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\ KRISLAI
Baisus sužvėrėjimas 
Prie ko tas veda?
Daug gausime, bet. . .
Geri reiškiniai
Kaip tik taip ir reikia 
Dvi puikios knygos 
Jau ruošiasi 
Mes irgi

— Rašo A. Bimba —

Daug niujorkiečių, be abe
jonės, matėte pirm a d i e n i o 
“Timese” pirmajame puslapy
je nuotrauką iš Lou i s i a n o s 
miesto Plaquemine. Nuotrau
ka baisi. Sužvėrėjęs valstijos 
policininkas raitas su elektri
ne lazda rankoje blaško neg
rus.

Tikri tie pietinių valstijų 
baltieji šovinistai pasiutėliai. 
Apie žmoniškumą, apie jokias 
žmogaus teises, su jais nė ne
kalbėk.

Bet kaip dar ilgai negrų 
kantrybė tarnaus? Kaip dar 
ilgai jie tik ramiai trauksis 
prieš brutališką jėgą? Jau 
yra jų tarpe tokių, kurie ra- 
fina griebtis jėgos prieš jėgą, 

^radės atsirasti ir organizuo
tu grupės terorui pasipriešin
ti.

Prie to eina. Prie to veda 
minėtoje nuotraukoje pavaiz
duotas policijos ir valdovų nu
žmogėjimas.

Ar girdėjote, kad su 1973 
metais vidutinės metinės ame
rikiečių jpjaukos jau ’ pasiek
siančios $9,300? Bėda tik ta
me, kad nepasakoma, kiek ir 
ko už tą didelę sumą dolerių 
galėsime nusipirkti.

Pietinėje Amerikoje, sako
ma, visi ubagai yra milijonie
riai. Pilnos kišenės pinigų, 
bet jie ir alkani ir apdriskę, 
nes tie jų pinigai nieko ne
beverti.

Mūsų doleris irgi kasdien 
smunka. Kas iš jo bepaliks
su 1973 metais, sunku pasa
kyti.

Gerai, kad tarp Jugoslavi
jos ir kitų socialistinių kraš
tų santykiai pagerėjo. Gerai, 
kad esą susitarta tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų ateityje tolimoje Antark- 
tikoje bendrai studijuoti kos- 
Riinių spindulių ypatybes ir 
poveikį.
# Tai vis puikūs reiškiniai. 
Juos tenka nuoširdžiai pa
sveikinti.

Kunigų “Draugas” (rugp. 
30 d.) net pirmajame pusla
pyje per ištišas tris skiltis su
riko : “Komunistinė pasaulė
žiūra žaloja lietuvių dvasią.” 

Net krūptelėjau. Kas čia 
atsitiko ?

Na gi skaitau, kad Vilniaus 
“Tiesoje” (rugp. 18 d.) esą 
kalbama apie auklėjimą nau
jo, komunistinio žmogaus, ku
riame nebeturėsią vietos nei 
religiniai burtai bei prietarai, 
nei kitos senos atgyvenos.

Man toks žmogus labai pa
tinka. Bet kunigams, matyt, 
jis labai pavojingas. Pasaky
siu: pavojingas jų bizniui, jų 
rojuj čia ant žemės.

Tik šiomis dienomis pasiga
vau progą perskaityti Tarybų 
Lietuvoje išleistas dvi kny- 
knygas — K. Korsako “Lite
ratūrų draugystė” (1-oji kny
ga) ir “Dionizass Poška—jo 
raštai.” Tai puikus indėlis j 
vis beaugantį ir beturtėjantį 
lietuvių tautos literatūros lo-

šioje savo knygoje įžymų
jį rašytojas akademikas K. 
Korsakas daugiausia kalba 
apie rusų literatūros poveikį 
“lietuvių rašytojams, mūsų li
teratūrinės bei visuomeninės 
minties raidai.” Tema labai

Pietų Vietname auga 
liaudies kovingumas

Saigonas. — Naujas 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Henry Cabot Lodge 
ieško išėjimo iš dabartinės 
padėties. Per penkeris me
tus Jungtinės Valstijos su
teikė Pietų Vietnamo Ngo 
Dinh Diemo valdžiai už virš 
tris bilijonus dolerių milita- 
rinės ir ekonominės pagal
bos. Pietų Vietname yra 
apie 15,000 JAV karininkų, 
karo specialistų, marininkų 
ir lakūnų, kurie kariauja 
prieš partizanus.

Ir štai Ngo Dinh Diemo 
valdžia dar užpuolė budis
tus, sukėlė jų masinius pro
testus. Prastai jau č i a s i 
JAV “demokratijos” gelbė
tojai, kada Saigono gatvėse 
budistų kunigai apsipi 1 a 
benzinu ir gyvi susidegina 
protestuodami prieš Diemo 
režimą.

Su kiekviena diena daro
si aišku, kad jeigu Pietrį

SAKO, KAD JAV 
DARĖ SUOKOLBĮ

Saigonas. — Pietų Viet
namo Ngo Dinh Diemo val
džia išleido pareiškimą, kad 
būk JAV Centrinė žvalgy
bos Agentūra (ČIA) išleido 
$24,000,000 suokalbiams nu
vertimui Diemo valdžios. 
JAV ambasada sako, kad 
kaltinimas neturi pamato.

PORTUGALIJA NEIS 
Iš KOLONIJŲ

Lisabonas. — Portugali
jos diktatorius Salazaras 
kalbėjo aiškindamas kodėl 
Portugalija nesitraukia iš 
milžiniškų kolonijų Afri
koje — Angolos ir Mozam- 
bikos. Sakoma, kad buvo 
susirinkusi 250,000 minia.

VIENOS KOMPANIJOS 
NAFTOLAIVIAI

New Yorkas. — Esso Oil 
Co. turi 120 naftolaivių 
(tankerių), kurių bendroji 
įtalpa yra 4,320,000 tonų. 
Jos didžiausias tanker i s 
vienu kartu gali gabenti 
675,000 bačkų naftos.

aktuali. Ypač Lietuvos jau
nimui ji turėtų būti svarbi.

Dionizo Poškos raštų rinki
nys svarbus lietuvių literatū
ros istorijai.

Skaičiau pranešimą, kad 
gruodžio mėnesį įvyks Lietu
vos Komunistų Partijos suva
žiavimas. Prie jo, matyt, jau 
smarkiai ruošiamasi. Nerei
kia nė sakyti, jog tai bus di
džiulės svarbos suvažiavimas.

šiemet įvyks Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro Ko
miteto rinkimus. Būtų gerai, 
kad draugijos nariai tuo rei
kalu plačiau susidomėtų.

Ateinančiais metais sueis ly
giai 30 metų, kaip išeidinėja 
T J,D leidžiamas žurnalas 
“Šviesa.” Tai gražus metų 
skaičius. Komitetas yra nu
taręs tą sukaktį atžymėti iš
leidžiant 1964 metų pirmąjį 
“Šviesos” numerį dvigubai pa
didintą.

Vietnamas negautų JAV 
militarinės pagalbos, jeigu 
čia nebūtų jų militarinės 
jėgos, tai Diemo valdžia 
tuojau sužlugtų.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius, politiniai ir mili- 
tariniai veikėjai numato, 
kad reikia daryti darbo 
liaudžiai nusileidimų, no
rint susilpninti partizanus. 
Bet Ngo Dinh Diemo val
džia, o ypatingai jo patarė
jai griežtai priešinasi re
formoms.

Yra davinių, kad JAV 
naujas ambasadorius krei
pėsi į Washingtona, kad da
rytų spaudimą į Diemo val
džią, kitaip jis nieko dau
giau negalės pasiekti, kaip 
ir jo pirmtakūnas.

Po ambasadoriaus atsi- 
kreipimo Jungtinių. Valsti
jų vyriausybė pradėjo 
griežčiau kalbėtis su Ngo 
Dinh Diemo valdžia.

I *•

JAV VARTOS ARMIJĄ 
ALABAMOJE

Washingtonas. —- JAV 
Justicijos sekretorių^ Ro
bertas Kenedis pareiškė, 
kad jeigu Alabomos guber
natorius Wallace laikys už
darytas mokyklas, tai ten 
bus pasiųsta JAV armijos 
daliniai ir mokyklos atida
rytos.

JAPONŲ BALSAS 
PRIEŠ A-GINKLUS 

x Tokio. — Auga Japonijo
je masiniai protestai prieš 
atominius ginklus. Japoni
jos Darbo Federacija buvo 
suorganizavusi masi n i u s 
protestus. Jokasukoje de
monstravo apie 60,000 žmo
nių, Tokio mieste —100,000, 
Sasebo prieplaukoje 40,000. 
Įvyko demonstracijos jr ki
tuose miestuose prieš at
plaukimus JAV atominių 
submarinų.

BALTIEJI ŠTURMAVO 
NEGRŲ NAMĄ

Philadelphia, Pa. — Šio 
miesto priemiestyje Delma- 
re, kur iki dabar gyveno tik 
baltieji, nusipirko namą 
jauna negrų šeima. Kada 
jie susikraustė, tai apie 
1,500 baltųjų šturmavo na
mą, plytomis ir akmenimis 
išdaužė namo langus. Poli
cijos nepakako, buvo pa
šaukta 100 Nacionalės gvar
dijos karių šovinistų nu
raminimui.

VIS TRIUKŠMAUJA
Washingtonas. —Kai ku

rie kongresmanai negali ap
sieiti be triukšmavimo prieš 
Tarybų Sąjungą. Vėlesniu 
laiku demokratas Porter 
Hardy, iš Virginia valsti
jos, kelia triukšmą prieš 
TSRS žvejojimą Atlanto 
vandenyse. Jis pasakoja, 
kad būk tarybiniai laivai 
žvejoja JAV vandenyse, 
nors įrodymų neturi.

Kalėjimuose laiko 
1,000 kovotojų

Atėnai. —Po Antrojo pa
saulinio karo Graikijos 
liaudis siekė pati tvarky
ti savo šalies reikalus. Tam 
priešinosi turtingųjų klasė, j litaristų nuomone, kad vė- 
Turčiams į pagalbą atėjo , liausi įvykiai Pietų Vietna- 
Vakarų valstybės, su armi- me puldo Jungtinių Valsti- 

pinigais JAV. ' jų vardą visoję Azijoje.
Naminis karas tęsėsi 1945- Jis sako, kad JAV šali

ninkai mato
žiaurus.t kada Washington© valdžia, 
liaudies , kuri Pietų Vietnamui sutei- 

kovotojų. Graikijos valdžia į kė už tris bilijonus dolerių 
neteko užmuštais 55,0001 pagalbos, negali suvaldyti 
karininkų ir karių. Po karo 
suėmė desėtkus tūkstančių 
darbininkų ir žemdirbių. 
Virš 5,000 teismo keliu nu
žudė, 20,920 sukimšo į kalė
jimus, ir dar dabar kalėji
muose laiko 938 kovų daly
vius.

ja Anglija,

1949 metais.
Jis buvo labai 

| Labai daug žuvo

“Svieto pabaiga”, nes 
apsivedė sūnus

New Yorkas. — Buvusi 
Georgijos valstijos univer
siteto studentė negrė Cahr- 
layrie Hunter apsivedė su 
baltu studentu Tlbertu Sto- 
walliur Gruodžio mėnesį1 jie 
'laukia naujagimio. Gyvena 
New Yorke.

Kada jaunojo tėvas suži
nojo, sušuko: “Tai svieto 
pabaiga”. Gi Georgia vals
tijos baltieji šovinistai sa
ko, kad jeigu jaunieji at
vyks į tą valstiją, tai pagal 
jos įstatymus gaus po 18 
mėnesių kalėjimo ir bus nu
bausti dar po $1,000.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Clydebank, Škotija. — 

Į Švedijos linija užsakė pas 
J. Brown Co. pastatyti mo
dernišką keleivinį laivą. 
Laivas bus 24,000 tonų įtal
pos, su visais patogumais. 
Už jo pastatymą sumokės 
$20,000,000.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos liaudis, pasimokius iš 
maršavimo į Washingtoną, 
ruošia maršavimą į Brasi- 
lią, Brazilijos sostinę, rei
kalaudama reformų.

Birmingham, Ala. — Čio
nai tarp baltųjų ir negrų 
įvyko riaušės. Vienas neg
ras buvo nušautas ir keli 
sužeisti.

Zurikas, Šveicarija. —Su
sikūlė Šveicarijos lėktuvas 
ir žuvo 80 žmonių, jų tarpe 
vienas amerikietis.

Washingtonas. — Ramia
jame vandenyne dingo JAV 

| karo laivyno. lėktuvas su 
keturiais lakūnais.

Tokio. —Generolas Ches
ter. W. Clar paėmė koman
dą JAV'jėgų Japonijoje.

Santos, Brazilija. — San
tos mieste jau antra savai
tė streikuoja kavos darbi
ninkai. f

įvykiai Vietname 
puldo JAV vardą

JungtiniųSaigonas.
Valstijų naujaš ambasado
rius Henry Cabot Lodge 

i sutiko su diplomatų ir mi-

“silpnumą”,

Ngo Dinh Diemo režimo. 
Ypatingai piktinasi budis
tai, kuriu Azijoje yra 160,- 
000,000.

Partizanai ir kitų šalių 
kairieji jaučia, kad JAV 
nėra taip galingos, kaip 
pirmiau daugelis manė. .

Socialistai prieš 
nusiginklavimą

Amsterdamas. — Rugsė
jo 9 d. čionai atšidaro Soci
alistų Internacionalo kon
gresas. Jo vadai paruošė 
rezoliuciją prieš nusigink
lavimą.

Rezoliucija bus pateikta 
sekmadienį, rugsėjo 8 d., tai 
yra, pirm Internacionalo 
kongreso Anglijos, Vakarų 
Vokietijos, Prancū z i j o s, 
Norvegijos, Danijos, Belgi
jos, Olandijos ir Italijos de
legatams priimti, tai yra, 
tų šalių, kurios įeina į 
NATO.

Newark, N. J. — Prasi - 
d ė j o darbai padidinimui 
Newarko orlaukio. Bus nu
tiesta dar keli cementiniai 
takai. Vienas bus 7,000 pė
dų ilgio, o kitas—9,000 pė
dų. Orlaukio padidinimui 
bus išleista $2,000,000. Kada 
darbas baigsis, tai per me
tus iš orlaukio galės pakil
ti ir jin nusileisti 220,000 
lėktuvų.

Washingtonas. — JAV 
karo orlaivyno komandie- 

rius generolas Curtis Le- 
May priešingas Maskvos 
sutarčiai.

Viena. — Čionai viename 
viešbutyje buvo karau ti- 
nuota 360 žmonių, jų tarpe 
10 amerikiečių, nes ten po
ra žmonių susirgo raupais.

Londonas. — Aštuonerių 
metų berniukas J e r m y 
Wells, tik 4 pėdų ir colio 
aukščio, su meškere ištrau
kė 6-ių pėdų ryklę.

Jungtines Tautos, N. Y — 
Saugumo Taryboje TSRS 
delegatas vetavo JAV ir 
Anglijos rezoliuciją, nu
kreiptą prieš Siriją.

Londonas. — Sulaukęs 55 
metų amžiaus mirė poetas 
Louis MacNeice.

Indija, Pakistanas, 
Kinija ir Vakarai

Karačis. — Srityje aukš
čiausių pasaulyje Himala- 
jaus kalnų susirinko juodi 
karo debesys. Vakarai,y pa
tingai Jungtinės Valstijos 
ir Anglija, Indiją pastatė 
prie kryžkelio: Ji turi pasi
rinkti, ar ir toliau laikytis 
neutralios politikos, ar at
virai stoti į Vakarų pusę.

Jungtinės Valstijos, Ang
lija, Kanada ir jų talkinin
kės su didele paskuba gink
luoja Indiją prieš kamunis- 
tinę Kiniją. Greta gausybės 
ginklų ir amunicijos Indijo
je veikia JAV ir Anglijos 
militariniai specialistai. In
dijos Gynybos ministras sa
ko, kad jeigu vėl tarp Indi
jos ir Kinijos prasidės susi
rėmimai pasienyje, tai ang
lų, JAV lakūnai ir kiti mili- 
taristai bus įvelti į karą 
prieš Kiniją.

Pakistanas, kuris įeina į 
dvi Vakarų karines sąjun

JOHNSONAS LANKOSI 
SKANDINAVIJOJE

Stokholmas. — Atvyko 
Jungtinių) Valstijų vicepre
zidentas Johnsonas į Švedi
ją?. Jis tarėsi su Švedijos 
karaliumi ir kitais valdinin
kais. Iš. Švedijos jis lanky
sis Suomijoje, Norvegijoje, 
Danijoje ir Islandijoje.

NEVYKĘ NUO VĖŽIO 
LIGOS VAISTAI

Washingtonas.—Dr. Ver
gil H. Ferm ir keli kiti dak
tarai Darttmouth medici
nos mokykloje, Hanover, N. 
H., bandė ant gyvūnų tam 
tikrus naujus vaistus nuo 
vėžio ligos. Bet tie gyvūnai 
pradėjo gimdyti deformuo
tus jauniklius.

JAPONIJA PREKIAUS 
SU KINIJA

Tokio. — Nors Jungtinės 
Valstijos veikė į Japonijos 
vyriausybę, kad varžytų 
prekybą su Kinija, bet Ja
ponija tam ne pasidavė. 
Prieš penkis mėnesius Ja
ponijos valdžia buvo atsisa
kius parduoti Kinijai che- 
mikalinį fabriką, o dabar 
užgyrė jo pardavimą už 
$20,000,000.

Sakoma, kad Kinija pasi
rengus per metus pirkti Ja
ponijoje už $600,000,000 
reikmenų.

DAR VIENAS NACIS 
Į NATO VIRŠŪNES

Paryžius. — Hitlerinin
kas Generolas Wolf van 
Baudissinas, kuris Antrojo 
pasaulinio karo metu buvo 
generolo Rommelio pagal
bininku, paskirtas vadovau
ti NATO militarinei kole
gijai. Jo paskyrime dalyva
vo žymūs NATO vadai, jų 
tarpe JAV T. K. Finlette- 
ris.

Gary, Indė — Virš 7,000 
plieno darbininkų buvo pa
skelbę streiką.

gas, labai nepasitenkinęs 
Anglijos ir JAV politika, 
kurios ginkluoja Indiją. Jis 
mato sau pavojų iš Indijos 
pusės, todėl susiartino su 
Kinija. JAV sulaikė Pakis- 
tanui žadėtą paskolą. Į Pa
kistaną atvyko George W. 
Bali, JAV Valstybės sekre
toriaus pavaduotojas, daly
kų išaiškinimui.

Indija ir Kinija, Pakista
nas ir Indija nesusitaiko 
dėl Kašmyro teritorijos. 
Kinija ir Pakistanas jau iš
sprendė sienos reikalus.

Šios trys valstybės yra 
Azijos milžinai. Bendrai jos 
turi 1,250,000,000 gyvento
jų, tai yra, du penktadalius 
pasaulio gyventojų.

KaraČis. — TSRS ir Pa
kistanas pasirašė sutartį, 
pagal kurią TSRS suteiks 
Pakistanui ekonominę pa
galbą.

6,000 PARTIZANŲ 
PRIEŠ ANGLUS

Jakarta. — Indonezijos 
armijos vadas generolas A. 
Nasutionas sako, kad Šiau
rės Bornejoje prieš anglus 
kovoja virš 6,000 partizanų. 
Jie - yra vietos gyventojai, 
kurie reikalauja susijungi
mo su Indonezija.

GAVO 30 DIEiNŲ Už 
SLĖPIMĄ $360,000

New Yorkas. — Teisėjas 
Sylvester J. Rayan nuteisė 
James Landisą 30 dienų į 
kalėjimą, buvusi prezidento 
Kenedžio patarėją. Landis 
“pamiršo” per penkerius 
metus rapo r t u o t i savo 
įplaukas, kurių buvo $360,- 
827.

JAV PASITRAUKĖ
. Iš MAROKO

Rabatas. — Jungtin i ų 
Valstijų karo oriai vynas su 
strateginiais bombonešiais 
“B-47” ir atominėmis ra

ketomis pasitraukė iš karo 
bazių Maroke. Turėjo 5 ba
zes, užimančias 40,000 į ak
rų.. Jose buvo laikoma apie 
10,000 lakūnų ir technikų.

MIRĖ SULAUKĘS 
147 MĖTŲ AMŽIAUS j

Maskva. —Tarybinis me
dicinos žurnalas rašo, kad 
Gruzijoje mirė Aškangeris 
Bzania, sulaukęs 147 metų 
amžiaus. Tai buvo seniau
sias TSRS žmogus. Bzania 
būdamas 112 metų amžiaus 
dar kartą vedė ir susilaukė 
sūnaus.

Ottawa. — Kanados Pre
kybos ministras M. Sharp 
raportavo, kad plečiasi Ka
nados su Kinija prekyba. 
Pagal pirmesnę sutartį Ka
nada- per trejis metus par
duos Kinijai už $360,000,- 
000 kviečių. Dabar padary
ta sutartys prekybai teks
tilės ir kitokios industrijos 
reikalais.
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De Gaulle ir Vietnamas
NETENKA NEI SAKYTI, kad praėjusią savaitę 

Prancūzijos prezidento De Gaulle pasisakymas dėl Viet
namo yra labai neskani piliulė Washingtonui.

Ką gi De Gaulle pasakė?
Jis pasakė, kad Pietinis Vietnamas turėtų atsipalai

duoti nuo Jungtinių Valstijų “įtakos” ir apsivienyti su 
Šiauriniu Vietnamu, sudarant vieną, neutralią, valstybę. 
Mūsų nuomone, tai svarbus pasiūlymas, ir jį reikėtų 
vykdyti gyveniman. Bet kad tai būtų galima padaryti, 
reikia sulaikyti pilietinį karą Pietiniame Vietname, rei
kia, kad iš ten būtų ištraukti JAV kariuomenės daliniai 
ir visokie “patarėjai”; reikia padaryti galą beprasmiui 
žmonių žudymui, kuris tęsiasi jau per kelerius metus.

Kaip jau daugeliui žinoma, Vietnamas tapo perskel
tas 1954 metais. Tuomet, kai Prancūzijos imperialistai 
buvo išgrūsti iš Indokinijos, Ženevoje įvyko tarptautinė 
konferencija, kurios rezultatai buvo: Vietnamas tapo 
perskeltas tik laikinai; jis būsiąs sujungtas pačių abiejų 
kraštų susitarimu ir žmonių nųsibalsavimu. Vietnamas 
turėsiąs būti neutralus taip, kaip ir kitos dvi buvusios 
Indokinijoje šalys—Laosas ir Cambodia.

Šiauriniame Vietname įsikūrė Liaudies Respublika, 
kuri laimingai ir taikiai tebegyvuoja, o Pietiniame Viet
name valdžios galią pasigrobė Ngo giminių šaika, kuri 
įvedė kraštan baisią padėtį. O kai liaudis prieš tą šaiką 
pradėjo kovoti, tai JAV valdžia stojo jos pusėn, neva 
gelbėdama kraštą “nuo komunizmo”. Pietiniame Vietna
me verda pilietinis karas; mūsų šalis palaiko Ngo Dže
mo valdžią, kurios neapkenčia, prieš kurią kovoja liau
dis. Pietinio Vietnamo pilietiniame kare jau nemažai 
žuvo ir amerikinių karių, ir galo pilietiniam karui nesi
mato.

Valdančioji klika, kurią sudaro katalikai, pradėjo 
žiaurią kovą ir prieš budistus, kurie sudaro 70 procentų 
visų šalies gyventojų.

Įsimaknojusi iki ausų, mūsų šalies vyriausybė da
bar pati nebežino, ką daryti. Norėtų Ngo šeimos klik^ 
nuversti, bet ne taip jau lengva. Pagaliau, nežinia, kas 
gi atsistotų jos vieton! “•

— o —
, VISA TAI MATYDAMAS, De Gaulle, kuris visur 

bando kelią pastoti amerikiniam imperializmui, pats no
rėdamas įsigyti gerą vardą vietnamiečiuose, ir pasiūlė 
pietiniams vietnamiečiams: paprašykite, kad iš jūs bu
to išeitų Dėdė Samas ir jūs vienykitės su Šiauriniame 
Vietname gyvenančiais savo tautiečiais; padarykite ap- 
vienytą šalį neutralia, kad ji nebūtų skaitoma nei “rytie
tiška”, nei “vakarietiška”.

Tenka priminti, kad ilgas prancūzų šeimininkavi
mas Indokinijoje paliko ten nemaža savo pėdsakų: be 
kitko, daug indokinų pramoko prancūzų kalbos, susipaži
no su prancūziška kultūra, literatūra, ir šiandien, sako
ma, vietnamiečiai geriau yra linkę santykiauti su pran
cūzais nei su anglo-saksais.

Visa tai Washingtonas žino, ir De Gaulle mestas 
vietnamiečiams žodis Washingtonui labai nepatinka.

Nežiūrint, ką sako De Gaulle ar kuris kitas valdo
vas, mes jau seniai sakėme ir dabar tebesakome: JAV 
turi iš Pietų Vietnamo ištraukti savo kariuomenės dali
nius, paliekant patiems vietnamiečiams spręsti savo rei
kalus.

Tai, beje, sako ir daugybė kitų amerikiečių—jų tar
pe mokslininkų, visuomenininkų, andai pareiškusių savo 
nuomonę prezidentui Kenedžiui atvirame laiške.

Ieva T. Mizarienė

Pastabos iš mano kelionės 
po Tarybų Lietuvą

savo vyro. giminių ir savoj 
vyro tėvynės. ■.

Apart rašymo apie mano 
lankymąsi įstaigose; mokyk
lose, fabrikuose, ’'ir kitur, 
noriu duoti vaizdą kaip gy
veną kasdieniniai ‘ žmonės5 
Tarybų Lietuvoje.

Štai būnant Kaune, sura
dau laiko vieną rytą nuvyk
ti pas Mariją Černiauskie
nę, Aukštojoj Panemunėje. 
Pas Mariją Černiauskienę 
teko viešėti I960 metais su 
jos sesute, Naste Bukniene. 
Mano vyras taipgi buvo sve
čiuose pas Černiauskienę 
1959 metais. Taigi, vykau 
ten kaip sena pažįstama.

Černiauskienė gyvena 
gražiai, turi darželį, kuria
me augina daržoves, vaisius 
pardavimui Kauno ir apy
linkės gyventojams. Radau 
Černiauskienę, jos sūnų An
taną ir jos anūkę,—dukros 
dukrelę, Nijolę, kuri siekia- 
si tapti gydytoja ir džiau
giasi, kad šių metų egza
minai gerai sekasi. Tuo lai
ku kaip tik vyko egzami
nai ir Nijolė gavo gerus pa
žymėjimus, kiek jau buvo 
jų išlaikiusi. Perdaviau 
Marijai ir jos šeimai Nas
tės ir Prano linkėjimus.

Važiuojant į Anykščius, 
nutariau pasukti toliau ir 
aplankyti Nelės Ventienės 
tėvelius Vyžuonoj, čia ra
dau atostogaujant Nelės se
sers vaikučius iš Kauno, 
radau Nelės tėvelius ir še- 
ąute. Džiaugėsi seneliai, 
kad nors per mane gali ,sA- 
vo dukrą pabučiuoti, priim
ti pasveikinimus jos ir jos 
šeimos, Povild1 if* Vaikučių. 
Su Nelės tėveliu gražiai pa
sikalbėjome apie Central 
Brooklyn, kuriame jis gy
veno ir kuriame gimė jo 
dukra Nelė.

I

Mūsų mašinai reikėjo bis- 
kį remonto, tai Nelės tėve
lis pagelbėjo mums suras
ti mechaniką, kuris taiso 
visas kolūkio mašinas, ir 
prie malūno, ant gražiosios 
Šventosios upės kranto, tuo- 
jaus remontas buvo padary
tas. Net ir sugedimas ma
šinos man išėjo “naudon,” 
nes pirmą kartą savo gyve
nime teko pamatyti, kaip 
veikia malūnas, kaip iš grū
dų padaro miltus.

I

Japonai protestuoja
APIE 100 TŪKSTANČIŲ japonų protestavo prieš 

JAV branduoline jėga varomų submarinų numatytus 
“vizitus” Japonijoje.

Demonstracijos įvyko Jokosuka ir Sasebo uostiniuo
se miestuose, kur minėti submarinai žada “apsistoti”. 
Demonstracijas ruošė Japonijos darbo unijos, socialistai 
ir komunistai.

Atsimename, kadaise Japoniją buvo manęs vizituo
ti prezidentas Eisenhoweris, bet liaudies jo vizitui pasi
priešinimas (demonstracijomis ir kt. būdais) buvo toks 
didelis, kad Eisenhoweris vykti į Japoniją vizitui neiš
drįso.

Verstinė arbitracija
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ JAV Kongresas pravedė 

nuosprendį, kad geležinkelių. pramonės savininkai ir 
darbo unijos savo nesutikimus pavestų arbitracinei ko-' 
misijai spręsti. Tai pirmas toks atsitikimas, kad mūsų 
šalies Kongresas, taikos metu, pravestų tokį nutarimą. 
Visa'tai padaryta, aišku, kad neįvyktų geležinkeliečių 
streikas.

•Kai kurie spėja, jog ateity, kai, sakysime, civilinės 
aviacijos darbininkai bei tarnautojąi, arba tymsteriai, 
bandytų streikuoti, tai Kongresas galėtų ir jiems užkar
ti panašią verstiną arbitrąciją.

Na, matysime, kaip ten bus.

Tarp Vyžuonos ir Anykš
čių dar buvau sustojusi pas 
Povilą Vaiginį ir Mariją 
Budreikienę, Varkujų kai
me, Debeikiuose. Tai velio
nio Jono Vaiginio brolio 
vaikai. Pas Povilą gyvena 
jo tėvas, Jono Vaiginio bro
lis, kuris labai sunkiai ser-. 
ga jau kiek metų. Kaip 
1960 metais radau jau gu
lint lovoj, taip pat -ir dabar, 
nors šį sykį jis man atrodė 
ly šiek tiek stipresnis. Po
vilo žmoną radau kolūkio 
laukuose šieną kraujant, 
bet ją tuojau paliuosavo ki
tos draugės, kad ji galėtų 
pasisvečiuoti su manim. Po
vilas kolūkio mašinas taiso.

Iš Povilo namų, nuvyko
me pas Budreikus. Budrei- 
ka kolūkio brigadininkas, 
gražiai gyvena. Pasikalbė
jome apie Joną Vaiginį, pa
pasakojau jiems, kaip jų 
dėdė gyveno, kaip mirė. 
Perdaviau linkėjimus jiems 
Onos Vaiginienės, jų dėdės 
žmonos, kuri, nors niekad 
jų nemačiusi, bet su jais su
sirašinėja, . jų nęužmįršta. 
Aš šiuos gerus žmones su
tikau tik prašoma O.nos. 
Gerai, kad Ona nepamiršta

Mano, tėvo sesuo, Katri
na Pliaugienė, gyvena su 
savo sūnumi ir marčia, Juo
zu ir Maryte, Poteronyse, 
netoli Alytaus. Teta Pliau
gienė jau sulaukusi 90 me
tų amžiaus, bet atrodo ga
na stipri. Juozukas ir Ma
rytė dirba kolūkyje. Jubzu- 
kas remontuoja ir prižiūri 
kolūkio mašinas. Šią va
sarą Juozukas pradėjo tai
syti savo namą—stogą nau
ją deda, naujus didesnius 
langus, naujas grindis.

Aš buvau pas Pliaugus 
1927 metais, kada jie turėjo 
savo ūkį. Tai buvo buržu
azijos laikais, ir jie ne tik 
turėjo ūkį, bet ir vekselių 
nestokavo. Buvau pas juos 
1960 metais ir dabar vėl 
aplankiau juos net kelis 
kartus. Man atrodo, kad 
jie dabartiniu laiku kur kas 
geriau gyvena negu buržu
azijos laikais, ir jie tą pa
tys pripažįsta. Juozukas 
sako, nenori nei pagalvoti 
apie buržuaijos laikus bei 
gyvenimą.

Tetos Pliaugienes dukros, 
Onos Dubliauskienės, dukra 
nuo pat gimimo turėjo ne
sveiką koją, ir taip augo. 
Dabar ji jau jauna mergina 
ir pradėjo rūpintis, kad iš
gydyti . negalavimą.

Teta pasakojo, kad ji jau 
kelioliką kartų buvusi Mask
voje gydytis, nekalbant apie 
Kauno ligonines ir dakta
rus, ir atrodo; kad dabar 
jau viskas ' tvarkojė. Kas 
galyojo' apie tokius dalykus 
buržųhzijoš'laikais? 1 Kau
nas visai netoli nuo Potero- 
nių, bet buržuazijos laikais 
kasžin ar buVo bent kiek 
Poteronių .gyventojų, nuvy
kusių gydytis Kaunan. O 
dabar net ir į Maskvą vyks
ta—ir visa tai gauna nemo
kamai.

Antarktikoje yra 
labai daug ledo

Los Angeleę, Calif. — Iš 
Antarktikos grįžo D r. C. R. 
Bentley, kurią ten išvažinė
jo virs 4,000 mylių.

Jis sako, kad JAV ir Ta
rybų Sąjungos mokslinin
kai patyrė, kad Antarkti
koje virš 4,500,000 kvadra
tinių mylių plotas yra sto
rai padengtas ledu, vieto
mis storiau, kaip po 9,000 
pėdų. Bendrai ten yra apie 
22,000,000 milijardų tonų 
ledo (22 kvadralionaitonų).

Druskininkuose, M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 
atidarymo metu Ieva Mizarienė susitiko su Čiurlionio seserimi 
Valerija čįurHopyte-Kąru^iepe (dešinėje).
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Žodis “automatija” atsi
rado anglų kalboje maž
daug prieš 12 metų, kai vie
nas didelės automobilių ga
mybos kompanijos valdyto
jas pasakė, kad jis norėtų, 
jog daugiau dalykų būtų 
daronąa automatiškai. O jis 
norėjo daugiau “automaci- 
jos”. Idėja, kad mašinos at
liktų darbininko darbą, bu
vo pradėta jau 18-tam šimt
mety ir nuo tada, kai buvo 
išrastos garo varomos ma
šinos.

Didelis skirtumas su pra
ėjusiais metais yra tas, kad 
mašinos dabar pradėjo du- 
plikuoti žmonių galvosenos 
darbą ir rankas. To rezul
tatas yra, kad jos dažnai 
padaro geresnį, greitesnį, 
pigesnį ir tikslingesnį dar
bą. Automacijoje mašinos 
vis didėja ir atlieka vis 
daugiau užduočių. Mašinos 
valdo kitas mašinas jas iš- 
jungdamos ir į jungdamos 
ir valdydamos jų darbą. Vi
sas produktyvus procesas 
yra atliekamas su maža 
žmogiška pagalba arba vi
sai be jos.

Automacija buvo pritai
kyta ir yra pritaikintina 
gana plataus masto darbui: 
žibalo gryninimui, chemiš
kiems procesams, plieno 
kalimui, apskaičiavimams, 
vertimams, lėktuvų skrai
dymui, mediciniškai diag
nozei ir t.t.

Vienas iš tipiškiausių au
tomatuos pavyzdžių yra 
komputeris elektrinis prie
taisas, galįs skaičiuoti, atsi
minti ir atsakyti. Pirmieji 
komputeriai biznyje buvo 
panaudoti 1954 m: Po kelių 
mėginimo metų 1 kompute- 
riai buvo dar patobulinti ir 
plačiai vartojami1 bizny j b, 
susisiekime/ industrijoje - ir 
moksle. Jie didele dalimi 
pakeitė darbą daugelyje 
sričių. ! •

Nprs ir automobilių ga
myboje yra pritaikyta au
tomatija, cigarečių garny-' 
boję jau nuo senai yra nau- 
dojamos dvi automatiškos 
mašinos: viena cigaretėms 
daryti, o kita joms pakuo
ti. Dabar šios dvi mašinos 
yra sujungtos ,ir automatiš
kai operuojamos.

Gal būt daugiausia auto
matizuota industrija yra 
kepimas. Duonos ir sausai
nių gamybą galima lengvai 
pritaikyti masinęs produk
cijos technikom Vienas fa
brikas, pavyzdžiui, pagami
na 120 tonų duonos per die
ną, sunaudoja 150 tonų mil
tų, tris tonas mielių, toną 
druskos ir virš 5,000 galio
nų pieno.

Visas darbas grūdų pa-

ruošimo duonos kepimui, 
įskaitant supylimą, išvaly
mą, išvėdinimą, klasifikavi
mą ir sumaišymą yra pada
rytas vieno žmogaus, esan
čio centralinėje operavimo 
vietovėje. Po iškepimo duo
na su ’bet kuriais defektais 
yra išmetama mygtuko pa
spaudimų. Tokie defektai 
gali būti susekti fotoelekt- 
rinės celės pagalba, tačiau 
žmogiškos akys yra geres
nis detektyvas..

Kaip tai yra lengvai pa
stebima, automacija reiškia 
tai, kad vis daugiau darbi
ninkų yra pakeičiami auto
matiškomis mašinomis. Tai 
suteikia daug problemų ir 
to išdavos yra kartu blogos 
ir geros. Tačiau viena iš 
pagrindinių šio techniško 
išvystymo išdava yra rei
kalingumas žmonių su di
desniu išsilavinimu ir pasi
ruošimu ir sumažinimas ga
limybių tiems, kurie neturi 
tokio išsilavinimo ir paruo
šimo.

Šis naujas išvystymas 
reikalauja, kad įvairios 
darbo rūšys būtų studijuo
jamos ir analizuojamos, 
ką žmogus gali geriau pa
daryti negu naujausios au
tomatinės inašinos. Tai taip 
pat priveda prie žmonių la
vinimo ir paruošimo nau
jiems reikalavimams, kad 
jie pasidarytų ; pilnai pro
duktyviais naujose automa- 
tijos sąlygose.

ACNS (Am. Council for 
Nationalities Service)
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Elizabeth, N. J.
Palaidojom J. Stasiulį
Rugpiūčio 23 d. čia mirė 

Jurgis jgtaąiulis,, pagyvenęs 
žmogus,, .turėjo 81 metus 
amžiąųs. Beveik visą savo 
gyvenimą, Išgyveno Eliza- 
bethe.
. Jaunose -dienose buvo 
dirbtuvės darbininkas, o vė
liau likosi valgomų daiktų 
krautuvininkas iki užbaigė 
darbą. Užbaigęs darbą, bu
vo išvažiavęs Floridon ir 
ten pagyvenęs 7 metus pra
dėjo nesveikuoti, grįžo at
gal į N. J. ir neužilgo pasi
mirė.

Velionis į šią šalį atvyko 
iš Žemaitijos krašto, dabar
tinio Skuodo rajono, Ylakių 
valsčiaus, 1905 metais. Ap
sivedė 1014 metais. Sugyve
no 1 sūnų ir dvi dukteris. 
Visi trys yra vedę ir turi 
gražias šeimas. Velionio 
žmona Klara irgi dar atro
do gerai ir nesiskundžia ne
sveikata.

.Motinos ir vaikų gražus 
ii* sutartinas kooperavimas 
padarė tėvo laidotuves la
bai iškilmingas ir palydo
vais turtingas.. Velionis 
skendo gražiausiose žydin
čiuose kvietkuose, kuriuos 
į kapines turėjo vežti dviem 
karais. Lankytojų šerme
nyse per visas tris dienas 
dalyvavo daug, o į Lindeno 
nesek tautiškas kapinės pa
lydėjo apie 50 karų, pilnų 
Su palydovais, apie pora 
šimtų.

Nuo kapinių visi palydo
vai buvo pakvesti į lietuvių 
svetainę ir skaniais lietu- 
viškąis valgiais pavaišinti.

Stąsiulis buvo pirmeiviš
kas žmogus, taip pat ir jo 
visa šeima. Prikląusė prie 
darbininkiškų organizacijų, 
skaitė darbininkiškus laik
raščius ir rūpinosi jų pąlai- 
kymų. Kuomet Elizabethe 
gyvavo darbininkiškas cho
ras, visi Stasiulių vaikai ja
me dainavo ir jį rėme. 

Ir dabar, tėvui .mirus, vi- teto, sako, kad jie išrado 
si sutiko, kad jo pagęidąvi- vaistus vėžio ligos gydy
mas/ kaip laisvo žmogaus, mui.

palaidojimas būtų įvykdyk 
tas be jokių bažnytinių ce^ 
remonijų, į kurias per visą 
savo gyvenimą netikėjo, be 
jokių dvasiškių.

Buvo pakviestas šių žo
džių rašytojas, kuris pasa
kė trumpą prakalbėlę išly
dint iš šermeninės, taip pat 
tarė keletą žodžių ir ant ka
pinių prie duobės,

Nuoširdi užuojauta liku
siai Stasiuko šeimai ir vi
siems jo artimiesiems, o 
jam amžiną atilsį šaltoje 
žemelėje.

Prie to, velionio šeima 
prašė, kad pareikšti kuo 
širdingiausią padėką visiem/ 
tiems, kurie prisiuntė gėles? 
lankėsi šermenyse, palydėjo 
i kapus, ir visiems, kas kuo 
prisidėjo prie jo palaidoji
mo.

Taip pat taria didelį ačiū 
laidotuvių direktoriui Bra- 
zinskiui už jo gerą ir rūpes
tingą patarnavimą.

Ignas

Rochester, N. Y.
Dar apie Antaną Balzarį
Iš Miami pranešė liūdną 

žinią, kad ten mirė Anta
nas Balzaris, buvęs ilgame
tis Rochesterio gyventojas. 
Antanas Roches te ry j e pra
leido savo jaunystę, nes čia 
ilgai gyveno. Priklausė prie 
Gedimino draugijos, ' LLD 
50 kuopos, gyvavusio cho
ro, Antanas ne tik chore 
dainavo, bet dainuodavo ir 
solo. Energingai dalyvavo 
vaidinimuose.

Antanas niekados nep& 
vargdavo, joks darbas ne
buvo jam sunkus. Visada 
linksmas, su šypsena jis 
stodavo prie organizacinio 
darbo.

Gyvenimą darėsi sunkiai 
dirbdamas prie statybos 
•namų.-. ^Sulaukęs senatvės 
manė būdamas pensininku 
pasilsėti. Bet prisimetė li
ga ir mirtis nutraukė jo gy
venimo kelią.

Paliko liūdesyje žmoną 
Marytę, seserį V. Bullienę, 
kitų giminių ir daug drau
gų ir draugių.

Rochesteriečiai apgailes
tauja netekę Antano. Siun
čia nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai, sesutei ir kitiems 
artimiesiems, o Antanui lai 
būna amžina ramybė.

L. Bekis

Bridgewater, Mass.
“Laisvėje” buvo rašyta, kad 

čia sustreikavo 250 darbini^T 
kų Independent Nail Co., rei
kalaudami pripažinimo u#- 
ted Steelworkers unijos ir ki
tų pagerinirpų. Kompanija 
nusileido, darbininkai streiką 
laimėjo ir sugrįžo dirbti.

Rugpiūčio 28 d. dėl civili
nių laisvių iš čia mąršavo 14 
į Washingtoną. Iš Whitman, 
Mass., maršovo Rev. Paul E. 
Sinn, pastor of the First Con
gregational Church; iš Middle- 
boro, Mass., Arthur F. Ba
ker ir jo duktė Candance E. 
Baker, 16 metų. Nuo lietu
vių nebuvo nė vieno.

Vietinis dienraštis “Enter
prise” pirmame puslapyje pa
skelbė, kad patentuotas vais
tas “Maalox,” kurį žmonės 
vartoja nuo skrandžio skau
dulių, yra blogas, ir liepė su
nešti į sveikatos skyrių ištyri
mui. Vienoje vaistinėje kon
fiskavo 18 buteliukų. Po išty
rimo per tą 
skelbė, kad 
pavojingas.

patį dienraštį pą- 
tas vaistas nėrą

Geo. Shjmaitw

Londonas, 
rai, M. Woo 
ląn, iš Edinburgo universi-
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y Antanas Bimba

įspūdžiai iš žygio į Washingtoną 
“Už darbus ir laisvę”

bus uždraustos? Ir atsako- lių pramones • darbininkų i kartu 
ma: “ Atsakymas, mano unijos prezidentas Walter darbu

(Tąsa)
Visi keliai ir visos akys...
Dažnai žmonės sako: 

šiandien visi keliai veda ten 
ir ten. Tai reiškia, kad ten 
daug žmonių važiuoja, ei
na, skrenda, renkasi. Arba: 
nūnai visos akys nukreip
tos į tą 
bei sąjūdį.

ą sąskrydį 
Tai reiškia, 

kad tas sąskrydys yra labai 
svarbus, kad jis į save turi 
atkreipęs didelį dėmesį, kad 
jame yra arba bus spren
džiami dideli reikalai.

Bet gal pirmą kartą mū
sų amžiuje mūsų Ameriko
je šitie du posakiai kaip tik 
tą ir reiškė Rugpiūčio 28 
dieną istoriniame žygyje į 
Washingtona. Tikrai visi 
keliai į šalies sostinę buvo

rinkti ir atsiųsti, apmokant 
jiems kelionės išlaidas bei 
už sugaištą laiką. Štai prie 
manęs sėdi negrė, smulku
tė, nepaprastai tyki mote
riškė. Po truputį išsikal
bame. Klausiu jos, kodėl ji 
vyksta, kas ir kaip ją siun
čia. Ji man sako, kad nie
kas jos nerinko, niekas jos 
nesiunčia, niekas jai tų de
vynių dolerių’kelionės lėšų 
nedavė. Ji vyksta savano
riškai. Ji vyksta todėl, kad 
jos sąžinė ir protas verčia 
ją vykti. Ji jau daug matė 
savo gyvenime. Daug var
go kentėjo, daug skriaudų 
patyrė, baisių neteisybių 
matė tik todėl, kad jos oda 
ne iš jos pasirinkimo pasi
taikė būti juoda, o ne bal
ta. Ir štai dabar, štai šian
dien, kai pakilo audra, kai 
žmonės, kai liaudis sujudo 
tam viskam padaryti galą,

automobiliais, autobusais, 
traukiniais, lėktuvais. Ir 
vargiai bebuvo likęs toks kai toji audra naują saulę, 
šalies kampelis, iš kurio ne
būtų atvykus didesnė bei 
mažesnė atstovybė. Štai šio
je jūroje žmonių 
grupę 
grupė: 
sas”.

matau 
“California”. Kita 
“Kansas City, Kan- 
0 štai studentai iš 

Princetono universiteto iš
Princetono, New Jersey 
valstijos. Arba va pasigirs
ta balsas iš estrados. Kal
ba žymusis aktorius Burt 
Lancester, specialiai lėktu
vu šiandien atskridęs iš Pa
ryžiaus žygyje dalyvauti. 
j?is ištiesia kelių metrų il
gio baltą kaspiną, pilną pa
rašų, užginančių negrų ko
vą prieš diskriminaciją. Tai 
parašai amerikiečių, šiuo 
tarpu gyvenančių Paryžiu
je.

Gal gerokai daugiau negu 
du šimtai tūkstančių, gal 
pilni du šimtai ir penkias
dešimt tūkstančių žmonių 
vienoje sueigoje. Ar matė
te kada nors savo akimis 
tokią masę žmonių? Labai 
abejoju. Aš nebuvau matęs 
ir pamatęs tapau sužavė
tas, tiesiog apstulbintas 
vaizdo gražumu, spalvingu
mu. Ir daugumoje jauni 
žmonės, vyrai, moterys, 
vaikai, merginos, ir vis be
veik devyniasdešimt pen
kiais procentais juodi žmo
nės, tik vienur kitur paste
bėsi mano amžiaus vyrą bei 
moterį, tik vienur kitur pa
matysi baltaodi dalyvį. O 

Wttii pasako labai daug tiems, 
kurie rimtai, plačiai galvo
ja. Viena, tai pasako, kad 
pagaliau mūsų Amerikos 
didžiosios negrų masės iš
sijudino į kovą ir niekas, 
niekas jų nebesulaikys nuo 
laimėjimo sau pilnų žmo
gaus teisių, nuo laimėjimo 
būti visų prilpažintais žmo
nėmis su lygiomis teisėmis 
su baltaisiais. Bet antra, ir 
labai liūdna, jog tas parodo, 
kad dar toli nevisi mūsų 
baltieji žmonės supranta 
bei is.isamonina šios istori
nės kovos prasmę, jos reik
šme mūsų nūdienai, mūsų 
ateičiai; jie vis dar tebelai
ko šitą istorinę kovą tik

• juodu žmonių reikalu. Tre
cia, bent man, tas parodo, 
kaip sunku bus tai kovai 
laimėti, kaip dar daug laiko 
paims, kiek dar daug ener
gijos. rvžto ir pasiaukojimo 
pareikalaus iš tų, kurie tą 
tiesą jau supranta ir stoja 
į kovą.

Didžiulis pasiaukojimas
Ta milžiniška žmonių ma- 

Te į Washingtoną suplaukė 
savanoriškai. Gal tik nedi
delė palyginti saujelė buvo to
kių, kurie buvo kokių nors 
grupių bei organizacijų iš-

naują gyvenimą žada, argi 
ji gali stovėti nuošaliai ir 
tik stebėti, kai kiti kovoja 
ir aukojasi? To daryti ji 
negali, to daryti jai nelei
džia nei sąžinė, nei protas. 
Ji nutarė vykti net ir po to, 
kai jos sūnus jai sakė: Ma
ma, juk tavo sveikata ne
be kokia, o tokioje kelionėj 
visko gali pasitaikyti... ap
sigalvok... Ir mama apsigal
vojo ir nutarė: vyksiu, sū
neli, nors tai pareikalautų 
iš manęs paskutinės mano 
sveikatos uncijos, kad ir 
mano silpnas ir senas bal
sas įsilietų į tą galingą bal
sų sriautą, kuriam atsto
vauja šitas žygis į Wash- 
ingtoną.

Tai matote, kokių žmonių 
šiame žygyje' dalyvavo, iš 
kokių žmonių didelėje dau- 

i gumoje jis susidėjo. Ir tai, 
sakau, liaudies kovų istori
ja pripažins pačia skaičiau - 
sia, pačia švenčiausia žmo
gaus gyvenimo prasme... 
Tikėkite manimi, nes aš 
mačiau, iš to žygio šita 
smulki ir nebe jauna mote
riukė grįžo gerokai pajau
nėjusi, pagyvėjusi, iškal
besnė, gražesnė...

Disciplina be jokios 
disciplinos

Buvo prisibijota, labai 
prisibijota, kad tokiai ma
sei žmonių suplaukus į vie
ną vietą neįvyktų koks 
nors nesusipratimas, koks 
nors konfliktas, kokia nors 
liaudies kovų priešų sukel
ta provokacija. Antra, mū
sų buvo manyta, kad kai 
pribusime į Washingtoną, 
susiriktuosime prie Jurgio 
Washington© obelisko did
žiuliame parke ir iš ten gre
tomis, kaip paprastai būna, 
maršuosime linkui Linkolno 
memorialinio paminklo, ant 
kurio laiptų yra įrengta es
trada, iš kurios plauks orą-? 
torių kalbos, dainininkų 
dainos, muzika, praneši
mai. ..

Bet nieko panašaus nebu
vo. Jokios eisenos nebuvo. 
Mes Washington© parką 
pasiekėme tik apie dvyliktą 
valandą, nors buvo planuo
ta ten jau būti dešimtą va
landą. Jau radome aplinkui 
didžiulį parką visomis gat
vėmis ir visais keliais ap
juostą šimtais autobusų. 
Jau radome iš to parko di
džiausiu sriautu žmones 
beplaukiančius linkui Lin
kolno parko —plaukiančius 
masiniai be jokios tvarkos, 
be jokios disciplinos... Be 
disciplinos?! Bet ar gali 
būti didesnė ir gražesnė 
disciplina kaip ta, kai tūk-

mielas drauge, jau lekioja Reuther. Tai buvo ugnin- 
’ gos kalbos, iššaukusios mi
nioje didžiausią 
mą.

Iš kaikurių
žygio ruošimo

ore!”
Taip, jau skrajoja ore, 

jau girdisi! Štai, kad ir šis 
žygis už darbus ir laisvę 
jau yra didžiulė, graži, su
dėtinė to atsakymo dalis. 
Atsakymą jau pradeda 
duoti liaudis, štai, šitos 
šimtatūkstantinės masės.

Kalbos ir jų turinys
Trumpos buvo centrinių 

organizacijų vadų bei jų 
atstovų kalbos, bet įdomios 
ir labai svarbios kalbos. 
Visos mušė į vieną tašką. 
Iš vagos neiškrypo net ir 
katalikų bažnyčios Wash- 
ingtono galva arkivysku
pas Patrick O’Boyle su sa
vo malda programą prade
dant. Ir jis net specialaus 
palaiminimo prašė savo 
dievo “tiems vyrams ir mo
terims, kurie širdingai ir 
teisingai vadovauja' kovai 
už teisėtumą ir harmoniją 
tarpe rasių”. Tai labai 
svarbu. Tai parodo, kad ju
dėjimo vadovybė rimtai pa
siryžusi neleisti jėgoms pa
sidalinti dėl nuomonių skir
tumo. O kad nuomonėse

neapsakomas naujas kovin
gumas, kuris apsėmė negrų 
visuomenę, neturi mus ves
ti prie nepasitikėjimo visais 
baltaisiais žmonėmis, nes 
daugelis mūsų baltųjų bro
lių, kaip parodo jų buvimas 
čia, priėjo supratimą, kad

t, maršuoti kartu ir 
darbuotis kartu, kad dis
kriminacija ir nelygybė bū
tų pašalinti.

“Aš kovoju už civilines 
teises”, sakė Reuther, “kaip 
už žmoniškumo reikalą, 
kaip už bendros moralybės

komiteto; reikalą.z Bet taip pat aš jų likimas yra susijęs su 
pirmininkas ir senas kovo- stoju už civilines teises to- mūsų likimu.
toj as už negrų teises, Phil- dėl, kad aš tikiu, jog laisvė

entuziaz-

kalbų

ip Randolph, nūdienę kovą yra neskirstoma, jog nė 
už darbus ir lygias teises vienas negali būti *' laisvas 
pavadino “moraline revo- pats per save, ir jog kai 
liucija” bei “civilinių teisių Bull Connor (policijos gal- 
revoliucija”. Storai jis pa- va) savo šunimis ir ugnia- 
brežė, kad šita revoliucija į gesiniais vamzdžiais sunai- 
“negali ir neturi apsiriboti kiną laisvę Birminghame 
tik negrais, neigi ji gali ap- Alabamoje, jis sunaikina ir 
siriboti tik civilinėmis. tei- mano laisvę Detroite. Ši 
sėmis”. Pakeltu galingu demonstracija yra ne pa
baisų jis sakė miniai: “Mū- baiga, bet pradžia. Tai pra
šų baltieji talkininkai žino, džia galingo moralinio žy- 
kad jie negali būti laisvi gj0 išbudinti Ameriką už- 
taip ilgai, kol mes nesame 
laisvi”. Jis sakė, kad laimė
jimas civilinių teisių įstaty
mo nėra vienintelis šios re
voliucijos tikslas. Girdi, ko
kia nauda bus iš atidarymo 
visuomeninio aptarnavimo 
įstaigų visiems piliečiams, 
jeigu tie piliečiai neturės 
išteklių tomis įstaigomis 
naudotis?! Tiesa, mes nori
me įstatymo, kad samdant

jog kai

sėmis”. yra ne pa-

Yra tokiu, kurie klausia e 7
kovotojų už civilines teises, 
“Kada jūs būsite pasitenki
nę?” Mes nebūsime pasi
tenkinę, kol negrai bus au
komis neapsakomų polici
jos brutališkumo baiseny
bių. Mes niekados nebūsi
me pasitenkinę, kol mūsų 
kelionėje išvargę kūnai ne

lia vieškelių moteliuose bei 
miestų viešbučiuose. Mes 
niekados nebūsime pasitenki
nę, kol mūsų vaikai bus nie
kinami ir įžeidinėjami už
rašais “Čia tik baltiesiems”.

baigimui Amerikos demo
kratijos neužbaigto darbo. 
Kongresas turi priimti civi
linių teisių įstatymą. Po to Mes negalime būti pasiten- 
mes turėsime daug darbo Į kinę, kol negras Misisipėje 
jį įgyvendinti”. ' negali balsuoti, o Niujorke

’ Dr. Luther King kalba i pučiasi, kad jis ne- 
i turi uz ką balsuoti.

Bet gal pati smarkiausia! Tai]), mos nesame pasi- 
iš visų kalbų buvo kalba| tenkinę ir nebūsime pasi- 
įžymaus negrų judėjimo ir tenkinę, kol teisėtumas ir 
kovos vado Dr. Luther teisingumas nepavirs galin- 
King. Jis iš tikrųjų visą ga upe.
minią, jei taip _galima išsi-i Aš nepamirštu, kad kai 
reikšti, “pastatė ant kojų”.; kurie iš jūsų čionai atvyko- 
King, be abejo, yra vienas te per dideli pasiaukojimą, 
iš žymiausių šių dienų A- • 
merikos oratorių. Jis, nebū- 
damas marksistu, žinoma, 
neturi savo kalboje to gilu
mo, kokiu pasižymi įžymu
sis komunistų ir negrų va
das Benjamin Davis, bet 
kaip agitatorius ir propa
gandistas jis neturi šian
dien negrų veikėjų tarpe 
sau lygaus. Tai visų pripa
žįstama. Taip ir šioje de- 
monstraci j o j e W ashingto-
ne D r. King davė kalbą, ku
ri įeis istorijon kaip viena 
iš reikšmingiausių šio lai
kotarpio kalbų.

“Dabar laikas”, tarp kit
ko sakė King, ’’įvykdyti de
mokratijos pažadus. Dabar 
laikas pakilti iš tamsaus 
segregacijos ir paniekos 

i slėnio ir įeiti į saulės nu
tviekstą rasinio teisėtumo 
kelią. Dabar laikas mūsų 
tautą pakelti iš rasinio ne
teisėtumo gyvsmėlių ir pasta
tyti ant kieto brolybės ak
mens. Dabar laikas pada
ryti teisėtumą realybe vi
siems dievo vaikams.

Amerikoje nebus nei 
ilsio, nei ramybės, kol 
grams nebus suteiktos 
lietinės teisės. Sukilimo 
dra purtis mūsų tautos 
matus, kol neišauš teisėtu
mo diena.

Ir štai ką aš turiu pasa
kyti mano žmonėms, kurie 
stovi prie slenksčio į teisė
tumo palocių. Procese lai
mėjimo sau teisėtos vietos 
nepadarykime klaidos. Vėl 
ir vėl mes turime pakilti į 
didingas aukštumas, kad 
prieš fizinę jėgą pasta ty tu - 
mėme širdies jėgą. Tasai

yra skirtumų, tai nėra abe-' darbininkus nebūtų jokios 
jonės.. | diskriminacijos, bet, girdi,

Daug, daug aštriau ir ge- kokia nauda bus iš to išta
riau kalbėjo protestantiškų tymo, jeigu automatizacija, 
bažnyčių atstovas Dr. Eu- paremta pelnais, sunaikins 
gene Carson Blake. Jis la- darbus milijonams juodųjų 
bai smarkiai kritikavo baž- ir baltųjų darbininkų?

■ “Tik pažvelgk,” jis sake, 
“į priešus medicininio ap
tarnavimo, aukštesnių mi
nimalių algų, socialinio 
saugumo, federalinės pa
galbos apšvietai, ir tu ma
tysi negrų priešus., koalici
ją diksikratų ir reakcinių 
respublikonų, kurie ryžtasi 
kontroliuoti Kongresą”.

Pakartotinai savo kalboje 
Randolph pabrėžė, kad šita 
galingą demonstracija, ši
tas. istorinis žygis už dar
bus ir laisvę nėra ir negali 
būti kovos pabaiga. Tai tik 
dar kovos pradžia. Po šios 
demonstracijos, po šio žy
gio, sugrįžę į namus, turė
sime kovoti dar energin-i 
giau, dar: ryžtingiau. Tam ' 
būkime pasiruošę!

Pariašioje dvasioje kalbė
jo Nacionalinio negrų pa
žangos, susivienijimo vadas 
ir sekretorius Roy Wilkins, 

i Rasines* lygybės kongreso 
direktorius James Farmer 
ir Nacionalinės miestiečių 
lygos veikėjas Whitney M. 
Young. Farmerio žodžiais: 
“Mes nesustosime kovoję, 
kol priespaudos jungas ne
bus nutrenktas nuo mūsų 
sprando!”

Ypatingai didelį entu
ziazmą minioje sukėlė Wal
ter Reutherio kalba. Mat, 
jis kalbėjo visų organizuotų 
darbininkų vardu, nors šiame 
žygyje oficiališkai teatsto- 
vavo AFL-CIO industrinių 
unijų departamentui ir au
tomobilių pramonės darbi
ninkams. Jis šaukė visus, 
juodus ir baltus, kovoti

Kai kurie iš jus čionai at
vykote tiesiai iš mažų kalė
jimo kamerų.

Bet tęskite darbą tikėda
mi, kad kovoje reikalingas 
pasiaukojimas. Grįžkite į 
Misisipę, grįžkite į Alaba
ma, grįžkite į Pietinę Ka
roliną, grįžkite į Georgijų, 
grįžkite į Louisiana, grįžki
te į mūsų šiaurinių miestų 
lūšnynus ir ghetas, žinoda
mi, kad kaip nors padėtis 
gali pasikeisti ir pasikeis. 
Neklaidžiokime desperaci
jos klonyje.

O dabar, mano draugai, 
aš jums sakau, kad nors 
prieš mus dar tebestovi di
deli rytdienos sunkumai, aš 
drįstu sapnuoti. Ir to mano 
sapno šaknys yra giliai su
leistos į amerikinį sapną. 
Aš sapnuoju (numatau, ti
kiu), kad vieną kurią dieną 
ši tauta pakils ir pradės gy
venti pagal tikrąją prasmę 
savo kredo “Mes laikome 
savaime aiškiomis tas tie
sas, kad visi žmonės yra su
kurti lygiais”.

Aš sapnuoju, kad vieną 
i kurią dieną raudonųjų 
Georgijos kalnų buvusio 
vergo sūnūs ir sūnūs buvu
sio vergu savininko galės 
sėdėti prie bendrojo broly
bės stalo.

Aš sapnuoju, kad vieną 
kuria dieną net Misisipės 
valstija, kuri šiandien leip
sta nuo neteisėtumo link 
žmonių, leipsta nuo prie
spaudos karščio, bus pa
versta laisvės ir teisėtumo 
oaze.

Aš spanuoju, kad mano 4
(Tąsa 4-tam pusi.)

, nyčias ir dvasininkiją už 
žmo" i palaikymą rasinės diskri

minacijos ir nelygybės. Pa
imkime, sako, mūsų Nacio
nalinę bažnyčių tarybą. Se
niai mes gražiai kalbame 
apie desegraguotą bažnyčią 

į ir visuomenę. Betgi dar ir 
j šiandien, dar ir 1963 me
stais, “mes neturime nei di- 
segreguotos bažnyčios, nei 
disegreguotos visuomenes”. 
Ir pakeltu įąlsu dvasinin
kas Blake šąukė į minią:

“Jeigu visi nariai ir 'visi 
jų kunigai, kuriems aš čia 
atstovauju, būtų pasiruošę 
pakilti ir kovoti už darbus 
ir laisvę negrams ranka 
rankon su visomis katalikų 
bažnyčiomis ir žydų sina
gogomis, tai kova už visas 
lygias teises ir už savigar
bą jau būtų laimėta”.

Tai karčios teisybės žo
dis. Jį turėtų giliausiai į 
savo širdį įsidėti visi tikin
tieji ir paklusti šio aukš
to dvasininko pašaukimui 
stoti į kovą už darbus ir 
laisvę visiems Amerikos 
žmonėms.

Panašiai aštriai ir protin
gai kalbėjo ir Amerikos žy
dų kongreso atstovas rabi
nas Joachim Prinz, kuris, 
beje, yra atvykęs iš Berly
no, kur jis taip pat rabinu 
buvęs, kai Hitleris viešpa
tavo. Jis savo akimis matė, 
jis sakė, kaip naciai siautė
jo ir kaip vokiečių tauta 
prieš tai nekovojo, nepakė
lė balso. Pati didžiausia ir 
sunkiausia nuodėmė, girdi, 
yra tylėjimas. Ir jis ragi
no ir šaukė visus amerikie
čius darbuotis išvien, kovo
ti išvien, kad lygios civili
nės laisvės būtų laimėtos’ 
visiems dabar.

Panašioje kovingoje dva
sioje išsireiškė ir Katalikų 
tarprasinio teisingumo kon
ferencijos atstovas Mathew 
Ahmann, šaukdamas minią 
kovoti prieš rasinę diskri
minaciją, už lygias teises 
visiems. Visų šių dvasinin
kų kreipimasis buvo sutik
tas audringais minios svei
kinimais.

Bet, žinoma, svarbiausias 
ir reikšmingiausias kalbas 
pasakė didžiųjų negrų or
ganizacijų atstovai bei va
dai ir Jungtinės automobi-

pro-

s.tančiai ir tūkstančiai šven
tadieniškai apširengusių 
žmonių linksmiausioje nuo
taikoje laisvai sau traukia 
iš vienos vietos į kitą? Jau
nesni eina greičiau, senesni 
lėčiau; kai kūAie ir bėgte 
pabėga, kas čia tokio... nie
kas neįsižeidžia, niekas ne
pyksta, niekas nesibara, 
niekas niekam nepavydi. 
Tai disciplina be jokios dis
ciplinos, tai didžiausia ir 
gražiausia disciplina.

O pribuvę į vietą, iš ku
rios jau šiaip taip galima 
be žiūrono pamatyti estra
dą, turime sustoti, nes atsi
dūrėme jau į nebeperski- 
riamą masę žmonių. Dai
rausi aplinkui: žmonės, 
žmonės, žmonės, žmonės, 
kur ir kiek tik akys užma
to... Ir nematau toje masė
je žmonių ginkluotų tvark
darių. Ir jie nereikalingi, 
joks nesusipratimas neį
vyksta.

Visi žygio organizatorių 
ir vadų troškimai išsipildė 
su didžiuliu kaupu. Buvo 
sakyta, kad jeigu į Wash- 
ingtoną suplauks šimtas 
tūkstančių žmonių, tai jau 
bus skaitoma didžiausiu pa
sisekimu. Na, o čia mes sa
vo akimis matome daugiau 
negu dvigubai tiek tų 
nių!

Į kovą su daina
Tikroji sąskrydžio

grama, kurią atidarė ir ve
dė žygio ruošimo komiteto 
pirmininkas Philip Ran
dolph, prasidėjo tik 2 va
landą po pietų. Bet jau su 
1 valanda prasidėjo nuo es
trados aidėti, dainos ir vie
na, kita, trumpa kalba bei 
trumpas pranešimas, kurie 
nebuvo oficialion progra- 
mon įtraukti. Dainavo Ma
rian Anderson ir visa eilė 
kitų dainininkų. Visi jie 
dainavo labai senas naujas 
dainas. > Jos senos ta pras
me, kad jos yra senos neg
rų religinės dainos bei seni 
religiniai himnai, bet visiš
kai naujos ta prasme, kad 
jose religijos beveik nebėra 
palikę. Jose net ir tas dar 
vienas kitas pasilikęs die
vas paverstas kovotoju 
prieš skriaudas, prieš iš
naudojimą, prieš diskrimi
naciją, už lygias teises, už 
darbus.

Štai kadaise buvusi reli
ginė dainelė “We Shall 
Overcome” yra pavirtusi 
populiariausiu ir galingiau
siu šio judėjimo .himnu. 
Nūdien ji skamba visoje 
šalyje, kur tik susirenka 
kovotojai už negrams ly
gias teises. Jos melodija, 
jos muzika žmogų tiesiog 
uždega kovos dvasia. Žodį 
“overcome” pagal reikšmę 
šioje dainoje į lietuvių kal
bą gal reikėtų versti “lai
mėsim” arba “nugalėsime”. 
Tad daina ir skamba: “Mes 
laimėsime,' mes laimėsime, 
mes laimėsime vieną kurią 
dieną; O, giliai savo širdy
je, aš tikiu, laimėsime vieną 
kurią dieną.”

Kita labai populiari ir 
per visą kraštą skambanti 
daina yra “Blowing.in the 
Wind”. Žodis “blowing” šio
je dainoje, rodosi, turi pra.- 
smę žodžio “lekioja” arba 
“skrajoja”. Joje klausiama, 
kiek dar daug kelių žmogus 
turės išvaikščioti pirma, 
negu bus vadinamas žmo
gumi; kiek dar daug ka- 
nuolių kulkų turės būti iš
šautų, kol jos ant visados
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Tarybų Sąjungos KP CK pareiškimas del 
ginčų su Kini j os komunistais

k(Tąsa)
Nieko, be nuostabos, negali sukelti mėgi

nimai remtis Marksu ir Leninu asmenybės 
kulto ideologijai ginti. Argi draugams ki
nams nežinoma, kad Leninas dar mūsų par
tijos kūrimosi laikotarpiu kovojo didžiulę
kovą su narodnikiškomis- teorijbihfs ’ apie 
didvyrius ir minią, kad, Leninui gyvenant, 
buvo laikomasi tikrai kolektyvinių vadovavi
mo metodų mūsų partijos Centro Komitete 
ir Tarybų valstybėje, kad Leninas buvo ne
paprastai kuklus žmogus ir negailestingai 
pliekdavo menkiausius meilikavimo ir patai
kavimo jo adresu pareiškimus?

IV
Kitas didelis nesutarimų centre esąs 

klausimas — tai klausimas, kokie yra d al
bininkų klasės revoliucinės kovos kapitaliz
mo šalyse ir nacionalinio išsivadavimo ko
vos keliai ir metodai, visos žmonijos perėji
mo į socializmą keliai.

Kaip vaizduoja draugai kinai, nesutari
mai šiuo klausimu atrodo taip: viena pusė, 
tai yra—jie patys, esą už pasaulinę revoliu
ciją, kai tuo tarpu antroji pusė — TSKP, 
marksistinės-lenininės partijos — pamiršu- 
sios revoliuciją, net “bijo” jos ir vietoj re
voliucinės kovos 'rūpinasi tokiais tikro revo
liucionieriaus “nevertais” dalykais, kaip tai
ka, ūkinis socialistinių šalių vystymas ir jų 
tautų gerovės kėlimas, kaip kova už demo
kratines kapitalistinių šalių darbo žmonių 
teises ir gyvybinius interesus.

Tačiau iš tikrųjų takoskyra tarp K K P 
pažiūrų ir tarptautinio komunistinio judėji
mo pažiūrų yra visai kitokioje plotmėje: 
vieni, tai yra KKP vadovai, vietoje ir ne vie
toje samprotauja apie pasaulinę revoliuci
ją, kiekviena proga, o dažnai ir be progos 
puikaujasi, “revoliucine” fraze, kai tuo tar
pu kiti — kaip tik tie, kuriuos kritikuoja 
draugai kinai,—žiūri į revoliucijos klausimą 
kuo rimčiausiai ir, užuot kartoję skambias 
frazes, atkakliai dirba, siekdami rasti tei
singiausius ir epochos sąlygas atitinkančius 
socializmo pergalės kelius, atkakliai kovoja 
už nacionalinę nepriklausomybę, demokrati
ją ir socializmą. . ; '

Išnagrinėsime pagrindines draugų kinų 
pažiūras dabartinio ‘ revoliucinio / judėjimo 
klausimais.

Ar padeda šalims .ir tautoms pereiti į so
cializmą nuostata — ”0ttSftLUtinės*’rėvbliUci- 
jos” vardan nebekovoti už taiką, atsisakyti 
taikaus sambūvio ir taikaus ekonominio , 
lenktyniavimo politikos, kovos už gyvybinius 
darbo žmonių interesus ir demokratinius, 
pertvarkymus kapitalizmo šalyse? ’ Ar tei
singa, kad socializmo šalių komunistai, sto
dami už taiką ir vykdydami taikaus sambū
vio politiką, galvoją tik apie save ir pa
miršę savo klasės brolius kapitalo šalyse ?

Kiekvienas, kas galvojo apie tai, kokia 
yra dabartinės kovos už taiką, prieš termo
branduolinį karą prasmė, supranta, kad ta
rybiniai komunistai, broliškosios kitų socia
listinių šalių partijos savo taikos politika 
teikia neįkainuojamą pagalbą kapitalistinių 
šalių darbininkų klasei' darbo žmonėms. Ir 
čia reikalas ne tik tas, kad užkirsti kelią z 
branduoliniam karui—reiškia išgelbėti nuo 
pražūties ištisų šalių ir net žemynų darbi
ninkų klasę, tautas, nors jau vien tai patei
sina visą mūsų politiką.

Reikalas dar ir tas, kad tokia politika—
geriausias būdas padėti tarptautiniam revo
liuciniam darbininkų judėjimui pasiekti sa
vo pagrindinius klasinius tikslus. Argi tai 
ne didžiulis indėlis į darbininkų klasės ko
vą, kai socializmo šalys, savo išsikovotos tai
kos sąlygomis, pasiekia puikių laimėjimų, 

Z vystydamos ūkį, pasiekia vis naujų ir naujų 
•’ mokslo ir technikos pergalių, nuolat geri-
* na žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas, vys-
* to ir tobulina socialistinę demokratiją?

Žvelgdamas į šiuos laimėjimus ir perga- 
- les, kiekvienas darbininkas kapitalistinėje
* šalyje pasakys: “Socializmas iš tikrųjų įro- 
I do, kad jis geresnis už kapitalizmą. Už

šią santvarką verta kovoti.” Dabartinėmis 
.' sąlygomis socialimas užkariauja žmonių 

širdis ir protus ne tik per knygas, bet pir-
* miausia savo darbais, savo gyvu pavydžiu.

Svarbiausia skiriamuoju mūsų laikų bruo-
* žu 1960 m. Pareiškime laikoma tai, kad pa

saulinė socialistinė sistema virsta lemiamu 
žmonių visuomenės vystymosi veiksniu. Vi
sos Pasitarime dalyvavusios Komunistų par
tijos padarė bendrą išvadą, pagal kurią da
bartinės epochos centre yra tarptautinė dar
bininkų klasė ir jos kūrinys—pasaulinė so
cializmo sistema.

Socializmo statymas—tarptautinė pareiga
Nuo pasaulinės socializmo sistemos stip

rinimo priklauso didžiuliu mastu visų kitų 
revoliucinio judėjimo uždavinių sprendi
mas. Todėl komunistų ir darbininkų parti
jos įsipareigojo “Nuolat stiprinti didžiąją 
socialistinę tautų sandraugą, kurios tarptau
tinis vaidmuo ir įtaka pasaulio įvykių eigai 
kasihet didėja.” šio labai svarbaus užda
vinio vykdymą mūsų partija laiko savo

, aukščiausią, .internacionalinę pareiga.
V. Leninas mokė, kad “...svarbiausią

savo poveikį tarptautinei revoliucijai mes 
darome savo ūkine politika. . ..| šią sritį 
kova perkelta pasauliniu mastu. Jei mes 
išspręsime šį uždavinį tada mes būsime 
laimėję tarptautiniu mastu tikrai ir galuti
nai” (Raštai, 32 t., 409 psk).

Didžiojo Lenino priesaką tvirtai įsisąmo
nino tarybiniai komunistai, jį vykdo kitų 
socializmo šalių komunistai. Bet štai, pasi
rodo, yra tokių draugų, kurie nusprendė, 
kad V. Leninas neteisus.

Kas tai—netikėjimas socializmo šalių su
gebėjimui nugalėti kapitalizmą ekonominia
me lenktyniavime? Ar gal tokios pozicijos 
laikosi žmonės, kurie, susidūrę su socializmo 
statybos sunkumais, nusivylė, nemato gali
mybės daryti svarbiausią poveikį tarptau
tiniam revoliuciniam judėjimui savo ūkiniais
laimėjimais, sėkmingos socializmo statybos 
savo šalyse pavyzdžiu? Jie nori greičiau 
pasiekti revoliuciją kitais, kaip jiems atrodo, 
trumpesniais keliais. Tačiau nugalėjusi re
voliucija tik liaudies darbu ir tik darbu ga
li įtvirtinti ir išplėsti savo laimėjimus, įro
dyti, kad socializmas pranešesnis už kapita
lizmą. Tiesa, tai nelengva, juo labiau, jei
gu revoliucijos vyksta šalyse, kurios pavel
dėjo iš praeities silpnai išvystytą ekonomiką. 
Tačiau Tarybų Sąjungos ir daugelio kitų 
socialistinių šalių pavyzdys įtikinamai de
monstruoja, kad ir tomis sąlygomis, jeigu 
teisingai vadovaujama, galima pasiekti di
džiulių laimėjimų ir parodyti visam pasau
liui, kad socializmas pranašesnis už kapi
talizmą.

Kokia padėtis naudingesnė?

Toliau, kokia padėtis naudingesnė revo
liucinei kapitalistinių šalių darbininkų kla
sės kovai—taika ir taikus sambūvis ar nuo
latinis įtempimas ir “šaltasis karas” ?

Atsakymas į šį klausimą nekelia jokių 
abejonių. Kam nežinoma, kad, remdamie
si “šaltuoju karu,” valdantieji imperialisti
nių valstybių sluoksniai kursto šovinizmą, 
kelia į valdžią užkietėjusius reakcionierius 
ir profašistus, stengiasi panaikinti demokra
tiją, susidoroti su ' politinėmis partijomis, 
profsąjungomis ir kitomis masinėmis dar
bininkų klasės organizacijomis.
• Komunistų kova' už taiką didžiuliu mas
tu stiprina jų ryšįus su masėmis, autoritetą 
ir Įtaką. taigų/padeda kiurti tai, kas vadina
ma politinį revoliucijos arnpją,< p " ; :

Kova už taiką ir taikų sambūvį tarp vals
tybių, turinčių skirtingą socialistinę santvar
ką, anaiptol ne stabdo, ne atitolina, o, at
virkščiai, įgalina visu mastu plėsti kovą, 
kad būtų pasiekti galutiniai tarptautinės 
darbininkų klasės tikslai.

Sunku patikėti, kad draugai kinai, pri
tyrę, patys įvykdę revoliuciją žmonės, ne
supranta pagrindinio dalyko: kad pasau
linė revoliucija šiandien vyksta ir stiprinant 
pasaulinę socializmo sistemą, ir per re
voliucinę klasinę darbininkų kovą kapita
listinėse šalyse, ir per kovą už nacionalinio 
išsivadavimo judėjimą, ir stiprinant politinę 
naujai išsivadavusių Azijos ir Afrikos vals- 
tybų nepriklausomybę ir ekonominį /sava
rankiškumą, ir per kovą už taiką, prieš 
agresyvius karus, ir per antimonopolistinę 
liaudies masių kovą, ir daugeliu kitų kelių, 
kuriuos reikia ne priešpastatyti vieną ki
tam, o jungti, nukreipti į vieną tikslą—im
perializmo viešpatavimui nuversti.

*• Draugai kinai išdidžiai ir užgauliai kalti
na Prancūzijos, Italijos, JA V ir kitų šalių 
kompartijas, nei daugiau nei mažiau, kaip 
oportunizmu ir reformižmu, “parlamentari
niu kretinizmu” ir net nusiritimu į “buržu
azinį socializmą.” Kokiu pagrindu? Tuo 
pagrindu, kad šios kompartijos nekelia ne
delsiamos proletarinės revoliucijos šūkio, 
nors ir Kinijos vadovai turi suprasti, kad 
to negalima daryti, jei nėra revoliucinės si
tuacijos.

Kiekvienam raštingam marksistui-leninie- 
čiui žinoma, kad be laiko iškelti ginkluoto 
sukilimo šūkį, kai šalyje nėra revoliucinės 
situacijos — reiškia pasmerkti darbininkų 
klasę pralaimėjimui. Yra žinoma, kaip ne
paprastai rimtai žiūrėjo į šį klausimą V. 
Leninas, su kokiu politiniu įžvalgumu ir 
kaip gerai žinodamas konkrečią padėtį jis 
rinkdavo revoliucinio veikimo momentą. Pa
čiose Spalio išvakarėse Leninas nurodė, kad 
spalio 24 d. sukilti dar anksti, o 26 d. bus 
jau vėlu, galima viską prarasti — vadinasi, 
imti valdžią reikėjo būtinai 25 d. Kas nu
stato, iki kiek įkaitę klasiniai prieštaravi
mai, ar yra revoliucinė situacija, kas pa
renka momentą akcijai? Tai gali padaryti 
tik kiekvienos šalies darbininkų klasė, jos 
avangardas — marksistinė — lenini s t i n ė 
partija. ‘

Tarptautinio darbininkų judėjimo istorija 
rodo, kad bloga ta partija, kuri, vadinda
ma save darbininkų partija, domisi tik eko
nominiais klausimais, neauklėja darbininkų 
klasės revoliucine dvasia, jos neruošia poli
tinei kovai, paimti valdžiai — tokiu atveju 
ji neišvengiamai nusirita į reformizmo po
zicijas. Tačiau bloga ir ta partija; kuri ke- >; 
lia politinės kovos uždavinį atsajai nuo ko- 

Voš už gėfė&į ekohohiin^ darbininkų kla
ses, valstietijos, visų darbo žmonių padėtį. 
Tokia partija neišvengiamai atitrūksta nuo 
masių. Tik teisingai naudodama visas kla
sių kovos formas, jas sumaniai derindama, 
partija gali taj/tf tikrai reydliuęine/hmark- 
sistine-lenihiW'partija, masių vadu, sękmin- 
gai 'Vbšti''darbininkų klasę šturmuoti kapi
talo, užkariauti valdžios.
r Mirštama daugelio išsivysčiusių kapita
listinių šalių kbmunistų partijų nuodėme Ki
nijos vadovai laiko tai, kad savo betarpiš
kais uždaviniais jos laiko kovą už ekonomi
nius ir socialinius darbo žmonių interesus, 
už demokratines reformas, kurias įmanoma 
įvykdyti dar kapitalizmo sąlygomis ir ku
rios palengvina darbininkų klasės, valstieti
jos, smulkiaburžuazinių gyventojų sluoksnių 
gyvenimo sąlygas, padeda sudaryti platų 
antimonopolistinį frontą, kuris bus pagrin
das tolesnei kovai už socialistinės revoliuci
jos pergalę, tai yra daro kaip tik tai, kas 
parašyta 1960 metų Maskvos Pareiškime.

Stoka solidarumo

Stoję prieš visa, ką- šiuo metu dirba išsi
vysčiusių kapitalizmo šalių komunistų par
tijos, draugai kinai neparodė nei elementa
raus solidarumo su komunistais, kovojan
čiais prieš kapitalą priešakinėje klasių ko
vos linijoje, nei pasirodė suprantą konkre
čias sąlygas tose šalyse, tuos specifinius ke
lius, kuriais eina jose revoliucinis darbinin
kų klasės judėjimas. Iš esmes, “revoliuci
jos vardan” jie atmeta kaip tik tuos kėlius, 
kurie veda į revoliuciją, jie primeta tokį 
kursą, kuriuo eidamos kompartijos izoliuo
tus! nuo masių, darbininkų klasė prarastų 
savo sąjungininkus kovoje su monopolijų 
viešpatavimu, su kapitalizmu.

Draugai kinai nesutinka su pasauliniu 
komunistiniu judėjimu ir klausimu, kokiomis 
formomis įvairios šalys pereina į socializmą.

Yra žinoma, kad TSKP ir kitos marksisti
nės-lenininės partijos, kaip apie tai aiškiai 
pasakyta Maskvos pasitarimų dokumentuo
se, TSKP Programoje, vadovaujasi galimy
be taikiai ir netaikiai pereiti į socializmą. 
To nepaisydami, draugai kinai atkakliai tei
gia, kad mūsų partija ir kitos broliškosios 
partijos pripažįstančios tik taikų kelią.

Savo 1963 metų kovo 30 d. laiške TSKP 
CK dar kartą išdėstė savo poziciją šiuo 
klausimų: ;, . .

“Darbininkų klasė ir jos avangardas — 
markšistinėš-Jenihinės partijos , siekia įvyk
dyti SocįąĮi^tinę (revoliuciją 'taikiai, be pilie- 

' t'info1 k&ro‘. f'šios,. galimybės įgyvendinipaas 
atitiktų darbininkų klasės ir višo’s liaudies 
interesus, bendranaėionalinius šalies intere
sus. • Kartu revoliucijoj vystymo kelių pasi
rinkimas priklauso ne tik nuo dąrbininkų 
klasės. Jeigu .išnaudotojų klasės griebsis 
smurto prieš/ liaudį,, darbininkų klasė bus 
priversta. netaikiu ..būdu kovoti, Už valdžią. 
Viskas priklauso nuo konkrečių sąlygų, 
nuo klasinių jėgų pasiskirstymo pačioje ša
lyje ir pasaulinėje arenoje.

Suprantamia, kad ir kokia forma būtų pe
reinama iš kapitalizmo į socializmą, tatai 
galima pasiėkti tik socialistine revoliucija, 
įvairių formų proletariato diktatūra. TSKP, 
didžiai vertindama pasiaukojamą komunis
tų vadovaujamos darbininkų klasės kovą 
kapitalo Šalyse, laiko savo pareiga jiems vi
saip padėti ir juos remti”.

Mes daug kartų aiškinome s,avo požiūrį, 
ir nėra reikalo jį smulkiau dėstyti čia.

O kokia gi draugų kinų pozicija šiuo 
klausimu? Ji raudona gija eina per visus 
jų pareiškimus ir KKP CK birželio 14 die-
ną laišką. ' ’ ■ ,

Pagrindiniu revoliucingumo kriterijumi 
draugai kinai laiko ginkluoto Sukilimo pri
pažinimą visada, kinai faktiškai neigia ga
limybes taikiomis formomis kovoti už socia
listinės revoliucijos pergalę, kai tuo tarpu 
marksizmaš-lenihinizmas moko-, kad komu
nistai tūri išjuokti visų tėvoliiičiinės klasių 
kovos fOrinų —- tiek prievartinių, tiek ir ne
prievartinių.

Dar Viends svarbus klausimas — tai klau
simas dėl ryšio tarp tarptautines darbinin
kų klasės kpvOs ir Azijos, Afrikos ir Loty
nų Amerikos tailtų nacionalinio išsivadavi
mo judėjimų.

Tarptautinis revoliucinis darbininkų ju
dėjimas, .kuriam šiandien atštdvakija ir pa
saulinė socializmo sistema, ir kapitalistinių 
šalių kompartijos, ir Azijos, Afrikos ir Lo
tynų Amerikos tautų nacionalinio išsivada
vimo judėjimas —« tai didžiosios'dabarties 
jėgos. Teisingi jų savitarpio santykiai yra 
viena iš svarbiausiųjų pergalės prieš impe
rializmą sąlygų.

Kaiį gi sprendžia šį klailšimą ’ draugai 
kinai? Tai matyti iš jų natijos “teorijos”, 
pagal kurią pagrindinis mūsų laikų priešta
ravimas — tai, pasirodo, prieštaravimaš ne 
tarp socializmo ir imperializmo, o tarp na
cionalinio išsivadavimo judėjimo ir impe
rializmo. Lemiariia jėga kovoje -su impe
rializmu, drūugų kinų nuomone, esanti ne 
pasaulinė socializmo sistema, ne tarptauti
nės darbininkų klasės kova, o' vėlgi naciona
linio išsivadavimo judėjimas.. i

Tuo draugai kinai, matyti, nori lengves
niu keliu išsikovoti populiarumą Azij.ps, Af- 

• -rikOs ar Lotynų -Apierikos tautose. Tačiau 
tegu nieko neapgauna ši “teorija”. Fakti

ne Još prasme, ar to nori Kinijos teoretikai, 
ar ne, yra ta: izoliuoti nacionalinio išsivada
vimo judėjimą nuo tarptautinės darbininkų 
klasės ir jos kūrinio — pasaulinės socializ
mo sistemos. Tačiau tai būtų didžiulis pa
vojus pačiam nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimui.

Iš tikrųjų, argi būtų galėjusios daugelis 
Azijos tautų, nors ir būdamos nepaprastai 
didvyriškos ir pasiaukojusios, nugalėti, jei
gu Spalio revoliucija ,o po to pasaulinės so
cializmo sistemos susidarymas nebūtų iki 
pamatų sukrėtę imperializmo, nebūtų pa- 
kirtę kolonizatorių jėgų?

O argi dabar, kai išsivadavusios tautos 
įžengė į naują savo kovos etapą, teikdamos 
pastangas politiniams iškovojimams ir eko
nominei nepriklausomybei stiprinti, jos ne
mato, kad išspręsti šiuos uždavinius būtų 
nepalyginti sunkiau, o ir visai neįmanoma 
be socialistinių valstybių pagalbos?

Marksistai-leiiiniečiai visada pabrėžia pa
saulinę istorinę nacionalinio išsivadavimo 
judėjimo ir jo didžios ateities reikšmę, bet 
jie laiko viena iš svarbiausiųjų jo tolesnių 
pergalių sąlygų tvirtą sąjungą ir bendradar
biavimą su pasaulinės socializmo sistemos 
— svarbiausios jėgos kovoje prieš imperia
lizmą — šalimis, tvirtą sąjungą su kapita-

ĮSPŪDŽIAI Iš ŽYGIO *
Į WASHINGTON^ M 

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
vaikučiai vieną gražią dieną 
gyvens tautoj, kurioj žmo
nės bus sprendžiami ne pa
gal jų odos spalvą, bet pa
gal jų charakterio kokybę.

Tokia yra mūsų viltis. 
Toks yra tikėjimas, su ku
riuo aš grįžtu į Pietus—to
kiu tikėjimu mes galėsime 
iš desperacijos kalno nuta
šyti kietą vilties akmenį.”

Ilgai ir audringai minia 
sveikino šio kovingo liau
dies vado ugningus išsireiš
kimus.
Nutarimai ir reikalavimai

Kalboms pasibaigus, pir
mininkas perskaitė reikala
vimus ir prašė minią juos 
užgirti kiekvieną atskirai 
galingu atsiliepimu “TAIP.” 
Tie gi reikalavimai 
jau buvo paskelbti pra-

listinių šalių darbininkų judėjimu. Tokia 
pozicija buvo nustatyta 1960 metų Pareiški
me. Ji pagrįsta Lenino idėja apie darbi
ninkų klasės vadovavimą (hegemoniją), 
kaip pergalės sąlygą antiimperialistinėje ko
voje. Tik su tokios hegemonijos sąlyga šis 
judėjimas pagaliau įgaus tikrai socialistinį 
pobūdį, užbaigs perėjimu į socialistinės re
voliucijos kelią.

Ši Lenino idėja buvo patikrinta Spalio re
voliucijos patyrimu, kitų šalių patyrimu, ir 
ji niekam nekelia abejonių. Tačiau pasiro
dė, kad draugai kinai nori “pataisyti” Le
niną ir įrodyti, kad, esą, ne darbininkų kla
sė, o smulkioji buržuazija arba nacionalinė 
buržuazija, o net ir “kai kurie patriotitškai 
nusistatę karaliai, princai bei aristokratai” 
turi būti pasaulinės kovos prieš imperializ
mą hegemonai. Ir po to KKP vadovybė 
moko pasaulinį komunistinį judėjimą, kad 
niekad ir jokiomis sąlygomis negalima pra
rasti proletarinės, klasinės pažiūros!

Tiek tarptautinės darbininkų klasės, tiek 
ir nacionalinio išsivadavimo judėjimo busi
mųjų pėrg»lii^/laidas — jų tvirta sąjunga 
ir bendradarbiavimas, jų Bendra, bendrų inT 
teresų diktuojama, kova prieš imperializ
mą, kurioje darbiiiinkų klasė savo pasiau
kojimu, savo pasiaukojamu tartiavimu visų 
tautų interesams išsiko vo j a vadovau j ahčio 
vaidmens pripažinimą, įtikina savo sąjungi
ninkus, kad jos vadovavimas ■— tvirtas tiek 
jos pačios pergalės, tiek ir jos sąjungininkų 
pergalės laidas. ;

Mūsų lenininė partija laiko nacionalinio 
išsivadavimo judėjimą sudėtine pasaulinio 
revoliucinio proceso dalimi, galinga jėga, 
stojančia prieš imperializmą. Didysis moks
linio komunizmo kūrėjų Markso ir Engelso 
šūkis “Visų šalių proletarai, vienykitės!” 
tapo tarptautinio proletariato kovos vėliava. 
Markso ir Engelso reikalo tęsėjas—Vladimi
ras Leninas naujomis istorinėmis sąlygomis, 
susidariusiomis po Didžiosios Spalio revo
liucijos pergalės, ypač pažymėjo neišardo
mą socialistinės revoliucijos ir nacionalinio 
išsivadavimo judėjimo ryšį.

Šūkis “Visų šalių proletarai, vienykitės!” 
buvo ir lieka svarbiausias kovos už pasauli
nės revoliucijos pergalę šūkis. Naujomis są
lygomis šio šūkio turinys išsiplėtė. Kaip 
žinoma, Leninas pritarė šūkiui. “Visų šalių 
proletarai ir engiamos tautos, vienykitės!” 
Šiame šūkyje pabrėžiamas vadovaujantis 
proletariato vaidmuo ir padidėjusi nacionali
nio išsivadavimo judėjimo reikšmė. Mūsų 
partija visoje savo veikloje griežtai vado
vaujasi šiuo marksistiniu-lenininiu interna- 
cionalinistiniū principu.

Pavojingas ftelias

Kyla klausimas: kuo gi paaiškinti netei
singas KKP vadovybės nuostatas1 dėl pa
grindinių dabarties problemų ? Arba tuo, 
kad draugai kinai yra visiškai atitrūkę nuo 
realios tikrovės, dogmatiškai, vien pagal 
knygas žiūri į karo, taikos ir revoliucijos 
problemas, nesupranta konkrečių dabarti
nės epochos sąlygų. Arba tuo, kad už <drau- 
gų kinų sukelto kurtinamo “pasaulinėj re
voliucijos”' triukšmo yra kiti tikslai, kurie 
nieko bendro su revoliucija neturi.

Iš viso to matyti klaidingumas, pražūtin
gumas to kurso, kurį KKP vadovybė primes
ta pasauliniam komunistiniam judėjimui. 
Tai, ką Kinijos vadovai siūlo “generalės li
nijos” pavidalu, yra ne kas kita, kaip ben
driausi darbininkų klasės uždaviniai, sumi
nėti neatsižvelgiant į laiką ir realų klasių 
jėgų santykį, neatsižvelgiant į dabartinio 
istorijos etapo ypatumus. Draugai kinai 
nepastebi arba nenori pastebėti to, kaip kin-, 
ta mūsų judėjimo uždaviniai dabartinės 
epochos sąlygomis. Suvesdami generalinę 
liniją į bendrus uždavinius, galiojančius vi
siems perėjimo iš kapitalizmo į socializmą 
etapams, jie atima iš jos konkretumą, 
kryptingihną, tikrą efektyvumą.

(Bus daugiau)
’'' - i.iufa.ii.il>whi i.........  i..< - ............. .... , ,■..............

dedant žygį “Už darbus ir 
laisvę” ruošti. Tad žygio 
dalyvviai jau buvo su jais 
susipažinę. Tik dabar jie 
tapo reikalavimais nebe sau
jeles drąsių vadų, bet milži
niškos žmonių demonstraci
jos, suplaukusios į šalies 
sostinę.

Kongresas turi priimti ci
vilinių teisių įstatymą, ku
ris garantuotų visiems ame
rikiečiams lygias teises į 
darbus, į apšvietę, į butą. 
Jis taipgi turi garantuoti 
kinekv i e n a m amerikiečiui 
teisę balsuoti. Turi būti 
disegreguotos visos mokyk
los, dar šiemet, 1963 metais. 
Turi būti priimtas įstaty
mas, kuris griežtai draustų 
diskriminaciją s a m d A t 
darbininką del jo odos spal
vos . Federalinė vyriausybe 
turi nefinansuoti jokių pro
jektų, kuriuose praktikuo
jama diskriminacija.

Visi - nutarimai ir' reikala
vimai’ pilnai atitinka "šių 
dienų Amerikos žmonių po
reikius. Prieš uždarymą žy
gio pirmininkas' kreipėsi į 
dalyvius viešai pasižadėti, 
kad jie, sugrįžę namo, ne
išleis iš rankų kovos vėlia
vos, kad kiekvienas pagal 
išgalę prisidės prie šio žy
gio nutarimų ir tikslų įvyk
dymo gyveniman .

Taip ir baigėsi žygio “Už 
darbus ir laisvę” kovinga 
programa. Žmonės pasipy
lė į visas puses į tas vietas, 
kuriose laukė jų atvykimo 
priemonės — autobusai, au
tomobiliai, traukiniai. Jų 
ūpas pakilęs. Jie jautėsi at
likę didelį darbą ilgoje yc 
sunkioje liaudies kovoje už 
teisėtumą ir teisingumą. 
Jie jaučiasi laimėję didelį 
ilgame ir sunkiame kare 
mūšį...

Svarbu! f
Mums pažangiečiams svar

bu dar ir štai kas: Visoje 
žygio programoje ne žode
liu nebuvo keliamas “rau
donasis baubas.” Nė vienas 
kalbėtojas nė žodeliu ne
baugino šitos žmonių mi
nios “komunizmo pavoju- 
mi.

(Pabaiga)

SKRANDYJE 16 
ŠAUKŠTELIŲ

Į VakarųVokietijos ligo
ninę buvo atvežta moteris, 

(kuri skundėsi dideliu skau
smu. Gydytojai, pamatę 
įtartiną šešėlį skrandžio 
rentgenogramoje, nu ta r ė 
ligonę operuoti. Atidaręs 
skrandį, apstulbintas chi
rurgas išėmė iš jo vieną $ 
kito \16 arbatinių šaukšte
lių. Pasirodė, kad prieš 
minėtoji ligonė gydėsi psi
chiatrinėje klinikoje. Ten ji 
kartu su', vaistais nurydavo 
ir šaukštelius.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., rugsėjo (Sept.) 6, 1963
I
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Yucaipa, California
Apsilankius po dvejų metų

Yra malonu aplankyti ir 
prisiminti savo idėjos my
limus draugus ir drauges, 
su kuriais draugiškai sugy
venom per virš 12 metų.

Rugp. m ė n. pradžioje 
man teko apsilankyti San 
Francisco, Oaklando ir San 
Leandro apylinkėje ir pa
buvoti po keletą dienų pas 
savo idėjos mylimus drau
gus. Kadangi rugpiū č i o 
11 d. turėjo surengę viešą 

t pikniką minėtos kolonijos 
Vbendrai drg. Mijat’s puoš

nioje sodyboje, Los Altos 
miestelyje, tai ir man buvo 
gera proga ten dalyvauti ir 
su visos apylinkės žmonė
mis - lietuviais pasimatyti 
ir linksmais pokalbiais lai-

Į pikniką atsilankė ganė
tinas skaičius dalyvių. Ren
gėjai dėkingi visiems už at
silankymą ir džiaug i a si, 
kad turėjo geras pasekmes, 
padarė pelno virš šimtą do
lerių. Aš irgi džiaugiuosi, 
kad savo vakacijos laiko
tarpį puikiai išnaudojau.
Apie San Francisco miestą

Pora metų, rodos, neilgas 
laikas, bet kai nuvyksti, tai 
randi ir matai daug pakai
tų. Labai padaugėjo eksp
resinių vieškelių, kaip ten 
vadina “Freeway”, į visas 
dalis miesto; taipgi indust
rijos pastatų labai padau
gėję. Gyvenimo namų irgi 

^plačiu ruožtu visam mieste 
..^labai padaugėję.

Gaila, kad čia lietuvių 
skaičius nesiplečia. LDS ir 
LLD kuopos nariais stovi 
veik ant vietos. Pagirtinas 
dalykas, kad ir nedidelis 
skaičius narių, bet veik kas 
mėnuo surengia pramogė
les ir turi geras pasekmes 
finansiniai ir gausiai pare
mia visuomeninius reikalus. 
San Francisco teko pabūti 
keletą dienų pas drg. Sut
kus, taipgi pas Marie Bal- 
tulionytę, su kuria visados 
yra malonu pasikalbėti.

San Leandro
Gavau progą paviešėti 

San Leandro pas drg. Bur- 
dus kelias dienas. Linksma 
naujiena, kad Vincas ir 
Uršytė Burdai linksmai gy
vena ir gerai veikia tarp
tautiniam judėjime. Abu 
energingi ir sveiki.

Taipgi praleidau porą 
* klienų pas drg. Karosus. Aš 
^su d. Karosiene visados tu

riu daug kalbos apie įvai
rius dalykėlius. Ji man sa
kė, kad jau užbaigė rašyti 
knygą taikos klausimais. 
Manau, gausim pasigėrėt 
jos įdomia knyga ne po il
gam.
Apie LLD kp. susirinkimą

Rugp. 19 d. turėjau pro
gą dalyvauti LLD kp. susi
rinkime pas d. Ginaičius, 
Santa Clara, Calif. Iš ra
portų sužinojau, kad kuopa 
finansiniai yra geram stovy 
je ir gausiai aukoja visuo
meniniams reikalams.

Mums apleidus tą koloni
ją, tūli draugai manė, kad 
veikimas susilpnės, bet ga
lim pasidžiaugti, kad kuopa 
veikia taip gerai, kaip ir 
pirmiau. Tai pagirtinas da
lykas, kad org. nariai nenu
stoja vilties, jei kada vienas 
ar kitas narys pasitraukia 
iš kuopos.

Iš visiko matosi, kuopos 
valdyba veikia sutartinai, 

^todėl turi geras pasekmes.
Užbaigoje susirinkimo M. 

Ginaitienė liūdnai prisimi
nė apie savo brolį Juozą 
Garelį, kurį Lietuvoje fa
šistai'nukankino.

A -■ .1 i j " t n M ‘i

Apie ligonius
Lankantis San Leandro, 

teko aplankyti ir drg. Bal
čiūnų šeimą. Per keletą me
tų sunkiai sirginčjp Antani
na Balčiūnienė, jos sveika
ta buvo labai nupuolus, kad 
net gyvastis buvo pavojuje. 
Dabartiniu laikų drauge 
Balčiūnienė gerai laikosi su 
sveikata.

Jau ilgokas laikas, kai 
sirginėja Pranas Balčiūnas. 
Jeigu ką dirbinėja, greit 
pavargsta. Jų laimė tame, 
kad Balčiūnienė yra d. Ka- 
rosienės motina, o Balčiū
nas geras jos patėvis, tai, 
Karosienė jiems ateina į 
pagalbą visokiam reikale.

Aš labai džiaugiuosi ga
vus progą po dvejų metų 
buvusius draugus ir drau
ges aplankyti, ir esu labai 
dėkinga visiems, kad mane 
taip svetingai priėmėte. Vi
sų draugiškumas bus ilga 
atmintis man.

Aplankiau Pauliną Vai- 
vodienę, Redwood City, ku
ri gyvena su dukra Edna ir 
žentu. Paulina visuomet 
maloni draugė. Išvykstant 
ji mane gausiai apdovanojo 
naudingais dalykėliais. Tai 
didžiai ačiū jai.

Rochesteriet is Kazys 
Vaivoda randasi seniems 
žmonėms namuose Roches-

M. Alvinienė

Montreal, Canada
Gai nuims tilto mokesčius

Viešųjų darbų ministeris 
J. P. Deschatelets ir Ver- 
duno distrikto parlamento 
narys B. Mackasey čia ne
seniai spaudos konferenci-
joj pareiškė, kad juodviejų skaįtliiigąs^ ir f linksmas, 
nuomone neužilgo mokestis x’ 
už parvažiavimą Champlain 
tilto (25 c.) bus nuimtas. 
Sakoma, vedamos derybos 
tarp federalės ir provinci
nės valdžių, kad Kvebeko 
valdžia perimtų tilto užlai
kymą ir kaip tik tas 
baigta, tuojau dalykas 
paskelbtas visuomenei, 
Mackasey pareiškė.
Surasta arkliena dešrelėse

Municipaliniame teisme, 
rugpjūčio 22 d. nagrinėjant 
vienos mėsos produktų iš- 
dirbystės firmos—Montreal 
Smoked • Meat Products, 
Inc., 2946 Rouen St. — bylą, 
vadovaujantis miesto ir fe- 
deralinių ekspertų analize, 
pripažinta, kad jų produk
tuose, ypatingai mažose 
dešrelėse (frankfurters) ir 
didžiose maltos mėsos deš
rose (balonėse), yra primai
šyta arklienos.

Kokia teismo pabauda bus 
uždėtą firmai, nuosprendis 
bus praneštas vėliau.
Dar .sykį susitiko turistąi

Kanados lietuvių turisti
nės grupės Tarybų Lietuvo
je montrealiečiai turistai 
turistai dar sykį susitiko; 
nprs ir mažesnėje grupėje,, 
su lietuviais. Šį kartą, rug
pjūčio 24 d., pas Joną ir Ja- 
nę Vilkelius, kadangi vie-’ 
nu iš jų ir pats Vilkelis bu
vo. Jam laukiant brolio iš 
Chicagos atvažiuojant, pa
sikvietė savo bendrakeleivius 
ir šiaip artimuosius. Čia 
mūsų turistąi dar kartą pa
sidalino savo įgytais įspū
džiais gimtinėje tėvynėje. 
Gaila tik, kad ,Jonp labiau
siai Jaukiamas svečias laiįcu 
nepribuvo. Jo brolis Petras 
su šeima atvažiavo tik sek
madienį.

Dąug svečių
Pas Liudą Kisielių buvo 

•atvažiavuri jo sesutė'su šeL 
t t i xrwdiu i J<Į,uu

bus 
bus 
Mr. 

ma iš Detroito. Pasisvečia
vę pas brolį, švogerį ir dė- 
dėdę, visa jos šeima links
ma grįžo namo.

K. ir O. Kielų duktė NeL 
lie Mitkuvienė su ■ visa šei
ma buvo atvažiavus pas tė
velius svečiuose.

Taipgi B. ir S. Jarmolins- 
kių duktė Sofie Smith ir
gi su visa šęijna svečiavosi 
čia pas tėvelius .

O kiek seniau, bet tik da
bar teko sužinoti, J. ir S. 
Petronių duktė Jennie Nov- 
ton su visa šeima svečiavosi 
čia pas tėvelius .

Beje, tenka prįminti, jog 
visos trys ir jųjų šeimos 
gyvena JAV.

SĮerga
Susirgusi Kostutė 

maitienė. Ligonė randasi 
Daktarų ligoninėje.

Taipgi serga Taosė Ta- 
ruškienė . Nors šiuos žo
džius rašant -tikrų žinių nė
ra, bet, rodosi, ligonė pa
guldyta Montreal General 
ligoninėje.

Mirė
Mirė Cecilė Levinskienė

(gimimu francūzų tauty- binįpkųs.
bes), George Levinsko žmo- nai sako: 35 Nursing namų- 
na, sulaukusi apie 50 metų darbininkai nepriklauso? 
amžiaus. Paliko liūdesyje unijai, kurioje 90% yra 
vyrą, vieną dukterį ir tris!Ju°dspalviai. Jų uždarbis

Ado-

sūnus.

Baltimore, Md.
“Laisvės Nr. 69 tilpusio- 

je korespondencijoje buvo 
klaida parengimų iš eilės 
išskaitliavime. Turėjo būti 
taip: Pirmas, po “Laisvės 
metinio pikniko, įvyko Mo
tinos dienos pagerbimui. 
Antras įvyko rugpjūčio 18 
d. “Laisvės” darbiniu k ų 
piknikas, kuris buvo labai i. ni'ri ! ... • 1i • t L :
trečias įvyko rudenį, tai ru
dens sezono piknikas.

Tas Pats

$27.50 savaitei. Lokalo pre
zidentas L. Tėti sako, kad 
bus reikalaujama minimum 
$1.50 valandai ir unijos pri
pažinimo.

Binghamton, N. V.
Klaidų atitaisymas

Praėjusios “Laisvės” ko
respondencijoje įvyko ne
malonių klaidų. Pirmoje 
skiltyje į paragrafą, kuris 
prasideda su žodžiu “Vin
cas”, net penkios nereika
lingos .eilės. Paragrafas tu
ri baigtis:

“Vinęas sakė, kad bandys 
pasimątyti ir su kitais 
binghamtoniečiais ir sku
biai vyks į Massachusetts 
valstiją. Tikrai buvo malo
nu jį matyti ir širdingai pa
spausti jo dešinę ir palinkė
ti geriausios sėkmės”.

O antroje, skiltyje para
grafas, kuris prasideda su 
Žodžių “Kad”, turi ištisai 
■skambėti:

“Kad sėkmingai užbaigti 
popietę, nors ir lyjant, pri
siminėme ir “Laisvės” pre
so fondą. JCeli “Laisvės” 
skaitytojai ir, geri nuolati
niai jos rėmėjai sudėjo kad 
ir .mažą dovanelę $12.50. N. 
Yųdikaitienė ir O. Wellps 
priėmė dovanas nuo šių 
draugų:”

Atsipraš ome kčrespon- • 
dentės.

Vąlstijos prokuroras W. 
E. Alesandroni įspėja mo
kyklų tarybas prisiląikyti 
Aukščiausiojo teismo tari
mo poterių bei maldų mo
kyklose kalbėjime. Jisai sa
ko, kad bet kuri viena šei
ma, gali traukti mokyklų 
tarybą į tęįsmą už .neprisL 
laikymą , konstitucijos, sa
kydamas, kad “meditation” 
neprieštarauja konstituci
jai. Charles E. Boehm, mo
kyklų superintendentas, sa-’ 
ko, kad bus surasta dviejų 
punktų programa vietoje 
poterių. Tikintieji daro įvai
rius planus.

—Re^l

2,500,000 GRAIKŲ 
GYVENA UŽSIENYJE

Atėnai. — Graikijos vy- 
riausy b ė s apskaičiavimu, 
užsienyje gyvena virs 
2,500,000 graikų. Vien 
Jungtinėse Valstijose gyve
na 326,880 graikų.

Graikija yra Balkanų pu
siasalio valstybė. Ji užimą 
51,843 kvadrątįnių mylių 
plotą ir turi 8,500,000 gy
ventojų. -;■ ’ '

PHILADELPHIA, PA.
Prieš keliąs sąvąitęs Bęn- 

salem mokyklų taryba su
spendavę busų vairuotojus 
už ĮĮęąfėjįmų į darbą, kuo
met taryba pądaugįno dar
bo valandų skaičių,;,tuo su
mažindama' darbininkų 
skaičių. Derybose taryba 
pasiūlė susperidųotus grą
žinti j darbą sekamomis są
lygomis: 1) kad jie išpildy
tų aplikacijas, jog jie ne
tenka seniority teisių, 2) 
kad sutiktų dirbti trejus 
metus nereikalaudami algų 
pakėlimo, 3) kad būtų pa
dėti penkerięms metams pa
sitaisymui. Darbininkai ne
sutinka tokias sąlygas pri
imti.

bedarbių skaičius padidėjo* 
4,000. Dirbančių valstijoje 
4,322,200. Sakoma, savai
tinis uždarbis yra $99.10.
■.i iri* .f* J V

30 , tūkstančių . philadel- 
phiečių dalyvavo rugpjūčio 
28 Washingtono demonst
racijoj. Iš 30 tūkstančių 
7,000 buvo baltveidžių. Phi- 
ladelphijoje yra stiprus ju
dėjimas už lygias teises.

Bristol Township mokyk
lų taryba 4 balsais prieš 2 
pasisakė prieš poterių kal
bėjimų mokyklose, prisilai
kydami Aukščiausiojo teis
mo tarimo.

Bekerių unijos lokalas 492 
teisėjo Joseph Lord nuo
sprendžiu turi grąžinti į 
unijų keturis suspenduotus 
narius. Suspendavimo prie
žastis: šie pikietavo unijos 
raštinę už neleidimą jiems 
balsuoti, kuomet jie buvo 
nubausti ir nebuvo pasimo- 
kėję bausmės.

Pilietis

NAACP lyderiai pilnai’ 
sutiko remti BSEI unijos 
lokalo 252 pastangas orga
nizuoti Nursing Homes dar- 

Lokalo pąreigū->

Internal Revenue Service 
tyrinėja Printing Pressman 
unijos lokalų 4 ir 11 lote-- 
rijos biznius. Sakoma, da-; 
lis pinigų ėjo į senatvės 
pensijų fondą. Lokalo par
eigūnai atsįsąko atsakyti į 
statomus klausimus, saky
dami:. “Klauskite mūsų ad- 
vokato.”,..^/^' .......

Pradedant mokyklų sezo
ną viešosipše mokyklose 
pradės pamokas 273,000 vai
kų, tai 10,700 daugiau negu' 
buvo metų .pradžioje.

World Peace Fair -išvyko-' 
je kalbėjo Norman Thomas, 
79 metų senis, ragindamas 
piliečius siųsti laiškus sena
toriams ir .kongręsmanąms,‘ 
kad negirtų sutartį dėl ąto-; 
minių bombų sprogdinimo 
sulaikymo. Į klausimą, ko
kią rolę lošia Jungtinės 
Tautos, atsakė: Jungtiniu 
Tautų rekordai geresni ne
gu Organization of Ame
rican States.

Juodveidžių kovą už ly
gias teises jis taip pat už- 
giria.

Worcester, Mass.
“Laisvės” rudeninis pik

nikas, įvykęs rugp. 18-tą, 
buvo sėkmingas. Nors sū 
lietum atėjęs rytas atnešė 
rengėjams rūpesčio, bet 
dienai greit nušvitus, pra
linksmėjo rengėjai. Pakilus 
saulutė sveikino į pikniką 
atvykstančius svečius, ku
rie apie vidudienį tvirtai 
užpildė Olympia parką. 
Džiugu buvę matyti nuola
tinius darbščiuosius “Lais
vės” rėmėjus: Kazlauskie
nę, Chuladienę, Kųodienė, 
Ęarysauską, Rainardienę, 
Kąlvelienę, ,Chestnut, Du
dėnienę, Biaryčiauską aprū
pinant linksmai, šventiškai 
nusiteikusią publiką tikier 
tėliais. Nuoširdžiai teikė 
reikalingos talkos Shimai-1 
tis, nuolatiniai besišypsanti 
Belekevičienė, Penkauskasi 
ar kiti svečiai. ‘

Pagirtinai -pasielgė LLD 
apskrities komitetas, kad, 
pasitaręs, atkeitė pikniko 
.dieną iš rugsėjo 22 į rugp. 
18-tą, ųes ilgesnė vasaros 
.diena yra parankesnė daų- 
.geliu atžvilgių.

Buvo ir šauni programa
' Hartfordo Laisvės cho

ras, vadovybėje Wilmos 
Hųllis, .su pianiste Melba Į 
Grįffin, vykusiai išpildė 
dainų programą. Nuošir-j 
.daųs pagyrimo užsipelnė 
Hartfordo Laisvės choras 
už dalyvavimą šią vasarą 
abiejuose “Laisvės” pikni
kuose. šokiams grojo A. 
Kųlįešą ir M- Meškienė, be 
ątlygjniipo. Ačiū jiems.

Svarbią kalbą pasakė Ie
va Mizerienė, ką tik grįžu
si iš Pasaulio moterų už 
taiką kongreso, įvykusio 
■Maskvoje. Ta pačia proga 
draugė Mizarienė atlankė 
ir Tarybų Lietuvą. Kaipo 
patyrus kalbėtoja, Mizarie
nė suglaustoje formoje pa
teikė savo didžios kelionės 
svarbiausius įspūdžius.

Atsitiktinai į pikniką pri
buvo iš toli mielas ir bran
gus svečias “Vilnies” re
daktorius Vincas Andrulis 
SU savo -dukraitę. Jis, pa
kviestas, supažindino publi
ką su “Vilnies” ir didžiosios 
Chicagos pažangiųjų lietu
vių kovomis, su jau seniai, 
tebegyvenančiomis ir naujų 
ateivių susispietusiomis re- 
ąkcinėmiis grupėmis. Abu 
kalbėtojai buvo stąmbi pro
gramos pažiba.
Aukų ir dovanų aplaikyta 

sekamai
Nuo F. P. Petrauskų 4- 

rgąŪonai įpięno, .sūris ir ku-; 
.kpimzų; M. Kvįętkąuskie- 
nės—2 morkų - .riešutu tor- 

, tai, H. Tamašauskienės, M., 

Pasižymėkite rugsėjo 15 
d. vykimui pas Bekampius 
į Avalon, N. J. Ten įvyks 
gražus sąskrydis. Bekam
pių! dalyvaują visuose mū
sų pąręngimųose, fad jie 
kvięčįa ne tik philadolphio- 
čiųs<, bet visos afP y 1 i n k ė s 
pažangiečius būti jų sve-. 
čįąis .užbaigimui vasarinių 
parengimų. Maisto geru-

yįsįęmę i^žį^ųtas. i ūkakimayięįęnęs, B. Kalvę.*
Liepos mėnesį valstijoje Įlienės, B. Navickienės —

pyragą; M. Barciauskie- 
nės — vynp bonka.

Gayo dovanas
Oro nurodytoją (per Rai- 

nardienę) Tofilė Ivanaus
kienė.

Elsy Zaleckaitė (per Ka- 
šetienę), Montello, Mass.,

Kazlauskienė, iš Haver-- 
hill, šampano ir pyragą.

Baryčiauskąs — b. Grand 
Dad.

O. Skralskienė—b. porte
rio.

LLD 6-ta kuopa, Montel
lo, — b. Seagram.

P. Kuliackas, Gardner,— 
Clipper.

Darbu prisidėjo worces- 
teriečiai V. Žitkus, J. Deks- 
nis, F.Petkūnas, P. Sadaus
kas, J. Yaskevičia, A. Vasi- 
lienė,M. Šiupėnienė, K. Sa
baliauskienė, O. ’Skralskie
nė, L. Aųsiejienė, E. Pil
kauskienė, H. Žilinskienė, 
H. Smith, I. Janulienė, M. 
Green.

Ačiū visiems už dovanas 
ir talką. J. Jaskevičiui už 
veltui transportaciją pikni
ko reikalams.

Už Rengimo Komisiją,
M. S.

P. S. Laike pikniko Olym
pia parke kas tai pametė 
gintaro sagą - špilką. Atsi
liepkite šiuo adresu: V. Žit
kus, 29 Endįcott St., Wor
cester, Mass. M. S.

Beirutas. — Sirija ir Ira
kas susitarė daugiau bend
radarbiauti ekonominiai ir 
militariniai.

Avalon, N. J., Svarbu!
PAŽANGIEČIŲ SĄSKRYDIS PAS BEKAMPIUS

Bekampiąi, proga 50 metų jų vedybinio gyvenimo 
sukakties, rengia savo rezidencijoj, 147 13th St., Avalon, 
N. J., pokylį, kuris atsibus sekmadienį, rugsėjo 15 d. Ta 
proga ųies kviečiame draugus ir drauges dalyvauti šioj 
iškilmėj.

Bekampienė, su kitomis patyrusiomis gaspadinėmis, 
pagamins gero, sveiko valgio. Gėrimų bus visokių. Visi 
būsite gerai pavalgydinti ir širdingai pavaišinti. Nesto
kos nieko, kad svečiai ir viešnios turėtų smagumo ir ma
lonumo. Visi būsite patenkinti. Visa pramoga rengiama 
“Laisvės” naudai.

Mes .tikįme, ;kad Jūs mūsų nesuvilsite ir atsilankysi
te pasidžiaugt kartu su mumis ilgu nueitu gyvenimo 
keliu.

•"* •*' «

Nesiyėluokite atvažiuoti, nes kuo ilgiau būsite, tuo 
daugiau smagumo ir malonumo turėsite. Vanduo Atlan
te šiltas, tai kurie norėsite maudytis, pasiimkite su sa
vim maudymosi kostiumus. Kurie, iš toliau, rengiatės 
atvykti šeštadienį, praneškite iš anksto.

Jeigu pasitaikytų lyti, tai tas nepakenks parengi
mui. Vietos pakankamai yra, kad pasislėpti nuo lietaus.

širdingai kviečia,
Jos. ir Elzbieta Bekampiai

.......*... . .... ;... ....................... . .. l j ~

Lawrence ir Methuen, Mass.

SPAUDOS BANKETAS
Kviečiame visos apylinkės lietuvius dalyvauti 

šiame dideliame bankete.
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Spalio 6 October
Pradžia 1-mą valandą dieną

Maple Parke, Methuen, Mass
Bus Įdomi Programa

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

Šis bus jau paskutinis rudeninis parengimas pas 
mus, tad kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti 
ir tuo pačiu kartų paremti darbininkišką spaudą, ku
ri jstoja už taiką ir už visų tautų ir rasių žmonių 
?Wybę. Rengėjai

po 5 p.--Laisvė (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 6, 1963

Elektroninis šviesos 
laikraštis

Budapešto Elektroninio 
automatizavimo institutas 
sukūrė naujo tipo šviesos 
laikraščio prototipą. Veng
rų specialistai sako, kad tai 
vienintelis tokio tipo laik
raštis pasaulyje. Jis paga
mintas iš 10-12 mln. tran
zistorių, diodų ir spausdin
tinių grandinių. Valdymo 
aparatas yra daug mažes
nio tūrio, negu seni reli
niai aparatai. Mažo forma
to laikraštį galima “įreng
ti” labai mažose patalpose, 
jis gali veikti neribotai il
gai.

Šis laikraštis gali būti 
“leidžiamas” tiek lotynų, 
tiek ir slavų, arabų, kinų 
rašmenimis, jis gali repro
dukuoti ir iliustracijas.

Chicago. — Darbo dienos 
savaitgalyje automobi 1 i ų 
nelaimėse buvo užmušta 
556 žmonės ir 752 labai su
žeista.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 9 Sept., 7:30 
valandą vakare. Visi nariai būkime 
susirinkime. Bus išduotas pilnas ra
portas iš spaudos pikniko. Taipgi 
turime apkalbėti ateinančius veiki
mus — rudens-žiemos parengimus.

Kviečia Kp. Valdyba
(70-71)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo-September 23 d., 7:30 vai. 
vakare, Vengrų klubo patalpose, 
1144 N. 4th St. Išgirsite komisijos 
pranešimą iš Ramanauskų suruošto 
pokylio ir kitų komisijų pranešimus. 
Paraginkite savo draugus ir pažįs
tamus įstoti į LLD 10-tą kuopą.

Turėsime aptarti ir kitų svarbių 
reikalų. —. Valdyba

(70-71)

1
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Pas D. ir A. Veličkus
. Vargiai kas iš Brooklyno 

lietuvių nežino Aleksandro 
Veličkos. Jeigu kas jo ne
žino iš jo veiklos visuome
nėje, tai jį žino iš jo ilgų 
metų gaminime valgio. 
Vargiai kas išsisuko nera
gavęs jo gaminto valgio — 
ypatingai tų jo grybų — 
vienu laiku ar kitu. Alek
sandras juk per virš ketu
riasdešimt metų Brooklyne 
gamino valgius — arba pas 
kitus dirbdamas, arba už
laikydamas nuosavą val
gyklą. O prie to, dažnai 
ir dažnai jis gamino pietus 
masiniai dėl organizacijų 
banketų, kur tūlais laikais 
buvo valgytojų net iki tūks
tančio ! Kaip, pavyzdžiui, 
ankstesniuose “Laisvės” 
metiniuose suvažiavimuose. 
Tai rekordinis valgio gami
nimas.

Bet jeigu su kuomi kalbė
si ir klausi jo, ar jis. pažys- ‘ metus ir tik tada atsitikti- 
ta Aleksandrą Veličką, taijnai susitikti, susipažinti ir 
greičiau atgal klausimą 
gausi: “Ar tą dainininką 
Veličką?” Mat, dainoje, sec- 
nos dailėje, niekas tiek daug 
iš mėgėjų dailės veikėjų nė
ra įdėjęs pastangų darbe, 
kaip Velička. Per visą jo 
gyvenimą Brooklyne ,iki 
pat šių dienų, neatsisakė Sykį jį laimėjo mirtą—di- 
nuo veiklos mene. Jis bile dėlę mirtą, kurios nebuvo 
vienam seno amžiaus sulau- įmanoma jai nei pakelti, ne
kušlam gal_i duoti pavyzdį, tik panešti. Turėjo mirtą 
kad senatvė nėra priežastis jj palikti vietoje ir pasirū- 

visuomeni- pinti kitą dieną arklį ir ve-

kios pareigos ir teko dau
giau atlikti Domicėlei. Bet 
stebėtina, kad ji ir pririšta 
prie tokios užduoties, o vis
tiek rado laiko dalyvauti 
visuomeniniame mene, pri
klausyti Aido chore. Mat, 
būdama širdyje menininkė, 
negalėjo nuo meninės veik
los būti nuošaliai — šeimy
niniai reikalai, ar ne šeimy
niniai reikalai.

Interesinga, koks buvo 
mažas pasaulis dėl šių dvie
jų gabių mūs menininkų. 
Abu kilę nuo Veliuonos-Se- 
redžių, nuo to gražiojo Ne
muno šiaurinio kranto. A- 
budu nuo pat mažens pa
krypo į meninę veiklą,
gal jūs manote, kad jiedu 
pasipažino vienas kitą ta
da? O, ne. Jiedu turėjo 
atvykti šiton didžiulėn A- 
merikon — į Wate r b u r y, 
Conn., išgyventi apie tris

0

apsivesti. Tai, visgi, “beat
ing around the bush busi
ness,” gan romantiška...

O įvyko taip. Domicėlė 
buvo gabi ir atraktyvi šoki
kė, taipgi, kaip ir daininin
kė. Ji net kelis kartus lai
mėjo prizą už gerą šokimą.

daguoti. Man čia tuoj pri
siminė Antanas Bimba. Kai 
aš mačiau ano paties pa
darytus jo paties stuboj ra
kandus ir “porčių,” tai irgi 
nenorėjau savo akimis ti
kėti, kad redaktorius galė
tų ir tokius darbus atlikti. 
Bet taip jau tui’ būt ir turi 
būti su redaktoriais...

O Aleksandro ir Domicė
lės sūnaus žmona — gabi, 
gabi artistė, piešėja. Aš 
kaip kada norėdavau ma
nyti, kad būk tie piešėjai, 
kurie peckoja impresijoni- 
nius, apstraktinius ir siu- 
rialinius paveikslus - žargo- 
gonus, kaip, pavyzdžiui, 
Paulo Pikaso, tai jie kitaip 
ir negali-nemoka piešti 
(nors aš esu matęs meist
rišką Paulo Pikaso realisti
nį piešinį). Bet tai buvo 
mano apsirikta. Apart 
daugelio Veličkų marčios 
impresiostinių piešinių, vie
nas čia buvo jos realistinis. 
Oh! kaip realus. Pavyz
džiui, kur audeklas 
zentuotas, tai taip 
jis atrodo, kad būk 
yra tikras audeklas.

Tai taip, tur būt, gabiųjų 
ir veikliųjų žmonių gyveni
mas ir eina pirmyn. Vis to
bulumas ir tobulumas; vis 
gerėja ir gerėja netik dėl jų 
pačių, ale ir dėl visos visuo
menės.

Apie Lietuvos rašytojus Paskutinis Pakvietimas

nuo veiklos mene.

atsisakyti nuo 
nės veiklos.

O kad Aleksandras turėjo mirtą namon, 
gero pasisekimo mene, ypa-1 
tingai dainavime

žimą, kad parsigabenus tą

Bet kol ji tą arklį susi-
tai ne rado, ir vežimą, tos mirtos 

daugeliui, tas nuostabu, ku- prižiūrėtojas Alek Sandro 
rie jį pažysta ir yra girdė- bičiulis pasiūlė Aleksandrui,
ję jį su kuo dainuojant. 
Geresnio tono, muzikališ-

kad jis mirtą pasiimtų į sa
vo valgyklą, kol jos savinin-

kesnio tenoro balso dar ne-tkė atsiras ją atsiimti. Taip 
su girdėjęs.

repre- 
realiai 
tai ir

Vienas bruklinietis gavo 
laišką iš senesniosios kar
tos Lietuvos rašytojo Jono 
Šimkaus, kuris po sunkios 
lygos jau senokai sirguliuo
ja, bet plunksnos iš rankos 
vistiek nepaleidžia. Minėta
me laiške jis rašo apie save 
ir kitus savo kolegas rašy
tojus—Antaną Vencl o v ą, 
Kostą Korsaką ir kitus. A. 
Venclova neseniai pergyve
no didelį širdies antpuolį 
(infarktą), kuris jį prikalė 
prie lovos jau nebepirmą 
kar% Džiugu tai, kad ger
biamasis plunksnos vetera
nas jau sveiksta ir tikima
si, jog neužilgo vėl galės 
įsitraukti į kūrybinį darbą.

Minėtame laiške J. Šim
kus rašo:

Apie mūsų bendrą bičiulį 
Antaną Venclovą Karolis 
Račkauskas man rašė iš 
Kauno, kad jo sveikatos 
stovis kiek pagerėjo. Iš 
Druskininkų kurorto jis 
persikėlė j Kauną, į pakraš
tį Fredą, kur gyvena Venc
lovienės tėvai - Račkauskai. 
Prie namo yra geras sodas 
ir karštom dienom ten 
Venclova praleidžia dienas.

Yra vilties, kad ir po šito 
infarkto A. Venclova atsi
gaus ir galės dirbti kūrybi
nį darbą.

Rašytojų organizacija ir 
Respublikos kultūros dar
buotojai sparčiai ruošiasi 
Kristijono Donelaičio jubi
liejui. Šiame reikale, dau
giausia darbo įdeda akade
mikas Kostas Korsakas — 
net sekmadieniais jis užim
tas. Iš mūsų trečiafronti- 
ninkų jis kol kas pats stip
riausias. O mano sveikata 
tarsi stovi vietoje. Po smar
kių inkstų priepuolių (ak
menys inkstuose) šios vasa
ros pradžioje, dabar 
jaučiuosi pakenčiamai, 
rašymo darbais vasarą 
užsiimu. Daug skaitau, 
galvoju siužetus.

Geros sveikatos 
pasveikinkite nuo 
draugus Mizarus, 
ir visus laisviečius.

Labai džiugu, kad po tru
putį atslūgsta įtampa tarp 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos.

Būkite sveiki,
Jonas Šimkus

vėl 
bet 
ne
ap-

Jums, 
manęs 

Bimbų s

A. Gilman

Naujas savaeigis 
skreperis

Kelių tiesėjai gerokai nu
stebs, pamatę neįpra s t ą 
skreperį. Jo ratų viršų sun
ku pasiekti net didelio ūgio 
žmogui. Įdomiausia tai, kad 
šio skreperio nereikia vilk
ti traktoriumi, jis važiuoja 
pats. Nors mašina didelė,

SERGA
Jau buvo “Laisvėje rašy

ta, kad yra smarkiai susir
gęs mūsų senas veikėjas ir 
Lietuvių Namo Korporaci
jos prezidentas Walteris 
Keršulis ir randasi ligoni
nėje. Praėjusį antradienį 
jam buvo padaryta labai 
sunki operacija ant vidurių. 
Dabar dar sunku pasakyti, 
kaip toliau ligonio sveikata 
vystysis. Daktarai ma
no, kad operacija1 .’yra 
pavykusi ir > je:igu ne-su girdėjęs. P a v., jeigu jr padaryta. Bet tai nereiš- jos greitis beveik toks kain ' i lr 1

Brooklyno Aido choro klau- kė, kad Domicėlė, mylinti sunkvežimiu ' 1^.^ ;W.^omphkaci-
sysi, tai Veličkos balsą Vk,gėles, būt Užmiršus Savo , Nauiaii skreueri “D-392” 8TS?"
suomet girdėsi atsiskiriant, laimėta mirta Ti nac-alios! • J v. -ii-i i ^ai piln&v, pasveiks, , , ; , f kain Menkeliūnaitės anais Si"“! :1 IS°_SI 5“V.ll.klku „„kaip Menkeliūnaitės anais 
laikais tame pačiame chore. 
O duete, ypatingai taipgi su 
gero kalibro ir balso daini
ninku, kaip su Petru Gra
bausku, tai Aleksandro te- 
norinis balsas buvo nepava
duojamas. Su tuomi visi 
brooklyniečiai sutiks.

Bet Aleksandras nevien 
veikė tik “mene ir dėl me
no.” Jis turėjo ir tebeturi 
ir s o c i a 1 es-ekonomines ir 
politines nuomones, kurias 
jis ir pareiškia tinkamu lai
ku ir reikalui esant. Toje 
prasmėje jis pilnas visuo
menininkas. Buvo laikai, 
kai tūli progresyviai darbi
ninkai Amerikoje įbrizdavo 
į skirtingas politines pink
les ir pasidalinimus ir ves
davo neužbaigiamas disku
sijas padėtį išaiškinti. At
simenu net ir pats viena
me susirinkime tokio klau
simo, kur girdėjau tūlus 
vienas kito klausė: “O 
kaip Velička, ar su centris
tais, kairiasparniais, ar de
šiniaisiais?” 
Aleksandras 
tam tikrą 
įtekmės pas
Nes, jeigu Veličkai geres
nė ta ar kita politinė kryp
tis, tai ir anems taip gerai...

Tačiau, kalbėdami apie 
Aleksandrą Veličką, turime 
kalbėti ir apie jo žmoną, 
Domicėlę. Irgi dainininkė 
su aukštu ir gražiu balsu. 
Ji irgi priklausė prie Brook
lyno Aido Choro tiek ilgai, 
iki pat šių dienų, kaip ir 
Aleksandras. Aleksa n d r o 

, nuopelnai visuomeninėj 
veikloj yra sykiu ir Domi
cėlės nuopelnai. Jeigu vie- 

' nas iš poros veikia nuola
tos visuomenėj, tai antram 
tenka vienam daugiau rū
pintis namais, šeimyniniu 
gyvenimu, prieaugliu. To-

susirado arklį ir vežimą, 
vieną dieną, ir nuvyko, savo 
mirtos pasiimti.
nebėra! Kaip,
Veličką?

Domicėlė tuoj
pas Aleksandrą į jo valgyk
lą. Ir: “Davai

Bet mirtos 
kur? Pas

su vežimu

mano mir-

Tai reiškė, kad 
turėjo net ir 
kiekį politinės 
tūlus žmones.

Bet kaip ten 
lykai įvyko, tai 
nebegaliu atpasakoti. Ir aš 
dabar tik tiek težinau, kad 
Domicėlė netik su mirtą 
grįžo, ale ir su pačiu Alek
sandru, su kuriuomi ji ir po 
šiai dienai tebegyvena Long 
Islande, vienoj iš gražiausių 
vietelių toj saloj, ir nuosa
vame gražiausiame, artis- 
tiškiausiame namely. Nebū
tų menininkai! Dabar abu
du jau gyvena iš pensijos, 
kurią užsipelnė per beveik 
penkiasdešimt metų Ame
rikoje.

Čia gyvena ir jų vienati- 
, nis sūnus, marti, ir dvi anū
kės. Motina sakė, kad sū
nus turi labai, labai gražų 
baritono balsą — pasekęs 
dainininkus tėvus, tačiau 
dainininku būti nenorėjo, 
nors tėvai dėję tam pastan
gų. Bet jis tapo gabus laik
raštininkas, iš ko gerą gy
venimą daro. Tačiau stebė
tinų ir dailėj gabumų turi.

Kai apžiūrėjau jų gyve
nimo namo įrengimus, pa
stebėjau tėvui, kad tai tur 
būt sūnui kainavo gero pi
nigo už tokius moderniškus 
rakandus. Bet tėvas atsa
kė, kad visai ne taip. Sūnus 
pats tuos rakandus pasiga
minęs! Stačiai kaip neįti
kėtina. Tačiau tai tiesa.

Tuomet man tuoj galvoj 
žiptelėjo mintis, kad gal 
taip jau ir yra, kad redak
toriai netik svietą mokina, 
ale ir patys moka daugiau 
negu tik vien laikraštį re-

toliaus da- 
skaitytojui

531” sukūrė Mogilevo, kėli
mo-transporto įreng i m ų 
gamyklos specialistai kartu 
su vieno mokslinio tyrimo 
institu t o konstruktoriais. 
Mašina gali paimti kaušu 
18 m3 žemių ir vežti jas 40 
kilometrų per valandą grei
čiu. “Belazo” variklio ga
lingumas — 375 AJ, bend
ras mašinos svoris — 28 to
nos. Nors skreperis labai 
didelis, bet valdvti jį nė 
kiek ne sunkiau kaip leng
vąjį automobilį

AĘIE ELEKTRONUS
Tai nėra paprastas vy

riškas rankinis laikrodis, 
nors savo išvaizda jis pana
šus į milijonus kitų. Jis tu
ri elektroninę “širdį”. Dau
giau kaip 4 metus teko pa
dirbėti TSRS Laikrodžių 
pramonės mokslinio tyri
mo instituto inžinieriams, 
kol jie sukūrė šį nuostabų 
daiktą.

Naujajame laikrodyje 40 
proc. įprastinio mechaniz
mo detalių pakeista naujo
mis. Vietoj spyruoklės čia, 
pavyzdžiui, yra miniatiūri
nė elektros baterija ir mažy
tis elektroninis blokas. Ba
terija nepertraukiamai gali 
maitinti mechanižmą išti
sus metus.

Naujas tarybinis laikro
dis pasižymi dideliu tikslu
mu. Įdomu pažymėti, kad 
pagal tikslų laiką nustato
ma net jo sekundžių rodyk
lė. Dabar ruošiamasi šių 
laikrodžių serijinei gamy
bai.

Jungtines Tautos, N. Y. — 
Haiti respublika prašo J., 
Tautas suvaldyti Domini
kos respubliką, iš kurios 
daromos invazijos į Haitį

Mes visi nuoširdžiausiai 
linkime m ū s ų “ mielajam 
draugui savo ’ sveikatą pil
nai atgauti a* > trumpiausiu 
laiku, i ■ ' •,.’Jf•• ' ' ■ ■■ !

Colorado Springs, Colo.
“Dear Lillian: Received 

your card yesterday, we 
get mail on Sundays, too— 
and I hasten to let you 
know how much I apprecia
ted it. I practically live bet
ween the letters, the day 
that “ I'don’t receive any 
letters seems to be mean
ingless. Since your card ex
pressed the Wishes of 
those with whom part of 
my life* was spent, it holds 
a special endearment to me,

‘ > My most: s sncere r wishes 
to/ąll the “laisviečiams ! V
•r Hope- to came back < to 
New'York within a month 
or so —: anyway, before 
Christmas; 'Draugiškai; jū
sų Juozas By ronas.” 1

Pasveik; Juozai, ir su
grįžk. Sirgti ir būti toli nuo 
pažįstamų yra nemalonu
mas! Daug sėkmės tau!..

L. K—te

Bet

sūrį 
Mar- 

Flran- 
dova-

Iš LOS 3 Apskrities 
'j pikniko

Piknikas įvyko šio mėne
sio 1 dieną, Cliffside, N. J. 
Diena buvo labai graži: nei 
karšta, nei šalta, kaip tik 
tinkama piknikauti.
publikos nebuvo tiek, kiek 
buvo tikėtasi. Atvykę pik- 
nikan laiką leido gražiai ir 
linksmai šeimyniškom kom
panijom susėdę prie stalų. 
“Lietuviškų kilbasų” užte
ko visiem. O jos buvo tokios 
skanios, valgant su tušin- 
tais kopūstais. Buvo ir gar
džių lietuviškų sūrių ir ki
tokia, maisto. Alaus taipgi 
nepritrūko.

Gardų lietuvišką 
piknikui padovanojo 
celė Jakštienė, o 
ciška Ruzgienė“
no j o dvi kvortas medaus. 
Iš to pasidarė keletas dole
rių pelno piknikui

Piknike dirbo šie: J. Sta- 
siukaitis, J. Bakūnas, F. 
Ruzgienė, Bakūnienė, P. 
Poškus. A. Skairus, B. Ma- 
kutėnienė, P. Venta, V. 
Bunkus, P. šolomskas, V. 
Bunkienė, O. Bunkienė; L. 
Kavaliauskaitė tvarkė buso 
važiavimą; M. Kalvaitienė 
daugiausia pardavė iš ank
sto buso bilietų.

Visiems dirbusiems pik
nike LDS 3-čios Apskrities 
komitetas taria širdingą 
ačiū; taipgi ačiū ir visiems 
atsilankiusiems.

Kom. narys

6 p—Laisve (Liberty)—Penkt, rugsėjo (feept.) 6, 1963

Šį sekmadienį, rugsėjo 8 
d., įvyksta piknikas ir pie
tus, kuriuos rengia LLD 
vietinė kuopa ir 2-a apskri
tis. Yra dedamos pastan
gos, kad piknikas būtų gra
žus ir linksmas. Apart ska
nių valgių ir gėrimų, taipgi 
turėsime ir įdomią progra
mą. Pradžia 11 vai., o pie
tus duosime 12 vai. Todėl 
mes kviečiame visus, kaip 
vietinius, taip ir iš apylin
kės, ypatingai iš Didžiojo 
Niujorko, atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.

Į parką įvažiuoti galima 
nuo Red Brook Rd. Kurie 
nežinote pikniko vietos, at
važiuokite prie Kasmočių 
svetainės, ir gausite nuro
dymus, kaip nuvažiuoti.

Iš Ozone Park. N. Y., nuo 
Laisvės salės išvažiuosim 
11-tą vai. ryto. Jei lietus 
lytų, tai piknikas atsibus 
Laisvės salėje.

Washingtonas. — Ed
wards Air bazėje lakūnas 
W. A. Walker, raketoje 
“X-15”, buvo pakilęs 351 
000 pėdų, tai yra virš 66 
mylias.

“PABĖGO” Į VAKARUS
Koburgas, Vakarų Vo

kietija. — Vaikutis Peter 
Eichhornas, dvejų ir pusės 
metų amžiaus, buvo “pabė
gęs” iš Rytų Vokietijos į 
Vakarų Vokietiją. Jis perė
jo “minų lauką” ir Vakarų | 
Vokietijoje užmigo. Bet šį 
“bėglį” Vakarai grąžino at
gal, nes reikalingas jo už
laikymas.

Paieškojimas
Ieškau savo tikrų brolių Antano 

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

Vėliau išvyko gyventi Brazilijon, 
apie Sao Paulo miestą.

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

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisves” naudai!

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
45 W. 45th St. Tel. Ct 54711

Visiems aidiečianis *
Aido choro mokytoj 

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 lapkr. 3 dieną, 
tam reikalingas geras pa
siruošimas. Būkim visi.

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

New Yorkas. —šį sezonų 
į pradines mokyklas lanky
sis 1,054,000 vaikų, tai yra, 
37,000 daugiau, kaip perei
tą sezoną.

PRANEŠIMAI :
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas jvyks 
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) •

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

Valdyba
(70-71)

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

611 Puslapių — Kaina $3.50 
f

J J

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

> 4 .

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne

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

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N.Y. J

i

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.

t

IiB

■

i*




