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—Rašo A. Bimba —

šitie krislai rašomi pradžio
je savaitės. Kai jūs juos skai
tysite, jau bus po didžiojo žy
gio į Washingtoną. Jau žino
site iš žinių bei pranešimų to 
istorinio įvykio rezultatus. Kai 
kurie ir mes jame dalyvausi
me. Parsivešime daug įspū
džių. Apie juos kalbėsime ir 
rašysime.

Rugpiūčio 28-oji mūsų isto
rijon įeis kaip viena šviesiau
sių dienų. Per ilgus amžius 
enagiamas, žeminamas ir nie
kinamas žmogus išdidžiai, ko
vingai pakėlė galvą ir milijo
nų balsu pasakė, jog tam vis
kam turi būti ir bus galas! Ir 
tą' galingą balsą, pamatysite, 
išgirs kiekvienas kampelis ne 
tik mūsų Jungtinėse Valstijo
se, bet visame pasaulyje.I

> Bet ryšium su žygiu į Wa- 
^shingtoną verti paminėti du 
vyrai. Tai Harry Trumanas, 
buvęs prezidentas, ir George 
Meany, Amerikos Darbo Fe- 
deracijos-CIO prezidentas. Jie 
išėjo prieš žygį, ir savo nusi
statymą bandė padengti pikta 
veidmainyste. Girdi, jie pri
taria žygio tikslams, bet ma
no, jog toks “jėgos” demonst
ravimas tik užrūstins mūsų 
įstatymdarius.

Tai labai sena pasaka. Ji 
jau labai nusidėvėjusi. “Ko
vosi, reikalausi savo teisių, tai 
nusidėsi savo viešpačiams!” 
Gerai, kad milijonai amerikie
čių ant šitos Trumano ir Mea
ny pasakos spiauna ir reika
lauja baigti su visokia rasine 
diskriminacija.

Premjero Chruščiovo vieš
nagė Jugoslavijoje daug gero 
padarys. Tarybų Sąjungos ir 
Jugoslavijos suartėjimas pa
spartės. Iš to tik naudos bus 
abiems šalims ir visam tautų 
sugyvenimo reikalui.

Betgi santykiai su Kinija 
^nesitaiso. Jie dar vis aštrėja, 
"dar vis sunkėja. Juo toliau, 
^tuo sunkiau su kiniečiais su
sikalbėti. Jie, matyt, jau yra 
aiškiai apsisprendę nesiskai
tyti su kitomis socialistinėmis 
šalimis, joms tik kovą skelbs. 
Tokiu savo nusistatymu jie la
bai gražiai patarnauja naujo 
karo kurstytojams, kapitalis
tinio pasaulio imperialistams.

Argi jie ir nebesusipras ?

Tai, kas dabar dedasi Pieti
niame Vietname, neturėtų nie
ko stebinti, 
kurią tenka 
doleriais už 
litinę mūsų 
dėmę. Be
ir dolerių Diemas sąvo soste 
nepasilaikytų nė vienos die
nos. Tai juk puikiai žino ir 
prezidentas Kenedis.

Tai yra kaina, 
mokėti krauju ir 
nepateisinamą po- 
vyriausybės nuo- 
Amerikos ginklų

Raketieriai iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos praneša, kad 
jie laikė susirinkimą ir nuta
rė bendrai su estais ir latviais 
sudaryti komisiją nuplovimui 
Impulevičiaus ir kitų budelių 
kruvinų rankų. Girdi, šitie vy
rai yra bolševikų šmeižiami, 
tad reikia parinkti medžiagos 

wJų apgynimui ir pateisinimui.
Bet tų, kurie padėjo Hit

leriui naikinti lietuvių tautą, 
vankos nenuplaunamos. Gali 
Impulevičius bei Brizgys tei
sintis, jų baisūs darbai yra 
juos jau amžinai prakeikę.

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Vakarų Vokietijoje švelniai
elgiasi su hitlerininkais

Bona. — Žydų ir Krikš
čionių kooperavimo taryba, 
kurios pirmininku yra bu
vęs V. Vokietijos preziden
tas T. Heuss’as, iškėlė kal
tinimus, kad Vakaru Vo- 7 U
kietijos teismai švelniai 
“baudžia” hitlerininkus bu
delius. Jie pateikė dvyliką 
pavyzdžių, kur budeliai bu
vo tik dėl svieto akiu “nu
bausti”.

Karlsruhėje buvo teisia
ma nacių budelių grupė, 
kurie kalti nužudyme 1,045 
žydų moterų ir vaikų. Juos 
nuteisė tik po 12-ką metų 
kalėjimo.

Giessene teisė tris na
cius, kurie kalti nužudy
me 162 žmonių, ir juos nu
teisė tik po trejis metus ir 
devynis mėnesius kalėjimo.

Muniche buvo teisiamas 
hitlerininkų vadas, kuris 
atsakomin g a s už 15,000 
žmonių nužudymą. Jį nu
teisė tik 10 metų kalėjimo.

Auriche teisė Hitlerio 
gvardijos (S.S.) karininką,

kuris įsakė sušaudyti 220 
žydų senelių, moterų ir vai
kų. Jis nuteistas tik šeše- 
riems metams kalėjimo.

Frankfurte teisė Eich- 
manno talk i n i n k ą, ku
ris Vengrijoje įsakė sušau
dyti 600 žydų, ir jam davė 
tik penkeris metus kalėji
mo.

Flensburge buvo teisia
mas hitlerininkų gvardijos 
karininkas, kuris atsako- 
mingas už 40,000 žmonių 
sušaudymą, ir jam davė tik 
4 metus kalėjimo.

Minėta taryba sako, kad 
tai “pavojingas pataikavi
mas hitlerininkams bude
liams”. Taipgi nurodo, kad 
Vakarų Vokietijos valdžia 
jau panaikino kaltinimus 
prieš tūkstančius hitleri
ninkų, nes jų prasikaltimai 
buvo atlikti prieš 20 metų. 
Mat, Vakarų Vokietijos 
konstitucija sako, kad as

menį prasikaltusį prieš 20 
metų jau negalima traukti 
atsakomybėn.

Apie liaudies žygj 
.į i Washington^
f i Russellis apie atominius 

ginklus ir Kiniją

DĖL BULGARIJOS IR 
GRAIKIJOS SANTYKIŲ

Atėnai. — Bulgarij o s 
Liaudies Respublika pasiū
lė Graikijai baigti Antrojo 
pasaulinio karo nesutiki
mus ir užmegsti diplomati
nius ryšius. Graikija reika
lauja iš Bulgarijos $45,000,- 
000 atlyginimo. Gi Bulgari
ja dar nuo Antrojo Balko
nų karo (1913 m.) nepasi

tenkinus, nes tada Graikija 
pagrobė dalį jos teritorijos 
ir atstume Bulgariją nuo 
Aegeano jūros.

KENEDIS PRIEŠINGAS 
DARBO “KVOTOMS”
Washingtonas. — Spau

dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
jis priešingas “darbo kvo-| 
toms (quotas)”. Darbo kvo
tų, tai yra, proporcionalio 
kiekio negrų su baltaisiais 
darbe, reikalauja negrai. 
Prezidentas sakė, kad čia 
įeina darbo žinojimo ir išsi
lavinimo reikalas, kad “kvo
tos” galėtų sudaryti labai 
daug nesmagumo.

JAV STUDENTAI JAU 
GRĮŽTA Iš KUBOS

Havana. — Jungtinių 
Valstijų 54 studentai, kurie 
lankėsi Kuboje, išskrido į 
Madridą, Ispaniją. Jie tie
siai iš Kubos negalėjo su
grįžti į JAV, nes nėra 
transportaci jos susisieki
mo.

Studentai pasitenkinę sa
vo vizitu. Jiems patiko Ku
bos liaudies santvarka.

Jau išgelbėjo du 
angliakasius

Hazleton, Pa. Po didelių 
pastangų, rugpiūčio 27 d., 
iš 308 pėdų požemio, buvo 
išgelbėti du mainie r i a i, 
Henry Thorne ir David Fel- 
lin.

Jie. užgriūti kasykloje iš
buvo 14 parų. Po penkių 
dienų linkui ju buvo išgręž
ta 6-ių colių skylė, įleistas 
vamzdis, per kurį jie gavo 
oro ir maisto.

Paskui ta skylė buvo pa
didinta ir į ją įleistas skers- 
miniai 18-kos colių vamz
dis, paruoštas special u s 
prietaisas, kurio pagalba ir 
buvo mainieriai iškelti į 
viršų.

Trečias — L. Bova—dar 
yra užgriūtas, bet nuo jo 
jau negauna atsiliepimų, 
gal jau mirė.

Washingtonas. — Rug
piūčio 28 dieną Jungtinių 
Valstijų sostine priklausė 
žygininkams už laisvę, ly
gybę ir darbus. Iš visų val
stijų suvyko 250,000 negrų 
ir baltųjų. Stebėtina buvo 
tvarka, organizuotumas ir 
tuo pat kartu ryžtas kovai 
prieš negrų rasės žemini
mą.

Prie. Linciolno paminklo 
buvo sakomos kalbos, lai
koma koncertinė progra
ma. Patys žygio vadai nesi
tikėjo, kad jis taip gerai Į 
pavyks. Buvo priimta 8-ių 
punktų programa, už kurią 
žygininkai kovos, priimtas 
pareiškimas, kaip ir prie
saika kovoti už laisvę, ly
gybę ir darbus negrų rasei. 
Po to, žygio Vadai buvo pri
imti prezidento Kenedžio 
Baltajame Name.

Washingtonas. ■— Jau iš 
vakaro prieš?: ^rugpiūčio 28 
dieną į Washingtoną pra
dėjo atvykti iš tolimųjų 
valstijų žygininkai už ly
gias teises negrų rasei su 
baltaisiais.

Sostinė buvo pasiruošus 
pasitikti 150,000 žygininkų. 
Tvarkos palaikymui žygio 
tvarkytojai buvo paskyrę 
tūkstančius žmonių iš at
vykstančių ir vietinių. Į ge
ležinkelio stotį atvykusioms 
buvo nužymėta dviemis 
gatvėmis maršuoti prie 
Lincolno paminklo. Visoje 
srityje buvo įrengta pirmo
sios pagalbos ir patogumų 
punktai.

Jacksonville, Fla. — Di
dis sąjūdis buvo mieste, ka
da per jį į Washingtona 
vyko automobiliais žyginin
kai.

Denver, Colo. — Iš čia 
išvyko 60 ž y g i n i n k ų į 
Washington ą, vadovauja
mų kunigo L. S. Odomo.

Iš Seattle, Wash., žygi
ninkai išvyko priešakyje 
su kunigu John Adams.

New Yorkas. — Rugpiū
čio 26 d. “The New York 
Times” išspausdino anglų 
profesoriaus Bert rando 
Russellio laišką Maskvos 
sutarties, Kinijos ir atomi
niu ginklų reikalais.

Mokslininkas sako, kad 
kinai klysta neįvertindami 
Maskvos sutarties, kaip 
pirmo žingsnio pašalinimui 
“šaltojo karo” ir prie už
draudimo atominių ginklų.

mo reikalais. Mokslininkas 
sako, kad tai nėra utopija, 
d rimti pasiūlymai.

Mokslininkas rašo, kad 
nėra abejonės, jog netrukus 
Kinija jau pasigamins ato
minę bombą, tai tada “šal
tasis karas” tarp Kinijos ir 
kitų dar padidės, jeigu lin
kui Kinijos nebus pakeistas 
nusistatymas.

Saigonas. Ngo Dinh
Rochester, N. Y. — šio į Bet jis rašo, kad tol nebus Diemo vyriausybė daužo 

miesto žygininkai išvyko į galima pasaulyje pašalinti budistų ir studentų demon- 
Washingtoną vadovybėje karo pavojaus, kol Vakarai 

! šešių protestantų kunigų. I
Iš Los Angeles, Calif., nija, kol jie elgsis taip būk 

žygininkai išvyko trauki- Kinijos nėra, 
niu. •

Granbury, N. J. — Per šį 
miestą iš Naujosios Angli
jos ir New Yorko pravažia
vo virš 300 autobusų linkui 
Washingtono. Žygio vadai 
sakė, kad iš Naujosios An
glijos, New Yorko, New 
Jersey ir Pennsylvania val
stijų bus apie 1,000 autobu
sų.

Chattanooga, Tenn. — Iš 
Alabamos valstijos į Wash
ingtona žygininkai išvažia
vo šešiais autobusais, apie 
260 žmonių.

Žygį už laisvę, lygybę ir 
darbus užgyrė ir New Yor
ko gubernatorius N. Rocke- 
felleris.

Londonas. — Anglų moks
lininkas Bertrandas Rus
sellis, 91-ių metų amžiaus, 
sveikina žygininkus.

New Yorkas. —JAV Ko
munistų partija visomis jė-

Miestas buvo padalintas | Somis rėmė žygį už negrų 
| rasės laisvę. Tuo reikalu 
buvo išleistas spec i a 1 u s 
“The Worker” numeris.

Washingtonas. — Rug
piūčio 28 d., laike liaudies 
žygio į sostinę, visos alko
holinės užeigos ir parda
vyklos buvo uždarytos.

į keturias zonas. Virš 6,000 
policininkų ir ugniagesių 
paruošta. Miesto srity j e 
stovėjo 4,000 kareivių, ku
rie gatavi iššaukimui.

Į Baltąjį Namą preziden
tas Kenedis buvo pasikvie
tęs viceprezidentą Johnso- 
ną, savo brolį Robertą, Jus- 
sticijos sekretorių, ir eilę 
kitų JAV aukštų pareigū
nų, kur buvo paruošta pri
ėmimas žygio vadų.

Apie masinį žygį 
į Washing toną

Rugpiūčio 28 d. spauda, 
radijas ir televizija daug 
davė pranešimų apie žygį 
iš visų šalies valstijų.

Iš pietinių valstijų žygi- 
ninkai vyko 200 autobusų. 
Į Durham, N. C., miestą 
žygininkai atvyko dainuo
dami dainas, virš 200 auto
mobilių. Prie autobusų ir

“PRAVDA” APIE JAV 
BOMBŲ BANDYMUS

Maskva. — Tarybų Są
jungos dieraštis “Pravda” 
aštriai kritikavo Jungtines 
Valstijas už tai, kad jos 
Nevadoje, požemyje, bando 
atomines bombas tuo metu, 
kada eina valstybių pasira
šymas po Maskvos sutarti
mi.

Kritikavo Jungtines Val
stijas ir kiti TSRS laikraš
čiai už susitarimą su Kana-1 automobilių įtaisytas obal- 
da atominių ginklų plėti
mui.

bandys nesiskaityti su K i-

Russelis rašo, kad Vaka- 
į rai ir Tarybų Sąjunga ne-

Šitoje istorinėje demon
stracijoje asmeniškai daly
vavo ir “Laisvei” atstovavo 
drg. A. Bimba. Sugrįžo iš 
jo kupinas įspūdžių, kuriais 
žada su skaitytojais pasida
linti sekamame “Laisvės” i 
n u m e r y j e. Temykite ir I 
skaitykite.

Woodland Hills, Calif. — 
Sulaukęs 80 metų amžiaus 
mirė artistas James Kirk
wood. .

Happauge, N. Y. — Long 
Islando saloje atidaryta 7 
mylių naujas automobilių 
vieškelis tarp Sagtikos ir 
Veterans Memorial vieške- 
HU- . . ,

sis: “Marchon Washington 
for Jobs and Freedom!”

Žygininkai prisisegę 
ženklūs su obolsiais: “Aš 
esu laisves žygio daly
vis”... “Mes reikalaujame 
geresnių gyvenimo namų”... 
“Mūsų vaikams reikalingos 
mokslo sąlygos” ir kitokius.

Washingtonas. — JAV 
Kongresas 286 balsais prieš 
66 nutarė sulaikyti geležin
keliečių streiką 180 dienų, o 
per tą laiką turi būti veda
mos derybos. Prezidentas 
Kenedis tuojau pasirašė nu
tarimą. )

Moab, Utah.—Beveik 3,000 
pėdų požemyje, kasykloje, 
įvyko sprogimas. Yra žino
ma, kad 3 darbininkai buvo 
užmušta, o 22 užgriūti. Ke
lis jau pavyko išgelbėti, ki
tų eina gelbėjimas.

turėjo ignoruoti Kinijos 
pasiūlymą iš rugpiūčio 2; 
dienos, '
žingsnio eiti prie panaikini
mo’ karo bazių užsieniuose, 
įsteigimo laisvų nuo niukli- 
nių ginklų zonų ir sušauki
mo viso pasaulio viršūnių 
konferencijos nusiginklavi-

stracijas. Vietnamo vyriau
sybė, apsiginklavus Jung
tinių Valstijų ginklais 400,- 
000 armijos ir žandarų vy
rų, nesiskaito su liaudies 
valia, nei su JAV patarė
jais. Tūkstančiais areštuo
ja budistus, studentus ir

kad žingsnis po 1 kemša į koncetracijos loge-

Vakarams nepatinka 
Suomijos pozicija

Londonas. — Suomijoje 
lankėsi Anglijos premjeras 
Macmillanas. Jis ten buvo 
“šaltai” sutiktas, nes Suo
mija taikosi prie TSRS.

Per daugelį metų Suomi
ja buvo Vakarų rankose 
įrankis prieš Tarybų Są
jungą, bet po Antrojo pa
saulinio karo ji pasidarė at
sargi.

Laike parlamento rinki
mų 20 procentų suomių bal
savo už komunistų kandi
datus. Dabartinė Suomijos 
valdžia, ypatingai preziden
tas Kekkonenas la i k o si 
draugiškos politikos su Ta
rybų Sąjunga.

rius.

Kalkuta, Indija. —Visoje 
Indijoje sujudo budistai 
prieš Vietnamo valdžios te
rorą.

CAMBODŽA NUTRAUKĖ Dr. W.E.B. 
RYŠIUS SU VIETNAMU

Pnomphenhas. — Kam
bodžos vyriausybė nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Pietų Vietnamo valdžia. 
Jau per ilgą laiką Pietų 
Vietnamo armijos daliniai 
pažeidžia Kambodžos sieną.

JAV DIDINA A-BOMBŲ 
SPROGDINIMUS

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis įsakė žy- 
m i a i padidinti atominių 
bombų bandymus požemy
je. Mat, šių bandymų ne
draudžia Maskvos sutartis.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos vėl persergėjo 
Ngo Dinh Diemo režimą 
prieš budistų puolimus. 
JAV vyriausybė laiko Viet
namo valdžią atsakominga 
už padarytą žalą budistų 
maldykloms.

JAV STUDENTAMS 
PATIKO KUBA

Madridas. — Rugpiūčio 
27 d. čionai atvyko 54 JAV 
studentai iš Kubos, kur jie 
buvo per šešias savaites. 
Dauguma jų sakė, kad da
bartinė Kubos vyriausybė 
daro tą, kas yra reikalinga 
žmonių gyvenimo pagerini
mui. Iš čia jie grįš į Jung
tines Valstijas.

New Yorkas. — Rugpiū
čio 27 d. į New Yorko or- 
laukį, per Bermuda, grįžo 
Barry Hoffman, JAV stu
dentas. Jis nuo kitų atsi
skyrė. Grįžęs peikia Kubos 
santvarką.

MIRĖ MOKSLININKAS
DR. W.E.B. DUBOIS

Akrą, Gana. — čionai 
mirė negrų mokslininkas 

DuBois, sulau
kęs 96-ių metų amžiaus. 
Jungtinėse Valstijose mo
kytojavo universitetuo s e, 
yra parašęs veikalų. Vėles
niais laikais buvo persekio
jamas už komunistinį nusi
statymą, tai gyveno užsie
nyje.

PROTESTAI PRIEŠ 
PIETŲ VIETNAMĄ

Tokio. — Čionai virš 50,- 
000 budistų laikė susirinki
mą ir protestavo prieš Pie
tų Vietnamo terorą. Pana
šūs budistų protestai įvyko 
Burmoje, Malajų federaci
joje, Indonezijoje ir kitur.

Maskva. — Tarybinėje 
Gruzijoje yra 2,100 žmonių, 
kurie jau turi virš po 100 
metų amžiaus. Džiugukas 
Gvintsinija jau sulaukė 121 
metų amžiaus. Jis niekados 
nesirgo. Geria, rūko ir yra 
sveikas.
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Ne, kinų komunistų politika 
nėra teisinga—ji žalinga!

TARP TARYBŲ SĄJUNGOS ir Kinijos Liaudies 
Respublikos santykiai vis eina blogyn, ir nėra ženklų, 
kad jie gerės. Visa rodo,—jie blogės ir gali prieiti prie 
tų valstybių diplomatinių santykių sutraukymo.

Kaž kokiais dogmatiniais avantiūristiniais sumeti
mais besivadovaudami, KLR vadovai ir jų spauda pra
dėjo Tarybų Sąjungą ir jos vadovus pulti, šmeižti; pra
dėjo, kaip sako Maskvos “Izvestijos”, “gebelsinį karą” 
prieš Tarybų Sąjungą.

Jeigu mes anksčiau turėjome vilčių, kad tie ginčai, 
prasidėję tarp KLR ir TSRS, greit baigsis susitarimu, 
tai dabar matome, kad mūsų viltys neišsipildė. Ir tai la
bai bloga! Ginčai buvo prasidėję tik tarp kinų komunis
tų ir tarybinių komunistų, bet šiandien jie yra jau paki
lę “aukščiau”: šiandien jie išsiplėtė jau į valstybinį ly
gį. Ir mes manome, kad dėl viso to kalti yra KLR vado
vai.

kaus sambūvio politika ne tik nepastoja kelio tautoms 
kovoti už savo tautinę laisvę, bet padeda.

Kinų komunistų vadovai, bandydami suskaldyti tai
kos šalininkus ir komunistinę vienybę, kreipiasi į Azijos 
ir Afrikos tautas, lyg ir sakydami: žiūrėkite, mes ne
priklausome baltųjų rasei, tai tik mes tegalime jus, afj 
rikiečiai ir azijiečiai, išgelbėti.

Tarybų Sąjungoj. nusistatymas 1 Marlisistai-leninis- 
tai neturi skirstyti “tautų į rases; Tarybų Sąjunga per 
visą gyvenimą, vieni jo viso 
ką, už tau tinę; laisvę,; už socializmą. Baltas ir geltonas; 
juodas ir raudonas—visi lygūs, visi turi Vienytis ir vie
ningai kovoti prieš pasaulinio (o tai reiškia branduoli
nio) karo pavojų; kolonialinėms tautoms reikia padėti 
kovoti už savo tautinę nepriklausomybę.

Nereikia aiškinti, kurių pusėje galvojąs žmogus 
šiandien privalo stovėti.

— o —
NETEISINGAS KINŲ komunistų pasakymas, būk 

taikaus sambūvio politika kenkia, neleidžia koloniali
nėms tautoms išsilaisvinti.

Pokario metais, reiškia, taikaus sambūvio sąlygo- 
gomis, apie 50 tautų išsikovojo sau tautinę nepriklauso
mybę!

Kuba patapo socialistine, ir jei ne Tarybų Sąjunga, 
Kubą jau seniai būtų pavergę Wall Stryto imperialistai. 
Tai pripažįsta ir pats Fidelis Kastro.

Tik rugpiūčio 25 d. Sudano (Afrikoje) Komunistų 
partija pareiškė, jog taikus sambūvis sudarė daug pa
lankesnes sąlygas tąutinio išsilaisvinimo judėjimui ir 
imperialistinių reakcinių jėgų pažabojimui. “Mes tai

;ų į rąses; 1 ary Dubą junga p 
iso pasaulio tautas į';kovą užtai-

— o —
TRUMPAI, priminsime pačius esminius dalykus, 

dėl kurių KLR vadovai taip žiauriai puola Tarybų Są
jungą:

(1) Dėl Tarybų Sąjungos užsieninės politikos pa
ties kertinio akmens,—dėl taikaus sambūvio (koegzis
tencijos) tarp valstybių, turinčių skirtingą socialinę 
santvarką.

(2) Dėl sudarymo ir pasirašymo Maskvos sutar
ties, uždraudžiant branduolinių ginklų bandymus at
mosferoje, vandenyje ir kosminėje erdvėje.

Supraskime, jog kinai kadaise abiem šitiem daly
kam pritarė. Tarptautiniuose Pasaulinio taikos komite
to posėdžiuose jie pritarė kovai už sulaikymą branduoli
nių ginklų baudymų; anksčiau jie pritarė Tarybų Są
jungos taikaus sambūvio politikai.

Kai kurie spėja, jog Kinijos komunistai ir valdžia 
pradėjo žiaurią ataką prieš Tarybų Sąjungos komunis
tus ir vyriausybę tik po to, kai pastaroji atsisakė padėti' 
kinams pasigaminti baisiąsias branduolines bombas. O 
Tarybų Sąjunga atsisakė tai daryti dėl to, kad jos poli
tika yra: neplėsti branduolinių bombų pasaulyje bazes, 
o siaurinti, naikinti jas, nes jos labai žmonijai baisios.

Ir šiandien Kinijos vadovai, nesiskaitydami su jo
kia komunistine etika, pradėjo prieš Tarybų Sąjungą 
baisią šmeižtų kampaniją.

Tik paklausykime:
“Neginčijami faktai rodo, kad Tarybų vyriausybė 

pardavė Tarybų Sąjungos liaudies interesus, interesus 
socialistinės stovyklos, įskaitant kinų liaudį, ir pardavė 
viso pasaulio taiką mylinčiųjų žmonių interesus...”

Ką visa tai reiškia? Argi tai tiesa? Argi tai nebai
sus Tarybų Sąjungos šmeižtas?!

Taip, tai yra šmeižtas, taikomas visiems, kurie 
džiaugiasi Maskvos sutartimi, ši sutartis, kaip sakė N. 
Chruščiovas ir prezidentas Kenedis, nėra ] 
mas, o tik pirmas žingsnis link nusiginklavimo. Sulaiky 
mas branduolinių bandymų atmosferoje, vandenyje ir 
ore, reiškia sulaikymą atmosferos teršimo, kuri jau ir 
taip yra labai užteršta, ir sakoma, jau daugeliui žmonių 
sveikatą suardys.

Maskvos sutartis turėtų žmoniją versti daryti ši
tuos žingsnius: sulaikyti branduolinių bombų bandymus 
žemėje, sunaikinti visas atomines ir hidrogenines bom
bas, sudėtas “į sandėlius”, ir eiti prie mažinimo kariuo
menių, prie laipsniško nusiginklavimo, kad pasaulis ga
lėtų laisvai gyventi, kurti, žengti pirmyn be baimės.

Kinai, atsisakydami pasirašyti po Maskvos sutarti
mi, šmeiždami, niekindami Tarybų Sąjungą, atsistoja 
greta pačių atkakliausių amerikinių reakcionierių-karo 
troškėjų ir socialistinių šalių šmeižėjų. Jie eina kartu 
su Prancūzijos de Goliu. Kinus palaiko Ceylono ir kitų 
kraštų trockistai, revoliucinio darbininkų judėjimo at
plaišos.

Ne, mums, taikos šalininkams, su jais ne pakeliui! 
Mes gerai suprantame, gerai jaučiame Tarybų Sąjun
gos kovą vestą ir vedamą už taikos išlaikymą pasaulyje. 
Ji tai daro per daugiau kaip 45 metus!

Tarybų Sąjunga buvo taikos tvirtovė, tokia ir tebė
ra. Ji buvo kelio į laisvę rodytoja pavergtoms pasaulio 
tautoms, tokia ir tebėra. Ji buvo pasaulio darbo žmonių 
viltis,tokia ir tebėra! i

Didžiosios Britanijos Komunistų partija, komentuo
dama kinų komunistų mestą įtarimą, būk tarybiniai ko
munistai, pasirašydami Maskvos sutartį, išdavė socia
lizmą ir taikos šalininkų pasaulyje interesus, pasakė: 
kurie taip kalba, neverti komunisto vardo.

— 0 —
TARYBŲ SĄJUNGOS VADOVAI ir spauda, api 

būdindami kinų komunistų vadovus, jų revoliucinėmis 
frazėmis švaistymąsi, vadina juos dogmatais, o mes 
juos vadiname sektantais.

Eikime truputėlį toliau: Kinų komunistai skelbią, 
buk “taikus sambūvis” pastoja kelią kolonialinėms tau
toms kovoti už tautinę nepriklausomybę, už tautinę 
laisvę!

Tarybų Sąjungos spauda atsako: tai netiesa. Tai-

ATVIRAI KALBANTLaiškas iš Lietuvos
Feliksas Romanas, iš So. 

Windsor, Conn., gavo savo 
giminaitės, Antosės Valen
tienės (gyv. Lazdijų rajone, 
arti Kapčiamiesčio) laišką, 
iš kurio paduosime kai ku
rias ištraukas:

Brangus- dėdule!
Mes visi sveiki sulaukėme 

vasaros ir .pradėjome savo 
ūkiškus darbūs. Sūnūs jau 
paaugo, bet namuose dirbti; 
nėra kam, — 'tik aš su vy
ru. Vyriausias sūnus dir
ba Kapčiamiesčio pašte laiš
kininku, tai jis vis važiuoja 
ir važiuoja per kolūkį. Ant
ras sūnus Alytuje mokosi. 
Jis man nekainuoja ųieko. 
Valdžia aprūpina maistu ir 
drabužiais, ir ten jis gyve
na. Trečias tai mokosi šeš
toje klasėje. Visi turi savo 
užsiėmimus . T

Jūs, dėdule, sakotę, kad; 
Jums reikalinga operacija. 
Mąn labai sunku pasidarė 
skaitant Jūsų laišką, kiek 
Jums reikės mokėti. Aš to

Pas 
; mus taip nėra. Pas mus, 
jeigu tik žmogus kiek su
negaluoja, tai tuojau pa
skambink į ligoninę, ir tuoj 
atvažiuos greitoji pagalba, 
tave pasiims ir nusives. Kai 
daktaras apžiūrinėja ir jei 
reikalinga opracija, tai tave 
paguldo į ligoninę, duoda 
tau maistą ir visą kitą, ir 
už tai nereikia nieko mokė
ti. Jei duoda vaistams re
ceptą, tai už vaistus kol kas 
dar reikia mokėti, bet grei- 

nerei-

ypatingai pajutome praėjusių metų spalio menesį Kari- negaliu įsivaizduoti.
i  i —_   ____ ________ .1 vm i a f-oin nnvn Pticbų krizės metu”, sako pareiškimas.

Pokario metais, tai yra, taikaus sambūvio sąlygo- 
.mis, išsikovojo tautinę laisvę ir Alžyras, vedęs septyne- 
rių metų karą prieš prancūzus imperialistus.

Neseniai tos šalies vienas komunistų vadovas, Ba- 
chiras Ali, pareiškė TASSo korespondentui, jog Alžyro 
komunistai labai apgailestauja, kad Liaudiškosios Kini
jos vadovai šiandien kartoja tai, ką skelbia Vakarų ult- 
ra-reakcionieriai. Jis apgailestauja, kad Kinijos vadovai 
pasiėmė tokią rolę—rolę už karą, o ne už taiką; jis ap
gailestauja, kad šiuo metu kinai paleido tokias šmeižtų 
gniūžtes prieš Tarybų Sąjungą, jos vadovus ir prieš 
tuos, kurie pritaria TSRS.

Kinai skelbia: karo nereikia bijotis, nes jis, karas, 
užduotų mirtiną smūgį imeperializmui-kapitalizmui ir 
kiltų nauja civilizacija. Su tuo sutinka ir Tarybų Sąjun
ga ir visi pažangiečiai. Bet kokia tuomet būtų civiliza
cija? Ant kokių pamatų ją būtų galima statyti? Leiski
me atsakyti tiems, kurie gerai supranta branduolinių 
bombų galybę, naikinamąjį vaidmenį. . • , .

Prezidentas kenedis andai sakė:, jei branduolinis 
karas iškiltų, tai yalandos bėgyje , būtų sunaikinta-už- 
mušta apie 300,000,000 žmonių, nekalbant jau apie W- 
tų likimą: ■ -» •; v - • ■

O Chruščiovas, atsakydamas kinams,’ lanksčiau sa
kė: jei branduolinis karas iškiltų, tai po jo tie žmonės, 
kurie išliktų gyvi, pavydėtų žuvusiesiems.

Štai kodėl džiaugiamės Maskvos sutartimi, kaip 
pirmu žingsniu į pastovią taiką žemėje.1'Bet ne tik 
džiaugiamės, o ir norime, ir reiškiame reikalavimą, kad 
būtų sulaikyti branduolinių bombų bandymai ir žemėje, 

j kad būtų sunaikintos visos branduolinės bombos, kad 
būtų einama prie visuotinio nusiginklavimo.

Ir visa tai sakyte sako, kad reikia kovoti prieš ult- 
ra-reakcionierius mūsų šalyje, kurie priešinasi, kad 
JAV Senatas užgirtų Maskvos sutartį.

oaiYc i>. .j. n <■ v >• ' M
nusiginklavi- Rag l*clSO II* SaKQ 
imo. Sulaikv- ••

KAM JIE VALYS 
BATUS?

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
rugp. 21 d.) Stasys Šarū
nas rašo: kandidatai į kanc
lerio ir kaudiljo batų valy
tojas. Kancleris, aišku, yra 
Adenaueris, o kaudiljis—Is
panijos fašistų Franko.

Straipsnyje skaitome:
Matydami, jog Amerikos 

imperialistai i 
kuoti, kad patenkintų -iš Ry
tų Europos, taip pat įr iš Lie
tuvos, pabėgusių dvarininkų įr 
kapitalistų užgaidas, pasta
rieji vis labiau kreipia žvilgs
nius į reakcines Europos jė
gas. Neseniai spaudoje buvo 
rašoma, kad lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai suka 
sparną aplink Vakarų Vo
kietijos militaristus bei revan- 
šistus ir klebena Bonos kan
celiarijų duris. Prieš kurį lai
ką liaudies išvyti nacionalisti
niai vadeivos Bonoje glebės- 
čiavosi su bundestago deputa
tais ir gyrėsi, kaip jiems per 
petį plojo vokiškieji baronai 
ir vaišino Miuncheno alumi.

Po to spaudoje psigirdo bal
sų apie nacionalistinių “veiks
nių” perkėlimą Europon.

Kurgį^ir dėl ko ponai iš ana
pus Aflmito ketina persikraus
tyti? Vieni iš jų jau atvirai, 
nė kiek nesidrovėdami, šian
dien porina, jog geriausia, 
esą, būtų prisiglausti kur nors 
Bonos pastogėje. Persikraus
tymo priežastis, anot Kanado
je susispietusiu Racionalistų 
laikraštyje pasisakiusio kaž-

kokio Al. Gimąnto, “dabarti
nes* JAV administracijos nu
matomi ar jau esami tam tik
ri emigrantų politinių organų 
veiklos varžymai” ir tai, kad 
Amerikoje “įstaigų išlaikymas 
pareikalauja žymiai daugiau 
išlaidų.” Kaip tvirtiną Al. Gi- 
mantas, “čia (t. y. JAV—S. 
š.) .vidutinė pareigūno alga 
500 dolerių yrą jau labai kuk
li ir vargiai ar pakankamai 
k o m p e n suojąąti dirbančius 
žmones.” Vakąrų VokietijojeV . . . I T M.xvW.AtJ . V.MWJ VJV

nesiryžtą rizi-|tįe doleriai, esą, pavirstą jau
2 tūkstančiais markią ir, toks 
atlyginimas tenykštėms sąly
goms, atrodo, jau nebūsiąs la
bai kuklus.

tu laiku ir už vaistus 
kės nieko mokėti...

VI

Lietuvos tarybinei val
džiai vaduotojų abazas kar
totinai primeta rusizmą. E- 
•są, Lietuvoje visur rusai, 
rusai jir rusai. Pasakykite, 
gerbiamieji, kada Lietuvoje 
rusų nebuvo?

Kad lietuviai su rusais 
palaikė glaudžius ryšius 
rnuo neatmenamų laikų, tai 
mes jau seniai žinome. Pa
gal daktaro J. Šliupo para
šytą Lietuvos istoriją, ku
rioje sakoma, kad, toto
riams .užplūdus Busi ją ir 
sunaikinus Kijevo miestą, 
iš ten persikėlė į Lietuvą 
daugybė jų ponijos ir švie
suomenės, kurie platino 
Lietuvoje apšvietą ir raštą, 
ko jki toj Lietuvoje nebuvo. 
Rusai apsikrikštijo 10-ame 
šimtmetyje ir su krikštu 
pas juo ^ atkeliavo .iš Kon
stantinopolio rašyba, dailė 
ir abelnos europiškos kultū
ros pradai. Per visą Lietu
vos istorijos periodą neran
du laikotarpio, kada Lietu
voje rusų nebuvo ir kada 
lietuviai su rusais nesibi- 
.Čiuliavo. Net ir tąja dik
tatoriškos smetoninės de
mokratijos akimirka rusų 
Lietuvoje buvo nemažiau 
kaip bet kada, o gąl dar 
daugiau, nes nemažai caro 
Mikės pataikūnų, bėgdami 
nuo revoliucijos, apsistojo 
Lietuvoje ir iš Volkovų per
sikrikštijo j Valius ir tam 
panašius. Betgi ,tas jų ne
padarė lietuviais.

Tad ir šiandien mes ma
tome nemažai rusiškų var
dų viešame Lietuvos gyve
nime, įr tai yra visai natū
ralus dalykas. Jeigu dabar
tinė Liėtuvos vyriausybė
s

III SPARTAKIADOS 
REZULTATAI

Š. m. rugpiūčio mėn. 
duryje Maskvoje vyko III- 
ioji Sparta kiadą1, kurioje
dalyvavo visokitį rūšių ta
rybinių respublikų športi- 
nįnkai. Tos varžybos, aiš
ku, didelis dalykas TSRS 
jauniems žmonėms.

Lietuvos sporto atstovai 
IlI-iojoje .Spartakiadoje iš
kovojo 11 aukso medalių, 9 
sidabro, 5 bronzos meda
lius. Lietuva atsistojo sep
tintoje vietoje.

Galutini III Spartakiados 
duomenys yra tokie:

1. Maskva — 572.5 taško;
2. Ukraina—566; 3. RTFSR 
— 544.5; 4. Leningradas — 
476:5; 5. Gruzija ■— 439; 6. 
Baltarusija — 382.5 ; 7. Lie
tuva — 324; 8. Estija—321; 
9. Azerbaidžanas—318; 10. 
Latvija—303; 11. Uzbekis
tanas — 301; 12. Kąząch- 
stanas — 263; 13. Armėnija 
239.; 14. Moldavija 204; 
15. Kirgizija — 185; 16. Ta- 
džikistanas—136; 17. Turk- 
mėnija—115.

Pašlijusius nacionalistinių 
vadeivų ' finansinius reikalus 
galimą suprasti. Vis mąžiau 
pasiseka jiems iškaulyti .pini
gų iš eilinių emigrantų, ku
rie, atpažindami nacionalistų 
tikrąjį veidą, bevelija pasilai
kyti sau \ sunkiai uždirbamą 
dolerį. Jš kitos pusės, mątyt, 
ir imperialis t i n ė m s žvalgy
boms iš jų vis mažesnė nau
da, tad ir trupinių nuo šeimi
ninkų stalo mažėja. Tai, be 
abejo, yra viena iš priežasčių, 
kuri bankrutuojančius politi
kierius skatina ieškoti prie
globsčio kitur. Bet svarbiau
sia, kas patraukia nacionalistų 
žvilgsnius į Vakarų Europą, 
yra simpatijos atkutusiems se
niesiems jų šeimininkams — 
vokiškiesiems militaristams ir 
fašistams. Tai karingi nepri
baigtų hitlerininkų šūkalioji
mai prie Reino maloniai kute
na lietuviškų ir kitų ponų šįr- 
dis.

INDONEZŲ ARMIJA 
TIES KELIĄ

Jakarta. 'Indonezijos 
respublikos armijos dali
niai nusprendė dirbti ir nu
tiesti išilgai Sumatros salą 
1,000 mylių ilgio vieškelį. 
Nutiesimas kelio truks apie 
penkerius metus.
yfe.'im ji ui'fyt*1 ■ ' '’i'. uįbuįu.

į Ką jie flįnikstą, •.akivaiz
džiausiai parodo .nęsomai pa
sigirdę baldai, kad nacionalis
tinius centrus reikią perkelti 
ne tik į Vakarų Vokietiją, bet 
ir į Ispaniją, kur dar palan
kesnis esąs “dolerių keitimo 
kursas.” Taigi, čia viskas ir 
be -komentarų .aišku. Atitinka 
kirvis kotą. Kadaise prisie
kę tarnauti Hitleriui, savo 
priesaikai ponai, pasirodo, lie- 
ha ištikimi iki galo, kaip ir 
pridera “džentelmenams-” 
Nebeturėdami galimybės valyr 
ti batų “didžiajam Adolfui,” 
jie pasiręngę .nuolankiai at
likti šią prievolę jų vietinin
kams. Taigi Vakarų Vokieti
jos reicho kancleris ir Ispani
jos kaudiljo turi kvalifikuotus 
kandidatus į fiureriškų batų 
valytoj us.

būtų hitleriškos orientaci
jos, tai ji visus Lietuvos ru
sus išžudytų taip, kaip hit
lerininkai žudė masiškai 
žydus, lenkus, lietuvius, ru
sus ir kitus. Jeigu Lietuva 
yra politiškai ir ekonomiš
kai susirišusi su T a r y b ų 
Sąjunga, tai čia jau yra vi
sai kitas klausimas, kita is
torija.

Kalbėkite broliai, kaip 
kas norite, bet faktai pasi
lieka faktais, kad smetoni
nės diktatūros metu lietu- 
tuviuose buvo griežtas pasi
dalijimas. Vieni simpatiza-< 
vo ir rėmė Hitlerio ambici^- 
jas su jo ruošiama kraujo 
puota visai Europai, kiti iš
sigelbėjimo tašką matė Ta
rybų Sąjungoje. Tuo .pat 
kartu visi žinojo, kad .Sme
tonos valdžia yra kortų na
melis, kuris, pirmam vėje
liui papūtus, sugriuvo ir iš
siblaškė, ir vietoj to šian
dien yra Tarybų Lietuva, 
kurioje ne tik lietuvybė bu
joja kaip niekad pirmiau, ir 
ekonomika atsistojo ant 
.tvirtų kojų ir tvirtais žings
niais žengia .pirmyn.

Šiandien lietuviams nebe
reikia ieškotis duonelės kas
dieninės nei Pietų Ameriko- 
jos plantacijose, Kanados 
giriose ar kur kitur. Šian
dien duonelės ir darbo yra 
pakankamai namie, vietoje.

Tiesa, gal dar yra Lietu
voje ir nusivylusių, kurie 
manė, kad kepti karveliai 
antsyk iš kur tai iškris ir 
be jokių pastangų tik imk 
ir valgyk juos. Tai elemertt 
tai, kurie visada ir visjyk 
stengiasi gyventi svetimu 
darbu.

Anejas
.   ii *-i''' .iii n i-

Darbo dienos reikšmė
Darbo Diena — pirmasis 

rugsėjo mėn. pirmadienis— 
turi tą pačią reikšmę ame
rikiečiams, kaip ir Gegužės 
Pirmoji kitiems kraštams. 
Faktinai, ir Darbo Diena ir 
Gegužės Pirmoji kilo Ame
rikoje tik kelių metų tarpe 
viena ;nuo kitos.

1882 m. New Yorke, prieš 
81 metus, įvyko pirmasis 
Darbo Dienos paradas. 2Qr 
000 dainuojančių ir linksi
mai nusiteikusių darbinim 
kų po marinio susirinkimo 
Union aikštėj e m a r š a v o 
Broadway gatve nešini pla
katus, reikalaujančius aš- 
tuonįų valandų darbo die
nos. Ši idėja .plito. Nuo to 
laiko rugsėjo pirmasis pir-. 
madie.nis pasidarė švente,, 
diena masinių susirinkimų, 
piknikų parkuose ir paradų 
svarbiosiose gatvėse tūks
tančiuose miestų ir mieste
lių, nuo Atlanto ligi Pači-, 
fiko, atiduodant pagarbą 
darbininkui.

Gegužės Pirmoji taip pat 
prasidėjo New Yorke. 1886 
m. gegužės .mėn. 1 d. įvyko 
Naujosios Amerikos Darbo 
Federacijos .senesniųjų Dar
bo Vyčių ir Amerikos 
cialistų Partijos, 30,000 
rių susirinkimas. Jų 
grindinis tikslas buvo 
monstruoti už aštuonių
landų darbo dieną. Jie pri
ėmė rezoliuciją, kad pirmo
ji gegužės mėn. diena turė
tų ’būti paskirta darbo per
galių šventimui ir tolimes
nių reikalavimų formulavi
mui. Po trejų metų Euro
poje Antrasis Socialistų In
ternacionalas priėmė vieno 
amerikiečio delegato pada
rytą pasiūlymą, .kad Gegu
žės Pirmoji būtų padaryta 
tarptautine pasaulio darbi
ninkų .solidarumui atžymė
ti.

na 
pa 
de 
va

Aštuonių darbo valandų 
diena, 40 darbo valandų sa
vaitė, ir daugeliui kitų taįp 
vadinamų pirmosios Darbo 
Dienos svajotojų reikalavi
mų, seniai išsipildė JAV- 
ose. Darbininkų teisė or
ganizuotis į laisvas savo pa
sirinktas unijas, išsirinkti 
savo agentą deryboms, ves
ti derybas bazuotas lygybe 
su darbdaviais, streikuoti 
reikalui esant, yra garan
tuota įstatymu.
čios darbovietės, vaikų nau- 
pradėta, prakaitą virvinan- 
dojimas darbui, nesanita- 
riškos ir nesaugios darbo 
sąlygos įr kitokios blogybės 
buvo plačiai pasklidusios? 
.Šiandien tokie dalykai yra 
įątatymų arba sutarčių ne
leidžiami. Uždarbiai 1963

Kai Darbo Diena buvo 
m. yra daugiau negu trimis 
kartais aukštesni negu -tais 
laikais.

Trumpai, laimėdami trum
pesnes valandas, geresnes 
darbo sąlygas ir aukštesnį 
gyvenimo lygį, Amerikos 
darbininkai taip pat laimė
jo didesnį socialinį statusą, 
saugumą ir vertę demokra
tijoje, kuri nors ir nevisai 
tobula. Nė viena Amerikos 
visuomenės dalis tiek nepri
sidėjo prie šių pagerinimų, 
kaip darbo žmonės.

ACNS
(American Council 

for Nationalities Service)
.'I. I— .1.1' J .IJU ■ 1 ■ ■*

RADO $850,,000
PIENO BONKOSE

Troy, Ohio. —Liepos mė
nesį mirė malūno savinin
kas R. S.. Altmanas. Pirm, 
•to jis saviškiams sakė, kai* 
“turtas paslėptas malūne”. 
Dabar surado tris metaflr- 
nes pienui bonkąs, kuriose 
rado $850,000 pinigais. ;;
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Merkinėje visi mokysis PHILADELPHIA, PA.
Merkinėje išgirdome ne

didelio berniuko Jonuko 
Jurkevičiaus istoriją.

—Kovojome už jį visi,— 
pasakojo mokyklos moky
mo dalies vedėjas Juozas 
Vitkus.

Nelengva buvo įveikti šei
mos nusistatymą, kad, esą, 
Jonukui užteksią keturių 
klasių — tegul geriau ban
dą ganys. Jau pirmomis 
rugsėjo dienomis, kai mo
kykla nesulaukė moksleivio, 
tuoj pat į Jurkevičių namus 

» Įėjo klasės auklėtoja Ago- 
\ta Milkinaitė. Nesimezgė 

^pokalbis. “Užteksią moks
lo — ir aš ne daugiau bai
gusi,” — ginčijosi mama. 
Auklėtojai į paramą atėjo 
apylinkės, deputatai. O kar
tą — dideliam Jurkevičių 
nustebimui, — i kiemą at- 
bildėjo sunkvežimis; iš ku
rio ėmė ristis Jonuko drau
gai—penktaklasiai.

—Vešimės į mokyklą, — 
guviai raportavo mokslei
viai — visuotinio privalo
mojo mokymo posto nariai.

—Berniukas jau neprisi
vys, — atsikalbinėjo namiš
kiai, — mėnuo praėjo...

— O mes Jonukui padė
sim !

Kova už Jonuką buvo lai
mėta. Sekantį rytą kaimy
nai jau nebeteko piemenu
ko — Jonukas Jurkevičius 
grįžo į klasę.

Dažnai teko mokytojams 
lankytis ir Radvilavičių šei
moje, kur buvo įprasta at

siųsti sūnų į mokyklą tik 
,į\ada, kai jau banda būdavo 
'sugenama į tvartą. Jiems 
tiesiai pasakė:

—Kam vaiką žalo j ate! 
Dėl to sūnus visą gyvenimą 
'skriaudą nešios .

Šioje kovoje mokyto-jąms 
sunku ml^alėti viėniemk: 
Bet jie turi puikių talkinin
kų. Štai, mokyklos kom
jaunimo organizacijos inici
atyva kiekviename kaime 
sudaryti visuotinio privalo
mojo mokymo postai. Di
delį darbą jie atliko—išsi
aiškino, dėl ko vienas ar ki
tas moksleivis neatvyko į 
mokyklą, kodėl praleidžia 
pamokas. O tiems, kurie 
praleisdami atsiliko, postų 
nariai padėjo pasiruošti, 
sėkmingai mokytis su visa 
klase. Taip ir minėtas Jo
nukas Jurkevičius, posto 
narių padedamas, suge
bėjo pasivyti toli nužengu
sius draugus ir baigti penk

tąją klasę.
" Ateidavo pagalba ir iš to- 
>liau. Ir dabar mokykloje 
'menamas atsitikimas su 

’ Prėskienių šeima iš Pelė-
• kiškių kaimo. Šeimos gal
va — miško darbininkas.

• Nerūpestingai žiūrėjo tėvas 
į dukrelės Genutės moky-

■ mąsi. Būdavo, dieną kitą
• pasirodo Genutė klasėje ir 
vėl savaitėmis dingsta. Į 
jokias mokyklas nekreipė 
dėmesio. Buvo kreiptasi į 
darbovietę. Ilgai neužmirš 
miško darbininkas pokalbio 
su Masališkių girininkijos

^girininku. Įstaigos vadovas 
kaip savą priėmė į širdį vai
ko likimą ir paveikė tėvą. 
Genutė vėl ėmė lankyti mo
kyklą.

Rūpestis visuotiniu lan
komumu, atsakomybė už 
kiekvieno moksleivio likimą 
čia neišleista iš akiračio. 
Vos pasibaigus praeitiems 
mokslo metams, Merkinės 
vidurinės mokyklos moky
tojai vėl susikvietė tėvus.— 

^aptarė, kaip mokykla su
tiks rugsėjo pirmąją. Bu- 

<"vo pakviesti ir pirmaklasių 
tėvai —jiems papasakota, 
kaip reikia paruošti mažąjį 
moksleivį į pirmąją klasę, 
kokie dabar svarbiausi tėvų 

uždaviniai, pasirūpinta, kad 
mokykla juos ne tik gra
žiai pasitiks, bet ir nemo
kamai aprūpins vadovėliais.

Aplankė jie ir patys visas 
šeimas, iš kurių šiais metais 
ateis pirmaklasiai. Moky
toja Marija Mažeikienė jau 
spėjo susipažinti su visais 
dvidešimt dviem mažaisiais. 
Buvo patikslinti sąrašai, 
nepasikliauta vien tik ūki
nėmis knygomis. Iš anksto 
atlikti ir kiti darbai, kurie 
užtikrins privalomo aštuon
mečio mokymo įgyvendini
mą.

...Merkinės apylinkė 
prieš pusmetį žymiai prasi
plėtė — prie jos prijungtos 
Rodukos, Masališkių apy
linkės ir keli kaimai iš Ne
dzingės apylinkės. Buvusios 
apylinkės ribose visuotinis 
mokymas buvo visiškai įgy
vendintas, bet ir stambioje 
apylinkėje reikalai neblogi. 
Tai didelis ir apylinkės Ta
rybos nuopelnas.

Sklaidom į storą knygą 
susektus sąrašus. Ties kai 
kuriomis pavardėmis ilgė
liau sustoja Tarybos sekre
torės Juzės Pozniokaitės 
žvilgsnis. Pasakoja:

—Štai Danutė Navickai
tė. Baigus septynias klases 
Merkinėje, mergaitė liko 
namuose. Kiek tada mūsų 
privaikščiota! O dabar ji 
greit ir abiturientė bus.

Didelė Navickų šeima — 
net 7 vaikai. Todėl čia lai
ku buvo ateita su reikalin
ga materialine parama. Pa
sirūpinta, kad Danutės ma
žesnieji broliai būtų apgy
vendinti mokykloje-interna- 
te. narnos ir, sakoma, 1962 me-

Kai tris dienas neatvyko' tais negražintu knvgu nuo- 
į mokyklą Adolfas Tamulio- stoliai siekia $26,000. Sura- 
nis, apylinkės 'Į’aryba ne-'dimas paėmusių ir negrąžį- 
delsiant iškvietė jo globėją namų knygų sunkus, nėpai- 
Marcelę Vitkauskienę., sant, kad įstatymai nusako

—Sirgo Adolfas, — ban- $25 bausmės arba 10 dienų 
dė ji aiškintis. kalėjimo.

—O mūsų posto nariai jį 
matė užsiėmusį kitais rei
kalais ... — išgirdo atsaky
mą.

Daug rūpesčių užgula 
apylinkės Tarybą, norint 
užtikrinti ne tik tai, kad 
visi mokiniai lankytų mo
kyklą, bet, ir išgyvendinti 
vis dar pasitaikančius for
malizmo reiškinius visuoti
niame apmokyme.

—Ryt į rajoną? Gerai,— 
sekretorė padeda ragelį.

—Čia dėl pirmaklasio 
Petruko Miliaus, — paaiš
kina Juzė Pozniokaitė, — 
Pėrnai blogai lankė mokyk
lą.

Nepadėjo Miliams moky
tojų, apylinkės Tarybos 
darbuotojų aiškinimai.

—Štai dabar kovojame už 
Petruką, jau rajono vykdo
mojo komiteto padedami — 
sako sekretorė, — ir aš įsi
tikinusi — Petrą Milių rug
sėjo pirmąją pamatysime 
mokyklos suole.

Sustambintos apylinkės 
Tarybai dabar taip pat di
džiausias rūpestis — dar 
kartą patikrinti visus sąra
šus, aplankyti busimųjų ar
ba blogai lankiusių mokyk
las moksleivių tėvus, tartis 
su'mokytojais, su visuotinio 
apmokymo postų nariais, į 
patikrinimo darbą įtraukti 
ir kultūros - švietimo dar
buotojus. ,

Šiandien Merkinės apylin
kė tampa stambiausiu mo
kymo centru rajone—čia ir 
vidurinė mokykla, ir mo- 
kykla-internatas, greta ke
turių hektarų plote baigia 
stiebtis ištisas mokymo 
miestelis — naujoji mokyk- 
la-internatas. O kur dar 
mokyklos Puvočiuose, Ma- 
sališkėse, Rodukoj, Subar- 
tonyse, Ilgininkuose, Sama- Merkinė, Varėnos ra j.

< Šį sekmadienį, rugsėjo 
pirmą, pas Ramanauskus 
Sellersville įvyks paskutinė 
šią vasarą išvyka. Ęrašpjmę 
visų skaitlingo <at^ilanky-i 
mo, būti Ramanauskų ir 
Philadelphiečių sve č i a i s. 
Mandagus priėmimas, ge
ras maistas užtikrintas. 
Pirmadienį Darbo šventė 
dirbti nereikės, nuovargio 
nebus.

Kelrodis: Iš Philadelphi- 
jos keliu 309 iki Sellersville 
ir keliu 563 sukite po kai
rei, važiuokite iki Lonely 
Rd.; sukite po kairei ir pir
mas namas Ramanauskų 
ūkis.

Iš New Jersey keliu 202 
iki kelio 309, sukite po de
šinei ir važiuokite aukš
čiau nurodytu kelrodžiu.

AFL-CIO suvažiavime 
Unity, Pa., pasisakė už pre
zidento Kenedžio kandida
tūrą 1964 metais preziden
to vietai. Meany paskyrė A. 
Barkan nacionaliu direkto
rium dėl politinės apšvie- 
tos ir $750,000 agitacijai, 
kad unijistai ir jų šeimos 
balsuotų 1964 metais.

William Ellis, 77 metų 
amži a u s, gubernatoriaus 
Scrantono nuospre n d ž i u 
nebus grįžinamas į Georgia 
valstiją. Ellis kaltinamas 
pagelbėjime pavogti $10.27, 
nuteistas 20 metų kalėjimo, 
pabėgo ir nuo 1940 metų 
gyvena Philadelphijoje.

Vieši knygynai turi bė
dų su išduotomis knygomis 
skaitymui. Knygos negrąži
namos ir, sakoma, 1962 me-

kalėjimo.

Valstijos įstatymų leidė
jai planuoja padidinti mė
nesines pensijas išbuvusiem 
10 metų iki $3,000, 20 metų 
iki $6,000. Teisėjai taip pat 
už padidinimą pensijos.

------------------- j

Teisėjo Ralph C. Body 
nuosprendžiu tymsterių lo- 
kalas 107 turi pamokėti 
priešingos grupės advoka
tui Edward B,. Bergman 
$38,470. Teisėjas sako, kad 
lokalo valdyba ima pinigus 
savęs apsigynimui, tad tu
ri pamokėti ir priešingos 
pusės advokatui.

Tymsterių lokalo susirin
kime nutarta sekretoriui 
Cohen numušti savaitines 
išlaidas iki $20, paliuosuoti 
jo brolį nuo šoferio parei
gų. Jei Cohenas nori šofe
rio, tai turi pasimokėti iš 
savo uždarbio. Priimta re
zoliucija atsitikime, jei Co
hen bus surastas valstijos 
aukščiausiame teisme kal
tu, pašalinti iš unijos.

National Labor Relations 
Tarybos egzaminierius pa
naikino NLB nuosprendį, 
palankų Longshoremen As
sociation suspendav i m u i 
2-jų narių, neduodant jiem 
darbo neva už prasižengi
mą unijai. Longshoremen 
Association turi pamokėti 

niškėse, Mardosave... Ir 
rugsėjo pirmąją atsivers 
mokyklų durys, apylinkės 
Taryba vėl nudžiugins gra
žiu pranešimu : “Į mokyklą 
atvyko visi!.” šituo galima 
neabejoti — čia nuoširdžiai 
kovojama už kiekvieną 
žmogų.

V. Miklaševičius

Zack Page ir Marvin Gould 
nuo $2,000 iki $3,039 už 
prarastą, darbo laiką.

Ilgametis Jersey City gy
ventojas Antanas Zavišius, 
dabartiniu laiku gyvenantis 
Budd Lake, N. J., pardavė 
savo namelį ir vyks gyven
ti į Miamį, Floridoje. Praė
jusią žiemą ten buvo nuvy
kęs, patiko. Floridiečiai su-, 
silauks pažangaus ž m o- 
gaus, parengimų ir pažan
gaus judėjimo rėmėjo. Lin
kiu draugui A. Zavišiui lai
mingo pasisekimo šiltame 
krašte.

Tarybų Sąjungos KP CK pareiškimas dė! 
ginčų su Kinijos komunistais

Devyni šimtai Westing
house Electric kompanijos 
darbininkų paleisti trims 
dienoms disciplinos sume
timais. Nesutikimas įvyko 
kompanijai pasimojus 12-os 
darbininkų pakeisti darbo 
vietas. U..W. lokolas 107 
deda pastangas sutaiky
mui, kad streikas neįvyktų.

Tarybų Sąjungos Komunistų parti
jos atviras laiškas Maskvos “Pravdoje” 
tilpo šių metų liepos 14-ą dieną. Jo 
vertimas buvo išspausdintas ir kai ku
riuose amerikiniuose biiržu a z i n i u o s e 
laikraščiuose . Mes gerai žinome, kad 
mūsų skaitytojai labai domisi tais gin
čais, kurie vyksta tarp kinų komu
nistų ir tarybinių komunistų. 
Ir štai šiame laiške, šiame dokumen
te visį tie ginčai yra paliesti, į juos 
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos 
vadovybė atsako, juos aiškina. Mūsų 
laikraštis yra permažas, kad galėtume šį 
dokumentą pateikti viename numeryje, 
todėl mes jį spausdiname tęsiniais, ir 
jaučiame, kad būsime patenkinę mūsų 
skaitytojų norus. Vertimas į lietuvių 
kalbą—Eltos.—“Laisvės Redakcija.

Pennsylvanijos valstijoj 
pamatinės dvi industrijos— 
plieno ir anglies kasyklų. 
Gal nei vienoje neįvyksta 
tiek nelaimių, kiek anglies 
kasyklose. Kasyklos turi 
inspektorius kasyklų ap
saugai, bet tie inspektoriai 
mažai ką pagelbsti arba vi
sai nieko. Paskiausioje ne
laimėje trys darbinink a i 
300 pėdų gilumoje daugiau 
savaitės laiko buvo užvers
ti akmenų. Spauda ir valdi
ninkai kalba už geresnę 
apsaugą, kuomet nelaimė 
įvyksta, bet praėjus, nuty
lima.

Philadelphijoje pasireiš
kė polio liga. Jau keli susir
go. Pilietis I

Miami, Fla.
Rugp. 21 d. įvyko A.L.D. 

L.D, 75-tos kp. susirinki
mas L.S.K.j'name. Susirin
kime dalyvavo 25 nariai, tai 
tik pusė kp. narių. Gal būti 
kai kurie pabijojo šilto 
oro? O gal kenkė ir tas, 
kad kp. iki šiol neturėjo nu
sistačiusi susirinkim a m s 
dienos ir laiko. Gi dabar 
nustatytas laikas ir diena: 
susirinkimai j v y k s 3-čią 
trečiadienį kiekvieno mėne
sio., kaip 2 vai. po pietų., 
L.S.K. name.

Po susirinkimų bus ir 
trumpos paskaitos tūlais 
klausimais. Pereitame su
sirinkime. davė paskaitą V. 
Bovinas apie A. Srazdelio 
2 šimtų metų gimtadienio 
sukaktį. Jo eilėr a š č i u s 
skaitė P. Bečienė.

Po paskaitų susirinkusie
ji gavo lengvą vakarienę— 
varškiečių, kavos ir torto. 
Užkandžius pagamino Ol
ga Šimkienė, jai gelbėjo 
Kanapienė ir Ghuladienė. 
Kitame susirinkime J. D. S. 
skaitys paskaitą apie prole
tarinį poetą Julių Janonį.

Kp. finansiniai gražiai 
parėmė mūs spaudą ir kitus 
reikalus — paaukojo “Vil
niai $50, “Laisvei” $25, ko
vai su fašistiniais niekšais, 
laike J<aro hitlerininkais 
žmonių žudikais, $25.

Laikraščių vajuje dirbs: 
“Laisvės” vajininkė M. Va- 
lilionienė, “Vilnies”—S. Ka
napė, “L.B.” — N. Paukš
tienė ir J. Viginas..

Taigi, kaip matote, dar
bą pradeda 75-ta kp. gana 
anksti ir gražiai. Tik reikia, 
kad nariai gerai įsitėmytų 
dienas ir laiką kp. susirin
kimų ir nepatingėtų juos 
lankyti skaitlingiau. Tada 
būtų smagiau ir ūpo dau
giau tiems, kurie suka visą 
veikimą. žilas Juozas

Beveik pusę amžiaus Tarybų šalis, va
dovaujama Komunistų partijos, kovoja 
už marksizmo-leninizmo idėjų pergalę, 
kad wisoje žemėje darbo žmonės būtų 
laisvi ir laimingi. Nuo pat pirmųjų Ta
rybų valstybės gyvavimo dienų, kai mū
sų šaliai vadovavo didysis Leninas, ir iki 
šios dienos mūsų liaudis teikė ir teikia 
didžiulę, nesavanaudišką pagalbą vi
soms tautoms, kurios kovoja už savo 
išsivadavimą iš imperializmo ir kolonia
lizmo jungo, už naują gyvenimą.

Pasaulio istorijoje nebuvo pavyzdžių, 
kad viena šalis tokiu mastu teiktų pa
galbą kitoms šalims, vystančioms savo 
ekonomiką, mokslą ir techniką.

Brolišką tarybinės liaudies, mūsų par
tijos solidarumą visu mastu jautė Ki
nijos darbo žmonės, kinų komunistai 
tiek savo revoliucinėje kovoje už savo 
Tėvynės išvadavimą, tiek ir socializmo 
statybos metais. Vos tik buvo įkurta Ki
nijos Liaudies Respublika, Tarybų Są
jungos vyriausybė sudarė su liaudies Ki
nijos Vyriausybe Draugystės, sąjungos ir 
savitarpio pagalbos sutartį, kuri yra ga
linga priemonė imperializmo kėslams at
remti, veiksnys, stiprinąs taiką Tolimuo
siuose Rytuose ir visame pasaulyje.

Visu savo ilgamečiu socializmo sta
tybos patyrimu, mokslo ir technikos lai
mėjimais tarybinė liaudis dosniai dali
josi su savo broliais kinais. Mūsų šalis 
teikė ir teikia žymią pagalbą liaudies 
Kinijos ekonomikai vystyti. Su aktyvia 
Tarybų Sąjungos pagalba liaudies Kini
ja pastatė 198 pramonės įmones, cechus 
ir objektus, aprūpintus naujausiais įren
gimais. Su mūsų šalies parama Kinijoje 
įsteigtos tokios naujos pramonės šakos, 
kaip automobilių ,traktorių, aviacijos ir 
kitos. Tarybų Sąjungą perdavė Kinijos 
Liaudies Respublikai daugiau kaip 21 
tūkstantį mokslinės ir techninės doku
mentacijos komplektų, iš to skaičiaus— 
daugiau kaip 1,400 stambių įmonių pro
jektų. Mes be paliovos padėdavome Ki
nijai stiprinti šalies gynybą ir sukurti 
šiuolaikinę gynybinę pramonę. Tarybų 
Sąjungos aukštosiose mokyklose, mūsų 
įmonėse buvo paruošti tūkstančiai kinų 
specialistų ir darbininkų. Ir dabar Ta
rybų Sąjunga tebteikia techninę para
mą Kinijos Liaudies Respublikai: pa
deda statyti 88 pramonės įmones ir ob
jektus. Mes kalbame apie visa tai ne 
todėl, kad norėtume pasigirti, o tik dėl 
to, kad KKP vadovai pastaruoju metu 
stengiasi sumenkinti Tarybų Sąjungos 
pagalbos reikšmę, ir mes neužmirštame, 
kad Tarybų Sąjunga savo ruožtu gavo 
iš KLR reikalingų prekių.

Dar ne taip seniai Kinijos vadovai 
daug ir teisingai kalbėjo apie Kinijos 
ir Tarybų Sąjungos tautų draugystę, 
apie TSKP ir KKP vienybę, didžiai ver
tino Tarybų Sąjungos pagalbą, ragino 
mokytis iš Tarybų Sąjungos patyrimo.

Drg. Mao Cze-dunas 1957 metais sakė: 
“Kinų tautai jos kovoje už nacionalinį 
išsivadavimą broliškai užjautė ir ją rė
mė tarybinė liaudis. Po Kinijos revoliu
cijos pergalės Tarybų Sąjunga taip pat* 
teikia visapusišką didžiulę pagalbą soci
alizmo statyboje Kinijoje . Viso to kinų 
tauta niekada neužmirš.”

Tenka tik apgailestauti, kad Kinijos 
vadovai ėmė tatai užmiršti.

Mūsų partija, visi tarybiniai žmonės 
džiaugėsi didžiosios kinų tautos laimėji
mais kuriant naują gyvenimą ir didžia
vosi jais. Kalbėdamas iškilmingame 
priėmime Pekine Kinijos Liaudies Res
publikos dešimtmečio proga, draugas N.

Chruščiovas sakė: “Didvyriškoji ir 
darbščioji Kinijos liaudis, vadovaujama 
savo šlovingosios Komunistų partijos, 
parodė, ką gali tauta, kuri ima valdžią 
į savo rankas... Dabar visi pripažįs
ta kinų tautos, Kinijos Komunistų par
tijos laimėjimus. Azijos ir Afrikos tau
tos mato, kokiu keliu, kokios santvarkos1 
sąlygomis gali iš tikrųjų klestėti tautų 
talentai, kūrybinės jėgos, kai liaudis gali 
visu platumu ir gilumu parodyti savo 
galingą kūrybinę jėgą.”

Taip buvo tol, kol Kinijos vadovai ne
pradėjo trauktis nuo pasaulinio komu
nistinio judėjimo bendro kurso.

1960 metų balandžio mėnesį draugai 
kinai atvirai iškėlė savo nesutarimus su 
pasauliniu komunistiniu judėjimu, pa
skelbę straipsnių rinkinį, pavadintą “Te 
gyvuoja leninizmas!” Šiame rinkinyje, 
kurio pagrindą sudarė suklastoti, ap
karpyti ir neteisingai išaiškinti žinomų 
Lenino darbų teiginiai, buvo teiginių, iš 
esmės nukreiptų prieš pagrindus 195 7 
metų Maskvos pasitarimo Deklaracijos, 
kurią KKP vardu buvo pasirašęs drg. 
Mao Cze-dunas, prieš politiką, reklamuo
jančią taikaus sambūvio tarp valstybių, 
turinčių skirtingą visuomeninę santvar
ką, prieš galimybę užkirsti kelią pasau
liniam karui dabartinėje epochoje, prieš 
tai, kad būtų naudojamas tiek taikus, 
tiek ir netaikus socialistinių revoliucijų 
vystymosi kelias. Savo pažiūras KKP 
vadovai pradėjo primesti visoms broliš
kosioms partijoms. 1960 metų birželio 
mėnesį Pasaulinės tarybos sesijoje, kuri 
vyko Pekine, Kinijos vadovai be broliš
kųjų partijų vadovybių žinios surengė 
tada buvusių Pekine eilės partijų atsto
vų pasitarimą ir ėmė atvirai kritikuoti 
TSKP ir kitu marksistiniu - lenininiuv c

partijų poziciją, 1957 metais Maskvos 
pasitarimo priimtą Deklaraciją. Be to, 
draugai kinai savo nesutarimus su TSKP 
ir kitomis broliškosiomis partijomis pa
skelbė atviroje nepartinės organizacijos 
tribūnoje. £

Tokie KKP vadovybės žingsniai sukėlė 
didelį broliškųjų partijų susirūpinimą. 
Atsižvelgiant į tai, komunistų partijų 
Bukarešto pasitarime 1960 metais buvo 
mėginta apsvarstyti su KKP vadovais 
kilusius nesutarimus. 50 komunistu ir 
darbininkų partijų atstovai draugiškai 
kritikavo Kinijos vadovų pažiūras bei 
veiksmus ir ragino juos grįžti į vieny
bės bei bendradarbiavimo su tarptauti
niu komunistiniu judėjimu kelią sutin
kamai su Maskvos Deklaracijos princi
pais. Deja, KKP vadovybė
draugiškos pagalbos, toliau vykdė savo 
klaidingą kursą ir gilino savo nesutari
mus su broliškosiomis partijomis.

Stengdamasis neleisti įvykiams vysty
tis tokia kryptimi, TSKP CK pasiūlė su
rengtu derybas su Kinijos Kompartijos 
Centro Komitetu. Šios derybos įvyko 
1960 metų rugsėjo mėnesį Maskvoje. Ta
čiau ir tada nepavyko įveikti kilusių 
nesutarimų, nes KKP delegacija atkak
liai nenorėjo klausyti broliškosios par
tijos nuomonės. 1960 metų lapkričio mė
nesį įvykusiame 81 komunistų ir darbi
ninkų partijos atstovų Pasitarime ab
soliuti broliškųjų partijų dauguma at
metė klaidingas KKP vadovybės pažiū
ras ir koncepcijas. Kinijos delegacija 
šiame Pasitarime atkakliai gynė savo 
atskiras pažiūras, ir tik tada, kai išryš
kėjo jos visiško izoliavimosi grėsmė, ji 
pasirašė Pareiškimą.

Dabar visiškai aišku, kad, pasirašyda
mi 1960 metų Pareiškimą, KKP vadovai 
tik manevravo. Netrukus po Pasitari
mo jie vėl ėmė propaguoti savo kursą, 
garsintuvu naudodami Albanijos darbo 
partijos vadovybę. Už mūsų partijos nu
garos jie išplėtė kampaniją prieš TSKP 
CK ir Tarybų Sąjungos vyriausybę.

1961 metų spalio mėnesį TSKP CK vėl 
pamėgino normalizuoti santykius su 
KKP. Draugai N. Chruščiovas, F. 
lovas, A. Mikojanas kalbėjosi su 
gaiš Čžou En-lajumi, Pyn Č£eniu 
tais vadovaujančiais darbuotojais, 
kusiais į TSKP XXII suvažiavimą.
Chruščiovas išsamiai išdėstė Kinijos de
legacijai TSKP CK poziciją principiniais 
klausimais, svarstytais XXII suvažiavi
me, pabrėžė, kad mes nuolat stengiamės 
stiprinti draugystę ir bendradarbiavi
mą su Kinijos Komunistų partija.

Savo 1962 metų vasario 22 d. ir gegu- 
(Tąsa 4-tam pusi.)
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Tarybų Sąjungos KP CK pareiškimas del 
ginčų su Kinijos komunistais

» • • r

(Tąsa iš 3-čio pusi:)
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žės 31 d. laiškuose TSKP CK atkreipė 
KKP CK dėmesį į tuos pavojingus mū
sų bendram reikalui padarinius, t ; kurie 
gali atsirasti, susilpnėjus komunistinio 
judėjimo susitelkimui.? Mes:tada,(drau
gams kinams siūlėmeMmtis'žygių,.'kurie 
neleistų imperialistams savo interesais 
panaudoti sunkumų, kilusių Tarybų Są
jungos ir Kinijos savitarpio santykiuo
se. TSKP CK taip pat siūlė imtis veiks
mingesnių priemonių tokiais klausi
mais, kaip keitimasis vidaus politikos in
formacija, suderinimas broliškųjų par
tijų pozicijų tarptautinėse demokratinė
se organizacijose ir kitose srityse.

Tačiau Pekinas neatsiliepė į šiuos laiš
kus ir kitus praktinius žygius, kuriais 
buvo siekiama gerinti santykius su KKP 
ir KLR visomis linijomis.

Praėjusių metų rudenį, prieš išvyks
tant iš Maskvos buvusiam KLR ambasa
doriui Tarybų Sąjungoje drg. Liu Siao, 
TSKP CK Prezidiumas su juo ilgai kal
bėjosi. Šio pokalbio metu CK Prezidiu
mo nariai dar kartą ėmėsi iniciatyvos, 
stengdamiesi stiprinti Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos draugystę. Drg. N. Chruščio
vas prašė drg. Liu Siao perduoti drg. 
Mao Cze-dunui mūsų pasiūlymą: “At
mesti visus ginčus ir nesutarimus, ne
ieškoti, kas teisus—kas kaltas, nesiraus
ti praeityje, o pradėti mūsų santykius 
nuo švaraus puslapio.’' Į šį nuoširdų 
kreipimąsi mes negavome net jokio at
sakymo.

Didindami savo ideologinius -nesutari
mus su broliškosiomis partijomis, KKP 
vadovai pradėjo perkelti juos į valstybių 
savitarpio santykius. Kinijos organai 
ėmė siaurinti ekonominius ir prekybi
nius KLR ryšius su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis šalimis. KLR Vy
riausybės iniciatyva Kinijos prekyba su 
Tarybų Sąjunga per pastaruosius trejus 
metus buvo sumažinta beveik tris kar
tus; komplektinių įrengimų tiekimai su
mažėjo 40 kartų. Šitaip prekybos ir tie
kimų apimtis sumažėjo Kinijos vadovų 
iniciatyva. Mes 'apgailestaujame, kad 
KLR vadovybė stojo į tokį kelią. Mes 
manėme ir dabar tebemanome, kad rei
kia ir toliau plėsti Tarybų Sąjungos-Ki- 
nijos ryšius, vystyti bendradarbiavimą. 
Tai būtų savitarpiškai naudinga abiem 
šalims, ir visų pirma Liaudies Kinijai, 
kuri iš Tarybų Sąjungos ir kitų socialis
tinių šalių gavo didelę pagalbą. Tarybų 
Sąjunga vystė plačius ryšius su Kinija 
anksčiau, ji ir šiandien nori juos plėsti, 
o ne siaurinti. Atrodytų, KKP vadovy
bė turėtų pirmiausia rūpintis plėsti eko
nominius ryšius su socialistinėmis šali
mis. Tačiau jį ėmė veikti priešinga 
kryptimi, nepaisydama, tos žalos, kurią 
tokie veiksmai daro Kinijos Liaudies 
Respublikos ekonomikai.

Kinijos vadovai nepasakė savo liau
džiai tiesos, dėl kieno kaltės susiaurėjo 
tokie ryšiai. Tarp Kinijos komunistų ir 
net tarp gyventojų buvo pradėta plati 
propaganda, kuria siekiama diskredituo
ti TSKP užsienio ir vidaus politiką, 
kurstyti antitarybines nuotaikas.

TSKP CK atkreipė draugų kinų dė
mesį į šiuos neteisingus veiksmus. Mes 
sakėme draugams kinams, kad negalima, 
kylant ginčams ir nesutarimams skatin
ti liaudį čia girti, čia keikti vieną ar ki
tą partiją. Kiekvienam komunistui aiš
ku, kad nesutarimai tarp broliškųjų par
tijų—tai ne daugiau kaip laikinas epizo
das, kai tuo tarpu santykiai tarp socia
listinių šalių tautų dabar formuojami 
visiems amžiams.

Tačiau Kinijos vadovai kaskart nu
leisdavo negirdomis draugiškus TSKP 
įspėjimus ir toliau aštrindavo Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos santykius.

Nuo 1961 metų pabaigos Kinijos atsto
vai tarptautinėse demokratinėse organi
zacijose ėmė atvirai primetinėti savo 
klaidingas pažiūras. 1961 metų gruo
džio mėnesį Pasaulinės taikos tarybos 
Stokholmo sesijoje Kinijos delegacija 
stojo prieš tai, kad būtų sušauktas Pa
saulinis kongresas už taiką ir nusigink
lavimą. 1962 metais Pasaulinės profsą
jungų federacijos, Pasaulinio taikos šali
ninkų judėjimo, Afrikos ir Azijos soli
darumo judėjimo, Pasaulinės demokrati
nio jaunimo federacijos, Pasaulinės de
mokratinės moterų federacijos ir dauge
lio kitų organizacijų veiklai kilo grėsmė 
dėl skaldytojiškų Kinijos atstovų veiks
mų. Jie stojo prieš tai, kad socialistinių

Europos šalių solidarumo su Afrikos ir 
Azijos šalimis komitetų atstovai daly
vautų Azijos ir Afrikos šalių tatit’ų so
lidarumo III konferencijoje Mošyję. Ki
nijos delegacijos vadovas pareiškė Tary
bų Sąjungos atstovams; kąd “Uitiesiems 
čia nėra kas veikti.” Žurnalistų konfe
rencijoje Džakartoje Kinijos atstovai 
stengėsi, kad tarybiniai žurnalistai ne
būtų į ją įleisti kaip lygiateisiai daly
viai tuo pagrindu, jog Taryba Sąjunga... 
nesanti Azijos šalis.

Keista ir nuostabu, kad draugai ki
nai apkaltino skaldytojiška veikla ir klai
dinga politine linija didžiąją daugumą 
neseniai įvykusio Pasaulinio moterų 
kongreso tuo metu, kai, priimant krei
pimąsi į visų žemynų moteris, iš 110 
Kongrese atstovaujamų šalių prieš bal
davo tik dviejų šalių—Kinijos ir Albani
jos—atstovės. štai jau iš tikrųjų visa 
daugiamilijoninė laisvę mylinčių moterų 
armija žengia ne į koją, o tik dvi žy
giuoja teisingai, laikosi rikiuotės.

Tokia trumpa Kinijos vadovybės ne
sutarimų su TSKP ir kitomis broliškomis 
partijomis istorija. Ji rodo, kad KKP 
vadovai priešpastato savo atskirą lini
ją bendram komunistinio judėjimo kur
sui, stengiasi primesti jam savo diktatū
rą, savo giliai klaidingas pažiūras į pa
grindines dabarties problemas.

n
Kokia yra KKP, iš venos pusės, ir TSKP, 

tarptautinio judėjimo—iš antros—nesutari
mų esmė ? Toks klausimas, be abejo, kyla 
kiekvienam, kas susipažins su KKP CK bir
želio 14 d. laišku.

Daugelis šio laiško teiginių iš pirmo 
žvilgsnio gali sukelti nuostabą: o su kuo iš 
tiesų ginčijasi draugai kinai? Argi yra ko
munistų, kurie prieštarauja, pavyzdžiui, so
cialistinei revoliucijai arba nelaiko savo par
eiga kovoti prieš imperializmą, remtį nacio
nalinio išsivadavimo judėjimą? Kodėl KKP 
vadovybė taip įkyriai kelia tokius teiginius?

Gali kilti ir toks klausimas: kodėl gi ne
galimą sutikti su draugų kinų pozicijomis, 
išdėstytomis jų laiške daugeliu svarbių prob
lemų ? Paimkime kad ir tokią esminę prob
lemą, kaip karas ir taika. Savo laiške KKP 
CK kalba apie taiką ir taikų sambūvį.

Reikalo esmė ta, kad, pradėję žygį ’prieš 
marksistinių-lenininių partijų nubstatąs pa
grindinėmis dabarties problemomis, draugai 
kinai visų pirma primeta Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijai ir kitoms marksistinėms- 
lenininėms partijoms tokias pažiūras, kurių 
jos niekada nereiškė, kurios joms svetimos; 
antra vertus, jie stengiasi, žodžiais pripažin
dami iš komunistinio judėjimo dokumentų 
paimtas formulas ir nuostatas, pridengti 
savo klaidingas pažiūras ir neteisingas po
zicijas. Atvirai stotį prieš tautų kovą už 
taiką, taikų sambūvį tarp valstybių, turinčių 
skirtingą socialinę santvarką, prieš nusigink- 
lavinmą ir .t .t reikštų demaskuoti savo po
zicijas viso pasaulio komunistų ir taikingųjų 
tautų akyse ir atstumti jas nuo savęs. To
dėl, kuo toliau vystoma polemika, kuo la
biau ryškėja KKP vadovybės pozicijos silp
numas, tuo uoliau ji griebiasi tokios mas
kuotės. Jeigu neatsižvelgtume į tokį drau
gų kinų metodą, tai iš šalies gali net atrody
ti, kad ginčas įgavo scholastinį pobūdį, kad 
kalbama, esą, apie atskiras formuluotes, to
limas nuo gyvenimo problemų.

O iš tikrųjų ginčo centre yra klausimai, 
kurie liečia gyvybinius tautų interesus,

Tie klausimai del taikos ir karo, del pa
saulines socialistinės sistemos vaidmens ir 
vyątymosi, tai klausimai dėl kovos prieš 
“asmenybes kulto’1 ideologiją ir praktiką, 
tai klausimai dėl pasaulinio darbininkų ju
dėjimo ir nacionalinio ilsi vadavimo kovos 
strategijos ir taktikos.

šiuos klausimus iškėlė pats gyvenimas, 
didelės permainos socialistinėse, šalyse, visa
me pasaulyje, pasikeitęs pastaraisiais metais 
jėgų savitarpio santykis tarp socializmo ir 
imperializmo, naujos galimybės mūsą judėji
mui. Komunistinis judėjimas tyrėjo atsa
kyti ir atsakė į juos, paruošęs generalinę li
niją, atsižvelgdamas į dabartinio pasaulinio 
vystymosi etapo sąlygas ir reikalavimus.

Vieninga komuniste partijų nuomone, di
džiulį vaidmenį šiuo požiūriu suavidino 
TSKP XX suvažiavimas, kuris atvėrė naują 
viso komunistinio judėjimo vystymosi etapą. 
Toks vertinimas buvo įrašytas 1957. mėtų 
Deklaracijoje ir I960 metų Pareiškipįę— 
kolektyviai paruoštuose kompartijų doku
mentuose, kuriuose? suformuluotas bendras 
politinis komunistinio judėjimo kursas da
bartinėje epochoje.

Tačiau. KKP vadovai dabar jam priešpa
statė naują kursą, jų pozicijos vis labiau 
skiriasi nuo bendrosios komunistinio judėji
mo linijos pagrindiniais klausimais. '

Tatai visų pirma reikia pasakyti karo ir 
taikos klausimu. ' v

Vertinant karo ir taikos problemas,

..........
sprendžiant jas, negali būti jokių neaišku
mų ir negalima nieko nutylėti,—juk kalba
ma apie rtaute-iikiWr-apie-visos žmonijos 
ateitį.

TSKP CK laiko savo pareiga kuo atvi
riausiai pasakoti partijai - liaudžiai, kąd 
karo ir taikoj klaušimąis KW Fvadovybei 
kilo esminių principų nesutąrimą su mumis, 
su pašaOHniu komunistiniu judėjimu.; jų 
esmė ta, kad priešingai žiūrima i tokias n^ 
paprastai , svarbias problemas, kaip galimy
bė užkirsti kelią pasauliniam termobran
duoliniam karui, kaip taikus sambūvis tarp 
valstybių, turinčių skirtingą socialinę san
tvarką, savitarpio ryšys tarp kovos už tai
ką ir pasaulinio revoliucinio judėjimo vys
tymosi-

Mūsų partija XX ir XXII suvažiavimu nu
tarimuose, pasaulinis komunistinis judėjimas 
Deklaracijoje jr Pareiškime iškėlė komu
nistams pirmaeilj uždavinį — kovoti už tai
ką, užkirsti kelią pasaulinei termobranduo
linei katastrofai. Mes realiai vertiname jė
gų savitarpio santykį pasaulyje ir iš to da
rome išvadą, kad, nors imperializmo pri
gimtis ir nepasikeitė, nors karo kilimo pa
vojus nepašalintas, dabarties sąlygomis tai
kos jėgos, kurių pagrindinė tvirtovė yra ga
lingoji socialistinių valstybių sandrauga, ga
li vieningomis pastangomis Užkirsti kelią 
naujam pasauliniam karui.

Mes taip pat blaiviai vertiname tą faktą, 
kad iš esmės kokybiškai pasikeitė kariavi
mo priemonės ir, vadinasi, jo galimi pada
riniai. Mūsų amžiaus viduryje sukurtas 
raketinis-branduolinis ginklas pakeitė anks
tesnį, .karo supratimą, šis ginklas turi ne
regėtą griaunančią jėgą. Užtenka pasakyti, 
kad tik vienos galingos termobranduolinės 
bombos sprogimas viršija visuose ankstes
niuose karuose, taip pat pirmajame įr ant
rajame pasauliniuose karuose, panaudotų 
visų kovos priemonių sprogimo jėgą. O to
kių bombų sukaupta daug tūkstančių!

Ar komunistai turi teisę ignoruoti šį pa
vojų? Ar privalome męs liaudžiai sakyti vi
są tiesą apie termobranduolinio karo padari
nius? Mes manome,-—be abejo, privalome, 
Tatai negali “paralyžiuoti” masių, kaip tei
gia draugai kinai. Priešingai, tiesa apie 
dabartinį karą mobilizuos masių valią ir 
energiją kovai už taiką, prieš imperializ
mą—karo pavojaus šaltinį.

Istorinis komunistų uždavinys—’Organizuo
ti tautų kovą prieš pasaulinį termobranduo
linį karą ir jai vadovauti.

Užkirsti kelią naujam pasauliniam karui 
*— visiškai, realus ir įvykdomas, uždavinys, 
Mūsų partijos XX-.suvažiavimas padarė nę, 
P a prastai reikšmingą išvadą, jog mūsų lai
kais karas tarp valstybių nėra fatališkai ne- 
įšvehgiamas. ši išvada—ne gerų paskatų 
vaisius. Ji padaryta, realistiškai, griežtai 
moksliškai išanalizavus klasinių jėgų savi
tarpio santykį pasaulio arenoje; ji remiasi 
milžiniška pasaulio socializmo galia. Mūsų 
pažiūroms šiuo klausimu pritaria vįsas pa
saulinis komunistinis judėjimas. “Pasauli
niam karui galima užkirsti kėlią’’; “Dar iki 
visiškos sociąlizmo pergalės žemėje, kapta- 
lizmui išlikus dalyje pasaulio, atsiras reali 
galimybė pašalinti pasaulinį karą iš visuo
menės gyvenimo,”—pabrėžiama Pareiškime.

šį pareiškimą pasirašė ir draugai kinai.
Kinų pažiūra

O kokia KKP vadovybės pozicija? Ką 
gali reikšti jos propaguojamos tezės: karo 
negalima pašalinti, kol yra imperializmas; 
taikus sambūvis—iliuzija, ji nėra generali
nis socialistinių šalių užsienio poltikos prin
cipas; kova už taiką kliudo revoliucinei ko
vai?

Šios tezės reiškia, kad draugai kinai prieš
tarauja bendram pasaulinio judėjimo kursui 
karo ir taikos klausimais. Jie netiki, jog ga
lima užkirsti kelią naujam pasauliniam ka
rui, nepakankamai vertina tąįkos ir socializ
mo jėgas ir pervertina imperializmo jėgas, 
faktiškai ignoruoja galimybę sutelkti liau
dies mases kovai prieš karo pavojų.

Vadinasi, draugai kinai: netikį, kad so
cialistinių šąlįų tautos, tarptautinė darbi
ninkų klasė, visos demokratinėš ir taikingo
sios jėg,os sugeba sužlugdyti Wo iniciato
rių planus jr iškovoti taiką'mūsų įr būsimo- 
ąfęms kartoms. Ką slepia skambūs - draugų 
kinų revoliuciniai žodžiai ? N^lkįjįųrią dąr- 
bininkb klasės jėga, jos revoŲU^įnįais suge
bėjimais, netikėjimą tiek taikaus sambūvio 
galimybe, tiek ir.proletariato pęrgale klasių 
ketoje.. Kovai prieš kam telktąsį,, visos tąi- 
kinjfūšios jė^ds. ^avo kibinę sudėtimi ir 
savo klašiniais< interesais,j« šklytingos. Ta
čiaujas gali suvienyti kova už - taiką, prieš 
karą, nes atominė bomba, nesilaiko klasinio 
principo, — ji., nąįjtinn patenka
į jos griauhąnčio vejkimo, sferą.

Stoti, į draugų kinų siūlomą keUąr^ręiškia 
atstųiųti; liaudies mases nuokoJnunistinių 
partijų, kurios iškovojo. tautų simpatijas sa
vo atkaklia ir narsia kovą už taiką.

Plačiųjų masių sąmonėje soęlalizmas ir 
taika dabar neatskiriami! . >

Draugai kinai aiškiai nepakankamai ver
tina visą termobranduolinio ' karo , pąyhjų. 
“Atominė bomba-r-tai popierinis tigras,” "ji 
“visiškai nobąi^/’-^tejįgia jie, /Svarbiausia, 
girdi, — greičiau padaryti galą imperializ
mui,. o kokiu. būdu, kokių aukų tatai pa

reikalaus — klausimas antraeilis. Kam, 
leistina paklausti, antraeilis? šimtams mi
lijonų žmonių, kurią pasmerkti žūti, jeigu 
kils termobranduolinis karas? Valstybėms, 
kurios bus nušluotos nuo žemės paviršiaus 
jau pirmosiomis tokio karo valandomis?

Niekas, taip pat ir didelės valstybės, ne
turi teisės žaisti' milijonų žmonių likimu. 
Smerktini tie, kurie nenori stengtis, kad pa
saulinis karas būtų pašalintas iš tautų gy
venimo, kad būtų užkirstas kelias masi
nėms žmonių žudynėms ir neleista griauti 
žmonių cįvilizacijoą vertybių,

KKP CK birželio 14 d- laiške daug kal
bama apie “neišvengiamas aukas” tariamai 
revoliucijos vardan. Kai kurie atsakingi 
Kinijos vadovai taip pat yra pareiškę apie 
galimybę paaukoti kare šimtus milijonų 
žmonių. “Nugalėjusios tautos, — teigiama 
KKP CK aprobuotame rinkinyje “Tegyvuo
ja leninizmas!,”—nepaprastai sparčiais tem
pais sukurs žlugusio imperializmo griuvė
siuose tūkstantį kartų aukštesne civilizaci
ją, negu ta, kuri buvo sukurta kapitalizmo 
santvarkos sąlygomis, sukurs savo tikrai pui
kią ateitį.”

Leistina paklausti draugus kinus, ar jie 
įsisąmonina, kokius “griuvėsius” paliktų po 
savęs pasaulinis raketinis-branduolinis ka
ras ? 1

TSKP CK — ir mes esame įsitikinę, kad 
mus šiuo klausimu vieningai remia visa mū
sų partija, visa tarybinė liaudis—negali pri
tarti Kinijos vadovybės pažiūroms apie tai, 
kaip sukurti “tūkstantį kartų aukštesnę ci
vilizaciją” ant šimtų milijonų žmonių la
vonų. Tokios pažiūros iš esmės prieštarauja 
marksizmo-leninizmo idėjoms.

Leistina paklausti draugus kinus: kokią 
priemonę jie siūlo imperializmui sunaikinti?

Mes esame už imperializmo ir kapitaliz
mo sunaikinimą. Mes ne tik tikime, kad 
kapitalizmas neišvengiamai žlugs, bet ir 
viską darome, kad tai įvyktų klasių kovoje 
ir kaip galima greičiau. Kas turi spręsti šį 
istorinį klausimą? Visų pirma darbininkų 
klasė, vadovaujama savo avangardo—mark- 
sistines-leninistinės partijos, kiekvienos ša
lies darbo liaudis.

Istorinio klausimo sprendimas
Draugai kinai siūlo kitką. Jie tiesiog sa

ko: “žuvusio kapitalizmo griuvėsiuose,” 
kitais žodžiais, sukėlus karą, “bus sukurta 
puiki ateitis.” Jeigu ryšimės tokiam būdui, 
tada iš tikrųjų visiškai beverčiai yra taikaus 
sambūvio principai, kova už tvirtą taiką. 
Mes negalime stoti į i tokį avantiūristinį ke
lią: jis prieštarauja marksizmo-leninizmo 
esmei, t • - . ; . (

Visi žino, kad dabarties sąlygomis pašau-' 
linis karas bus termobranduolinis. Imperia
listai niekada nepanorės savanoriškai pasi
traukti iš scenos, savanoriškai gulti į kars
tą, nepanaudoję labiausiai kraštutinių savo 
turimų priemonių.

Matyti, tie žmonės, kurie termobranduo
linį ginklą vadina “popieriniu tigru,” pakan
kamai nesupranta, kokią griaunančią jėgą 
turi šis ginklas.

Mes blaiviai atsižvelgiame į tai. Mes pa
tys darome termobranduolinį ginklą ir pa
sigaminome jo pakankamai. Mes gerai ži
nome jo griaunančią jėgą. Ir jeigu impe
rializmas sukels prieš mus karą, mums ran- 

Baltimore, Md. _•*
Iš LLD 25 kp. veikimo
Norisi padaryti trumpą 

peržvalgą mūsų LLD 25 
kuopos vėlesnio veikimo. 
Per visą kuopos gyvavimo 
laikotarpį mūsų veikimas 
buvo garbingas ir paliko 
gerų vaisių.

Gabūs veikėjai suplanuo
davo ir ruošdavo parengi
mus, kurie duodavo finan
sinės ir dvasinės naudos. 
Publikos mes sutraukdavo
me daug, kaip į biznio, taip 
ir į apšvietos parengimus. 
Ruošdavome piknikus, ba-¥ 
liūs, koncertus, vaidindavo^ 
me teatralius veikalus, ren? 
gėme prakalbas ir kitokius 
apšvietos parengimus. Visi 
jie gerai pavykdavo.

Turėjome ir turime ga
bių literatūros platintojų. 
Jie visuomet aprūpindavo 
publiką literatūra. Gi Lie
tuvių Literatūros Draugija 
išleido labai daug naudin
gų knygų istorijos, politi
kos, ekonomikos, mokslo ir 
sveikatos klausimais. Kas 
skaitė tą literatūrą, tas pa
žengė toli pirmyn.

Paimkime, kad ir sveika
tos reikalus: mūsų žmonės 
skaitė tas knygas, stengėsi 
prisilaikyti nurodymų, tai 
ilgesniam amžiui išsaugojo 
savo sveikatą—yra ir dabar 
energingesni, gyvesni, ne
pasiduoda metų amžiui, nei 
nemano greitai pasenti.

Prieš du, tris metus mes 
buvome susirū p i n ę, kad 
mažėja buvusių veikėjų 
skaičius. Bet tas buvo ne
galėta. Garbė tiems drau
gams ir draugėms, kuwe 
sugebėjo prie mūsų priar
tinti ir pritraukti jaunimą. 
Dabar mes jau turime jau
nųjų spėkip Parengimų sri
tyje mes. stovime gefai. 
Viena jauną draugė, pilna 
energijos, vadovauja mūsų 
veikimui. Parengimuose, 
beveik visi darbininkai yra 
iš jaunesnės kartos—čia gi
musieji i? gimusios. Štai 
kur yra didelis mūsų laimė
jimas.

Kas dėl “Laisvės” piknikų, 
tai tenka pasakyti, kad 
mums didelės pagalbos ir 
daug energijos priduoda 
Philadelphijos draugai, ku
rie nuolatos atvyksta auto
busu.

ką nęsudrebės, naudojant šį grėsmingą 
ginklą prieš agresorių. Tačiau pirmieji, 
jeigu mūsų neužpuls, mes šio ginklo nenau
dosime.

Marksistai-leniniečiai stengiasi užtikrinti 
tvirtą taiką, ne maldaudami jos iš imperia
lizmo, o telkdami revoliucines marksistines- 
leninines partijas, telkdami visų šalių dar
bininkų klasę, telkdami tautas, kovojan
čias už savo laisvę ir nacionalinę nepriklau
somybę, remdamiesi ekonomine ir gynybine 
socialistinių valstybių galia.

Norėtume paklausti draugus kinus, kurie 
siūlo įkurti puikią ateitį termobranduolinia
me kare žlugusio senojo pasaulio griuvė
siuose : ar tarėsi jie šiuo klausimu su darbi
ninkų klase tose šalyse, kur viešpatauja im
perializmas? Kapitalistinių šalių darbinin
kų klasė tikriausiai jiems atsakytų: argi 
mes jus prašome, kad jūs sukeltumėte ka
rą ir, likviduodami imperialistus, sunaikin
tume mūsų šalis? Juk monopolistų, impe
rialistų Y1'3- palyginti nedidelė saujelė, o pa
grindiniai kapitalistinių šalių gyventojai — 
tai darbininkų klasė, darbo valstietja, dar
bo inteligentija. Atominė bomba neskiria, 
kur imperialistas, o kur darbo žmogus —■ ji 
smogia į teritorijas, todėl kartu su vienu 
monopolistu būtų sunaikinti milijonai dar
bininkų. Darbininkų klasė, darbo žmonės 
pąkląus tokius “revoliucionierius”: kokią 
jūs turite teisę už mus spręsti mūsų gyvavi
mo ir mūsų klasinės kovos klausimus — mes 
taip pat už socializmą, tačiau norime jį iš
kovoti klasinėje kovoje, o ne sukeltu pasau
liam karų,

Taip traktuojamas draugų kinų klausi
mas gali sukelti pagrįstą įtarimą, kad tai 
jau ne klasinė pažiūra į kovą už kapitaliz
mų sunaikinimą, o kažkokie visiškai kiti 
tikslai. Jeigu senojo pasaulio griuvėsiai pa
laidos ir išnaudotojus, ir išnauduojamuo- 
sius, kas gi kurs “puikią ateitį”?

I ... • (Bus daugiau) t >. *

Bet mūsų parengimai ne
sibaigia tik vienu “Laisvės” 
pikniku. Ir pereitaisiais me
tais mes dar turėjome po jo 
tris mažesnius piknikus-iš- 
važiavimus pas savus draz»* 
gus jų gražiame sodelyje.'

Vieną parengimą turėji
me pagarbai Motinos die
nos. Kitą parengimą turė
jome, kur veltui viskas bu
vo “Laisvės” pikniko darbi
ninkams, tai yra, Įvertini
mui jų sunkaus darbo. Gi 
trečią turėjome užbaigimui 
vasaros sezono parengimų, 
rugpiūčio 18 dieną, kuris 
buvo vienas iš pasėkmin- 
giausių. Visi ir visos gra
žiai, linksmai, dainuodami 
dainas praleido visą dieną 
gerame ūpe.

Mūsų parengimai nepra
eina, kad juose nebūtų pla
tinama literatūra, o ypatin
gai iš Lietuvos. Didelė gar
bė litaretūros platintojams.

Mes turime gerą skaičių 
pritarėjų - rėmėjų. Jų atsi
lankymai į parengimus tei
kia didelę pagalbą. Prašy
čiau, kad jie savo simpati
jas pakeistų ir stotų į or
ganizaciją. Lietuvių Litera
tūros Draugija, tai yra mū
sų kultūros ir apšvietę 
organizacija, kuri tiek 
daug jau pasitarnavo ir te
betarnauja lietuviams kul
tūros srityje.

Tas Pats
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BOSTON, MASS
Apie kai ką

, Rugpjūčio 18 d. vykusiam 
piknikui Olympia parke, 
Worcestery, oras pasitaikė 
labai geras. Į parkų suva
žiavo - suėjo apie 500 žmo
nių. Gražus oras nebūtų 
sutraukęs tiek žmonių į šį 
spaudos naudai piknikų, 
jeigu nebūtų buvę skelbta, 
kad Ieva Mizarienė kalbės. 
Nors mes įvertiname dar
bininkiškų spaudų, tačiau 
mylime girdėti gyvu žodžiu 
apie pasaulio įvykius pasa

la kojimų. O Ieva jau dauge
liui žinoma kaip gera ora

torė, tai malonu buvo pasi
klausyti.

Nors į mūsų publikų pa
žiūrėjus atrodo, kad jau 
per vėlu jų barti, bet šį 
sykį neiškentęs porų balsiai 
kalbančių grupelių svetai
nėje prakalbų metu ba
riau. Tai yra gėda, kad no
rintieji asmeniškas diskusi
jas varyti negali iš svetai
nės į parkų išėję šūkauti... 
Gaila, kad tokias puikias 
Mizarienės ir Andrulio pra
kalbas nebuvo galima ra
miai išklausyti.

Tai buvo dar vienas šių 
metų puikus progresyvių 
suvažiavimas. Tikiu, kad iš 
tos pramogos bus ir finan
sinio pelno. Dabar jau 
kraustysimos į svetaines.

Amerikoj, galima 
kad mūsų pus- 
savaitraštis 1 abai 

“bealsuoja”. Kai- 
s a k ė, kad “Ke- 
trimis - penkiomis 

“par- 
J. .Januš-

Kalbant apie lietuviškų 
spaudų 
sakyti, 
brolių

A sunkiai 
kmynas 
leivis”
dienomis pavėluotai 
šlubuoja”. Mat, 
kiui mirus, nebėra kas jį 
tvarko, kas darbų atlieka... 
Naujieji lietuviai, ponais 
Lietuvoje buvę, tik pinigų 
jie nori, .o ne darbo.

Kadangi monteliškiai ne
beturi Tautiško parko, į ku-

rį dažnai vykdavome, tai 
dabar tankiau į Romuvos 
parkų patraukiame kad ir 
ne toks gražus, kad ir ne 
darbi ninku “valdomas”. 
Buvau Bostono legionierių 
rengtame piknike. Sutikau 
labai seniai bematytus pa
žįstamus, buvusius karštus 
.Lietuvos patrijotus. (bent 
jau jie patys save taip va
dindavo) . Nūs te bau, kai 
trijų vaikų tėvai pasidi
džiuodami prisipažino, kad 
jų paaugliai nemoka lietu
viškai kalbėti. Kur gi dingo 
patrijotizmas?!

Buvau ir Minkų Romuva 
parke rengtame piknike. 
Lietuviškos radijo progra
mos vedėjai turi gerų įtek
mę lietuviuose. Nors jiedu 
čia gimę ir augę, tačiau jie 
.daugiau lietuvybę palaiko, 
negu daugelis iš Lietuvos 
atvykusių rėksnių.

Steponas Minkus per sa
vo radio programų dažnai 
kalba prieš Tarybų Lietu
vos santvarkų.,. Atrodo, 
kad poniškų dipukų plepalų 
prieš L.T.S.R. prisiklausęs, 
savaip per radijų atpasa
koja. .Sakau, “poniškų dipu
kų” dėlto, nes ir iš jų yra 
darbininkų, kurie jau ma
žiau gimtinę bešmeižia.

Patartina Valentinai ir 
Steponui Minkams nuvykti 
į T. Lietuvų, savo akimis 
pamatyti. Tuomet parvykę 
žinotumėte apie kų kalbate.

Anų dienų “Laisvėje’’ bu
vo skelbta, kad Amer. Liet. 
Pil. Klubo So. Bostone bus 
susirinkimas sekmadienį, 
rugsėjo 1-mų dienų. Kadan
gi montelliškiai rengia ge
gužinę Romuvos parke tų 
dienų, mes ten norime daly
vauti, tai klubo Susirinki
mų nukeliame į rugsėjo 
(Sept.) 8-ų, 3-čių valandų 
po pietų.

ST. PETERSBURG, FLA
Netekome gero draugo
Mūs draugus senuolius 

skina -mirtis. Clearwater 
mieste keliolikų metų gyve
nęs Jurgis Stasiulis po ilgos, 
ir sunkios ligos mirė. Pali
ko žmonų ir šeimų, taipgi 
visą eilę draugų.

Jurgis bandė savo sveika
tų pataisyti net operacijos 

< būdu, tačiau sveikata nesi- 
taisė. Tada jiedu su žmona 

^nusprendė uždaryti savo 
namukų ir išvažiavo į New 
Jersey valstijų pas savuo
sius su ta minčia, gal ten 
rasis daktaras, kuris pagel
bės atsigauti iš sunkios Ii-- 
gos. Bet nei ten nuvykus 
jam pagalbos daktarai ne-! 
surado, jo gyvybe ten ir li
ko pakirsta.

J. Stasiulis buvo St. Pe- 
tersburgp LLD 45 kuopos 
narys, jiedu su žmona nie
kuomet neapleisdavo susi
rinkimų, nei parengimų, 
nors ne visai arti gyveno 
nuo šio miesto.

Būtų malonu, kad kurie' 
geriau .žino apie Stasiulįo 
praeities darbuotę pažan
giam judėjime, kad parašy
tų plačiau. Gaila gero drau
go.
* Kuopa ir pavieniai drau
gai, draugės .sumanė iš
reikšti per spaudų simpati
jų draugei Stasiulienei ir 
šeimai, netekusiems vyro ir 

^tėvo.

spaudų pasidalins su skai
tytojais, kokie įspūdžiai jų 
labiausiai domino Pennsyl- 
vanijos valstijoje.

Vic ir Eva Valley ruošia
si, jei kas nesukliudys, rug
sėjo mėn. patraukti į Con
necticut valstijų sutvarky
ti ten likusius gyvenimo 
reikalus. O rugsėjo 22 d. su
sitiks draugus, draug e s 
pietus laikant po medžiu 
pas daktarų J. Stanislovai- 
tį Waterbury, Conn. Po to, 
pasidairę, grįš atgal į St. 
Petersburgų.

Pasigendame pare n g i- 
muose draugų Rūbų ir Re- 
pekų. Girdėjom, išvykę į 
seniau gyventas vietoves 
pasimatyt su senais drau
gužiais.

Nemažai lietuvių žiemos: 
metu atvyksta praleisti lai-’ 
kų be šalčio. Daug naujai 
pribuvėlių nęapsipažinę su 
miestu susiduria su keblu
mais. Tad LLD 45 kuopa 
yra nuskyrus komisijų, ku
ri suteiks reikalingas infor
macijas. Kartų buvo sumi
nėti kai kurie komisijos na
riai, bet ne visi, tai dar pa
kartosime vardus ir jos na
rių adresus:

J. Davidonis, 2227—34th 
Avė. No., St. Petersburgl3, 
Fla.. Phone 524-4266.

J. Greblik, 3031 —50th 
St. So., St. Petersburg 7, 
Fla. Phone 341-8792.

A. Vėgela (Vegel)., 624— 
3rd Ave Sov St. Petersbug 
1, Fla. Phone 827- 6273.

Vietos draugai ar drau
gės prašomi šiltai kooper,

r Vietos “Laisvės” kores- 
pondentė .Natalia, energin
ga ’ darbuotoja LLD kuopo
je; gi^žo iŠ ilgos -atostogosJ 
Veikiausiai ji. pati per ruoti su- komisija. Kurie

Montreal Canada
Studentai reikalauja 

didesnės pagalbos
Kvebeko provinces Bb. 

versi te tų studentaibperi sa-> 
vo organizacijas/ irs ūd a r e 
bendrų ko m i»t e tų, kuris' 
įpareigotas siekti iš provim 
cinės valdžios pagalbos ap
mokėjimui jų* studijuoja
mam mokslui mokesčio pa
kėlimo. Jų .apskaičiavimu, 
visuose Kvebeko universite
tuose ir kolegijose mokosi 
nuo 75,000 iki 80,000 stu
dentų ir .bendras jų visų 
mokesčio pakėlimas sudaro 
apie $2,000,000.; .arba kai 
kuriuose fakultetuose atski
riems studentams jau ir 
taip brangus mokestis dar 
pakeltas net iki $125 per 
metus.

Studentai sako, kad jie 
pasiruošę siekti iki to, kad 
mokslas būtų visai nemoka
mas, kas duotų progos kiek
vienam jaunuoliui, biednam 
ar turtuoliui, jei jis ar ji 
turi gabumų, mokytis. Bet 
čia, ir jie patys mato, ilga 
kova. Tu o jau tinai jiė no
ri, kad dabar universitetų’ 
mokesčio pakėlimas būtų 
valdžios apmokėtas. Kol 
kas jie neplanuoja strei
kuoti, kas bus padaryta, jei 
reikalas, paskutiniame at
vejyje. Tuo tarpu jie mano 
laimėti savo reikalavimus 
derybomis.

Prailgins vedamų subvę
Miesto taryba vienbalsiai 

užtvirtino naujų pasiūlytų 
projektų, kad dabar veda
ma 10-ies mylių subvė būtų 
prailginta penkiomis mylio
mis, kas, užbaigus, sudarys 
15-os mylių subvę. Bus pra
ilginta:

1) 14,000 pėdų apačia St.
:........~ .
lens salų iki Longuėuil <(tiėš’ 
Jacques Cartier tiltu), ir 
tas aptarnaus 1967 m. pa
saulinę parodų; .

2) 7,000 pėdų po Berri 
gatve, nuo Cremazi iki 
Henri Bourassa bulvaro;.

3) 4,500 pėdų nuo planuo
tos pradžioje Craig St. ter
minus stoties pravesti iki 
CNR Central gelžkelio sto
ties ir CPR Windsor sto
ties, taipgi subvės stotį 
įrengiant Viktorijos skvere.

Visas šis subvės prailgi
nimas, apskaičiuota, kai
nuos apie $33,400,000. Bet, 
sako, kadangi susidarė san
taupų ant jau vedamų li
nijų pradžioje, todėl tikru
moje šis subvės prailginimo 
projektas tekainuos tik apie 
$19,375,000.

Mirė
Rugpiūčio 20 d. mirė Juzė 

Makauskienė (Astrauskai-’ 
te). Velionė .buvo senyvo 
amžiaus. Į Kanadą atva
žiavusi prieš pirmųjį pasau
linį karų. J.

Brockton, Mass.
Piknikas

Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
Ramoya . R.ąrkę, Lietuvių 
Tąų$$o ■ N^ino „draugovė ? 
jįr. Montell^ Dailės 
Grupė, rengia pikniką. Gros 
Art Masonu orkestras. Tu
rės namie./gaminto maisto. 
Bus įvairaus gėrimo. Pra
džia 1 vah dienų.

Ligoniai
Serga sekami lietuviai, 

kuriuos visus lankiau. Ve
ra Stoškus ligoninėje buvo 
apie tris savaites. Turėjo 
skrandžio operacijų. Džiau
giasi, kad gerai pavyko. 
Dabar gydosi namie 1 67 
Bįeridall St., Brockton. Bu
vo “Vilnies” skaitytoja, o 
vėlesniu laiku per R. Miza- 
rų užsirašė, ir “Laisvę”.

M. Walant turėjo trūkio 
operacijų. Dabar gydosi na
mie. Priklauso prie LDS 67 
kuopos ir kitų vietinių or-, 
ganizacijų. Gyvena 16 Ar
thur St., Brockton.

Pranas Kaulakis serga 
kojos negalėjimu. Randasi 
Brocktono ligoninėje, 680 
Centre St., Brockton.

Antanas Y.ankūnas turėjo 
širdies smūgį. Priklauso 
prie Šv. Roko draugijos ir 
Piliečių klubo. Linkiu vi
siem pasveikti.

George Shimaitis

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

Armstrong Rubber Co. 
sutiko darbininkams pakel
ti algas nuo dviejų ir pusės 
iki trijų frpųsės centų per 
valandų. / Darbininkai lai
mėjo be streiko.

240 \dąrbin|nkų buvo pa
skelbę streikų prieš Acme 
Wire Qo. Bet unijos vadai 
sutiko su kompanija, 
kad streikas “neteisingai” 
paskelbtas, tai darbininkai 
grįžo į darbų.

Rugpiūčio 22 d. mirė 
Thelma Brown - Saladonis. 
Paliko nuliūdime vyrų Juo
zų Saladonį ir kitų giminių. 
Saladoniai lankydavosi į 
pažangiečių parengi mus. 
Reiškiu Jubzui užuojautų.

LLD 32 kuopos narė B. 
Vikšrienė susirgo. Randasi 
.po .daktaro priežiūra. Kai 
pasveiks, tai vyks į Floridų 
gyventi, nes ten jau turi ir 
namų nusipirkus. Linkiu 
greitai pasveikti ir laimin
gos kelionės.

LLD 32 kp. narė Agota 
Bagdonas išvyksta iš Conn, 
valstijos į Floridų pas savo 
dukrų. Linkiu laimingos1 
kelionės ir laimių naujoje 
vietoje. •

J. Kunca

Betonas, stiklas ir... gėles

Cleveland, Ohio
I. Mizariene bus Clęvelande

Rugsėjo 2 d., Labor Day 
šventėje, Clevelande lanky
sis Ieva Mizarienė. Ji tu
rės daug kų pasakyti, nes 
dalyvavo /tarptautinėje Mo
terų^ konferencijoje, Mask
voje, plačiai'važinėjo Lietu
voje. Susitikimas įvyks LDS 

Lawrence rapes, pro St. He- klube. Susirinkimas prasi
dės 2 vai. po pietų. ’

; yWngiiMs ;
Visų vųfdūyėš; kurios iš 

liepos 20v dienos yra nukel
tos į rųgsęjp 7 d., įvyks. 
Pradžia -6 yaJ? vakaro. Po 
vakarienės bus šokiai. Pra
šome skaitlingai atsilanky
ti. ■ A. S.

Rumford, Me.
Rugpjūčio 11 d. Lietuvių 

Piliečių klubas buvo suren
gęs piknikų pas Ivanavieie- 
nę. žmonių b.uvo pusėtinai.; 
Buvo išleista daiktų dova
nomis. Kalakutą laimėjo’ 
Jonas Kaulaičius. PirmL 
ninkas sakė, kad klubui pel
no bus apie $54. J. K.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokių nors pra
mogų Laisvės paramai*
...r,., .

turite vietos svečiams, vieš
nioms, jau dabar paduoki
te, po kiek galėsite priimti. 
Ruduo artėja, žmonės pra-» 
dės atvažiuoti, o mūs kuo-( 
pa nejuokais stengsis sve
čiams patarnauti, kiek ap-’ 
linkybės leis. į

Vikutis

Avalon, N. J.
Pažangiečių sąskrydis 

pas Bekampius
Bekampiai, proga 50 me

tų jų vedybinio gyvenimo! 
sukakties, rengia savo rezi
dencijoj, 147 13th, Ava-' 
lon, N. J., pokylį, kuris at-, 
sibus sekmadienį, rugsėjo 
15 d. Ta proga mes kviečia
me draugus ir drauges da
lyvauti šioj iškilmėj. .

Bekampienė, su kitomis 
patyrusiomis gaspadinėmis,. 
pagamins gero, sveiko val
gio. Gėrimų bus visokių. 
Visi būsite gerai pavalgy
dinti ir širdingai pavaišin
ti. Nestokos nieko, kad sve
čiai ir viešnios turėtų sma
gumo ir malonumo. Visi 
būsite patenkinti. Visa pra
moga rengiama “Laisvės”^ 
naudai.

Mes tikime, kad Jūs mū
sų -nesuvilsite ir atsilanky
site pasidžiaugt kartu su 
mumis ilgu nueitu gyveni-; 
mo keliu.

Nesivėlubkie atvažiuoti/ 
nes kuo ilgiau būsite, tuo! 
daugiau smagumo ir malo-; 
numo turėsite. Vanduo At-i 
lante šiltas, tai kurie norė-| 
site maudytis, pasiimkite; 
su savim maudymosi kosJ 
tiumus. Kurie, iš toliau, 
rengiatės atvykti šeštadieri 
mį, praneškite iškalno.

Jeigu -pasitaikytų lyti, taiž 
tas nepakenks parengimui. 
Vietos /pakankamai yra, 
kad pasislėpti nuo lietaus.

Širdingai kviečia,
Jo$ ir Elžbieta 

Bekampiai
,4-,
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Lawrence, Mass.
Iš mūsų miesto išmaršavo 

žmonių į Washing tonų. 
Kiek, tikrai nežinau, grupė 
iš 25 žmonių išmaršavo 
anksčiau.

Methuen miesto mokyklų 
darbininkai buvo išėję į 
streikų. Jie streikų laimėjo.

Methuen miesto seimelis 
nutarė, kad sekmadieniais 
parkuose žmonės galėtų po
rų valandų anksčiau pradė
ti piknikus, tai yra, nuo 11 
valandos ryto valgyti ir 
gerti. Iki dabar buvo leis
tina tik nuo 1 vai. popiet. 
Girdisi, kad religiniai vadai 
ruošiasi protestuoti, nes 
kenksiąs jų bizniui bažny
čiose.

... Spalio 6 d. Maple Parke 
įvyks spaudos banketas. 
Prašomi įsigyti bilietus iš 
anksto

Montello moterys jau gra
žiai pasidarbavo. A. Kukai- 
tienė nuo jų pridavė $20 už 
/bilietukus. Prašome ir ki
tų miestų moteris ir vyras 
pasidarbuoti.

S. Penkauskas

Hartford, Conn
Serga

Serga Z. R. Juška, 
prieš tris mėnesius jis 
dėjo prastai jaustis. Bandė 
pasigydyti namie, bet nega
lėjo, tai turėjo pasiduoti į' 
ligoninę. Pabuvęs ten apie 
tris savaites grįžo į namus,, 
bet sveikata vėl pablogėjo, 
ir turėjo antru kartu pasi
duoti į ligoninę. Jis yra St. 
Francis ligoninėje, Hartf-. 
forde. Kurie galite, aplan
kykite jį. Linkiu jam grei
tai pasveikti. J. M.1
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New Delhi. — Po ilgos 
„sausros šiaurinėse plovinei-, 
jose buvo labai didelis lie- 
įus, kuris pakenkė javams.’ 
Potvynio metu nukentėjo 
250,000 gyventojų. '

mLADELPHIA, PĄ.
& VIONITY 

LABOR DAY GRATINGS

Jau 
pra-

JAMES A. MONIHAN
Real Estate 

Insurance—Notary Public

LO. 8-3464
1961 Spring -Garden -Street

Šalia tradicinių berželių 
Lietuvoje vis tankiau stie
piasi betoniniai elektros lai
dų stulpai. Tai jie neša gy
vybę saulėje boluojantiems 
gamyklų korpusams, kurie 
šiandien auga ne tik Vil
niuje, Kaune, bet ir dauge
lyje Žemaitijos, Aukštaiti
jos ir Dzūkijos rajonų. O 
juk vien per artimiausių 
dešimtmetį respublika pasi
puoš dar keliais šimtais 
naujų įmonių. Kaip atro
dys mūsų pramoninio kraš
to rytdienos peizažas?

Į šį klausimų architektai 
ir inžinieriai šiandien jau 
atsako gana tiksliai. Pra
monines statybos projekta
vimo institutas paruošė ei
lės respublikos pramoninių 
mikrorajonų išpla ma v i m o 
schemas. Griežti, dailūs pa
statų kontūrai tarp žaliuo
jančių medžių lapijos ir gė
lių .— štai kaip galima ben
drais bruožais apibūdinti 
tokio mikrorajono .architek
tūrinį ansamblį.

Iš suplanuotų stambiau
sias yra Kauno miesto Ža
liakalnio mikrorajonas, ku
ris jau statomas. Jis kyla 
į rytus nuo naujo kvartalo 
Tunelio ir Taikos gatvėse. 
Gyvenamuosius namus nuo 
įmonių atskirs žalieji masy
vai. Pramoniniame sekto
riuje racionalin.iai išsidės
tys įmonės, keliai, geležin
kelio šakos .ir inžineriniai 
tinklai.

Dabar -.čia statomi tokie 
pramones milžinai, kaip Arba jeigu užsimany-
dirbtinio pluošto gamykla, tum pasiekti mūsų galaksijos 
medvilnės verpimo fabrikas- (žvaigždyno) centrą, tai turė- 
Išaugs gelžbetonio., automa
tizacijos priemonių, įrankių, 
automatinių linijų gamyk
los įr kitos įmonės. Mikro
rajono .centrų -papuoš kul
tūrinės ir butinės įstaigos.

Pramoninių mikrorajonų 
išplanavimo schemos pa
ruoštos Alytui ir Tauragei. 
Netrukus jų :susilauks ir 
kiti rajonai, kuriuose nu
matoma smarkiai vystyti 
pramonę, statant naujas 
įmones.

O kaip gi atrodys netoli
mos Ateities įmonės? Mil
žiniškas korpusas iš betono, 
metalo ir stiklo. Plokščias 
stogas dengiamas pralei
džiančiais šviesų stikloplas- 
tikais. Vasarų ant stogo... 
cirkuliuoja vanduo, kuris 
palaiko patalpose pastovių 
temperatūrų. Pastate^-kon- 
dicionuotas oras. Ant pla
čių langų, tarp automati- 
tinių ir mechanizuotų linijų

kartus našesnis, negu da
bartinėse.

Panašios pramonės įmo
nės mūsų respublikoje pra
dėtos projektuoti ir staty
ti. Jų tarpe yra didžiausia 
šalyje dirbtinio pluošto ga
mykla Kaune ir medvilni
nių audinių kombinatas A- 
lytuje. Vien pagrindiniai 
šių įmonių gamybininiai 
korpusai užims nuo kelių 
iki keliolikos hektarų .

Liandzbergas
Vilnius.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Gal jūs manėte, kad mūsų 
lietuviškieji kunigėliai už tuos 
renkamus $360,000 Washing
tone ruošiasi pastatyti pusėti
ną bažnytėlę ir ją pavadins 

•“išluvos koplyčia.” Apsiriko
te. Už tą milžinišką krūvą 
dolerių, išviliotų iš tikinčiųjų, 
jie tik vienoje Washington© 
bazilikoje gausąi vieną mažy
tį kambariuką ir jame įreng- 
sitą “išluvos koplytėlę”!

Ne tik tarybiniai kosmona
utai sugrįžę iš erdvės pasa
kojo, kad jie ten jokio dan
gaus nesurado. J^e taip jau 
tiesiogiai, bet dar ryškiau ir 
milžiniškais skaičiais katalikų 
bažnyčios skelbiamo po mir
ties dangaus nesuranda nei 
kunigas J. Prunskis, Chicagos 
kunigų dienraščio redaktorius. 
O jam tuos skaičius suteikia 
dr. Braun. Tik įsivaizduok: 
jeigu galėtum lėkti šviesos 
greičiu (tai yra, per vieną se
kundę padaryti 186,000 my
lių!), tai šiaurinę žvaigždę 
vos pasiektum tik per 450 

Arba jeigu užsimany-

tum lėkti net 27,000 metelių!

Kunigų “Draugas” (rugp. 
24 d.) vėl skundžiasi tais, 
kurie norėtų su savo gįmtine 
Lietuva palaikyti kultūrinius 
ryšius: .Jie, gird į, argumen
tuoja šitaip baisiai pavojin
gai: “Esą, užmirškime politi
ką, bendraukime kultūrinėje 
plotmėje, nes juk lietuvis Lie
tuvoje sukuria tam tikrų kul
tūrinių vertybių, ir mes to ne
galime ignoruoti...”

Man tik belieka pridurti: 
Tokia tokių žmonių nuomonė 
yra labai sveika, labai protin
ga. Juos reikia ne barti, bet 
nuoširdžiai pasveikinti. Su 
laiku ir “Draugo” skaitytojai 
pradės taip galvoti.

Tai ne fantazija. Tokių 
gamyklų projektai jau iš-, 
dėstyti brėžiniuose ir pa
grįsti kruopščiais mūsų in
žinierių ir ekonomistų ap
skaičiavimais. Jie taip pat 
paskaičiavo, kad darbas 
naujose įmonėse bus 4-5

HAITI JVEIKe 
INVAZIJĄ

Port-au-Prince. — Haiti 
vyriausybė paskelbė, kad 
jos militarinės jėgos įveikė 
invazijos jėgas, kurios buvo 
įsiveržę iš Dominikos res
publikos. Abidvi šios res
publikos yra ant salos Ka
ribų jūroje.

Washingtonas. — Prezi
dentui Kenedžiui nepatin
ka, kad kongresinis komi
tetas sumažino Lotynų 
Amerikai pagalbų $75,000,- 
000.
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Brockton, Mass.
Metinis Labor Day Piknikas

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė ir 
Montęllo Vyrų Dailės Grupė

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 1 September
{ėjimas, su dovanos proga, 50 centų

Ramova Parke, Montello, Mass.
Širdingai kviečiame visus

Art Mason’s Orchestra
Pradžia l-mų valandų dienų

Rengėjai

5=
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
Lietuvos pajūris — 

ištisas kurortas
Kada j a u planuojama 

1970 metais Vilniun iš Niu
jorko nulėkti per 3 valan
das, laikas pasiskaityti, kur 
Lietuvoje vasarosime. Apie 
tai plačiai, su žemėlapiais 
ir viskuo rašo urbanistas 
architektas VI. Stauskas.. 
Rašo, kad iš visos Tarybų 
sąjungos vasarotojai veržte 
veržiasi Palangon. Jie pri
siuntė Palangai net 86 pro
centus prašymų į sanatori
jas, bet tik maža dalis galė
jusi būti priimta. Ir archi
tektas Stauskas turi būti 
sveikinamas už šią studiją, 
kurios mintis kilo ne vie
nam amerikiečiui lietuviui 
besilankant praėjusiais me
tais Lietuvos pajūry. Pačiu 
laiku susigriebta galvoti 
apie Lietuvos pajūrio išpla

Antanas Gerdaitis
Š. m. rugpiūčio 24 d. Vil

niaus “Tiesos” laidoje skai
tau liūdną žinią, kad, po 
trumpos ligos, mirė Šiaulių 
gamybinės valdybos “Rau
donosios Vėliavos” kolūkio 
pirmininkas Antanas Ger
daitis, gimęs 1909 m. rug
piūčio 29 d. Kybartų mies
te.

Skaitau ir netikiu! Rodo
si, tfk vakar sutikau šį ma
lonu ir taip pilną sveikatos 
žmogų. Tai buvo birželio 
19 d., kai grįždama iš Kur
šėnų vaikų namų sustojau 
Meškuičiuose “Raudonosios 
Vėliavos” kolūkyje. Ten 
mus labai gražiai sutiko 
moterų tarybos narės, va
dovybėje Kazimieros Ger- 
daitienės, A. Gerdaičio žmo
nos. Aš moterims pakalbė
jau apie JAV pažangiųjų 
lietuvių moterų veiklą, ir 
ne vienai kolūkietei žibėjo 
akyse ašara, kuomet jos 
klausė mano pasakojimo 
apie jų tautiečių kolūkio 
naujai pastatytą moderniš
ką ligoninę, kurioje rengėsi 
atvykti draugų Gerdaičių 
dukra dirbti gydytojos dar
bą. Jinai kaip tik tuo lai
ku baigė egzaminus medici
nos institute Kaune. Kita 
Gerdaičių dukra taipgi mo
kosi gydytojos profesijos.

“Raudonosios Vėliavos” 
kolūkis ekonomiškai stip
rus. Kolūkiečiai statosi gra
žius mūrinius namus, gyve
na kultūringai ir pasiturin
čiai. Kolūkyje išvystyta 
meno saviveikla. Kolūkio 
dainininkai dainavo Vilniu
je per televiziją, buvo kon
certuoti nuvykę į Maskvą. 
Šiame kolūkyje yra garsių 
moterų — paukštininkė Ja
nina Daugėlaitė, jauna mer
gina, bet jau LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tė.

Tai taip išaugo “Raudo
nosios Vėliavos” kolūkis va
dovybėje Antano Gerdaičio, 
su pagalba jo energingos ir 
malonios žmonos Kazimie- 
ros Gerdaitienės.

Suruošė mums vakarienę: 
draugai Gerdaičiai savo na
muose. Tą dieną A. Ger
daitis buvo išvykęs į Vilnių 
plenumo posėdyje, bet mums 
vos pradėjus valgyti sugrį
žo ir jis. Štai įėjo į kam
barį milžinas, aš jam tik iki 
krūtinės, akys gyvos, bliz- 
ga-žiba, malonus, pilnas hu
moro žmogus. Papasakojo 
jis man apie kolūkį, aš pa
gyriau kaip gražiai tvarko
si, o jis man sako: “Tai ką, 
be žmonių pagalbos nieko 
nebūtume atsiekę. Esu dė
kingas visiems kolūkie
čiams.”

navimą ir paruošimą atei
čiai, kada čia plūste plūs 
Eurazijos ir iš dalies Vaka
rų Europos vasarotojai. Ir 
stebėtina, kad tik dabar ar
chitektas Stauskas bene 

i pirmasis konstatavo, kad, 
girdi, “šiuo metu lietuviš
kas pajūris naudojamas po
ilsiui gana neracionaliai. 
Lankydami tokį Niujorko 
paplūdimį, kaip Jones 
Beach, kur sekmadieniais 
susirenka daugiau kaip 
250,060 nuogalių, mes galė
tume pasidalyti savo įspū
džiais su lietuviško pajūrio 
planuotojais? O dar geriau, 
kad mes, sakysim ALF, pa
sikviestame architektą 
Stauską ir jo bendradar
bius atvažiuoti pas mus, 
Amerikos lietuvius į sve
čius, taip privačiai... (kitaip 
užpykdytame State Depar
tamentą ir dar kai ką). Pa-

Štai kaip apibūdina gru
pė draugų Vilniaus “Tieso
je” nekrologe Antaną Ger
dai tį:

“Pokario metais A. Ger
daitis kurį laiką mokytoja
vo Pakruojo rajone, o pra
dėjus kurtis kolūkiams, vi
sas savo jėgas ir energiją 
paskyrė socialistinio žemės 
ūkio vystymui.

“1952 metų vasario mėne
sį Šiaulių rajono ‘Raudono
sios Vėliavos’ kolūkio na
riai išrinko A. Gerdaitį sa
vo pirmininku. Dirbdamas 
šiose pareigose iki paskuti
nių gyvenimo dienų, A. 
Gerdaitis, neg a i 1 ė d a m a s 
sveikatos ir energijos, išve
dė žemės ūkio artelę į pir
maujančių gretas. Kolūkis 
buvo puikiu pavyzdžiu stip
rinant organizaciniu-ūkiniu 
atžvilgiu kitus kolūkius.

“A. Gerdaičio nuopelnus 
aukštai įvertino Komunistų 
partija ir Tarybinė vyriau
sybė. Jis apdovanotas Le
nino ordinu, medaliais ‘Už 
pergalę prieš Vokietiją Di
džiajame Tėvynės kare 
1941-1945 m. m.,’ ir ’Už šau
nų darbą Tėvynės kare 1941- 
1945 m. m.,’ Lietuvos TSR 
Aukščiau s i o s i o s Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu, 
penkiais TSRS Liaudies 
pasiekimų parodos meda
liais.

“A. Gerdaičio, energingo 
kovotojo už spartų žemės 
ūkio pakėlimą, šviesus at
minimas ilgai liks visų jį 
pažinojusių atmintyje.”

Šioje liūdesio valandoje 
giliausią užuojautą išreiš
kiu Kazimierai Gerdaitie- 
nei, jų dukroms, visiems 
“ Raud o n o s i o s Vėliavos” 
kolūkiečiams ir Tary
bų Lietuvos žmonėms. 
Žinau, kad prisideda prie 
šios u ž u o j a utos visi dori 
JAV lietuviai. Antano Ger
daičio staigi mirtis—didelis 
nuostolis Lietuvai.

Ieva T. Mizariene 

Iš kairės į dešinę. Kazimiera Gerdaitienė, Šiaulių rajono 
moterų organizatorė Stefa Norkutė ir Ieva Mizariene.

vežiotume po Amerikos 
masinius paplūdimuis. Ta
da architektui Stauskui ir 
36,000 poilsiautojų Palan
goj neatrodys taip siaubin
gai neišsprendžiamas rei
kalas. Ir tada jis pamatytų 
kaip Amerikoj tokia Nida 
būtų paskelbta valstybiniu 
rezervatu ar parku, be jo
kių sanatorijų ir karčiamų. 
Stauskas tai siūlo ir tai la
bai pagirtinas dalykas, bet 
jis priešinasi minčiai su- 

| jungti Neringos sąsiaurį su 
žemynu tiltu.

Prie Niujorko, Amerikos 
Nida — Fire Island— Ug
nies sala, jau su žemynu til
tu sujungta, įgalinant kuo 
daugiau žmonių iš didmies
čio pasidžiaugti nuostabiu 
Atlanto okeano grožiu.

Be architekto Stausko, 
Lietuvos pajūrio architek
tūra dar rūpinasi architek
tai Stulginskis ir arch. Ja
nulis. Kurortai kol kas tu
rės palaukti iki bus išspręs
ta butų problema. “O juk ji 
bus išspręsta jau už kelio
likos metų. Tai — netoli”, 
džiaugiasi architektas, kar
tu ir paaiškindamas, kodėl 
dar šiandien tokie suvaržy
mai masiniai lankytis Lie
tuvoj ar neskatinama masi
nė repatrijacija, kaip kad 
vyksta tokioj Armėnijoj. 
Karaliaučiaus srityje atei
ties kurortais betgi rūpina
si ne Lietuvos architektai.

Biochemijas - biofizikos 
katedra Vilniuje

Tikrai stebina lietuviško 
mokslo apimtis ir užmojis. 
Štai, rašo “Mokslas ir Gy
venimas”, kad prie Vilniaus 
universiteto įsteigta kated
ra, kurią retai turi net di
džiųjų valstybių universite
tai. Lietuviai inžinieriai ir 
daktarai, sakoma, labai gy
vai reagavo ir lankė pir
muosius seminarus “Neu- 
roelektroninių procesų ki
bernetika”.

Žurnalas mirga šitokio
mis įdomybėmis. Verta pa
siskaityti kiekvienam Lie
tuvą mylinčiam iš tolo.

LDS Apskr. piknikas 
jau šį sekmadienį

Piknikas įvyks rugsėjo 
1-mą dieną. Laikas patogus, 
nes rytojaus dieną nereikės 
į darbą eiti.

Brooklyniečki autobusas 
i pikniką išeis lygiai 12:30 
vai. pietų m?tu. Prašome 
neapsigauti, n e s i v ėluoti.

Autobusas keleivius pa
ims prie Lituanica skveru- 
ko Union Avė. ir Stagg St., 
Williamsburge. Mokestis už 
visą kelionę (round trip) 
$1.75.

Kviečiame visus patogiai 
pasivažinėti ir smagiai su 
LDS nariais pasilinksminti 
Picnic Grove parke 207 
Walker St., Cliffside, N. J.

Nek.

Albany, N.Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Rockefelleris ragina visus 
automobilių vairuotojus bū
ti atsargiais Darbo šven
tės dieną (Labor Day).

Kaip bus su mokyklomis?
Ateina rugsėjo mėnuo, o 

tai reiškia, kad atsidarys 
pradžios ir vidurinės mies
to mokyklos.

Mokyklos turi atsidaryti 
rugsėjo 9 d. Bet štai, ko
kios problemos stovi prieš 
akis: mokytojai sako, kad, 
jei nebus pakeltos jiems al
gos, tai jie skelbs streiką.

Miesto valdžia sako, jog 
nesą u ž t e n k amai pinigų, 
kad galėtų mokytojams al
gas pakelti, todėl nekels. 
Taigi labai galimas daiktas, 
kad mokytojai savo grąsini- 
mą vykdys gyveniman .

1. Mizariene išvyko 
į vakarus

Ieva Mizariene išvyko į 
vakarus sakyti prakalbas 
apie Pasaulinį Moterų Kon
gresą, įvykusį šių metų bir
želio mėnesį, taipgi apie 
Lietuvą, kur ji neseniai 
praleido apie penkias savai
tes, Ji kalbės:

Penktadienį, rugp. 30 d., 
Mildos salėje, Čikagoje; 
prakalbas rengia Moterų 
taikos komitetas.

šeštadienį Čikagoje įvyks 
kitoks moterų pobūvis, ku
riame ji dalyvaus.

Sekmadienį, rugs. 1 d., 2 
vai. popiet, Detroite; pra
kalbas rengia Moterų klu
bas Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St.

Pirmadienį, rugs. 2 d., 2 
vai. popiet — Clevelande; 
prakalbas rengia LLD 15-j i 
apskritis LDS svetainėje, 
9305 St. Clair Ave.

Atvyksta Tarybų Sąjungos 
cirko artistų trupė

Grupė kazokų ir kitų ar
tistų, kurie moko keturko
jus cirko veikėjus, žirgus, 
meška^, šunis ir kitus žai
dimo talkininkus, jau pri
buvo į N. Yoųką. Jie čia re
petuos, kad priprastų' sce
noje rasti savo vietą ir pri
prastų jaustiš ' kaip namie.

Cirko žvaiždes ' atskris 
rugsėjo 7 d. Jų tarpe rasis 
garsusis Europos klaunas 
Popovas, meškų lavintojas 
Filatovas, grupė ore sklan- 
džiotojų ir vielomis ėjikų.

.Cirkas veiks Madison 
Square Gardene rugsėjo 24 
iki spalio 8-os. Pirm to, cir
kas vaidins 11 dienų Phila- 
delphijbje, Arenoje, prade
dant rugsėjo 12 d.

Rengėjai sako, kad cir
kui savaitėmis iš anksto ti- 
kietų buvo išpirkta už šim
tą tūkstančių dolerių. Tiek 
niekad nebuvę išpirkta iš 
anksto jokiam cirkui, iki 
šiol vaidinusiam Gardene. 
Po Philadelphijos ir New 
Yorko, Maskvos Cirkas vai
dins Bostone spalio 10-20; 
Pittsburghe spalio 22-30; 
Chicago lapkr. 1-12; Mil
waukee lapkr. 14721; Min
neapolis lapkr. 23 iki gruo
džio 1 d.

Trupė pakartojamai yra 
buvusi iškviesta į Londoną, 
Paryžių. Brusselį, Vieną ir 
Tokyo. Amerikon atkviesta 
einant apsikeitimo kultūri
niais aktais sutartimi tarp 
Jungt. Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. S.

Chicago. — Čionai padi
dėjo negrų su baltaisias ne
susipratimai.

Paieškojimas
Ieškau savo tikrų brolių Antano 

ir Vinco Navickų, *s. Aleksandro, 
motina Mare. Jie gyveno Lietu
voje, šeškinių kaime, Bartininkų 
parapijos, dar Smetonos laikais.

Vėliau išvyko gyventi Brazilijon, 
apie Sao Paulo miestą.

Prašau juos pačius atsiliepti ar
ba juos žinančius man apie juos 
pranešti. Būsiu labai dėkingas. Jur-. 
gis Navickas, 139-33 — 85th Dr., 
Jamaica* N; * X (69-73)

Yra ir kita problema: ko
votojai už pilietines teises 
sako: jei Niujorko miesto 
mokyklose nebus įvestas 
tarp negrų ir baltųjų “ba
lansas,” tai jie skelbs mo
kykloms boikotą: atsisa
kys leisti vaikus į tas mo
kyklas, kuriose mokymas 
silpnesnis, kuriose palaiko
ma šiokia ar kitokia (lai 
bus ir neoficiali) segregaci
ja.

Taigi matome, kas darosi, 
ir kas gali būti su Niujorko 
miesto mokyklomis. Ns.

Pasimatysime pas 
Ramanauskus

Kiek žinoma, iš New Yor
ko sekmadienį vyksta pas 
Ramanauskus A. Bimba, J. 
Gasiūnas, M. Palionienė, S. 
Sasna ir Julia Šimkienė.,

Jiems bus smagu pasima
tyti su philadelphiečiais ir 
apylinkės lietuviais Rama
nauskų piknike rugsėjo 1 d. 
Ypač Julia Šimkienė, buvu
si filadelfletė, norėtų su vi
sais savo pažįstamais at
naujinti pažintį.

Iki pasimatymo Rama
nauskų piknike. J. G.

Svečiai
Pirmadienį užėjo į “Lais

vės” raštinę buvęs brookly- 
nietis Kazys Aimontas, da
bar gyvenantis West Holly
wood, Fla.

Jis kadaise Brooklyne tu
rėjo krautuvę ant Grand 
St. Sako, atsimena šių žo
džių rašytojos mirusią mo
tiną ir kitus šeimos narius.

Kazys Aimontas į raštinę 
užėjo lydimas ' Woodhave- 
niečio biznieriaus Jono La
zausko. Svečias yra paten
kintas; kad turėjo progą 
aplankyti daugelį savo' senų 
pažįstamų brooklyniečių ir 
iš apylinkės,'kaip tai; Joną 
ir Juliją Lazauskus, Adelę 
Petraitienę, Vilčinskienę, 
Steponavičius, P. ir B. 
Skubliskus, Biložienę ir dau- 
gelį kitų. Į

Aimontas perdavė; lais- 
viečiams link ėjimų nuo 
miamiečių, sako, gražiai 
gyvuoja jų Socialis klubas 
užkvietė laisviečius atvyk
ti pasisvečiuoti prie progos.

Atnaujino dviem metams 
($24) prenumeratą savo gi
minaitei Prakopienei Danu
tei Lietuvoje, pats paauko
jo laikraščiui $6. Jonas La
zauskas irgi atsinaujino sa
vo prenumeratą ir įsigijo 
už $7 knygų. . į

Linkime Kaziui Aimontui 
gražiai praleisti atostogas 
šiaurėse ir laimingai grįžti 
į namus. Ačiū abiem? vizi- 
toriams už finansinę para
mą.

L. K—-te

New Yorkas. — JAV 
Aukščiausiojo teismo pir
mininkas teisėjas' Earl 
Warrenas grįžo iš TSRS. 
Prie Juodosios jūros jis 
matėsi su Chruščiovu.

RYTOJ—RUęP. 31— 
Amerikinė Premjera!

Artkino
“NAMAS FRONTO LINIJOJ“ 

Sovietinė karžygiška karės 
drama apie neištikimybę 

meilėje ir draugystėj.
Taipgi:

“VILK®“— Sovietinė apysaka.
• • • • •

Paskutinė Diena:
MČsorgskio opera 

“KHOVANSHCHINĄ” ir 
“SAFETY MATCH“ 
A. Čechovo apysaka.

CAMEO TEATRE 
8th Avė., prie 44 Gatves 

JU. 6-8534

Grįžo aplankę 
mainierius

Keletą dienų pabuvoję 
Šenadorio apylinkėje, J. ir 
K. Rušinskąi grįžo namo.

Jie aplankė daugelį savo | 
senų pažįstamų ir taipgi 
sekmadienį dalyvavo mai- 
nierių suruoštame spaudos 
naudai piknike.

—Piknikas puikiai pavy
ko,—sako d. Rušinskas, — 
Diena pasitaikė graži, tai 
ir piknikauti buvo malonu. 
Susitikome nemažai savo 
senų draugų ir draugių.

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis piknike gavo gra
žios finansinės paramos. 
Taipgi ir “Laisvei” bus ne
mažos paramos.

J. Rušinskas prisiminė ir 
apie mainoje katastrofa, 
apie kurią mainieriai pasi
piktinusiai kalba. Tiesa, po
rą užgriūtų mainierių šiaip 
taip išlaisvino, bet vienas 
tebėra užgriūtas ir nesitiki
ma, kad jis taip ilgai gyvas 
išsilaikytų. Mainieriai 
smerkia inspektor i u s ir 
tuos, kurie taip ilgai delsė 
su pagalba trečiajam, ir tik 
tada, kai pirmuosius du iš
laisvino, pradėjo gręžti 
skylę prie trečiojo. O kodėl 
jie negalėjo gręžti dviejų 
skylių kartu? Gal neturėjo 
dviejų grąžtų?

Pasirodo, kad mainierio 
gyvybė kasyklų savinin
kams mažai ką reiškia.

“Laisve” eina į Lietuvą 
ir žmonės ją myli.

M 1'9
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Rengia LDS 3-čia Apskritis Nl Y. ir. N. J. Srities

Sekmad., Rugsėjo 1 Sept.
Pradžia 1-nią valandą dieną

Picnic Grove Parke
207 Walker St.

Busas išeis nuo Lituanica skvero 12:30 vai. 
Bušo tikietas j abi pusi $1.75.

Bus muzika, tai kas norės galės pašokti.

Kviečiame lietuvius iš visos apylinkės dalyvauti— 
praleisti laiką tyrame ore ir linksmoj kompanijoj.

Komitetas

PIKNIKAS ir PIETŪS j
Pas čiurlius, Pattenburg, N. J.

Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore. Bus 

duodami geri pietūs. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas. “Laisvės” naudai. Taigi būkite pik
nike, pasilinksminkite, papietaukite ir parem
kite laikraštį “Laisvę.” Pietų kaina $3.00.

Pietus Duos Lygiai 12 Vai. Dieną
Kelrodis iš New Yorko

Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 
imkite kelią 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite 
kitą mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia; 
penktas namas bus čiurlių.

Važiuojant iš Philadelphijos per Eastoną

Iš Eastono imkite kelią 78-tą, ir privažiavę Pat- 
tenburgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite 
Čiurlius (Churlis).

Trei^toniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki Čiurlių ūkio.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug.) 30, 1963

Scarsdale, N. Y. — čio
nai įvyko jaunuolių pešty# 
nes, kurios baigėsi tuo, kačj. 
15 jų buvo areštuota, o ke
turi nuvežti į ligoninę. Tar
pe areštuotų buvo ir Wal
ter Winchell, 28 metų am
žiaus, komercinės spaudos 
kolumnisto sūnus.

LLD piknikas ir pietūs
Pikniką ir pietus rengia 

Great Neck, N. Y., kuopa ir 
LLD 2-roji apskritis. Įvyks 
Great Necko miesto parke 
sekmadienį, rugsėjo 8-tą d. 
Karšti lietuviški pietūs bus 
teikiami 1 vai. Bus ir mu
zika, kuri gros polkutes iri 
kitus moderniškus šokinį:

Bus ir dainų programa: 
dainuos Great Necko buvę 
choro Pirmyn dainininkai, 
o prie jų prisidės ir Brook- 
lyno Aido choro daininin
kai.

Kviečiame Didžiojo New 
Yorko lietuvius skaitlingai 
atsilankyti.

Bendras komitetas

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadieni, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Po dviejų mėnesių susirinki
mų pertraukos visi nariai kviečia
mi dalyvauti Šiame susirinkime. 
Kurių duoklės neužmokėtos, ateikite 
ir užsimokėkite.

P. Babarskas, prot. sekr.
(69-70)

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

jvyks antradienį, rugsėjo 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (68-6J)

Cliffside, N. J.




