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KRISLAI
Jei tik sveiki būsime 
Mums nuostolis,

jiems laimėjimas 
Žmogaus sumenkėjimas 
Vieno veikėjo Įtaka 
Mokslinis bendradarbiavimas 
Sunki kova

—A. Bimba —

Graži mūsų niujorkiečių 
grupė ruošiamės ateinantį sek
madienį (spalio 11 d.) būti 
pas mieluosius laisviečius Ja
dzę ir Kazimierų čiurius Pat- 
tenburge. Susitiksime su drau
gais iš New Jersey ir Penn- 
^sylvanijos. Tai bus šioje apy
linkėje paskutinis šios vasa
ros piknikas.

Taip pat ateinantį sekma
dienį grupė niujorkiečių vyks 
Hartfordan į spaudos paren
gimą salėje. Ten “Laisvės” 
kolektyvą atstovaus Lillian 
Kavaliauskaitė ir Ieva Miz- 
arienė. čia tikimasi svečių 
net iš Bostono apylinkės.

Turime prisipažinti, kad 
mūsų didysis New Yorkas la
bai nelaimingas. Viena po 
kitos laisviečių šeimos persi
kelia į Floridą. Jau pakėlę 
sparnus į šiltuosius kraštus iš
skristi veiklieji draugai Bun- 
kai, taip pat žada Floridoje 
žiemavoti Vaitkai. Kiek anks
čiau netekom Aleknų ir Ne- 
vinsų. Mūsų judėjimui čionai 
didelis nuostolis. Laimi, žino
ma, St. Petersburg ir Miami.

Nauj asis Egipto prezidentas 
Sadatas vadovaus šaliai iki 

prezidentinių rinkimų
Kairas. — Naujasis Jung

tinės Arabų Res publikos 
prezidentas Anwaras Sada
tas iki šiol buvo vice prezi
dentas, artimas Nasserio 
sandraugas, linkęs kairiųjų 
pusėn, didelis Izraelio prie
šas.

Šalies konstitucija nuro
do, kad prezidentui mirus 
jo vietą laikinai užima vice 
prezidentas, iki išrenkamas 
prezidentas. 60 dienų bėgy
je parlamentas nominuoja 
kandidatą, kuris visuotinių 
balsavimu tvirtinamas. Par
lamentas susideda iš 360 at
stovu, • išrinktu visuotinu 
balsavimu.

Po Nasserio mirties ne
manoma, kad kokia nors po
litinė pamaina būtų. Nau
jasis prezidentas Sadatas

laikysis tų pačių politi
nių gairių. Jis — 52 metų 
amžiaus, vienas tų, kurie 
nuvertė karalių Farouką 
1952 metais.

Italy vice premjeras 
remia komunistus

Roma. — Socialistas vice 
premjeras F. de Martino 
prisidėjo prie Komunistų 
Partijos šaukimo ruošti 
protesto demons t r a c i j a s 
prieš prez. Nixoną.

Nixonui čia atvykus įvy
ko milžiniškos protesto de
monstracijos Romoje, Mila
ne, N a p o 1 y j e ir kituose 
miestuose. Romos priemies
tyje sudeginta 13 amerikie
čiu automobiliu.

C v

“Laisvės” vajus oficialiai 
a t s i d a re

Kviečiame visus veteranus vajininkus ir naujus da
lyvauti vajuje. Jis tęsis tris mėnesius — nuo spalio 1 d. 
iki gruodžio 31 dienos.

šiais metais dovanos bus skirtingesnės ir patrau
kiančios. Apart tų finansinių dovanų, kurios jau pa
skelbtos, vyriausia dovana bus — pusė kelionės į Lietuvą 
lėšų. Taipgi įdomiu gerų knygų biblioteka iš Lietuvos 
ir du laikrodėliai. Bet apie dovanas bus plačiau rašo
ma vajaus eigoje.

Tad stokime į vajų ir petys j petį dirbkime šį gar
bingą darbą.

Beje, kaip ir kiekvienais metais, turime sukelti $15,000 
į fondą, kad išlaikytumėm mūsų laikraštį “Laisvę” per 
1971-uosius metus.

Daug sėkmės vajininkams!
7 Administracija

KABLECRAMOS IS LIETUVOS

Plieno darbininkų konvencijoje

Jordano-partizanŲ susitarimas
suteikia Izraeliui rūpesčio

ir nenoro derybose dalyvauti

C .1 vRugsėjo 18 dieną mirė ra
šytojas John Dos Passes, ka
daise buvęs labai labai pažan
gus rašytojas. Jis draugavo 
ir flirtavo net su komunistais. 
Rasi n ė d a v o žurnalui “The. 
New Masses”. Jo tritomis kū
rinys “USA” buvo laikomas 
Amerikos pažangiosios groži
nės literatūros šedevru.

Bet jis mirė jau aršiausių 
reakcininkų gretose. Jo poli
tiniais ir ideologiniais bičiu
liais tapo Goldwater ir Buck- 
ley. Jo vėliausia novelė. “Mid- 
century” jau nukreipta prieš 
darbo unijų judėjimą. Viskas, 
už ką jaunesnis būdamas jis 
rašė ir kovojo, tapo jo paties 
apsiaudyta.

Tai vienas iš vėliausių bai
siausio žmogaus sumenkėjimo 
pavyzdžių.

Egipto prezidento Gamai 
J\bdel Nasser mirtis garsiai 
nuskambėjo per visą pasaulį. 
Vb įtaka buvo jaučiama ne tik 
arabų pasaulyje. Kaipo to 
pasaulio vadas jis vaidino 
svarbų vaidmenį visuose tarp
tautiniuose santykiuose.

Visur susirūpinimas: Kaip 
dabar bus su pastangomis 
likviduoti tarp Izraelio ir ara
bų konfliktą? Kas užims jo 
vietą ?

Gana smarkiai plečiami san
tykiai tarp Tarybų Sąjungos 
ir Vakarų Vokietijos. Jau su
sitarta dėl platesnio moksli
nio ir techninio bendradarbia
vimo. Sutartį pasirašė tary
binė Mokslų Akademija ir 
Vokietijos Techninio Tyrimo 
Draugija.

Reikia pripažinti, kad so
cialdemokratas Willie Brandt 
laikosi pasižadėjimo pagerinti 
Vakarų Vokietijos santykius 
su socialistiniu pasauliu. 
'jKrikšči o n i m s demokratams 
nevyksta jo pastangas paleis
ti vėjais.

Atlantic City, N. J.—Jung
tinės Plieno Darbininkų 
unijos konvencija prasidėjo 
su daugelio delegatų kriti
ka pasiūlytų rezoliucijų, ku
rių tarpe buvo rezoliucija, 
draudžianti- streikuoti.

Delegatai nurodė, kad 
plieno darbininkai negalės 
išsikovoti .aukštesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų, jei
gu unija draus darbinin
kams streikuoti. Daugiau
sia kalbėjo negrai delegatai, 
kurie dar vis jaučia diskri
minaciją darbuose.

Konvencijoje pareikšta 
simpatija streikuojantiems 
automobilių darbininkams.

a----- ----- ----------------------------------

Megalopolis turi 36 
milijonus gyventojų
Washingtonas. — Census 

Biuras apskai č i u o j a, kad 
nuo Bostono iki Washing- 
tono teritorijoje jau gyve
na daugiau kaip 36 milijo
nai gyventojų arba 18 proc. 
visos šalies gyventojų.

Megalopolis — didžiausias 
miestas, siekiąs 4 5 0 mylių 
ilgio. Nuo 1960 metų Me
galopolis pakilo 3 milijonais 
6 šimtais tūkstančių gyven- 
tojųų, arba 11.2 proc.

TSRS siūlymas Vakaru Berlynui
Washingtonas.— Čia gau-B 

tas Tarybų Sąjungos siūly- Pittsburgh, Pa. — Iš 3,600
mas, kaip politiniai tvarkyti 
Vakarų Berlyną. Siūlymą 
raportavo TSRS ambasado
rius Rytų Vokietijai.

Tarybų Sąjunga laikosi, 
kad Vakarų Berlynas turi 
būt nepriklausomas nuo 
Vakarų Vokietijos, nes jis 
nesirubežiuoja su Vakarų 
Vokietija, yra Rytų Vokie
tijos teritorijoje. Jungtinės 
Valstijos studijuoja TSRS 
siūlymą.

konstrukcijos darbininkų te
dirba tik 1,500. Bedarbiai 
piketavo savo unijos rašti
nę, kaltindami uniją dėl ne
teisingo darbininkų samdy
mo sistemos, nuo kurios 
daugiausia nukenčio negrai 
darbininkai.

Į Baltarusijos Komjaunimo 
i š ki 1 m e ,s

Vilnius. — Šiomis dieno
mis Baltarusijos Jaunimo 
Sąjunga pažymi savo įsikū
rimo 50-asias metines.

Tai progai skirtame iškil
mingame jubiliejiniame Bal
tams i j o j o s Komjaunimo 
Centro komiteto plenume 
dalyvavo ir Lietuvos Kom
jaunimo delegacija: Kom
jaunimo CK pirmasis sekre
torius Morkūnas, CK Biuro 
narys, Vilniaus skaičiavimo 
mašinų gamyklos darbinin
kas Karvelis ir Komjauni
mo Kauno miesto Požėlos 
rajono komiteto pirmoji se
kretorė Barisaitė.

Vilniaus komjaunuol i a i 
išlydėjo savo pasiuntinius į 
Minską.

Pavyzdingi statybininkai
Panevėžys. — Graži gy

venvietė- auga Joniškio ra
jono Ąžuolinės tarybiniame 
ūkyje. Vien šiemet čia iški
lo 5 nauji gyvenamieji na
mai. Juos pastatė Panevė
žio teritorinio statybos tres
to kolektyvas.

Panevėžio statybininkams 
dėkingi ir Biržų rajono Vie
nybės žemdirbiai. Jiems 
tresto darbuotojai taip pat

pastatė 5 gyvenamuosius 
namus. O nuo metų pra
džios Biržų, Pasvalio, Pak
ruojo, Panevėžio, Radvyliš- 
kio ir Joniškio rajonų gyven
tojams kaimo statybininkai 
jau atidavė naudoti 12,000 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto.

Kombainai runkelių 
laukuose

Kapsukas.— Balsupių ko
lūkio žemdirbiai pradėjo 
kasti cukrinius runkelius, 
kuriu čia buvo 60 hektarų. 
Iš hektaro prikasama po 4- 
00 centnerių šaknų. Pirmo
sios naujojo derliąus tonos 
gabenamos į cukraus fab
riką, e

Cukrinius runkelius pra
dėjo kasti taip pat Montvi
los, Naujosios Aušros, San
grūdos ir kitų kolūkių me
chanizatoriai. I laukus vie
nas paskui kitą rieda kom
bainai. Viso jų šį rudenį dir
ba net 53 — 16 daugiau ne
gu pernai.

Šiemet rajone išauginta 
2,400 hektarų cukrinių run
kelių. Maždaug pusę jų nu
ims mechanizato r i a i su 
kombainais.

A. Vaivutskas

Jeruzalis. — Izraelio val-B 
džios vadovai susirūpinusiai 
kalba apie Jordano ir Pales
tinos partizanų susitarimą, 
kaip apie padidėjusį Izrae
liui pavojų. Kaire pasirašy
tas susitarimas suteikia 
daugiau nuolaidų partiza
nams, kurie nepaliaujamai 
kovoja prieš Izraelį.

Karalius Husseinas ir Pa
lestinos partizanų vadas 
Arafatas pasižadėjo gražiai 
kooperuoti, daugiau jau ne- 
bekariati vieni prieš kitus 
arabus, bet kovoti prieš 
agresorius, kad juos išva
rius iš arabų žemių.

Todėl Izraelio valdovai ne
matą dabar reikalo daly
vauti taikos pasitarimuose, 
kadangi tie pasitarimai ne
būsią Izraeliui naudingi.

Chicago. — Taikos kovo- 
votojų grupės pris įjungė 
prie demonstruojančių šal
pos gavėjų prieš mažinimą 
šalpos.

Policija padėjusi 
bombas pašte

Seattle, Wash. — Spalio 5 
d. prasidėjo teismas trijų 
jaunuolių, kurie kaltinami 
išsprogdinimu vietinio paš
to pastato.

Jaunuolių gynėjas advo
katas J. Caughlan pareiškė, 
kad tai buvo policijos dar
bas išsprogdinti paštą, ir 
apkaltinti prieš karą kovo
jančius jaunuolius, ypač 
negrus militantus.

Kinija minėjo 21 metinę sukaktį
Pekinas. — Šimtai tūks-® 

tančių susirinko į Kinijos 
| sostinę Tien An Men piečių 
iškilmingai minėti 21-ąją 
revoliucijos metinę. Jie svei
kino partijos ir vyriousybės 
vadus, daugiausia Mao Tse- 
tungą.

Premjeras Chou E n -1 a i 
sveikino revoliucijos laimė
jimus. Mao atrodė geroje 
sveikatoje. Visas piečius 
buvo paskendęs raudonose 
vėliavose. Visur buvo ma
tomi Mao paveikslai.

Kituose miestuose ir mies
teliuose taipgi buvo praves
tas revoliucijos minėjimas.

Partizanai nukirto du 
kelius į sostinę

Phnom Penh. — Kambo
džos Nacionalinio Jungti
nio Fronto jėgos nukirto du, 
svarbiausius kelius į sos
tinę, nors juos gynė tvirtos 
valdžios jėgos.

Partizanų veikla visoje 
Kambodijoje smarkiai padi
dėjo. Pasirodo, kad val
džios jėgos niekaip negali 
jų nugalėti ir su Amerikos 
bei Pietų Vietnamo ir Tai
lando parama.

Darbininkams reikia vienybes
Atlantic City, N. J.

Jungtinės Elektros, Radijo

Detroitas. — Streikuojan
tieji automobilių darbinin
kai jau gavo pirmus iš uni
jos čekius, suteikiančius 
jiems finansinę paramą.

Peoria, Ill. — AFL-CIO 
Illinois unijų kon v e n c i j a 
priėmė rezoliuciją už teisę 
visiems darbininkams strei
kuoti.

Reikalaus saugių akinių
Washingtonas. — Maisto 

ir Vaistų administracija pa
skelbė, kad ateityje bus rei
kalauta gaminti saugius nuo 
susižeidimo akinius.

Komisionierius dr. Edwar- 
das apskaičiuoja, kad kas
met po 100,000 suaugusių ir 
20,000 mokyklinio amžiaus 
vaikų susižeidžia nuo su
dužusių akinių, kai kurie 
pažeidžia ir akis. Tik 25 
procentai akinių yra saugūs 
nuo susidaužymo.

Amerika tvirtinąs!
Vidurio Rytuose

Maskva. —Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Jung
tinės Valstijos nuolat tvirti
na savo 6-ą j į laivyną Vidur
žemio jūroje ir tuo sudaro 
daugiau Vidurio Rytams pa
vojaus, ypač kai taikoma 
daugiau paremti Izraelio 
agresiją prieš arabus.

Prez. Nixonas, atvykęs į 
Vidurio Rytus, peržvelgė 
savo jėgas ir pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos turi at
sakomybę ir pareigą dabo
ti Vidurio Rytus. ’

Padidintas piketas 
paveikė kompaniją

Manville, N. J. — Johns- 
Manville kom p a n i j a buvo 
nutraukusi pasitarimus su 
popieriaus darbininkų uni
ja. Tuo metu unija suor
ganizavo padidintą piketą 
ir privertė kompaniją at
naujinti pasitarimus dėl su
tarties.

Nuo rugpiūčio 1 d. 2,500 
darbininkų streikuoja. Uni
jos vice prezidentas John 
Stratton streikierių susirin
kime pasakė, kad pasitari
muose padaryta progreso.

ir Mašinų unijos konven
cija baigėsi su kvietimu 
darbuotis už darbo žmonių 
vienybę. Konvencija specia
liai atsišaukė į organizuotus 
darbininkus, nurod y d a m a 
būtiną reikalą visiems vie
ningai kovoti už savo kla
sės reikalus.

Konvencijos priimta re
zoliucija smarkiai pabrėžė 
taipgi būtiną reikalą darbo 
žmonėms kovoti prieš karą 
Indokinijoje. Šis karas dar
bo žmonėms sudaro naują 
naštą, didina nedarbą, ple
čia infliaciją. Kartu ame
rikiečių gyvastys ten pra
randamos.

Vėliausios Žinios
New Yorkas. — Pereitą 

savaitę beveik visuose mies
to kalėjimuose vyko kalinių 
sukilimai prieš nepakenčia
mas sąlygas. Kaliniai buvo 
paėmę daug sargų kaip už
statą, kad priverstų valdžią 
su jais derėtis del išpildy
mo jų reikalavimų. Pirma
dienį, šią žinią rašant, dar 
k a i kuriuose kalėjimuose 
sukilimas tebeina.

Didžiosios General Motors 
korporacijos 150,000 darbi
ninkų streikas užsitęsė ilgiau 
negu buvo tikėtasi. Ir vis dar 
jam galo nesimato. Kalba
ma apie iššaukimą į streiką 
kitų automobilių g a m y b o s 
korporacijų darbininkų. ' Gali 
kilti visuotinis toje pramonė
je streikas.

Norwell, Mass. — Mirė 97 
metų rašytoja Inez Haynes 
Irwin, ilgametė kovotoja už 
moterų teises, 1933 metais 
parašiusi knygą apie 100 
metų moterų judėjimą “An
gels and Amazons.” Ji dau
giausia pasižymėjo kovose 
už moterų balsavimo teises.

Nashville, Tenn.—Kai ku
rie juodieji valstijos kalėji
mo sargai pareiškė -spaudos 
konferencijai, kad kalėjimo 
viršininkai juos persekioja, 
kam jie kritikuoja kalėjimo 
rasinės diskriminacijos sis
temą.

Pnompenh.— Kambodijos 
parlamentas, militarinei val
džiai pasiūlius, monarchiją 
panaikino ir paskelbė res
publiką. Tuo tarpu Ameri
kos valdžia pažadėjo pra
plėsti iš oro bombardavimą 
visoje Kambodijoje prieš 
militarinės valdžios priešus, 
kuriems šiuo tarpu vado
vauja princas Sihanouk.

Londonas.— Anglijoje di
delis nepasitenkinimas Nix- 
ono administracijos susita
rimu su Graikijos fašistine 
valdžia visais ' galimais bū- 
dąis ginkluoti ir tvirtinti ją; 
kad ir ji būtų svarbi jėga 
Vidurio Rytų krizėje.

Ątlantic City, N. J. — 
Jungtinės Plieno Darbinin
kų Uinijos konvencija nuta
rė darbuotis, kad į Kongre
są išrinkus daugiau libera
linių žmonių. 3,5000 dele
gatų pasisakė padėti to
kiems kandidatams.

Berlynas. — Vok i e t i j o s 
de m o k r a t i n ė Respublika 
ir Centralinė Afrikiečių 
Respublika pasirašė sutartį 
didesnės prekybos, moksli
nio bendradarbiavimo.

Dublin. — Visur, kur tik 
prezidentas Nixonas lankė
si įvyko protesto demons
tracijos prieš Vietnamo ka
rą. Visur buvo reikalauja
ma, kad Amerika šį karą 
nutrauktų.

Saigonas. — Pietų Vietna
mo lėktuvas su 29 žmonė
mis susidaužė kalnuose.
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Kvietimas j didelę talką
MŪSŲ vajus jau prasidėjo. Kai kurie mūsų darb

štieji vajininkai jau gražiai darbuojasi. Visada smarki 
pradžia reiškia gerus rezultatus. Bet, žinoma, vien va- 
jininkų pastangų neužtenka. Reikalinga visų laisviečių 
nuoširdi talka. Ji ateidavo praeityje, tikimės, kad ji pri
bus ir šiemet, • — ypač šiemet, kai del mirčių ir ligų mū
sų gretos yra praretejusios ir kai ant sveikųjų ir gyvų
jų pečių gula didesne ir sunkesne atsakomybe “Laisvę” 
išlaikyti.

Vajaus tikslai tie patys: gauti naujų skaitytojų, 
atnaujinti prenumeratas ir aukomis bei pelnu nuo pa
rengimų sukelti penkiolikos tūkstančių dolerių fondą.

Pilnai pasitikime mūsų mielaisiais skaitytojais, kad 
pasibrežtas tikslas bus pasiektas, ir kai susirinksime į 
Spaudos bendroves dalininkų suvažiavimą, galėsime pa
sididžiuoti , kad dar vieną didelį, prakilnų darbą atliko
me labai gerai. .

Rasizmas tarp JAV kareivių
V. Vokietijoj
AMERIKOS Komunistų Partijos vadas Claude 

Lightfoot neseniai lankėsi Vakarų Vokietijoje pasitei
rauti apie juodųjų kareivių padėtį Amerikos militarinė- 
se stovyklose. Savo atradimus jis papasakojo rugsėjo 
21 dieną spaudos konferencijoje. Jis sakė, kad jis ten 
suradęs baisiausių rasizmo reiškinių. Juodieji kareiviai 
traktuojami kaip žemesnės rūšies žmonės. Dėlei to yra 
kilę labai aštrių susikirtimų tarp juodųjų ir baltųjų ka
reivių. Claude Lightfoot nurodo, kad rasizmo nuodais 
yra apsinuodiję aukštieji karininkai.

Atrodo, kad komunisto Lightfooto atradimus pil
niausiai šiomis dienomis patvirtino pranešimai iš V. 
Vokietijos. Sužinome, kad ten konfliktui tarp baltųjų 
ir juodųjų ištirti vyriausybė ir Pentagonas yra pasiun
tę komisiją, kuri ten sušaukė kareivių susirinkimą, bet 
jame atsisakė dalyvauti veikliausi negrai. Jie jaučia, 
kad Pentagono karininkai atvyko visą padėtį užglos
tyti. Jai nerūpi kovoti armijoje rasizmą ir pagerinti 
juodųjų kareivių būklę.

Dabar klausiama: Kodėl iki šiol buvo tylima apie 
tokią padėtį tarp amerikiečių kareivių Vakarų Vokieti
joje? Juk ten rasizmas negimė staiga per vieną dieną. 
Aišku, kad Pentagonas ir vyriausybė slėpė nuo Ameri
kos žmonių akių nešvankią situaciją. Tiktai Lightfoot 
ir kitų veikėjų pasidarbavimu viskas iškilo aikštėn.

TEISINGA PASTABA
Draugų chicagiečių “Vil

nis”, kalbėdama apie žur
nalo “Šviesa” šių metų 
numerio 3-čio turinį, sako:

Reikia tačiau pastebėti vie
ną silpnybę: žurnale visai 
neatsjspindi dabartinė padė
tis Amerikoje. O šiuo tarpu 
eina didelės kovos, artėja 
kongresinai ir nekuriu valsti
jų valdžių rinkimai.

žurnalas leidžiamas pir
moje vietoje Amerikos lietu
viams. Jame turėtų atsispin
dėti šalies padėtis.

Už šią silpnybę negalima 
kritikuoti vien “šviesos” re
daktorių. Mes visi dirbantie
ji spaudai esame kalti, kad 
nepadedame jam. Vien kas 
dedasi Čikagoje būtų nau
dinga aprašyti.

Ta žurnalo “Šviesa” silp
nybė visų mūsų pastebima 
beveik nuo pat jo pasirody
mo., Pastaraisiais heleriais 
metais, dėl praretėjimo mū
sų jau ir taip ne per 
skaitlingiausių pažangiųjų 
žurnalistų gretų, ta silpny
bė tiktai padidėjo. Dar gy
viesiems draugams yra kuo 
susirūpinti.

Po prezidento Nasserio mirties
LABAI staigi, labai netikėta Jungtinės Arabų Res

publikos (Egipto) prezidento Gamal Abdel Nasser nuo 
širdies smūgio mirtis sukrėtė visą arabų pasaulį ir pa
gimdė nemažai rūpesčio visai žmonijai. Jis buvo pri
pažintas arabų pasaulio vadu. Jo geri santykiai su so
cialistiniu pasauliu, ypač su Tarybų Sąjunga padėjo 
Egiptą pastatyti jau ant gana tvirtų ekonominių kojų 
ir padaryti jį Vidurio Rytuose vadovaujama jėga. Pa
galiau paskutiniais laikais jo pastangos sugražinti į šią 
pasaulio sritį taiką ir stabilizuoti santykius tarp Izraelio 
ir arabų buvo sukėlusios vilčių, kad bus pasiekta nors 
laikina ramybė.

Dabar visų lūpose klausimas: Kas pavaduos Nas- 
serį? Ar laikinasis Egipto prezidentas Anwar Sadat 
pajėgs užimti jo vietą ir tęsti jo vaidmenį tiek Egipto 
vidiniuose reikaluose, tiek santykiuose su kitomis ara
biškomis šalimis, tiek visame pasaulyje?

Tik ateitis atsakys į šiuos ir kitus klausimus. Ne
kantriai lauks ir stebės visa žmonija.

Naujas baubas Amerikos 
žmonėms gąsdinti?!

PRIEŠ dieną kitą prezidentas Nixonas pareiškė, 
kad esą sužinota ar patirta, jog Tarybų Sąjunga įren
gianti viename Kubos uoste savo submarinų (povande
ninių laivų) bazę. Tai esąs pavojingas žygis, ir jis per
sergėjo Tarybų Sąjungos vadovybę tokio žingsnio ne
siimti.

Dabar “The N. Y. Times” korespondentas Tad Szulc 
rašo iš Washingtono, kad ten labai aukšti valdžios pa
reigūnai abejo ją apie tokius Tarybų Sąjungos planus. 
Jie teigia, kad prezidentas tą istoriją apie bazę iš pirš
to išlaužė tam tikrais sumetimais. Jis turi galvoje įvy
kius Lotynų Amerikoje — Čilėje ir kitose šalyse. Jei
gu reikėtų griebtis tam tikrų žygių, tai būtų gerai tu
rėti “tvirtą” pasiteisinimą. Žiūrėkite, va čia mūsų pa
nosėje tarybinė bazė, o Čilėje marksistas tapo preziden
tu. Mums “mirtinas pavojus”!

Atsimename, kaip anais metais prezidentas John-

MELAS IR NESĄMONĖ
Chicagos kunigų “Drau

gas” (rugs. 28 d.) net pir
majame puslapyje pasako
ja apie Pietų Vietnamo ka
rinį ir ekonominį kilimą ir 
bando įkalbėti, kad Saigo- 
no militarinė klika “šiuo 
metu savo kontrolėje turi 
95 procentus visų gyvento
ją”

Iš kur šį melą “Draugas” 
ištraukė? Niekur net Ni
xonas nėra Saigonui atida
vęs tiek gyventojų. Joks A- 
merikos net komercinės 
spaudos rimtesnis kores
pondentas nėra rašęs, kad 
Saigono militaristai tiek P. 
Vietnamo gyventojų turi 
savo kontrolėje.

Toje pačioje neva žinioje 
“Draugas” rašo:

“Komunistinis priešas dar 
nerodo tendencijos nuleisti 
ginklų, jis net plečia karo 
lauką, verždamasis į Kam- 
bodiją ir Laosą...”

Čia turime istorijos ir 
tiesos pastatymą ant • gal
vos. Mūsų Amerika ir Sai- 
gonas išplėtė karą į Kam- 
bodiją, jon įsiverždami ir 
ten užkurdami civilinį ka
rą, o “D.” karo lauko plėti
mą primeta komunistams. 
Kas iš lėktuvų bombarduo
ja Laosą? Kaip tik Jungti
nių Valstijų oro jėgos. Nie
kur niekas nėra teigęs, kad 
kokie ten komunistai būtų 
ant Laoso iš oro sėję mirtį 
ir sunaikinimą.

PRIEŠ ANTISEMITIZMĄ
Žydų dienraščio “Morn

ing Freiheit” redaktorius 
Paul Novick savo laikraš
čio angliškame skyriuje 
rugs. 30 dieną nagrinėja 
antisemitizmo reiškinius 
Amerikoje. Jų esama aps
čiai. Didžiausi ir kalčiausi 
antisemitizmo šinkoriai yra 
dešinieji gaivalai, reakci
ninkai ir rasistai. Bet jis 
nurodo, kad ir tarp taip va

sonas ir Pentagono militaristai iškėlė (sufabrikavo) ko
munistų užpuolimą ant Amerikos laivyno Tonkino įlan
koje. Jis -pareiškė, kad mums baisus pavojus ir pareika
lavo, kad Kongresas pavestų arba suteiktų jam pilną 
valią ten ginti Amerikos interesus. Kongresas taip ir 
padarė, priimdamas taip vadinamą “Gulf of Tonkin” 
rezoliuciją. Apsišarvojęs tuo Kongreso. “įpareigojimu”, 
jis pradėjo Vietnamo karą plėsti.

Manoma, kad dabar prezidentas Nixonas siekia to
kį pat būdą panaudoti pateisinimui tam tikrų veiksmų 
Lotynų Amerikoje.

dinamų ekstrakairiųjų ele
mentų galima surasti anti
semitinių sentimentų. Prie 
tokių elementų jis priskaito 
trockistus, kurie leidžia lai
kraštį “Militant”.

Paul Novick teisingai nu
rodo, kad negalima vadinti 
antisemitais žmonių, kurie 
priešingi Izraeliui ir jo po
litikai, arba smerkia ir kri
tikuoja sionistus ir sioniz
mą. Jis sako, kad daug yra 
ir pačių žydų, kurie kovoja 
prieš sionizmą. Jis griež
čiausiai pasmerkia taip va
dinamą “Jewish Defense 
League”, kuri atlieka viso
kius teroristinius aktus.

GERAI IR BLOGAI
So. Bostono menševikų 

“Keleivis” (rugs. 30 d.) aš
triai smerkia chuliganą, ku
ris sumušė Australijos pa
bėgėlių laikraščio “Mūsų 
Pastogė” redaktorių. La
bai, labai gerai.

Bet tas pats“Keleivis” el
giasi labai labai blogai, kai 
jis sako, kad mes “negalime 
prisiminti, kad iki šiol būtų 
buvęs panašiai užpultas ku
rio nors lietuviško laikraš
čio redaktorius”. Bet buvo. 
Ir buvo dar daug bjauriau. 
Argi “Keleivis” j an pamir
šo, kad anais metais Cleve- 
lande buvo užpultas ir su
muštas nuvažiavęs į paren
gimą prakalbą sakyti “Lai
svės” redaktorius A. Bim
ba? Jis buvo užpultas ir 
sumuštas ne vieno išprotė
jusio kriminalisto, bet iš 
anksto suorganizuotos jų 
grupės.

Ar “Keleivis” pamiršo, 
kad menševikai iš “Naujie
nų” ir “Keleivio” ne tik ne
pasmerkė chuliganų, bet 
dargi jų kruviną žygį gyrė 
ir juos į didvyrius kėlė? 
Nejaugi “K.” redaktorius 
tai visa “gražiai” pamiršo?

KARĄ NUTRAUKTI — 
GARBINGAS ŽYGIS

Stasys MicheLsonas ir vėl 
griežtai pasisako prieš 
Vietnamo karą. Į Tėvo pa
stabą, kad prez. Nixonas 
nori karą baigti, Michelso- 
nas Maikio lūpomis atsa
ko:

—Tai kodėl nebaigia, kai 
priešingoji pusė siūlo baigti?
—Maiki, to aš negaliu Supras

ti. Galiu pasibažyt, kad ne
suprantu-

—■ Tėvas nevienas esi toks. 
Yra ir daugiau tokių nesusi
pratėlių. Valdžios propagan
da aptemdė jiems akis ir su
klaidino jų galvoseną. Ir jie 
tiki, kad Amerika negalinti iš 
to karo pasitraukti, nes tai 
būtų jai didelė negarbė. Ka
ras turįs būti užbaigtas “gar
bingai”. Jie nemoka sveikai 
galvot ir nesupranta, kad 
daug būtų garbingiau iš karo 
pasitraukti, negu tęsti nekal
tų žmonių skerdynes toliau. 
Ir kuo ilgiau tas žmonių žu
dymas tęsis, tuo didesnė bus 
mūsų Amerikai gėda.

Peoria, UI. — šios valsti
jos AFL-CIO reikalauja 
baigti karą Indokinijoje iki 
sekamų Kalėdų.

1895 m. Vienos žurnalis
tas Teodoras Kerelis išlei
do knygą “Žydų valstybė”, 
kurią sionistai gali laikyti 
savo biblija. Formalus kny
gos tikslas — visus žydus 
sugrąžinti į “istorinę tėvy
nę”. Tikroji knygos esmė— 
kolonializmas. Knygoje rašo
ma: “Ten (Palestinoje) mes 
sukursime Europai avan- 
postą prieš Aziją, mes bū
sime civilizuoto pasaulio 
avangardas prieš barba
rus”. Sionizmas turėjo at
sirasti, priešingu atveju, 
kaip tvirtino vienas jo ly
deris, “Anglijai būtų tekę 
jį sugalvoti”. 1897 m. rug
pjūčio mėn. Bazelyje įvyko 
I tarptautinis sionistų su
važiavimas, kuris įkūrė 
tarptautinę sionistų orga
nizaciją. Vėliau atsirado 
žydų kolonijinis trestas — 
Akcinė sionistų draugija.

Sionistų mitas iš pažiūros 
sentimentalus. Tačiau sio
nistinės organizacijos įkū
rėjas T. Kerelis visiškai 
nesentimentalus: “Švento 
rašto išpranašautu mūsų 
sugrįžimu į tėvų šalį... da
bar labiausiai politiškai su
sidomėjo tos šiuolaikinės 
šalys, kurios ko nors ieško 
Azijoje.” Sionizmą pagim
dė kolonializmas. Sionistai 
nenori reklamuoti šio fak
to, dangstydamiesi tūks
tantmečiu tėvynės ilgesiu, 
tačiau finansininkai būna 
atviresni. Baronas Edmun
das Rotšildas kartą pareiš
kė: “Be manęs sionistai ne
pajudėtų į priekį nė per 
žingsnį, tačiau ir mano 
darbai be sionistų liktų 
mirties taške”.

Beje, sionistų “tūkstant
metis tėvynės ilgesys” labai 
nepastovus. Tai priklauso 
nuo tų valstybių, kurios ko 
nors ieško vienoje ar kito
je pasaulio dalyje. VI tarp
tautiniame sionistų suva
žiavime Kerelis rimtai 
svarstė klausimą apie “bib- 
linės tėvynės” įkūrimą... 
Ugandos teritorijoje. “Aš 
neabejoju, kad žydų ma
sėms atstovaujantis kon
gresas su didžiu dėkingu
mu priims šį naują pasiū
lymą. Siūloma sukurti au
tonominę žydų koloniją Ry
tų Afrikoje, žydų valdomą, 
su žydų vietine vyriausybe, 
žydų aukščiausiu pareigū
nu; visa tai, savaime su
prantama, globėjiškai bri
tams prižiūrint”,.

Tvirtindami esą visų iš
naudojamųjų ir persekioja
mųjų gynėjais, sionistai 
propaguoja neslepiamą ra
sizmą. Maždaug prieš de
šimtį metų vienas Izraelio 
vadovų M. Beginąs Izrae
lio kareiviams pamokslavo: 
“Jūs, izraeliečiai, nepriva
lote būti gailestingi, kai už- 
mušate savo priešą. Jūs ne
galite užjausti jo tol, kol 
mes nesunaikinsime vadi
namąją arabų kultūrą, ant 
kurios griuvėsių sukursime 
savąją civilizaciją”. Buvęs 
Izraelio ministras pirmi
ninkas Ben Gurionas pa
reiškė: “Izraelio žemėlapis 
nėra mūsų šalies žemėlapis. 
Mes turime kitą žemėlapį, 
kurį jūs, žydų jaunimas, 
turite įgyvendinti. Izraelio 
tauta turi išplėsti savo te
ritoriją nuo Eufrato iki 
Nilo”. Ar tai neprimeni 
“Didžiosios Vokietijos” nuo 
La Manšo iki Uralo plano?

Sioųizmas neapkenčia so
cializmo, mokslinio komu
nizmo. Praėjus beveik pu
sei metų po Spalio revoliu
cijos pergalės, nelegaliame

sionistų susirinkime Mas
kvoje buvo suformuluota 
antikomunistinė progra
ma: “Socializmas stovi 
skersai kelio sionizmui. To
kiu būdu sionizmas ir so
cializmas ne tik du nesutai
komi poliai, bet ir du ele
mentai, visiškai vienas ki
tam priešingi”. Sionizmas 
visur stengiasi suskaldyti 
darbo žmonių, pirmiausia 
darbininkų, gretas, atskirti 
žydų tautybės darbuotojus 
nuo darbininkų judėjimo 
tose šalyse, kur jie gimę ir 
kurių pilietybę jie turi. Sio
nistų ideologai skelbia “te
oriją”, kad žydai neprivalo 
įsijungti į visuomenės kla
sių kovą už demokrati
ją, prieš kapitalistines mo
nopolijas. už socialinę pa
žangą tose šalyse, kur jie 
gyvena, kad jie privalo tu
rėti savo atskiras organi
zacijas. Jie visaip propa
guoja “klasinės taikos” idė
jas tvirtindami, kad tarp 
žydų darbininkų ir buržua 
yra daugiau bendra, negu 
tarp žydų ir amerikiečių 
ar kitų darbininkų.

Izraelio valstybę oficialiai 
valdo sionistai. Kasdieninė
je praktikoje šios valstybės 
politikoje bandoma įgyven
dinti T. Kerelio ir jo pase
kėjų idėjas. “Aš nenoriu, 
kad žydų tauta būtų švelni, 
liberali, antikolonialis tinę 
ir antiimperialistinė”, — 
taip apibūdina savo kursą 
ministrė pirmininkė Goldą 
Meir. Sionistai Izraelį veda 
militarizmo keliu, diegia at
virą šovinizmą. Tragiška is
torijos ironija: valstybė, 
kuri skelbiasi esanti “visų 
pasaulio žydų išsvajotoji že
mė”, savo politinėje prakti
koje naudoja prieš arabus 
metodus, kuriais prieš ket
virtį amžiaus žydus naikino 
vokiečių fašistai.

Šiuolaikinis sionizmas yra 
imperializmui tarnau j an t i 
tarptautinė organiza c i j a.1 
Svarbiausias organizacinis 
ir idėjinis sionizmo centras, 
turintis finansinius fondus,1 
prilygst a n č i u s didžiausių 
pasaulio monopolijų f o n-, 
dams, yra Pasaulinė sionis- 
tinė organizacija (PSO),1 
kuri tvarkoma pagal rasinį 
požymį ir bazuojasi JAV. 
Ji kontroliuoja ir vadovau
ja daugiau kaip 60 šalių 
esančias sionistų bendrijas, 
jos direktyvomis 67 šalyse 
vadovaujasi Pasaulinis žy
dų kongresas, esantis fak
tiškai PSO filialu. Prie šių 
dviejų stambiausių sionistų 
organizacijų šliejasi daugy
bė draugijų, klubų, nuolati
nių ir laikinų komitetų, są
jungų ir bendrijų.

Nominaliai aukščiausias 
PSO organas yra Pasauli
nis sionistų kongresas, ku
rio delegatai skiriami. Kon
gresas renka Pasaulinę sio
nistų tarybą. Savo ruožtu 
Pasaulinė sionistų taryba 
renka Pasaulinį sionistų 
vykdomąjį komitetą, kuris 
bazuojasi Niujorke ir Jeru
zalėje. Vykdomajame komi
tete veikia 12 skyrių, kurie 
vadovauja specifinėms PSO 
veiklos sritims nuo žvalgy
bos iki “kultūrinio-religinio 
švietimo”. Vykdomasis ko
mitetas faktiškai priklauso 
nuo saujelės JAV monopoli
jų statytinių. Ši grupelė ga
li primesti savo valią PSO 
per įspūdingą Amerikos sio
nistų organizacijų skaičių, 
kuris beveik prilygsta bend
ram žydų gyventojų skai
čiui Izraelyje, ši gausi Ame
rikos sionistų “armija” tarp

Amerikos sionistų organi
zacijos yra vienas tobuliau
sių įrankių, kurie padeda iš
vilioti iš JAV žydų, taip pat 
iš vad. “vidutiniųjų amrn- 
kiečių” didžiules pinigų su
mas. Šiam tikslui tarnauja 
įvairios aukų rinkimo kam
panijos, platus propagan
dos aparatas. Sionistų orga
nizacijos daro didelį spau
dimą Baltiesiems rūmams, 
reikalaudamos greičiau ir 
daugiau tiekti ginklų Tel 
Avivui.

Su sionistų melo, rasizmo 
ir agresijos politika kovoja 
viso pasaulio pažangiosios 
jėgos, taip pat geriausi žy
dų tautos sūnūs pačiame Iz
raelyje — komunistai. Izra
elio komunistų partijos XIV 
suvažiavimo patvirtinto s e 
tezėse pareiškiama: “Nėra 
tokios imperialistinės vals
tybės, į kurią sionizmas ne
dėtų vilčių, ir nėra tokios 
imperialistinės valsty
bės, kuri nesistengtų vie
na ar kita forma panaudeji 
sionizmą savo tikslais, ypač 
(stiprinti savo pozicijas, įves
ti savo viešpatavimą Arti
muosiuose Rytuose.”

Visos mūsų šalies tautos 
ryžtingai palaiko Tarybinės 
vyriausybės poli t i k ą, nu
kreiptą prieš Izraelio agre
siją. Žydų tautybės TSRS 
piliečiai griežtai smerkia 
tarptautinį sionizmą, anti
tarybinius Izraelio vadeivų 
prasimanymus.

Iš “Mokslas ir gyvenimas”
1970. Nr. 6.

Daug senovinių žemai
tiškų liaudies dainų žino 
Skaudvilės miestelio gyven
toja Marijona Laugalienė. 
Ji jau įpusėjo aštuntą de
šimtį, bet turi puikią atmin
tį ir pakankamai skaidrų 
balsą. Su kaimyne Ona Šim
kiene jiedvi gražiai dainuo
ja senąsias vestuvių, liau
dies švenčių ir darbo Ri
nses.

Nuotraukoje: Marijona 
Laugalienė prie savo namų.

R. Rudžionio nuotr.

Klaidos Atitaisymas
Spalio 2 d. laidoje, Albu

mo Reikaluose įvyko nema
loni klaida. Buvo pažymėta: 
N. Y. Lietuvių Moterų Klu
bas, $100. Turėjo būti: N.Y. 
Lietuvių Moterų Klubas, 
$200 (du puslapiu). Atsi
prašome.

Redakcijos Atsakymai
P. V. Žubas, Montreal^— 

Atsiprašome, bet jūsų pra
nešimas apie plokšteles ne
skaitomas, prastai mašinėlė 
atmuštas. Negalėsime pa
naudoti.
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VIENATVE

Daratėlė Murelienė (Zdaniūtė-Yuden)

Troškimas aplankyt protėvių žemę išsipildė

Vasaros diena tokia saulėta ir tyki. 
\ Vienatvei pabosta vienai ir ji išeina 
pasivaikščioti. Ji pamato takelį ir nueina 
juo. Takelis vingiuoja per žalią pievą į 
mėlyną upę.

Štai ir upė. Vienatvė sustoja, pasi
žiūri, kaip ji plaukia žemyn, ir klausia:

— Gal norėtum su manim pasivaikš
čioti? Plauki ir plauki vieniša...

— Ne, — gaudžia upė, — aš ne vie
niša. Šitiek salų salelių turiu, šitiek žu- 
vu...

Vienatvė pamato akmenį, gulintį ša
lia karklyno. Ji apsidžiaugia.

— Eime pasivaikščioti! Tur būt jau 
seniai čia guli, kad toks apkerpėjęs, ir 
tau įgriso vienam?

— Kodėl tu taip manai? Teisybė, 
čia aš jau seniai guliu. Ir pats pasenau. 
Senių dalia nesaldi. Bet aš nevienišas. 
Mane dažnai aplanko vejai. Jie skrajoja 
po visą platųjį pasaulį, tai visokių įdo
mių dalykų pripasakoja. Šiandien laukiu 
atskrendant paties linksmiausio pietinio 
vėjo. '

4 — Bet man nuobodu vienai vaikščio
ti, — trepteli koja Vienatvė.

F Akmuo tyli.
* — Eisiu pas žmones, — sako Vienat
vė, — juk visi jie vieniši. Aš mačiau tą 
žodį įrašytą į jų žodyną.

— Antai, eina žvejys, — taria ak
muo. — Jis visuomet eina vienas. Girdė
jau, kad jis neturi nė vieno draugo. Man 
rodos, jis tai mielai su tavim pasivaikš
čios.

Vienatvė prieina prie žvejo.
— Girdėjau, kad neturi nė vieno 

draugo. Todėl ir vaikštai toks vienišas...
— Cha! Jei neturi draugų, tai dar 

nereiškia, kad esi vienišas. Aš turiu ei
bes reikalų, jie man atstoja draugus.

Vienatvė pamato jaunuolį. Jis sėdi 
pievos pakrašty basas, žiūri į gėles, jo 
lūpos kažką patyliukais kužda.

— Eime su manim pasivaikščioti,— 
sako Vienatvė. —- Tu juk irgi vienišas...

— Na, ką tu, — šypsosi jaunuolis, 
— aš vienišas? Na, ką tu...

— Meluoji! Tu meluoji! — niršta 
Vienatvė. — Aš žinau, kad tu vienišas, 
tik tai sakai, kad ne.

— Pažvelk aukštyn. Ar suskaičiuosi 
ten debesėlius? O gėles pievoj ar suskai
čiuosi? Mano širdis pilna neparašytų ei
lių. Jų irgi nesuskaičiuosi, kaip tų debe
sėlių ir gėlių. Tai ar aš vienišas?

— Kur gi man surasti vienišą žmo
gų? — liūdnai klausia Vienatvė.

— Tai gali būti tik emigrantas, — 
pagalvojęs sako jaunuolis.

— Nesuprantu. Kas?
— Tai žmogus, palikęs tėvynę. An

tai, jis laisto,rožes.
Vienatvė prieina prie žmogaus, lais

tančio rožes. ' <
— Gal pasivaikščiotum su manim? 

Tau juk irgi pakyro vienatvė.
— Kodėl tu manai, kad aš vienišas?
— Na, jei palikai tėvynę...
— Aš palikau tėvynę, bet ji visa ma

ny. Jos pievos, sodai ir takeliai, jos gė
lės, saulėtekiai ir kapų kauburėliai. O, 
bė to, aš vis tiek kada nors jon sugrįšiu. 
Ne, aš nevienišas.

Vienatvė eina atgal. Vasaros diena 
tokia saulėta ir tyki. Bet Vienatvė jos 
nemato.

“Tik aš vieniša, — galvoja ji,—dau
giau niekas, tik aš. Tai kodėl žmonės sa
ko, kad jie vieniši? Aš juk mačiau tą 
žodį, įrašytą į jų žodyną. Et, jie viską 
prasimano. Matyt, tam jie sutverti’,’.

Danute žilaityte

Daug gražių svajonių py
niau apie tą gražųjį dainų, 
šokių ir gintaro kraštą — 
LIETUVĄ, kur mano se- 

^n^liai žengė pirmuosius 
žingsnius į gyvenimą! Se
nelis Tamošius Marcinkevi
čius išvažiavo iš Lietuvos 
1889-90 metais. Apsivedė 
Plymouth, Pa., 1892 metais, 
dirbo kietosios anglies ka
syklose vadinamu, “mainie- 
riu.” (Tais laikais kasy
klos labai išnaudojo imi
grantus, vadinamus “grino- 
riais.”) Vienok išauklėjo 
didelę šeimą. Senelis mane 
ir sesutę išmokino daug 
gražių senoviškų liaudies 
dainelių ir įvairių, gražių 
pasakų apie jo gimtąją ša
lį Brangią Lietuvą! Nuo 
pat jaunystės dienų mes 
taip pamilome ir susigyveno
me su kalba ir daina, kad 
niekas o niekas negalės iš
plėšti jas iš mūsų jausmų!

Mano ir mamytės (Ona 
^IVįartin-Dykstra) svajonės 
išsipildė. Štai, mudvi vyks
tame į New Yorką, kad su 
tenykščia menininkų grupe 
kartu vyktume į tą svajonių 
šalį — Tarybų Lietuvą.

Pagaliau mūsų lėktuvas 
nusileido Vilniaus aerodro
me, Lietuvos sostinėje, šių 
metų liepos 10 d., 11 vai. 
vakare.

Koks didingas jausmas 
mus apsupa, žengiant- pir
mą žingsnį Lietuvos žeme- 
lėn! Rodos, norisi sušuk
ti galingiausiu balsu: “Svei
ka, mieloji protėvių žeme, 
brangi Lietuva, kurios atža
lynu ir mes esame!”

Džiaugsmo ašaros mums 
pasirodė akyse. Lyg stabo 
Ištiktos stovėjome ir žiūrė
jome į būrį mielų ir bran
gių mums žmonių, kurie mus 

^pasitiko! Gražiosios .mer
gytės, tautiškais kostiumais 
apsirengusios, apdovanojo 

mus gėlių puokštėmis ir iš
bučiavo dietuv iškaiš buč
kiais, ir orkestras groja lie
tuvių liaudies muziką. Kiek 
malonių pasikalbėjimų, kiek 
naujų pažinčių! Visas ke
lionės nuovargis dingo. Ro
dėsi, kad tik ką pradedam 
dieną, po ilgo poilsio...

Pirmas žingsnis protėvių 
žemėje buvo ne tik malo
nus, bet ir neapsakomai 
jaudinantis, teikiantis kokį 
tai pirmiau nesuprantamą 
džiaugsmą. Mudvi su ma
myte pasijutome tikrai sa
vo namuose!

Besidžiaugiant malonia 
aplinkuma, parūpinti auto
busai svečius nuveža į nau
jai pastatytą viešbutį “Gin
taras.” Besivaišindami dai
navome pačias gražiausias 
lietuviškas dainas, vado
vaujant Vilniaus muzikos 
konservat o r i j o s meistrui, 
profesoriui P. Tamuliūnui. 
Dainos tęsėsi iki vėlyvos 
nakties.

Keletą valandų pamiego
jus, lakomės paruoštos 
mums programos. Maršru-. 
tas po gražųjį Vilniaus 
miestą! Taip pat po gra
žiąją šalį.

Lankėmės komitete, pro
gramos aptarimas, doku
mentinių filmų žiūrėjimas. 
“Dinamo” maniežas — 
įspūdingas! Aplankome 
Gedimino pilį, Lenino pa
minklą, Istorijos - etnogra
fijos muziejų. Susitikimas 
su Komiteto darbuotojais, 
etnografinių valgių kon
kursas Profsąjungų rū
muose, ekspozicija, skir
ta , Lenino idėjų įgyven
dinimui Lietuvoje, mugės 
Gedimino kalno papėdė
je atidarymas, ekskur
sija po Vilniaus miestą. 
Pasidairėme po Neries ir 
Vilnelės lankas, pasigėrėjo
me skaidriu jų vandeniu.

(Man prisiminė Sumokyta 
L. K. M. Choro daina — 
“Neris ir Vilnelė,” muzika 
K. Kavecko, žodžiai V. Kei
merio. 1962 metais, man 
vadovaujant, L., K. M. Cho
rui sutaisiau dainą, origi
naliai parašytą duetui, ant 
4 balsų, mišriam chorui. 
Daina skambėjo aistrin
gai! Lankėme senąsias ir 
naująsias Vilniaus miesto 
dalis. Toliau už upių ma
tėsi nauja statyba, naujų 
gyvenimui apartamentinių 
namų. Rodos, niekuo nesi
skiria nuo panašių pasta
tų Jungtinėse Valstijose.

Susitikimas Partijos isto
rijos institute ir Kompozi
torių sąjungoje, labai inte
resinga, daug pamokinančių 
įspūdžių!

Išvyka-ekskursija į Tra
kus, Kauną, miesto ap
žiūrėjimas,' susitikimas su 
Kauno vadovais ir savivei
klininkais. “Pluošto” ga
mykla didelė, naujai įreng
ta. Devintasis fortas, kur 
buvo politkaliniai sugrūsti. 
Baisu ir šiurpu pamatyti, 
kaip jie buvo kalinami! 
Čiurlionio muziejus domina 
visus,. kurie interesuojasi 
jo nuveiktais meniniais dar
bais.

Piričiupio Motinos pamin
klas. Druskininkai, ir Rum
šiškių kolūkis. Įdomu buvo 
patirti, pažiūrėti, kaip gy
vena kolūkiečiai. Sustojo
me pamatyti naują miestą 
Elektrėnus. Miestas stebėti
nai puikus! Vien elektros 
jėgai gaminti įkurtas. Tai 
staigmena mums amerikie
čiams !

Nenęriu būti kritike, bet 
pasakysiu tiek, kad nors ir 
svetingoje šalyje būdama, 
greitai pastebėjau, kad ten, 
kur šeimininkai yra darbš
tūs, visur yra švaru, vis
kas rūpestingai sutvarky

ta. Aplinkui matosi mede
liai, sudėstyti akmenėliai, 
sodintos gėlės, daržuose 
daržovės, namai, trobos ap
taisytos, tvorelės nudažy
tos margai, po langais taip 
pūt nudažyta įvairiomis 

’spalvomis!
Bet kaip ir visose šalyse, 

taip ir ten, teko matyti ir 
tokių vietelių, kur gyvena 
apsileidę, nedarbštūs, o gal 
ir per daug nepaisantys 
žmonės. Ten matosi be
tvarkė, apsileidimas, tingi 
bakūžes užlaikyti gražiai. 
Yra žmonių visame pasau
lyje, kurie neprogresuoja! 
Nešvarumo daugiau JAV 
negu mačiau Tarybų Lie
tuvoje važinėdama. Žino
ma, laikas, gal būt, progre
sas ir santvarka ir juos pri
vers kada nors išsimokyti...

Viešėjant Kaune, teko 
išgirsti “Kauno Varpus,” 
kuriuos' meistriškai grojo 
tėvas ir sūnus. (Atleiski
te — nepasirašiau jų pa
vardės.) Kaipo muzikei, jų 
grojimas man buvo ne tik 
įdomus, bet tiesiog žavėti
nas ! Kauniečiai pasakė, 
kad tą dieną visi kauniečiai 
žinojo, jog atvyko svečiai 
iš užsienio.

Aprašymui visų gautų 
ten įspūdžių reikėtų labai 
daug vietos, gal net ir visą 
knygą reikėtų prirašyti. 
Vargu būtų vietos mūsų 
laikraščiuose.
Dainų ir šokių konkursai 

1970 m. liepos 12-13 
dienomis

Atvykę anksčiau su New 
Yonko ir kitų valstijų JAV 
menininkais, mes turėjome 
progą dalyvauti Vilniaus 
Filharmonijos did ž i o j o j e 
salėje “Dainų konkursuo
se.” Čia buvo iš įvairių 
miestų atvykę mišrūs cho
rai — moterų, vyrų ir vai
kų chorai, šokėjai ir orkes
trai. Neužmiršiu niekuo
met kanklių ansa m b 1 i ų ! 
JAV tokių skambių netu
rime, negirdime. Jų skam
bi melodija žavinga, malo
ni. Visos jaunos mergaitės 
skambino! Kuomet išsto
jo konkursuose atskiri cho
rai — pastebėjau, kiek jau
nimo pas juos dainuoja, 
šoka... Mano mintys trum
pai grįžo į JAV jaunimą... 
Kur link mūsų jaunimas? 
Kur mūsų kultūra? Lietu
vių išauklėtas jaunimas... 
kur prapuolė... taip var
gingai tėvų išauklėti pa
miršo meną, dainą, nusito
lino nuo llietuvių veikios. 
Pradėjau lyginti Tarybų 
Lietuvos jaunimą su JAV 
jaunimu! Ašaros pasipylė 
akyse, apsiverkiau. Mane 
ramino Monika Ravinskie- 
nė. Bet, trumpai pagalvo
jus, užmiršau ir sekiau 
dainų konkursą. Visi cho
rai puikiausiai išlavinti! 
Jaunieji pionieriai. Tai 
malonumas besiklausyti jų 
dainų! Anot muziko Bro
niaus Jonušo: “Žavu, tie
siog ašarą traukia iš 
džiaugsmo!”

“Varpo” mišrus choras, 
vadovybėje meistro R. Var
no, skambiausias, pirmoje 
vietoje visoje Lietuvoje! 
Vyrų choras “Aidas”... 
112 dainininkų! Pirmo 
laipsnio diplomu visasąjun
giniai įvertintas! Džiugu,, 
kuomet jie aistringai už
traukė repertuare paskirtą 
dainą! Galingas choras, 
laimėjęs pirmą .vietą ir ki
tose šalyse: Tiesiog nega
lima viską aprašyti. Dainų, 
šokėjų ir orkestrų sudaryti 
įspūdžiai neužmi r š t a m a i 
manyje pasiliks visame gy
venime!

(Bus daugiau)

KEĮJONĖ Į PENKIOLIKTĄ ŠIMTMETĮ

Jie neįkainuojami .istorijos 
saugotojai

Klasikinio portiko veidu 
žiūri į miesto centrą seno
ji Vilniaus rotušė (dabar 
— Dailės muziejus). Šim
tus kartų einame pro šalį 
ir šimtus kartų ją lyg nau
jai atrandame. Kaip ir kiek
vienas genialaus aštuonio
liktojo amžiaus lietuvių ar
chitekto Lauryno Stuokos 
Gucevičiaus statinys, ji ma
loniai glosto akį — savo do- 
rėniškom kolonom, santūriu 
ir didingu frizu, nepaprasta 
tūrių ir plokštumų darna.

Einame, gėrimės, ir tik
riausiai net nesusimąstome, 
ką slepia po savimi šie ma
syvaus kvadrato formos 
rūmai.

... Sugirgžda sunkios 
geležinių vartų vyrės, dus
liai į akmeninę sieną atsi
muša nuostabiais ornamen
tais išrašytas geležies ažū

Į šiltus kraštus paukšteliai
Skristi ruošias
Ir prieš varginantį kelią
Baisiai puošias.

Plunksneles visi patampo, 
Sušukuoja...
Ir, sparnams pridavę tempo, 
Nuplasnoja.

/
Rudeniška gamtos rykštė
Plaka orą,
Greitai iš akių pranyksta
Paukščių voros.

Nemigos priežastis
j

Klebonas per naktį nemiega.
Nemiega ne šiaip sau, ne tyčia.
Mat, liaudis vis bėga ir bėga
Į kiną — pro šalį bažnyčios.

Malūnininko nosis
Nors aš visada balta,
Bet... kalta, kalta, kalta.

Aug. Tamaliūnas
Kaunas
1970.VIII.14

Vilniuje, Vingio parko estradoje surengta paroda 
“Namų apyvoka.” Trijų Pabaltijo respublikų—Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos—įmonės čia eksponuoja daugiau kaip 

(pustrečio tūkstančio dirbinių. Lietuvos ekspozicijoje dė
mesį patraukia buitinės chemijos eksponatai. Latviai 
rodo įvairiausius prietaisus, padedančius šeimininkėms.
Stenduose — elektriniai peiliai, indų plovimo mašina, 
universalus virtuvės kombainas, dailūs Rygos porceliano 
įmonės servizai. Estija į parodą atvežė liaudies meistrų 
susivienijimo “Ūku” pagamintus grakščių formų stikli
nius indus, servizus, originalius rinkinius ir priemones 
turistams, žvejams, poilsiautojams.

Vėliau ši paroda bus eksponuojama Rygoje ir Taline.
Nuotraukoje: prie parodos stendų.

z , w
A. Brazaičio nuotrauka

RUDENIOP
Kada lietus ir vėjas daužosi į langą,
Kada krūtinę mintys slegia lyg akmuo, 
Kai medžių šakos lig plikumo išsirengia, 
Žinok — atėjo jau ruduo, nykus ruduo.

Kada gūdžiom naktim šaltukas iltis rodo, 
O dieną šykštūs saulės spinduliai languos... 
Kai žemės dovanų jau sklidini aruodai, 
Tada, kaip ir kasmet, svečiuojasi ruduo.

ras. Rodos, nevalia kalbėti, 
rodos, kiekvienas balsu iš
tartas žodis čia pažeis po
žemių tylą, įžeis bočių dva
sią.

... Penkioliktas amžius. 
Skliautuoti rūsiai, arkos, 
laipteliai, sienų angos — 
viskas taip, kaip buvo. O 
buvo čia — magistratas, 
taip vadinama miesto val
džia, su savo pinigų saugy
klom, ginklų sandėliais, su 
savo kalėjimu, su savo ... 
budeliu.

Žemė ir laikas stebuklin
gai viską išsaugojo. Ir šian
dien, restauravus ir sutvar
kius požeminę Rotušės dalį, 
vilnietis ir miesto svečias 
gali savo ranka paliesti gy
vą penkioliktojo amžiaus 
Lietuvą. (Magistratas plė
tėsi, buvo perstatinėjamas, 
keičiamas, 18 amžiuje pagal 

Stuokos Gucevičiaus pro
jektą visiškai perstatytas, 
tačiau rūsiai išsaugojo sa
vo pirmapradį vaizdą.)

Akmenys — labai dideli ir 
visiškai mažyčiai, kažkaip 
keistai susikibę, tvirtai sau
go senosios statybos pa
slaptis. Saugo jau penkis 
šimtus metų. Nuo sldiauto 
nusviręs vos juda žibintas 
— nepakartojama geležies 
daina. Štai antras, trečias... 
Šeši iš viso, šeši unikalūs 
geidausiu Lietuvos meist
rų nukalti žibintai. Jau de
vynioliktame amžiuje jie 
buvo retenybė. Sako, pirmo
jo lietuviško senienų muzie
jaus įkūrėjas Eustachijus 
Tiškevičius ir žinomas se
nojo meno gerbėjas grafas 
Pliateris tik po vieną tokį 
žibintą savo kolekcijose tu
rėję ir begaliniai juos bran
ginę. Dar vienas Vilniaus 
universiteto muziejuje iš
saugotas. Dabar jie čia.

Didelė retenybė ir senie
ji rištos geležies virbų var
tai, sienelės. Visi skirtingi 
ir visi kažkuo panašūs — 
skiria arkas, dengia sienų 
nišas.

Į Rotušės požemius daili
ninkai atnešė ir dekoratyvi
nių senųjų koklių — savo 
dailiąja keramika Vilniaus 
meistrai garsėjo ir už kuni
gaikštystės sienų. Čia ir 
archeologinių kasinėjimų 
metu surasti krosnių kar- 
nyzai, frizai, su medžioklės 
scenomis, su heraldika, vė
liau — su tulpių ir ramunių 
ornamentais.

Bet štai kūnu perbėga 
šiurpas. Prieš akis—frag
mentai laiptų, ant kurių bu
vo kankinami patys sun
kiausi nusikaltėliai ir pas
kui vedami į viršų, į mies
to ajptę. •. mirties baus
mei. Mažutės sienų an
gos — tai pro jas geleži
niais kabliais iš kalėjimo 
kamerų buvo traukiami pa
smerktieji. O štai pinigų 
seifas—skrynia, kurioje bu
vo laikomas Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštystės iždas. 
Sunki skrynia — nepakelti, 
nepajudinti, trys skirtingi, 
labai įmantrūs užraktai. 
Ramiai sau ilsisi akmeni
niai sviediniai. Net sunku 
patikėti, kad tokiais Lie
tuvos karžygiai nuo priešų 
savo žemę gynė. Tokie jie 
dabar taikūs, tylūs, šioje 
senųjų požemių kertelėje.

— Tai dar ne viskas, — 
sako dailės muziejaus direk
toriaus pavaduotojas R. 
Budrys.—Vėliau restauruo
sime ir atidengsime dau
giau požemių. Juk jie —•. 
neįkainuojami istorijos sau
gotojai. Tegu atveria sa
vo paslaptis, tegu papasa
koja, kaip gyveno mūsų bo
čių bočiai.

V. Gavelienė

Stumbrai Lietuvoje
Panevėžio rajone, Pašilių 

miške, užbaigtas pirmojo 
Lietuvoje stumbryno steigi
mas.

Prieš metus į Pašilėse pa
ruoštus aptvarus buvo iš 
Maskvos srities atvežti pir
mieji du stumbrai. Po kiek 
laiko čia buvo pristatytas ir 
trečiasis stumbras, kurį, iš 
kažkur atklydusį į Ignali
nos rajoną, žmonės įvarė į 
tvartą. Gegužės męn. buvo 
atvežti dar šeši stumbrai.

Po kiek laiko prie stum
bryno bus pastatyti ūkiniai 
ir administraciniai pastatai 
čia lankysis turistai, eks
kursantai.
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Barauskas surengė gražią 
sueigėlę atžymėjimui savo 
81 metų amžiaus sukakties.

Barauskas sukvietė savo 
mylimus draugus ir visus 
gerai pavaišino, o mes su- 
teikėm jam gimtadienio 
tortą ir padainavome, pa
linkėjome jam linksmo gim
tadienio, ilgiausių metų ir 
stiprios sveikatos. Svečių 
buvo net iš Kanados, Mont- 
realio — tai Jurgis ir Ami- 
lija Zieniai.

Kalbėdami svečiai pažy
mėjo kiek d. Barauskas nu
veikė visuomeninėje dirvoje.

Dėkodamas visiems už at
silankymą, d. Barauskas pa
sakė, kad jis skiria po $27 
trims laikraščiams — “Lais
vei”, “Vilniai” ir “Liaudies 
Balsui” —tai pasidaro $81, 
tiek kiek jam metų.

Svečiai auktfjo “Liaudies 
Balsui” sekamai:

Wm. ir R. černauskai $10 
Amilija Zienienė ...... 5 
V. Bullienė.................. 5
Mr. &Mrs. Kock •..........5
F. J. Kontenis . •......... 5
A. Usavičienė ............ 5
K. Žemaitienė .. •......... 5

Viso... $30
Gaila, kad draugo Baraus

ko liga pažeidė jam akis ir 
jis negali vairuoti mašinos, 
kuri jam labai reikalinga. 
Kai buvo sveikas, tai visur 
darbavosi. Jis yra Gedimi
no Draugystės antrasis pir-
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Berlynas, 1970. VIII.9 
Didžiai gerbiama 
spaudos bičiule, 
Sasnauskiene!

Į Jūsų duris pasibeldžia 
Jums pakol kas visai nepa
žįstamas žmogus. Skubu 
pasisakyti, kas toksai: lie
tuvis žurnalistas iš Berly
no, pavardę matote šalia... 
Pasaulis dabar didelis ir 
suskilęs, todėl priduriu, kad 
gyvenu ir dirbu demokrati
niame Berlyne, Rytiniame.

Deja, žinios pav ė 1 u o t a i 
mus pasiekia. Todėl tiktai 
dabar mes sužinojome, kad 
Jūs neperseniausiai atšven
tėte apskritą jubiliejų, gra
žią derlingo gyvenimo šven
tę — 75-ąsias gimimo me
tines. Priimkite ir nuo Ber
lyne gyvenančių Jūsų drau-

Obuolių, obuolių
Kaip matėt iš garsinimo, 

kad pas K. ir J. Čiurliu/ 
Pattenburg, N. J., įvyks 
pietūs jų sode, spalio 11 (d. 
Dabar gavome pranešimą 
nuo Čiurlienės, ji rašo: Mes 
obuolių turime labai daug, 
net paspirtos šakos neišlai
ko, ir nesukirmiję...

Tad tie, kurie vyks pas 
Čiurlius, galėsite prisirink
ti obuolių. Rep.

mininkas, ir LDS 11 kuo
pos užrašų sekretorius.

L. Bekešienė
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Brooklyn, N. Y. 11208.

George Wares, 104 No. 8th St., 
Brooklyn, N.Y. 11211.

8. Known Bondholders, Mort
gagees, and other Security Holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of Bonds, Mortgages 
or other Securities (if there are 
none, so state). None.

9. For completion by non
profit organizations authorized to 
mail at special rates (Section 
132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and non
profit status of this organization 
and the exempt status for Federal 
income tax purposes—(check one)— 
Have not changed during preceding 
12 months. (No.) Have changed 
during preceding 12 months. (No.) 
(If changed, publisher must sub
mit explanation of change with this 
statement.)

10. Extent and nature of cir
culation.

Average No. copies each issue 
during preceding 12 months:

a) Total No. copies printed (Net 
Press Run)—2,800.

b) Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales None.

2. Mail subscription 2,532.
c) Total Paid Circulation. 2,532.
d) Free distribution (including 

samples) by mail, Carrier or 
other means. None.

e) Total Distribution (Sum of C 
and D). 2,532.

f) Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing

268.
g) Total (Sum of E & F—should 

equal net press run shown in
A). 2,800.

Actual number of copies of single 
issue published nearest to Filing 
date:
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c) Total Paid Circulation. 2,532

d) Free distribution (including 
samples) by mail, Carrier or 
other means. None.

e) Total Distribution (Sum of C
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I certify that the statements made 
by me above are correct and com
plete.

(signed)
Lillian Belte, Business Mgr.

i gų ir bičiulių, kartais ir 
skaitytojų lietuviškąjį “Il
giausių, ilgiausių metų!”

Pastaruoju laiku keletą 
kartų pateko į mano ran
kas “Laisvė.” Atidžiai per
skaičiau, kas joje rašoma. 
Laikraštis, kuris turi tokias 
gražias tradicijas, be abe
jo, turi taip pat ir gražią 
ateitį. |O čia dar ir didelė 
sukaktis — šešiasdešimtme
tis! — prieš akis. Tikriau
siai Jūs visi ne vien švęsi
te, bet ir užsibrėšite nau
jas ribas, naujus uždavi
nius. Manau, kad ir Jūs 
dar daug padirbėsite savo 
visų skaitytojų labui.

Dabar noriu štai apie ką 
Jus, gerbiama spaudos Bi
čiule, painformuoti. Demo
kratinės (Rytų) Vokietijos 
baltistų susivienijimas ža
da vienoje iš savo kitų, tai 
yra 1971 metų konferencijų 
paminėti laikraščio “Lais
vė” metines. Baltistai—tai 
prie Vokietijos Mokslų 
Akademijos it Berlyno uni
versiteto susibūrę moksli
ninkai bei aplamai Pabalti
jo tautų kultūros tyrinėto
jai. Jiems nepraslydo pro 
akis šita artėjanti sukaktis. 
Man ,kaip spaudos atstovui, 
taip pat ir šito demokrati
nės Vokietijos baltistų su
sivienijimo komiteto nariui, 
pavesta paruošti minėto jai

We Condemn
Lindbergh’s Racist Book

From the July 30th re
port in the N. Y. Times 
on the forthcoming public
ation of “The Wartime 
Journals of Charles A. 
Lindbergh” it is evident 
that in some instances Na
zi sympathies never die.

This is the only conclu
sion that can be drawn 
from the few examples giv
en in the article of Lind
bergh’s flagrant racism and 
anti-Semitism.

The American Association 
to Combat Fascism, Ra
cism and Anti - Semitism
condemns the book and its 
author as a shameless exhi
bition of the foul and dis
credited racist theories of 
the Nazis, which led to the 
horrible holocaust of World 
War II, the murder of six 
million Jews and many 
more millions of other 
peoples such as Slavs, who 
came under the category of 
inferior peoples in Hitler’s 
book, and apparently in the 
judgement of Lindbergh.

Lindbergh’s anti-Semitism 
shouts to the heavens with 
his accusation that this 
country was “pushed into a 
European war by British 
propaganda.”

Lindbergh’s book will be 
a shot in the arm for the 
ultra-Right pro-fascist, pro
Nazi forces who are be
ginning to activate them
selves more and more in to
day’s atmosphere of grow
ing repression, racism and 
anti-Semitism.

The American Associa
tion to Combat Fascism, 
Racism and Anti-Semitism 
calls upon all democratic- 
minded Americans to con
demn the forthcoming ra
cist journals of Lindbergh 
and to intensify the 
struggle against racism 
and anti-Semitism and their 
ultra-Right purveyors, in 
whose ranks, Lindbergh 
again places himself with 
the publication of this book.

konferencijai pranešimą 
apie “Laisvės” laikraščio
nueitą kelią. Šia proga bent 
jau paminėsime kitus pa
žangius pasaulio lietuvių 
laikrašičus, aplamai lietu
vių išeivijos .spaudą. Aš jau 
surinkau pluoštą medžia
gos, bet jos niekada nebus 
perdaug...

Štai todėl panorėjau Jus 
paklausti, ar buvo išleista 
kokia nors didesnė knyga 
(ar specialus numeris), vi
sų pirma, apie “Laisvės” 
kelią. Aš nesiryžtu Jūsų 
prašyti tokios medžiagos, 
bet labai norėčiau prašyti 
nurodyti šaltinius, biblio
grafiją. Manau, kad per 
bibliotekas bei įvairius ma
no žurnalistinius ryšius pa
vyks pasiekti ieškomą me
džiagą. Labai apsidžiaug
siu, jei Jūs atsiliepsite, at
sišauksite. y

Perduokite linkėjimus vi
siems “Įaisviečiams” (aš 
jau turėjau keletą ryšių su 
Jūsų laikraščiu; neseniai 
pasiunčiau netgi straipsne
lį), pasakykite, kad laik
raščio šventė bus jo drau
gų šventė taip pat ir čionai 
Vokietijoje.

Su linkėjimais 
iš Berlyno!

Jūsų —
L. Stepanauskas

Redakcijos pastaba:
Jokio didesnio leidinio 

apie “Laisvės” nueitą kelią 
nesame išleidę. Tik dabar, 
ryšium su šia sukaktimi, 
mojamės išleisti “Albumą”, 
kuriame, aišku, bus trum
pais bruožais tas kelias api
būdintas. Jums, drauge, 
prieinamiausias ir arti
miausias medžiagos šaltinis 
yra pati “Laisvė.” Jos be
veik pilnus komplektus tu
ri Partijos Istorijos Insti
tutas. Gal jums galėtų pa
dėti Instituto direktorius 
Romas Šarmaitis. Prašome 
su juo susisiekti.

Širingai ačiū už ruošimą
si mūsų laikraščio 60 metų 
sukaktį atžymėti ir Demo
kratinėje Vokiečių Respub
likoje.

Beje, šiuo laiku mūsų 
mieloji Stefanija S a š n a 
(Sasnauskienė) vieši Tary
bų Lietuvoje.

LLD 1-os kp. nariams
Gerbiami pirmosios kuo

pos nariai! Po ilgokų vasa
ros vakacijų, turime pradė
ti reguliarius susirinkimus. 
Pirmasis susirinkimas įvyks 
sekantį ketvirtadienį, spalio 
8 d., 4 vai. po pietų, Laisvės 
salėje.

Draugai - nepatingėkite 
atvykti j susirinkimą, turi
me bent porą svarbių apta
rimų — balsavimas - rinki
mas Centro Komiteto ir mi
nėjimas - sukaktis 3-jų me
tų nuo Rojaus Mizaros 
mirties.

Valdyba

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyksta trečia
dienį, spalio 7, Laisvės na
me. Pradžia 5:30 vai. va
kare. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti. Valdyba

LDS 1 kuopos nariams
Gerb. kuopos nariai! Šiuo 

pranešame, kad sekantis 
mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 6 d., 
4 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje. Taip, rodos, paskiau- 
siame susirinkime huvo nu
tarta.

MIESTE PASIDAIRIUS
fairs” redaktorius Lumer, 
nuvykęs į Izraelį, rado ten 
padidėjusį judėjimą už tai
ką su arabais.

Amerikos Distribu torių 
Unijos 65 distrikto prezi
dentas Livingston paskelbė 
kvietimą kovoti prieš rasiz
mą ir ragangaud i š k u m ą, 
kurie daug žalos visuome
nei padaro. _ •

New Yorko unijose vyks
ta rinkimų kampanija. Uni- 
jistai pasisako prieš gub. 
Rockefellerio kandidatūrą, 
užgiria Goldbergo kandi
datūrą^

•
Nuo spalio 16 iki lapkri

čio 16 mokytojai galės nu- 
sibalsuoti karo klausimu. 
Dabar jau eina vajus tarp 
mokytojų, kad balsuotų 
prieš karą Indokinijoje.

• 1
“Daily World” nusiskun

džia sunkia finansine padė
timi. Prašo visų jam padė
ti, skolas atmokėti. Para
ma galima siųsti 205 W. 19 
St., New York, N. Y. 10011.

Rep.

Švietimo Taryba praneša, 
kad per radiją bus pradė
tos mokiniams lekcijos apie 
narkotikų ir kitų žalingų 
vaistų žalingumą sveikatai. 
Lekcijos bus duodamos 4, 5 
ir 6 klasių mokiniams. Pro
grama bus ketvertą kartų į 
savaitę per 5 savaites.

• -
Filmo “Censorship in Den

mark : A N e w Approach” 
distributorius ir trys teat
rų manadžeriai areštuoti ir 
pristatyti kriminaliu teis
man.

Jie kaltinami už rodymą 
nemoralinio filmo iš lytinio 
gyvenimo. Filmas taipgi 
teisman pristatytas.

New Yorko miesto uni-, 
versitetas pradėio pamokas 
su pravestomis reformomis. 
Dabar daug didesnis skai-j 
čius negrų ir puertorikiečių 
priimta mokytis. ;

♦ •
Kompartijos moterų ko-, 

misija reikalauja, kad mies
tas įsteigtų ir užlaikytų ma
žiems vaikams nemokamų 
vaikų darželių.

Žurnalo “Political Af-

Do You Read the 
“Fact Memorandum?”

Anne Friedlander, execu
tive secretary of American 
Association to Combat Fas
cism, Racism and Anti- 
Semitism says:

“As a reader of Fact 
Memorandum” we are con-; 
fident that you will agree 
with what we are going to; 
say: . į

If ever there was a time; 
since the era of McCarthy-* 
ism that things look tough; 
for constitutional liberties,? 
for free speech, the right 
of assembly, for free
dom to struggle for civil 
rights and progress — that 
time is Now!

The Ultra-Right today 
surges forward with inten
sified a c ti v i t i e s against 
black, Jews, liberals, stu
dent youth and minorities. 
They are aided and abet
ted by the administration’s 
encouragement delivered 
mainly but not exclusively 
through the outpourings of 
Vice-President Spiro Agnew 
and reactionaries of every 
stripe who think their day 
has come.

Fact Memorandum and 
its sponsor, the American 
Association to Combat 
Fascism, Racism and Anti- 
Semitism, intends to do 
everything possible to see 
that their day hasn’t come, 
to get a rollback of poten
tial fascism in this country 
and to help deliver a mortal 
blow to racism. neo-Nazism 
and anti-Semitism. It won’t 
be easy but it must be done.

May we suggest what You 
Can Do for starters? We 
have to build Fact Memo
randum: so that we get the 
facts to thousands of people 
—those people who cherish 
democracy and see the 
dangers inherent in the 
present repressive develop
ments.”

Fact Memorandum is on
ly one dollar for a year 
(four issues). Address: 
American Association to 
Combat Fascism, Racism 
and Anti-Semitism, Room 
149, 38 West 31st Street, 
New York, N. Y. 10001

Ifee

Jau sugrįžo iš ligoninės
Džiugu pranešti, kad lai- 

svietis Juozas Zajankaus- 
kas jau sugrįžo iš ligoninės 
ir gydosi namie. Kaip žinia, 
jis turėjo lengvą širdies 
priepuolį ir turėjo atsigulti 
į ligoninę. Linkime drau
gui J. Zajankauskui greitai 
ir pilnai susveikti.

Gerai pasiruošę 
svečius priimti

Buvau nuvykęs į Patten- 
burgą pas draugus čiurlius 
pasitarti dėl būsimo šį sek
madienį pas juos pikniko. 
Sužinojau , kad jie pilnai 
pasiruošę svečius priimti ir 
pavaišinti.

Taipgi mačiau, kad šie
met jų sode labai puikus 
derlius gražių obuolių. Ku
rie norėsite, galėsite jais 
apsirūpinti.

G. Waresonas

Londonas. — Prancūzijos 
automobilių gamintojas Re
nault susitarė su Tarybų Są
junga pastatyti automobilių 
fabriką. Fordas buvo pir
miau susitaręs panašų fab
riką statyti, bet Nixono ad
ministracijai pasipriejinus, 
kontraktas buvo panaikin
tas.

Maskva. — Prasidėjo pa
sitarimai tarp TSRS ir Aus
trijos dėl prekybos pasididi- 
dinimo. 1969 m. prekyba 
siekė 140 milijonų rublių, 
šiais metais smarkiai padi
dėjo.

San Francisco. — Mirė 
dienraščio “Daily World” 
kolumnisto Izardo žmona, 
ilgametė veikėja pažangia
jame.

St. Louis, Mo. — Republi- 
konų kongresinis kandida
tas John W. Peters nusišo
vė. Jis kandidatavo prieš 
kongresmaną Symingtoną.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos Komunistų Partija 
reikalauja žemės reformų, 
taipgi nacionalizuoti stam
biąją pramonę.

Washingtonas. — Rapor
tuojama, kad Jungtinėse 
Valstijose susidaro didelis 
klinikų chemikų trūkumas.

Parengimy Kalendorius
Spalio 11 d.

Pietūs pas čiurlius įvyks 
spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J. jį

Spalio 11 d.
“Laisvės” naudai rengia

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

Spalio 18 dieną
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-sios apskrities 
konferencija įvyks spalio 
18 dieną. Prasidės 11 vai. 
ryto. Po konferencijos pui
kūs pietūs delegatams ir 
svečiams. Vieta: 339 East 
4th St., Chester, Pa. Konfe
rencija bus labai svarbi.

Apskrities Komitetas

Spalio 18 d. >
LLD 28 kuopa rengia pik<- 

niką-pietus spaudos naudai, 
K. J. Vaitonių sodyboje, *25 
Roosevelt Drive,' Waterbu
ry, Conn. Pietūs — 1 vai.

Spalio 18 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2-ros apskrities pietūs 
pagerbimui K. Paciūno ir A. 
Ramoškos. Vieta 15 Ann 
St., Harrison, N. J. Pra
džia 1 vai.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

Lapkričio-Nov. 8 d. *
Laikraščio “Laisvės’’ kon

certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn, 
N. Y.

Lapkričio 15
Advokatės Stefanijos Ma- 

sytės Dainų ir šokių 1965 m. 
festivalio Tarybų Lietuvo
je filmas, Aido choro ir jo 
solistų koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

Bangkok. — Tailando po
licija suėmė iš sandėlio pa
vogusius prekes 35 vagv*s. 
Prekės buvo atvežtos iš 
Amerikos. Išvogta prekių 
$250,000 vertės.

Santiago. — Čilės policija 
areštavo 4 suokalbininkus, 
kurie kėsinosi užmušti iš
rinktąjį marksistą preziden
tą Allendę. Suokalbinin
kai — fašistinės grupės na
riai.

Washipgtonas. — Komer
cijos departamentas rapor
tuoja, kad rugpiūęio mėne
sį šalies pramoninė gamyba 
sumažėjo 0.3 proc.

Independence, Ore.—Strei
kuojantieji farmų darbinin
kai išsikovojo unijos pripsy- 
žinimą ir $2 į valandą algos 
minimumą.




