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KRISLAI
Deemokratijos nei ženklo 
Kaip Thieu laimėjo 
Kapitalistų agentai 
Mūsų spaudos vajai 
Pats susirgo vėžiu

— J. Gasiūnas —
Kambodijoje Amerikos 

palaikoma militaristų val
džia galutinai apsidirbo su 
demokratija, kai paleido 
parlamenta ir suspendavo 
šalies konstituciją.

Laose Amerikos palaiko
ma rojalistų valdžia irgi ne
siskaito su demokratinėmis 
žmonių teisėmis.

Nixono administracija 
sveikina Pietų Vietnamo v
prezidentą (di k t a torių) 
Thieu, “demokratiniu bū-

Jungtinių Tautų asamblėja 
priėmė Kiniją ir kartu 
išmetė Chiango agentus

Po ilgų diskusijų ir svars
tymų pirmadienio vakare 
Jungtinių Tautų asamblėja 
76 balsais prieš 35 priėmė 
rezoliuciją, kuri pašalina iš 
Jungtinių Tautų Čiang Kai- 
šėko agentus ir priima su 
pilnomis teisėmis Kinijos 
Liaudies Respubliką. Tai 
daugiau kaip dviem trečda
liais užgirta rezoliucija. Su
silaikė 17 valstybių.

Pamatę, kad didžiulė dau
guma balsuoja už jiems 
priešingą rezoliuciją, Čiang

du” laimėjusį linkimus, kai 
nebuvo jokio kito kandida
to. ■

Tai tokią “demokratiją” 
Indokinijoje palaiko Nixo
no administracija.

Pietų Vietname svarbiau
sias Thieu oponentas Tru
ong Dinh Dzu kalėjime ma
rinamas, kad daugiau ne
drįstų kandi datuoti prieš 
Thieu.

1967 metais jis buvo ga
vęs prezidentiniuose rinki
muose daugumą balsuotojų. 
Bet visokių suktybių būdu 
jis buvo paskelbtas nelai
mėjusiu rinkimų. 1968 me- 

buvo apkaltintas išda
vystėje, kam pasisakė už 
taikos derybas su komunis
tais. Jis kalėjime baigiamas 
užkankinti.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Bunker gali parei
kalauti jį paleisti iš kalėji
mo, bet nieko nedaro. Bun
ker, kaip ir Nixonas, pa
tenkintas, kad nebuvo tvir
to kandidato prieš Thieu, 
nes tuomet Thieu tikrai bū
tų pralaimėjęs.

p'- •
AFL-CIO prezidentas Geo. 

Meany, kalbėdamas biznie
rių sunsirin k i m e, pasakė, 
kad jis “tiki į kapitalistinę 
sistemą, žirdi, “mes esame 
kapitalistinės draugijos na
riai. Mes esame pasišven
tę tokią sistemą išlaikyti...”

Ar galima tikėtis, kad to- 
Jpe unijų vadai, kaip Mea
ny, gali ginti darbininkų 
reikalus, kuomet jiems svar
biausias tikslas apginti ka
pitalistinę sistemą?

Tai kapitalistų agentai 
darbininkų eilėse.

•

I palyginamai trumpą lai
ką dienraštis “Vilnis” sukė
lė $15,000 fondą. Vilniečiai 
puikiai pasidarbavo. Lais- 
viečiai taipgi prisidėjo. Tai 
atsiektas didžiulis laimėji
mas.

Dabar svarbu “Laisvei” 
padaryti taip, kaip “Vilnis” 
padarė. Pasidarbuokime vi
si, kad iki vajaus pabaigos 
“Laisvė” gautų $15,000 ir 
užtikrintų kitiems metams 
išleidimą.

Kartu abu pažangieji 
laikraščiai veda vajų už 

prenumeratų atnaujinimą ir 
naujų skaitytojų gavimą. 
Šis garbingas darbas turi

U AISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigsis su gruodžio 31 d.

Antikarinės demonstracijos 
lapkričio (> d. dar kartą 
pareikalaus baigti karą

Kai-šeko agentai apleido 
asamblėją ir daugiau į Jung
tines Tautas jie nebegrįš.

Jungtinių Valstijų siūlo
mą “dviejų Kini jų” rezoliu
ciją 59 balsais prieš 55 at
metė. Tai sudavė skaudų 
Nixono administracijai 
smūgį, kokio ji dar netu
rėjo.

Iš Pekino atvyksianti Kini
jos Liaudies Respublikos 
delegacija, kuri užims vie
tą asamblėjoje ir Saugumo 
taryboje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Brooklyn, N. Y..............................  1,568
So. Boston, Mass................................. 1,380
Connecticut  ..................................    873
Philadelphia, Pa.......... . ............................................820
V. Sutkienė - V. Trask, 

San Francisco, - Oakland, Calif...............816
A. Račkauskienė - H. Sametis

Haverhill, Mass......................     768
George Shimaitis, Brockton, Mass..........................664
M. Valilioniene, Miami-Ft. Lauderdale, Fla........ 660
New Jersey ................................. ............... 510
L. Bekešienė, Rochester, N. Y.............................. 432

Washingtonas.—Prieš ka
rą kovotojų organizacijos 
nusitarė suruošti demon
stracijas lapkričio 6 d. vi
suose miestuose ir mieste- 
teliuose, kur tik bus galima 
sudaryti įžyymesnį prieška
rinį judėjimą.

Demonstr a c i j a s užgyrė 
keletas senatorių ir visa ei
lė kongresmenų, taipgi dau
gelis unijų ir kitų masinių 
organizacijų. Tai bus dar 
kartą Nixono administraci
jai įspėjimas, kad laikas

baigti karą Indokinijoje.
Nixono administracija tu

rėtų nieko nelaukiant pakel
ti dabar žemai nupuolusį 
nepopuliarų Jungtinių Vals
tijų vardą užsienyje. O tai 
galima padaryti dabar bai
giant karą Indokinij oje.

Memphis, Tenn. — Rasis
tinė policija puldinėja neg
rus, kovojančius prieš poli
cijos brutalumą ir rasinę 
diskriminaciją. Daug su
žeistų ir areštuotų.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 420

TSRS reikalauja apsaugoti 
Jungtinių Tautų misijas

Tarybų Sąjunga pareiškė® 
griežtą protestą Jungtinėms 
Valstijoms už apšaudymą 
Jungtinių Tautų tarybinės 
misijos. TSRS delegacijos 
vadas Malikas kartu reika
lauja, kad Jungtinės Vals-
tijos apsaugotų visas Jung
tinių Tautų misijas.

Areštuotas rabino Kaha- 
ne 18 metų amžiaus moki* 
nys Jaroslawicz, paleidęs 4 
šūvius į TSRS misijos kam
bario langą. Tuo metu kam
baryje buvo 4 vaikai, bet 
šūviai jų nesužeidė, tik la
bai išgązdino. Šovikas pa
dėtas po $25,000 kaucija.

Detroit.—316,630 automo
bilių darbininkų iš 971 ga
myklos nukentėjo nuo algų 
įšaldymo, nes jiems algos 
nebus pakeltos su lapkričio 
13 d., nors ir buvo kontrak
te pakėlimas užtikrintas. Jie 
grąsina streiku kovoti už 
priklausomą pakėlimą.

Nixonas paskyrė 
dešinius teisėjus

Washingtonas. — Organi
zuoti darbininkai pareiškė 
nepasitikėjimą Nixono pas
kyrimu Aukščiausiojo teis
mo teisėjais dviejų dešinių
jų, Rehnquist ir Powell.

Nepasitenkinęs ir moterų 
judėjimas, kad moters nes
kyrė, taipgi negrai tikėjosi, 
kad negras gal bus paskir
tas.

Sakoma, Senate kilsią gin
čių dėl tokio paskyrimo.

Washingtonas. — Šimtas 
puertarikiečių ir kitų ispa
niškai kalbančiu atstovu tu
rėjo konferenciją kovai už 
lygias teises.

Poetas Neruda laimėjo
Nobelio premiją

Stockholmas. — Poetas 
Pablo Neruda laimėjo No
belio literatūros premiją už 
1971 metus $90,000 vertės, 
Švedijos Akademija prane
ša.

Neruda yra Čilės Kom
partijos vadas, dabar tar
naująs ambasadorium Pa
ryžiuje, buvęs diplomatas 
Madride Ispanijos civilinio 
karo metu, pasižymėjęs ko
votojas prieš karą Indokini
joje, padėjęs rinkimuose lai
mėti Čilėje bendram liau
dies frontui.

A. Bemat, Los Angeles, Calif. 396
Pittsburgh, Pa............ ............  '372
Iš Kanados ...... j................ 240
Pov. Bečis, Great Neck, N. Y. 216
P. Alekna, St. Petersburg, Fla. 120

J. Stanienė, Baltimore, Md. 108
R. Stakėnas, Scottsville, Mich. 108
L. Tilwick, Easton, Pa................. 72
Detroit, Mich..........................  72
S. Puidokas, Rumford, Me. ...... 34

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Tarybų Lietuvoje

Pusantro milijono Japonų 
darbininkų demonstravo

būt pilnai laimėtas.
___

Pagarsėjęs spaudos ir ra
dijo komentatorius Walter 
Winchell savo agitacija yra 
prisidėjęs prie sukėlimo mi
lijono dolerių vėžio ligų fon
dui.

Bet dabar jis gana rim
tai serga. Vėžio liga yra 
apėmusi prostatinę jo liau
ką. Gydosi Los Angeles 
mieste, kur jis gyvena.

Daugeliui vėžio ligonių jis 
bandė padėti, o dabar ir jis 
pats vėžio ligos kankina
mas.

San Juan, Puerto Rica. — 
Unijistai sudarė demonstra
ciją kovai prieš Nixono al
goms įšaldyti įstatymą. 
Reikalauja $2 milimum al
gos.

Afrikos valstybių 
konferencija

Mogadishu. — Rytinės ir 
centralinės Afrikos valsty
bių vadai turėjo čia konfe
renciją, kurioje pasmerkė 
tas Afrikos valstybes, ku
rios palaiko diplomatinius 
ir prekybinius ryšius su ra
sistine Pietų Afrikos val
džia.

Konferencija nusitarė pa
dėti Afrikos nacionalistinio 
išsilaisvinimo judėjimui ir 
pasmerkė imperiali s t i n e s 
valstybes, kurios remia Pie
tų Afrikos ir Portugalijos 
agresiją prieš afrikiečius.

Saigonas. — Pietų Viet
namo studentai tebedemon- 
struoja, protestuodami prieš 
neteisingus rinkimus. Jie 
ragina paskelbti generalinį 
streiką. Jie reikalauja, kad 
Thieu pasitrauktų iš prezi
dento vietos.

Geležinkelininkų muziejus
Šiauliai. — Neseniai, pa

žymint Šiaulių geležinkelių 
mazgo šimtmečio jubiliejų, 
buvo įkurtas kuklus muzie
jus, kurio eksponatai pasa
koja apie stoties geležinke
lininkų veiklą, kuriant Ta
rybas 1918-1919 metais, ko
vą pogrindyje, prieš fašis
tinius okupantus.

Geležinkelio stoties dar
buotojai Ninai Lobanovai 
tarp jų ypač brangus vienas 
dokument a s, pasakoj antis 
apie jos senelį. Tai Gomelio 
revoliucinio komiteto liudi
jimas, išduotas 1918 metais 
geležinkelininkui Aleksan
drui Kanopadskiui. Nina iš
augo geležinkelininkų šei
moje: juodą uniformą su 
balto metalo skiriamaisiais 
ženklais nešiojo ir jos tė
vas, geležinkelyje dabar dir
ba ir Ninos sesuo, teta.

Tokių geležinkelininkų di

nastijų ne viena. Stoties vy
resniojo svėrėjo Juozo Mic
kevičiaus, beveik pusšimtį 
metų paskyrusio geležinke
liui, tėvas irgi buvo iešmi
ninku, du broliai taip pat 
dirbo geležinkelyje.

Kaip aptarnaujami 
žemdirbiai ?

Į Maišiagalą susirinko 
Vilniaus rajono vartotojų 
kooperacijos visuomeninio 
maitinimo įmonėse dirban
tys kulinarai, konditeriai. 
Jie tarėsi, kaip geriau or
ganizuoti kaimo valgyklų 
darbą, kaip geriau aptar
nauti žemdirbius.

Kooperatininkai susipa
žino su vietos tarybinio 
ūkio valgyklos patirtimi. 
Pasisekimą turėjo šia pro
ga surengta konditerijos 
gaminių paroda - pardavi
mas.

“Tiesos” inf.

Tokijas, Japonija. —Dau-( 
giau kaip 100,000 dalyvavo 
sostinėje darbininkų demon
stracijoje už taiką. Pana
šios demonstracijos buvo 
surengtos 500 miestų ir 
miestelių. Viso dalyvavo de
monstracijose daugiau pu
sės milijono darbininkų.

Demonst racijas ruošė 
bendrai Socialistų ir Komu
nistų partijos, Darbo Unijų 
Generalinė Taryba, Neutra
lių Darbo Unijų Taryba ir 
kitos masinės organizacijos. 
Reikalavo Amerikos baigti 
karą Indokinijoje, grąžinti 
Okinavą Japonijai, panai
kinti Amerikos - Japonijos 
saugumo sutartį.

Prancūzija priėmė Brežnevą 
su didelėmis iškilmėmis

Paryžius.—Leonidas Brež
nevas, kaip TSRS Kompar
tijos vadas, pirmu kartu 
Vakaruose iškilmingai buvo 
priimtas. Jis buvo pasvei
kintas 101 šūviu, kaip svei
kinami karaliai ir kitos vals
tybių galvos.

Brežnevas viešės Prancū

zijoje šešetą dienų ir turės 
su prezidentu P o m p i d o u 
keturias konferencijas, ku
riose svarstys Europos sau
gumo konferencijos sušau
kimą, Indokinijos karo klau
simą ir daugelį kitų klau
simų, kurie svarbūs ne tik 
šiom dviem šalim, bet ir vi
sam pasauliui.

Mainieriai be sutarties 
atsisako dirbti

Pittsburgh, Pa. — Minkš
tosios anglies mainieriai te- 
bestreikuoja. Jie piketuoja 
kasyklas, sulaiko išvežimą 
angalies.

Unijos prezidentas Boyle 
praneša, kad derybos su 
anglies k o m p a nijomis dėl 
naujo kontrakto tęsiasi, bet 
ddr nepasiekta jokios pa
žangos.

Reikalauja ištraukti 
amerikiečius

Reykavikas. — Islandijos 
premjeras Johannesson ir 
vėl pareikalavo ištraukti vi
sus amerikiečius militaris- 
tus iš Islandijos salos, pa
naikinti bazę.

Sutartis su Jungtinėmis 
Valstijomis turės būt pa
keista. Prie Bendrosios rin
kos Islandija nenori prisi
dėti.

Philadelphia, Pa. — 5,000 
uosto darbininkų atsisako 
grįžti darban, neklausyda
mi teismo ir unijos draus
mės streikuoti.

Indija mobilizuoja 
rezervus karui

New Delhis.—Indijos mi
nistrė Gandhi paskelbė re
zervų mobilizavimą tikslu 
sudaryti tvirtą militarinę 
jėgą prieš Pakistaną, kuris 
taipgi ruošiasi karui.

Karui paruoštos jėgos jau 
sutrauktos prie Indijos-Pa- 
kistano rubežiaus. Visai ma
žai tereikia, kad karas pra
sidėtų.:

Premjerė sakė, kad Indi
ja nenori karo ir dės pa
stangas jo išvengti. Bet tai 
daug priklausys nuo Pakis
tano.

TSRS padidino stipendi
jas studentams

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga padidino stipendijas stu
dentams ir suteikė kitus be- 
nefitus.

Universitetų studentai da
bar gaus po 60 rublių į mė
nesį, technikumų studentai 
po 45 rublius į mėnesį.

Varšuva. — Lenkija ir 
Jugoslavija sutiko praplės
ti prekybą ir artimesnį ko- 
operavimą.

Vietnamo karo rėmėjų 
demonstracija 

nepavyko
Washingtonas. — Funda

mentalistų kunigas Carl 
McIntire smarkiai darbavo
si surengimui demonstraci
jos, kuri paremtų preziden
to Nixono karinę programą.

Demonstracija įvyko sek
madienį. Tikėjosi sutrauk
ti kelias dešimtis tūkstan
čių, bet demonstravo gero
kai mažiau kaip pora tūks
tančių.

Dallas, Texas. — 8 žmo
nės žuvo, daug nukentėjo 
nuo didelio lietaus ir paki
lusių potvynių. Prieš desėt- 
ką dienų buvo labai sausa, 
tai sudegė nemažai javų.

Leidžia žydus Izraeliu
Ottawa, Kanada.—TSRS 

premjeras Kosyginas pa
reiškė, kad Tarybų Sąjun
ga išleidžia tūkstančiais žy
dus Izraelin. Šiemet išleista 
4,400. Neišleidžia ką tik bai
gusių mokslą ir jauno am
žiaus, kad nepapildytų Iz
raelio armijos. Per pasta
ruosius keletą metų išvyko 
Izraelin 14,699.

Kosyginas sakė patenkin
tas Nixono kelione į Pekiną 
ir Maskvą tikslu sumažinti 
tarptautinį įtempimą. Ko
syginas išvyko Kubon.

Washingtonas. — šeši gu
bernatoriai, grįžę po dviejų 
savaičių lankymosi Tarybų 
Sąjungoje, raportavo prez. 
Nixonui, kad Maskvoje Ni
xonas būsiąs entuziastiškai 
pasitiktas ir tikimasi iš pa
sitarimų gerų pasekmių.

Portland, Ore. — Dviem 
automobiliam susidūrus 9 
žmonės žuvo.

Teheranas, Iranas. — Au
tobusui susidūrus su sunk
vežimiu 13 žmonių užmušta, 
32 sužeisti.
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Politines drąsos pavyzdys
GALITE ką tik norite kalbėti prieš New Yorko mies

to majorą John Lindsay, bet negalite jo vadinti politiniu 
bailiu. Savo politinę drąsą jis jau akivaizdžiai įrodė pernai, 
kai labai karštą kalbą pasakė prieš Vietnamo karą per 
moratoriumo, demonstraciją. Šiemet ir vėl jis nebijojo 
prieškarinėje demonstracijoje dalyvauti ir kalbėti. Ne
mažai politinės drąsos jam reikėjo sukilti prieš Nixona 
ir Rockefeller) ir pereiti iš Republikonų partijos į Demo
kratų partiją. Bet bene dar drąsesnį žygį jis praeitą sekma
dienį atliko, kai nuvyko į per amžius rasistų valdomą 
Mississippi valstiją ir kalbėjo už negrų veikėjo Charles 
Evers kandidatūrą į valstijos gubernatorius. Be to, jis 
ten karštai agitavo už sudarymą baltųjų ir juodųjų de
mokratinės koalicijos, kuri pajėgtų padaryti galą ra
sistų viešpatavimui tojė valstijoje.

Sakoma, kad mūsų majoro nusistatymas ten buvo 
visų pažangiųjų žmonių šiltai priimtas.

Svarbu ir tas, kad, kaip žinia, prezidentas ir visa 
aukštoji republikonų vadovybė taikstosi su pietinių vals
tijų rasistais, jiems pataikauja, tuo tarpu Mr. Lindsay 
jiems skelbia kovą. Yra devynios pietinės valstijos. Jos 
visados vieningai remdavo demokratus. Jas valdo kraš
tutiniai reakcininkai. Bet pastaraisiais keleriais metais 
kai kurios iš jų jau eina su republikonais. Tik dėka jų 
republikonai tikisi laimėti ir 1972 m. rinkimuose.

Aišku, kad ir Lindsay turi savo politinius su metimus, 
taip pat nėra jokia paslaptis, kad jis turi ambicijų kada 
nors atsisėsti j prezidento sostą. Bet su šiuo pasirodymu 
Mississippi valstijoje už negrą kandidatą, jis amžinai 
nusidėjo visiems rasistams. Tai reiškia, kad jis pasitiki 
savo politinę karjerą pakelti ne taikstymusi su pietinių 
valstijų rasistais, bet baltųjų ir juodųjų koalicija prieš 
rasistus ir reakcininkus. Kaip jam tai seksis, tik ateityje 
pamatysime.

Begėdiška diskriminacija
DAUGIAU kaip pusė Jungtinių Valstijų gyventojų yra 

moterys. O moteris dar ir šiandien nėra buvusi išrinkta 
šalies prezidentu. Netgi jau gana ilgoj šios šalies isto
rijoje moteris nėra buvusi Valstybės sekretorium. Arba 
štai Aaukščiausiasis Teismas. Susideda iš devynių narių. 
Iki šiol moteris nėra buvusi jo nare.

Nejaugi visoje šalyje nėra nė vienos moters, kuri 
būtų kompetentinga būti Teismo nare ? Absurdas. Tai 
kodėl iki šiol nė vieno prezidento nė viena moteris ne
buvo paskirta į Aukščiausiąjį Teismą? Kalta begėdiška 
diskriminacija!

Dabar Aukščiausiame Teisme dvi vietos tuščios. Jau 
buvo kalbama, kad laikas, labai laikas įsileisti nors vie
ną moterį. Buvo minima net pora moterų, kurios turi vi
sas reikalingas kvalifikacijas toms aukštoms apreigoms. 
Bet prezidentas Nixonas, kaip ir pirmiau visi kiti prezi
dentai, nematė reikalo nominuoti moterį. Jis nominavo 
du vyrus. Nėra abejonės, kad pasiūlymus užgirs Senatas. 
Ir taip Aukščiausiasis Teismas pasiliks vien tik iš vyrų.

Kalbame apie diskriminacijas prieš moteris darbuo
se ir profesijose. Bet gal dar didesnė, dar biauresnė 
diskriminacija prieš jas veikia valdžios organuose.

Kaip dar ilgai tokia diskriminacija bus prieš mūsų 
moteris toleruojama?

Dešimt procentų visų šeimų
NAUJAS ir vėliausias Darbo Departamento bule- 

tinis oficialiai skelbia, kad šiandien Jungtinėse Valstijose 
dešimt procentų visų šeimų yra smaugiamos skurdo. To
kių šeimų yra penki milijonai du šimtai tūkestančių. Tai 
264,000 šeimų daugiau, negu buvo 1969 metais.

Tose šeimose yra 10,000,000 vaikų žemiau 16 metų 
amžiaus, kurie sudaro 15 procentų visų vaikų. Jie gyve
na ir auga didžiausio skurdo sąlygose.

Dar turėkime galvoje tai, jog šitie valdiškos įstaigos 
apskaičiavimai yra labai konservatyvūs. Tikrovėje 
skurstančių šeimų ir vaikų mūsų Amerikoje yra apsčiai 
daugiau.

DIRBTINĖ SAULĖ
Vakarų Vokietijos atomi

nio centro plazmos fizikos 
instituto mokslininkams la
boratorijoje pavyko gauti 
daugiau kaip 100 milijonų 
laipsnių Celsijaus tempera
tūrą. Iki šiol apie tokią tem
peratūrą buvo kalbama tik 
teoriškai, o pra k t i š k a i ji

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

gauta pirmą kartą. “Šimta
milijoninis” karštis laikėsi 
tik milijoninę sekundės dalį.

Kitų šalių plazmos fizikos 
laboratorijose, jungiant 
vandenilio ir helio branduo
lius, ankščiau pavyko su
kurti energiją, kuri duoda
vo ne daugiau kaip 600 mi
lijonų laipsnių temperatūrą.

UŽGIRIA IR TEISINA i 
ATTIKOS SKERDYNĘ

Gal patį vaizdingiausią 
kai kurių lietuvių žurnalis
tų išsigimimo pavyzdį šio
mis dienomis davė Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivieniji
mo (savišalpos organizaci
jos) organo “Garsas” re
daktorius. Ir kuo jam, ro
dosi, nusidėjo Attikos ka
lėjimo kaliniai, kad jis taip 
įtūžusiai teisina ir gina 
gub. Rockefellerio jiems 
suruoštą baisią skerdynę. 
O tai jis daro savo laikraš
čio spalio mėnesio laidos il
game vedamajame “Liūdni 
reiškiniai”.

“Garso” redaktorius dar 
ir šiandien kartoja visus 
prieš kalinius iškeptus me
lus, kad būk jie “buvo mi- 
litantų suagituoti ir suor
ganizuoti”, kad “kuo dau
giau oficialai rodė nuolai
dumo, tuo didesnius reika
lavimus statė sukilę kali
niai”, kad jie “visą laiką 
grasino išžudyti suimtus 
sargybinius, jei tik jų rei
kalavimai nebus patenkin
ti“ ir tt., ir tt. Ir, girdi, 
tik .tada, “oficialai maty
dami, kad sukilėliai fana
tiškų militantų vadovauja
mi, nenusileis ir kad suim
tiems sargybiniams gręsia 
kankinimų ir mirties pavo
jus, nusprendė pavartoti 
jėgą sukilėlių numalšini
mui”.

“Garso” redaktorius ne 
tik sveikina gub. Rockefel
ler! už susidorojimą su 42 
gyvybėmis Attikoje, bet ir 
prezidentą Nixon, kuris, 
kaip žinia, gubernatoriaus 
pasielgimą užgyrė.

Ką reiškia “Garso” pa- 
bažnam, tikinčiam redakto
riui tie 42 nužudyti kali
niai ir sargai, jeigu jis vi
są laiką sušilęs agituoja už 
Vietnamo karą, kuriame 
jau paklota daugiau kaip 
50,000 vien tik amerikoniš
kų gyvybių!

DAR ĮSPŪDŽIŲ Iš 
TARYBŲ LIETUVOS

Kaip žinia, neseniai “Vie
nybės” redaktorius Jonas 
Valaitis su iš penkiolikos 
ar šešiolikos jo paties su
organizuota Amerikos lie
tuvių grupe lankėsi Tary
bų Lietuvoje. Dabar su
grįžęs, jis rašo savo įspū
džius. Geroka įspūdžių da
lis pasirodė spalio 15 d. 
“Vienybėje”. Kai kurios įs
pūdžių vietos gan įdomios. 
Antai, į klausimą, “Kas Lie
tuvoje geriausiai patiko ?.. 
J. Valaitis atsako:

Į klausimą: “Kas Lietuvoje 
geriausiai ipatiko ?” netaip 
jau lengva trumpai atsakyti. 
Iš įspūdžių paaiškės. Trum
pai — geriausiai patiko Lie
tuvos jaunimas, žmonių drau
giškumas, moyklos, maistas, 
miestuose ir miesteliuose ne
paprasta švara, gražiai su
tvarkytos atostoginės vietovės 
ii’ Lietuvos žmonėms gavimas 
iki poros menesių atostogų, 
apmokėtomis išlaidomis, ne
mokamas gydymasis, pato
gus ir greitas, o Svarbiausia, 
nepaprastai pigus susisieki
mas, pigios knygos, laikraš
čiai bei žurnalai.

Patiko jam ir lietuvių 
kalbos suvienodijimas. Va
laitis rašo:

šiandieninis Lietuvos jauni
mas tegali susilaukti tik žave
sio. Gerai išmokslintas, kal
ba literatūrine lietuvių kalba. 
Kilę Dzūkijoje — nedzūkuo- 
ja, Žemaitijoje-—nežemaičiuo
ja, suvalkiečiai, atrodo, visus 
išmokė suvalkiečių Rygiškių

Jono kalba kalbėti. Suvalkie
čiai taip ipat atsižadėję “nu- 
giedojimų”, kaip lygiai že
maičių “nutęsimai” sutrumpė
ję , o nukirtimai — išnyko. 
Šiandieninė lietuvių kalba su
vienodinta, atgaivinta daug 
senoviškų žodžių, sukurta 
naujų. Naudojama daug kitų 
kalbų išsireiškimų ir žodžių...

Valaitis tiesiog susižavė
jęs Lietuvos jaunimu. An
tai : {

Teatre žiūrėjau Marcinko- 
niečaius veikalą Mindaugas. 
Jau pats vardas sako, kad 
tai giliai jaudinanti patrio- 
tinga drama. Rodos, 17-25 
metų jaunimui veikalas per 
sunkus. Teatre buvau malo
niai nustebintas, pastebėjęs, 
kad vos 10 proc. publikos virš 
35 m., ir net 90 proc. — jau
nesnių 30 metų! Esu1 buvęs 
teatruose: New Yorke, Lon
done, Paryžiuje, Madride, 
Frankfurte, Romoje, Milane, 
Muenchene. Niekur dramos 
teatre tiek jaunimo nemačiau 
kaip Vilniuje!

J. Valaitis įdomiai apra
šo savo apsilankymą Vil
niaus universitete, suteik
damas savo laikraščio skai
tytojams nemaža informa
cinių žinių apie patį uni
versitetą ir jo studentus.

LABAI TIKSLIAI
“Vilnies” redaktorius S. 

J. Jokubka k o 1 u m n o j e 
“Kasdien” sako:

“Visokiausio plauko nacio
nalistai su pasigardžiavimu 
džiaugiasi įvykusiais Kanado
je išpuoliais prieš premjerą 
Kosyginą. Bet jie pamiršta, 
jog tai yra darbas despera- 
tų, kai nebeturi jokių per
spektyvų laimėti.

Ir ką laimi tie dipukai lais
vinto j ai tokiais išpuoliais? 
Tik pribiauriojo lizdą, kuria
me gyvena. Kanadai padarė 
didžiausią gėdą ir apie tai ne 
vienas doras kanadietis pa
galvos.”

Pagonių takais
Tokios ekspedicijos, į ko

kią šią vasarą leidosi grupė 
Istorijos instituto archeolo
gų, mūsų mokslo istorijoje 
dar nebuvo. Ieškojimų ob
jektų mokslininkai pasirin
ko... pagonių maldyklas.

Kiek Lietuvoje jų yra? 
Niekas tiksliai nežiho. Ma
noma, kad ne vienas šimtas. 
Tikriausiai, daugelis esame 
praėję pro jas, net nepaste
bėję: tos šventovės — dau
giausiai akmenys ar jų gru
pės.

Didžiausia iki šiol aptikta 
pagonių šventykla yra Mo
sėdžio apylinkėse, giliame 
raiste. Ji veikusi ir tada, 
kai pagonybę pakeitė krikš
čionių tikėjimas. Atrodo, 
taip būta ir visoje Lietuvo
je: oficialiai — krikščiony
bė, o iš esmės — pagonybė.

Archeologai ištyrė apie 
30 buvusių tikėjimo vietų, 
surinko, kaip sako archeolo
gijos sektoriaus vadovas A. 
Tautavičius, daug vertingos 
medžiagos. Pradėtas dar
bas kelia daugelio istorikų 
susidomėjimą: juk mūšų 
protėvių dvasinė kultūra, 
ypač ta, kuri klestėjo vidur
amžiais, beveik netyrinė
ta...

B. Bučelis

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je iškilmingai priimta 
Angela Davis sesuo Fania 
Jordan, po Europą keliau

janti tikslu padėti išlaisvin
ti iš kalėjimo savo sesutę.

Ievai Mizarienei
Miela ir gera drauge Ieva,

.. .“Laisvės” aš namie ne
laikau, kai tik perskaitau, 
tuoj ir perduodu kitiems, o 
dažniausiai pasiunčiu gimi
nėms ir bičiuliams į kaimą, 
daugumoje jau gerai pagy
venusiems žmonėms, o jie 
perskaitę leidžia dar toliau. 
Tokiu būdu “Laisvę” skai
to Lietuvoje labai daug 
žmonių. Gaunu iš jų gra
žių atsiliepimų apie laikraš
tį. Giria, kad įdomiai tvar
koma “Laisvė,” kad straips
neliai nedideli, o jeigu dide
li, tai suskirstyti atskiromis 
antraštėmis. O dar giria, 
kad šriftas stambus, raidės 
didelės, tai labai lengva 
skaityti, žodžiu sakant, 
“Laisvė” turi labai daug 
gerų draugų Lietuvoje. Aš 
tuo džiaugiuosi, kadangi 
skaitau save lyg ir “Lais
vės” bendradarbiu, jos šei
mos nariu.

Lietuvoje dabar gražus ir 
šiltas ruduo. Niekas neat
simena tokio auksinio ru
dens. Jau spalio 15-to, o dar 
labai daug medžių nenume
tė lapų, marguoja visokiau
siomis spalvomis. Vakar 
susilaukėm netikėtos au
dros su žaibais ir perkūni
jom, buvo šilta kaip vasara, 
skraidė musės, ropinėjo va
balai. Tikrai kaip vasara. 
Apie šalčius dar negalvo
jam, žemiau 10 ° C šilimos 
termometras nerodė nė sy
kio, o dažnai užlipa iki 18- 
20 laipsnių. Kas žino, kokia 
bus žiema po šitokio gra
žumo. Tikriausiai, ir ji bus 
graži, šalta, sausa. Na, žiū
rėsim.

Naujienų beveik jokių ne
turiu. Esu su visa galva 
pasinėręs į naują knygą, o 
jeigu išsineriu, tai tik dar
bui Taikos gynimo komite
te, kur esu išrinktas pirmi
ninku. Labai mažai kur va
žiuojam, mažai besusitinku 
su skaitytojais. Tiktai spa
lio pradžioj nuvykome su 
Monika į Pakruojį dalyvau
ti Mokytojo dienos šventė
je. Ten smarkiai įdomu. 
Suvažiavo mokytojai iš vi
so rajono, o tų mokytojų— 
virš 300. Buvo plati pro
grama, kalbėjomės, skaitė
me kūrinius, Monika dekla
mavo poetų eilėraščius, ta
me tarpe ir Amerikoje gy
venančios Liudos Sutemos 
kūrinėlius.- Ta proga aplan
kėm ir Linkuvą, rašytojo 
Juozo Paukštelio gimtinę. 
Apžiūrėjome be galo įdo
mios archmitektūros baž
nyčią, statytą 1593 metais, 
taigi beVėik prieš 400 me
tų. Tiek Pakruojis, tiek ir 
pati Linkuma smarkiai iš
augę, baltuoja daugiaaukš
čiais mūro namais, visur as
faltas, ir visur gražiausi so
dai. Bendras Lietuvos au
gimas neaplenkia nė vieno 
miestelio, nė vienos gyven
vietės.

Dažnai sutinku M. Meš
kauskienę, Justą Paleckį, 
Juliją Venclovienę. Visi 
sveiki, drūti, siunčia Jums 
daug gerų palinkėjimų. Tik 
Ieva Simonaitytė vėl pasil
po, pasidavė į ligoninę, ta- 
čią.u nežada ilgai ten gaišti 
laiką, k e t i na grįžti prie 
darbų, nes rašo vėl naują 
knygą. Šita moteris niekad 
nepailsta rašyti, duoda kny
gą po knygos, nors amžiaus 
jau nebe tokio jauno ir 
sveikata niekad negalėjo la
bai džiaugtis. Matyt, žmo
gaus entuziazmas priklauso 
ne vien nuo sveikatos.

Stipriai iš atitrūkau nuo 
Jūsų visų. Kai buvo Rojus 
gyvas, tai vis parašydavo, 
pasidalindavo naujienomis 
bei mintimis. O dabar jau 
labai mažai kas beparašo. 
Kartais išsiimu nuotraukas, 
pasižiūriu, paliūdžiu, ir einu 
gyvent toliau. O ką darysi? 
Po Rojaus mirties pats sun
kiausias man smūgis buvo 
Antano Venclovos mirtis. 
Negaliu užmiršti jo nė vie
nai dienai. Taip ir išeina 
patys brangiausi man žmo
nės, nutrūksta ryšiai, siau
rėjo draugų ratas, mažėja 
akiračiai. Na, gyventi vis- 
tiek reikia, ir padirbėti dar 
reikia, nieko neveiksi.

Mano giminaitis Florido
je Justins Stančikas-Stan
ley atsiuntė man “Vilnies” 
albumą. Radau ten daug 
gražaus ir gero. Vis svajo
ju pamatyti “Laisves” albu
mą, bet iki šiol dar nesise
ka. Manau, pavyks. O tuo 
tarpu skaitau S. J. Jukub- 
kos knygą “Tėvų žemė.” 
Labai gražiai išleista ir la
bai įdomi knyga. Nežinau 
ar iškęsiu neparašęs apie 
ją Lietuvos spaudoj, nes 
knyga stipriai patiko.

Kaip gi gyvas Antanas 
Bimba O Petriką? Ap
skritai, kaip Jūs visi? Pa
siilgau visų smarkiai ir la
bai norėčiau, kad būtumėte 
sveiki, drūti, visuose dar
buose pasekmingi, to ir fin
iku visiems iš širdies.

Juozas Baltušis

Mieli Draugai,
Jūsų laikraščio Jubiliejinį 

Albumą, kuriame yra at
spausdintas ir mano laiškas, 
rašytas drg. Smalenskui, ir 
foto nuotrauka, gavau, už 
kurį širdingai dėkoju. Jis 
mane labai pradžiugino. Tik 
labai atsiprašau, kad taip il
gai nerašiau ir anksčiau ne
padėkojau. Buvau išvykęs 
ir apie 2 mėn. nebuvau na
mie. Tik sugrįžęs radau 
siuntinį.

Albumas sukėlė didelį su
sidomėjimą pas mus Pane
vėžyje ir dabar jis eina iš 
rankų į rankas.

Ta proga leiskite pasvei
kinti Jus su Didžiojo Spalio 
Socialistinės Revol i u c i j o s 
švente ir iš visos širdies pa
linkėti kuo geriausios sek- 
mės Jūsų darbe ir visuome
ninėje veikloje, ilgiausių ir 
laimingų gyvenimo metų.

Prašau priimti mano gi
lios pagarbos pareiškimą.

A. Juchnevičius 
Panevėžys, 1971 X 15 d.

Nauja Danijos vyriausy
bė ir jos problemos

Pradėjo eiti pareigas nau
joji Danijos vyriausybė. Ją 
sudarė social d emokratų 
partijos pirmininkas Jensas 
O tas Kragas. Aštuoni da
bartinės vyriausybės nariai 
iki šiol užėmė ministrų pos
tus, o vienuolika, jų tarpe 
dvi moterys, paskirti nau
jai. Vyriausybės sudėtyje— 
prieš kelerius metus buvęs 
švietimo ministras B. An
dersenas, žinomas kaip di
delis JAV karo Vietname 
priešininkas.

Danijos vyriausybė pasi
keitė po rinkimų į folketin- 
gą (parlamentą), kurie įvy
ko rugsėjo mėnesį. Rinkimų 
metu trijų buržuazinių par
tijų koalicija, iki tol buvusi 
valdžioje, prarado dešimtį

ko daugumos parlamente.^ 
Tuo tarpu socialdemokratų 
partija gavo aštuonis nau- r 
jus mandatus ir dabar fol- 
ketinge turi 70 atstovų. 
Daugiau balsų gavo ir ko
munistai.

Socialdemokratai ketina 
užmegzti diplomatinius san
tykius su Vietnamo Demok
ratine Respublika, teigia
mai žiūri į tai, kad būtų su
šauktas visų Europos šalių 
pasitarimas sau g u m o ir 
bendradarbiavimo k 1 a usi- 
mams apsvarstyti.

Sudarius dabartinę Dani
jos vyriausybę, šios šalies 
politinė padėtis tapo panaši 
į politinių jėgų santykį Šve
dijoje ir Norvegijoje, kur 
po kelerių metų pertraukos 
vėl į valdžią atėjo socialde
mokratai.

Kaip pažymi pačių social
demokratų spauda, nauja
jai Danijos vyriausybei, jei
gu ji imsis kiek radikales
nio kurso, negus lengva/ 
Tačiau, kita vertus, jeigu ji 
atsižvelgs į gyvybinius dar
bo žmonių renkalus, susi
lauks rinkėjų paramos ir 
pritarimo.

V. Petkevičiene

ĮVAIRUMAI
LABAI ATSPARUS 

POPIERIUS
Leningrado special i s t a i 

pasiūlė receptūrą popie
riaus, kuris nepraranda sa
vo geriausių savybių, net il
gą laiką gulėdamas vande
nyje. Mokslininkai sujungė 
ilgapluoštę stiklinę masę su 
eglės ir beržo celiulioze ir 
gavo specialų mišinį, kuris 
tinka atspariam popieriui ga
minti. Toks popierius daug 
kartų stipresnis už brangų 
kartografinį. Kadangi stų 
klo pluoštas atlaiko aukšlį 
temperatūrą, nebijo šarmų 
bei mikroorganizmų veiki
mo, tai šias savybes “pavel
dėjo” ir naujasis popierius.

Tabakas — Sveikatos 
Priešas

Kuo toliau, tuo daugiau 
visuomenė patiria, kiek 
kenksmingas yra rūkymas, 
ir teisėtai reikalauja tam 
tikrų priemonių prieš šią 
blogybę.

O nauji tyrimai vis dau
giau duoda medžiagos apie 
tabako dūmų kenksmingu
mą. Neseniai atlikti bandy
mai su šunimis vėl įrodė ry
šį tarp rūkymo ir plaučių 
vėžio. Padarius 130 šunų 
tracheo t o m i j ą (trachėjos 
atidarymas, įvedant į ją 
specialų vamzdelį kvėpavi
mui atstatyti), ši chirurgių 
nė operacija įgalino betar
piškai veikti kondensuotais 
tabako dūmais plaučių epi
telį. Bandomieji šunys bu
vo per 253 dienas šitaip vei
kiami 156 kartus. Tuo me
tu kitų — kontrolinių — 
šunų plaučių epitelį moksli
ninkai dirgino fiziškai. Ir 
štai rezultatai — nė vienas 
kontrolinis su o negavo pik
tybinių auglių, o bandomų
jų šunų tarpe 1 susirgo 
ypač sunkia plaučių vėžio 
forma, 2 gavo lokalizuotus 
vėžinius auglius, 25 šunys 
turėjo plaučiuose pakitimų, 
vedančių į vėžį, o 2 šunys 
gavo nepiktybinius navi
kus. Pažymėtina, kad pa- 
pratstai šunes plaučių vėžiu 
neserga.

* • pPakalbinkite savo kaimynu^ 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais*

** Jie jums bus dėkingi
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/LAISVES' VAJUSi

(Tąsa is 1-mojo puslapio)
Gražiai pašoko pirmyn Brooklyno Jonai — Lazaus

kas ir Grybas. Jiems su atnaujinimais atėjo į pagalbą 
A. Rainienė ir S. Večkys. Gerai stumiasi pirmyn Bostono 
vajininkė E. Repšienė. Connecticut pavarė pirmyn M. 
Svinkūnienė, 0. Visockienė ir Arisonas su atnaujinimais, 
o J. Strižauskas pasirodė su nauju skaitytoju į Lietuvą, 
taipgi ir su atnaujinimais.

Oakland- San Francisco pastūmėjo pirmyn V. Trask 
su atnaujinimais. New Jersey vajininkams šį sykį gelbs
ti K. Račiūnas, F. Shimkienė ir S. Radusis su atnauji
nimais. -.r

Prisidėjo du nauji vajininkai — sveikiname juos. Tai 
Detroito Alvinas ir Scottsville, Mich. Raymondas Sta- 
kėnas.

B. Lutz, Kearny, N. J........................................ 3.00
A. Chuladienė, San Leandro, Calif......................2.00
G. Kardauskas, Linden, N. J............................  2.00
Po $1: V. Venskūnas, Brooklyn, N. Y.; G. Diržu- 

vaitis, Brooklyn, N. Y.; P. Jones, Brooklyn, N. Y.; J. 
Saurusaitis, Hartford, Conn.; Petronėlė Indrulis, Scran
ton, Pa.; Anna Norkus, Detroit, Mich.; A. Benson, De
troit, Mich.; Viktorija Bullis, Rochester, N. Y.; A. Be- 
kešius, Rochester, N. Y.; B. Juška, Kearny, N. J.; Helen 
Žekonis, So. Boston, Mass.; Steve Einingis, So. Boston, 
Mass.; S. F. Smith, Los Angeles, Calif.; J. Survila, Ba
yonne, N. J.; Raymond Stakėnas, Scottsville, Mich.; Le
on Stakėnas, Scottsville, Mich.; Marijona Užkurėnas, 
Linden, N. J.; O. Slančiauskas, Clark, N. J. 4 

• • • a "*
Pereitą savaitę gavome $1,352.50. Iki šiol gauta $5,- 

209.00. Dar reikia $9,791.00 iki pasiekimo $15,000.
Širdingai dėkojame visiems.

Administracija
AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

Is Hartford, Conn, koncerto A. Bimba ir P. Venta 
perdavė $625:

Iš Hartfordo Laisvės Draugas per V. Kazlau $500.00 
Laisvės draugas iš Connecticut . ........... 50.00 

» Veronika ir Jonas Vasil, Hartford .......... 25.00 
Vincas Adomonis, Hartford ............. 5... 10.00 
Mary Raulinaitienė, Hartford .............. 10.00 
J. ir M. Strižauskai, Bridgeport ............. 10.00 
Charles i r Ona Urbanai, Hudson, Mass. ... . .. 5.00 
Laisvietis iš Connecticut ............. -...., *. 5.00 
Kastancija Miller, Hartford ................... 5.00 
Mary Baltulevičienė ......................----  5.00

Alisė Jonikienė, “Vilnies” redakcijos narė, rašo:
“Mieli Draugai: Pardaviau namelius ir likau, taip 

sakant, “turtinga” našliuke, tad noriu pasidalyti tąja( 
laime su savo numylėtomis įstaigomis. “Laisvės” vardu1 
siunčiu čekį vertės $457.50. Tat bus $202.50 “Laisvės” 
fondui, $200 LLD knygų leidimui, $45 apmokės penkių 
metų “Laisvės” prenumeratą, o už $10 įdėkite lapkričio 
3 d. velionio Leono Joniko dviejų metų mirties sukak
ties prisiminimą.

Visa tai darau prisiminus Leono atsidavimą visiems 
tiems reikalams. Tikiu suprasite!”

• • •• *" • •
Waterburiete ilgametė “Laisvės” vajininkė ir rėmėja 

M. Svinkūnienė rašo:
“Prisiunčiu jums Čekį už $186.25 už prenumeratas ir 

*aukų $112. Kadangi šie metai yra 60 jubiliejiniai metai, 
o aš noriu, kad mūsų “Laisve” dar daug metų gyvuotų 
ir teiktų teisingas žinias darbininkams. Tai aukoju nuo 
savęs $100. J. ir M. Ulozai iš Waterbury prisideda su 
$6; o po $1 aukoja S. Kutelis, P. Marozas, A. Balčiūnas ir 
J. Laurynaitis (visi iš Waterbury), Ona Žiūraitienė iš 
Oakvillė ir Anna Žutautienė iš Thomaston.”

P. Česnikienė prisiuntė su prenumeratomis blanką 
su $61 aukomis iš New Kensington, Pa.:

LDS 10 kuopa .............    $20.00
* A. ir P. Česnikai .,......... ................ 20.00

J. Thomas ................................... 11.00 
M. Stašinskienė ............................ 10.00

Štai laiškas nuo J. J. Daujoto iš Benld, Ill.; “Siunčiu 
į “Laisvės” jubiliejinį fondą $60. Būtų didelis nuostolis, 
jeigu “Laisvė” nustotų apšvietą ir žinias mums teikti. 
Linkiu jūsų kolektyvui geriausios sveikatos ir sėkmės. 

• • •• • •
K. Paciūnas iš Elizabeth, N. J. prisiuntė $25 už ne

dalyvavimą Čiurlių piknike nuo sekamų draugų:
K. Paciūnas ir Paciūnienė .. . . . . .................    $10.00
Ignas Beeis ir Bečienė .. ............   10.00
V. Paulauskas .............................. 5.00

Per M. Uždavinį iš Norwood, Mass, gavome $25 nuo 
Agnes Petrukaitienės iš New London, Conn.

Nuo kitų gauta sekamai;
Rochesterio Moterų Kliubas ............... $20.00 

g* A. Bell, Brooklyn, N. Y. .................... 20.00 
K. Zutkus, Hillside, N. J. ................... 13.00 
J. Strižauskas, Bridgeport, Cčnn. ....»...... 11.00 
Monica Dawnis, Brighton, Mass. ..;....... 11.00 
Mary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y. . ..11.00
S. Radušis, Somerville, ,N. J. .................    11.00
George Kairis, Kearny, N. J. ,........... ...11.00 
J. Dementis, Redlands, Calif. ................ 10.00
T. Mureikienė, Milford, ColUl. ............. 10.00 
N. Dudonis, Chester, Pa. per Čiurlius

(už nedalyvavimą piknike) ....................    10.00
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y............ 8.00
Juozas Skirka, Bridgeport, Conn. . ........... 7.00 
H. Kairienė, Pittsburgh, Pa. ......*, •.... •.. • 6.00 
Martha Skerston, Randolph, Mass. ..........  6.00

L A. Paciūnas, Clark, N. J. ............................ 6.00
Ig Stasionis, Tuckahoe, N. Y. . 5.00
Juozas ir Ksavera Karosai, San Leandro, Calif. 5.00 
F. Balčiūnas, San Leandro, Oalif............ 5.00 
N. Stankus, Detroit, Mich. .........................          5.00
A. Žolynas, Endicott, N. Y., per J. Grybą....... 5.00
F. Shimkienė, Arlington, N. J. ........ ■...... 5.00 
Mary Petronienė, Maspeth, N. Y. —

prisiminimui mirusio vyro Petro .........      5.00
\ Petras Smalstis, Ludington, Mich.............. .... 5.00

Elena Brazauskienė, Hartford, Conn............ . 3.00
J. Rinkevičia, Rochester, N. Y.................... ...  3.00

Easton, Pa.
Atsiminimai apie mirusią 

Sofiją švelnikienę
Spalio 10 d. mirė Sofija 

Švelnikienė, 78 metų am
žiaus. Sofija su savo vyru 
Povilu Švelniku buvo nuo
latiniai “Laisvės” skaityto
jai ir rėmėjai su aukomis 
1‘Laisvės” fondui.

Sofija Švelnikienė - Stan
kutė į Ameriką atvažia
vo 1907 metais, į Filadel
fiją, turėdama tiktai 14 me
tų amžiaus. Mano brolis 
Juozas Stankus paprašė 
mane, kad jo dukrelę Sofi
ją nusivežčiau į Easton, Pa. 
Tai aš ir padariau. Easto- 
ne tais pačiais metais Sofiją 
išmokiau austi šilkinius 
“ribinus” Simano fabrike, 
kuriame dirbo daugiau kaip 
tūkstantis audėjų. Sofijai 
tas darbas patiko ir ji bu
vo patenkinta.

1911 metais Sofija ištekė
jo už Vinco Masulevičiaus- 
Masler. Apsigyveno Brook
lyn, N. Y., pas uošvį Masu- 
levičių, kuris turėjo biznį— 
duonos kepyklą. Po poros- 
trejeto metų Sofija augino 
du savo sūnelius, ir tais pa
čiais metais susipyko su sa
vo vyru Vincu, kuris iš pik
tumo išgėrė karbolinės 
rūgšties ir su ta pačio mi
nute mirė.

Tuokart Sofija su savo sū
neliais Vincu ir Billu par
vyko atgal į Eastoną pas sa
vo tėvą Juozą Stankų, kuris 
jau buvo pastoviai apsigy
venęs Eastone.

Sofija daug darbo ir var
go turėjo, augindama savo 
sūnelius. Na, ir po metų ki
tų susipažino su Povilu 
Švelniku ir susituokė. Gy
venimas sekėsi per dauge
lį metų pusėtinai gerai. Bet 
prieš porą, trejetą metų So
fija apsirgo ant akių. Li
gos nebuvo galima išgydy
ti, ir ji galutinai apako, 
nieko nebematė, ir iš tos 
priežasties spalio 10 dieną 
nusižudė.

Buvo palaidota miesto ka
pinėse spalio 13 dieną.

Paliko liūdinčius sūnus 
Billą ir Vincą su anūkais, 
ir tris sesutes — Viktoriją 
Dumšienę, Josehiną Magra- 
ham ir Helen Shack, vyrą 
Povilą Švelniką ir daugelį 
artimųjų giminių. Pats Po

vilas Švelnikas sunkiai ser
ga.

Aš Vincas ir Elzbieta siun
čiame užu o j a u t ą visiems 
Sofijos giminėms ir šei
moms. Lai būna Sofijai 
lengva ilsėtis Dėdės Šamo 
žemelėje.

V. J. Stankus 
Miami, Fla.

Bridgeport, Conn.
Spalio 17-ąją dieną teko 

dalyvauti hartfordiečių Mo
terų Apšvietos Draugijos 
ir Laisvės Choro suruošta
me spaudos naudai paren
gime. Ir ten teko susitik
ti su Waterburio darbinin
kiškos veiklos veikėjais — 
draugais UI o žais, Vaito- 
niais ir V. Jokuboniu. Per 
juos visi kartu buvome už
prašyti dalyvauti jų ruošia
mame spaudos naudai pa
rengime lapkričio 14 dieną. 
Kaip žinia, jų parengimas- 
pietūs įvyks 103 Green St. 
salėje. Pietūs bus duodami 
1-ą valandą. Jie prašė sve
čius nesivėluoti.

Kaip man atrodė, tai visi 
jų užkvietimą pijėmė. Su
tikome pas juos dalyvauti.

Labai pageidaujama šiame 
waterburieciu pa r e n g i m e 
matyti svečių iš tolimesnių 
kolonijų, kaip Bostonas ir 
New Yorkas.

O kas liečia pietus, tai jau 
nuo seniai visiems yra ži
noma, kad Waterburis turi7 k R
geras gaspadines, kurios pa
gamina labai skanius val
gius, ir būna didelis pasi
rinkimas įvairiausių patie
kalu. < v

Visi ir visos būkime. Aš 
tikrai būsiu šioje gražioje 
spaudos naudai sueigoje.

J. Strižauskas

Toronto, Kanada. — Po
licija areštavo du žmones, 
rado pas juos daug ginklų. 
Kaltina juos suokalbyje už
mušti TSRS premjerą Ko
syginą.

Tol Avivas. — Jeruzalės 
ligoninėje Berman pagimdė 
du berniukus ir tris mer
gaites. Naujagimiai ir mo
tina gerai jaučiasi. Pirmiau 
jį neturėjo vaikų, tai pa
naudojo vaisingumo pilių, 
tai dabar turi vienu kartu 
penketą.

EASTON, PA.
Mirus

Sofijai Švelnikienei
Spalio 10, 1971 m.

Reiškiame gilią užuojautą velionės giminėms, 
draugams ir bičiuliams. Lai jai būna lengva ir 

ramu ilsėtis šios šalies žemelėje.
Vincas J. ir Elizabeth Stankus 

k Miami, Fla.

Haverbill, Mass.
Šiais laikais mados labai 

mainosi. Čia per vasarą 
daug vaikinų ir merginų 
vaikščiojo basi ir rėdėsi 
taip, kad sunku .buvo pa
žinti kas čia — mergina 
ar vaikinas.. Plaukai visų 
ilgi. Kurio plaukai sušu
kuoti, tai atrodo gerai. Bet 
kurio plaukai nesušukuoti, 
tokį sutikus tamsioje gat
vėje tenka pamislyti — kas 
čia, šių laikų žmogus, ar 
gal dar užsilikęs nuo tų 
laikų, kada žmonės dar gy
veno medžiuose...

Čia visokių apiplėšimų 
būna labai daug. Seniau 
moterų pinigineis griebė 
vaikinai, o dabar jau daug 
moterų apiplėšia merginos 
—pagriebia piniginę ir pa
bėga.

Spalio 14 d. atsibuvo 
prieškarinė < “demonstracija. 
Nebuvo didelė, bet buvo 
įspūdinga, nes ėjo demon
strantai su šviesomis n u o 
Western Electric Co. North 
Andover, Haverhill Stadi
um, Riverside, Northern 
Essex Community College 
New Campus ir Communi
ty Action Center, 409 Wa
shington Street. Prakalbos 
atsibuvo Demforth Hall, 
Bradford Junior College. 
Čia kalbėtojai pasakė prieš
karines kalbas. Viskas pa
sibaigė. ramiai vėlai vaka
re.

(Mirimai
Rugsėjo 25 d. mirė Vik

toras J. Slaisiūnas, 82 me
tų, gyvenęs 22 Lansing 
Ave. Buvo našlys, plaukų 
kirpėjas, prigulėjo L. P. G. 
Klube, paliko sūnų Victor 
ir jo žmoną, tris anūkus. 
Palaidotas 28 d. Lietuvių 
kapinėse, Bradforde.

Spalio 14 d. mirė Mrs. 
Josephine Abramovich, 81 
metų, 151 River St. Pali
ko vyrą Krisiu, dukterį 
Lucy, tris anūkus ir pen
kis proanūkius. Palaidota 
18 d. St. Patrick Cemete
ry.

Mirusioms ramybė, o li
kusiems užuojauta.

Darbininke
•

Montello, Mass.
Spalio 15 dieną mirė Kas

tantas Grakauskas, 89 me
tų, Brockton City Hos
pital. Gimęs buvo Lietu
voje.

Buvo pašarvotas pas Ed
ward Waitt. Šermeninėje 
buvo gražių gėlių.

Velionis pirmiau gyveno 
Marlboro, Mass. Buvo lais
vų pažiūrų, senas “Lais
vės” skaitytojas. Tik praei
tais metais nebeskaitė dėl 
akių sutrikimo.

Palaidotas Kalvarijos ka
pinėse.

Paliko nuliūdime savo 
žmoną Sophie Grakauskas 
(Davis), podukrą Sophie, 
jos vyrą Harry Sharkey, ir 
Karoliną Kazlausky, South 
Boston, Mass.

Po laidotuvių visi daly
viai buvo pakviesti sugrįžti 
į Lietuvių Tautišką Namą 
ant pietų ir tinkamai pavai
šinti. :Į • 4

Mūsų ligoniai 
“Laisvės skaitytojai

John Grigas yra Brockton 
City Hospital. Daro ant jo 
įvairius tyrinėjimus. Nori 
surasti, kokia vidurių liga 
jis serga.

Paul Baronas iš ligoninės 
jau sugrįžo namo. Neži-, 
no, kodėl svaigsta jo galva.

u—_____-------—__—_________ _____—______________----- -

HELP WANIED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALB

Wanted Cleaning Men
Domesticare

A professional home cleaning service has several full time 
openings for dependable individuals to work as Cleaning 
Men or Crew Chiefs. Individual duties will involve 
general cleaning, operating waxers and rug shampooing 
equipment. •
General Cleaning Men start at $2.75 an hour with Crew 
Chiefs starting at $3.25 an hour. Job openings in

TE A N ECK, E NGLE WOOD, HACKENSACK
AND RIDGEWOOD AREAS

To apply call:

DOMESTICARE
190 Godwin Ave. Midland Park 07132

201-447-3737 
An equal oppportunity employer

(83-84)

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. — back
ground forms & commęrcial job shop 
helpful. Opportunity tb advance to 
your potential. Call 201-548-1054. 
Metuchen, N. J.

(71-83

MECHANIC — with tools to do 
general repairs to hoisting engines, 
compressors and welding machine 
on field and shop equipment. All 
company benefits. Call 201-589-8095 
between 9 A.M. & 2 P.M.

(79-85)

EXPERIENCED ASSISTANT 
MECHANIC —

for knitting dept. Tai-Tji Links. 
Modern air conditioned plant. Be
nefits and profit sharing. Call or 
apply in person Valley Knitting 
Mills. 14 Doty Rd Haskell, N. J. 
201-835-3226.

(82-86)

MALE & FEMALE
School Bus Drivers—Howell Town
ship Schools need substitute driv
ers for regular routes and occasion
al field trips. Should be township 
resident. Call 201-933-2775 or 201- 
364-1651 for information.

(78-84)

MEN and WOMEN wanted for 
food processing plant. Also 1 all 
around truck and plant mechanic. 
Also 1 receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be good with 
figures. 201-521-3338. Ask for Mr. 
Abbott. (77-84)

GIRLS. Receive free training in 
the comestics field. Earn $3 per 
hr. in commissions working fn your 
spare time.

For personal interview call Mrs. 
McGeary. MA 6-5659 (77-83)

SEWERS
Experienced overlock & singer 

sewing machine operators. Mod. air 
cond. plant. Benefit & profit shar
ing. Call or apply in person Valley 
Knitting Mills, 14 Doty Rd. Haskell, 
N. J. 201-835-3226.

(82-86)

MAINTENANCE MECHANIC 
With Black Seal Hi-pressure Fire
man's license for second shift. Rate 
$3.95. Contact Mr. Floyd Dubois 
Chemicals.

Union Ave. & Dubois St.
E. Rutherford, N. J. 923-2300.

(82-86)

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2J/2 baths, 3 kit. Lot 25’xl75’ 
Asking $28,000. 609-345-2760.

(74-85)

tha.
Linkiu ligoniams greitai 

pasveikti.
George Shimaitis

TRUCK MECHANIC. 4 positions 
open for first class mech. Steady 
work. Diesel experience needed. Day 
and night work. Excellent benefits. 
Union shop. Contact Mr. J. Perin, 
2Q1-589-4861 between 8 & 5 daily. 
An equal opportunity employer.

(77-83)

Needed at once. Forklift truck 
driver, punch press operator, Some 
experience necessary. Small man
ufacturing Co.

SNYDER DOORS CO.
525 E. Chelten Ave. GE 8-7400.

(77-83)

Bostonas. — Federalinis 
apeliacijų teismas nuspren
dė, kad Indokinijos karas 
yra konstitucinis. Mass, val
stijos apeliacija atmesta. 
Apeliacija pasieks Aukš
čiausiąjį teismą.

( Ghatenągar. — I n d i j o s 
Komunistų partijos kongre
se dalyvauja arti-1,200 de-
legatų ir tėmytojų, taipgi 
iš užsienio 23 komunistų de- 

Jį 'Slaugina jo žmona Mar- legacijos.

Boiler repair mechanic. Must have 
boiler welding experience.

Full benefits, Vacation. Call 9 
ttf *

201-684-5162, Paterson, N. J.
((77-83)

Man married, Farm Help. To 
milk & care for Herd of 60 Hol- 
sten Cows.

House available.
J. C. Lucas & Sons 

Cazenovia, N. Y. 13035 
315-655-8146

83-87)

AUTOMOTIVE Truck Parts man 
wth national company. Experience 
necessary.

Call
Mr. Pettigrew, (212) 564-5264

(83-86)

MECHANICS
Need several all around experienced 
VW mechanics for expanding deal
ership in northeast Bergen Coun
ty. Top salary, many company 
benefits, paid holidays, full insur
ance coverage. Call

Mr. Gago, 201-262-8989
(83-89)

DIE CUTTER
Piscataway, N. J., manufacturer 

has openings for experienced die 
eutter. Must be able to set-up for 
short and long production runs. 
Steady work with opportunity to 
move up to department manager. 
Salary open. Apply in person to 

Paramount Industries
1711 S. 2nd St. (cor. Rock Ave.)

(82-85)

MOLD MAKERS
Company that specializes in plastics 
and wax injection molds wants ex
perienced help. Ideal Southern New 
Hampshire location offers uncon- 
gested living. Write or call Hy-Ten 
Die and Development Corp., P. O. 
Box 393 Powers St., Milford, N. H. 
03055 -n"

(80-86)

FOR SALE

Otsego Cd. Secluded Hunting 
Land 100 plus acres. If your game 
is Deer, Duck or just small game 
look this property over.' Large duck 
marsh and plenty of woods With a 
secluded open field to build your 
hunting lodge. Borders reforestation 
and town toad. Price $350 per acre. 
Will finance responsible parties.
Owner: RoCoCa Log Enterprises 

Real Log Homes 
Leonardwille, N. Y. 13364 

315-855-7511
(80-83) .



4 puslapis Penktadienis, Spalio (October) 29, 1971

PRASMINGA POEZIJA
Poetas Juozas Macevičius gimė 19- 

28 metais — jam dar tik 43 metai am
žiaus. Lyginant poetą su mums žino
mais vyresniosios kartos literatūros 
meistrais, jį galima skirti prie pirmo
sios jaunesniųjų tarybinių poetų kartos. 
Poeto eilėraščių rinktinė “Prošvaistės” 
(nedidelio formato) virš 300 puslapių 
knyga. Joje paskelbti poeto eilėraščiai, 
rašyti laikotarpiu nuo 1946 iki 1971 me
tų. Eilėraščiai datuoti laikotarpiais, 
kaip kad 1946-1953, 1958-1963 ir 1.1.

Norisi džiugiai žymėti, kad J. Mace
vičiaus poetinė kūryba idėjišku pilietiš
kumu žymiai išsiskiria iš daugelio jo 
kartos poetų ir poečių. Macevičius atė
jo į gyvenimą tragiškiausiu lietuvių tau
tos laikmečiu. Būsimas poetas-kovoto- 
jas buvo jau 13 metų, kai Hitleris oku
pavo Lietuvą ir žudė jo brolius ir tėvus. 
Gal ir todėl Macevičiaus eilėraščių rink
tinėje, nuo pirmo iki paskutinio pusla
pio, taip aistringai atsispindi lietuvių 
tautos socialinė drama — kova už šalies 
ir žmogaus išsivadavimą socializmo idė
jomis. Jo poetinėje kūryboje dvelkia 
marksistinė pasaulėžiūra — “be jokių 
nuolaidi! ir kompromisų”. Jo eilėraš
čiai #nėra dangstomi įmantriais “esteti- 
/.aviniais’’. A n t o r i a 11 s poetinės emoci j o s 
yra gimusios kovose už šalies ir žmo
gaus tiesą.

Įžanginiame eilėraštyje “Aš ieško
jau”, poetas piešia savo ir jo kartos gy
venimą, kuriame:

Viskas tragiška buvo 
Ir didinga be galo. 
Nuo (pirmojo “myliu” 
Lig brolių kapų.

Poeto gyvenimas buvo “vėjų ir vėt
rų” daužomas. Jo amžiuje vyko Tėvy
nes karas, paskiaus aštri klasinė kova, 
socializmo statyba. Tuo keliu ėjo poe
tas;

Ir iš didelio kelio
Atėjo į knygą
Visas mano gyvenimas, 
Mano skausmas ir laimė-— 
Mano karta.

Ir iš tikro, Macevičiaus knygoje at
sispindi visa tai, kas vyko to laikmečio 
gyvenime. Poetas žvelgia į Lietuvą opti
mistiškai, net kai ji degė ugnyj e. K e - 
turiu metų karo audrose poetas ieško 
kelio į gyvenimą:

Argi tikrai protingo balso 
Visam pasaulyje nėra?
O ne! Daina per žemę skrieja 
Ir drąsiai veržiasi ateitin: 
“Pirmyn, vergai nužemintieji, 
Išalkusi minia, pirmyn” (“Daina”).

Vėlesnio laikotarpio (1958-1963) eilė
raščiuose dar pilniau poetas išvysto so
cialistinės tikrovės1 temas. Eilėraščiuose 
“Neapykanta”, “Žmogaus epocha”, 
“Protestas”, “Tėvynei”, “Mano pozici
ja”, “Priešakinė linija” ir daugelyje ki
tų, poetas piešia darbininkų klasės ko
vas revoliuciniu požiūriu:

įpročiais ir senomis tradicijomis. Ji 
traukiasi lėtai iš kelio, bet keršy ja:

Aš—praeitis.
Bandei mane užarti
Su ažiomis.
Aš dar gyva!
Girdi ?
Mes susitiksime dar ne vieną kartą.
Kaip priešai, nesutaikomai įpikti. (“Aš 

praeitis”)
Prieš praeitį kalba poeto vaizduoja

ma ateitis — tai tas darbininkas, kurio 
darbo “plytos, įaugusios į tėviškės pei- 
ząžą”, ir “ant stogų antenos kyla”, ir 
jau “savo akimis matai, kaip miršta 
šiaudų pastogės vargana idilė”. Tai so
cialistinė tikrovė. Todėl eilėraštyje 
“Nesusitarsįm, ne”, poetas akcentuoja:

Man Revoliucija—
Ne šūkiai, ne fanfaros.
Ir ne aklai praūžusi audra.
Man Revoliucija—
Tai nuolatinis karas 
Tarp melo ir tiesos.— 
Dviejų tiesų nėra.

O tas karas jau ne apkasų fronte. 
Jis yra: “Kasdienybė—mūsų mūšio lau
kas”. Viską, kas trukdo revoliucijos 
procesui—poetas atmeta. Autorius nei
giamai žiūri į tuos, kurie “pasėja abejo
nę” nauju gyvenimu, ar ieško nepelny
tos garbės, kopdami “ant pjedestalo”.
Labai įtaigiai poetas pastebi:

Gal ir keista.—
Tai labai karti teisybė
Ir labai kankinanti žaizda:
Po tiek kraujo ir aukų,
Dar vaikščioja žeme niekšybė. (“Ne

bandykime”)

Pasauliniu mastu ta “niekšybė” ir 
šiandien dar yra didelė. Juozas Mace
vičius kovoja prieš bet kokį blogį. Jis 
polemizuoja ir su tais, kurie paneigia 
poezijoje “gerą, gyvą ir teisingą žodį”, 
o reikalauja “neprastos, tikros tiesos, 
dėl kurios yra prasmė kovoti”. Eilėreš-; 
tyje “Prikalbėta daug”, poetas kuria 
posmus apie tai, kad jau

Prikalbėta daug
Ir prirašyta
Apie ilgesį kaip moterį, 
Iškalta iš granito -
Ir sustingusią prie jūros kranto...

Galime tik sutikti su poetu, kad šian
dienėje literatūroje “prirašyta apie il
gesį be krašto ir be galo”, kuris pavir
to “į pasaką — nepasaką—-gražų me
lą”. Bet, deja, per maža apie tikrą, gy
vą, dirbančią moterį.

Paskutiniame rinktinės eilėraštyje 
“Dabar taip viskas paprasta”, poetas 
kaip ir susumoja savo amžių, kuriame 
“per maža būti vien tik šeimininkais” 
ir jo “kareiviais”. Eilėraštį poetas bai
gia:

Bet būtina išsaugoti savo amžių 
Ir perduoti jį ateinančio™ kartom 
Protingą, kilnų, didelį ir švarų, 
Kaip vėliavą,
Kurią paliko mūsų amžiui
Leninas.

Būkime visi kitą sekmadienį lapkričio 7 d., 
“Laisves” jubiliejiniame koncerte, 2 vai. popiet, 
New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn.

Susitiksime pažįstamų iš visos apylinkes ir iš 
tolimesnių kolonijų. Koncertas bus įvairus, sma
gus, linksmas. Įėjimas 2 doleriai.

Pramogų Kalendorius ;
Spalio 31 d. >

LDS 1 kuopa ruošia įdo
mią popietę “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Apart 
kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė- 
myti parengimo datą ir da
lyvauti.

UŽUOJAUTA “LAISVĖS” ADMINISTRATOREI 
DRAUGEI LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Lietuvių Kooperatinės Spaudos Bendrovės Direkto
rių tarybos posėdis giliai susirūpino “Laisvės” adminis
tratore Lilija Kavaliauskaite dėl jos akių ligos—katarak
tos. Paaiškėjo, kad ji gal dar ilgokai negalės grįžti .prie 
savo pareigų .(kurias (įabar atlieka draugė Ieva Mizarie- 
nė). Po operacijos ahį vienos akies, kada nors bus ope
ruota ir antra. )

Labai labai draugės Lili jos pasigendame ir reiškiame 
jai nuoširdžiausią užuojautą. Dideliu ilgesiu lauksime 
jos sugrįžtant — vėl jaunatviškai žydromis akimis.

; f S. Vetchkis, sekretorius
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simboliais.
Panašiai ir dalinai gyve- Lapkričio 7 d.

Aš atėjau per audrą ir gaisrus, 
Todėl nepakenčiu jokių puvėsių. 
Aš būsiu dabarčiai labai žiaurus, 
Kartu labai teisingas būsiu jai.
Aš pripažįstu žemėje tik vieną tiesą— 
Mano Revoliuciją. (“Protestas”)

Poeto eilėraščių herojus yra tas dar
bininkas, kuris “padarė žemėje Revoliu
ciją”. Tačiau revoliucija su pirma per
gale nesibaigia. Ji ir nėra tam, “kad sau 
paimti viską, o tam, kad viską atiduotų 
žmogui,”, kuris viską savo rankom su
kuria. Tačiau praeities “puvėsiai” dar 
gyvi ir piktai kalba prieš revoliuciją. 
Poetas ją simbolizuoja:

Aš praeitis,
Pikčiausias tavo priešas,
Ne kartą tau apnuodijus dienas,
Ne kartą kėlus neviltį ir baimę, 
Pagirdžius abejonės tulžimi.

Praeitis veikia naujo gyvenimo staty
toją visais frontais. Ji ateina iš nusa
vintų klasių ir tų protų, kurie sėja abe
jonę. Ji veikia ir taip:

Tu atsimink:
Aš—neapsėtas laukas,
Aš—abejonė, melas ir klasta.

Kova su praeitimi yra kasdienybėje 
— ji atgyja darbe, žmogaus moraliniais

Juozo Macevičiaus “Prošvaistėse” po
etinė kūryba—yra tikroviška. Ji susi
jus su idėjiškumo ir partiškumo revo
liuciniais motyvais. Kitaip sakant, so
cialistinio realizmo metodu rašyta. Tik
rovė Macevičiaus poezijoje-—tai ne tikrų
jų daiktų ar vardų surašinėjimas. Me
no tikrove mes vadiname vaizdavimą 
gyvo žmogaus, jo gyvenimo, darbo ir 
idealų, už kuriuos jis kovoja. Tokia yra 
Macevičiaus poezija. Tame yra ir jos 
didelė visuomeninė esmė ir verte.

V. Bovinas

Svečias iš Lietuvos I
Pas laisvietę Marcelę 

Jakštienę trumpai viešėjo iš 
Vilniaus' atvykęs i Albertas 
Piešina. Jį čia savo auto
mobiliu atvežė jo jauna gi
minaitė Živilė Pauliukonytė 
iš Bostono apylinkės. Sve- 

Ičias atvežė nuo Ašmenskų 
sveikinimų ir dovanų.

Prie vaišių teko su sve
čiu kiek plačiau išsikalbė
ti. O jis turėjo daug ką pa
pasakoti. Jis atvyko pas 
savo tėvus į Worcesterj rug
sėjo 11 d. Lankėsi Bosto
ne, Philadel p h i j o j e, Wa
sh ing t on e, New Yorke. 
Grįžta namo į Vilnių lap
kričio 10 d. (Pirmą akrtą 
man teko su jūb susipažin
ti 1966 m. pas Ašmenskus 
Vilniuje.) ’’

Albertas Piešina gimęs 
1920 metais Mandžiurijoje. 
Tėvas pirma tarnavo caro 
kariuomenėje, vėliau gavo 
prie geležinkęįio darbą. Bu- 
vo parvykę Lietuvon, bet 
pąsirodė, kad Mandžiurijoje 
geriau, tai it'Vėl grįžo ten. 
1925 metais'galutinai nusi- 
sprendė grįžti Lietuvon. 
Lietuvon. Gyveno prie Ky
bartų, tai baigiantis karui 
tęvai pasitraukė Vokietijon 
ir iš ten atvyko Amerikon. 
.Albertas karo metu gyveno 
Kaune, vėliau Anykščiuose, 

i Jis iš Lietuvos nebėgo.
Išsimokęs statybos inži- 

Į nieriųmi, Albertas gavo at
sakingą darbą gelžbetoninė
je gamykloje Vilniuje. Da
bar eina direktoriaus par- 
gas. Žmona — mokytoja. 
Išaugino ir išmokslina sūnų 
Gintautą ir dukrą Virgini
ją

Apie Ameriką pasakė, kad 
jam atrodo gražus kraštas, 
tik reikia priprasti čia gy
venti. Jis sakė, kad ne vi
siems iš Lietuvos atvyku
sioms patinka triukšmingi ir 
nešvarūs miestai, pilni nuo
latinių neramumų.

Svečias pątenkintas, kad 
galėjo su savo tėveliais ir 
kitais giminėmis susieiti, 
Plas juos paviešėti. Sako,

Kaip tautiškumo žymės 
išsilaiko Amerikoje
Ar mums patinka, ar ne, 

bet tik tos tautų mažumos, 
kurios gyvena “ghettuo- 
se,” teišlaiko pilnas tautiš
kumo žymes Amerikoje. 
Kinai duoda labai gerą pa
vyzdį.

Išeidamas iš “kinų mies
to” (“ghetto”) New Yor

ke, priėjau prie Canal St., 
kuriame didelė važiuotė. 
Tik dėjau koją eiti skersai 
gatvę, raudona t r a f i k o 
šviesa blikstelėjo prieš ma
ne. Sustojau trims minu
tėms “poilsio.” Pasigirsta 
kiniečių kalba mano užnu
garyje. Kas tai mane be
veik stumia nuo šaligatvio. 
Atsigrįžau. Gi ilga eilė 
jaunų, gražių kiniečių juo
kauja, laukdami pereiti 
gatvę.

“Ar jūs ne Amerikoje gi
mę?,” klausiu pirmųjų 
dviejų, veidas veidu prieš 
mane.

Taip, aš gimęs du kvar
talai nuo čia ‘kinų mies
te’,” atisako vienas.

“Tai kodėl jūs kalbate 
kinietiškai, o ne angliškai, 
kaip kitų tautų čia gimę 
daro?,” klausiu jų.

Jie nusijuokė ir sako, kad 
mokykloje (High School) 
jie kalba angliškai. Bet 
kai jie pareina namo, kal
ba kinietiškai todėl, kad 
čia “ghette” visi kalba 
kinietiškai.

Klausiu, ar jiems patin
ka taip “ghette” gyventi. 
Jie sako, kad jiems taip pa
tinka; jie jaučiasi labai na
mie tarp savųjų. Tik nela
bai gerai esą, kad jų “ghet
te” namų modernizavimas 
einąs per lėtai.

Kryžkelėje Bayard St. ir 
Mott St. pati “kiniečių 
miesto” širdis New Yorke. 
Pašto vine jau ten trumpą 
laiką, apžvalgiau, pasiklau
siau atidžiai. Rodosi, kaip 
vienas, seni ir jauni, visi 
čia kalba kinietiškai. Ir jų 
gražiai ir švariai užlaiko
mos krautuvės, valgyklos, 
pažymėtos kinietiško rašto

nimas eidavo ir lietuvių ap
gyventoje Brooklyno sek
cijoje 30-40 metų atgal. Ta
da ten daugelis Amerikoje 
gimusių lietuvių kalbėjo 
lietuviškai. Bet ten senie
ji lietuviai jau išmirė. Jau
nieji lietuviai, čia gimę, iš
sikraustė iš savo “gretto” į 
kitas miesto dalis ir dingo 
lietuvvbęi amžinai. Dabar 
New Yorke vargiai kur be- 
g i r d ė s i lietuvišką kalbą 
gatvėje.

A. Gilman

Įvyks “Laisvės” Jubilieji
nis Koncertas. New Natio
nal Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. dieną. Prašome tą die
ną turėti mintyje.

Lapkričio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

naudai parengimas įvyks 
viršminėtą dieną, salėje 103 
Green St., Waterbury,Conn. 
Bus vėliau pranešta apie 
programą.

Mieste pasidairius
“N. Y. Times” gauna ne

maloniu žinių iš savo užsie
nių korespondentų. Jie pra
nešinėja, kad E u r o p o j e, 
Azijoje ir kai kur Afrikoje 
pramoninė gamyba žymiai 
pradeda sumažėti dėl suma
žėjimo eksporto į Jungtines 
Valstijas. O eksportas ma
žėja dėl JAV uždėtų muiti
niu taksu.

- m>

Tombs kalėjime pasikorė 
22 metų amžiaus Michael 
Carter, vienuoliktą kartą 
areštuotas. Tai dešimtoji 
saužudystė šiemet šiame ka
lėjime.

Puertorkiečių organizaci
jos buvo suru o š u s i o s de
monstraciją prie Jungtinių 
Tautų amerikinės misijos, 
reikąlaujant Puerto Rikui 
nepriklausomybės.

Harleme veikią raketie- 
riai yra papirkę visus Har
lemo policistus, pasakė po- 
licistas Phillips p o 1 i c i j o s 
suktybių tyrinėjimo komi
tete.

Taikos reikalais masinis 
susirinkimas šaukiamas 
salio 29 d., Diplomat Hotel, 
108 43rd St. Pradžia 7 v ak 
vakare.

•

Samuel Utin aplankė savo 
gimines Maskvoje. Jis pa
tyrė, kad mažai kas nori 
vykti į Izraelį. Tarybų Są
junga lengvai išleidžia tuos, 
kurie turi Izraelyje savo gi
mines. Taipgi išleižia dau
gelį senesnio amžiaus žmo
nių. ■: : t
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Viename Jamaicos taver- 
ne kas tai papylė ant baro 
penkių galionų gasolino, ku
ris užsidegęs viską sunaiki
no, dvi moteris sudegino, 12 
žmonių apdegino.

Rep.

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio 3, Laisvės 
salėje. Pradžia 6:30. vai. 
vakare. Būtų smagu, kad 
šis susirinkimas būtų skait
lingas. Pirmininkė H. Jes- 
kevičiūtė ir sekretorė Annie 
Yakštis grįžta iš atostogų, 
kurias praleido šiltame Ja
maikos krašte. Jos turės 
mums papasakoti savo 
įspūdžius.

Vice pirmininkas

Paskutinis pakvietimas
šį sekmadieni, spalio 31 

d., LDS pirmoji kuopa ren
gia nuotraukų - “slides" ro
dymą Laisves šule je, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke*

Pradžia 2 vai. po pi et u.V
Širdingai kviečiame new- 

yorkiečius atvykti. Iš pra
eities patyyrimo mes mano
me, kad pasitenkinimas bus 
užtikrintas. Nuotraukos - 
“lides” spalvotos, įdomios ir 
specialiai parinktos, kurios 
mūsų svečiams patiks.

Po nuotraukų programos, 
svečiai bus pavaišinti ska
nia kava ir skaniais pyra
gais — namie keptais.

Rengėjai

LDS 1 k p. susirinkimas
Įvykys lapkričio 2 dieną, 

2 valandą po pietų, Laisvės 
salėje, 103-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Visi nariai prašomi at
vykti.

Sekr. A. Gilman

f

Washingtonas.— Komu- 
nikaciojs departamentas už- 
gyrė kompanijų sutartį par
duoti Tarybų Sąjungai įvai
rios mašinerijos sunkveži
mių gamyklai už 380 mi
lijonų dolerių.

Detroitas. — Cadilac ga
myklos unijos lokalas nusi
tarė kovoti už 4 diehų sa
vaitę su 36 valandomis. To
kių būdu galima sumažin
ti nedarbą automobilių pra
monėje. • •

jau norisi namo grįžti ir į 
darbą įsijungti. Palinkėjo
me jam smagios kelionės į 
Vilnių.

X Gasiūnas *
Jackson, Miss. —Majoras 

Lindsay čia buvo atvykęs 
paremti neg r ą m a jo r ą 
Elvėrs, kuris; nakdidatuoja 
gubernatoriaus vietai.

Kairas. — Egipto karo 
ministras Sadatas informa
vo militarines jėgas būti pa- 

- siruošusias, nes karas su 
^Izraeliu gali tuoj prasidėti.

Laikas Užsakyti Gintarą ’ 
Kalėdų Dovanoms

Niekas neprimins Jus gražiau, kaip Lietuvos 
gintaro išdirbiniai: Niujorke vėl gauta Kretin
gos “DAILĖS” karoliai: “Danguolė”, “Neringa”, 
“Barbarisas”, “Eilinė” ir sagos “Trejetas”.
> ■ ■ ' . ■ ■

Teiraukitės: “Alsa”, POB 172, Great Neck, 
New York 11023.
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“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų gimines ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

-—Administracija
Rašykite: “Laisve” 

102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. 11417 j




