagu skaityti apie lietu
viško skilandžio odisėją. Ir 
pataikyk taip puikiai pa
šiepti skilandžio konfiska
vimą per Kanados muiti
ninkus, ir kaip Kardelis 
visiškai tiko į tokios eks
pertizės sudėtį. D, J, .

SVEIKINIMAS

ST- PETERSBURG, FLA.

LLD 45-a KUOPA

LLD 45 kuopa, sezoninių švenčių proga, svei- 
kiną “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, vaji- 

jį ninkus ir visus “Laisvės” skaitytojus.

W Taipgi sveikiname visus mūsų draugus ir 
H drauges, LLD narius, ypatingai darbuotojus.

Ay:

į Linkime visiems ilgiausių metų, geriausios 
h

? sveikatos ir ištvermės apšvietos darbe!

z «f.

Bridgeport, Conn
Kalėdų ir Naujų Metų Švenčių proga

J. J. ir L. MOCKAIČIAI

Sveikiname “Laisvės” personalą, bendradarbius, 
korespondentus ir visus “Laisvės” skaitytojus, 
linkėdami sveikatos ir sėkmės visuose reika

luose. Kad Taika ir Laisvė pasaulyje 
gyvuotų amžinai!

Hartford, Conn.

Pasitikimas Naujų Metų
4 •

Namo Bendrovė Rengia Puikią

VAKARIENE
Įvyks šeštadienį

Gruodžio 31 December
Namo Bendrovės Patalpoje

157 Hungersford St — Hartforde 
Bus užtektinai geriausių valgių ir gėrimų— 

galės naudotis tiek, kiek kas norės.
Pradžia 8-tą Valandą Vakare 

Širdingai kviečiame visus atsilankyti
Rengimo Komisija

5 p.—Laisvė ^Liberty)-“ Antr., gruodžio KDec.) 20,1060



Iš Lietuvos
MIRĖ GRASILDA 
ČERNIAUSKIENĖ

VILNIUS, Grd. 12.—Po 
ilgos ir sunkios ligos šių 
metų gruodžio 11 d. Vil
niuje mirė ilgametė pažan
giojo judėjimo Argentinoje 
dalyvė, personalinė pensi
ninkė Grasilda Černiauskie
nė, emigracijoje žinoma Ci
nos vardu.

Velionė Černiauskienė gi
musi buvusiame Panevėžio 
apskrities Pumpėnų vals
čiuje, švilpiškių kaime, ma
žažemių valstiečių šeimoje. 
1924 metais Černiauskienė 
emigravo į Argentiną. Ten 
tuoj įsitraukė į pažangųjį 
lietuvių judėjimą, platino 
darbininkišką spaudą, rė
mė darbo žmonių kovas už 
laisvę, šviesesnę ateitį. Ji 
taip pat aktyviai dalyvavo 
saviveikloje, buvo viena 
Argentinos lietuvių Liau
dies Teatro įkūrėja ir reži
sierė.

Antrojo pasaulinio karo 
metais Černiauskienė daug 
dirbo komisijoje Tarybų 
Lietuvai remti. 1956 me
tais Černiauskienė su savo 
šeima grįžo į Tarybų Lie
tuvą-

Grasildos Černiauskienės 
vardą su pagarba -ir meile 
visada minės Pietų Ameri
kos lietuviai, draugai, pa
žįstamieji.

A. Vaivutskas

KOLŪKIETIS — 
TAUTOSAKOS 

RINKĖJAS
šakių rajonas. — Namo 

sugrįšiu vėlai vakare, — 
pasakė žmonai “Tėvynės” 
kolūkio kolūkietis Juozas 
Didžbalis, pasiėmė storą są
siuvinį ir išėjo.

Štai jis šnekučiuojasi su 
Ona Miliušyte. Septyniasde
šimtmetė senutė dainuoja 
gražias liaudies dainas, už
mena mįsles, seka pasakas, 

. pasakoja apie senovės įvy
kius, savo tėvų bei artimų
jų gyvenimą, aiškina lietu
vių liaudies papročius. Se
nutės kalba — sodri, vaiz
dinga, mirganti p r i e ž o- 
džiais, patarlėmis. Juozas 
Didžbalis tik spėja užsira
šinėti.

—Ačiū už viską,—nuošir
džiai dėkoja kolūkietis tau
tosakos rinkėjas.

Jau beveik visus Liepalo- 
tc apylin kės seniausius 
žmones aplankė Juozas 
Didžbalis, dar daugiau jų 
pasiryžęs aplankyti greti
mose apylinkėse.

—Surinktų liaudies dai-j 
nu, pasakų, mįslių, priežo
džių skaičius didėja ir di
dėja. — kalba jis. — Di
džiulis liaudies kūrybos 
turtas nenueis į kapus. Jis 
liks ir džiugins mus bei mū
sų vaikus.

Juozas Didžbalis — ne 
tik tautosakos rinkėjas. Jis 
ir pats mėgsta rašyti eilė
raščius anie šiandieninį gy
venimą, kuriuos dažnai 
spausdina Vilkijos ir Šakių 
rajonų laikraščiai.

Pr. Mikalauskas

VILNIUS- — Turtinga 
įspūdžiais buvo studentų 
vasara. Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto auklėtiniai — ki
no mėgėjai — pavaizduoja 
tai ir naujoje kino apybrai
žoje. Ji pavadinta “Dai
nuok, širdie.” Filmas pa
sakoja apie studentų vasa
ros darbų stovyklą Nidoje. 
Išleistas ir žurnalas “Stu
dentas” Nr.. .2.

Šiuos universiteto kino 
mėgėjų darbus numatoma 
parodyti ir respublikos ek
ranuose. A. Beržėlionis

Apie atvykusius svečius—
Tarybų Lietuvos turistus

Gruodžio 15 dieną, vaka
re, International (Idlewild) 
aerouoste nusileido didžiu
lis SASo linijos reaktyvinis 
lėktuvas. Tarp kitų pasažie- 
rių, iš jo išlipa vienuolika 
Lietuvos turistų — pirmo
ji Tarybų Lietuvos turistų 
grupė Jungtinėse Valstijo
se.

Aerodrome jų laukė gru
pe niujorkiečių lietuvių, at
vykusių svečius pasitikti. 
(Ant greitųjų tik telefonu 
tebuvo galima nedideliam 
skaičiui lietuvių pranešti, 
kad turistai atvyksta.)

Draugiški, šilti sveikini- 
maisi, pokalbiai. Dėka Ne
lės Ventienės, svečiams net 
ir po mažą puokštelę gėlių 
buvo įteikta.

Jie jaudinasi, bet kartu 
ir džiaugiasi, kad čion at
vykę, jie rado savo tautie
čių jų belaukiant.

Pagaliau svečiai vyksta į 
viešbutį — Governor Clin
ton Hotel, Manhattane.

Kas gi šitie svečiai? Ko
kių jie specialybių bei pro
fesijų? Imsimi iš eilės:

1 Alfonsas Bieliauskas, 
rašytojas ir vyriausias žur
nalo “Švyturio” redakto
rius.

2. Mykolas Sluckis — ra
šytojas.

3. Jurgis Banaitis — dės
tytojas ir Klaipėdos viduri
nės mokyklos direktorius.

4. Kazimieras Meškaus
kas. — Ekonomikos institu
to direktorius, mokslinin
kas, akademikas, tik nese
niai išleidęs stambų veika
lą — “Lietuvos industriali
zavimas”.

5. Kostas Glikas — “Le
nino keliu” kolūkio pirmi
ninkas (Šakių rajone),, So
cialistinio darbo didvyris.

6. Ina Sadauskaite—kau
nietė, inžinierė.

7. Algirdas Utkus — ta
rybinis tarnautojas.

8. Michailas Rubinsonas 
—žurnalistas.

9. Eduardas Eismuntas 
—sportininkas.

10. Juozas Grikienis — 
žurnalistas.

11. Leonas Tautrimas — 
filmininkas, įžymus kino 
operatorius.

Visi jauni žmonės, links
mi, pilni energijos, draugiš
ki, mokyti.

Dviem iš jų, beje, atsitiko 
ir smulki nesėkmė: jų ba
gažas pasiliko Kopenhage- 
ne — tai, žinoma, ne dėj jų, 
o dėl tarnautojų kaltės.

Nuvykę į viešbutį, apsi- 
prausę, apsitaisę, svečiai 
ėjo vakarienės, kurią valgė 
nedideliame, bet jaukiame 
restorane — The cottage, 
32-ojoj gatvėj, palei 7th 
Avė.

Kalbinu vieną, kalbinu 
kitą, klausdamas, ką gi da
bar jūs darysite. Dauguma 
atsako:

—Baisiai esame pavargę, 
tai eisime poilsio.

Tik abudu rašytojai — 
Bieliauskas ir Sluckis — 
ankstyvam miegui pasiprie
šino, sakydami:

—Išmiegosime, kai grįši
me namo, o dabar reikia 
pasivaikščioti Niu j o r k o 
gatvėmis. Ir jiedu, lydimi 
poros niujorkiečių, pasilei
do link Times Sq.

Svečių maršrutas
Svečių kelionei maršru

tas nustatytas daug maž 
toks: Niujorke jie pabus 
tris dienas. Tuomet vyks į 
Washington, D. C. Ten pra
leidę gerą dieną, vyks į Chi- 
cagą ir apsistos Hamiįtono 
Kotelyje. Iš Chicagos vyks 

į Detroitą, iš ten — į Buf
falo, o iš Buffalo atgal į 
Niujorką.

Gruodžio 28 dieną grįš 
atgal į Lietuvą.

Aišku, šis tvarkraštis 
dar gali būti ir pakeistas, 
kadangi oras nėra pasto
vus, tai ir žmonių judėji
mas dažnai sukliuva: lėktu
vai, net ir traukiniai, kai 
kurią dieną reguliariai ne
juda.

Apie rašytojus
Tenka tarti keletą žodžių 

anie du svečius rašytojus. 
Abiejų įdomi praeitis, ir 
abudu jau spėjo sukurti 
stambius veikalus; abudu 
jiedu Lietuvos liaudies ger
biami ir mylimi, kaip rašy
tojai ir kaip veikėjai. .

Alfonsas Bieliauskas gi
mė 1923 metų spalio mėn. 
5 d. netoli Kauno. Augo 
varge. Duoną pelnytis pra
dėjo sulaukęs 13 metų. Ra
šinėti pradėjo dar jaunas, 
būdamas gimnazijoje. Jo 
parašytos knygas: “Taip 
gimsta laimė” (apybrai
žos) , “Tvirtos r a n k o s” 
(apybraižos), “Žmonės prie 
staklių” (apybraižos), 
“Darbo gatvė” (apysaka); 
jo vėliausias ir geriausias 
veikalas, romanas “Rožės 
žydi raudonai” buvo premi
juotas. Dabar A. Bieliaus
kas rašo kitą romaną.

Mykolas Sluckis —33 me
tų amžiaus vyras. Jam teko 
pergyventi baisius laikus. 
1941 metais jis buvo pionie
rių stovykloje Palangoje. Ir 
štai, tų pačių metų birželio’ 
22 dienos rytą vokiškieji 
fašistai paleido iš lėktuvų 
bombas į tą stovyklą; daug 
vaikų užmušė, bet jam pa
vyko išlikti gyvam.

—Išgelbėjo mane tarybi
niai kariai, — — sako sve
čias rašytojas, — ir jiems 
aš amžinai dėkingas už gy
vybę. Pėsčiomis perėjau vi
są ugnyje paskendusią Lie
tuvą. Nuo Palangos kruvi
nomis kojomis ėjau link Ža
garės, nuo Žagarės link Jel
gavos. Savo akimis mačiau 
visus karo baisumus, pir
mąsias fašistų aukas, ir, 
dar nežinodamas apie savo 
tėvų žuvimą nuo okupantų 
kulkos, jau visa širdimi ne
apkenčiau kruvinojo fašiz
mo...

M. Sluckis — autorius vi
sos eilės knygų, skirtų vai
kams: “Aš vėl matau vėlia
vą”, “Apšviestas langas”, 
“Busimasis kapi tona s”, 
“Pirmas suolas”, “Adomėlis 
sargybinis”, “Sigitos jūra”, 
“Viržių medus”. Pats stam
biausias jo veikalas — ro
manas “Geri namai”, ku
ris buvo premijuotas: Išlei
do jis ir daugiau knygų. 
Kai kurios jo knygos buvo 
išverstos į rusų kalbą.

Abudu rašytojai pasireiš
kia ir kaip literatūros ap
žvalgininkai bei kritikai. 
Abudu jauni vyrai. Tiesa. 
M. Sluckio sveikata kurį 
laiką buvo palaužta, bet 
šiandien jis jaučiasi jau 
okei.

R. M.

MASKVOS “IZVESTIJA” 
KALTINA IZRAELĮ

Maskva. — Dienraš t i s 
“Izvestija” kaltina Izraelio 
valstybę, kad ji tarnauja 
Vakarų imperialistams, o 
labiausiai JAV, persiunti
mui agentų į Afrikos šalis. 
“Izvestija” rašo: “Izraelio 
valstybėlė, tai imperialistų 
Trojaus arklys”.
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Mūsų susitikimas su
svečiais iš Lietuvos

Mums visiems buvo di
džiulė staigmena, kai suži
nojome, kad svečiai iš Ta
rybų Lietuvos apsilankys 
laikraščio “Laisvės” redak
cijoje- Lūpos iš lūpų žinia 
aplėkė Didžiojo New Yorko 
lietuvių koloniją. Juk tai 
naujas, nepaprastas daly
kas: iš Lietuvos pribuvo 11 
turistų, taip maloniai Ame
rikos lietuviams laukiamų 
svečių! Kas gi nenorės su 
jais susitikti, jiems dešinę 
paspausti, jiems palinkėti 
laimingos kelionės po mūsų 
plačiąją šalį! i Ir štai, tik į 
keletą trumpų valandų, mū
sų “Laisvės” salė sausakim
šai prisipildė vietiniais lie
tuviais. Sužinoję apie tai, 
susirinko ir mūsų šaunieji 
aidiečiai palinksminti sve
telius gražiomis lietuviško
mis dainelėmis. Nebūtų 
smagus lietuviškas pobūvis, 
jeigu jame neatsirastų ir 
užkandžių, ir vaišių.

Tai visa įvyko praėjusį 
šeštadienį, gruodžio 17 d. 
Tai buvo vienas iš gražiau
sių, jaukiausių ir lietuviš
kiausių vakarų.

Tik mums gaila, kad ne 
visi vienuolika svetelių iš 
mūsų tėvynės galėjo pas 
mus dalyvauti ir priimti 
nuo mūsų nuoširdžiausius 
linkėjimus. Dalyvavo tiktai 
penki — būtent: Alfonsas 
Bieliauskas, Mykolas Sluc
kis, Kazimieras Meškaus
kas, Juozas GrikieniyTr Le
onas Tautrimas. Visi "dar 
jauni., smarkūs vyflg^ Kai 
jie pasirodė svetainėje, vi
sa publika ’griausmingais 
apliodismentaiscjuos susiti
ko. '

Aišku, svečiai buvo iš
kviesti į mus tarti žodį ki
tą. Kiek pl'dČiŪU apie šių 
dienų Lietuvos ekonominius 
reikalus pakalbėjo tiktai 
ekonomistas akadem i k a s 
Meškauskas.' ^Skdičiais ir 
faktais jis paryškino daro
mą tiek žemės* ūkyje, tiek 
pramonėje progresą- Skai
čiais jis parodė, kokius lai
mėjimus mūsų' tauta yra 
pasibrėžusi pasiekti per šį 
septynmetį. Socialist inis 
kelias mūsų senąją tėvynę 
veda į gražų, šviesų ir lai
mingą rytojų.'

Paskui labai trumpai., be
veik tik keliais žodžiais pa
kalbėjo mums rašytojas 
Sluckis, rašytojas Bieliaus
kas, filmininkas Tautrimas 
ir žurnal i s t a s Grikienis. 
Gal jie pamanė, kad kadan
gi čia ne prakalbos ir ne 
koks nors masinis susirinki
mas, o tik broliškas pirmas 
su Amerikos lietuviais susi
tikimas, todėl apsiribojo 
tiktai nuoširdžiais mūsų 
pasveikinimais. Gal tie, ku
rie juos pakvietė nepapra
šė juos mums kiek plačiau 
papasakoti iš jų darbo bei 
profesijos srities. Kaip ten 
bebūtų, mums būtų buvę la
bai malonu iš šių malonių 
svečių lūpų išgirsti žodį ki
tą daugiau. Lauksime ki
tos progos, gal pasitaikys...

Meninė programėlė susi
dėjo iš dainų. Aido Choras 
ir aidi-ečių Moterų Kvarte
tas sudainavo po porą dai
nelių . Taipgi gražiai pa
dainavo solistės Suzanna 
Kazokaitė, Amelije Young 
(Jeskevičiūtė) ir Helena 
Brazauskienė. O štai links
mas netikėtumas: sueigos 
pirmininkė K. Petrikienė 
pranešė, kad rpums padai
nuos moksli ninkas Meš
kauskas! Na, ir sveikinome 
mes mylimąjį svečią, o jis 
be muzikos, be piano akom-

panavimo gražiai mums pa
dainavo net kelias daineles- 
Tai buvo viena <iš links
miausių valandžiukių per 
visą šį nepaprastai linksmą, 
smagų, malonų vakarą! O 
sueigą užbaigėm Aido Cho
ro mokytojai M. Stensler 
vadovaujant, visi dainuoda
mi “Kai aš tui’ėjau kaime 
mergelę.”

Tikiu, jog šis pobūvis vi
siems ilgai pasiliks atmin
tyje. Išsiskirstėme * nuošir
džiausiai atsisve i k i n ę su 
mielaisiais svečiais. Iš sve
čių veidų buvo galima ma
tyti, kad ir jie buvo paten
kinti mūsų sueiga ir jiems 
mūsų suteiktais karštais 
lietuviškais linkėjimais vi
sokios laimės viešnagėje pas 
amerikiečius. Bep.

Pozityvus 
užsimojimas

Pastarųjų dekadų metu 
lietuviškoji kūryba išėjo 
pasaulin. Džiaugiamės pa
stangomis tėvynėj, kur lie
tuvių klasikai ir atrinkti 
dabartiniai rašytojai vado
vauja, patiekiami, išvertus 
geron rusų kalbon, sovieti
niams skaitytojams, 
sų kalbon sovietiniams 
Išeivijoj panašios gražios 
iniciatyvos ėmėsi ne triukš
mingi, pinigus iš kažkur 
veltui leidžią įvairių parti
jų politikieriai. Tai buvo ra
šytojas Stepas Zobarskas, 
kuris užsispyrusiu ir nuo
sekliu darbu, padarė tai, 
kad jau pasirodė dvi kny
gos gera anglų kalba, pri
st atančios norintiems pa^ 
žinti lietuvių klasikus ir 
šiandieniniu^, rašytojus.

Vertimo darbas sunkus
Kadangi lietuvių kalbos 

amerikiečiai poetai nemo
ka, tai naudojamas “verti
mo metodas.” Lietuviai en
tuziastai literatai poilsio 
valandomis verčia parink
tus eilėraščius pažodžiui, 
e lutę po eilutės, net neban
dydami juos sulyrinti ar 
poetizuoti. Ameriki e č į a i 
geri poetai tada bando lie
tuvių kurčių eilėraščius 
perkurti. Tai darydami jie 
betgi kruopščiai laikosi tam 
tikrų lietuvių kalbos nuan- 
sų, kartais net aukodami 
anglų kalbos sintaksę ir 
net gramatiką.

Prašo, kad visi padėtų
Lietuviai antalogijos ini

ciatoriai dabar ieško bet 
kur jau verstų, net i vokie
čių ar prancūzų kalbon iš
verstų lietuviškų poetų ei
lėraščių. Juo labiau jie bū
tų dėkingi, jei kas žinoda
mi, kas ir kur vertė lie
tuvišką poeziją anglų kal
bon ir norėdami prisidėti 
prie šito didelio lietubių li
teratūrai darbo, parašytų 
redakcijai.
Lietuviui dailininkui sekasi

Romas Viesulas - Vesu- 
lauskas per pastaruosius 5 
metus prasimušė i pirmaei
lius pasaulio grafikus daili
ninkus. Prieš porą metų 
jis gavo svarbia ameriko
nišką premiją (Guggenhei- 
mo), prieš metus — kitą 
(Tamarind). Pastarosios iš
davoj jis sukūre grafikos rin
kinį “Toro Desconocidos.” 
Šiuo metu jis yra Philadel- 
phijos Temple Universiteto 
erafikos dėstytojas. Jo pas
kutini rinkinį neseniai įsi
gijo “The New York Pub
lic Library” (joje jau ran
dasi kitas jo rinkinys ''Dai
nos”) ir keli kiti muziejai. 
Praėjusią savaitę jo gelto
nas grafinis atspaudas 

“Saulėje, Smėlyjej” gavo 
žymią “Lessing Rosen- 
wald” premiją ir buvo per
duotas Philadelphijos Meno 
Muziejaus Kolekcijai, kur 
jau randasi keli kiti šio 
dailininko darbai.

Vytauto K. Jonyno ir Ro
mo Viesulo grafikos darbai 
šiuo metu yra vežiojami po 
Europa keliaujančio j paro
doj “La Gravure Ameri- 
caine Contempraine” pa- 
,čios Amerikos Vyriausybės 
informacijos agentūros ini
ciatyva.'

Išvyko Paryžiun
Du jauni, išeivijoj bren- 

dę lietuviai dailininkai — 
Kęstutis Račkus iš Kana
dos ir A. Belapetravičius iš 
Niujorko — išvyko metams 
E u r o p o n, Paryžiun, kur 
studijuos mena ir ruoš par 
rodąs. Netrukus ten ruo
šiasi išvykti ir dailininkė 
Elena Urbaityte. šiomis die- 
mis gaunanti New Yorko 
unievrsitete švietimo moks
lo magistro laipsni.

A. Zienius

Po miestą pasidairius
Laivas keltas (ferryboat) 

“Cornelius G. Kolff plauk
damas su 1,000 žmonių ne
teko vairo jėgos. Jis atsi
mušė į prieplaukos kraštą. 
Nelaimėje 27 žmones su
žeidė, 9 jų buvo paimti į 
ligoninę.

New Yorko biznieriai 
skundžiasi, kad sniego aud
ra, o paskui sutrukdyta 
komunikacija labai daug 
pakenkė prieškalėd i n i a m 
bizniui.

Šalpos departamento vir
šininkai praneša,, kad New 
Yorke- yra 1,500 beturčių 

i ligonių, kurie randasi Gold
water Memorial ligoninėje, 
ant Welfare* salos- Prašo 
jiems kalėdinių dovanų.

• • 4 * ' *
Miesto majoras Wagner 

piktai kalbėjo per -televizi
jos kanalą No. 2. Jis sa
kė : . “Aš. esu piktas, piktas 
ant tų,. kurie daro miesto 
valdininkams neteisi n g ų 
primetimų”. Mat,. kai ku
rie laikraščiai ir politiniai 
vadai tvirtino, . kad laike 
Wagnerio majoravimo New 
Yorke buvo jau 27 žulikiš- 
ki skandalai, .

Majoras, Wagneris stoja 
už tai, kad dar dviems me
tams palikti gyvenimo na
mų randų kontrolę.

United Taxpayers Party 
praneša, kad jeigu kas iš 
mažų namų savininkų turi 
nesmagumo randų reikale 
su valstijos komisionieriu- 
mi, tai gali ateiti į raštinę 
339 Bridge St., Brooklyn e, 
ir pranešti.

Plėšikas pačiupo $3,825 
algų pinigų iš kelnių siu
vimo fabriko, 91 Ingraham 
St., Brooklyne, ir pabėgo. 
E. Kirmayer, fabriko savi
ninkas, keturis kartus šovė 
į bėgantį plėšiką, bet nepa
taikė.

Ir oro erdvėse jau 
/ bus daug nelaimią
Kansas City, Mo. —F. M. 

Dermont, Aų Traffic Cont
rol Ass’n direktorius, sako, 
kad už 40 metų oro erdvės 
jau bus pilnos lėktuvų ir 
įvyks daug nelaimių.

Jis nurodė, kad vien per 
trejis pastaruosius metus 
žymiai padaugėjo lėktuvais 
susisiekimas, o kartu ir jų 
susidūrimai, tarpe jų buvo 
bombinio lėktuvo “B-47” ir 
“Electra” lėktuvo, kur žu
vo 70 žmonių.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

LLD 185 kuopos susirinį. ' 
kimas įvyko gruodžio 14 d., 
Liet, kultūriniame Centre, 
Ozone Park, N. Y. Dėl blo
go oro narių nedaug teatsi- 
lankė, tai ir susirinkimas 
buvo trumpas.

Valdybos raportas rodo, 
kad visi kuopos nariai už 
šiuos metus pasimokėjo sa
vo mokestis ir visi knygas 
gavo. Keletas jau pasimo
kėjo ir už 1961 metus. Kuo
pos reikalai stovi geroje 
tvarkoje.

Pranešta susirinkim u i, 
kad sveturgimių komitetas 
šaukia konferenciją sausio 
14 ir 15 dienomis. Kadangi 
prieš tai turėsime kuopos 
susirinkimą, tai nutarta se
kamame susirinkime išrink
ti atstovus.

Taipgi buvo kalbėta apie 
kuopos 'valdybos rinkimą^ 
kuris taipgi atidėtas’ seka
mam susirinkimui.

Tad visi kūopos nariai 
turėtų įsitėmyti, kad seka
mas susirinkimas bus labai 
svarbus. Patartina jo vel
tui nepraleisti, jame daly
vauti. Visi bendrai pradėki
me naujus metus su gerais 
organizacijai sumanymais.

Dar tenka priminti, kad 
po susirinkimo bus ir vai
šės. Kp. narys.

“Workerio” bazaras 
gerai pavyko

Darbininku savaitraščio 
“Workerio” bazaras, įvykęs 
gruodžio 9,10 ir 11 dienomis 
New.Yorke, buvo visapusiai 
sėkmingas. Per visas tris 
dienas Estų salė ir valgyk-^ 
la buvo pilna publikos.

Nupigintomis kainomis 
atsilankiusieji" prisi p f r k o 
visoknį ’ ‘produktų, kurie, 

i daugumoje, buvo sudovano- 
ti. O tai davė “Workeriui” 
nemažai finansinės para
mos. . •

Bazaro suruošimui ir ve
dimui buvo sudarytas pla
tus iš 200 žmonių komite
tas. Apskaičiuota, kad ba- 
zarą aplankė apie 1,800 
žmonių.

Bazaras prisidėjo prie su
kėlimo finansinio fondo. 
Pasimota sukelti iki gruo
džio 31 d. $25,0Q0. Jau su
kelta $18,000, tai dar trūks
ta $7,000. “Workerio” lei
dėjai tikisi, kad iki gruo
džio 31 d. bus baigta sukel
ti $25,000. Prašo visų pasi
skubinti su finansine para
ma. Bazare buvęs

Charles Gneszi, 39 metų 
amžiaus, kurį prieš kelias 
dienas policija areštavo lai
ke muštynių, nusižudė.' Jis 
buvo padėtas į Martland 
Medical Center, Newarke, 
jo protui patikrinti. Gresz 
iššoko pro langą nuo 8-to 
aukšto ir užsimušė. Jis bu
vo Bronxo gyventojas- '

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Darija Rutkauskaitė, ieškau 

savo brolio Felikso Rutkausko. Pra
šau jį atsiliepti, arba apie jj žinan
tieji malonėkite pranešti. Jis gyve
no 425 Washington St., Shenandoah, 
Pa. Prašau rašyti: Darija Rut- 
kauskaitė-šiktorovienė, Vievio rajo
nas, Paparčių paštas, Krasnasiokos 
kaimas, Lithuania, USSR.
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