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KRISLAI
Skaitytojams.
Rengiamės vajui. 
Jonas Valtys.
Apie mūsų menininkus. 
Tebeverčia.

Rašo R. Mizara
Skaitytojų dėmesį kreipiu į 

“Laisvėje” telpantį Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
CK pareiškimą. Jis, kaip ma
tome, ilgas, bet toks brandus, 
taip pagrindiniai ir plačiai 
nušviečiąs tuos dalykus, dėl 
kurių šiandien tarp kinų ko
munistų ir tarybinių komunis
tų vyksta ginčai, kad be susi
pažinimo su pareiškimu, nieks 
negalėtų ginčų prasmės ob
jektyviai suprasti.

Mūsų 
liaudies 
norime, 
tų kiek
apie tuos ginčus bei 
pratimus”, kadangi jie liečia 
ne tik Kinijos Liaudies Respu
bliką ir Tarybų Sąjungą, o ir 
visą pasaulį, ypatingai taikos 
išlaikymo žemėje reikalą.

Patariu gerbiamiems skai- 
tojams, kurie visu tuo domi

si, išsikirpti iš laikraščio šį 
pareiškimą ir gerokai pastu
dijuoti, bei duoti paskaityti ii’ 
tiems, kurie “Laisvės” nepre
numeruoja.

laikraštis nepartinis, 
laikraštis. Mes betgi 
kad skaitytojai gau- 
galima daugiau žinių 

nesusi-

Kitas dalykas: atidžiai skai
tykite A. Bimbos įspūdžius iš 
Washington©, iš rugpjūčio 28 
d. įvykių.

Tai irgi svarbus raštas, neš 
jis liečia labai didelį klausi
mą : kovos už laisvę ir dar
bus klausimą Amerikos žmo
nėms. ,

Daugelis mūsų rugp. 28 d. 
įvykius stebėjome per televi
ziją, bet tai dar ne viską pa
sako : televizija neperduoda 
to sąjūdžio jausmo, kokį žmo- 
gus-ste betoj as gauna, daly
vaudamas pačiame sąjūdyje.

įžengėme į rugsėjo mėnesį. 
Tuoj, su spalio mėnesio pra
džia, pradėsime mūsų laikraš
čio metinį vajų. Vilniečiai sa
vo vajų pradeda šį 

Mes, laisviečiai, 
senos tradicijos.

mėnesį.
laikomės

mirė įžy-Neseniai Kaune 
mus dailininkas-tapytojas Jo- 
<us Valtys, eidamas 60-uosius 
metus.
8r Dailininkas A. Savickas sa- 

o, kad J. Valčio mirtis “pri
trenkė mus visus, jo draugus, 
pažįstamus, mokinius.”

J. Valtys buvo ir pedago
gas, mokė kitus. Jis buvo ir 
visuomenininkas.

Dėl Jono Valčio mirties,
kartu su Lietuvos dailininkais' 
ir visuomene, liūdime ir mes.

Dukartsavaitinis
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00

Ozone Park, N. Y., 11417 Antr., rugsėjo (Sept.) 3, 1 963

Laukiama rimty pasitarimų 
tarp Ryty ir Vakarų

Washingtonas. — Prezi- > Diplomatai numato, kad 
dentas Kenedis ilgai tarėsi, ateinančioji Jungtinių Tau- 
su Tarybų Sąjungos amba-1 asamblėjos sesija bus la- 
sadoriumi Dobnnmu. Taip-, baj w Yra numat 
gi yra žinoma, kad rugsėjo . .
mėnesį jis tarsis ir su TSRS ! i piem-
Užsienio ministru Gromy- jeras Chruščiovas, dalyvaus 
ko. I Kubos premjeras Fidelis

Numatoma, kad buvo' Kastro,
tartasi apie Tarybų Sąjun- prezidentas Tito ir keletas 
gos pasiūlymą — pasirašy- . valstybių vadu, 
ti nepuolimo sutartį tarp Į 
NATO1 ir Varšuvos apsigy
nimo sąjungos narių. Jeigu nešta, 
toki sutartis būtų, pasirašy
ta, tai žymiai sušvelnėtų 
tarptautiniai santykiai ir 
lengviau būtų galima priei
ti prie nusiginklavimo rei
kalų.

bus Jugoslavijos

Jau pirmiau buvo pra- 
, kad Jungtinių 

Tautų asamblėjos sesijų 
metu New Yorke įvyks pa
sitarimai tarp Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos aukštų parei
gūnų.

LAISVE—LIBERTY
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Atsiliepimai 
žygį į Washington^

apse JAV turi trilijoną dolerių 
skolų ir dar jos didėja

NAUJI ANGLŲ 
LĖKTUVAI

Londonas. — British Air
craft Corp, stato naujus ke
leivinius lėktuvus “Con
corde”. Tai bus greiti lėktu
vai, kurie galės skristi po 
1,500 mylių per valandą ir 
toli gabenti po 100 žmonių.

VOGĖ DINAMITĄ IR 
PATYS ŽUVO

Butte, Moh. — Pereitąjį 
mėnesį buvo pavogta nuo 
Lavelle Powder Co. apie ke
turios tonos dinamito. Dą- 
bar keturi ar penki vyrai 
vėl pavogė apie tris tonas 
dinamito, bet kraunant jį 
iš automobilių į sunkvežimį 
—dinamitas sprogo ir vi
sus sudraskė.

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
NORVEGIJOJE

Oslo. — Dešinieji sudarė 
koalicinę Norvegijos vy
riausybę. Premjero vietą 
užima J. Lyng’as, konser- 
vatyvas. Kiti kabineto na
riai yra jo partijos, krikš
čionių ir liberalų partijų. 
Iš 150 parlamento narių kd- 
alicija turi tik 74 narius. 
Tai pirmu kartu nuo 1935 
m. socialistai išstumti is- 
valdžios.

Neseniai būvant Worceste- 
ryje, teko kalbėtis su muziku 
J. Dirvelių ir su Aido choro 
pirmininku Ričardu Januliu.

Sekamais metais Aido cho
rui sukaks 50 metų. Abudu 

. jiedu rūpinasi, kaip iškilmin
giau bus galima tą garbingą 
sukaktį atžymėti. Yra kai ku
rių kliūčių—kai kurie aidie- 
čiai ruošiasi iš Worcesterio iš
vykti į Floridą, sakė jiedu.

Worcesteriečių mokyti nesi
imu—jie patys supranta, ką 
ir kaip geriau padaryti. No
riu tik tai pastebėti: reikia 
daryti visa, kad Worcesterio 
Aido choras sėkmingai atžy
mėtų savo auksinį jubiliejų. 
Mes jiems padėsime.

Nemaža mūsų menininkų 
galvoja apie 1965 metų Dai
nų Šventu Vilniuje.
..Taip, yra apie ką pagalvo-

Mū«ų menininkai, beje, gal
voja ir apie tai, kad 1964 me
tais Niujorke botų koks nors

Nepavyko izoliuoti 
Kubą prekyboje

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų spaudimas į 
talkininkiškas šalis sumaži
no Lotynų Amerikos ir 
NATO narių prekybą, bet 
nesulaikė visai. Anglijos 
metinė prekyba sumažėjo 
iki $27,200,000 vietoje $28,- 
200,000.

Kubos prekyba su socia
listinėmis šalimis 1962 me
tais viršijo bilijono dolerių 
vertę. Taipgi ji vedė preky
bą su 30 kapitalistinių ša-1 
lių. Su Japonija jos preky
ba nuo $36,100,000 milijonų 
vertės 1961 metais, 1962 me
tais padidėjo iki $46,400,000. 
Padidėjo Kubos prekyba su 
Egiptu, Tunisija, Graikija, 
Švedija, Norvegija ir dar 
eile kitų šalių.

ALAUS MĖGĖJAI
Londonas. — 1962 metais 

pasaulyje buvo išgerta 
9,308,000,000 galionų alaus. 
Pagal šalis, tai daugiausiai 
išgėrė Jungtinėse Valsti
jose, būtent 2,343,000,000 
galionų. Bet proporciona- 
liai pagal žmogų, tai dau
giausiai išgėrė Belgijoje ir 
Vokietijoje.

IŠ VISO PASAULIO
New Yorkas. — Sulau

kus 66 metų amžiaus mirė 
Helen Rich, seniau buvusi 
artistė.

Londonas. — čionai labai 
daug spėlioja apie Chruš
čiovo ir Tito susitarimą.

ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusiginkla vi m o 
konferencija užsidarė. Ji 
vėl atsidarys po Jungtinių 
Tautų asamblėjos sesijos.

dainų festivalis. Tais metais 
čia įvyks LDS seimas, gal būt 
ir LMS suvažiavimas, žmonės 
norės pamatyti ir pasaulinį

Rytų Berlynas. — Čionai 
atvyko paskilbęs negrų dai
nininkas Paul Robesonas su 
žmona Eslanda. Jie planuo
ja Berlyne apsigyventi.

parodą.

O Frank Yakštis tebeverčia 
į anglų kalbą lietuvių poetų 
eilėraščius. Andai išvertė vier 
ną Eduardo Mieželaičio eilė
raštį, paskui—Maironio, taip
gi Juliaus Janonio.

Sėkmės, Frank 1 Rašyk, 
versk, kūrk!

Jo vertimai telpa LDS or
gano “Tiesos” angliškame1 
skyriuje.

Jakarta. — Virš 1,500 in
doneziečių demons t r a v o 
prie Jungtinių Valstijų am
basados rūmų ir reikalavo 
nesikišti į Tolimųjų Rytų 
Tautų reikalus.

Damaskas. — Iš Egipto 
atvyko Irako prezidentas 
S. Arifas. Jis tarsis su Si
rijos valdininkais reikale 
Irako ir Sirijos vienybės.

Maskva. “Izvestija” 
rašė, kad rasinis klausi- laisvę, 

mas yra patsai opiausias 
Jungtinėse Valstijose. Tuo 
pat kartu nurodė, kad labai 
ilgai negrų rasė kentėjo pa
žeminimą ir skriaudas, bet 
dabar jau išsijudino į masi
nę kovą ir ta kova eis tol, 
kol negrai laimės lygias 
žmonių teisėsi Panašiai ra
šė ir kiti tarybiniai laikraš
čiai.

Londonas. —Anglų spau
da rašė, kad negrų pažemi
nimui jau ateina pabaiga.

Paryžius. — Prancūzijos 
laikraščiai pirmoje vietoje 
dėjo žinias apie žygį į 
Wąshingtoną.t Jie atsiliepė 
simpatingai žygininkams. 

. Bona. — Munike, Vaka
rų Vokietijoje įvyko de
monstracijos i prie JAV

konsulato už negrų rases

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė varde 650,000,001' 
kiniečių sveikino žygjo da
lyvius.

Akrą, Gana , — Afrikojį 
beveik kiekvienoje 
bėję įvyko 
reiškiainti simpatiją ■ žygi
ninkams.

Chattanooga, Tenn. — 
Tennessee valstijoje pirmu 
kartu į aštuonias baltųjų 
mokyklas priimta 400 neg-

valsty- 
susirinkimai

50 vaMoab, Utahh. —Po
o, iš 2,700 pė- 
uvo išgelbėta

landų gelbėjiir
dų gilumos, bi
7 mąinieriai. Nelaimėje žu
vo 18, arba nuo sprogimo 
arba nuo nuodingų dujų.

J. Valstijose vėl padaugėjo 
kriminalysčiy skaičius

Washingtons. — Fede-1 žmogžudystės 
ralinis Investigacijų Biuras! 
paškelbė, kad 1962 metais 
vėl padaugėjo kriminalys- 
čių skaičius. Didmiesčiuose, 
kurie turi virš 500,000 gy
ventojų, tai kriminalystės 
paaugo 11 procentų.

1962 metais 1,250 bankų 
ir 2,257 kitokių finansinių 
įstaigų buvo apiplėštos. 
Gatvėse ir kitur apiplėšta 
139,600 žmonių. Stambių 
vagysčių įvyko 195,260.

procentais.
Vyriausybė

padaugėjo

labai susirū
pino, kad tarpe areštuotų 

metų am-žemiau 18-kos 
žiaus prasikaltėlių kiekis 
padaugėjo 9 procentais ly
ginant su 1961 metais.

11961 metais
ta 326,000 automobilių 
1962 metais v;
daugėjo net 16 
tarp jaunimo 6:

buvo pavog- 
' “ t, o 

agysteš pa- 
procentų, gi 

2 procentais.

TS pareiškimas 
Rytų Vokietijos

dėl
I

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pasiuntė 
notas Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų valdžioms, kad jų 
nusistatymas, būk Vokieti
jos Demokratinė Respubli
ka (Rytų Vokietija) nėra 
pilna teisė pasirašyti po 
Maskvos sutartimi, yra ne
vietoje.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė sako, kad Rytų Vokie
tija yra atskira valstybė ir 
ji turėjo teisę pasirašyti, 
kaip ir kitos valstybės. 
TSRS sako, kad Vokietijos 
Federaty vės Respubli k o s

KARDINOLAS KURSTĖ 
LENKUS

Čenstakavas. — čionai 
kalbėjo lenkų kardinolas 
Stefanas Wyszyns kis ir 
kurstė maldininkus prieš 
Lenkijos vyriausybę. Mat, 
vyriausybė varžė maldinin
kų eiseną, nes pereitais me
tais tarp jų kilo ligų. Tie, 
kurie norėjo, tai galėjo at
vykti į Čenstakavą trauki
niais ir autobusais.

Praga. — Čekoslovakija 
uždarė Kinijos spaudos biu
rą.

pa-(Vakarų Vok 
reiškimas, bū 
už
nevietoje ir nepuri nieko su 
gyvenimu.

Nesusipratim
dėl, kad Vakar;
gai Vakarų Vokietija, 
nori skaitytis su faktu, jog 
gyvuoja Vokietijos Demo
kratinė Respub

TSRS pasiun 
rų Vokietijai notą, kurioje 
pareiškė, kad ;
tymas su Ryt 
yra klaidingas, 
čiai tik žalos

ietijos)
k ji pasirašė 

visus vokiečius”, yra

įas įvyko to- 
ai, o ypatin-

ne-

lika.
tė ir Vaka-

jos nesiskai- 
;ų Vokietija 
kuris jai pa
daro.

PAGERBĖ
US

T. SĄJUNGA
sveči:

Maskva. — Čionai lanko
si Indonezijos 
partijos delega 
kyjesu DipąN. 
čiai buvo pakv: 
bų Sąjungos a 
nevrus.

Komunistų 
.ei ja prieša- 
.Aiditu. Sve-

mijos į ma-

KUBA PASIRUOŠI 
įbos vyriau-Havana. —K 

sybė įsakė armijos ir milici
jos daliniams atidžiai dabo
ti šiaurės pajū:; 
kiama Kubos p 
los iš anglų sal

rį, nes' lau- 
riešu veik-

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Prekybos ir 
Finansų departamentai pa
skelbė, kad dabar JAV fe
deralinė, valstijų ir miestų 
valdžios, pramonininkai ir 
pavieniai žmonės turi virš 
trilijono dolerių ($1,017,- ■ 
300,000,000) skolų ir jos 
vis dar didėja.

Prekybos ir Finansų de
partamentai sako, kad šios 
skolos nuo 1945 metu iki 
dabar beveik tris kartus 
padaugėjo.

1945 m., po Antrojo pa
saulinio k a r o, Jungtinių 
Valstijų federalinės skolos 
buvo $250,000,000,000, o da-

i bar jau yra $303,500,000,- 
000. Valstijų ir miestų sko
los nuo 14 bilijonų paaugo 
iki $74,000,000,000. Žmonių 
morgičiai nuo $27,000,000,- 
000 padaugėjo iki $211,000,- 
000,000. Tas patsai įvyko ir

I su korporacijų skolomis, 
kurios pakilo nuo 85 iki 
346 bilijonų dolerių

Mūsų šalis turtinga, bet 
niekur pasaulyje žmonės 
nėra taip vieni kitiems pra
siskolinę, kaip pas mus. Jei
gu padalinti visas skolas 
ant .185 milijonų JAV gy
ventojų, tai ant kiekvieno 
bus po $15,500 skolų.

JAV studentai 
prieš varžymus

New Yorkas. — Rugpiūf 
čio 29 dieną, per ispaniją, iš 
Kubos grįžo 50 Jungtinių 
Valstijų studentų, kurie 
ten buvo per šešias savai
tes.

Čionai orlaukyje JAV 
valdžios pareigūnai norėjo 
jiems ant paspbrtų uždėti 
antspaudas, kad pasportai 
ateityje jau negeri. Mat, 
studentai į Kubą vyko prieš 
JAV Valstybės departa
mento norą. Studentai ne
davė pasportų. Jie paskelbė 
sėdėjimo streiką. Jie sakė, 
kad vykdami į Kubą nepra
sikalto prieš JAV įstaty
mus, o tik pasitarnavo 
Amerikai. Po dviejų valan
dų jie buvo išleisti. JAV 
pareigūnai pareiškė, kad 
kiekvienam studentui bus 
parašytas laiškas pasporto 
reikale.

BENDRAUS ARABAI
Kairas. — Čionai lankėsi 

Irako prezidentas Salamas 
Arifas ir bendrai su A. 
Nasseriu išleido pareiški
mą, kad vengs nesutikimų 
ir darbuosis arabų susivie
nijimui.

ČILĖJE JVYKS ANTRAS 
JAUNIMO KONGRESAS
Havana. — Kubos radi

jas pranešė, kad netrukus 
Santiagoje, Čilėje, įvyks 
Antrasis Lotynų Amerikos 
Kongresas. Jo pasiruošimui 
vadų jau įvyko pasitarimas 
Banes mieste, Kuboje.

T. SĄJUNGA PIRKS 
GUMOS Iš CEILONO

Kolombas. — Tarybų Są
junga pasirašė sutartį su 
Cėilono ’ Valstybė, kad per 
metus ji pirks 7,000 tonų 
gumos. . |

Ceilonas yra Indijos did- 
jųryje, į pietrytus nuo In
dijos. Užima 25,332 kvad
ratinių mylių plotą ir turi 
10,000,000 gyventojų. Jis 
yra dalimi Britanijos domi
nijos. Į ■

APIE T. SĄJUNGOS 
JAVŲ DERLIŲ

Maskva. — Šiemet bus 
' vidutinis javų derlius. Uk
rainoje, Kubanėje ir kitur 
pietų plotuose yra geras ja
vų derlius. Bet jis prastes
nis rytiniuose šalies plotuo
se. Šiemet buvo apsėta ir 
apsodinta 538,000,000 akrų 
žemės plotas, vien grūdi
niais javais 341,000,000 ak
rų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio. — Jokasukoje ir 

Saseboje virš 100,000 japo
nų demonstravo protestuo
dami prieš JAV atominių 
submarinų atplaukimą.

Saigonas. — Vietnamo 
partizanai nušovė JAV ma
lūnsparnį, du karininkai 
užsimušė ir 3 susižeidė. 
Tai 19-tas JAV malūnspar
nis partizanų nušautas.

New Delhi. — Kašmyro 
srityje įvyko Žemės drebė
jimas. Numatoma, kad virš 
100 žmonių žuvo ir 500 bu
vo sužeista.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos Pietų Vietna
mu! jau suteikė už tris bi
lijonus dolerių militarinės 
ir ekonominės pagalbos.

Washingtonas. — Senati
ms komitetas užsienio rei
kalais 16 balsų prieš 1 už- 
gyrė Maskvos sutartį. Prieš 
balsavo tik senatorius R. B. 
Longas, iš Louisianos vals
tijos.

Londonas. — Anglija ir 
vėl atsisakė įsileisti Rytų 
Vokietijos Berlyno teatra
lę grupę.

Trenton, N. J. — Šiemet 
suimta 76,000 bačkų spalge
nų.

Chicago. — Darbo dienos 
savaitgalyje vien automobi
lių nelaimėse buvo užmuš
ta virš 550 žmonių.

New Yorkas. — Darbo 
dieną čia paradavo virš 
100,000 unijistų.



W 11 I C V T LITHUANIANJU A * 9 If & SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911------------------------------- ROY MIZARA, Editor

Kas ką rašo ir sako Žveris-inžinierius

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year, ........  $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year .......... 110.00
Oueens Co., per six months $5.50

Canada, I^at. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Dr. W. E. B. DuBois
ŠIŲ METŲ RUGPJŪČIO 28 D. Ghanos sostinėje, 

Akrą mieste, mirė vienas įžymiausių amerikiečių, dr. 
William Edward Burghart DuBois. Dr. DuBois buvo 
kovotojas, rašytojas, filosofas. Mirė eidamas 97-uosius 
metus.

Jis gimė 1868 m. vasario 23 d. Barrington, Mass, 
praėjus penkeriems metams po vergijos oficialaus pa
naikinimo. Jis buvo, kaip pats kadaise apie save rašė, 
“maišyto kraujo”: negrų, prancūzų, hollandų (“tik ačiū 
dievui, kad ne anglo-saksų!”). 1888 metais DuBois bai
gė Fisk universitetą su B. A. laipsniu, o 1890 metais to- I 
kį pat laipsnį gavo ir iš Harvardo universiteto. Praėjus 
penkeriems metams jis gavo iš Harvardo universiteto 
filosofijos daktaro laipsnį.

Tuomet, padedamas kitų, išvyko į Europą dvejiems 
metams, pastudijuoti. Lankė Berlyno universitetą, buvo 
Lenkijoje, ir ten būdamas pradėjo galvoti apie tai, jog 
reikia pradėti didžiulę kovą už JAV, Afrikos negrų ir 
visų pavergtųjų tautų išlaisvinimą; pamatė, suprato, 
kad jam ne vieta sėdėti ir mokyti kitus mokyklose, o rei
kia veikti, kovoti prieš kolonializmą, ypatingai už negrų 
laisvę.

Dr. DuBois buvo vienas tų, kurie įkūrė National 
Association for the Advancement of Colored People or
ganizaciją—organizaciją, kuri šiuo metu vaidina milži
nišką rolę negrų kovoje už darbus ir laisvę. Iš tos orga
nizacijos dr. DuBois pasitraukė tik 1948 metais, kai 
Amerikoje prasidėjo ragangaudžių siautėjimas, kai ma- 
kartizmo banga pradėjo užgulti mūsų šalį.

Per visą savo subrendusį gyvenimą dr. DuBois vei
kė su pažangiaisiais žmonėmis, jiems vadovavo; kovojo 
ne tik už negrų išlaisvinimą, o ir už visų darbo žmonių 
laimingesnį rytojų.

Pagaliau li?61 m. spalio 1 d. jis įstojo į JAV Komu
nistų partiją su tokiu pareiškimu:

“Lėtai, palengvėle aš priėjau prie šito nuospren
džio, bet priėjau.,.. Kapitalizmas nebepajėgs save refor
muoti; jis pats save susinaikins. Amerikinės Komunistų 
partijos kelias aiškus: jinai pataps JAV trečiąja parti
ja ir tuo būdu atsteigs šiame krašte demokratiją.” 1

Jis ragino negrus kovoti ne už atskirą negrų res
publiką pietinėse valstijose, o kovoti bendrai su baltai
siais už taiką ir laisvę visiems darbo žmonėms.

— o —
SVARBU PABRĖŽTI tai, kad dr. DuBois buvo ryž

tingas kovotojas už taiką. 1949 m. Niujorke buvo įkur
tas Taikos Komiteto informacijų centras, kurio pirmi
ninko pareigas ėjo velionis. Šis centras skleidė t. v. 
Stockholmo peticijas, ir tuometinis Valstybės sekreto
rius Achesonas paskelbė, būk visi komiteto nariai esą 
“svetimos valstybės agentai.” Juos, taigi ir dr. DuBois, 
teisė, bet nepavyko nubausti. Jį gynė įžymusis adv. Vito 
Marcantonio (jau miręs).

1959 metais DuBois buvo apdovanotas Leninine 
Taikos premija. Tais pat metais jis išvyko į pasaulį. Vi
zitavo Kinijos Liaudies Respubliką, vizitavo Tarybų 
Sąjungą.

Pagaliau, kviečiamas savo asmeninio bičiulio Gha
nos prezidento Kwame Nkrumaho, nuvyko į Ghanos res
publiką, tik ką išsikovojusią tautinę nepriklausomybę, ir 
ten apsigyveno. Ten jis, rodosi, dirbo prie enciklopedi
jos,liečiančios Afrikos tautas. Paskiausiu laiku jis pri
ėmė Ghanos pilietybę ir jau nusitarė į savo gimtąją šalį 
daugiau nebegrįžti.

— 0 —
DR. DUBOIS PARAŠĖ visą eilę stambių mokslinių 

veikalų. Jis buvo puikus rašyto jas-publicistas; turėjo 
puikų, lengvą stilių, turėjo užtenkamai medžiagos apie 
ką rašyti.

Jis pasakė tūkstančius visokiomis progomis kalbų. 
Šiuos žodžius rašantysis neturėjo progos su šiuo įžymiu 
vyru dažniau susitikti, bet jis girdėjo daug jo kalbų.

Kiekvienas, klausęs šio vyro kalbų, negalėjo atsiste
bėti jo logika, jo oratoriniu talentu! Ir tai buvo jau po 
to, kai dr. DuBois buvo atšventęs savo 80 metinę gimi
mo sukaktį!

— 0 —
DUBOIS mirė, be abejonės, pasitenkinęs, kad jo 

darbas nenuėjo veltui. Jis mirė, gyvendamas Ghanoje, 
dėl kurios išsilaisvinimo ir jis daug prisidėjo. Jis matė, 
jog Afrika atbudo; tamsi Afrika šiandien teikia didžiu
les pamokas ir įkvėpimą JAV negrams, kovojantiems 
už pilietines teises, už laisvę ir darbus.

Jis mirė pačiose išvakarėse to didžiulio žygio, kurį 
negrai ir baltieji atliko rugpjūčio 28 dieną Washingtone. 
Ir čia, nors trumpai, bet labai pagarbiai buvo pranešta 
apie jo mirtį ir d-ro DuBois darbus, atliktus negrų išsi
laisvinimo reikalais.

KRIST. DONELAIČIO 
JUBILIEJUS BUS 
ATŽYMĖTAS VISOJE 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Įdomų pranešimų skelbia 
Vilniaus “Literhtūra' ir me
nas”: i

Artėjantį lietuvių literatūros 
klasiko Kristijono Donelaičip 
250 m. gimimo sukaktis bus 
plačiai pažymėta visasąjungi
niu mastu. Sudaryta jubilieji
nė komisija, į kurią įeina žy
mūs tarybinės literatūros vei
kėjai: A. Prokofjevas (pirmi
ninkas), G. Ašidze, P. Anto- 
kols, M. Bažanas, P. Brouka, 
D. Brodskis, E. Knipovič, K. 
Korsakas, V. Kosolapovas, A. 
Lupanas, E. Mieželaitis, L. O- 
zerovas, G. Ormanovas, L 
Semperis, E. Sokolas, J. Su- 
ravcevas, N. Tichonovas. Ko
misijos sekretorius B. Zaleska- 
ja.

Respublik i n i a m jubilieji
niam komitetui, kaip žinoma, 
pirmininkauja akad. K. Kor
sakas. '

1964 m. sausio mėnesį Mask
voje, Sąjungų Namų Kolonų 
salėje, įvyks K. Donelaičiui 
skirtas jubiliejinis vakaras. 
Sukaktis bus pažymėta visa
sąjunginėje ir broliškų res
publikų spaudoje, radijo ir te
levizijos laidose. Goslitizda- 
tas numato išleisti jubiliejinį 
iliustruotą “Metų” leidinį.

Ryšium su K. Donelaičio ju
biliejumi, Maskvoje ateinan
čių metų sausio mėn. įvyks 
lietuvių poezijos vakarai, ku
riuose dalyvaus mūsų respub
likos poetai.

PRAGOJĘ BUVO 
UŽDARYTA
KINŲ AGENTŪRA

Iš Čekoslovakijos sostinės 
Pragos atėjo tokia žinia:

Čekoslovakijos Socialistinės 
Respublikos vyriausybė įgalio
jo ČSR užsienio reikalų minis
teriją pranešti. Kinijųs Liau
dies Respublikos arhbąsadų- 
riui Čekoslovakijos Socialisti
nėje Respublikoje,, kad agen
tūros Sinchua filialui atima
ma teisė dirbti Pragoję ir kad 
šis nutarimas tuojau pat įsiga
lioja. Tai pasakyta agentū
ros ČTK pranešime apie te
legramų agentūros Sinchua fi
lialą Pragoję.

Kinijos -Liaudies Respubli
ka, toliau sakoma pranešime, 
gali akredituoti savo kores
pondentus Čekoslovakijoje to
kiomis pat sąlygomis, kokio
mis dirba kiti užsienio kores
pondentai Kinijos Liaudies, 
Respublikoje, ir tokiomis pat 
sąlygomis, kokiomis dirba kiti 
užsienio korespondentai, ak
redituoti Čekoslovakijoje.

Priežastis, dėl* kurios Čeko
slovakijos vyriausybė turėjo 
priimti tokį, nutarimą, yra,, 
kaip sakoma agentūros ČTK 
pranešime, neleistina telegra
mų agentūros Sinchua filialo 
veikla Pragoję. Filialas pla
tino medžiagą, kuria šmeižia
ma Čekoslovakijos liaudis ir 
grubiai puolama Čekoslovaki
jos vyriausybė bei Čekoslova
kijos Komunistų, partija, visa 
socialistinė stovykla ir ypač 
taikinga, leniniškai principiš
ka TSRS užsienio politika, ku
rią besąlygiškai remia Čeko
slovakijos Socialistinė Res
publika.

Kinai, reikia priminti, 
pastaruoju laiku pradėjo 
švaisty tis nešvariaus i o m i s 
frazėmis prieš TSRS ir ki
tas socialistines šalis.

Kazimierz. Norint išvengti 
“slaviško pamušalo,” reikė
tų jį vadinti Kazių arba dąę 
gražiau: Kaziuku.

Ar ne taip*’ ponai pram 
ciškonai?

PASAKOJA ŽMOGĖDRA

Čikagos marijonų laikraš
tis atpasakoj a plepalus “vie
nos Rytprūsių mergaitės,” 
atvykusios į Vakarų Vokie
tiją. Plepalai tokie kvaili, 
kuriais nieks nepatikės, ir 
mes čia, pavyzdžiui, paima
me tik vieną jų “posmą,” 
kurį pranciškonai apsilaižy
dami naudoja;

“Taip, anuomet (1946 m.) 
Kaliningrade, (buv. Karaliau
čiuje-“!-.”'Red.) mes išeidavo
me į užmiesčius ir rasdavome 
pastipusių arklių. Tai būdavo, 
sakyčiau, laukinių puotą. Ta
čiau vėliau ir arklienos pri
trūko . . . Tuo metu būdavo 
daug numirėlių, kuriuos ne
spėdavo greitai palaidoti. Jie 
būdavo paguldomi kapinių 
lavoninėse, na, ir neilgai tru
kus prasidėdavo kova dėl la
vonų. Kas stipresnis, tam 
pavykdavo nuplauti daugiau
sia n e g y v ė 1 i ų mėsos...” 
(“Draugas,” š. m;, rugp. 27 
d.)

Įdomu, kurią dalį žmonių 
lavonų griebdavo ši panelė? 
O visgi, prisirijusi padlie- 
nos, priėdusi mirusių žmo
nių lavonų, ji išvyko į Lie
tuvą, ten baigė mokykloje 
devynias klases, ir jai vyks
tant į Vakarų Vokietiją, 
“Mąne gražiai išleido, ga
vau dovanų, daugiausia gin
taro dirbinių.”

Vis gi,, marijonai turėtų 
atidengti tos mergelės var
dą ir pavardę. Mums ro
dosi, jai būtų užtikrinta 
cirke vietą. Kaip, gražiai ją 
cirko vadovai1 publikai pri
statytų: Žiūrėkite, štai, pa
nelė, besimaitinusį7 padliena 
ir mirusių žmonių. lavo
nais, — kokia jį daili ir ga
bi (melagė)!...

I

Redakcijos Atsakymai
H. Tamašauskienei, Hing

ham, Mass. — Pluoštą įspū
džių iš kelionės po Lietuvą 
gavome.

L Klevinskūi, Scranton, 
Pa. — Raštą apie kelionę į 
Lietuvą ir atgal gavome.

i Tą pačią dieną, kaip- ma
tome, gavome abiejų auto
rių rašinius. H'. Tamašaus
kienės iš šių metų kelionės; 

,1. Klevinsko — iš kelionės, 
atliktos prieš trejus, metus. 

! Perskaitę,, pastudijavę, nu
sitarsime, kurio rašinį tal
pinsime pirmiau.

Šia proga prašome drau- 
igus ir draugės, rašant iš 
kelionės įspūdžius, rašyti 
juo mažiau smulkmenėlių,, 

i kurios skaitytojams neįdo- 
imios.

iščioti Krem-Kam teko vai 
pos, žvirgždės upelių pa
krantėmis (Rūdninkų gi
rioje) j ę.ąlžės^ 7* 1 v 
kraščiaįs (Šešuolių miške)
pX<AVXXX«yVA 4WV4U41*, A > VXXX UH M.,, 

Nerimi, šventąja ir kito
mis upėmis, tas galėjo pa- 
stebėti upiųp ak r an t ės e 
bebrų nugraužtus įvairaus 
storumo, me' ‘ 
nių upelių pa, 
kastus kelių dei 
ilgio, kanalus b 
šieno kūgio pavidalo (kai 
kur net iki 2 ir 
ir 6-8 metrų5 skersmens) 
trobeles.

Bebras — stambus, apie 
20-30 kilogramų s v e r i ą s 
graužikas. Seniau Lietuvo
je bebrų gyveno daug, ir 
jie buvo labai vertinami dėl 

;brangaus, gražaus ir patva
raus kailio, iš kurio buvo- 
siūdinamos kepurės, kaili
niai, apykaklės ir kita. Be 
to, dėl skanios mėsos, ku
ria dar Lietuvos didysis ku
nigaikštis Vytautas maiti
nęs savo kariuomenę ir ku
rią pasninko metu valgyda
vo vienuoliai (mat, vande
nyje gyvenantį bebrą, tu
rintį žvynais dengtą uode
gą, jie laikydavo žuvies 
“giminaičiu” ir jo mėsą— 
leistinu valgiu). Iš bebrų 
vilnos būdavo mezgami šil
ti šaliai, skaros, pirštinės, 
megztukai. Lydyti jų tau
kai buvo, vartojami vais
tams gaminti. Bebrų dan
tis tapytojai ir auksakaliai, 
naudodavo, poliravimui, iš 
jų gamindavo puošmenas.

Be šių produktų, senovė- 
je ypač buvo vertinami 
bebro sruogliai, tam tik
rų jo liaukų išskyros, tu4 
rinčios > specifinį nelabai 
malonų • kvapą, jaučiamą

Kęrtušos pa-

plaukioti Merkiu, Nemunu,.

,4—

rnažes- 
krantėse iš- 
šimčiųmetrų 
ei sukrautas

etrų aukščio

net iš tolo. Tos išskyros 
yra gelsvai juosvos spalvos, 
siek tiek panašios į vašką. 

į Tik ką išskirti sruogliai bū
na minkšti, vėliau sudžiūsta 
ir tampa kieta, nedideliais 
kiekiais savo maitinimo 
aikštelėse, prie gerai mato
mų išėjimų,, seklumose ar
ba prie vandens, tarsi palik- 
dami‘Savo “vizitinę”' korte
lę. Kiekvienas bebras, pra- 
plaukdamas pro tokią 
sruogliais “kvepiančią” vie
tą, būtinai išlipa iš van
dens ir taip pat palieka sa
vo porciją sruoglių. Dau
giausia sruoglių bebrai iš
skiria rujos laikotarpiu, tai 
yrą žiemą, o pavasarį ir 
rudenį — mažiau (vasarą 
beveik visai neišskiria).

Senovėje1 žmonės tuos 
sruoglim rinkdavo, užmuš
tų bebrų sruogliųs džiovin
davo- ir juos plačiai varto
davo medicine je tepalų ,nuo- 
vių, miktūrų pavidalu. Jie 
būdavo prirašomi tiek ger
ti, tiek ir tepti nuo įvai
riausių skausmų ir negala
vimų, Ypač nervinio pobū
džio ligoms gydyti. Dėl to: 
bebras net buvo vadinamas 
“vaikščiojančiąja vaistine.” 
Tačiau ilgainiui pradėta ne
tikėti sruoglių gydomąja 
galia ir, nors liaudies me
dicinoje jie dar buvo varto
jami XIX amžiuje ir XX 
amžiaus pradžioje,;dabartį-., 
nė medicina sruoglių jau 
atsisakė.
; Savaime aišku, bebrų 
'sruogliai •— universalūs, vi
sokias ligas gydantieji vais
tai — 'seniau buvo labai 
brangūs. Džiovinti sruog- 
liai pasaulinėje rinkoje bu
vo7 pardavinėjami aukso 

i kaina: 10’ 'gramų sruoglių 
v eite prilygo 1 0 g r a m u

auksinei monetai. Carinėje^ 
Rusijoje už ketvirtį svarelį 
bebro sruoglių buvo gali-* 
ma gauti 10 elnių arba 23 
baltąsias poliarines lapes.

Šiuo metu bebrų sruog
liai pritaikomi jau kitiems 
reikalams. Praradę savo 
“medicinišką” vertę, dabar 
jie naudojami kvepalams 
gaminti kaip bet kokį gerą 
malonų kvapą fiksuojanti 
medžiaga. Pavyzdžiui, “Ju
biliejiniai,” “Elada” ir ki
tokie kvepalai savo aroma
tą išlaiko bebrų sruoglių 
dėka.

A. PaHoniene
PIOVĖJŲ DAINA J*
—Ei, rugeli T
Žiemkentėli, 
Tu į šalį 
Tiesk šešėlį.
Purtyk varpą 
Mums geltoną 
Ir už darbą 
Duoki duoną! 
Gulk, rugeli, 
Ant ražienų, 
Prieš dalgelį 
Kieto plieno!

A. Matutis
Iš “Liet, pionierius”

LIETUS
Debesėliai — 
Tarsi burės. 
Bus lietus 
Per pietus. 
Aš išbėgsiu 
Be kepurės 
Pro vartus, 
Pro vartus.

Te mane 
įspraus lietutis...
Gal po šitokios j 
Pirties, (.i
Vai, užaugsiu *
Aš didutis 
Tarsi grybas 
Po liūties!

(Iš “Lietuvos pionierius”)

Mikromegas ' ’

Žiūrini pro mano akinius

Kuala Lampuras. — Ma
lajų federacijos budistai 
reikalauja intervencijos į 
pietų Vietnamą sulaikymui
Diemo teroro.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika įsteigė diplo
matinius ryšius su Šiaurės 
Korėjos Liaudies Respubli-

PAULIUS AR POVILAS?
Brooklyno pranciškonų 

laikraštis įsako savo- vier- 
niesiems popiežių Povilą 
VLąjį vadinti ne Povilu, 
bet Paulium.

Kodėl?
Todėl, esą,, kad Povilus 

“nugirstas iš slavų,” turįs 
“slavišką pamušalą,” o Pau
lius—kas kita!

Žmonės sako: kaip pava
dinsi—nepagadinsi. Bet ry
šium su tuo kyla klausi
mas-: tai kaip dabar vadin
ti šv. Kazimierą ? Ar jis nč- 
turi “slaviško pamušalo”? 
Juk tai lefikiškas valdas—

Bridgeport, Conn.
Po ilgos ligos mirė Juo-, 

zas Kazlauskas, rugp. 3 d. 
■' Paliko nuliūdime ž m o n ą 
Veroniką, posūnį, podukrą, 
brolį Vincą, gy v e n a n t į 

i PerimsylVanijojė.
; Iš Lietuvos paėjo iš Kal
niškės kaimo,: Jaukų vals
čiaus, Šakių rajono. Juozas, 
'jaunas būdamas dirbo bra- 
■so išdirbystėje ir ten gavo. 
: dusulį nuo braso dulkių, 
j Kankinosi daugelį metų, 
į Priklausė “šviesos”1 Drau
gijai, Ansonia,, Conn.

Juozas turi seserį Mari
joną Lietuvoj, taipgi sesers 
ir brolių šeimas.

Reiškiu jo žmonai ir ki
etiems giminėms simpatiją 
i ir užuojautą. , 

Pusbrolis
J. J. Mockaitiš

Mahometonizmas 
negrų tarpe

Mahometonizmas-islamas 
yra viena labj.ausiai prasL 
platinusių religijų pasauly
je. Jo sekėjų priskaitoma 
daugiau kaip 400,000,000. O 
tos religijos įkūrėjas — Ma
hometas (pilnas jo vardas— 
Abu T Kasim Muhammad' 
įbn Abdallah) — buvo be
mokslis, neraštingas žmo
gus, gimęs 570 m. arabų 
mieste Mekoje, kurioje jį, 
kaip varganą našlaitį,, už
augino jo senelis.

Dėl jo neramaus būdo ir 
skelbiamų revoliucinių re
formų, kurios dažnai kirto
si su senovės stabmeldžių 

i tikyba, Mahometas turėjo 
. iš Mekos bėgti. Jį ir jo ar
timuosius prie m ė laisvas 
miestas. Jatriba-Meditia, ku
riame ramiai gyveno ara
bai, žydai ir krikščionys. 
Mahometas tapo jų politi
niu ir religiniu vadu,, o 632 
m. jis sukūrė naują religiją, 
pavadintą1 islamu - mahome- 
tonizmu. Mahometo sekėjai 
tapo plėšikais, užpuldinėjo^ 

i arabų karavanus ir iš to 
Turtėjo. Medina tapo, tur
tingas ir karingas miestas, 
kariavęs net su galinga Me
ką, kurios. Kaabos šventyk
loje Mahometas savo ran
komis sūdaužė stabus ir pa
skelbė savo, tikybą. Islamo 
bibliją Koraną parašė ne 
Mahometas (nes jis rašyti 
nemokėjo), bet jo tikintie- 

, jai. Meka tapo, religini^, iš
imamo centru, o Medina poli
tiniu. Islamo išpažintojai’ 
švenčia penktadienį. Mels- 
jdamiesi jie kreipia veidą į 
Meką, laikomą šventu mies
tu. ‘ :

Šiais laikais, islamas smar* 
kiai plinta Afrikoje ir Jung-

f.dencijose ir visose viešose 
vietose . Dėl šio nesutarimo 
juoduosius muslimus remia 
amerikoniškieji naciai,, ku
rie negrų išsilaisvinimą ko
vą laiko komunistų ir kata
likų inspiruota.

Juodieji muslimai yra ak
li šovinistai. J’ie skelbia, 
jog negrams, kaip išrinktai 
rasei, yra dievą leista už
valdyti pasaulį ir pavergti 
baltuosius; kad dievas ir vi
si kiti dangaus valdovai esą 
juodi, kad jų rasė yra aukš
tesnė už baltąją ir t. t. Či^f 
tai rasizmas ir segregacija 
iš antros pusės. Bet tai yra 
priešinga matome to n i z m o 
pagrindiniams.dėsniams. Is
lamo biblija Koranas skel
bia taiką, ji žmonių prieš 
žmones nekurstė. Ji sako, 
įbgį dievas sukūręs visus 
žmones lygiais ir paskirs tęs 
juos į tautas, rases bei gen- 
tes, ir jam artimesni esą 
tie, kurie geriau jį šiovnta. 
Koranas neskelbia nęi to, 
būk dievai esąs jųodąs. Jis 
tik sako, jog. dievas atsira
dęs iš kraujo krešulių, į>ęt 
apie jo spalvą nieko nėmįhi.

Taigi juodieji .muslihĮai 
yra reakcinė, šovinistinė 
sekta, kuri neprisideda pfie 
jokio pažangaus negrų- są
jūdžio bei' jų rasinių aspi
racijų’. Prie maršavimo į 
Vašingtoną rugp. 28 d., prie 

; reikalavimo negrams pilie
tinių teisių, — muslimai ne
prisidėjo, nes ši eisena bu- 
ivusi baltosios valdžios pa
darinys, y

■ Prietaringumas ai* fana-Z 
tizitoas, nežiūrint kur jis be- 
sirastų, — yra visokio pro
greso priešas/ jis yra drau
gas reakcijos ir suštingitiK

tinėse Amerikos Valstijose*. 
Afrikoje islnnio čentru yra 
Egipto sostinėje, Kairo 
mieste, esąs AF Azhar uni
versitetas, įkurtas 972 m. 
Al Azhar universitetas isla
mui yra tuo, kuo katalikiz- 
mui yra Vatikanas.

Persijoje mahometoniz- 
Įmas yra sumaišytas su jų 
senosios tikybos dualizmu 
(dviejų dievų sistema). Gi 
įtarp Amerikos negrų plin- 
:tąs islamas, vadinamas juo
duoju muslimu (Black Mus
lim) labai daug kuo skiria
si nuo ortodoksalaus maho- 
jmetonįzmo.. ši sekta tarp 
!Amerikos, negrų atsirado 
1930 m., kai į Čikagą iš kur 
tai atsibeldė apsukrus ped- 
[liorius - v e r t ė 1 g a Wallace 
•F a r d, pasiskelbęs islamo 
pranašu: Jis subūrė gana 
daug savo Sekėjų Čikagoje 
> Niujorke. 1 Jie pasistatė, 
šventyklą - bažnyčią ir mo
kyklą, kurią pavadino “isla
mo. universitetu.”

! . W. Fardas buvo sir i j iečių 
ir negrų kraujo mišinys. 
Jis, kaip ir kiti “pranašai,”’ 
daugiausia rūpinosi savo ki
šenė: prisirinkęs pakanka- 
Imai pinigų iš tamsių tikin- 

jis kažkur dingo; 
niekas nežino nei iš kur jis 
atėjo, nei kur išvyko.

. Tačiau pelninga “prana
šo” vieta yra viliojanti įstai
ga — ji tuščia ilgai nebuvo/ 
i1934 m. Mahometo pranašu 
•pasiskelbė Georgia’ valstijo
je gimęs Elijas' Pbole, pasi
vadinęs Elijį Muhamadu, 

; kuris reikalaūja sau lygių
1 teisių su baltaisiais žmonė- 
!mis, kovoja priėš segregaėi- 
iją bei . diskriminacijų mo
kyklose; darbovietėse, rezi-

2 p.-Laisve (Libertyj^AhCr , rugsėjo č(SepQ 3

-čiųjų



Antanas Bimba,

Įspūdžiai iš žygio į Wasliingtoną 
“Už darbus ir laisvę”

Diena buvo ilga ir labai 
įdomi, viena iš įdomiausių 
dienų mano gyvenime. Ti
kiu, jog taip jautėsi kiek
vienas, kuris asmeniškai 
dalyvavo žygyje į Washing- 
toną “Už darbus ir laisvę”. 
O tokių buvo tūkstančiai ir 
tūkstančiai, daugiau kaip 
du šimtai tūkstančių, kurie 
rugpiūčio 28 dieną suplau
kė iš visų Amerikos kampų 

$ir kampelių. Nieko pana- 
qjfcaus pirmiau nebuvau ma

tęs, nes nieko panašaus ne
buvo buvę visoje Amerikos 
istorijoje. Tai pripažįsta 
visi. Ir puikiausiai, tikiu, 
jaučiasi kiekvienas, kuris 
turėjo laimę šiame žygyje 

' asmeniškai dalyvauti.
Bet kaip tuos įspūdžius 

perduoti? -Nuo kur juos 
pradėti? Gal su įspūdinga 
programa prie Linkolno 
memorialinio pastato, ku
rios klausėmės nuo skais
čios saulės spindulių pasi
slėpę po lapotais medžiais? 
Gal su birželio mėnesio pa
baiga, kai buvo paskelbta, 
kad toks žygis yra ruošia
mas, ir kai pradėjau galvo
ti apie dalyvavimą jame? 
Gal su rugpiūčio 27—28 vi
durnakčiu, kai mes tryse 
— Jonas Grybas, Katrina 
Petrikienė ir aš — atsisku
binome į Nacionalinio neg
ru pažangos susivienijimo 
(National Association for 

♦he Advancement of Color
ed People) labai skrumnias 
mažame ruselyje Jamaikoj 
ant Liberty gatvės patalpas 
ir jau radome ant šaligat
vio didžiulę grupę žmonių, 
taip pat atsiskubinusiu pri
sidėti, prie žygio į. Wash- 
ingtoną, ir belaukdami bu- 
sų iki po trečiosios valan
dos, smarkiai pašalome?.

Pasėka sunkių kovų
Nesvarbu. Svarbu, kad 

žygis įvyko, svarbu, kad jis 
pavyko taip, kaip nė sapne 
negalėjo įsivaizduoti jojo 
rengėjai ir planuotojai. Tad 
ir įspūdžius gal geriausia 
bus pradėti su to žygio tik
slais ir siekimais.

Svarbu atsiminti, kad žy
gis į šalies sostinę buvo pa
sėka jau visą šalį nusiau- 
tusių labai aštrių kovų už 
baigimą tų baisių skriaudų, 
kuriose per ilgus amžius 
buvo skandinami milijonai 

♦Juodosios odos amerikiečių. 
Dar birželio 11 dieną vie
kas iš kovingiosios negrų 
organizacijos Pietinės krik
ščioniškos vadovybės kon
ferencijos vadų, protestan
tiškos bažnyčios dvasinin
kas George Lawrence, kal
bėdamas Niujorke perser
gėjo, kad jeigu Kongresas 
greitai nepasistengs užtik
rinti pilnas ir lygias teises 
negrams, tai dar šią vasa
rą bus suruošta šalies sos
tinėje tokia demonstracija 
ir toks protestas, kokių is
torija dar nebuvo mačiusi. 
“Mes turime Amerikoje pa
rako bačkos padėtį”, šaukė 
jis. “Negrai yra užsirūsti
nę, susijaudinę, neramūs. 
Yra reikalingas konstruk
tyvus, teisėtas būdas jų 
jausmui išsilieti”. Ir pri
dūrė: “Negrų klausimas 
nebėra tik pietinių valstijų 
klausimas. Jis paliečia ir 
apima visą šalį”.

Na, ir štai birželio 20 d. 
prezidentas Kenedis pasiūlo 

Kongresui civilinių teisių 
programą. Birželio 24 d. į- 
vyksta negrų judėjimo va
dų pasitarimas, kuris nuta
ria, kad tokia demonstraci
ja, toks žygis į Washingto-

na turi įvykti rugpiūčio 28 nių amerikiečių, tiek išįVū'i 
dieną, kai Kongresas jau' 
bus pradėjęs prezidento pa
siūlymą diskusuoti, ir kad 
šitas žygis turės praeiti po 
šūkiu “Už darbus ir lais
vę”. Ir kreipdamiesi į pla
čiąją visuomenę savo suma
nymui pritarimo ir para
mos, jie išdėstė žygio tiks
lus. Jie pasakė:

“Istorinis žygis ruošia
mas rugpiūčio mėnesio 28 
dieną... iškelia reikalavimą 
greitos veiklos dviem fron
tais, civilinių teisių ir dar
bų. . * ■ • >

Jis sako, kad tiktai visos 
šalies mastu veikla per Fe- 
deralinę valdžią galima pa
siekti pilnos visuomeninio 
aptarnavimo priemonių ir 
mokyklų integracijos, pa
daryti galą policijos bruta- 
liškumui ir įvykdyti pilną 
lygybę prieš įstatymus.

Jis pabrėžia ekonominės 
krizės rimtumą, kai ma
žiausia penki milijonai 
žmonių neturi darbo. Jis 
sako, kad tiktai Federalinė 
valdžia greitu veiksmu, 
pravesdama plačią viešųjų 
darbų programą, gali paša
linti nacionaliniam saugu
mui pavojų.

Žygis į Washingtoną už 
laisvę ir darbus atžymės 
naują stadiją kovoje prieš 
dvi broliškas Amerikos vi
suomenėje blogybes: prieš 
rasinę diskriminaciją ir 
ekonominį nesaugumą.

Niekados pirmiau nebuvo 
toks skaičius piliečių, iš vi
sų rasių ir su tokiomis skir
tingomis nuomonėmis, apsi- 
vienijęs bendrai veiklai Fe
deralinės; valdžios sostinėje, 
kad užprotestuotų prieš 
savo priešus ir kad padrą
sintų savo .draugus. ... v >

Netrūksta įrodymų, kad. 
niekas kitas negali užimti 
vietos kovoje tų, kuriems 
tenka kentėti socialines 
skriaudas ir priespaudą. Ir 
pašalinimas tų didžiųjų 
skriaudų, kurias mums ten
ka kentėti, dideliu laipsniu 
randasi Federalinės val
džios rankose. .

Todėl mes kreipiamės j 
visus amerikiečius:

Reikalaukite priėmimo 
efektingo civilinių teisių įs
tatymo, kuris garantuotų 
visiems:

žmonišką pastogę, 
laisvai naudotis visais 

viešaisiais aptarnavimais, 
tinkamą ir integruotą ap

švietą, ir
teisę balsuoti.

. Nedaleiskite, kad komp
romisais (nusileidimais) 
bei trukdymais būtų neleis
ta tokį įstatymą priimti.

Reikalaukite federalinių 
masinių darbų ir lavinimo 
programos, kurie aprūpin
tų darbais visus bedarbius, 
juodus ir baltus.

Reikalaukite Teisingos 
Samdos Įstatymo, kuris 
draustų praktikuoti fede- 
ralinei valdžiai, valstijų ir 
miestų valdžioms, samdyto
jams, rangovams, samdos 
agentūroms ir profesinėms 
sąjungoms (darbo unijoms) 
diskriminaciją.

Reikalaukite įvedimo na
cionalinės minimales, algos, 
apimant visus darbininkus, 
nemažiau kaip dviejų dole
rių per valandą.”

Labai drąsus užmojis
Tai buvo, reikia pasaky

ti, labai drąsus nutarimas 
ir labai drąsūs tikslai. Bet 
jis tuoj susilaukė plačiau
sio pritarimo tiek iš pavie-

i rių organizaciją bei gru
pių. Už jį pasisakė gė- 

!. roką dalis ir dvasininkijoj. 
' Pajutęs masinį žmonių pri- 
■ tarimą, žygį užgyrė ir pre

zidentas Kenedis. Tegu, 
girdi, žmonės susirenka 
ir išreiškia savo troškimus 
ir pageidavimus. Nėra ko 
bijotis. Neprivalo to balso 
išsigąsti ir Kongreso na- 

. riai.
Bet, žinoma, pakilo ga

lingi balsai prieš ruošia
mą žygį. Vieni tiesiog pa
smerkė jo tikslus, kiti veid
mainingai sakėsi pritarią 
jo tikslams, bet negalį pri
tarti spaudimui į Kongresą, 
kokio šiuo žygiu yra siekia
ma. Pirmiausia žygį pa
merkę pietiečiai kongres- 
manai. Senatorius Strom 
Thurmond iš Pietinės 
rolinos valstijos žygį 
krikštijo komunistų 
kalbiu susidoroti su 
mūsų amerikinio gyvenimo 
būdu. Jo balsas buvo bal
sas vjsų pietinių valstijų 
valdovų. Prieš žygį į Wa- 
shingtoną išstojo ir senato
rius George Aiken, respub
likonas iš Vermonto valsti-i • -w vz *1 • • •JOS. . 
vadų, kad to žygio atsisa
kytų, kad jie tą žygį at
šauktų, Aiken užtikrino, 
kad “šiemet jokio civilinių 
teisių įstatymo nebus, jeigu 
bus bandoma Kongresą į- 
bauginti, sukviečiant į sos
tinę 300,000 žmonių”. Net 
ir “liberalas” Franklin D. 
Roosevelt Jr., prekybos se
kretoriaus pavaduotojas, 
pasisakė prieš ■ žygį į Wa- 
shingtoną. Prie jų savo 
balsą .pridėjo; ir buvęs pre
zidentas Harry Trujngn ir 
net Amerikos Darbo Fede
racijos - Industrinių Orga
nizacijų Kongreso prezi
dentas George Meany. Jie 
irgi nors esą dideliais neg
rų judėjimo siekių šalinin
kais, bet negalį pritarti to
kiam ruošiamam spaudimui 
į Kongresą, kokis numato
mas šituo žygiu į Washing- 
toną.

Judėjimo vadovybė
Didžiausia mūsų šlove lai ei

na judėjimo vadovybei, kad ji 
tokių balsų nepaklausė ir 
nepabūgo. Jie ne tik neat
sisakė nuo nutarimo žygį 
suruošti, bet ėmėsi darbo 
dar šiltesne ranka, dar di
desniu ryžtu. Jie sudarė 
nedidelį, bet labai veiklų 
komitetą žygio pravedimui. 
Komiteto pirmininku pasta
tė seną unijistą, daugelio 
kovų veteraną, miegamųjų 
vagonų aptarnautojų pro
fesinės ■ sąjungos (unijos) 
prezidentą Philip Randolph.

Oficialiai “Žygį už Dar
bus ir Laisvę” ruošė dešimt 
nacionalinių organizacijų:

American Federation of 
Labor-Congress of Indus
trial Organizations Indus
trial Union Department 
(Am. Darbo Federacijos- 
Industrinių 
Kongreso Industrinių Uni
jų Departamentas)

National Association for 
the Advancement of Color
ed People (Nacionalinis Ne
grų Pažangos Susivieniji
mas) . 1

National Conference of 
Catholics for Interracial 
Justice (Nacionalinė Kata
likų Tarprasinio Teisingu
mo Konferencija)

American Jewish Con
gress (Amerikos Žydų Kon
gresas)

National Council of Chur
ches of Christ in America 
(Nacionalinė Kristaus Baž
nyčių Taryba Amerikoje)

Southern Christian Lead
ership Conference (Pietinė 
Krikščioniškos Vadovybės 
Konferencija)' 111 '■' ;' '■

Student Non-Violent Co
ordinating Committee (Stu
dentų ’ Beptfifevartinis.. Kor- 
dinacinis Komitetas) r •

Rational Urban League 
(Nacionalinė Miestiečių Ly-

Labor

Ka- 
pa- 

suo- 
visu

Negro American 
Council (Amerikos Negrų 
Darbo Taryba) ir

Congress of Racial Equa
lity (Rasinės Lygybės Kon
gresas).

Na, ir prasidėjo žygiui 
ruošimasis. Išsijudino visi 
šalies kampai.

Žygį užgyrė šimtai įvai
rių organizacijų, sąjungų, 
klubų; draugijų, ratelių, su
sivienijimų ir 1.1., kurių 
tarpe randame ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, taip pat 
daugybė profesinių sąjun
gų, kurios pasipiktino Geo. 
Meany pasisakymu prieš 
žygyje dalyvavimą. Tenka 
pabrėžti, kad visoje Jungti
nių Vaisi, istorijoje jokia 
demonstracija, joks žygis į 
šalies sostinę neturėjo to
kio plataus ir gilaus atsilie
pimo, kokio Susilaukė šitas

Išgąsdinimui judėjimo t negrų judėjimo vadų pa
šaukimas.

žygio pobūdis
O rugpiūčio 28-osios išva

karėse jie išleido sekamą 
žygio apibūdinimą:

“Kovo 28-sio.s žygis į Wa
shington^, yra daugiau ne
gu tik paprasta demonstra
cija. jį pagimdė išsilieji- / . I *.

Organizacijų

mas milijonų Amerikos bal
tųjų ir juodųjų piliečių gi
liausio jausmo, jog jau atė
jo laikas, kad Jungtinių A- 
merikos Valstijų valdžia, ir 
ypač' tos valdžios Kongre
sas suteiktų ir laiduotų 
(gąrą.ntuotų) pilną lygybę 
musų gyventojų negrų ma
žumai.

Kaip toks, šitas žygis į 
Washingtoną yra gyvas 
kreipimasis — asmeniškai— 
daugelio tūkstančių abiejų 
rasių piliečių, kurie sup- 
plauks iš visų šalies kam
pų.

Žygis bus tvarkingas, bet 
ne vergiškai nuolankus. Jis 
bus išdidus, bet ne arogan
tiškas. Jis bus ramus, bet 
ne baugus. Jis bus apvienv- 
tas tiksluose ir elgsenoje, 
jis nebus suskaldytas į gru
pes ir pavienius varžovus. 
Jis prabils garsiai, bet 
mandagiai.

Jis turės išdidumą, kuris 
atitinka demonstraciją už 
dvidešimties milijonų žmo- laipsnių šiltesnė, negu San 
nių žmoniškąsias teises, kai • Francisco. Tačiau žiemos 
viso pasaulio akvs ir dėme- metu dažniausia San Fran- 
sys bus nukreipti į Washin-,cisco oro temperatūra būna 
gtoną”.

(Bus daugiau)

San Francisco, Cal
Piknikas, susirinkimas, 

svečiai
Pas mus vasarinių išvy

kų bei piknikų randasi ne
mažai, nes Kalifornijon iš 
lietaus pusės nėra pavojaus 
per visą mielą vasarą. Čia 
piknikų nesulyja ir jie gali
ma ruošti bile kada ir bile 
kur į laukus. Ir galima būt 
pilnai užtikrinti, kad jie 
bus nesulyti vasaros metu.

Va ir vėl turėjome visa
pusiai sėkmingą pikniką 
rugpjūčio 11 d. Los Altos. 
Cal., pas R. ir M. Mijatus. 
Mūsų piknikai vis įvyksta 
apie 45 ir 80 mylių nuo San 
Francisco. Kadangi vasa
ros metu San Francisco 
oras būna daugumoje apy- 
vėsis, pav., apie Los Altos, 
ir Santa Cruz, kur mūsų 
piknikai daugumoje įvyks
ta, tai oro temperatūra ten 
vasaros metu būna apie 15

PLAUKIA LAIVAI Į 
KUBĄ

Washingtonas. — 
1963 m. sausio 1 dienos iki

keliais laipsniais šiltesnė, 
ypač laike lietaus sezono.

Virškalbamame piknike 
turėjome mielą viešnią iš 

lYucaipos, Cal. Darbščioji 
M. Alvinienė specialiai at-

Nuo vyko į mūsų pikniką. O tai p/1-p
---- L nemaža kelionė, apie suvirš ;. 

rugpiūčio pabaigos į Kubos 5 gimtai mylių atstumas iš 1Z1 
prieplaukas iš kitų šalių ( Yucaipos iki San Fi ’ancisco

Susirinkimui užsibaigus 
Marytė Ginaitienė pateikė 
susirinkimo dalyviams ska
nių patiekalų, užkandžių. 
Tuo užsibaigė gražioje nuo
taikoje maloni popietė. 
Daug ačiū Ginaičiams už 
vaišes.

Pragyvenimas kyla
San Francisco pragyveni

mo lygis kyla be sustojimo, 
o bedarbių eilės eina didyn. 
Iš tikrųjų, kas iš to visko 
išeis, tai nežinia. Pav., su 
mūsų miesto nuomomis yra 
didelė prabanga. Už tris 
vidutinius nedidelius kam
barius apie miesto centrą 
reikia mokėti po 165 dole
rių ir daugiau į mėnesį. Ži
noma, čia neina kalba apie 
viešbučius — Motels. Vieš
bučių nuomos iškilę į pa
danges šiandien. Maistas ir 
visos kitos gyvenimo reik
menys nestoja kilę. Tik- 

I riausiai šiandien žmonės, 
kurie auklėja nemažas šei
mas, norint ar ne, turi savo 
visą šeimą padėti ant taip 
vadinamo dajeto bei 
mažinimo.

Pavyzdžiui, aną 
viena moteris man

i kur jų šeima susidedanti iš

svorio

sakė,

buvo atplaukę 240 laivų. Jų 
tarpe 164 laivai buvo iš 
Jungtinėms Vai s t i j o m s 
draugiškų šalių, tai yra, tų 
kurių laivams plaukiojimas 
draudžiamas. Daugiausiai 
buvo laivų po Anglijos, 
Graikijos ir Libano vėliavo
mis..

LAISVES REIKALAI
, R. Mizana, dalyvavęs piknike rugp. 18 d., Worces

ter, Mass., gdvp aukų sekamai:
. Nuo buvusios ALDLD kp. (per

M. Virbickienę), Nashua, N. H..........
Dr. J. ir E. Repšiai, Dorchester, Mass. ... 
A. Latvėnas, Hartford, Conn. ...................
J. ir U* Žemaičiai, Hartford, Conn............
Ona Juodzevičienė, Brooklyn, N. Y........ *..
R. Zaluba, W. Medley, Mass.......................
J. S. M., Hartford, Conn.............................
Ona Gricienė, Cambridge, Mass..................
Pr. Kalanta, St. Petersburg, Fla................
A. Kukaitienė, Brockton, Mass.............. . .
Vincas Žilaitis, Norwood, Mass..................
Ch. Biron, Brockton, Mass. ......................
Ignas Chulada, Methuen, Mass..................

— 0 — 
vr

Nuo pavienių ir organizacijų gauta:
ALDLD 45 kp. (per Davidonį),

St. Petersburg, Fla........... ....................
Nuo miamiečių (per Marytę) ..................
Eva Rudman, New Haven, Conn. .............
ALDLD 75 kp. (per

J. Paukštaitį), Miami, Fla .............. .
Stasys Rumšą, Brooklyn, N. Y..................
C. Remeitienė, Berlin, Conn................ .
J. Jakubonis, LaVallette, N. J.....................
Aldona Žilinskaitė-Anderson,

Poughkeepsie, N. Y.............................
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y..................
B. Marcinonis, Waterbury, Oonn. .......
Karolina Kazlauskienė, So. Boston, Mass. 
A. Verdunas, Montreal, Canada................
A. Pakarklis, Athol, Mass...........................
A. Bakevich, New Britain, Conn.............. .
Peter Gavėnas, Huntington Sta., N. Y. .. 
Frank Naginė, Keene, N. H................
Po $1: A. Judikaitis, Johnson City, N.

pas, Des Moines, Iowa; Michael Swed, Paterson, N. J.; 
John Wallis, Chicago, Ill.; Felix Mazolis, Gardner, 
Mass.; C. Skarbalienė, Paterson, N. J.; A. Sakalauskas, 
Lancaster, Calif.; M. Arbačiauskienė, Lowell, Mass.

— 0 —
Tai vis gerųjų prietelių sudovanota dėl išmokėjimo 

sąskaitų preso sutaisymui. Gražiai retnia floridiečiai— 
jiems nuoširdus įvertinimas. Viršminėtame sąrašė ma
tome pavardę Aldonos žilinskaites-Andersonienes* Tai 
buvusi Aido choro mokytoja, čia gimusi jauna moteriš
kė, sąlygų priversta apleisti mūsų miestą ir apsigyventi 
New Yorko valstijos šiaurėje, kiek galėdama prisideda 
prie mūsų reikalų finansiškai. Reta iš bnūsų buvusių 
čiagimių. dalyvių rasi, kad rūpintųsi spaudos reikalais. 
Didelis ačiū Aldonai.

Ačiuojame ir kitiems viršminėtiems prieteliams už 
jų dosnumą.

$16.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00

$300.00
.. 45.00
.. 25.00

25.00
25.00
11.00
10.00

10.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00
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kus nuo 9 iki 15 metų am- 
Jinai sakė, kad jie 
produktų visiškai 

neturi iš ko pirkti, nepai- 
kad vaikai nuolatos 

reikalauja mėsos. Sako, mes 
I turime pasitenkinti su ma- 

Didelis padėkos žodis baronais,. pupelėmis, žir- 
-- -- , dėl mais ir kitais džiovinto mil-

r7i7 M?Mi‘jatų." Jau daug tin.io paisto produktais. Ji-

nemaža kelionė, apie suvirs ziaus.
■ mėsos

Draugė Alvinienė čia turi 
daug artimų draugių bei sa^’ 
draugų. Jinai iltrai čia gy-č 
veno ir daug veikė- !

varde pikniko ruošėjų

kartų puikiai pasinaudojo
me jų puikiąja rezidencija.

nai pridūrė, kad ir pieno 
vaikams neužtenka, nes yra

kur galima pavadinti lyg Į)e1.’ byangu. Auganti vai-
žaliuojančiu parku.

Beje, šiuo, tarpu ir dau
giau svečių lankosi po San 
Francisco, tai dabartiniai 
Redlands, Cal., gyventojai 
K. ir A. Ziksai. Jie čia at
vyko į Adeliutės Zixienes 
brolio K. Strauso dukros 
vestuves.

Rugp. 18 d. pas J. ir M. 
Ginaičius į Santa Clara, 
Cal., įvyko San Francisco 
LLD, ir LDS susirinkimas. 
Nepaisant, kad nuo San 
Francisco iki Santa Clara 
yra 50 mylių. Tačiau Kali
fornijos žmonėms toks at
stumas nieko nereiškia. 
Draugai Ginaičiai malonūs 
ir darbštūs žmonės. Jie 
gražiai įsikūrė Santa Cla- 
roj. Jų butas—namas jau
kus ir skoningai padabin
tas.

kai vįsuomęt yra išalkę, ji
nai sakė. Sako, vaikams 
joki aiškinimai nesupanta
rnų kad maistas, kurio jie la
biausia . reikalauja, yra per 
daug brangus ir nėra iš ko 
ii pirkti. Baigė jinai, saky
dama ir su ašaromis, kad 
šiandien yra didelė proble
ma auklėti šeimą, kuomet 
tokia prabanga esanti.

ANGLIJOJE DIDĖJA 
GIRTUOKLIAVIMAS

Londonas. — 1962 metais 
girtuokliavimas padidėjo 13. 
procentų. Per metus buvo 
nuteista 83,992 girtuokliai. 
Vidaus reikalų ministras 
Henry Brooke sako, kad 
šiemet bus padidinta kova 
prieš girtuokliavimą.

Du svarbūs pokyliai, 
į kuriuos esate kviečiami

Rugsėjo (September) 15 d. Elzbieta ir Juozas Be
kampiai rengia pokylį proga 50 metų sukakties jų vedy
binio gyvenimo. Pokylis įvyks Bekampių rezidencijoje, 
147 13th St., Avalon, N. J. Pietūs bus duodami 12 v. dieną.

Bekampiai kviečia į tą pokylį visus savo pažįsta
mus: brooklyniečius, filadelfiečius, taipgi iš Pennsylva- 
nijos ir iš New Jersey.

Elzbieta ir Juozas Bekampiai yra veiklūs asmenys 
pažangiajame Amerikos lietuvių judėjime, užsitarnavę 
visuomenės pagarbos. Taigi priimkite jų pakvietimą, 
nuvažiuokite į banketą ir pasveikinkite juos auksinio ju
biliejaus proga.

Pelną nuo šio pokylio Bekampiai skiria paramai 
laikraščio “Laisvės”. Taigi dalyvaudami pagerbsite Be
kampius ir paremsite apšvietą.

Kitą pokylį rengia Čiurliai savo farmoje, Patten- 
burg, N. J. Įvyks sekmadienį, rugsėjo 29 d. Čiurliai 
taipgi kviečia niujorkiečius, filadelfiečius ir iš kitur 
pas juos pietų. Jie taipgi pelną nuo pietų skiria laikraš
čiui “Laisvei”.

Čiurlių farma graži, puikus susitikimas su Čiurliais 
ir jų svečiais ir malonus praleidimas laiko.

Iš anksto apsirūpinkite mašinomis ir važiuokite į 
minėtus pokylius pas Bekampius ir Čiurlius.

Dėl platesnių informacijų skaitykite tų pokylių skel
bimus, telpančius “Laisvėje”.

“Laisvės” Administracija

3 pusi. Laisvė (Liberty)Antr., rugsėjo (Sept.) 3, 1963



Tarybų Sąjungos KP CK pareiškimas del 
ginčų su Kinijos komunistais

turėjo prasidėti ginkluota JAV imperializ
mo agresija prieš Kubą. Mes pakankamai 
aiškiai įsivaizdavome, kad agresijai atrem
ti, norint tikrai apginti Kubos ręvblfūčiją, 
reikia imtis kuo ryžtingiausių ! priertionių. 
Prakeikimai ir įspėjimai-~-net jeigu jie Va
dinami “rimtais įspėjimais” ir kartojami 
pustrečio šimto kaitų—‘neveikia impėrialis- 
tų.

Vadovaudamosi būtinumu apginti Kubos 
revoliuciją, Tarybų Sąjungos vyriausybė ir 
Kubos vyriausybė susitarė pastatyti raketas 
Kuboje, nes tai buvo vienintelis realus bū
das, užkirsti kelią Amerikos imperializmo 
agresijai. Raketos Kuboje reiškė, kad Ku
bos užpuolimas būtų buvęs ryžtingai atrem
tas — prieš agresijos organizatorius būtų 
buvęs panaudotas raketinis ginklas. Tokia 
ryžtinga Tarybų Sąjungos ir Kubos priemo
nė sukėlė šoką Amerikos imperialistams, 
kurie pirmą kartą per visą istoriją pajuto, 
kad, karu įsiveržę į Kubą, jie gaus triuški
nantį atsakomąjį smūgį savo teritorijoje.

Kadangi buvo kalbama ne šiaip sau apie 
konfliktą tarp JAV ir Kubos, o apie dviejų 
didžiausių branduolinių valstybių susidūri
mą, krizė Karibų jūros rajone iš lokalinės 
būtų virtusi pasauline. Kilo reali pasaulinio 
termobranduolinio karo grėsmė.

Iš susidariusios padėties buvo dvi išeitys: 
paklausyti “pasiutėlių” (taip vadinami ag
resyviausi ir reakcingiausi Amerikos impe
rializmo atstovai) ir stoti į kelią, kuris bū
tų atvedęs į pasaulinį termobranduolinį ka
rą arba, pasinaudojant galimybėmis, kurias 
teikė atgabentos raketos, imtis visų priemo
nių ir susitarti taikiai išspręsti kilūsią kri
zę ir neleisti agresijos prieš Kubos Respubli
ką.

Mes pasirinkome, kaip žinoma, antrąjį 
kelią, ir esame įsitikinę, kad pasielgėme tei
singai. Mes įsitikinę, kad taip pat galvoja 
ir visa mūsų liaudis. Tarybiniai žmonės ne 
kartą darbais yra įrodę, kad moka apsigin
ti, apginti revoliuciją, socializmą. Ir niekas 
geriau už juos nežino, kiek nelaimių ir kan
čių atneša karas, kokių sunkumų ir aukų jis 
reikalauja iš tautų.

Susitarimas išvežti raketinį ginklą atsa
kant į JAV vyriausybės įsipareigojimą ne
siveržti į Kubą ir sulaikyti nuo šio -žingsnio 
savo sąjungininkus, didvyriška Kubos liau
dies kova, taikingųjų tautų parama jai įpą- 
dėjo sužlugdyti .kėslus tų labiausiai; avan
tiūristinių Amerikos imperializmo sluoksniu, 
kurie buvo pasiryžę eiti nieko nepaisydami. 
Tuo būdu pavyko apginti revoliucinę Kubą 
ir išgelbėti taiką.

Draugai kinai laiko “imperializmo daili
nimu” mūsų pareiškimą, kad tam tikru mas
tu buvo protinga ir realiai į padėtį pažiū
rėjo Kubos krizės metu ir Kenedžio vyriau
sybė. Nejaugi jie rimtai mano, kad visos 
buržuaziries vyriausybės visiškai nemoka 
blaiviai pažiūrėti nė į vieną savo reikalą.

Remdamosi drąsia ir įžvalgia TSRS po
zicija, didvyriškosios Kubos liaudies, jos 
vyriausybės tvirtumu ir ištverme, sdcialižmb 
ir taikos jėgos įrodė pajėgiančios pažaboti 
agresyviąsias impetiaiižmo jėgas, primesti 
taiką karo šalininkams. Tai buvO įžymi 
proto, politikos, taikos ir socializmo jėgų 
pergalė: tai buvo imperializmo jėgų, kari
nių avantiūrų politikos pralaimėjimas.

Tuo būdu revoliucinė Kuba gyvena taikų 
gyvenimą, ir, vadovaujama savo Vieningo
sios socialistines revoliucijos partijos ir Ku
bos liaudies draugo Fidelio Kastro Rus, sta- 
to socializmą.

Kai buvo susitarta su Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentu ir kartu pradėtų, likvi
duoti krizę Karibų jūros rajone, draugai ki
nai ypač įžeidinėjo ir plūdo Tarybų Są
jungą, įrodiriėdami, kad negalima tikėti nė 
vienu iipperialistų žodžiu. z

Mes gyvename tokiame amžiuje, kai 'gy
vuoja du pasauliai, dvi sistemos : socializmas 
ir imperializmas. Būtų ąbsufdiška galvoti, 
kad visus klausimus, neišvengiamai kylan
čius šių sistemų šalių santykiuose, reikia 
spręsti tik ginklo jėga, atmetus bet kokias 
derybas ir susitarimus. Tada hėsilikūtų ka
rai. Mes prieš tokią pažiūrą.

Draugai kinrii įrodinėja, kad. imperialistais 
visiškai negalimą tikėti—jie būtih&i apgaus. 
Tačiau čia svarbu visiškai hc tikėjimas/ o 
blaivus apskaiČiaVibias. Ndb to laiki>, kai 
buvo likviduota krizė Karibų jūros Vajonė, 
praėjo aštūOni mėnesiai, ir JAV vyriaiukybė 
laiko savo žodį—niekas neįsiveržė į Kubą. 
Mes taip pat įsipafeigojdmb ’išgabenti rake
tas iš Kubos ir įbipardigojimą ištesėjcfme.

Pažadėta Kūbbs liaudžiai
Tačiau j uk negalima pamirkti įr to, kad 

>ipes‘įsipareigojome* ir Kubos liaudžiai: Jei-;;
gu JAV imperialistai sulaužys sayd žodį "ir 
įsiverš į Kubos teritoriją, mes kteisiine Ku
bos liaudžiai į pagalbą. Kiėkviėhas sveika’i 
protaujantis žmogūs gerūi šuįrkrita:, jeigu 
Amerikos i triperi a list ai įsiverš, mes ateisime 
Kubos liaudžiai į bWalbk iš Tarybų ^ąjuri- 
gos tbritorijbs taip pat, kaip būtume jai 
phdėję lir iš Kobo's 'tėfritofijbs. .Tiesk,Mda 
raketos skris bent kiek . ilgiau, tačiau - jų

• t?B —

(Tąsa) / ... .. .
šia proga negalima neatkreipti dėmesio 

į tai, kad draugai kinai vietoj klasinio in
ternacionalinio požiūrio, išreikšto šūkiu “Vi
sų šalių proletarai, vienykitės!”, atkakliai 
propaguoja klasinio turinio neturintį šūkį 
“Vėjas iš Rytų nugali vėją iš Vakarų”.

Mūsų partija socialistinės revoliucijos 
klausimais tvirtai laikosi klasinių marksiz
mo-leninizmo pozicijų, būdama tos nuomo
nės, kad kiekvienoje šalyje revoliucijas vyk
do darbininkų klasė, darbo liaudis be kari
nio kišimosi iš užsienio.

Suprantama, jog nėra abejonės, kad, jei
gu imperialistiniai bepročiai vis dėlto su
kels karą, tautos nušluos ir palaidos kapi
talizmą. Tačiau tautoms atstovaują komu
nistai, tikrieji socialistinio humanizmo šali
ninkai, turi padaryti viską, kad nebūtų su
keltas naujas pasaulinis karas, kuriame žū
tų šimtai milijonų žmonių.

Nė viena partija, kuriai iš tikrųjų bran
gūs liaudies interesai, negali nejausti savo 
atsakomybės kovoje prieš naują pasaulinį 
karą, už taikų sambūvį tarp valstybių, tu
rinčių skirtingą socialinę santvarką.

Išsilaisvinimo karai neišvengiami

Reikšdamas mūsų partijos liniją, drg. N. 
Chruščiovas sakė: “Išsivadavimo karai bus, 
kol yra imperializmas, kol gyvuoja kolonia
lizmas. Tai revoliuciniai karai. Tokie ka
rai ne tik leistini, bet ir neišvengiami, nes 
kolonizatoriai savanoriškai nesuteikia tau
toms nepriklausomybės. Todėl tautos tik 
kova, taip pat ir ginkluota kova, gali iško
voti savo laisvę ir nepriklausomybę”. Ta
rybų Sąjunga teikia kuo plačiausią paramą 
nacionalinio išsivadavimo judėjimui. Visi 
žino tą realią pagalbą, kuria mūsų šalis su
teikė Vietnamo, Egipto, Irako, Alžyro, Je
meno tautoms, Kubos liaudžiai ir kitoms 
tautoms.

Tarybų Sąjungos Komunistų partija - pa
skelbė lenininį taikaus sambūvio principą 
generaline Tarybų Sąjungos užsienio poli
tikos linija ir tvirtai juo vadovaujasi. Nuo 
1953 metų ir ypač po TSKP XX suvažiavi
mo smarkiai padidėjo mūsų taikingosios po
litikos aktyvumas, padidėjo jos įtaka visai 
tarptautinių santykių eigai liaudies masių 
interesais. f ,
. Draugai kinai teigia, jog mes,, esą, vado
vaujamės tuo, kad “taikaus sambūvio” są
voka išsemianti principus, kuriais remiasi 
mūsų santykiai ne tik su imperialistinėmis 
šalimis, bet ir su socialistinėmis šalimis ir 
su šalimis, kurios neseniai išsivadavo iš ko
lonijinės priespaudos. Jie gerai žino, kad 
tatai visiškai ne taip, kad mes pirmieji pa
skelbėme draugystės ir draugiškos savitar
pio pagalbos principą labai svarbiu socializ
mo šalių savitarpio santykių principu ir 
tvirtai bei nuosekliai jo laikomės, kad mes 
teikiame visokeriopą ir įvairiapusišką pa
galbą išsivadavusioms tautoms. Ir vis dėl
to jie kažkokiais sumetimais laiko sau nau
dingu visa tai nušviesti visiškai iškreiptai.

Atkakli Tarybų Sąjungos kova už taiką 
ir tarptautinį saugumą, už visuotinį ir visiš
ką nusiginklavimą, jos pastangos likviduo
ti antrojo pasaulinio karo liekanas, dery
bomis spręsti visus ginčijamus tarptautinius 
klausimus davė savo vaisius. Kaip nieka
da, didelis mūsų šalies autoritetas visame 
pasaulyje, kaip niekada, tvirta mūsų tarp
tautinė padėtis. Taip yra todėl, kad nuo
lat auga ekonominė ir karinė Tarybų 
jungos, kitų socialistinių šalių galia, 
jos vykdo taikingą užsienio politiką.

Taikaus sambūvio politika

TSKP CK pareiškia, kad mes vykdėme, 
vykdome ir vykinsime lenininę taikaus sam
būvio politiką. Tatai, mūsų partijos požiū
riu, yra jos pareiga tiek tarybinei liaudžiai, 
tiek ir visų kitų šalių tautoms.

Užtikrinti taiką — reiškia kuo efekty
viausiai padėti stiprinti socialistinę sistemą 

. ir, vadinasi, stiprinti jos poveikį visai išsiva
davimo kovai, pasauliniam revoliuciniam 
procesui.

Dideli TSKP, kitų marksistinių-leninisti- 
, nių partijų, iš vienos pusės, ir KKP vado- 
’ vų — iš kitos kitos; pažiūrų skirtumai ka

ro, taikos ir taikaus sambūvio klausimais 
ypač akivaizdžiai išryškėjo 1962 metais, 
krizės Karibų jūroje metu. Tai buvo aštri 
tarptautinė krizė, niekada žmonija dar ne
buvo taip arti 
karo ribą, 
nesį.

; Draugai 
; metu mes

veždami raketas į Kubą, o paskui “kapitu
liavę” Amerikos imperializmui, išveždami 
raketas iš Kubos.

Tokie teigimai iš esmės prieštarauja fak
tams.

Sprendžiami žingsniai Kubos klausimu

Kaip buvo iš tikrųjų? TSKP CK ir Ta
rybų Sąjūrigos vyriausybė tufe jo patikiinų 
duomenų, rodžiusių, jog kiekvieną akimirką

Są- 
kad

priėjusi termobranduolinio 
kaip praėjusių metų spalio nie

kinai teigia, kad Karibų krizės 
padarę “avantiūristinę” klaidą,

J^Lto nė Mele mažesnis, 
Kodėl gi dfgĄfeai kihki atkakliai igno- 

Fuojk tgi, kūip Raižyk Kiiboš revoliucijos 
dbvai vertina Tūrbų Šąjringos vyriausybės 
politikų broliško kofidarųmo ir tikro in- 
tėrnačionaližttfč’/pbiitįkį^ • Kup gi nepaten
kinti Kinijos vkdovdl ? ’ GUI ’būt, < ;tųb, kad 
pavyko išvengti įsĮvę^ifno į, Kubų ■ m: ne
leisti šukėti paąąūlinįp t jcaro i • -:
j O kaipgi vUdovybč ‘KąnbU
krizės metu ? Tuo kritišku momentu drau
gai kinai priė^kstatė realistiškam ir tvir
tam Tarybų Sąjungos Vyriąūsyi^š 
vo atskirą poziciją. Vadovaudamiesi kaž
kokiomis savomis, ypUi|ūgbiMš šųyė4cbmis, 
jie sutelkę kritikos ugnį nfę ipriėš ag
resyvų JAV'MperiMiZThU, kiek prieš TSKP 
ir tarybų Sąjungą.

kkp vadovybė, kuri iki tol įrodinėjo, kad 
imperializirias bet kuriuo metu galį sukelti 
pasaūhnį karą, atsakingiausiu -metų Užėmė 
kritiko, o ne kovos Sąjungiriinko ir draugo 
poziciją. Niekas negirdėjo tomis dienomis 
iš Kinijos vadovų pareiškimų apie jų prak
tiškus veiksmus Kubos rėvoliūcijai ginti. 
Užtat Kinijos vadovai aiškiai Mėgino dar 
labiau paaštrinti ir be lįo įtėriiptą .'padėtį 
Karibų jūros rajone, mėtė Žkbūs į rusenan
čių konflikto u£hį.

Labai akivaizdžiai matyti tikroji Kkp va
dovybės pozicija kato Ir taikos klMšifriaiš 
iš to, kad ji visiškai nevertina, dar daWIau 
—-sąmonihgki igthūrudja kovą už 
vimą. Draūgūi kin&i ’prieštarauja net tani, 
kad koįriunistai apskritai kelia šį klausimą, 
drįsdami remtis markšizriju-lenihlzmu, ir Vi
saip įrodiriėdami, Iš Vienok pusėš, kųA nusi
ginklavimas ėsąs įritūriomas tik sodialižmui 
visiškai nugalėjus žettiėje.

Argi marksistai, sudėję Rankas, turi lauk
ti socializmo pergalės visoje žemėje, kki pa
saulis dūsta ginklavimosi varžybų gniauž
tuose, kai imperialistai, kaupdaįhi branduo
linio giriklo atsargas, grasina įštumti žirib- 
niją ’į paša'ulinio karo verpetą ?

Ne, tai būtų nusikalstamas nėVeiklūmas 
įsakmaus laiko reikalavimo atžvilgiu.

Šią tiesą seniau suprato visi tikArėji, savo 
atsakūmybę faūt'omš įjąučią lirarikšištai-lbrii- 
nlečiai, kurie štai jau Ilgus metus ktfvoja— 
ir ateityje kovos—at kak liąi r ryžtingą kovą 
ūž visuotinį ir Visišką nusiginklavimą, už 
bandymų nutraukimų ir brandūūlinid ginklo 
uždraudimą, " ’

Kovodami už taiką, skelbdami visuoti
nio nusiginklavimo šūkį, mes vadovaujamės 
gyvybiniais tautų . interesais, atsižvelgdami 

' 4'^ę'Įįlįą/pądfctį, ir Iriebįjome' šūnkjuinį. .Im- 
( įČFiklištąi,viską, Uždelstų 

ir sužlugytų nusiginklavimo susitarimą — 
' jiems tatai nab d įriįra. ;i' iŠ giAlaviriidUi/Var

žybų jie Idbsta -ir laiko baimėje kapit^H^ti- 
riių šalių lialidies masės. TaČiįū ar riiėš tu
rime plaukti pasroviui, nuolaidžiauti IMpė- 
rializmui ir ’riemobilizuoti VisU jėgų kovai 
už taikų, už‘riūšiginklavimą ? .

Ne. Taip’ ^elgtis reikštų kapituliuoti ag
resyvioms jėgoms, mfĮitaristams, O mes 
esame tos nuoirioriesf kad drirbiriinkų klasė, 
visų ša'lių darbo Žmb'hės gali privers t i 
imperialistines vyriausybes ryžtis nusigink
luoti, užkirsti kelią karui. Tam jie būtinai 
turi visų Pirma jšišąrtioninti savo jėga, susi
telkti. ' • ' '

fmpėVikližmb -ir kaRo jėgoms. turi būti 
pidėšpaštatyta drgah’izūota pasaulinės darbi
ninkų klasės jėga. Ji dabrir tūrį tų prana
šumą, kad remiasi imperializmui priešingų 
socialistinių šalių ihatbrialine J^alia, gynybi
niu pajėgumu. Nuėjo į praeitį tiė Ja’rk'ki, 
kai imperializmas nedalijamai Viešpatavo. 
Padėtis šmarkikį pasikeitė ir palygintį su 
pirmaisiais ’dėšim-tmėČiais po Špklid, kriį mū
sų Šalis buvo Vienk, buvo žydriai šilpriėsnė, 
riegu dabar. Mūsų dienomis jėgų Savitarpio 
santykis pašaulinejė a’renojė pasidarė visiš
kai kitoks. Todėl dkbar vadovautis požiū
riu, kad karas nėišvepgiamas, reiškia ne
tikėti socializmo jėg^hįis, pksidūdti beviltiš
kumo ir pralaimėjimo nuotaikoms.

Galima iki begalybės kartoti, kad karas 
neišvengiamas, vaizduojant tokį požiūrį sa
vo “revoliūėingumo” pasireiškftriu, ThČiau 
iš tikrųjų toįcia pąžiūra atsplifffi tik irėtfkė- 
jimą šaVo jėgomis, < baimę pripš, ifnpėriaiiž-

lavimo pasiūlymus jis pats suformulavo.
Kova už nusiginklavimą — labai svarbus 

ydiksnys, ū^keritknit kėlią karui, tai veiks
minga kova prieš imperializmą. Tokioje ko
voje sbčMštirię stovykią remia absoliuti 
žmonijos 'dauguma.

Draugai kiįlaį iškėlė šūkį “kovoti smai
galiu prieš smaigalį,” priešpastatydami šį 
kitą socialistiįių Šalių politikai, kuria siekia- 
riia, kad šve’lpėtų tarptautinė padėtis ir kad 
būtų iįutraūktkš “šaltasis karks.0 Toks šū- 
kiš, iš ešriiės, Suka imperialistinės '‘balan- 
ša^iriią 'pHfe kaV6 Slenksčio” politikos ma- 
lūpą, padeda giriklavintoši varžybų šalinin
kams. SūsFdą'iP įspūdis, jog KKP vadovai 
laiko riaūdihgu, kkd išlieka ir didėja tarp
tautinis, yfffiič TŠRS ir JAV santykių, įtem
pimas. Jie, matyti, mano, kad Tarybų Są
junga turi atsakyti provokacijomis į provo
kacijas, eiti į
“•phsiu&Hki” iš imperializmo Stovyklos, turi 
Ipriimti impOti ilištų iššūkį lenktyniuoti avan
tiūrizmu ir agrėšyvuiUū, tai yra lenktyniau
ti nė už taikOą ūžtikririimą, o kurstant karą.

♦Stoti į tokį
vojų taiką ir įtaptų saugumą.
kūriemš brangūs tautų interesai, niekuomet 
neiš tokiu keliu.

Kova ūž taiką, kova, kad būtų vykdomi 
principai, skrit 
tyliiių, turinčių 
yrk vierik ;iš 1 
ta'tftūs kovoju

TSRS ir JAV santykių, įtem-

tūoš šp'ąsttfs; kuriuos spendžia

kelių—reiškia pastatyti į pa- 
Komunistai,

tiną taikų sambūvį tarp vals- 
skirtingą socialinę santvarką, .

abai svarbių formų, kuriomis 
prieš imperializmą, prieš jo 

^ruošiamus naif jūs karus, 'prieš agresyvius 
‘impdrialištų veiksmus kolonijų šalyse, prieš 
karines imperialistų bUzeš kitų Šalių teritori
joje, prieš girikl'avirhOsi varžybas ir t. t.
Tai kova — d afb’ihirikų klases, visų darbo 
žmonių interesais ir šia prasme tai klasių 
kova.

Mūsų p arti; a, visos broliškosios partijos 
atsimena ir vadovaujami savo veikloje Pa- 

a, kad kovą prieš naujo pa- 
/pavojų reikia -plėsti, nelau- 
adės kristi atominės ir vande- 

, Prieš jį reikia kovoti da-

Nusiginkluoti! >
;l0pęri^li^rnb sįoyy'kloje gūlmgū

jėgų; kuribs prįeijriaši nūsi^iuOViOį. Ta- 
Čikū kkip tik tam,1 J&d Šibs, jė$6k$Ūtū $ri- 
vęrštbs pašitrattfcfi, vreiięįa: sukelti į>Hėš jūs 
tautų rūstumą, privėršti jas vykdyti tautų 
valią. \

Tautos, nori nusiginkiUoti ir tiki, kad kaip 
tik komunistai yra 'tatitų kdybs Už šį /tikslą 
avangardas prgąūlžgtorius. v

Mūsų kova už musiginkiąvhną; 'tąk- 
tipis .metodas. Mes nuoširdžiai; hbirifhė xAiri 
siginklųoti. Ir čia mėš visiškai rėmiahiės 
marksizmu-lenįnižmu.»‘ bar fe1. 'Engetgkš $ra> 
ėjusio šjmtiriečib pab^ j^e yAa^urod^s, kad 
nušigirik'luoti {marioįrią,, ir ntištgiriklŪViįną 
vadino • “taikūs garahtijh?’' Mūšų Miku nu- 
siginkiavimo ŠūkLiJirihą karitą kAįp prarktinį 
biniai visiško riušigihklavimo arba1 dalinio 
UždaVinį. iškalė ;V. ilėhinas ; o įpifinį^i 
nūsigiriklavimo ibašiftlSMiaLpuVo $a'tdikfi dk’r 
1922 metais Genujos konferencijoje. Tai 
buvčri•daKiiTdftmta igyWi^*^iit^l^musigink-

. ■■ •' t;- ' IV?..* a? < ...M". -

Naujas atradimas 
Nevados dykumoje
Nevados dykumoje, 15 

kilometrų į šiaurę nuo Las 
Vegaso miesto, 28 archeo
logų, paleontologų ir geolo
gų jungtinė grupė aptiko 
prieš 26—32 tūkstančius 
metų gyvenusių žmo n i ų 
pėdsakus. Taigi žmogus 

I Amerikos žemyne gyveno 
jau du kartus anksčiau, ne
gu buvo manoma ligi šiol. 
Labai sen i a i degusiuose 
laužuose mokslininkai rado 
medžio anglies likučius. Šio 
radinio amžius buvo nusW 
tytas įvairių anglies isot^F- 
pų pagalba. Be to, toje pa
čioje vietoje rasti sutriuš
kinti mamutų, kupranuga
rių, arklių ir bizonų kaulai. 
Šių gyvulių mėsa žilos seno
vės laikotarpio “amerikie
čių” buvo vartojama mais
tui. Ten rasti taip pat ak
meninių ir kaulinių įrankių 
likučiai.

reiškimo iš va d;
saulinio karo > 
kiaiit, ka'&a pi~ 
ridinės bombos.
bar, kasdien didinant pastangas. Svarbiau
sia—-Ihiku pažaboti agresorius, užkirsti kelią 
karui, neleisti _ /“ ’ / “ _
Šiandien—reiškia Išlaikyti didžiausią budru
mą, nbpaliaūjairiai demaskttoti imperializmo 
politikų, budriai sekti karo kurstytoją 
plūkies ir ma 
rūstybę prieš
’dinti visų taikingųjų organizuotumą, nepa
liaujamai stipMti aktyvius masių veiks
mus taikai girti, stiprinti bendradarbiavimą ■ i --.k-;. .■ ,__ _______ ____

aboti agresorius, užkirsti kelią 
jam kilti. Kovoti už taiką

ehinaCijaš, kelti šventą tautų 
tuos, kurie Suka į karą, di-

su Visbimš valstybėmis, kurios nesuintere-, 
subtbs riąūjais ktalis. ‘

KoVa ’iiž 'thiką~bTa;8!ią kova

'ką ir taikų sambūvį silpnina
frontą, izblrūbja jp sluoksnius

Kdva už ta 
iinperialfžfiib V—----------- ------- -
riuo liaudies riįašių, padeda Revoliucinei dar- 
’bihinkų klasės 
išsivadavimo kovhi.

Kriva už taiką, už sambūvį yra organiš
kai sūsijusi su revoliucine kova prieš impe
rializmą. “Taikaus sambūvio sąlygomis,— 
įrašė 81 kompartija savo Pareiškime, 
■daro palankios galimybes plėsti klasių kovą 
kapitalistinėse šalyse, kolonijų ir priklauso
mųjų šalių tautų nacio’haliriio išsivadavimo 
tfudėjiriią. Savo ruožtu revoliucinės klasinės 
kovos ir nacioualiriio iššivadavimo kovos lai
mėjimai padėda stiprinti Wikų sambūvį.”

Naujo* pergalės

Taikaus sambūvio aplinkybėmis paskuti- 
riiaiš riiėtūis buvo laimėtos naujos svarbios 

| pergalės klasinėje proletariato kovoje ir 
tautų kovoje už naciOrialihę laisvę, Sėkmin
gai vystosi pašaulihis rievbliūcinis procesas.

Todėl i atitraukti kovą ūž taikų sambūvį 
tarp valstybių, turinčių skirtingą socialinę 
santvarką, iiūd revoliucinės kovos prieš im
perializmą, kplonializmą, už uėpriklūuso- 

i mybę ir socializmą, priešpastatyti jas viena 
antrai, kaip daro draugai kinai, reiškia pa
versti taikaus šambtivio principą tuščia fra
zė, išmėsti jo realų turinį, faktiškai igno
ruoti būtinumą ryžtingai kovoti su imperia
lizmu, ūž taikų ir thikų sambūvį, o tai bū
tų naudinga tik. imperialistams.

Savo birželio 14 d. laiške KKP CK kalti- 
na Jkomimistį khcl 30s, ėsą, išple-
"čiaūčidš taikų sambūvį tarp valstybių, tu- 
riiičių skirtingą /Socialinę saritvarką, ir san- 
tykiains tūrį) išnaudotojų ir išnaudojamųjų, 
taRp darbo žmOnių masių ir imperialistų. 
Tai tikrai siaubingas prasimanymas ir šmeiž
tas priieš 'broliškas partijas, kurios vadovau- 
Įja proletaiTktui klasiniuose susirėmimuose 
su kapitalu, visada remia revoliucinę kovą 
ir teisingus išsivadavimo karus prieš imperi- 
a^liŽB'ą.

Kovbje prieš TSKP ir kitas broliškąsias 
paitijaš SK?KP vadovų argumentai tokie silp- 
iii,”kad jie priverkti griebtis visokių gudra
vimų. Iš pradžių jič priskiria mums niekuo 
riepagrįštūs, jU p^čių išgalvotus teiginius, o 
po tO /pRadėdn mus kaltinti, du mūmis kO- 
VOti, demaškūbdami turis teiginius. Kaip tik 
taip -yra su jų absurdiškais teiginiais, kad, 
esą,‘i TSKP ir kitos broliškosios partijos at
sisakančios rė^bliūči’jds, pakeičiančios kla
sių kOVU taikiū sambūviu. Mūsų šalyje bet

.-„..iMart. —"fflnTirrrr

kūvai ir tautų nacionalinio

►susi

santvarką, iiūo 
pėrializmą, kp 
mybęir socializmą, priešpastatyti jas viena

Žuvų taukai 
(Cod liver oil)

žuvų taukais medicinoje 
vadinami skysti riebalai, 
gaunami iš šviežių menkes 
kepenų. Žuvies taukus pir
mą kartą vartoti pasiūlė 
1783 metais Persivalis Ang
lijoje chroniniam reumatui 
gydyti. Plačiau pradėti 
vartoti žuvų taukai tik 1822 
metais.

Daugiausia žuvų taukų 
gaminama Norvegijoje. 
Anksčiau ji šiuo produK&u 
aprūpino beveik visą 
ropą. Nemaža taukų paga
minama Islandijoje, Škoti
joje,, .Niufaundlande, Japo
nijoje ir kt. Tarybų Są
jungoje pagrindinės žuvų , 
tAtikij ganyklos yra Mur- 
mąnske.. «• irTolimuosiuose 
Rytuose. ....

žuvų taukuose yra daug 
riebaluose tirpių vitaminų 
A ir D., nes menkė matinasi 
smulkiomis žuvytėmis ir Že
mesniaisiais jūros organiz
mais, kurių pagrindinis 
maistas yra jūrų vandens 
augalai, p r o d u kuojantieji 
šiuos vitaminus. Vitaminai 
jūrų augaluose susidaro po
liarinės vasaros metu, 'Vei
kiant intensyviems saulės 
spinduliams.

Aktyvų terapinį efektą 
žuvų taukai duoda sergant 
rachitu. Jie žymiai pageri
na ligos , eigą sergant višta- 
kumu, anemijomis, išsekus 
organizmui, sergant kai$į 
tuberkulioze, esant kaulų 
lūžimams. Žuvų taukus 
naudinga tepti nudegimus, 
žaizdas ir opės.

Žuvų taukai geriami po 
arbatinį arba valgomąjį 
šaukštą (pagal amžių ir vi
taminų pareikalavimą) du- 
tris kartus per dieną, pra
slinkus kelioms valandoms 
po valgio. Jokiu būdu ne
galima gerti žuvų taukų 
esant tuščiam skrandžiui, 
nes gali sutrikti skrandžio 
ir žarnyno veikla. Jei var
tosime žuvų taukus tuojau 
po valgio, tai skrandyje 
esantieji maisto gabalėliai 
apsivelia riebalais ir mais
to virškinimas apsunkina
mas.
- Be žuvų (menkių) taukų, 
vartojami ir įvairių kitų 
jūrų gyvūnų (delfinų, ban
ginių ir kt.) kepenų taukai. 
Šie riebalai vadinami me
dicininiais taukais ir varto
jami kaip ir žuvų taukai.

Maskva. — rugpiūčio 28 
d. Maskvos radijas vėl 
dėjo leisti iš Kinijos rusų 
kalba programas “Pekino 
balsas”.
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* Tarybų Sąjungos KP CK narei skini a s dėl spėktyvaš. ' "
* . v Tz. .. » . \ . TWP PmoO-Jim m' a i

ginčų su Kinijos komunistais
savo vystymosi per-

partijomis kovos 
kulto padarinius

asmenybės kulto

parti- 
Chru- 
tikrai 
asme-

(Tąsa iš ketvirto pusi.)
kuriame politiniame ratelyje puikiai žino
ma, kad, kai mes kalbame apie taikų sam
būvį tai tuo suprantame tarpvalstybinius 
socialistinių Šalių santykius su kapitalizmo 
šalimis. Taikaus sambūvio principas, aiš
ku, jokiu būdu negali būti taikomas ir san
tykiams tarp antagonistinių klasių kapitalis
tinėse valstybėse, jo neleistina taikyti darbi
ninkų klasės kovai prieš buržuaziją už savo 
klasinius interesus, engiamųjų tautų kovai 
prieš kolonializatorus. TSKP yra griežtai 
priešinga taikiam sambūviui ideologijos sri
tyje. Tai elementarios tiesos, kurias būtų 

> metas įsisąmoninti visiems, kas save laiko 
ar k si stais-leniniečiais.

m
KKP rimtai nesutaria su TSKP ir kitomis 

marksistinėmis-lenįninėmis 
prieš Stalino asmenybės 
klausimu.

KKP vadovai prisiėmė
gynėjų, klaidingų Stalino idėjų skleidėjų 
vaidmenį. Jie mėgina primesti kitoms pra- 
tijoms tą tvarką, tą ideologiją ir moralę, tas 
vad'ovavimo formas ir metodus, kurie klestė
jo asmenybės kulto laikotarpiu. Pasakysi
me tiesiai’, tai nepavydėtinas vaidmuo, jis 
neatneš nei garbės, nei šlovės. Niekam ne
pavyks palenkti, marksistų-leniniečių, pa
žangiųjų žmonių į asmenybės kulto gynimo 
kelią!

Tarybinė liaudis, pasaulinis komunistinis 
judėjimas prideramai įvertino mūsų 
jos, jos Centro Komiteto su draugu N. 
ščiovu priešakyje drąsą, narsumą ir 
lenininį principingumą kovoje prieš 
nybės kulto padarinius.

Visi žino, jog mūsų partija tai padarė 
vardan to, kad pašalintų sunkią priespaudą, 
kuri buvo sukausčiusi galingas darbo žmo
nių jėgas, ir tuo pačiu pagreitintų tarybinės 
visuomenės vystymąsi. Mūsų partija tai pa
darė, norėdama apvalyti mums didžiojo Le
nino prisakytus socializmo idealus nuo pikt
naudžiavimų asmens valdžia ir savavalia

vimo* kuriais buvo sutepti tie idealai. Mūsų 
partija tai padarė vardan to, kad niekuomet 
nebesikartotų tragiški įvykiai, kurie lydi as
menybės kultą, kad visi, kurie kovoja už 
socializmą, pasimokytų iš mūsų patyrimo.

Asmenybės kultas

Visas, komunistinis judėjimas teisingai su
prato ir parems kovą prieš svetimą marksiz-'' 
mui-leninizmui asmenybės kultą ir jo žalin
gus padarinius. Savo laiku tam pritarė ir 
Kinijos vadovai, jie kalbėjo apie didžiulę 
tarptautinę TSKP XX suvažiavimo reikšmę.

1956 metų rugsėjo mėnesį, atidarydamas 
Kinijos Kompartijos VIII suvažiavimą,, drg. 
Mao Cze-dunas sake:

“Tarybiniai draugai, tarybinė liaudis elgė
si kaip nurodė Leninas. Per trumpą laiką 
jie pasiekė puikių laimėjimų. Neseniai įvy
kusiame TSKP XX suvažiavime buvo taip 
pat parengta daug teisingų politinių nuo
statų, pasmerkti trūkumai partijoje. Gali
ma tvirtai pasakyti, kad jų darbas ateityje 
bus nepaprastai išvystytas.”

KKP CK Politinėje ataskaitoje, kurią pa
darė suvažiavime drg. Liu Sao-ci, šis įverti
nimas buvo plačiau išreikštas:

“Šių metų vasario mėnesį įvykęs Tarybų- 
Atrtmgoš Komunistų- partijos XX suvažiavi
mas yra labai- svarbus politinis įvykis, turįs 
pasaulinę reikšmę. Suvažiavimas ne tik pa
rengė didingą šeštojo penkmečio planą ir 
visą eilę labai svarbių politinių nuostatų so
cializmui toliau vystyti ir pasmerkė asme
nybės kultą, kuris sukėlė partijoje rimtų 
padarinių, bet taip pat iškėlė pasiūlymų, 
kaip toliau vystyti taikų sambūvį ir tarp- 

- tautinį bendradarbiavimą, įnešė įžymų inde
lį į tarptautinio įtempimo mažinimą.’”

Drg. Den Siao-pinas pranešime apie parti
jos įstatų pakeitimus tame pat KKP VIII su- 
važraviine sakė:
'* “Lėnitaizmas reikalauja, kad visus labai5 
svarbius klausimus partijoje spręstų atitin
kamas kolektyvas, o ne vienas asmuo; TSKP
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XX suvažiavimas įtikinamai išaiškino, kaip/.X 
nepaprastai svarbu tvirtai laikytis ,kole.ktj> - b 
vaus vadovavimo principo ir kovottipri^ ūs-; 
menybės kultą, šie aiškinimai padarė di
džiulę įtaką ne tik Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijai, bet ir kitoms, visų pasaulio ša-, 
lių komunistų partijoms.” **; /' •’

žinomajame red a k c ini-artiė -* laikraščio 
“ženmin žibao” straipsnyje “Dar kartą apie 
istorinį proletariato diktatūros patyrimą’” 
(1956 m. gruodis) draugai kinai rašė:

“Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX 
suvažiavimas buvo nepaprastai ryžtingas ir 
drąsus, šalindamas Stalino kultą, keldamas 
aikštėn rimtas Stalino klaidas ir likviduo
damas Stalino klaidų padarinius. Visame 
pasaulyje marksistai-leninieČiai ir komuniz
mui prijaučią žmonės remia Tarybų Sąjun
gos Komunistų- partijos pastangas pataisyti 
klaidas ir linki-, kad tarybinių; draugų; pa
stangos būtų, visiškai sėkmingos.’’

Taip ir yra.
Bet kuris objektyvus žmogus, kuris su

gretins šiuos Kinijos vadovų pareiškimus su 
tuo, kas kalbama KKP CK birželio 14 d. 
laiške, įsitikins, kad, vertindami mūsų par
tijos XX suvažiavimą, jie padarė 180 laips
nių posūkį.

Tačiau argi leistini svyravimai bei abejo
jimai tokiais principiniais klausimais? Su
prantama,, nelestini; Viena iš dviejų: arba 
Kinijos vadovai anksčiau neturėjo nesutari
mų su TSKP CK šiais principiniais klausi
mais, arba visi tie pareiškimai buvo me
lagingi.

Yra žinoma, kad praktika — geriausias 
tiesos kriterijus.

Kaip tik praktika įtikinamai rodo, kokie 
puikūs rezultatai pasiekti mūsų šalies 
gyvenime, vykdant TSKP XX, XXI ir 
XXII suvažiavimų liniją. Per dešimt metų, 
praėjusių nuo to laiko, kai mūsų partija 
staigiu posūkiu Čmėsi atkurti .lenininių- parti
jos gyvenimo, principų, ir normų, tarybinė vi
suomenė pasiekė tikrai didingus rezultatus, 
vystydama ekonomiką, kultūrą, mokslą, kel
dama liaudies gerovę, stiprindama gynybinę 
galią, sėkmingai vykdydama užsienio politi
ką.

Visam laikui nuėjo į praeitį baimės, įta- 
ringumo, netilfifuipo aplinka, nuodijusi liau
dies gyveninįą asmenybės kulto laikotarpiu. 
Negalima neigti, to fakto, ką^ tarybinis 
žmogus pradėjo gyventi gėriku, n^ūdotiš 
Mbčialfžmo gerybėmis. Paklauskite' darbinin
ką, kuris ga<vo naują butą (o tokių, milijo
nai!), pensininką, aprūpintą senatvėje,) kol
ūkietį, pradėjusį pasiturimai gyventi, pa
klauskite tūkstančius žmonių, kurie netei
singai nukentėjo nuo represijų asmenybės 
kulto laikotarpiu ir kuriems grąžinta, laisvė 
ir geras vardas—ir jūs sužinosite, ką iš tik
rųjų tarybiniam žmogui reiškia TSKP XX 
suvažiavimo, lenininio kurso pergalė.

■4 |

Spartus progresas visur
Paklauskite žmones, kurių tėvai ir moti

nos tapo represijų aukomis asmenybės kul
to laikotarpiu, ką jiems reiškia pripažini
mas, kad jų, tėvai* motihos ir broliai buvo 
dori žmonės ir kad jie patys yra ne atsili
kėliai mūsų visuomenėje-, o garbingi, pilna
teisiai tarybinės Tėvynės sūnūs ir dukros.

Pramonė, žemės ūkis, kultūra, mokslas, 
menas — kur bepažvelgtume, visur spar
čiai žengiama į priekį; Mūsų: kosminiai lai
vai dabar vagoja Visatos, platybes — ir tai 
taip pat puikiai patvirtina, kad teisingas 
tas kursas, kuriuo veda tarybinę liaudį mū
sų partija.

Suprantama, mes nemanome, kad mūsų 
šalyje jau viskas padaryta tarybiniam žmpr- 
gui, padaryta jo gyvenimui gerinti. Tarybi
niai žmonės supranta, kad šio principo įgy
vendinimas priklauso ne vien tik nuo mūsų 
noro. Reikia pastatyti komunistinę visuo
menę, gausiai sukurti materialinių gėrybįi?. 
Todėl’ mūsų liaudis atkakliai dirba,, norėda
ma greičiau kurti materialines ir dvasines 
vertybes; artinti’ komiin’izmo pergalę. Vi
si gali matyti, kad mes einnme- teisingfu

i...m,,„„į,.,
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TSKP Programoje numatytas konkretūs 
komunizmo statybos planas. Jį įgyvendinus, 
bus užtikrintas tarybinei liaudžiai aukščiau
sias gyyępimo lygis, bus pradėta laipsniškai

“i& rjk^vtepoz pagal sugebėjimus, 
am nfloial'

’ J; !<>■' ? V.
'fTarybiniams žmonėms keista .. ir klaikų 

girdėti, rkad draugai kinai mėgina kor^y^Jt-J 
ti TSKP Programąrhpdidingąjį komunistinės 
visuomenės kūrimo planą.
Komunistinė visuomenė—konkretus planas

Nurodydami tai, kad mūsų partija skel
bia. savo uždavinių kovą už geresnį gyveni
mą liaudžiai, KKP vadovai daro užuominą į 
kažkokį tarybinės visuomenės “suburžuazė- 
jimą” ir “persigimimą.” Pagal jų logiką 
išeina: jeigu liaudis vyžota vaikšto ir juodus 
barščius iš bendro dubens srebia—tai komu
nizmas, o jeigu darbo žmogus gyvena gerai- 
ir nori rytoj gyventi dar geriau-—tai voš ne 
kapitalizmo restauravimas!

Ir tokią filosofiją jie nori mums pateikti 
kaip paskutinį marksizmo - leninizmo žodį! 
Tai aiškiausiai apibūdina tokių “teorijų” 
autorius kaip žmones, netikinčius darbinin
kų klasės, kuri paėmė valdžią į savo rankas 
ir sukūrė savo, socialistinę valstybę, jėgomis 
ir sugebėjimais.

Jeigu atskleisime mūsų šalies istoriją, 
TSKP Programą, tai lengva pamatyti, nuo 
ko mes pradėjome, kai; Lenino vadovauja
mi, paėmėme valdžią. į savo rankas, ir ko
kias viršūnes pasiekė tarybinė liaudis. Mū
sų šalis pavirto didžiausia socialistine vals
tybe. Pagal pramonės gamybos apimtį Ta
rybų Sąjunga užima pirmą vietą Europoje 
ir antrą — pasaulyje ,o netrukus pralenks 
JAV ir užims pirmą vietą. Visų mūsų per
galių kūrėjos yra tarybinė darbininkų- kla
sė, tarybinė kolūkinė valstietija, tarybinė 
inteligentija..

Mes; esame įsitikinę, kad didžius: darbo 
žygius atlikti sugeba ne tik tarybinė liaudis, 
bet ir kitų socializmo šalių tautos-—tik rei
kia, kad būtų teisingai vadovaujama darbi
ninkų klasei ir valstietijai, reikia, kad žmo
nės, kurie joms vadovauja, realiai galvotų 
ir priiminėtų, tokius nutarimus, kurie įga
lintų nukreipti teisingu keliu darbo žmonių 
jėgas ir energiją.

< Teisina- asmenybės kultą
Mėgiridarh’i pateisinti asmenybės kultą, 

Kinijos Vadovai prigriozdė savo laiške to
limų nuo mArksizmo samprotavimų apie 
klasii$/|ęffiį,. ;$aryjūį£ Sąjungoje, apie taria:- 

, mai klaįJihgus TSKP Progrąmos nuostatus 
dėl, bendrąliąųdinėš valstybės ir visaliaudi
nes partijos.

Mes neketiname šiame laiške smulkiai 
nągrinėtį yįąų jų argumentų. Kiekvienas, kas 
perskaitys :iKKP CK birželio 14 d. laišką, 
be abejo,, atkreips dėmesį į tai, kad visiškai 
sjlpni ir atitiįūkę nuo tarybinės liaudies gyu 
venimo yra tie samprotavimai,, kurie išdės
tyti KKP CK laiške. M;es mokomi, kad ta
rybinėje visuomenėje dar esaiha priešiškų 
klasių, o todėl, girdi, tebesanti reikalinga 
proletariato diktatūra. Kokios gi tai kla
sės? Iš KKP CK laiško galima suprasti, 
kad tai “buržuaziniai pasturlakai,” “para
zitai,. spekuliantai,, sukčiai,, dykduoniai, chu
liganai, valstybės turto vagys.’’

Ką ir besakyti,; originaliai draugai kinai 
supranta klases ir klasių kovą. Nuo kada 
tie parazitiniai elementai laikomi klase? 
Ir kokia klase? Dykaduonių klase ar chuli
ganų klase,, valstybės iždo vagių klase ar 
parazitų klase;? Nusikaltėliai jokioje visuo
menėje nesudarydavo tam tikros klasės. Tai 
žinoma net mokslėiviui. žinoma, tie ele-

pereiti į karštai siekiamą komunizmo prin- 
<eipą — “iŠ^ <)fei^kvi^ų0.z pagal Sugebėjimus, 
(kiekvienam pagal,'poreikius.” '">A“vb'

mental nesudaro klases ir socialistinėje vi
suomenėje, tai — pasireiškiančios kapitaliz
mo atgyvenos.

Kovai su tokiais žmonėmis nereikalinga 
proletariato diktatūra. Bendraliaudinė vals
tybė visiškai gali susidoroti ir susidoroja su 
šiuo uždaviniu. Iš savo praktiško patyrimo 
mes? žinome, kad kova su nusikalstamumu 
W efektyvesnė, kuo geriau dirba .auklėja- 
mąjį darbą partinės, profesinės ir kitos vi
suomeninės organizacijos, kuo didesnis vi- 

r' suomenės vaidmuo, kuo geriau dirba tarybi
nė milicija.

Dvi pagrindinės klasės
Negalima paneigti to fakto, kad dabar 

tarybinę visuomenę sudaro dvi pagrindinės 
klasės—darbininkai ir valstiečiai, taip pat 
inteligentija, kad nė viena tarybinės visuo
menės klasė neužima tokios padėties, kad 
ji galėtų išnaudoti kitas klases. Diktatūra 
yra klasinė sąvoka; kieno gi atžvilgiu siū
lo draugai kinai vykdyti proletariato dikta
tūrą Tarybų Sąjungoje: kolūkinei valstieti
jai ar liaudies inteligentijai? Negalima ne
atsižvelgti, kad socialistinėje visuomenėje 
darbininkų klasė ir valstiečių klasė pa
grindiniai pakito, skirtumai, ribos tarp, jų 
Vis labiau nyksta.

Savo vadovaujanti vaidmenį darbininkų 
klasė po visiškos ir galutinės socializmo per
galės vykdo jau nebe pei’ proletariato dikta
tūrą. Darbininkų klasė tebėra pažangiau
sia visuomenės klasė ir išplėstinės komuniz
mo statybos sąlygomis. Jos priešakinį vaid
menį apsprendžia tiek jos ekonominė padė
tis ,tai, kad ji yra betarpiškai susijusi su 
aukščiausia socialistinės nuosavybės forma, 
tiek ii? tai, kad ji yra labiausiai užgrūdinta 
dešimtmečiais vykusioje klasių kovoje, turi 
didžiausią revoliucinį patyrimą.

Draugai kinai remiasi K. Markso minti
mi, kad pereinamojo laikotarpio iš kapita
linio į komunizmą turinys negali būti ki
toks, kaip tik proletariato diktatūra. Ta
čiau, tai sakydamas, Marksas turėjo galvoje 
komunizmą kaip visumą, kaip vieningą vi- 
suomeninę-ekonominę- formaciją (kurios pir
moji stadija yra socializmas), į kurią pereiti 
be socialistinės revoliucijos ir proletariato 
diktatūros neįmanoma. V. Leninas yra ne 
kartą visiškai aiškiai pabrėžęs, jog proleta
riato diktatūra reikalinga kaip tik tam, kad 
būtų galima įveikti išnaudotojų klasių prie
šinimąsi, organizuoti socializmo statybą, už
tikrinti socializmo — pirmosios komunizmo 
fazės—pergalę. Iš to suprantama, kad po 
socializmo pergalės, kai visuomenėje lieka 
tik darbo žmonės, draugiškos ir iš esmės vi
siškai pakitusios klasės, ir nebėra, ko slopin
ti, proletariato diktatūras nebereikia.

Tikrasis turinys visoje šioje krūvoje pse- 
udoteorinių samprotavimų, kurie išdėstyti 
KKP CK laiške šiais klausimais, yra 
šis: draugai kinai stoja prieš taip 
tvirtai pareikštą mūsų partijos XX, XXI 
ir XXII suvažiavimų nutarimuose, TSKP 
Programoje TSKP liniją—vystyti socialisti
nę demokratiją. Visiškai neatsitiktinai vi
same plačiame jų laiške niekur neatsirado 
vietos, nė paminėti apie demokratijos vysty
mą socializmo sąlygomis, komunizmo sta
tybos sąlygomis.

Sunku visu mastu spręsti apie motyvus, 
kuriais vadovaujasi draugai kinai, ginda
mi asmenybės kultą. Iš esmės, pirmą kartą 
tarptautinio; komunistinio judėjimo istorijoje 
mes susiduriame su atviru asmenybės kulto 
liaupsinimu. Reikia pasakyti, kad net as
menybės kulto klestėjimo laikotarpiu mūsų 
šalyje pats Stalinas buvo priverstas žodžiais 
kratytis šios smulkiaburžuazinės teorijos ir 
sakė, kad ši teorija esanti eserų.

(Bus daugiau)

Mahanoy City, Pa.
Apie spaudos pikniką

Rugpiūčio 25 d. Shenan
doah ir Maranoy City sri
tyje įvyko piknikas. Jis bu
vo tikrai sėkmingas. Die
na buvo graži, draugų bu
vo iš arti ir toli. Buvo iš 
Binghamtono, Readingo, 
Scrantono, Wilkes-Barre, 
Tunkhannocko, Eastono ir 
artimesnių miestelių. Lai
ką praleidome gražiai. Pel
no liko spaudai ir kuopoms.

Turėjome malonius sve
čius J. K. Rušinskus iš 
Brooklyno, buvę šios apie- 
linkės gyventojai, ir V. An
drulį, “Vilnies” redaktorių 
su malonia anūke iš Chica- 
gos. Buvo malonu sueiti su 
taip seniai matytais drau
gais. Ta proga piknike su
sirinkę išreiškė velionei Ur
šulei Andrulienei, taip ma
lonios buvusios visuomenės 
darbuotojos, mirties gilią 
užuojautą.

26 d. rugp. susirinko ren
gimo komisijos nariai su
tvarkyti pikniko reikalus. 
Priėjome prie nutarimo pel
ną skirti: “Laisvei” 25 dol. 
ir “Vilniai” 25 dol., likusius 
kuopos išsidalino dėl savų 
išlaidų, kurių taipgi turi ne 
mažai.

Kadangi šis piknikas bu
vo mūsų paskutinis paren
gimas šį sezoną, tai norime 
tarti visiems draugams ir 
draugėms už puikią mums 
paramą per abudu pikni
kus didelį širdingą ačiū. 
Prašome nepamiršti ir atei
tyje. Norime tarti ačiū 
tiems, kurie aukojo daiktų 
piknikams: F. Mankauskas, 
iš Tunkhannocko, už kvor
tą degtinės, Helen Urbonie
nė, iš Ashlando, kvortą deg
tinės. Anna Žemaitienei, 
Baltimorės, puikų mezginį, 
Romikaitienei, Readingo, 
uz “ausukes”, M. Kaunie
nei, St. Clairo, už 5 dolerius 
“Laisvei”. Kuržinskams už 
medų. Sykiu didelis ačiū 
draugams ir draugėms, ku
rie rengė ir dirbo, kad pa
darius pikniką sėkmingu: 
E. Motuzienei, A. Naravie- 
nei, C. Aponkienei, F. Pi- 
kūnienei, L. Stankevičienei, 
O. Žiobienei, C. Minkevičie- 
nei, K. Naravui, K. Motu
zai, F. Čižauskui,. J. Mika- 
lauskųų M. Žiobai, S. Kur- 

,‘žinskui. Tikimės, kad kitą 
metą ir vėl visi linksmai 
sueitume į mūsų parengi
mus ir paremsime mūsų 
spaudą ir linksmai pralei
sime laiką.

Rengimo Komisija

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

Prisiminimas
6ILMANTON, N. H.

1

Jonas Waišiioras<
Mirė Rugsejo-Sept 3,1960

Stf liūdesiu prisimenam savo mylimo brolio 
mirtį1, buvusį* 1-mbšios kares vetieram^

- Trys metai kai mirtis atskyrė nuo mūsų. Il
gai jis pasiliks mūsų- mintyse.

* • t a. •

Marijona ir K. šlaitai,
Sesuo ir švogeris.

r

Hollywood, Citlif. Su- j 
laukęs 67 mėtų amžiaus nuo į 
mažakraujystes mirė Lar
ry Keatingas.

Sibu, Sarawakas. — Virs 
3,000 vietom gyventojų da
lyvavo riaušėse prieš Ang
lijos: nriUtoihes jėgas.

«• • ,f • •. » •.. -: * -- »• ’’ • *-.< ’ -r ♦ • ’
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Antuiūiii Balzariui
(Miami,, Fla.)

Mes, rochesterieciai, reiškiame nuosį^d^i^ 
uojautą jo mylimai žmohaf Marytei Balžar,
sutei V. Bulien^i ir visijems jo giminėms ir drau^ 
ga$& Linkime ištvermės, j-ų liūdesio valandoje, 
o tau, Antanėli, ilsėtis amžinai.
R. Barauskas
A,. U'savičiene
A. L. Bekešiai
A. Baltakienė
K. Žemaitiene:
E. Duobienė
H Velikienė
A. Duobiene

Gi Laukas
J. H. Stančikai
J.. M., žė^ičiai
F. J. Kartenai
Wm. R; Černauskai
P. Malinauskai-
V. Bulienė
F, (X Grifeliai,

: PRANEŠIMAI
WOltCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis, susirin- 
kimas įvyks rugsėjo 9 Sept., 7:30 
vaįnnda vakare. Visi* nariai; būkime 
sųsirinkiiųei. Bus išduotas pilnas, ra* 
sportas iš. spaudos pikniko. Taipgi 
'turime apkalbėti ateinančius veiki
mus — rudens*žiembs parengimus.

Kviečia Kp. Valdyba 
/ (70-71)'

PHILADELPHIA, FA.
[ LLD 10> kp,. susirinkimas, įvykfį 
.rugsčjo-Septeniber 23 ,d i. 7:30 vai. 
: vakare, Venerų klubo patalpose, 
'1144 N- 4th. St.* Išgirsite komisijos 
.ųranpšųnąj iš Ramanausku suruošto 
pokylio ir kitų komisijų pranešimus, 
'paraginkite savb draugus ir- pažįs- 
• tamup: įstoti į- LLD 10-ta# kuopą. .

Turėsime aptarti ir kitų svarbių 
reikalų. —> Valdybą

C70-71)>

r

Lawrence ir Methuen, Mass

SPAUDOS BANKETAS

u r '-l

< Ona. Staskonytė. (Tumonienč) ieš- 
'ko b,rolįOf Stasio Staskonio, gyve
nusio Detroit, Mich. Girdėjau, kadi 
įniręs; bet nesu1 tikrą. Jeigu mi- 
,ręs,< tai npr.ėčiau susirašinėti su li
kusia jo šėilpa. Taipgi ieškau Juo- 

!zo: Gendvylos. ir jo žmonos. Gendvy- 
|luų paeina iš Viliu kaimo, o. jo- 
žmona—duktė Jono Butėno, gyve
nusio Detroite. Prašau juos pačius; 
arba juos žinančius pranešti sekamu, 

l adresu: Ona Tumonienė,, Rokiškiui 
raj, Panemunėlio stotis, Šetekšnią 
kaimas,. Lithuania, USSR.

Kviečiame, visos apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame didėliame bankete.
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Spalio 6 October
Pradžia 1-mą valandą dieną ’ ' I > J

Maple Parke, Methuen, Mass
Bus Įdomi Programa

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji šią vasarą plačiai važinėjo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame motbrų kongrese kovai už taiką, 
Maskvojje. Ji papasakos iš savo kelionės įgytus 
įspūdžius.

šis bus jau paskutinis rudeninis parengimas pas 
mus, tad kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti 
ir tuę pačiu kartu paremti darbininkišką spaudą, ku
ri stoja už taiką ir už visų tautų ir rasių- žmonių 
lygybę. Rengėjai

--------------■......... +

5 p.-Laišvč (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 3, 1963
<■



BINGHAMTON, N. Y. Žiaurios Žmogžudystes
Lankėsi brangis svečiai
Prieš kelias dienas čia 

lankėsi braugūs, nuoširdūs 
pažangiečiai, ilgam e č i a i 
veikėjai, draugai Petruške
vičiai iš Boston, Mass. Jie 
svečiavosi pas P. Jasilionie- 
nę. O Petras Šolomskas, 
“Laisvės” spaustuvės ener
gingas darbininkas, dauge
liui binghamtoniečių seniai 
pažįstamas, beveik nuo 
1922 metų, svečiavosi pas 
A. Žolyną, A. ir H. Pagie- 
galus ir pas eilę savo gerų 
draugų. Šia proga visas bū
rys aplankė ir mane. Tikrai 
buvo labai malonu susitikti 
šiuos brangius svečius ir 
paspausti jų šiltą dešinę.

Petruškevičiai prieš kiek 
laiko buvo nuvykę aplanky
ti savo brangiąja tėvynę Ta
rybų Lietuvą, ir parsivežė 
daug gražių nuotraukų ir 
susuktą filmą. Mes visi įdo
mavome matyti tą filmą, 
bet kur? Pakviesti P. Jasi- 
lionienės, visi vykome į jos 
gražų namą. Paulina tuoj 
pakvietė J. ir E. Strolius ir 
M. Kazlauskienę ateiti pa
matyti Lietuvą filme. Ne
trukus ir jie pribuvo. Ro
dant filmą, Petruškevičius 
aiškino kiekvieną paveiks
lą, kur jis buvo trauktas ir 
ką jis vaizduoja.

Baigus filmą rodyti, Pet
ruškevičius tarė žodį, kad 
mūsų pažangiųjų Amerikos 
lietuvių veikla daugiau ne
gu per 50 metų rodo mums 
Tarybų Sąjungos liaudies 
neįkainuotus mokslinius at- 
siekimus, sykiu ir mūsų 
brangiosios tėvynės Lietu
vos. Prie to dar priminė: 
nenuleiskime rankų, bet 
tęskime tą prakilnų, gražų 
darbą už šviesų rytojų. Tai 
taip jaukiai - kultūriškai 
praleidome vakarą su bran
giais svečiais- bičiuliais.

Lankėsi Vincas Andrulis 
ir jo anūke

Vincas Andrulis ir jo 
anūkė, vykdami į Massa
chusetts valstiją sustojo ir 
Binghamtone. Ir tiktai ke
lioms minutėms sustojo ir 
pas mane. Buvo labai malo
nu matyti brangųjį Vincą, 
pasiaukojusiai darbuojantis 
žmonijos labui ir pergyve
nusį toki skaudų smūgį dėl 
savo mylimos žmonos Uršu
lės mirties. Vincas sakė, 
kad bandys pasimatyti ir 
su kitais draugais bing- 
hamtoniečiais ir skubiai 
vyks į Massachusetts vals- 
2—Binkhamton, N. L . .gih 
šį linksmą popietį, nors ir 
lyjant, prisiminėme ir 
“Laisvės” preso fondą. Keli 
“Laisvės” skaitytojai ir ge- 
tiją. Tikrai buvo malonu jį 
matyti ir širdingai pa

MIRUS

Jurgiui Stasiuliui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

ir jo visai šeimai, taipgi visiems 
giminėms ir pažįstamiems.

J. Vilkelis A. K. Pakšiai
F. A. Pakai J. O. Greblikai
A. Zablackienė J. J. White
A. A. Jociai V. Y. Smudinai
F. Mockapetris B. Jankauskas
L. Valančius N. Lenagan
A. Dulskis T. M. Klišiai '
J. H. Šoliūnai A. K. Šoliūnai
A. Straukas V. E. Valley
F. A. Šklėriai A. P. Lukai
F. M. Lideikiai J. Galvan
J. J. Gendrėnai J. Kelley
J. E. Davidoniai J. A. Stukai
J. H. Žilinskai J. M. Judžentai

LLD 45 kp.,
St. Petersburg, Fla.

spausti jo dešinę ir palinkė
ti geriausios sėkmės.

“šurum Burum”
Jonas ir Marytė Kazlaus

kai buvo suruošę sueigėlę 
Nastazijos ir Elenos Žido- 

'naičių gražioje vasarvietėje 
, prie Chenango upės. Jie pa- 
I sikvietė savo artimesnes gi- 
i mines ir draugus, kurie, 
kad ir prieš kelioliką metų 
buvo suteikę jiems (Kaz- 

I lauskams) paslaugas, kada 
jiem buvo reikalingos. Ma
nė linksmai praleisti šešta
dienio popietį rugpjūčio 17 
d. gražioje vasaros gamto
je. Vienok jų užmanymas 

i nepilnai pavyko. Pradėjo 
lyti ir lijo kelioliką valandų 
be sustojimo. Dėl lietaus tū
li draugai neatvyko, o kurie 
dalyvavome, linksmai pra
leidome laiką besivaišinda- 
mi skaniais valgiais ir gėri
mais, draugiškais pasikal
bėjimais ir pasiklausėme 
gražių lietuviškų dainų, ku
riomis mus linksmino Elez- 
butė Židonaitė. Didelis dė
kui jums už tai.

Kad sėkmingai užbaigti 
ri nuolatiniai jos rėmėjai 
sudėjo kad ir mažą dovanė
lę $12.50. N. Yudikaitienė 
ir O. Wellus priėmė dova
nas nuo šių draugų:

Po $2: N. Yudikaitienė, 
J. ir N Stroliai, Draugė Rė
mėja, O. Wellus.

Po $1: M. Kazlauskienė, 
L. Mainionienė, A. Ziborie- 
nė, V. Mainionienė; Straka- 
lis iš Chicagos 50 c.

Visiems širdingai ačiū už 
dovanas.

Stasys Vaineikis 
grižo iš Lietuvos

Rugpiūčio 24 dienos va
karą pas P. Jasilionienę bu
vome susirinkę keli draugai 
susitikti ką tik grįžusį Sta
sį Vaineikį iš Tarybų Lie
tuvos, kur jis svečiavosi 
apie porą savaičių. Prie 
skoningos vakarienės klau
sėmės Stasio pasakojimų iš 
kelionės. Vaineikis džiau
gėsi gerai pavykusia kelio
ne ir gražiai atkurta Lietu
va. Jis pasimatė su gimi
nėmis, suėjo į pažintį su 
daugeliu Lietuvos žmonių, 
parsivežė daug gražių nuo
traukų, daugiausiai savo 
giminių. Jie visi gražiai at
rodo, gražiais rūbais pasi
rėdę.

Stasys ateinančią vasarą 
vėl žada vykti ir ilgesnį lai
ką pabuvoti savo gimtaja
me krašte. Jis pilnai pasi
tenkinęs linksmai praleidęs 
dienas svečiuodamasis gim
tojoje šaly.

Onyte Wellus

Mano lankymosi Lietuvoje 
įspūdžiai ir padėka

Bridgeport, Conn. — 
Daugiau kaip per dvejus 
metus rengiausi apsįįąuky- 
ti Lietuvoj ir mano troški
mas išsipildė. Birželio 20 d. 
su turistų grupe įšskridome 
iš New Yorko orlaukio ir 
ant rytojaus nutūpėme Vil
niuje. Tenai mūsų grupę 
pasitiko L. Kapočius ir kiti. 
Jaunos merginos įteikė po 
bukietą lietuviškų gėlių. 
Apsistojome Vilniaus vieš
butyje. Vėliau susitikau su 
Kazlauskais, Ašmenskais, 
Taurais, giminėmis, gyve
nančiais Vilniuje. Atsirado 
ir naujų pažįstamų, tai vi
sais vakarais smagiai laiką 
praleidau viešbutyje, o die
nomis lankėmės mokslo 
įstaigose, ligoninėse, dar
bavietėse ir taip žymesnėse 
vietose Vilniuje ir toliau. 
Aplankėme Pirčiupį ir kitas 
šiurpias vietas, kur hitleri
ninkai išžudė tūkstančius 
žmonių. Pasivažin ėjome 
Trakų ežere. Per tris savai
tes išbuvome Vilniaus apy
linkėse.

Paskiau buvome Druski
ninkuose. Į Druskinink u s 
suvažiavo mano vyro gimi
nės, su kuriais gražiai pasi
vaišinome, pasidžiaugė m e 
vieni kitais; tikėjausi Jan
kuose ir Vilkaviškyj apsi
lankyti, bet tas nepavyko. 
Lankiausi Ąžuolų Budoj, 
mano tėviškėje. Susitikau 4 
mano brolius ir sesutę su 
šeimomis ir mirusios sesers 
3 sūnus. Tai buvo mano 
linksmiausias laikas Lietu
voje. Atradau visus gražiai 
gyvenančius, kaip kurie tu
ri net televizorių. Visur 
elektra šviečia.

Kaune išbuvome tik die
ną ir naktį, tai nedaug su 
Kaunu teko susipažinti.

Lietuvos žmones atradau 
labai draugiškus: ar gimi
nės, ar ne, visi tokie simpa
tiški, ypatingai jau n d j i 
karta: tokie malonūs, tokie 
linksmus ir prielankūs, tur
būt dėl to, kad mokyklose 
moko gražaus pasielgimo.

Teko dalyvauti Vilniaus 
Nr. 23 vidurinės mokyklos 
mokslo metu baigos (“gra
duation”) iškilmėje, kurio-1 
je apdovanojo mus Jono1

Didžiulė buvo demonstracija 
Darbo Dieną Niujorke

Jau kelinti metai, kai 
Niujorko organizuoti dar
bininko Darbo Dieną pa
naudoja organizuotai, išdi
džiai pareikšti savo 
lavimus. Jie organizuoja 
miesto gatvėse eisenas-de- 
monstracijas.

Šiemet Darbo Dieną (va
kar) taipgi įvyko organi
zuota demonstracija-eisena 
Penktąja Avenue.

Apie 100,000 organizuotų 
darbininkų-unijistų demon
stravo ,nešdami savo iška
bas su obalsiais. Vyriausi 
obalsiai buvo: duoti bedar
biams darbo, trumpinti dar
bo. valandų savaitę, užtik
rinti negrams ir visiems ly
gias politines teises.

Demonstracija-eisena pra
sidėjo nuo 26 gatvės ir tę
sėsi iki 62-osios.

Demonstracija-eisena bu
vo spalvinga ir iškilminga. 
Ją organizavo ir vadovavo 
Niujorko Central Labor 
Council (Centrinė darbo 
taryba). Eisena tęsėsi apie 
8 valandas..

6 p.—Laisvė (Liberty)r-Antr., rugsėju .(Sept.) 3, 1963

Kuzminskio 34 graviūro
mis.

Važiuojant teko matyti 
daug naujų gražių namų, 
bet yra ir prastų bakužių. 
Sakė, kad už keleto metų 
jų vietoje bus naujos. Ne- 
suspėjama kartu visas nau
jas pabūdavo ti.

Apsilankymu Lietu v o n 
esu didžiai užganėdinta. 
Suprantant sąlygas, geriau 
ir negalėjo būti. Jeigu iš
tekliai ir sveikata leistų, tai 
už keleto metų norėčiau 
dar kartą Lietuvon lanky
tis.

Esu didžiai dėkinga p. 
Vaitkui ir jo žmonai už 
gražų mūsų priėmimą ir 
vaišinimą Druskininkuose. 
Taipgi Paleckiui, Kapočiui 
ir jų žmonoms už jų malo
numą ir dovanėles, taipgi 
pirmiau įvardintiems gimi
nėms ir pažįstamiems už 
malonų nuoširdumą dėl ma
nęs. Tas pasiliks mano šir
dyje ant visados.

Sugrįžus man į namus, 
draugės ir draugai suruošė 
“Welcome Home; party” 
rugp. 24 d., kurioj dalyva
vo svečių iš Wąterburio, 
Ansonios, Milfordb, 
fordo, Stamfordo
nių, kuris sudarė į diktą 
skaičių dalyvių, pavaišino 
ir įteikė vertingą 
Negalėdama ypatįškai vi
siems padėkoti, tai šia pro
ga reiškiu nuoširdžiausią 
padėką visiems dalyviams, 
o Onai Žilinskienei, Stripei- 
kiams, Kajeckams, 
nams, M. ThompS' 
liksui už suruošin 
smagios “besiedos 
viąoms ir visiems.

Lucy Mockaitis

Strat- 
ir vieti-

dovaną.

Armo- 
on ir Fe- 
lą tokios

Dėkoju

Asbury N. J.
j T f. ■ F.' • < • ' j . •

Mrs. M. Grakey tapo li
gos smarkiai suimta, perei
tą savaitę išvežta į ligoni
nę, kur neseniai buvo pate
kęs ir jos vyras. Gaila, kad 
gerus žmones užklupo ne
sveikatos. Daugiau apie jos 
padėtį galima klausti jos 
naciuose, West Portal Rd., 
Asbury, N. J. Linkime jai 
greit atgauti sveikatą.

Žinią pranešė jos draugė 
Josephine Auguti^nė.

i Per kurį laiką Niujorko 
miesto darbininkai Darbo 
Dienos neatžymėjo demon
stracijomis, bet reikalas 

reika-įvertė tai daryti. Na, ir da
bar visi džiaugiami tuo, kad 
tokios eisenos tapo atgai
vintos, kadangi jose darbi
ninkai turi progą pademon
struoti savo reikalavimus.

Ns.

reikalas

—     ——
i i • iKlaidos Atitaisymas
Straipsnyje apie mirtį 

Antano Gerdaičib, kuris til
po “Laisvės” rugpiūčio 30 
d. laidoje, įvyko plaida ant
rajame paragrafe. Pra
leista kelios eilutės. 
Turėjo skamb ė t i s e k a- 
mai pradedant su 19-taja 
eilute:

“apie jų tautiečių gyve-
nimą svetur.

“Paskiau, K^ Gerdaitie- 
nes vadovybėje, apžiūrėjau 
kolūkio naujai pastatytą 
modernišką ligoninę”, ir t.t.

Straipsnio autorės atsi- 
atsiprašome. — Red.

Vėlesniu metu New Yor
ko komercinė spauda pilna 
sensacijų apie visą eilę 
žmogžudysčių. Tiesa, kad 
jų New Yorke niekados ne
stokodavo, bet vėlesniu lai
ku dar sutirštėjo.

Lodi, N. J., miestelyje 
sauvaUški jauni vyrai ir 
“laisvos” moterys liksmino- 
si ir kėlė triukšmą. Kaimy
nai pašaukė policiją. Kada 
policija atvyko, tai “besi
linksminantieji” 
policininkus.

Vėliau New Yorke, Man- | 
hattano viešbutyje, policija 
užtiko šoviką Franką Fal
co, 25 metų amžiaus; Jis ir 
čia šaudė i policiją bet pats 21 metųeamžiauis planavu: 
krito nuo policininkų kulkų. g. būt/artiste) Em'ily Hof-

Visiems aidiečiams
Aido choro mokytoja 

Mildred Stensler ir choro 
valdyba kviečiame visas ir 
visus susirinkti į Aido cho
ro pirmas pamokas po ilgo
kų atostogų. Yra sakoma: 
nuo pirmo gero pasirodymo 
būna ir tolimesnė veikla 
sėkminga. Choras esam pa
sižadėję dainuoti Tarptau
tiniame. dainos festivalyje 
New Yorke spalio 3 dieną, 
tam reikelingas geras pa
siruošimas. Būkim visi.

Pamokos įvyks šį penk
tadienį, rugsėjo 6-tą, Lais
vės salėje, 8 vai. vakaro.

Iškilmingas piknikas ir 
kalakutienos pietūs

Rengia Great Necko Lie- 
tuvių Literatūros Draugi
jos kuopa ir antroji apskri-i 
tis. Įvyks rugsėjo (Sept.) 8
d., Kings Point parke.

Kalakutienos pietūs bus: 
pateikti pirrųą vai a n d ą

Kviečiam, iįr plačios New
Yorko apylinkės skaitlingai 
suvažiuoti.' j

Šis: piknikus bus skirtin
gas nuo kitų: girdėsime 
dainų, turėsime niuziką, 
tikrai lietuviukai galėsime 
pasišokti ant žaliuojančios 
pievos. Maisto ir gėrimų 
nesivežkit,

įs, kuris nuro- 
siekti pikniko 
tik iki 12-tai, 

landą jau bus

nes rengė j aį
viskuo aprūpins.
Kaip surasti tą Kings Point 
Parką ir Red Brook; Rd.
Nuo buvusios Kasmočių 

vietos tik vi^na myliį. Ku
riems nėra žinoma tas par
kas, meldžiasi atvažiuoti į 
buvusią Kasmočių. vietą. | 
Čia bus žmogų 
dys, kaip pa 
vietą—jis bus 
nes pirmą va 
duodami pietus. Kviečiame 
visus suvažiuoti.

Iš Ozone Park nuo Lais
vės salės išvažiuosim 11 va
landą ryto. Jei lietus tylų, 
pikniką turėsim Laisves sa-

PER DAUG

d

DAR NĖRA 
PASAULYJE ŽMONIŲ
San Francisco, Calif. — 

Dr. Kari Brantas, Stanford 
Food Research instituto di 
rektorius, sako, kad pasau
lyje nėra per daug žmonių, 
Jungtinėse Valstijose leng
vai galėtų išsimaitinti 350 - 
000,000 žmonių. Jis sako, 
kad ir Indijoje, jeigu vis 
tinkama žemė būtų tinka 

tai du kartus

a

mai įdirbama, 
tiek žmonii 
kaip dabar.

o 
ir Vinco Navicki), s. Aleksandro, 

Lieti i- 
, Pąrtininkų 

Smetonos laikais, 
yventi Brazilijoj i.

Paieškojimas
Ieškau savo tikrų brolių Antaiu 

ir Vinco Navickų, 
motina Marė. Jie gyveni 
voje, šeškinių kkime, f 
parapijos, dar

Vėliau išvyko 
apie Sao Paulo iįniestą.

Prašau juos pačius atsiliepti ar
ba juos žinančius man apie juos 
pranešti. Būsiu labai dėkingas. Jur
gis Navickas, 139-33 
Jamaica, N. Y.

85tb Db, 
(69-73)

Sekantį rytą jo sėbras 
Thomas Trentino pasidavė 
policijai.

Liepos 20 d. ankstyvą ry
tą miegamajame kambary
je buvo nužudyta Barbara 
Kralik, 15-kos metų graži 
mergaitė, gyvenusi Spring
field Gardens, Queens mies
to dalyje. Dabar policija 
suėmė Alviną Mitchellį, 16 
metų jaunuolį. Policija sa-

nušovė du ko, kad jis prisipažinęs nu
žudęs Barbarą Kraliką.

Manhattane ant 88th St., 
viešbutyje, gyveno trys jau
nos merginos. Janice Wylie,

fert, 22 metų, atvykusi iš 
Minnesota valstijos, dukra 
turtingo daktaro, ir Patri
cia Tolles, 21 metų; dirban
ti prie vieno anglų žurnalo.

Merginos gyveno pato
giai, per mėnesį už butą 
mokėjo $250. Ir štai vieną 
dieną Tolles grįžusi iš dar
bo rado abidvi savo drau
ges surištas ir negyvas. Da
bar eina tyrinėjimai ir de
damos pastangos surasti 
piktadarį.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglą-Lietuvią Kalbą J
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvią-Anglą Kalbą
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

102-02 Liberty Avenue

PIKNIKAS ir PIETŪS
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).

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

I. Mizarienė «
grįžo iš vakarų Š

Šiandien anksti rytą grįžo 
iš Čikagos, Detroito ir Cle- 
velando Ieva Mizarienė. Ji 
ten praleido savaitgalį sa
kydama prakalbas apie Pa
saulinį Moterų Kongresą, 
įvykusį š. m. birželio mėne
sį, Maskvoje, taipgi apie 
Lietuvą. Sakė, prakalbos 
visur gražiai pavyko.

Londoną. — Anglijoje y- 
ra 501,200 bedarbių.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. ■ • į

LDS 46 kuopos susirinkimas ivy« 
rugsėjo 11 d., 7:30 vai. vak., Lais
vės svetainėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime ypatingai tie, • 
kurių duoklės laikas pasimokėti.

Valdyba
(70-71)

Antradieni, rugsėjo 10-os vakarą, 
Laisvės salėj jvyks LLD 1 kp. mi
tingas. Nominuosime Centro Komi
tetą. Būtinai dalyvaukite.

Valdyba
(70-71)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozono 
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)

Ozone Park 17, N.




