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KRISLAI
Po suvažiavimų 
Mūsų šaunieji detroitiečiai 
Kai kas ir jam patiko 
Kur eina doleriai
Mūsų seses nori išsilaisvinti 
Čilės Respublikoje

— A. Bimba —
Aišku, kad “Laisvėje” ir 

kituose mūsų pažangiuo
siuose laikraščiuose yra ir 
bus apščiai rašoma apie aną 
^ivaitgalyje Detroite įvy
kusius Literatūros Draugi
jos 11-ąjį suvažiavimą ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo 19-ąjį seimą. Reikia 
storai pabrėžti, kad abudu 
sąskrydžiai, atsižvelgiant į 
šių dienų sąlygas, pavyko 
labai labai gerai. Tie, kurie 
juose dalyvavome, sugrįžo
me, daugumoje, gerai nusi
teikę.

Didelė visų mūsų padėka 
eina šauniesiems detroitie- 
čiams — grupei jau antro
sios kartos vyrų ir moterų. 
Garai, puikiai atliktas dar
bas. Ilgai, ilgai prisiminsi
me advokatę Stefaniją Ma- 
sytę, Servit ir Ruth Gugus, 
Alf. ir Emma Rye’s, Ruth 
Price ir Sexteto vadovę 
Stellą Smith ir kitus.

Vyskupas James Edward 
Walsh už šnipinėjimą Kini
joje buvo nubaustas 20 me
lų kalėjimu. Bet tik dvyliką 
m£tų iškalėjęs šiomis dieno
mis tapo paleistas ir dabar 
svečiuojasi pas popiežių Va
tikane.

Įdomu, kad vyskupas, pa
gal pranešimus iš Vatikano, 
sako, jog jis ten kalėjime 
buvo labai žmoniškai trak
tuojamas ir medžiaginiai 
gerai aprūpinamas.

Žinoma, jam nepatinka 
naujoji Kinijos santvarka, 
bet jis labai giria tris svar
bius šioje santvarkoje reiš
kinius, būtent, vykdomą ly
tinę ir rasinę lygybę ir už
draudimą viešai demonst
ruoti nemoralybę, ko taip 
daug, kaip žinia, matome 
Amerikoje ir kituose kapi
talistiniuose kraštuose.

Pietų Korėjos fašistinė 
diktatūra su prezi d e n t u 
ę$’k priešakyje reikalauja 
iš mūsų valdžios trijų bilijo
nų dolerių modernizavimui 
savo armijos. Ar kas nors 
abejoja, kad šis jos reikala
vimas nebus atmestas?

Neturime dolerių namie 
mokykloms ir skurdžiams, 
bet jų pilna militarizmo rei
kalams. Šeriame doleriais 
Ispanijos fašistinę diktatū
rą, o ko blogesnė yra Parko 
diktatūra Pietų Korėjoje?
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Labai, žinoma, džiugu, 
kad mūsų sesės moterys 
taip plačiai sujudo save iš
laisvinti. Kas gali šiandien 
sakyti, kad jos to nevertos!?

Bet reikia sutikti su Ko
munistų Partijos Moterų 
fyo m i s i j o s persergėjimu 
prieš pavojų. Tokį pat per- 
¥;rgėjimą daro ir “The N. Y.

imes” (rugp. 26 d.)
Pavojus tame, kad Kon-

(Pabalga 4-me pel) --

Rasizmas Amerikoje daugiausia 
matomas tarp protestantų, 

tyrinėtojai skelbia
Washingtonas. — Louis 

Harris tyrinėjimo įstaiga, 
pravedusi nacionalinį tyri
nėjimą rasizmo klausimu, 
paskelbė rezultatus. Suras
ta, kad protestantai dau
giau linkę prie rasinės dis
kriminacijos, kaip lenkai, 
italai arba airiai.

National Urban League 
direktorius W. M. Young 
spaudos konferencijai ra
portavo pasiremd amas 
Louis Harris įstaigos paty
rimais, kad anglo - saksonų 
kilmės protestantai mano, 

Kovoja už pensijų mokėjimų
New Yorkas.—Alger Hiss0 

užvedė bylą teismui prieš 
federalinę valdžią, kuri at
sisako jam mokėti priklau
somą pensiją. Jį gina Ame
rikinė Civilinių Laisvių Są-
junga.

1950 metais Hiss buvo ap
kaltintas už priesaikos lau
žymą, kai jis užsigynė, jog 
jis nėra Kompartijos narys. 
O šnipai liudijo, kad jis yra 
komunistas.

Federalinis įstatymas 
draudžia mokėti pensijas 
už kai kuriuos prasižengi
mus nuteistiems ir kalin
tiems federaliniams tarnau
tojams. Dėlto ir jam nemo
ka pensijos.

Buvęs pašto tarnautojas 
R. Strasburger taipgi kartu 
kovoja už pensijos mokėji
mą, nes jam irgi nemokama 
už panašų prasižengimą.

Mokytojai kovoja prieš reakciją
Pa. — Ameri-PPittsburgh,

kos Mokytojų Federacijos
konvencija priėmė dar vie
ną labai svarbią rezoliuciją, 
kurioje pasisako prieš fa
šistinės reakcijos didėjimą 
Jungtinėse Valstijose.

Rezoliucijoje nurodoma, 
jog užmušimas dviejų stu
dentų Jacksono mieste, ke
turių Kento universiteto 
studentų, šešių negrų Au
gusta, Ga., kalinimas Fede
racijos prezidento Seldeno 
yra tendencija fašistinės 
priespaudos.

Konvencija ragina pasi
traukti iš vietos generalinį 
prokurorą Mitchellį ir vice 
prezidentą Agnew, kurie 
prisideda prie fašistinės 
priespaudos palaikymo.

Maskva. — Mirė dr. Z. 
Frenkel, išgyvenęs 100 me
tų. Jis prieš kiek laiko pa
rašė knygą, kaip prailginti 
gyvenimą ir būti veikliam 
senatvėje. Jis visada buvo 
veiklus ir ilgai gyveno.

Manville, N. J. — 2,500 
Johns-Mansville Products 
Co. darbininkų sustreikavo. 
Jie reikalauja daugiau ap
saugos nuo nuodingų asbes
to dujų.

jog negrai per greit nori 
pasiekti rasinės lygybės, ne
sutinka su Aukščiausiojo 
Teismo 1954 metais padary
tu mokyklų desegregacijos 
nuosprendžiu, nori palaiky
ti atskiras mokyklas baltie
siems ir negrams.

Negrų vadovas Young 
primena protestantų vado
vams būtiną reikalą dabar 
visur baigti rasinę diskri
minaciją mokyklose, unijo
se, darbuose ir socialiniame 
gyvenime.

Kairas. — Jordano kara
lius Husseinas čia atvyko ir 
pasitarė su Egipto prezi
dentu Nasseriu. Jie suti
ko pasiųsti atstovus tartis 
su Izraeliu Jungtinių Tautų 
įgaliotinio Jarringo vadovy
bėje.

Saules Slėnys dujomis 
apgaubtas

Phoenix, Ariz. — Garsu
sis Saulės Slėnys dabar ap
gaubtas tirštais dujų debe
simis, kurie sudaro pavojų 
augalams ir gyvybei.

Jau seniai užterštas oras 
šią apylinkę kamuoja. Ne
sant tinkamos orui traukios 
dujų debesys taip ir guli, 
visą slėnį apgaubusios.

New Orleans. — Chevron 
Oil Co. buvo teismo nu
bausta pasimokėti milijoną 
dolerių už vandens teršimą 
Gulf of Mexico.

Vienuolynai perka 
Indijos mergaites

Vatikano miestas. — Va
tikano pareigūnas pasakė, 
jog gali būt atsitikimų, kad 
Europos vienuolynai pirktų 
Indijos neturtingų žemdir
biu mergaites.

Buvo paskelbta spaudoje, 
kad daugiau kaip 2,000 
mergaičių iš Indijos Kerala 
valstijos buvo supirkta, mo
kant po $750 ir išvešta į Eu
ropos vienuolynus, kuriuose 
jos pristatytos dirbti kaip 
vergės be jokio atlyginimo.

Taipei, Taivanas. — Čia 
atsilankęs vice prezidentas 
Agnew užtikrino Čiang Kai- 
šeką, kad jis bus ir toliau 
Amerikos militarinėmis jė
gomis apsaugotas.

Trenton, N. J. — Kovo
tojų už tąiką grupė pridavė 
gub. Wm. T. Cahill peticiją, 
reikalaujant Jersey Valsti
jos nenaudoti fondų Viet
namo karo reikalams.

Viduriu RyIii taikos derybos
Jungtinės Tąutos, N. Y. 

— Izraelio, E'gjįpto ir Jor
dano atstovai atskirai tu
rėjo pirmuosius pasitari
mus su Jungtinių Tautų 
įgaliotiniu Jarringu. Pir
mieji pasitarinlai rodė tam 
tikrą optimizmą, kad dery
bos gali duot# reikalingų 
pasekmių.

Trijų valstybių atstovai 
dar vis nesutinka sueiti prie 
bendro stalo ir tiesioginiai 
tartis. Todėl pasitarimai ei
na atskiruose kambariuose. 
Bet manoma, kad netrukus 
jie sutiks tartis prie bend
ro stalo.

Izraelio atstovas Tekoah, 
po trumpo 25 minučių pasi- 
tarimo su Jarringu, išvyko dėl, kad jos namuose užei-
į Tel Avivą pasitarti su sa
vo vyriausybe ir už kelių 
dienų grįžti su naujomis 
žiniomis.

Ragina susilaikyti 
nuo vandens teršimo
Washingtonas. — Keletas 

kongresmanų padarė rimtą 
pastabą Nixono adminis
tracijai ir Pentagonui dėl 
vandens teršipjo. Jie nuro
dė, kad artiNew Jersey vals
tijos krantų Atlantan buvo 
išmesti nusenę įvairios rū
šies ginklai ir amunicija, 
tarp kurių gali būti ir net 
chemikalinės bei bakterinės 
medžiagos.

Jie siūlo Kongresui pri
imti bilių, kuris uždraustų 
įvairius ginklus versti. j 
vandenis. Jie nurodo, kad 
prieš trejetą metų toje, pa
čioje vietoje buvo išmesti 
mirtini mustardiniai gazai, 
kurie pakankamai apteršė 
vandenis.

Išteisino 18 studentų
San Juan, Puerto Rico.— 

Teismas išteisino 18 studen
tų, kurie prieš keletą metų 
buvo areštuoti ir kaltinti 40
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prasikaltimų, tarp kurių bu
vo riaušių kėlimas, nuosa
vybės daužymas, Amerikos 
vėliavos išniekinimas, pade
gimas.

Kiti 7 studentai palikti 
teisti sekamo vasario mėne
sį. Svarbiausias jų pra
sikaltimas — kova už savo 
šalies nepriklausomybę.

Camp Pendleton, Calif.— 
Marinų pataisos centre (ka
lėjime) kilo riaušės tarp 
baltųjų ir juodųjų marinų 
kalinių. Riaušės tęsėsi ke
turias valandas. Pagaliau 
sargai numalšino riaušinin
kus.

Saigonas. — Helikopteris 
su 25 amerikiečiais buvo 
partizanų nušautas ir nu
krito ant amerikiečių pozi
cijų. Žuvo 32 amerikiečiai.

Saigonas. — Amerikiečių 
artilerija per klaidą apšau
dė amerikiečių stovyklą, tris 
užmušė, keletą sužeidė.

h-------------------------------------------------
Recife, Brazilija. — Ro

mos vyskupai ir kunigai 
protestuoja valdžiai už kan
kinimą kunigų, kurie nepri
taria fašistinei diktatūrai.

Traukia teisman už 
išmetimą iš darbo

Atlanta, Ga. — Mrs. Julie 
M. Conger kaltina Ameri
kos Telefonų ir Telegrafų 
Co. už jos išmetimą iš dar
bo, kam ji draugauja su ne
grais.

Mrs. Conger teismu rei
kalauja iš kompanijos atly
ginimo $810,000 už jai pada
rytą skriaudą vien tik to-

na negrų. Kompanija prak
tikuoja rasinę diskriminaci
ją. Mrs. Conger vyras—pa
sižymėjęs daktaras.

Liuteronai sumažėjo 
16,058 nariais

New Yorkas. — Liutero
nų bažnyčia, didžiausia pro
testantų sekta Jungtinėse 
Valstijose, 1969 metais su
mažėjo 16,058 nariais. Da
bar ji turi 9,223,216 narių.

Bažnyčios direktorius kun. 
Rauff aiškina, kad tarp 
liuteronų gimdymai suma
žėję, taipgi tam tikra dalis 
mano, kad be bažnyčios ga
lima apsieiti, kiti nebepasi- 
tiki bažnyčios vadovybe, ku
ri nepaiso visuomeninių rei
kalu, v

Traukia teisman lyties 
tyrinėtojus

St. Louis, Mo. — G. E. 
Calvert patraukė teisman 
lyties tyrinėtojus dr. Wm. 
Masters ir Mrs. V. Johnson. 
Reikalauja $750,000 už lyti
niai žmonos panaudojimą 
dviem pacientam.

Calvert aiškina, kad lyties 
tyrinėtojai privertė jo žmo
ną Barbarą turėti lytinius 
santykius su dviem pacien
tais.

Drausmė streikieriams
Clevelandas. — Tei s m a s 

išdavė drausmę (indžionk- 
šiną) 1,100 Towmotor Co. 
streikierių ir unijai, kuri 
streikui vadovauja.

Šios kompanijos darbinin
kai sustreikavo, reikalauda
mi grąžinti darban vietinį 
unijos vadą Ed. Lewanskį. 
Unija bandė pasitarti su 
kompani jos parei g ū n a i s, 
bet kompanija juos ignora
vo. Tuomet kitos išeities ne
buvo, kaip streikuoti.

Montevideo, Urugvaj u s. 
— Penki Tupamaros parti
zanai, kurie turi pasigrobę 
amerikietį ir brazilietį, pa
dėjo bombą radijo stotyje. 
Sprogusi bomba padarė 
nuostolių.

- Socialistines valstybes užgyre 
TSRS ir Vakarų Vokietijos 

nepuolimo sutartį
Maskva. — VaršuvosPak- 

to socialistinės valsty bes 
bendrame susirinkime vien
balsiai užgyrė Tarybų Są
jungos sutartį su Vakarų 
Vokietija.

Susirinkime dalyvavo Ta
rybų Sąjungos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Rytų 
Vokietijos, Čekoslovakij o s 
ir Rumunijos valstybių gal
vos.

Primintas nepuolimo su
tartyje vienas svarbiausių 
punktų— pripažinimas nau

Amerikos barbarizmas Vietname
Va. — Penki3Richmond,

Vietnamo veteranai buvo 
liudininkais spaudos konfe
rencijai, kurią sušaukė čia 
Piliečių Komisija tyrinėji
mui Jungt. Valstijų karo 
kriminalizmo.

Šie liudininkai aiškino
kad Jungtinių Valstijų ar
mijos daliniai atliko visai 
nereikalingus šaudymus ci
vilinių žmonių, kankinimus 
belaisvių, išdeginimus kai
mų, ūkių, ligoninių, bažny
čių ir-tt. :

Senukai, moterys ir vai 
kai daugiausia nukenčia, 
nes jaunesnio amžiaus žmo
nės yra pasitraukę pas par
tizanus ar kur kitur pasi
slėpę.

Du trečdaliai jau išlaisvinti
Pekinas. — Princas Siha-0------------------------------

noukas, Kambodijos patrio-| 
tų vadas, pareiškė spaudos 
konferencijoje, kad jau du 
trečdaliai Kambodijos išlai
svinta iš fašistinių milita- 
ristų kontrolės.

Jis aiškino, kaip sunkiai 
ir pasišventusiai kovoja 
partizanai prieš “amerkinį 
imperializmą, galingą ir 
turtingą priešą”. Tai kovai 
reikia bendro fronto su 
Pietų Vietnamo partizanais, 
Laoso patriotais ir Šiaurės 
Vietnamu, taipgi reikia pa
ramos iš Kinijos ir Šiaurės 
Korėjos.

Kartu jis priminė, kad 
Kinija ir Šiaurės Vietna
mas nori neutralios Kambo
dijos po to, kai bus nuversta 
Amerikai parsidavusi mili- 
taristų valdžia.

Smerkia Anglijos 
paramą

Helsinkis.—Pasaulinė Tai
kos Tarybą gavo Gvinėjos, 
Ceilono, Siera Leone ir dau
gelio kitų pareiškimus, ku
riuose tos šalys smerkia 
Anglijos paramą Pietų Af
rikai, parduodant jai gin
klus.

Pareiškimuose nurodoma, 
kad Pietų Afrikos kalėji
muose yra 88,079 kaliniai, 
daugiausia jauno amžiaus 
kovotojai prieš rasizmą. Ka
lėjimuose mirė 340 kalinių. 

dųjų rubežių Europoje, prieš 
kuriuos mobilizavosi Vaka
rų Vokietijos dešinieji, ypač 
revanšistai, norėdami juos 
pakeisti, atsteigti prieškari
nius senuosius Vokietijos 
rubežius. Dabar jiems už
duotas skaudus smūgis.

Sekamas svarbus žygis— 
sušaukimas Europos saugu
mo konferencijos, kurioje 
galės dalyvauti visos Euro
pos valstybės ir bendrai su
sitarti dėl taikos išlaikymo.

Hong Kongas.—Sugedęs 
Anglijos lėktuvas nusileido 
į Pietų Kinijos jūrą ir 14 
žmonių sužeidė.

TSRS padeda Peru 
respublikai

Maskva. — TSRS pasirašė 
sutartį su Peru respublika, 
kuriai suteikia kreditų 30 
milijonų dolerių vertės įvai
riai mašinerijai pirkti. Pa
skola teikiama 10 metų su 
3 proc. palūkų.

Panaši sutartis buvo pa
daryta tarp TSRS ir Boli
vijos, kuri taipgi gavo kre
ditų lengvomis sąlygomis.

Washingtonas. — Vidaus 
departamentas skelbia, kad 
fabrikai ir kitos įmonės su
verčia į Mississippi upę 
kasdien po 4,800 svarų pa
vojingų chemikalų, kurie 
užteršia upės vandenis ir 
sudaro žuvims pavojų.

, San Clemente, Calif. — 
Prez. Nixonas pritaria pa
siūlymui, kad amerikiečiai 
ir tarybiniai kariai palaiky
tų Vidurio Rytuose tvarką 
mūšių pertraukos metu.

Vėliausios Žinios
New Haven, Conn.—Po 

penkių dienų diskusijų džiū- 
rė pirmadienį dar nepadarė 
nuosprendžio dėl teisimo 
Panteriu partijos nario 
Lonnie McLucas. Jis kalti
namas nužudyme kito tos 
pačios partijos nario, ku
riam buvo primetamas šni
pinėjime valdžios- naudai. 
Džiūrė susideda iš 10 bal
tųjų ir 2 juodųjų.

Jeruzolimas.—Izraelio ka
binete eina aštrus pasidali
jimas tarp premjerės Goldą 
Meir ir gynybos ministro 
Dayan. Meir nori pasilikti 
derybose su arabais, o Da
yan stoja už pasitraukimą, 
nes, girdi, Egiptas sulau
žė paliaubas. Pirmadienį 
dar nebuvo aišku, kuri po
zicija laimės.
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“Nuodingi melai
TOKIU pavadinimu skaitome “Daily World” rugp. 

22 dienos vedamąjį. Jame kalbama apie Amerikos mili- 
taristus iš Pentagono. Paduodami .keli faktai, kaip jie 
mus apgaudinėja. Pav., 'neseniai jie palaidojo daug la
bai pavojingų dujų New Jersey valstijos pakraščiuose 
jūroje. Paskui nusprendė ten nuskandinti su laivais daug 
pasenusios amunicijos. Užtikrino, kad toji amunicija 
nuskęs į jūrų dugną nesprogus. Bet žmonės išsigando ir 
pradėjo protestuoti. Tada militaristai sutiko amuniciją 
skandinti kitoje vietoje. Na, ir kas pasirodė? Ogi ta 
amunicija nuskendus sprogo. Kokia baisi nelaimė būtų 
ištikus tos valstijos jūrų pakraščio žmonėms, jeigu amu
nicija būtų sprogus ant tų dujų!

Kitas militaristų melas. Prieš metus laiko sakė, 
kad jie sunaikins visas nervines dujas, kurios randasi 
Rocky Mountain Arsenale šalia Denverio. Bet dabar 
paaiški, kad buvo sunaikinta tiktai dalis tų dujų. Kita 
dalis laikoma dėl ateities, dėl parodymo, kad Amerika 
yra “gerai pasiruošus karui,” kad jos visas pasaulis bi
jotų!

O štai dar baisesnis melas. Nevada valstijoje 250 
kvadratinių mylių plote buvo vedami atominių ginklų 
bandymai. Pentagono militaristai ir valdžia užtikrino, 
kad tie bandymai yra saugūs, kad jie neužterš gamtos 
ir nesudarys žmonėms jokio pavojaus. Bet aks pasi
rodo? Pasirodo, kad po 19 metų bandymų tiktai da
bar Atomic Energy Commission viešai pripažino, kad ta 
visa didžiulė teritorija yra pavojingai užteršta ir pavo
jinga ne tik žmonėms, bet ir gyvuliams!

Kapitalistų interesai 
ir militarines bazes

KAIP žinia, Jungtinės Valstijos šiandien turi už
sienyje daugiau kaip keturis šimtus didžiulių militarinių 
bazių. Jos išmėtytos po visą kapitalistinį pasaulį. Jų 
nėra tiktai liaudies valdomose šalyse.

Kam tos bazės reikalingos? Ar tam, kad mūsų kraš
tui iš kur nors grūmoja užpuolimas? Nesąmonė.

Tos bazės labai labai reikalingos apgynimui Ame
rikos kapitalistinių interesų, didelių investmentų. Be
veik nėra tokio kapitalistinio krašto, kuriame Jungtinu 
Valstijų kapitalistai neturėtų savo interesų. Štai tiktai 
keletas faktų: General Electric korporacija veda biznį net 
98 šalyse, Avco — 39 šalyse, Ford — 32, Goodyear — 29, 
General Motors—26, Chrysler—25, American Motors — 
23, Eltra—20 ir t. t. Nėra tokios kiek didesnės kom
panijos arba korporacijos, kuri neturėtų biznio kurioje 
nors šalyje užsienyje. Bet koks tose šalyse vidinis su
krėtimas tiems investmentams ir bizniams sudaro didelį 
pavojų. O ką jau bekalbėti apie kokį nors revoliucinį 
tose šalyse perversmą arba tos šalies valdžios ir žmo
nių užsimanymą nusikratyti tų Amerikos biznių jungą.

Iš to kiekvienam turėtų būti aišku, kodėl buvo su
ruošta invazija į Kubą, kodėl buvo pasiųsta armija į 
Perų arba į Panamą, arba kodėl šiomis dienomis nau
jojoje sutartyje mūsų valdžia pažadėjo militarinėmis 
jėgomis paremti fašistinę generolo Franco diktatūrą 
Ispanijoje prieš vidinius ir išlaukinius pavojus.

Iš kitos pusės, taip pat kiekvienam turėtų būti aišku, 
kodėl taip čia skundžiamasi, kad visur yra labai pla
čiai išsišakojęs žmonėse sentimentas prieš Ameriiką. Nė
ra tokio spaudos korespondento, kuris to nepabrėžtų. 
Netgi tokiame Pietų Vietname žmonėse priešamerikinis 
sentimentas yra labai aukštai iškilęs ir plačiai pasklidęs.

Kuris jų apgaudinėja?
VICEPREZIDENTAS Spiro Agnew sako: “Mes da

rysime viską, kad padėtumėm Kambodijoje Lon Nol val
džiai išsilaikyti.” Tai žinoma, reiškia, kad jegu Nol reži
mui pasidarytų riesta, į Kambodiją vėl būtų pasiųsta 
Amerikos armija.

Betgi pereitą gegužės mėnesį valstybės sekretorius 
Rogers mus užtikrino, ikad Jungtinės Valstijos “neturi 
tikslo įsivelti į Kambodiją su Amerikos armija, kad pa
laikytų dabartinę Kambodijos valdžią arba bet kokią 
kitą Kambodijos valdžią.”

Tai kuris jų sako tiesą, o kuris Amerikos žmones 
apgaudinėja?

Washingtonas.-Senato de
mokratų vadas Mansfield 
kaltino Nixono administra-

v ciją už tolesnį teikimą Kam-__ ____ ___
risčia pripažintas sveikatai bodijos militaristų režimui dos gimtąjam kraštui neat- 
žalingu. paramos. nešusį žmogų.

New Yorkas.—60,000 Co
ronation Slender dėžių pa
siųsta į Laosą. Šis dietinis 
maistas turi cyclamate, ku-

žalingu.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

PASITIKĖJIMO BALSAS
Lietuvos Komunistų Par

tijos pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus savo 
straipsnį “Kaip sudorosime 
derlių ir atliksime rudens 
darbus” rugp. 21 d. “Tieso
je” baigia taip:

“Nėra abejonės, kad su
telktos pastangos, gerai or
ganizuotas ir darnus visų 
žemdirbių ir žemės ūkį ap
tarnaujančių organizac i j ų 
darbuotojų darbas laiku už
tikrins šių metų derliaus 
nuėmimą, žiemkenčių sėją, 
kitus svarbius rudens dar
bus ir sėkmingą paskutinių
jų penkmečio metų užbaigi
mą”.

Mes irgi neabejojame, kad 
Lietuvos žemdirbiai ir visa 
liaudis dar su kaupu pasieks 
pasibrėžtus tikslus.

DAUGIAU TOKIOS 
PROPAGANDOS

Tik dabar mus pasiekė 
Lietuvos “Valstiečių Laik
raštis” iš birželio 18 dienos. 
Jame skaitome labai puikų 
straipsnį “Užkeiktas liū
nas” prieš girtuokliavimą. 
Smarkiai plakami tie, kurie 
negali atsisakyti pasitaikiu
sios progos “stikliuką kitą 
užversti už lūpos.” Rašo L. 
T.S.R. Vidaus reikalų in
struktorius A. Urbonas ir 
to laikraščio koresponden
tas L. Grudžinskas.

Už pavyzdį paimti pane
vėžiečiai, kurie “prie progos 
išmeta”. Apie juos informa
ciją straipsnio autoriams 
suteikęs “Panevėžio išsiblai- 
vinimo įstaigos viršininkas 
milicijos kapitonas Vytau
tas išemežys”.

Apie tai, kokiomis progo
mis “mėgėjai” išsitraukia, 
skaitome:

“Po algos — 128, šeimos 
šventėje — 52, iš “liūdesio, 
keršydami žmonai” — 43, 
religinių švenčių metu —81, 
be priežasties — 339 “mė
gėjai^. Na, o su draugais — 
niekados neišsiskirti. Apie 
600 vyrų — . ugnimi neper
skiriamų draugų — pernai 
bičiuliavosi, vienas kitam 
per petį plojo, o atsibudo... 
blaivykloje.

Tai štai koks girtuoklio, 
mėgėjo išgerti, kompanijų 
draugo (pavadinimai neturi 
reikšmės) portretas. Stikle
lio sėbras visados bando sa
ve teisinti, apginti, griebia
si ore pakibusių argumentų. 
Net įsižeidžia, kada jį gir
tuokliu pavadini. Girdi, aš 
kapeikų nerenku. Iš savo ki
šenės geriu, savo draugus 
vaišinu. Be to, geriu iš reu 
kalo. Negi balta varna ki
tų tarpe būsiu. įsišakniju
si, žalinga, tarsi nuodingoji 
durnaropė ši nuomonė.”

Gal mes klystame, bet 
mums, iš toli ir iš šalies žiū
rint, atrodo, kad Tarybų 
Lietuvos spaudoje per ma
žai propagandos prieš gir
tuokliavimą. Todėl norisi 
nuoširdžiai p a sv e i k i n t i 
straipsnio “Prakeiktas liū
nas” autorius.

PAMIŠIMO PALIESTI
Chicagos “N.” (rugp. 24 d.) 

ilgo vedamojo antraštė: 
“Garbina mažamokslį”. Ja
me sakoma: Iš Lietuvos su
grįžę turistai “pasakoja apie 
Lietuvos valdytojus palietu
si pamišimą. Ne tik pačia
me Vilniuje, bet Kaune, Ma
rijampolėje, Vilkaviškyje ir 
kitose vietose jie kelia į pa
danges bemokslį, jokios nau-

f

Pasirodo, kad tas “maža
mokslis” ir “bemokslis” yra 
ne kas kitas, o Vincas Kap
sukas. Ir ko tie “N”, “mo
kyti” redaktoriai apie tą 
įžymųjį lietuvių tautos sū
nų ir kovotoją už liaudies 
reikalus ne prisapalioja, ne 
primeluoja!

Iš tikrųjų, pamišimo pa
liesti ne “Lietuvos valdyto
jai”. bet Chicagos laikraš
čio redaktoriai.

TAURUS LIETUVIŲ 
TAUTOS vSūNUS

Iš Lietuvos pranešama, 
kad rugp. 15 d. mirė 97 me
tus eidamas “seniausias lie
tuvių rašytojas ir pedago
gas, Lietuvos nusipelnęs 
kultūros veikėjas Marceli
nas Šikšnys (M. šiaulėniš
kis)”. “Tiesoje” paskelbta
me Lietuvos Rašytojų są
jungos valdybos ir Lietuvos 
Švietimo ministerijos kro- 
nologe, tarp kitko, sakoma:

“Literatūrinį darbą M. 
Šikšnys pradėjo 1895 me
tais, dar mokydamasis Mas
kvos universitete. Daugelis 
jo pirmųjų eilėraščių buvo 
paskelbti “Varpe” ir “Ūki
ninke”. M. šikšnio kūrybi
nei plunksnai priklauso pje
sė “Meilę suardyti — nuodė
mę pagimdyti” (apie 18- 
99 m.), penkių veiksmų is
torinė tragedija “Pilėnų ku
nigaikštis” (1905 m.), dra
mos “Sparnai” (1907 m.), 
“Likimo bausmė” (1911 m.). 
Minėtus M. šikšnio veika
lus tuo laiku plačiai vaidino 
lietuvių studentų ir šiaip 
scenos mėgėjų būreliai Ry
goj e,Šiauliuose, Peterburge, 
Voroneže, Vilniuje. M. Šikš
nys, kaip vienas pirmųjų 
lietuvių dramaturgų, savo 
kūryba turėjo nemažos 
reikšmės toliau vystant šį 
žanrą mūsų litera t ū r o j e. 
Šikšnys pasireiškė ir kaip 
vertėjas iš rusų ir lenkų 
kalbų.

...1957 m. išėjo jo raštų 
“Rinktinė”, apimanti ge
riausius jo dramos kūrinius 
ir poeziją.

Šviesus Marcelino šikšnio 
atminimas ilgam liks mūsų 
širdyse.”

Chicago, Ill
Artiste Ona B. Kubiliene 

serga
Po labai rimtos operaci

jos ant skrandžio, ji pergy
vena labai skaudžias dienas 
skausmuose. Smagu pra
nešti, kad grįžta j geresnę 
pusę sveikatos. Ims labai 
daug laiko iki ji bus svei
ka ir veikli rašyme ir daina
vime. Nuožmus skaudulys 
atėmė nuo jos dalį skran
džio. Labai gaila, kad tas 
įvyko jai būnant dar nese
name amžiuje.

Ji sveiksta:
Presbyterian St. Luke

Hospital
Room No. 809Ą
1753 W. Congress Rd.
Chicago, Ill. 60612
Dabar ją galima lankyti 

ir su ja kalbėtis. Ji man sa
kė, kad ji susveiks ir rašys 
pažangiai spaudai. Dar ji 
turi tos energijos. Toksai 
ryžtas padės jai sveikti ir 
būti pažangiajam judėjimui 
naudinga.

Jos Draugas

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisvės” rei
kalus savo susirinkimuose.

IŠ LAIŠKU
Iš laiško brooklyniečiams 

veikėjams Bronei ir Walte- 
riui Keršuliams, rašytą š. 
m. rugp. 11 d.

Brangūs, mieli draugai!
... Vilnius tomis dieno

mis atrodė neišpasakytai 
judrus, spalvingas, pasipuo
šęs. Privažiavo daugybė 
svečių iš visų kampų res
publikos ir kaimyninių res
publikų — Latvijos, Esti
jos, Baltarusijos, Rusijos 
federacijos, Ukrainos, net 
iš tolimos Gruzijos.

Bet kas buvo įspūdingiau
sia tai dainų, šokių ir mu
zikantų, geriausių respub
likos kolektyvų, pasirody
mas, kurių skaičius — 30 
tūkstančių. Kas stebėjo Vil
niuje Lenino prospekto 
daugybę šių saviveiklos ko
lektyvų eiseną, kuri truko 
apie dvi valandas, tas nie
kuomet neužmirš to didžiai 
įspūdingo vaizdo. Šimtai 
kolektyvų ir kiekvienas tu
rėjo skirtingą rūbų spalvą 
ir kitus įvairius apiformi
nimus. O dainos ir šokiai 
Vingio parke ir Žalgirio 
stadione, o taip pat Kalnų 
parke nakties prieglobstyje, 
tai nėra žodžių, kurie galė
tų sudaryti nors mažą dale
lę to grožio ir įspūdingumo. 
Tik akyvaizdžiai matant 
galima teisingai įvertint 
protu ir jausmais tą mil
žinišką pasiekimą ir meilę 
tarybinių žmonių meno sri
tyje.

Su įdomumu perskaičiau 
Jūsų, Brone ir Walteri, 
įspūdžius apie viešnagę 
Lietuvoje.

Mūsų senoji karta gali 
teisingai įvertinti tuos pa
sikeitimus, kurie įvyko Lie
tuvoje per tą virš pusę šim
to metų. Tuo labiau Jums, 
draugai, gyvenant me vieną 
dešimtmetį galingiaus i o j e 
kapitalo šalyje, yra žymiai 
didesnė galimybė daryti iš
vadą, kokia linkme eina 
žmonių gyvenimas Lietuvo
je ir Amerikoje.

Nėra abejonės, kad kiek
vienas objektyviai protau
jantis žmogus šiandien pri
pažins, kad Amerika eina 
keliu neriboto kapitalo mag
natų viešpatavimo, vis žiau
resnėmis ir žiauresnėmis 
priemonėmis buržua z i n .i u 
laisvių varžymo, rasizmo ir 
fašizmo ideologijos skleidi
mu.

O tuo metu dabartinė 
Lietuva, kartu su visomis 
Tarybų šalies tautomis, vis 
tvirčiau ir tvirčiau įgyven
dina žmonių sąmonėje Ko
munistų partijos programos 
principą: “humaniški žmo
nių santykiai ir abipusiška 
pagarba: žmogus žmogui— 
bičiulis, draugas ir brolis.” 
Dabar Tarybinės liaudies 
uždavinys įtvirtinti pasau
lyje taiką, visų tautų lais
vę.

Man prisimena tolimi lai
kai, kai aš 1913 metais at
vykau į Ameriką. Kaip ži
noma, tuo metu Amerikoje 
buržuazinės laisvės garan
tavo įvairių idėjų egzista
vimą. Ne vienas revoliucio
nierius, išsprukęs nuo prie
spaudos, persekiojimų, ka
lėjimų ir katorgų des
potiškose šalyse, rado Ame
rikoje laisvą dirvą savo 
idėjų skleidimui.

Man jaunuoliui, prade
dant savarankišką gyveni
mą, buvo įdomu sekti kaip 
verda, kunkuliuoja įvairių 
idėjų kova. Taip laikui bė
gant pamažu aš pradėjau 
įsisavinti socializmo idėjas 
ir pagaliau tapau sąmonin

gu kovotoju už proletarinės 
revoliucijos reikalą.,

Tuo atveju aš su pagar
ba prisimenu tų laikų Ame
rikos visuomenės progresy
vią veiklą.

Tačiau šiandien, prisime
nant praeitį, sunku yra su
prasti, kaip Amerikos liau
dis, prieš 200 metų kovojus 
su kolonializmo priespauda 
ir išnaudojimu, pasiekus 
pergalės, pavertė Ameriką 
į nepriklausomą, laisvą ša
lį, o dabar kapitalo mag
natams diktuojant tapo pa
saulinio žandaro šalis.

Šiandien Amerikos impe
rializmas seka visą pasaulį, 
ir kur tik prasideda kova 
už laisvę ir nepriklausomy
bę, nedelsiant siunčia ap- 
ginkluc'"s Amerikos pilie
čius pagalbai diktatoriams 
nuslopinimui, tos kovos. Ir 
Amerikos liaudis dar pa
kenčia tą gėdingą imperia
listų politiką.

Matyt, dar nemažai rei
kės laiko, kad didžiuma 
amerikiečių suprastų, kokią 
pražūtingą žalą daro impe-

Pirmą kartą Lietuvoje!
Mano tėveliai atvyko į 

Ameriką 1889 metais. Jie 
čia apsivedė ir išauklėjo 
šeimą.

Nors troškau aplankyti 
tėvų žemę, bet vis manyda
vau, kad tai tik sapnas. Ir 
štai išsipildė tas mano sap
nas — vykstu į Dainų Šven
tę su dukrele Daratėle ir 
kitais menininkais. Nei ne
pajutome kaip greit lėktu
vas perskrido per platųjį 
Atlanto vandenyną. Ve, ir 
Stockholme, Maskvoje ir Vil
niuje... Mano tėveliai sa
kydavo, kad tais laikais, 
kai jie važiavo per Atlantą, 
laivas plaukė nuo 20 iki 30 
dienų iki pasiekė Ameriką.

Tėveliai nebėgo iš tėvy
nės todėl, kad norėjo palik
ti savo gimtinę, bet turėjo 
ieškoti geresnio gyvenimo. 
Kai lėktuvas nusileido Vil
niuje ir mano kojos pasiekė 
tėvų žemę, akys apsipylė 
ašaromis. Čia mūsų tėvų, 
tėvų tėvelių žemė; čia jie 
gimė, čia užaugo. Rodosi, 
kad čia priklausau ir aš.

Išlipus iš lėktuvo, tuojau 
pasigirdo garsai kapelijų ir 
jaunos merginos, apsirė- 
džiusios savo tautiškais dra
bužiais, pribėgo prie mūsų 
su gėlėmis ir^pradėjo mums 
jas dalinti. Spaudžia ranką, 
pabučiuoja... Toks šiltas 
draugiškumas! Ašaros ne
sustoja: tai ne sapnas, tai 
tikrai mes jau Lietuvoje!

Autobusas mūs laukė vež
ti į viešbutį Gintaras. Ten 
radome stalus apkrautus 
visokiais valgiais ir gėri
mais. Ten užsimezgė pažin
tys su pirmu kartu maty
tais draugais.

Pernakvoję vieną naktį, 
ant rytojaus jau važiuoja
me į televizijos stotį, kur 
mūsų dainininkų grupė pa
sirodė televizijoje. Atvyko į 
televizijos stotį generolas 
Karvelis, poetas Vacys Rei- 
meris, Justas Paleckis, V. 
Kazakevičius ir grupė rašy
tojų, kompozitorių, dirigen
tų, poetų ir žurnalistų.

Dainų šventėje, festivaly
je, nors lietus smarkiai lijo, 
tūkstančiai dainininkų, jau
nų balsų, dainavo, o minios 
jų klausėsi. Bežiūrint į šį 
jaunimą su džiaugsmo aša
romis, su meile, neišvengia
mai kyla mintis, kur mūsų 
lietuvių jaunimas Ameriko- 

rializmo politika žmonijai, 
ir pirmoje eilėje — Ameri
kos liaudžiai.

Na, tu r būt užteks. Pri
rašiau begalybę sampro
tavimų. L

K. Klorys *

Gerbiamieji,
Prieš tris savaites man 

bevaikščiojant po Vilniaus 
miestą ir ieškant “Tarybi
nės Motel's” kabineto, suti
kau vieną vilnietį, kuris pa
sisiūlė pagelbėti man.

Besikalbant sužinojau, kad 
jis norįs perduoti Verai 
Smalsitienei poezijos knyge
lių. Tas knygeles jis žadė
jo persiųsti draugui, kuris 
gyvena pas Smalstienę. Aš 
su mielu noru apsiėmiau 
parvežti.

Sutikau vilnietį Eimantą, 
kuris man padovanojo gra
žių spalvotų nuotraukų se
nojo Vilniaus, o aš jam pa
žadėjau užrašyti “Laisvę.” 
Tai aš tą pažadą dabar ir 
išpildau. >

Sveikinu visus nuoširdžiai 
ir linkiu viso gero.

Estelle Bogdera
Chicago, Ill.

je. Kiek mūsų lietuviai iš
mokė savo sūnus ar dukras 
lietuvių kalbos, ar dainos.. •

Po festivalio pasirodė ir 
saulutė, nustojo lietus, su
lipome į autobusus, ir va
žiuojame pamatyti Tarybų 
Lietuvą. Aplankėme Klaipė
dą, Raseinius, Rumšiškes ir 
Kauną, kur sutiko mus su 
Kauno Varpais. Aplankėme 
ir Pirčiupį, tą kaimą, kuris 
buvo fašistinių priešų visas 
sudegintas. Ypatingai gra
žus mums atrodė naujas 
miestas Elektrėnai. Norėjo
me ilgiau pabūti, daugiau 
pamatyti, ypatingai norėjo
me būti Palangoje, pasi
maudyti Baltijos jūroje, ^bet 
laiko nebuvo.

Vieną dieną važiavome į 
maisto parodą. Čia buvo su
vežta iš plačios apylinkės 
visokį valgiai ir gėrimai, 
stalai apkrauti. Kitą dieną 
praleidome linksmai Rum- 
šeškėse ant Kauno marių 
kranto, kur buvo suruošta 
pietų—amerikiečių “Asada”.

Na, ir baigėsi mūsų vieš
nagė, laikas jau grįžti į na
mus. Lietuva mane taip su
žavėjo, kad buvo gaila pa
likti, rodosi, norisi pasilikti 
tėvų gimtinėje ant visados. 
Čia, kur žmogus tikrai gy
vena laisvai: nori gali tikė
ti, nenori — nereikia; čia, 
kur rūpinasi valdžia jauni
mu, jų išmokslinimu. Čia 
nereikia būti turtingų tėvu 
vaikui, kad gautų mokslą. 
Čia ir seneliai aprūpinti trin
kamai.

Taip ir užsibaigė viešna
gė. Draugai palydėjo mus į 
aerodromą. Ten atsisveiki
nome iki kito pasimatymo, 
kurį gal teks sulaukti, o gal 
ir neteks, bet sapnuoti ga
lima.

O. Martin

Salsbury, Md. — C. John
son, keletą metų naudojusi 
gimdymo kontrolės vaistus, 
smarkiai sužalojo sveikatą 
ir prarado vienos akies re
gėjimą. Dabar ji skundžia 
teismui Sytex Laboratories, 
reikalauja 2 milijonų dole
rių atlyginimo. a

San Juan, Puerto Rico.— 
Šioje apylinkėje siautęs ti
piškas viesulas užmušė 39 
žmones, sužeidė 200, daug 
nuostolių padarė.
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Rezoliucija organizaciniais su savo paroda. “Koelnis- 
ches Kunstverein” ruošia 
jo ir jo grupės parodas 
Koelne, Stuttgarte ir Bo
noj.
Kostas Zapkus vadovauja 

New Yorko dailininkų 
unijai

Neseniai New Yorko mu
ziejai įsivedė įėjimo mokes
ti. Tačiau spaudžiami “Art 
Workers Coalition,” paliko 
laisvą įėjimą tiems, kurie 
negali susimokėti.

Ta proga New York 
Times straipsniuose buvo 
minimas šios koalicijos vie
nas vadų “Kės Zapkuf.” O 
tai tas pats Kęstutis Zap
kus, Chicagos moky k 1 o s e 
baigęs mokslus, šiuo metu 
gyvenąs naujausiame New 
Yorko dailininkų rajone So
ho, lietuvis dailininkas dės
tąs New Yorko universitete 
meną. Amerikos kritikų 
Zapkus laikomas vienas iš 
svarbiausių 10 amerikiečių 
jaunųjų dailininkų. Jo kū
riniai nuolat išstatyti re- 
prezentinėse parodose svar
biausiuose New Yorko mu
ziejuose.

Apie koalicijos tikslus ki
tu sykiu.

Priimta LLD suvažiavime 1970 m. rugpiūčio 20 dieną
Lietuvių Klubo patalpose, Detroit, Mich.

Išklausius viršininkų — pirmininkės, sekretorės ir 
redaktoriaus — pranešimus, taip pat dalyvių diskusijas, 
konferencija daro šias išvadas:

1. Ši mūsų didžioji apšvetos-kultūros organizacija, 
nepaisant smarkaus jos gretų praretėjimo dėl mirties ir 
ligų, tebesilaiko tvirtai. Ji tebėra mūsų Amerikos lie
tuvių pažangaus judėjimo ašis. Pagrindiniai, dėka jos 
pastangų ir veiklos tebepasilaiko mūsų spauda—“Lais
vė,” “Vilnis,” “Šviesa,” “Liaudies Balsas.”

2. Kai kuriose net didesnėse kolonijose randasi aps
čiai apsileidimo bei merdėjimo. Kai kurios gan skaitlin
gos kuopos nebelaiko susirinkimų ir nebepasirodo su vei
kla. Žinoma, labai džiugu, kad jų nariai pasimoka me
tines duokles ir neišsibraukia iš organizacijos. Bet su
sipratusioms darbd žmonėms to neužtenka. Mes, šios 
konferencios dalyviai, karštai raginame tų kolonijų na
rius nugalėti tą merdėjimą ir atnaujinti veiklą. Ypač 
svarbu atgaivinti kuopų susirinkimus. Tegu jie ir ne
skaitlingi bus, tegu jie bus laikomi stubose pas narius, 
bet tegu įvyksta kas mėnesį.

Praktika įrodė, kad nariai geriausia lanko susirin
kimus, kai jie būna su užkandžiais bei vaišėmis. Rei
kėtų šį būdą, išbandyti tose kuopose, kurios dar turi ne
mažai narių, bet juos suįdominti paprastais susirinki
mais nebesiseka.

Taip pat reikėtų kuopų susirinkimus pagyvinti dis
kusijomis dienos klausimais bei kultūrine veikla.

3. Kai kurių kolonijų patyrimai yra įrodę, kad ver
bavimui naujų narių į mūsų Literatūros Draugiją dirva 
tebėra neišsisėmusi. Kur dedamos pastangos, ten dar 
gaunama naujų narių. Konferencija kreipiasi į visus 
narius su raginimu išnaudoti visas progas gavimui-įra- 
šymui naujų narių. Apie pasiektus laimėjimus praneški
te Centrui, kad Centro viršininkai galėtų tai panaudoti 
savo agitacijoje už Draugijos gretų stiprinimą.

4. Tenka pastebėti, kad kai kurių kuopų veikėjai 
pilnai nepanaudoja mūsų spaudos savo organizacijos po
puliarinimui. O tai labai svarbu. Juo daugiau korespon
dencijų iš kolonijos, tuo gyvesnis ir didesnis toje kolonijo
je veikimas. Tai labai sveika ne tik organizacijai, bet 
ir spaudai.

5. Konferencija karštai ragina kuopas, veikėjus ir 
narius ir toliau, kaip praeityje, rūpintis mūsų pažangio
sios spaudos reikalais. Mūsų laikraščiai savo skiltyse 
suteikia vietos kuopų veiklos populiarinimui. Už tai mes 
jiems privalome atsilyginti jiems padėdami išsilaikyti 
ir klestėti.

6. Labai graži ir garbinga tradicija kuopoms ir
veikėjams laikas nuo laiko prisiminti Centro finansinius 
reikalus. Jūs žinote apie nesvietišką visko pabrangimą. 
Na, o mūsų narinės duoklės tebėra tos pačios šiandien, 
kokios buvo prieš keletą desėtkų metų, būtent, tik du 
doleriai į metus.. St. Petersburgo veiklioji kuopa gali 
tarnauti pavyzdžiu, kaip galima ir reikia nepamiršti i reikalingi moters apsaugai ■/-lx j • 1 _ I . . • ,, •

Išskrido į Lietuvą
Rugpiūčio 27 d. išskrido į 

Lietuvą Jsoephine Augutie- 
nė, gyvenanti Cliffside 
Park, N. J. Kartu skrido 
ir Frank Yakštis, gyvenan
tis Richmond Hill, N. Y.

Linkime jiems gražiai 
praleisti laiką tėvų krašte ir 
laimingai grįžti į namus po 
smagių atostogų.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

grėsė ir kitur amžinieji mo
terų laisvės ir lygybės prie
šai gali vardan lygybės su 
savo pataisymu prie Kons
titucijos gražiai nušluoti vi
sus įstatymus, kurie būtinai

Centrą paremti aukomis.
7. Nėra tokios kolonijos, kurioje nesirastų vieno ar 

kelių narių, kurie šiandien pat yra ligų paguldyti į lovą. 
Mes nuoširdžiausiai linkime visiems susveikti ir sugrįžti 
į sveikųjų ir veikliųjų eiles.

8. Reikėtų pastudijuoti galimybes dėl žurnale “Švie
sa” įvedimo angliško skyriaus. Jei taip būtų galima, 
didelės naudos būtų mūsų jaunajai kartai.

9. Šiemet mūsų Draugijai sukanka 55 metai. Tai 
labai svarbi ir graži sukaktis. Mes raginame veikėjus, 
narius ir kuopas šią sukaktį rudenį ir žiemą atžymėti

•siBUiiSuo.iBd 
Rezoliucijų komisija:

J. Miller
J. Grybas
K. Karosienė

visokiuose darbuose ir pro
fesijose. Tokie įstatymai bu
vo pasiekti per ilgas ir sun
kias kovas.

Todėl Moterų Išsilaisvini
mo Judėjimo vadovės turė
tų apsižiūrėti, kaip ir ko
kius reikalavimus reikia 
formuluoti.

Almus šalčius

1 Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

“Literatūra ir Menas” 
cituoja poetą Meką
Vilniaus “Literatūra ir 

Menas” (Nr. 33, rugpiūčio 
15 d.) po antrašte “Kaip ga
li poetų širdis mirti,” ci
tuoja poeto Jono Meko laiš
ką kolegai poetui Henrikui 
Nagini, kuris tuo metu re
dagavo Montrealio laikraštį 
“Nepriklausoma Lietuva.” 
Redakcija sako, kad Jonas 
Mekas atstovauja ne vien 
lietuvius liberalus, bet tie
siog kalba vardu visų blai
viai galvojančių vakariečių. 
Mekas savo žodžiu “kauna
si už pažangą, tautų laisvę, 
demokratiją, prieš imperia
lizmo kruvinas užmačias...”

Žurnalas beveik ištisai 
spausdina Meko laišką.

Jonas Mekas yra vienas 
iš “Village Voice” savait-

raščio Niujorke publicistų, 
“Cinematheque” filmo judė
jimo vienas pionierių ir da
bar New Yorko avangardinio 
Filmo Muziejaus steigėjas 
ir direktorius. Kad jį ci
tuoja lietuvių “Literatūra 
ir Menas” Vilniuje, pastebėjo 
New Yorko didžiosios spau
dos 
tai.

Maskvoj koresponden-

Vokiečiai kviečia 
New Yorko lietuvį

New Yorke gyvena dide
lių gabumų architektas ir 
dizaineris Jurgis Mačiūnas. 
Jis yra vienas iš New Yor
ko “anti-meno” jud ėjimo 
pradininkų. Jis prieš kele
rius metus su savo “FLUX” 
draugija keliavo po Euro
pą, susilaukdamas nemenko 
susidomėjimo, šiais metais 
jis vėl kviečiamas atvykti

Mūsų komercinėje spau
doje reiškiamas didžiausias 
susirūpinimas Čilės Respub
likoje padėtimi. Ten įvyks 
prezidentiniai rinkimai. 
Yra trys kandidatai. Komu
nistai ir socialistai yra iš
statę labai populiarų sena
torių Salvador Allendę. Jei
gu, girdi, nė vienas iš trijų 
kandidatų negaus absoliu- 
tės balsų daugumos, tai pre
zidento išrinkimas nueis į 
Kongresą. O Čilės Kongre
se, sako ta spauda, kairysis 
blokas turi daugumą. Vadi
nasi, marksistas Allende 
gali tapti Čilės Respublikos 
prezidentu.

O kur užtikrinimas, kad 
jis nepasielgs taip, kaip pa
sielgė Fidel Castro Kuboje?

Bangkokas, Tailandas. —> 
Potviniuose prigėrė 40 žmo
nių. Kiek pirmiau potvi
niuose žuvo 74 žmonės ant 
Tailando ir Laoso rube- 
žiaus.

Amsterdamas, Olandija.— 
30 žmonių sužeista policijos 
apsišaudyme su hipiais. 
Riaušės tesėsi 7 valandas.

Policija užgrobė narkoti
kų lizdą, kuris skaitosi la
bai svarbiu. Daugelį arešta
vo. _

veiklos ir bendro organiza
cijos stovio. Pasirodo, kad 
mūsų LLD dar labai gra
žiai gyvuoja ir veikia. Ji 
taipgi žodį kitą tarė apie 
Draugijos išleistas knygas 
ir žurnalą “šviesą.” Ragi
no, kad žurnalas būtų lei
džiamas ir toliau.

Taip pat “Šviesos” redak
torius Antanas Bimba per
skaitė raštišką raportą, ku
ris bus išspausdintas š. m. 
4-ajame “Šviesos” 
ryje..

Pirmoji sesija 
12-30 vai

Pertraukos metu
me pietus Klubo salėje. 
Šeimininkės delegatus ir 
svečius skaniai pavaišino. 
Širdingas ačiū joms.

Po valandos pertraukos 
po pietų 
delegatai 
raportus 
mus.

Diskusijose dalyvavo se
kami delegatai: J. Urmo
nas, J. Milleris, V. Žabui 
J. Grybas, M. M ašy s, V. 
Bunkus, J. Jaskevičius, Va
siliauskienė, Anna Dočkus, 
J. Nausėda, J. Alvinas, P. 
Jočionis, J. Montvila ir kt.

Diskusijos buvo konstruk- 
tyviškos. Apdis-k u s u o t a 
veikla, knygų leidimas ir 
kiti draugijos reikalai. Taip-

nume-

baigėsi

turėjo-

padėkojo de- 
pasitikėjimą 
suvažiavimo

antrojoje sesijoje 
apdiskusavo ra- 

i r kitus klausi-

Pasekmingas buvo Literatūros 
Draugijos 11-asis suvažiavimas 
L. L. Dr-jos 11-asis suva

žiavimas įvyko rugpiūčio 
2 0 d. Detroit, Mich., Lietu
vių Klubo salėje, 4114 West 
Vemor Highway.

Pirmiausia delegatus ir 
svečius pasveikino vietinis 
veikėjas Jurgis Nausėda, 
ir kadangi suvažiavime ne
buvo pirmininkės K. Petri- 
kienės ir vicepirmininko J. 
Gasiūno, tai drg. Nausėda 
pristatė centro sekretorę 
Ievą Mizarienę atidaryti 
suvažiavimą. Ji pasveiki
no delegatus ir svečius, pa
dėkojo už skaitlingą atvyki
mą į šį mūsų suvažiavimą 
ir paprašė delegatus išrink
ti suvažiavimo vedėją.

Suvažiavimo pirmininke 
buvo vienbalsiai išrinkta 
detroitietė advokatė Stefa
nija Masytė, jos pagalbi
ninku Valys Bunkus.

Pirmininkė 
legatams už 
ir perskaitė 
dienotvarkį.

Buvo išrinktos sekamos 
komisijos:

Mandatų komisija — Ju
lija Urmonienė ir Valė Sut- 
kienė.

Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisija — P. J. Milleris, 
Ks. Karosienė ir J. Grybas.

Kol komisijos susitvar
kys, pirmininkė iškvietė 
kai kuriuos pakalbėti. Pir
miausia kalbėjo “Laisvės” 
redaktorius Antanas Bim
ba. Jis sveikino L. L. Dr- 
jos suvažiavimą varde laik
raščio “Laisvės” kolekty
vo, palinkėjo, kad suvažia
vimas būtų kuo pasekmin- 
giausias. •

Saintpetersburg ietis J. 
Milleris sveikino suvažiavi
mą ir sakė, jkad ši organi
zacija per 55 metus savo 
gyvavimo daug veikė ir 
daug nuveikė. Apart žur
nalo “Šviesos” išleido daug 
knygų įvairiomis temomis. 
Jis linki , kad šis suvažia
vimas pravestų gerus tari
mus ir kad draugija dar 
ilgai gyvuotų.

Kalifornietė Ks. Karo
sienė sveikino suvažiavimą. 
Sakė, džiugu, kad suvažia
vime dalyvauja delegatų iš 
plačios Amerikos. Linkėjo, 
kad suvažiavimas pravestų 
gerus tarimus draugijos 
naudai.

Pittsbur g h i e t i s J. Ma- 
žukna pasveikino suvažia
vimą. Linkėjo, kad drau
gija dar ilgai gyvuotų .

Dr. A. Petriką prisiuntiė 
raštišką pasveikinimą su- 

. važiavimui. Be kita ko, jis 
priminė, kad nuo 1935 m. 
draugijos nariai gauna žur
nalą “Šviesą” ir daug gerų, 
naudingų knygų. Linkėjo 
draugijai dar ilgo gyvavi
mo.

Detroitietis M. M ašy s, 
vienas iš 52 kuopos kūrėjų, 
sveikino suvaž i a v i m ą ir 
linkėjo kuo pasekmingiau- 
siai jį pravesti.

Sveikinimų buvo daug— 
jų tarpe iš Kanados mies
tų Toronto ir Montrealio. 
Taipgi telegrama iš Chica
gos nuo “Vilnies” persona
lo.

Su sveikinimais gauta 
virš $500 draugijai para
mos.

Centro (Komiteto pirmi
ninkė K. Petrikienė pri
siuntė raštišką raportą, 
kuris buvo suvaži avimai 
perskaitytas ir kuris bus 
išspausdintas “ŠviesojeJ’ 

Centro sekretorė Ieva Mi- 
zarienė žodžiu davė platų 
raportą iš Centro Komiteto

gi buvo pasiūlyta, kad drau
gija šiemet plačiai atžymė
tų savo 55 metų gyvavimo 
jubiliejų.

Suvažiavimo delegatai ra
portus ir kitus tarimus su 
dideliu entuziazmu vien
balsiai užgyrė.

Toliau sekė komisijų ra
portai. Mandatų komisija 
pranešė, kad suvažiavime 
dalyvauja 46 delegatai iš 13 
kuopų ir vienos apskrities.

Rezoliucijų komisija pa
teikė 3 rezoliucijas. Viena 
rezoliucija organizaciniais 
reikalais, antra — pasvei
kinimas Lietuvos liaudžiai, 
trečia — protestas prieš 
Vietnamo karo tęsimą.

Suvažiavimas rezoliucijas 
priėmė vienbalsiai. Jos bus 
išspausdintos spaudoje.

Suvažiavimo pirmininkė 
advokatė S. Masytė, už
baigdama savo pareigas, 
padėkojo suvažiavimo da
lyviams už tvarkingą užsi
laikymą ir ja pasitikėjimą 
pravesti šį kultūrinį są
skrydį.

Be kita ko, ji priminė, 
kad ji yra šio klubo pirmi
ninkė ir kad klubas leido 
suvažiavimui jo salę naudo
tis be atlyginimo.

Delegatai bei svečiai gau
siais aplodismentais pareiš
kė jai ir klubui padėką.

Suvažiavimas baigėsi 5 
valandą vakaro.

Korespondentė
V. Bunkienė

Parengimų Kalendoriuj
Rugsėjo 6 d.

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, Sellersville, i 
Pa. Prašome įsitėmyti daįc

Rugsėjo 8 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos susirilnki- 
mas su skalniais pietumis. 
Įvyks Laisvės salėje. Pra
sidės 1 valandą.

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajaus 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J. *

Spalio 11 d.
“Laisvės” naudai rengia

mi pietūs, 1 vai. dieną. 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.

Svečiai iš Lietuvos
Praėjusią savaitę “Lais

vėje” lankėsi gražus būrys 
svečių, atvykusių į JAV pas 
gimines iš Tarybų Lietuvos.

Nors trumpam laikui, bet 
buvo malonu sutikti mūsų 
žemėje kompozitorių profe
sorių Antaną Račiūną ir jo 
žmoną Eveliną Račiūnienę. 
Jie išskrido į namus penk
tadienį po viešnagės pas 
gimines Chicagoje, Kalifor
nijoje ir kitur.

Dabar New Yorke sve
čiuojasi Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijos prorekto
rius P. Šklėrius. Jis susto
jo pas mus prieš grįžtant 
į namus iš viešnagės pas 
brolį Floridoje. Rodosi, pro
rektorius Šklėrius mano 
vykti namo rugsėjo 7 d.

Randasi mūsų apylinkėje 
ir žurnalistė - poetė Marija 
Macijauskienė. Ji atvyko 
pas tetą Santa Monica, Ka
lifornijoje. Marytė dar ma
no vykti į Detroitą, Chi- 
cagą, o grįždama į tėvynę, 
dar sako sustosianti pas 
mus — tai bus apie vidurį 
šio mėnesio.

Marytės aplankyti atvyko 
seniai matyta Elzbieta Car- 
fango, Seno Vinco duktė. 
Buvo malonu su ja susitik
ti, pasikalbėti.

Laukiame dar susitikti 
su visiems mums žinomu 
žurnalistu Osvaldu Aleksa, 
kuris JAV keliauja po di
desnius miestus su foto
nuotraukų ekspozicija jau 
apie pusę metų. Žurnalis
tas Aleksa atvyks šią savai
tę, ir jau pasiruošęs grįžti 
į namus.

Smagu, kad tiek daug sve
čių iš Tarybų Lietuvos lan
kosi pas mus. Štai ir De
troite per suvažiavimus te
ko sutikti Vytautą Kaušinį, 
atvykusį pas savo sesutes, 
kurios gyvena JAV nuo 
1929 metų. V. Kaušinis dir
ba Kauno Profesinėje Tech
nikos mokykloje No. 4 vyr. 
meistro pareigose.

*•’ ■ Ieva Mizarienė

Mieste pasidairius
15 metų berniukas M. 

Amparo, parėjęs namo 2 
vai. nakties, išbartas tėvų, 
nuėjęs į maudynę apsipylė 
kerosinu ir padegė. Tėvai 
spėjo užgesyti ugnį.

Smarkiai apdegęs nuvež
tas ligoninėn. Gyvastis iš
gelbėta.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

kongresiniame d i s t r i k t e 
(Harleme) Jose Stevens 
pridavė rinkimų tarybos 
raštinei 7,200 piliečių para
šų. Tdi gerokai daugiau, ne
gu reikalauja įstatymai.

Cenzo Biuras skelbia, kad 
Queens paviete dabar gyve
na du milijonai gyventojų. 
Nuo I960 metų pakilo 154,- 
569 gyventojais arba 8.5 
proc.

Tuo pačiu metu New Yor
ko miestas, bendrai paėmus, 
ne tik neauga, bet dar ir 
mažėja. Daugelis iš New 
Yorko keliasi į priemiesčius 
arba net į kitas valstijas.

New Yorko mieste dabar 
pašalpą (relief) gauna 1,077 
989 neturtingieji. Nuo ge
gužės mėnesio pakilo 13,677 
miesto parama užlaikomais 
žmonėmis.

Tai buvo didžiausias pa
kilimas per pastaruosius 15 
mėnesių.

Hotel Diplomat įvyko ei
linių unijistų komiteto su
šauktas susirinkimas, ku
riame nutarta pasiusti Nix- 
ono administracijai protes
tą prieš atakas ant kovo
jančių darbininkų.

Taipgi nusitarta reikalau
ti Nixono baigti karą Indo
kinijoje.

Komunistų kandidatas 18

3,000 Western Union kl^r^ 
kų sustreikavo. 85 telegra
mų raštinės uždarytos New 
Yorke.

Mrs. S. Benton laiko auto
mobilyje 5 savo mažus vai
kus, o jos vyras ieško visur 
apartmento pasinuomuoti ir 
niekur neranda tokio, kurio 
nuomą galėtų sumokėti tu
rėdami mažas pajamas. Jie 
priversti gyventi automobi
lyje.

Minėdamas 50 metų nuo 
suteikimo moterims balsavi
mo teisių, moterų išsilaisvi
nimo ir kovos už lygybę ko
mitetas suruošė rugp. 26 d. 
eiseną Fifth Ave. Dalyvavo 
daugiau kaip 10,000 moterų 
demonstracijoje.

Pranešimas x *
OZONE PARK, N. Y. ’<

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 2, "‘Laisvės” salėje. Pra
džia 6:30 vakare. Svarbu vi
siems kuopos nariams daly
vauti, nes seimo delegatai 
pateiks susirinkimui rapor
tą iš 19-ojo seimo, įvykusio 
Detroite.

Valdyba

BRIDGEPORT, CONN.

Mirus
JUOZUI MOCKAICIUI

Nuoširdi užuojauta velionio našlei Liudvisei, 
sūnui ir jo šeimai, ir kitiems giminėms ir artimie- ( 
siems. Ilsėkis ramiai, Juozai! 1

Marcelė Jakštienė, pusseserė
Richmond Hill, N. Y.




