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Tikiu, kad tie, kurie sek
ės” 
au- 
bu-

į
madienį dalyvavo “Laisv 
dalininkų suvažiavime, j 
čiasi gerai. Suvažiavimas 
vo gyvas ir konstruktyvus.

Gavome patarimų, sum;' 
mų, pasiūlymų laikraščio
riniui pagerinti ir paįvairinti. 
Stengsimės jais pasinaudoti

Bet jau išaušo pavasž 
Ateis vasaros “liesieji” 
dieji) laikraščiui
Gerai iš anksto pagalvoti 
parengimus, piknikus, 
kas.

ny- 
tu-

ris.
kū- 

mėneiiai.
j.pie
išvy-

Paskiausioje savo kalboje 
prezidentas Johnsonas paža
dėjo nė žingsnio atgal resi- 
traukti Vietnamo klausima.

Nuostoliai ir aukos jam, ma
tyt, neapeina. Jis karą mums 
laimėsią^! O tai reiškia, <ad 
karas bus dar labiau plečia
mas.

Tuo tarpu prezidentas rei
kalauja ruoštis gerokai susi- 

*veržti diržus. Mokesčiai bus
pakelti. Mažiau reikės va gy- 

|ti, prasčiau rengtis, atsisa cyti 
visos eilės patarnavimų.

Dar vienas poezijos rinki
nys. Gavau iš Clearwater, 
Fla. Prisiuntė mieloji Adelė
Pakalniškienė. Jinai jį ir iš
leido. Tai jos mylimojo gyve
nimo draugo Prano Pakalniš
kio eilėraščiai. Rinkinys la
bai gražiai sutvarkytas ii' iš
leistas. Pavadintas “Grožio
svajonė.”

Rinkinio pradžioje įdėti ka
daise paties Prano pąrašyti
biografiniai bruožai ir Dr. A. 
Petrikos įvadėlis “In Memo-
riam.”

Kiek žinau, rinkinys iš cis
tas labai ribotu tiražu, pagal 
Adelės man laišką, “tik Pra
nulio draugams.”

Kai kurie į rinkinį sudėti 
•eilėraščiai tikrai gražios dai
nos. “Sveikos gyvos, sesės, 

ibroliai,” “Kuklus prašymas,”
“Keturi kapai,” “Pražydo 
kriaušelė,” “Konvejeris” ir kai 
kurie kiti nusipelno, atro
do, labai garbingos vietos lie
tuvių poetinėje literatūroje.

dėlė 
mū- 
usią

šį rinkinį išleisdama A 
pastatė savo Pranuliui ir 
sų draugui poetui puikia 
paminklą.

Dar norisi pažymėti, 1: 
drg. Pakalniškis rašė ne 
eilėraščius. Gal kada 
kas nors Lietuvoje, (kurią 
lionis taip begaliniai my 
surinks ir išleis mūsų mielojo 
draugo visą kūrybą, ir daug, 
daug didesniu tiražu, negi šis 
rinkinėlis.

a d 
tik 

nors 
ve

lėjo,

Na, tai jau turime nei; du 
smarkius demokratus, sie
kiančius kandidatūros į prezi
dento vietą. Abudu irieš 
Johnsoną ir jo politiką. Abu
du už baigimą Vietnamo ka-
ro.

Pamatysime, 
Garth y ar Kennedy — 
dys populiaresnis pirm 
rinkimuose. Mažiau 
pasekėjų suvažiavime t

(Tąsa 6-me pusi.)

kuris jų—Mc- 
■ pasiro- 

ys populiaresnis pirminiuose 
tu i intis 

urės

Robert F. Kennedy Kansas 
valstijos universitete

Tūkstančiai demonstracijoje 
Londone prieš JAV karo politiką

Majoras Lindsay kviečia jaunimą 
stoti prieš karą

Manhattan, Kansas.—Ko
vo 18 d. senatorius Kenne
dy išstojo prieš Johnsono 
“subankrutavusią” (taip jis 
pats sakė) Vietnam politi
ką. Jis kalbėjo aštriai prieš 
Johnsoną 14,500 Kansas 
valstijos universiteto stu
dentų audiencijai, kuri labai 
karštai sutiko jo kiekvieną 
pasisakymą griausmingais 
aplodismentais.

Prisimindamas savo bro
lį, buvusį prezidentą John 
F. Kennedy, jis pasakė, kad 
mūsų šalis randasi baisiam 
pavojuje kaip namie, taip 
ir užsienyje, ir su dideliu 
susijaudinimu šaukė: “Aš 
prašau jųsų pagalbos. Jeigu 
jūs man pagelbėsite, jeigu 
jūs man paduosite savo ran-

ką, aš su jumis dirbsiu ir 
mes bendromis jė 
statysime naują Ameriką”.

Vėliau tą pačią dieną 
Kennedy kalbėjo 
universiteto stud 
Lawrence mieste 
plaukė 20,000 jau 
jis ir vėl pakurtoj 
litiką Vietnamo k 
prašė visų pagalbos.

Kur tik Kennedy ėjo, di
džiausios minios jį sutiko 
griausmingomis ovacijomis.

gomis pa-

Kansas 
e n t a m s 

Ten šu
ninio, kur 
o savo po- 
lausime ir

Jacksonville, Fla. — De
vyni žmonės buvo lengvai 

pasažierinis 
akdamas iš 
įsikūlė su 
•auk i n y s

sužeisti, kai
traukinys, ;
New Yorko,
sunkvežimiu.
smarkiai apdaužytas.

s

Rockefelleris kandidatuosiąs
New Yorko gubernato-Q 

rius Nelson B. Rockefeller 
pasisakė kandidat u o s i ą s 
pirminiuose rinkimuose į 
prezidento vietą. Jis bus 
ant baloto Oregono valsti
joje gegužės 28 d.

Rockęfelleris smar k i 
pajuokė Nixoną už jo gyri- 
masi, kad turįs planą bai
gimui karo Vietname, bet 
niekam neduoda žinoti, 
koks tas planas, kalbėda
masis su savo artimiausiais 
Rockefelleris, plodamas per 
švarko kišenę, sakė: “Nixo- 
nas laiko taikos planą čia 
(kišenėje), o tuo tarpu šim-Į 
tai amerikiečių miršta 
Vietname”.

Tiesa, pats Rockefelleris 
irgi kol kas nėra pasisakęs 
atvirai Vietnamo reikale.

Streikuoja doką 
darbininkai

Kovo 18 d. išėjo į streiką 
New Yorko uosto darbi
ninkai, ir atrodo, kad strei
kas plėsis į kitus uostus nuo 
Portland, Maine, iki Nor
folk, Virginia.

Priežastis streiko, tai kad 
New Jersey valstijos- prie
plaukų komisija norinti re
krutuoti 750 naujų darbi
ninkų darbui prie New Jer
sey dokų.

Apie 13,000 New Yorko 
dokininkų nepasirodė dar
bui kovo 19 d., ir tai pali
ko 69 laivai be aptarnavimo.

16-metis jaunuolis 
susidegino

Syracuse, N. Y.—Ronald 
Brazee, 16 metų vidurinės 
mokyklos studentas, užsipy
lė ant savęs gazolino arti 
Rymo katalikų bažnyčios 
ir, pasiskolinęs iš praeivio 
degtuką, pats save užside
gė.

Jaunuolis buvo žinomas 
kaip griežtas Vietnamo ka
rui priešas. Nuvežtas į li
goninę kritiškoje padėtyje 
su 80% kūno apdegimu.

nesu tinka 
. klausimu

. skirtingų

63% protestantų 
su Johnsonu Viet

Tarp devynerit 
protestantų religijos sektų 
buvo pravesti; 
sužinoti, kaip jie 
namo klausime.

63% pasisakė 
su Johnsono poli 
atsiklausta 
ir pasirodė, kad 
kai daugiau už e: 
ja už galutiną pasitraukimą 
iš Vietnamo, už 
bombardavimo.

London. — Kovo 17 d. čia 
įvyko baisūs susikirtimai su 
policija, kai tūkstančiai de
monstrantų pradėjo maršą 
į JAV ambasadą protestui 
prieš karą Vietname.

Policija sunėrė rankas ir 
bandė tokiu būdu sulaikyti 
minią nuo prisia r t i n i m o 
prie JAV ambasados. Įnir
šusi minia mėtė į ambasa
dą miltus, dažus, dujų bom
bas, akmenis. Tai buvo 
viena iš smarkiausiai įtū
žusių demonstracijų prieš 
karą Vietname.

Mažiausia 50 žmonių nu
vežti į ligonines, jų tarpe 
apie 25 policistai. Dau
giau kaip 200 demonstran
tų areštuota.

Policistai ant arklių pra
dėjo jodinėti į minią, o de
monstrantai šaukė: “Ka
zokai! Kazokai,” turėda
mi mintyje caristinių lai
kų kazokus, kurie valdžios 
įsakytoje komandoje žudė 
žmones.

Šis įvykis buvo čiukuris; 
demonstracijos, sušauktos 
Trafalgar aikštėje, kur da
lyvavo daugiau kaip 10,000 
žmonių. Ten stiprios kal
bos buvo prieš JAV įsivė
limą į Vietnamą ir visą 
Aziją.

Demonstracija buvo su
šaukta Vietnamo Solidaru
mo Kampanijos, kuri gy
vuoja apie dvejus metus 
ir kurioje priklauso apie 
40 kairiųjų grupių organi
zacijų, įskaitant nemažai 
studentų.

Studentai suplaukė iš vi
sų Anglijos universitetų. 
Kalbėtojų tarpe buvo žymi 
aktorė Vanessa Redgrave. 
Ir ji skaitė savo laišką, ku
rį pasiuntė JAV ambasado
riui Bruce. Ji sakė, kad 
tėra tik vienas kelias į tai
ką, tai tuojautinis JAV 
pasitraukimas iš Vietnamo. 
Vėliau ji vadovavo maršuo- 
tojams į JAV ambasadą.

New York. — Majoras 
Lindsay, kalbėdamas 3,000 
Queens College studentų, 
ragino juos prisidėti prie 
“priešinimosi judėjimų” Re- 
publikonų partijose. Jis ma
nąs, kad gub. Rockefelleris 
vadovaus Republikonų par
tijai priešinimuisi Vietnamo 
karui.

Republikonas Lind s a y 
gyrė demokrato Eugene J. 
McCarthy vedamą kampa
niją prieš karą ir tuo pačiu 
sykiu stipriausiai atakavo 
prezidento Johnsono politi
ką Vietname.

Ovacijos majorui buvo 
griausmingos; per 25 minu
čių kalbą, jis buvo 24 kar
tus sulaikytas studentų ap

lodismentais. Tai buvo vie
nas iš įspūdingiausių priė
mimų jo politinėje karjero
je.

“Mes negalime praleisti 
daugiau kaip 24 bilijonus 
dolerių į metus ir tuo pačiu 
sykiu atstatyti mūsų mies
tus”, sakė Lindsay. “Vienin
telė išeitis, tai turime keis
ti politiką, kuri prives mus 
baigti šį neprašytą, nerei
kalingą, mus skaldantį ka
rą”.

Ikišiol Lindsay sakydavo, 
kad jis stoja už de-eskala- 
ciją, bet dabar jis labai 
tvirtai pasisakė, už sulaiky
mą bombardavimo Vietna
me, kad galėtume pradėti 
derybas karo paliauboms.

“Kapinynas” universiteto kieme

balsavimai 
stovi Viet-

nesutinką 
tika. ■ Buvo 

33,9p4 žmonių 
dvasinin- 

linius sto

sulaikymą

McCarthy remi; Kenedį, 
jeigu pats pralaimėtų
Washington, -f Sena t o- 

rius Eugene J. 
pasisakė, kad stbtų už se
natorių Robert F1. Kennedy 
Demokratų part 
dento nominacijc 
nalėje konvencijoje, kuri 
įvyks rugpiūčio mėnesį, jei
gu pamatytų, kad jis pats

McCarthy

i jos prezi- 
se nacio-

gu pamatytų, k; 
negali laimėti.

McCarthy pdsakė: “Aš 
turėčiau remti 
juk mūsų pozic 
dos didžiumoje k

Čiango adj

Kalifornijos Demokraty Tarybos

Kennedy, 
jos vieno- 
lausimų”.

Ciango adjutantas 
nuteistas 8 metams
Thomas Kee Ming Hsu, 

kuris sakydavosi savo ap
gautiesiems, ] 
Nacionalistinės 
mijos buvęs generolas ir 
Čiang Kaišeko patikėtinis, 
tapo nuteistas aštuoneriems 
metams kalėjime už naudo
jimą telegrafo 
šmugelystėms.

Jis, savininkas 
lo restaurano Ni 
gaudinėdavo s 
sakydamas, kad 
siąs jų pinigus 
bankoje labai derlingų kom
panijų Šeruose, 
buvo “stockbrokčris”, advo
katas, “akauntautas”, kom
pozitorius ir pieno išvežio- 
tojas.

I jis esąs 
inijos ar-

laidų savo

Marco Po- 
ujorke, ap
avo aukas, 

investuo- 
Formozos

Apgautieji

' .L ;
i Anaheim-, Gal. ;Čia; už
sibaigė ■ Kalifornijos Demo-i 
kratų ■ Tarybos konvencija 
su reikalavimu. amnestijos 
karo kritikams, kurie su
kišti kalėj imuos e už at
sisakymą kariauti Vietna
me.

Delegatai, jau tvirtai pa
sisakę už McCarthy prezi
dentinę kandidatūrą, reika
lavo nutraukimo draftavi- 
mo į kariuomenę, nebent 
Kongresas paskelbtų karą.

Konvencija, atstovaujan
ti 33,000 Tarybos narių, pri
ėmė eilę rezoliucijų užsienio 
ir naminės politikos reika
lais ir pasiūlymus platfor
mai Demokratų partijos su
važiavimui, kuris įvyks 
rugpiūčio mėnesį.

Taryba griežtai pakarto
jo savo nusistatymą prieš 
Vietnamo karą. Ji reikalau
ja tuoj autinės taikos, kuri 
turi prasidėti su sulaikymu

bombardavimo Šiaur. Viet
namo, o vėliau; eiti prie iš
traukimo Amerikos jėgų iš 
Pietų Vietnamo.

Konvencija užgyrė Sena
to užsienio reikalų komite
to viešą klausinėjimą sek
retoriaus Dean Rusk Viet
namo klausime.

Praga, Čekoslovakija. — 
Pulkininkas gen. Vladimir 
Janko, saugybos ministro 
deputatas, sakoma, nusišo
vė.

Jis paliko raščiuką, saky
mas, kad jis yra kaltas ma
joro gen. Jan Sejna pabė
gime.

Peterborough, Anglija.— 
Geležinkelio ug n i a k u r y s 
Aubrey Dolman, rūkyda
mas pypkę, buvo išliuosuo- 
tas iš po sudužusio trauki
nio 10 valandų po avarijos. 
Du inžinieriai buvo užmuš
ti. Dolmanui sulaužyta kai
rioji koja.

Birmingham, Ala.—- Bal
tųjų džiūrė priteisė $45,000 
negrui Wm. A. Maxwell ųž 
sužeidimą jąųi dalyvaujant 
demonstracijoje prieš super 
-marketą. Maxwell buvo pa
šautas.

Namas be $7 etiketes, 
leista jam sudegti

House Springs, Mo.—Sa
vanoriai gaisragesiai atvy
kę gesinti gaisro, sustoję 
žiūrėjo, kaip John Akerio 
namas sudegė iki žemės, 
nes Akeris nebuvo pirkęs 
$7 etiketės (tag) protekci
jai nuo ugnies.

Ugniagesių viršininkas J. 
R. Petry sakė, kad jų de
partamento įstatai tvirtai 
nusako: “nėra etiketės, ne
bus patarnavimo.”

Pribuvo trys trokai ir 10 
savanorių ugniagesių, bet 
jie leido $18,000 vertės na
mui sudegti. Sakoma, kad 
tai ne pirmas čia toks įvy
kis.

Madison, Wis. — Grupė 
protestuotojų prieš Vietna
mo karą sunstatė apie 400 
mažyčių baltų kryželių 
Wisconsin universiteto kie
me prie administracijos pa
stato. Kryžiai buvo susta
tyti panašiai kaip militari- 
niuose kapinynuose.

Iškdba parašyta: “Bas
com Memorial Cemetary, 
Class of 1968”.

Joseph Chandler iš Mary- 
lando, buvęs universiteto 
studentas, o dabar Madiso- 
ne Wisconsino Draftui 
Priešinimosi Unijos štabo na
rys, pasakė: “Mums atrodo, 
kad kiemas (campus) turi 
atrodyti kaip kapinynas,

Linkolno Brigados 
prašymas atmestas

Washington.— Aukščiau
siasis Teismas atmetė Ab
rahamo Linkolno Brigados 
veteranų prašymą pernag- 
rinėti Generalinio Prokuro
ro subversyvių sąrašą. Bri
gados advokatai ir trys na
riai sakė, kad sąrašas nau
dojamas tikslu šmeižti tam 
tikras organizacijas ir bau
ginti piliečius nuo naudoji
mosi pilnomis konstitucinė
mis teisėmis.

1947 metais Linkolno Bri
gada buvo paskelbta “ko
munistine” ir uždėta ant 
“subversyvio” listo.

Union City, Ind. — Čia 
farmeriai nušovė ir užkasė 
žemėje 59 kiaules, protes
tuodami, kad neapsimoka 
jas vežti į marke tą dėlei 
žemų kainų.

Pralaimėjusieji mokės 
teismo išlaidas

Washington.— Aukščiau
siasis Teismas nusprendė, 
kad savininkai, kurie dis
kriminuoja viešose apgy
vendinimo bei aptarnavimo 
įstaigose, turės užmokėti 
advokatų mokestis, jeigu 
negrai nuėję į teismą lai
mės.

Teismas pasakė, kad, tie, 
prieš kuriuos daroma dis
kriminacija, pasitarn a u j a 
“visuomenės labui”, eidami 
į teismą. Jeigu jiems reikė
tų užsimokėti teismo mo
kestis, mažai iš jų galėtų 
pasinaudoti šiomis teisėmis.

Roy Wilkins, direktorius 
National Assosiation 'for 
the Advancement of Colo
red People, sveikino šį Auk
ščiausiojo Teismo tarimą.

Yokosuka, Japonija.—Čia 
pribuvo JAV atominiai va
romas submarinas “Sword
fish” su pagedusiu perisko
pu. Nėra jokių informacijų, 
kaip tai atsitiko. “Sword
fish” įgula, susidedanti iš 
98, sako atvyko čia poilsiui.

nes tai vieta, kur daugelio 
aukštesnio kurso studentų 
ateitis veda”.

Jis sakė, kad paskiausios 
draftavimo pakaitos padaro 
didžiumą studentų tinka
mais draftui tuojau po bai
gimo mokslo.

Kryžiai pastatyti tojč 
vietoje, kur praėjusį spalio 
mėnesį įvyko triukšmingos 
prieškarinės demonstraci
jos.

Šiame universitete moko
si apie 33,000 studentų.

Pentagonas nustatė 
draftą gegužės mėn.
Washington. — Pentago

nas šaukia 44,000 vyrų 
draftui gegužės menesyje. 
Tai trečias paeiliui mėnuo 
kad daugiau kaip 40,000 
draftuojama. Balandžio mė
nesį buvo daugiausia pa
šaukta per mėnesį visoje 
Vietnamo karo eigoje, 48, 
000.

1967 metais buvo draftuo
jama abelnai į mėnesį tru
putį mažiau negu 20,000. 
Tik rugpiūčio mėnesį buvo 
paimta 29,000. Šiais metais 
draftas jau padvigubintas, 
o dar vis kalbama apie ėmi- 
didesnio skaičiaus.

“Ramparts” žurnalas 
finansinėje bėdoje

“Rampartas,” kontrover- 
syvus mėnesinis žurnalas, 
negali išsiųsti savo kovo 
numerio dėlei finansinių 
bėdų.

Sakoma, kad du stambūs 
“finansieriai” pasit raukė 
todėl, kad žurnalas stojo 
už arabus vidur-ryčių gin
čiuose ir stoja už negrų 
teises JAV.

Apie 130,000 atspausdin
tų kopijų guli, ir nežinia, 
kada jos bus išsiųstos.

Salem, Ore. — Kaliniai 
sukėlė riaušes Oregon vals
tijos pataisos namuose, pa
degė kelis namus, ir du tu
zinus sargų laikė savo tarpe 
kaip užstatą.
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REZOLIUCIJA
Priimta Lietuvių Spaudo 

dalininkų suvažiavime 
Ozone Pa

Mes, susirinkę dalininkai, išklausę Direktorių Ta
rybos, Administracijos ir Redakcijos pranešimus, daro
me sekamus tarimus ir išvadas:

1. Mes surandame, kad 

pasauliniais klausimais buyc 
ją užginame ir patariame j6 
tingai sveikiname mūsų la 
damą kovą prieš karą ir už pasaulinę taiką.

Šia proga nuoširdžiaus 
vės” bendradarbiams ir korespondentams tiek Lietuvoje, 
tiek čia Jungtinėse Valstijose už teikimą puikią laik
raščiui paramą savo raštais be jokio finansinio atlygi
nimo iš mūsų pusės. Jūsų visų tokį didelį pasiaukojimą 
mes aukščiausiai vertiname.

2. Atrodo, kad mūsų la 
nė padėtis sustovi vidutinia 
iš Administracijos pranešimo girdėti, kad vajus buvo 
pravestas labai gerai ir davė 
tūkstančių dolerių fondo si 
raščio išlaikymui yra tikn,

Mes širdingiausiai dėkojame mūsų vajininkams ir 
tiems laisviečiams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu da
lyvavo pasiekime gražių rezultatų. Atliktas tikrai di
delis darbas.

Taip pat nuoširdžiausi 
jams ir rėmėjams. Dėkojami; Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopoms, moterų klubams ir visoms kitoms orga
nizacijoms už aukas ir talką. Ypač be LLD kuopų 
ir narių pastangų ir talko 
dos išlaikymas būtų negalimas.

3. Amerikos ir viso p 
susirūpinimu ir pasibaisėji nu stebi į mūsų vyriausy
bės su prezidentu Johnsonu • 
teisinamo Vietnam karo plėtimą ir žiaurinimą. Mes 
prisidedame prie tų ameri 
garsiau protestuoja prieš 
būtų nutrauktas, kad iš Vid 
rikiečių ir kitų jėgos būtų mojau ištrauktos, ir kad bū
tų palikta patiems vietnan 
kimą tvarkyti taip, kaip jie 
šiai patinka.

4. Šie metai yra prezidentinių rinkimų metai. Vy
riausias prieš Amerikos žm 
Washingtone vyriausybės, 
šaulį su savo imperialistir 
sios krizės.
Carthy ir Robert Kennedy, 
sybę ir jos politiką ir 
į prezidentus. Tikimės, kad, jeigu kuris iš jų bus 
išrinktas, visus savo pažai 
me kai kuriose valstijoje besigrupuojančias prieš
karines jėgas formoje 
(Peace and (Freedom Party). Raginame mūsų skaityto
jus, kur bus galima ir reikalinga, pagelbėti uždėti nau
jos pažangios partijos kandidatus ant rinkimų baloto, 

itenkinimu ir užgyrimu mes 
luose stiprėjantį judėjimą už 

. Mes

s ir “Laisves” bendrovių 
1968 metų kovo 17 d.,

“Laisvės” iki šiol vesta po
litinė linija visais pagrindiiiiais tiek amerikiniais, tiek 
pasauliniais klausimais buvjo pilnutinai teisinga. Mes 

ir ateityje. Ypa- 
nenuilstančiai ve-

ai dėkojame visiems “Lais-

isų tokį didelį pasiaukojimą

ikraščio šiuo laiku medžiagi- 
gerai. Ypač mums džiugu

gražių rezultatų. Dešimties 
kėlimas dar su kaupu laik- 
i didelis laimėjimas.

i dėkojame visiems aukoto-

s mūsų pažangiosios spau-

asaulio liaudis su giliausiu

priešakyje nelegalaus, nepa-

kiečių, kurie vis garsiau ir 
karą ir reikalauja, kad jis 
tnamo visos ginkluotos ame-

tiečiams savo reikalus ir 1L 
išmano ir kaip jiems geriau-

ones klausimas — pakeitimas 
kuri mūsų šalį ir visą pa- 
e politika privedė prie bai- 

Mes sveikinąme senatorius Eugene Mc- 
kurie pasisakė prieš vyriau- 
iškėlė savo kandidatūras

dus išpildys. Mes sveikina-

aikos ir Laisvės Partijos

5. Su didžiausiu pas 
žiūrime į Amerikos lietuviuose stiprejantj judėjr 
kultūrinį bendradarbiavimą su Tarybų Lietuva, 
džiaugiamės, kad visos lietuvių tautos atplaišų, visokių 
“veiksnių” ir “vaduotojų” pastangos tai tendencijai už
kirsti kelią eina vėjais. 
“Laisvė” nenuilstančiai pi 
plėtimo idėją.

Ryšium su tuo, mes 
džiuojamės kasmet daron 
gyvenimo ir darbo srityse 
laiko apsilankančius pas n 
kiame jų kuo daugiausia.

6. Mes sveikiname p 
jos raportą apie Amerikc 
su skurdu, į kurį yra suplokšta beveik trečdalis Ame
rikos žmonių. Mes reika 
tuojau imtųsi žygių komisijos patarimams pravesti gy- 
venime, tuoj nutraukiant 
mus 30 bilijonų dolerių 
nius žmonių reikalus — į

Mes didžiuojamės, kad mūsų 
loselėja to bendradarbiavimo

begaliniai džiaugiamės ir di- 
u dideliu Lietuvoje progresu 
. Mes sveikiname laikas nuo 
us svečius iš Lietuvos, ir lau-

rezidento paskirtosios komisi
ja rasinius santykius ir kovą

aujame, kad mūsų vyriausybė

Vietnamo karą ir jam sužeria- 
per metus nukreipti į nami- 
pąnaikinimą getų ir lūšnynų

miestuose, į aprūpinimą darbais bedarbiu, ypač jaunimo, 
į pastatymą daugiau ligoninių ir mokyklų ir t, t. -

7. Mes kviečiame visus laisviečius dar kiečiau su
glausti savo gretas apie “ 
jai toliau stiprėti ir skleisti pažangias darbininkiškas 
idėjas tarp Amerikos lietuvių. Su pasididžiavimu mes 
žiūrime į praeitį ir jau j 
dėsniu ryžtu stengsimės, 
nesusi]pnėtų, o dar susti j retų, Kad tai įvyktų, tai mes 
raginame ir šių metų (1968 metų) rudenį paskelbti 
“Laisvės” vajų su tuo pačiu tikslu, kad būtų aukomis ir

Laisvę” ir visais būdais padėti

išvarytą plačią vagą ir dar di- 
kad mūsų gražios pastangos 

retų, Kad tai įvyktų, tai mes 
(1968 metų) rudenį paskelbti

“Laisvės” Redakcijos ataskaitinis 
pranešimas dalininkŲ suvažiavi

mui 1968 meili kovo 17 dieną
Draugės ir Draugai,

Per daugelį, daugelį metų dalininkų suvažiavimuose 
Redakcijos pranešimus darydavo drg. Rojus Mizara. 
Šiandien man prisieina tai padaryti. Ir darau labai sun
kia širdimi.

Kaip žinote, pernai rugsėjo 23 dieną negailestinga 
mirtis pasišvaistė mūsų gretose ir iš gyvųjų tarpo iš
plėšė draugą Mizarą. Neapsakoma skriauda mums vi
siems, mūsų laikraščiui, visam mūšų pažangiajam ju
dėjimui. Netekome daugiau negu redaktoriaus, talen
tingo žurnalisto ir įžymaus rašytojo. Su jo mirtimi ne^ 
tekome taip pat ilgamečio, atsidąvusio veikėjo ir kovoto
jo už darbo liaudies reikalus.

Bet mes žinome, kad gyvenimas ir mūsų kovos turi 
nenutrūkti, netekus net ir brangiausio žmogaus. Pa
lydėdami mūsų draugą į amžinąjį atsilsį, mes pasiža
dėjome su didžiausiu ryžtu tęsti kovą už tas idėjas, 
kurioms jis pašventė visą savo gyvenimą, nesigailėti 
jokių pastangų, kad dėl jo pasitraukimo, iš gyvųjų gre
tų mūsų “Laisvė” ir visas judėjimas ko mažiausiai nu
kentėtų. Pasižadėjome stengtis suglaustomis jėgomis 
užpildyti tą spragą, kurią mūsų gretose padarė jo staigi 
mirtis. V :

Kaip ir kiek mums tą pažadą pavyko išpildyti, dar 
gal per anksti pasakyti. Tik noriu pabrėžti, kad dirbame 
ir stengiamės. “Laisvė” tebeišeina. Judėjimas tebe- 
juda. Žinau, kad kaip tik to troško Rojus, ir trokštame 
mes visi, kurie pačias geriausias savo gyvenimo dienas 
esame paaukoję pažangiajam judėjimui. Tame to mūsų 
judėjimo didybė ir yra, kad jis nepriklauso vienam ku
riam žmogui, nesiremia tik vienu kuriuo asmeniu-vei- 
kėju, bet mūsų šauniuoju kolektyvu.

Kalbant apie draugo Rojaus mirtį, negalima nepa
minėti, kad praėjusieji metai mums buvo tikrai ne
gailestingi. Sunku ir besuskąityti, kiek daug puikių lais- 
viečių per juos mirtis išplėšė iš mūsų gretų. O kas, 
žinoma, liūdniausia ir baisiausia, tai kad tuo požiūriu 
ir šie metai vargiai bus mums mįelaširdingesni, nes ant 
kiekWeno mūsų pečių metų našta dar labiau pasunkės. 
Bet tai nereiškia, kad mes, prisimindami drauges ir 
draugus, kurių netekome, tik apie mirtį šiame suva
žiavime ir tegalvotumėme. Priešingai, mes turime ryž
tis dar dideliems darbams.

Tokioje dvasioje yra jums teikiamas ir šis pra
nešimas. ■ ■ 1 • ■ ’' ■

Amerikos jaunime, taipgi šalies Kongrese bei Demokra
tų partijoje, kuriai vadovauja prezidentas Johnsonas. 
Reikia pasakyti, kad visoje Amerikos istorijoje nėra 
buvę tokio nepopuliaraus karo. Taigi, mes nesame vie
ni. Pažangiečiai nėra vieni.

Mes neturime ką slėpti
“Laisvė” neslėpė savo nusistatymo, ir nežada slėpti. 

Jos vedamuosiuose, jos straipsniuose, jos koresponden
cijose ryškiausiai atsispindi tvirtas prieškarinis nusi
statymas. Dar daugiau: mes norime ir reikalaujame, 
kad Vietnamo karas būtų nutrauktas, kad Amerikos 
ir kitų kraštų karinės jėgos tuoj iš Pietrytinės Azijos 
išsikraustytų ir paliktų jos žmonėms tvarkyti savo rei
kalus be kišimosi iš lauko pusės.

Džiugu, kad už karo baigimą jau pasisako vis dau
giau ir komercinės spaudos. Kai kurie net patys stam
biausi dienraščiai pakeitė savo nusistatymą ir pradėjo 
reikalauti, kad mūsų vyriausybė sulaikytų agresiją ir 
atsteigtų taiką šiame pasaulio kampe.

Reikia storiausiai pabrėžti, kad Vietname taikos at- 
steigimas yra išimtinai amerikiečių rankose, o tai reiš
kia mūsų vyriausybės su prezidentu Johnsonu priešaky
je rankose. Kol kas ji dar nėra nusilenkus Amerikos ir 
viso pasaulio žmonių opinijai karą l^ivti. Todėl ir mū
sų kova prieš karą ir už taikos atsteigimą turi tęstis 
toliau, ir tęsis.

šis karas

sukilimai

Su “Laisvės” medžiagine padėtimi jųšsupažindino 
Administracijos (draugų Buknio ir Kavaliauskaitės) į 
pranešimai. Redakcijos pranešimas šie j aši tiktai su jos. 
dvasine padėtimi.

■ Mūsų laikraščio turinys jums puikiai žinomas. La
bai norėsime išgirsti jūsų nuoomonę., Pageidaujame 
draugiškos, konstruktyviškos kritikos.

Čia vieta ne tik nurodyti jūsų nuomone esamus laik
raščio turinyje trūkumus, bet taip pat nepašykštėti nu
rodymų ir pasiūlymų, kaip juos reikėtų pašalinti ir tu
rinį pagerinti. Gerinimui gi ribų nėra.

Užtikrinu, kad Redakcija į jūsų pastabas atkreips 
rimčiausio dėmesio.

Kaip visada pirmiau, taip ir per šį ataskaitinį lai
kotarpį, prabėgusį nuo pereito suvažiavimo, iš Redakci
jos pusės buvo dedamos visos pastangos mūsų laikraš
tyje atspindėti nūdienį gyvenimą tiek mūsų Jungtinėse 
Valstijose, tiek visame pasaulyje, O, kaip žinia, tas gy
venimas buvo be galo sudėtingas ir audringas.

Karas ir kova už taiką.
Pirmoje vietoje visų mūsų ir visos žmonijos min

tyje stovėjo, kaip ir tebestovi, barbariškasis Vietnamo 
karas, Amerikos imperialistinė agresija prieš Vietnamo 
liaudį. Kiek daug aukų iš abiejų pusių,jau paklota, o 
karui galo dar nesimato! Priešingai, atvirai kalbama 
apie pasiuntimą dar poros šimtų tūkstančių kareivių į 
Pietinį Vietnamą ir pavartojimą taktikinių atominių 
ginklų atvedimui Hanojaus prie “derybų stalo.” O pra
dėjimas švaistytis atominėmis bombomis tikrai baigtųsi 
visuotiniu pasauliniu karu. . ' ’

Čia neįmanoma gilintis į visas šio agresyvaus karo 
fa^es, Neigi yra reikalo, Jūs visi žinote, kur link Viet
namo karas vystosi.

Mes šiam neteisingam karui priešingi, kaip ir prie
šingi yra milijonai, ir milijonai kitų amerikiečių. Džiu
gu, kad karo priešų skaičius nebesulaikomai auga vi
suose gyventojų sluoksniuose, net ir dvasininkijos, ypač

Nelaimė ir mums
Klaida būtų manyti, kad šis karas yra tik Vietna

mo žmonėms baisiausia nelaimė. Jau nekalbant apie 
milžiniškus mums nuostolius užmuštais ir sužeistais 

jaunais vyrais, kurių broliai, seserys, žmonos, tėvai, mo
tinos bei mylimosios pergyvena giliausią širdies skaus
mą, — mes jau esame pakėlę baisius ekonominius, socia
linius ir kultūrinius nuostolius. Visi žinome, kaip šis 
karas paleido vėjais Visus tos pačios vyriausybės aukš
tai sudėtus pažadus susidoroti su skurdu, kuriame skęs
ta apie trečdalį Amerikos žmonių.

Stoka mokyklų, stoka mokytojų, stoka 
Nėra lėšų. Viską praryja Vietnamo karas.

Ir nieko ta prasme nebus padaryta, kol 
nebus nutrauktas.

Pereitų metų didmiesčių getuose žmonių
prieš nebepakeliamą skurdą ir beteisiškumą supurtė vi
są Amriką ir daugeliui amerikiečių atidarė akis, jog ne
begalima su juodaisiais žmonėmis elgtis senoviškai.

Svarbu, kad Newarke ir Detroite pravestos prieš 
juos skerdynės jų neišgąsdino, o dar daugiau išjudino 
j kovą už savo teises, už žmonišką gyvenimą.

Prezidento Johnsono paskirtosios komisijos pripa
žinimas, kad didžiausias tų riaušių kaltininkas yra bal
tųjų rasizmas, yra labai reikšmingas pripažinimas.

Žinoma, šiame pranešime neįmanoma įsigilinti į vi
sas be galo svarbių rasinių santykių ir juodųjų žmonių 

I gyvenimo bei kovų problemas. Tik tenka tiek pasakyti, 
kad “Laisvė” rėmė ir rems juodųjų žmonių pastangas 
laimėti visas lygias teises visose gyvenimo ir darbo 
srityse.

Spalio Revoliucijos 50-metis
Kitas labai svarbus pereitais metais įvykis—tai di

džiosios Spalio Revoliucijos 50-metis. Aišku, kad jis bu
vo ko plačiausiai atžymėtas visoje Tarybų Sąjungoje ir 
Tarybų Lietuvoje. Ir visame pasaulyje ši istorinė su
kaktis nebuvo pamiršta, arba ignoruojama. Čia Ame
rikoje net komercinė spauda — laikraščiai ir žurnalai— 
labai daug (tiesa, savotiškai) rašė apie sukaktį. Mes 
“Laisvėje” irgi stengėmės ko geriausiai, pagal mūsų iš
galę, ją atžymėti. Gaila, kad mes, pažangiečiai, dėl mū
sų senosios kartos gretų išretėjimo, nebepajėgėme kiek 
plačiau ją paminėti masiniais mitingais lietuvių kolo
nijose.

Šiandieninė 
Japonija

Keturiose japonų salose 
šiuo metu gyvena daugiau^ 
kaip 100 milijonų japonų. 
Dirbamų žemių čia tėra tik 
19 proc. Gyvenamieji na
mai užima 0.2% bendro plo
to. Per metus Japoniją 
aplanko 24 taifūnai ir dau
giau kaip 1,000 žemės dre
bėjimų.

Šimtas milijonų japonų 
stato didžiausius pasaulyje 
laivus ir gamina mažiau
sius tranzistorinius imtuvus. 
Per metus Japonijoje paga
minama' 2,300,000 automobi
lių, 4,240,000 siuvimo maši
nų, 22,000,000 laikrodžių, 
4,150,000 fotoaparatų ir ki
no kamerų, išlydoma 51,- 
000,000 tonų plieno.

Japonijoje yra 11 milijonų 
telefonų bei tankiausias pa-, 
šaulyje geležinkelių tinklas/ 
Naująja greitąja geležinkelį 
lio linija Tokijas-Osaka jau 
perveža 100 milijonų žmo
nių.

Raštinėse ir fabrikuose 
dirba 45,000 elektroninių. 
skaičiavimo mašinų.

Japonijoje yra 13 milijo
nų privačių ir 24,000 viešų 
pirčių. Azartiniams žaidi
mams skirta 10,000 salių, ’ 
kavinių yra 77,000, paplūdi
mių — 570.

Kasmet 19 milijonų tele
vizorių savininkų gali pa
matyti 386 inscenizacijas. * 
Japonija turi 87 dailės mu
ziejus ir 190 paveikslų gale
rijų. Milošo Veneros pa
sižiūrėti buvo atėję 1,370,- 
000 japonų.

Dirbančiųjų muzikos my
lėtojų sąjunga savo eilėse 
buria 600,000 narių, demo
kratinė muzikos mėgėju 
draugija — 500,000,. o mu
zikos '^mėgėjų draugija — 
300,000. J

Šiemet Japoniją aplankė 
27 dirigentai, 28 pianistai ir 
19 džiazo orkestrų. Pati Ja
ponija kasmet pagamina 
170,000 pianinų.

Dienraščių tiražas — 31 
milijonas egz. Moterims 
leidžiama 79 žurnalai ir 40 
savaitraščių. Knygoms pirk
ti japonai kasmet išleidžia 
28,700,000,000 jenų. Aštuo
nis šimtus aukštųjų mo
kyklų lanko 5 milijonai stu
dentų.

f

pelnu nuo parengimų laikraščio tolimesniam išlaiky
mui sukeltas dešimties tūkstančių dolerių fondas.

8. Mes širdingai dėkojame mūsų, bendrovių direkto
riams, Administracijai, Redakcijai ir spaustuvės darbi
ninkams už tokį atsidavusį rūpinimąsi. laikraščio rei
kalais. Linkime įeros sveikatos ir ištvermės savo ne
lengvuose darbuose,

9. Gilausiai apgailestaujame, kad mūsų tarpe nebė
ra draugo Rojaus Mizaros ir visos eilės kitų šaunių lais- 
viečių, kupriuos mirtis išplėšė iš mūsų tarpo praėjusį lai
kotarpį nuo 1967 metų suvažiavimo, Prieš visus nu
lenkiame galvą ir reiškiame giliausią užuojautą jų 
timiesiems.

Gražiausias pasirodymas
Ryšium su tuo, negalima praeiti neatkreipus dė

mesio į Montrealyje, Kanadoje, pereitą vasarą įvykusią 
pasaulinę parodą “Expo-67” ir joje šauniausią pasirody
mą Tarybų Sąjungos ir Tarybų Lietuvos su savo eks
ponatais, o ypač su savo meninėmis programomis. Pa
rodoje suruošta Lietuvių Diena ir iš Lietuvos atvyku
sių menininkų (Lietuvos Ansamblio, Nemuno Ansamb
lio, styginio kvarteto, solistų) pasirodymas buvo gra
žiausias įvykis, visuose palikęs giliausią įspūdį. “Lais
vė” gali didžiuotis, kad ji nemažai prisidėjo© prie šios 
parodos ir Lietuvos menininkų pasirodymo išpopuliari
nimo tarp Jungtinių, Valstijų ir Kanados lietuvių.

Taip pat būtinai reikia storai pabrėžti Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjoje Leokadijos Diržinskai- 
tės, Tarybų Lietuvos Ministrų Tarybos Pirmininko pa
vaduotojos ir Tarybų Lietuvos Užsienio reikalų minist
rės tarybinės delegacijos sąstate pasirodymą ir veiklą. 
Jums jau žinoma, kokį baisų ermyderį lietuvių tautos at
plaišos ir visokio plauko lietuviškieji reakcininkai su
kėlė dėl jos dalyvavimo Asamblėjos darbuose.

Bet visos jų pastangos ją diskredituoti ir jos veiklą 
Asamblėjoje sumenkinti nuėjo vėjais. Tai labai džiugu.

Jų žioplos, kvailos, piktos postangos Diržinskaitę 
diskredituoti ir ją nutituluoti tik dar labiau išgarsino 
Tarybų Lietuvą ir jos didžiulius laimėjimus visose gy
venimo srityse. Aš manau, kad priešai ir patys dabar 
tą mato, bet, žinoma, nedrįsta prisipažinti.

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

Kepenys išjungiamos
Lodzės medicinos akade

mijos III chirurginės kli
nikos darbuotojai paruošė 
naują metodą kepenims gy
dyti: kepenys laikinai iš-> 
jungiamos iš organizmo’* 
ir į ligonio kraujo apytaka 
įjungiamos kito žmogau? 
arba gyvūno kepenys. Ope
racijos metu pažeistos ke
penys įdedamos į specialų 
aparatą, kuriame jų gyva
vimui sudarytos būtinos są
lygos.

Jau padaryta daugiau 
kaip 50 sėkmingų eksperi
mentų su šunimis, kiaulė
mis ir veršiukais.

Dabar Varšuvos inžinie
riai, Centrinio medicininių 
įrengimų konstravimo biu
ro bendradarbiai, konstruo
ja aparatą, kuris padės lai
kinai iš žmogaus organizmo’ 
įjungti ligotas kepenis. 
Aparatas greitu laiku bus 
oaruoštas bandymams.

Lenkų tyrinėtojų bandy
mai tiesia kelią kepenų per
sodinimui.

ar-

Rezoliucijų komisija:
Elzbieta Repšienė 
Jokūbas Jaskevičius 
Ieva Miziaitiene

American Civil Liberties 
Unija (ACLU) pareiškė, 
kad ji kovos prieš mirties 
bausmę, nežiūrint už kokį 
prasikaltimą ji būtų skiria-

ma.
New Yorko valstijos sei

melyje yra keli biliai, ku
riais siekiama tūlus prasi
kaltėlius bausti mirtimi.

Miami, Fla. — Kovo 12 ck 
čia įvyko eksplozija prie: 
Čilės konsulato. Sakoma, 
kad nuostoliai nedideli 
niekas nebuvo užgautas.
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‘Laisvės’ Redakcijos raportas
(Tąsa

Apie ko 
r Per šiuos atskaitin 
Sąjungos ir Kinijos ne 
parodė ir šiomis dien 
Budapešte pasaulio komunistų ir darbininkų partijų pa
sitarimas. Tiesa, jame 
atstovai, bet atsisakė d 
Vietnamas, Šiaurės Ko

Kaip žinia, pasitarimas nutarė š. m. rudenį sušauk
ti Maskvoje pasaulinį 
kongresą. Galimas dai 
rimtai pagalvos, pake 
kongrese dalyvaus. T 
munistai atsisakytų sa

Toks socialistiniaipe-komunistiniame pasaulyje pa
sidalijimas, aišku, “ 
reakcijai.

iš 2-ro puslapio)^
muriistinį pasaulį
ius metus santykiai tarp Tarybų 
įasitaisė, dar gal paaštrėjo. Tai 

įsmis įvykęs Vengrijos sostinėje

; dalyvavo, rodos, apie 60 partijų 
alyvauti Kinija, Albanija, Šiaurės 
irėja ir Kuba.

komunistų ir darbininkų partijų 
<tas, kad kai kurios iš šių partijų 
s savo nusistatymą ir Maskvos 
ačiau neatrodo, kad Kinijos ko
vo klaidingos pozicijos.

ražiai” pasitarnauja pasaulinei

Prezidentinių rinkimų metai

mybę ir karščiausią paramą visuose jo 
no karą dar labiau išplėsti. Jie sveikina 
eskalaciją, kiekvieną pasiuntimą į Viet- 
erikos armijos būrių. Todėl, suprantama,' 
na ir plūsta tokius žmones kaip Mc-

Johnsonui ištiki 
žygiuose Vietna 
kiekvieną karo 
namą naujų Am 
jų spauda niek 
Carthy ir Kennedį; jų spuda kaip beišmano šmeižia mi 
lijonus amerikielijonus amerikiečių, kurie reikalauja karą nutraukti ir 
jam skiriamas lėšas nukreipti į kovą čia, prieš skurdą ir 
nedateklius, kuriuos kenčia ne tik juodieji žmonės, bet 
milijonai ir baltųjų, žodžiu, lietuviškieji reakcininkai su 
giliausia baime žiūri į beaugančią opoziciją karui irgiliausia baime 
Johnsonui.

O tie jų, kr 
tiesiog dievina 
ganą. Jiems jai yra pasidarę beveik komunistais tokie 
žmonės kaip R

rie yra susirišę su Republikonų partija, 
Richardą Nixoną ir gubernatorių Rea-

ockefelleris ir Lindsay.
I)ar kai kurie, kiti reikalai

i ir užtenka. Žodis kitas apie kitus rei-

R. ŠARMAITIS

Jonas Vildžiūnas -- Vilniaus 
miesto pirmininkas

Bet vėl grįškime orie šios šalies didžiųjų reikalų. 
Šiemet, kaip žinia, įvyks prezidento rinkimai.
minė kampanija jau karščiausiai verda-kunkuliuoja. Ir 

Jeia svarbiausias ir vyi
karas, t
ir visa aukštoji Demo 
peracijoje. Prieš keli; 
mokratų kandidatu į 
Johnsonąs. Juk, rodo 
torijoje atsitikimo, ks 
tijos nominuotas, jeigu 
terminui. Bet po pi 
valstijoje, kuriuose, v 
gene McCarthy gavo beveik pusę balsų, galima smarkiai 
suabejoti. “Dump Johnson” judėjimas Demokratų par
tijoje pasiekė didžiausias proporcijas.

Šį pranešimą ruošiant dar nebuvo aišku, ką da
rys senatorius Robert Kennedy. Pastaraisiais laikais jis 
vis atviriau pradėjo p 
Vietnamo karą, prieš jo 
vidinę politiką, kaip, pav., prieš porą dienų jo atviras 
prezidento pasmerkimą 
skirtos komisijos rape 
didmiesčiuose.
Žada už dienos kitos 
kad sen. Robert Kenr 
kandidatūrą. Jei taif 
Kennedy suvienytų sax 
konvencijoje jie sudaryi 
šono nominavimą antra 
|Vakar sen. Kennedy p

Beveik aišku, kad 
bus Richard Nixonas. 
rius Rockefelleris, bet ar jis to sieks, kol kas neaišku.

Tarp Johnsono ir Nixono pasirinkimo nebūtų. Abu
du už Vietnamo karo tęsimą ir plėtimą.

M

Rinkl

iausias klausimas yra Vietnamo

Prezidentas Johnsonąs, jo vadovaujama vyriausybė 
tratų partijos vadovybė yra des- 

r vis atrodė, kad de- 
________  bus tas pats Lyndon 

s, nėra buvę tokio šios šalies is- 
d prezidentas nebūtų savo par- 
jis nori būti nominuotas, antram 
•minių rinkimų New Hampshire 
iską sudėjus į daiktą, sen. Eu-

as dienas dar 
prezidentus 1

sisakyti prieš Johnsoną, prieš jo 
užsieninę politiką, ir net prieš jo

s, kad jis neparėmė jo paties pa- 
rto apie kovą su skurdu mūsų 

Jis sakosi dar tebesvarstąs, ką daryti.
viešai pasisakyti. Bet atrodo, 
ėdy pasiūlys demokratams savo 

atsitikti) ir jeigu McCarthy ir 
o jėgas, tai Demokratų partijos 
tų delegatų daugumą prieš John- 
m, terminui. Taip ir gali įvykti! 
areiškė, kad jis kandidatuoja.)
Republikonų partijos kandidatu 

Gal jį galėtų nugalėti gubernato-

įsų pozicija

Tiek apie t 
kalus.

“Laisvės” redakcija labai didžiuojasi gražiais, bro
liškais santykiais su Tarybų Lietuva ir jos žmonėmis. 
Mes turime daug puikių Lietuvoje bendradarbių. Jūs jų 
raštus matote ir 
suminėti nėra 
dėkingi. Tikime, 
tyje-

Nereikia nė kalbėti arba jums aiškinti, kaip mūsų 
“Laisvė” nuošir: 
Tarybų Lietuve 
šiuo požiūriu buvo gana geri.

Iš kitos pusės, mes labai apgailestaujame, kad dėl 
didelio pablogėjimo santykių tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjur 
tuvoje pasidarė 
nius, Lietuvos si 
sulaikys nemažai laisviečių, jau pakėlusių sparnus skris
ti ir paviešėti savo gimtajame krašte. Turime pasakyti, 
kad kol tęsis V 
negalima tikėtis

“Laisvė” sa

• skaitote “Laisvės” skiltyse. Visus juos 
reikalo. Mes jiems esame labai, labai 

kad jie mums nuoširdžiai padės ir atei-

ižiausiai pasveikina kiekvieną svečią iš 
s. O jų pasitaiko. Praėjusieji metai

gos amerikiečių lietuvių lankymasis Lie- 
gana apribotas, atdaras tik vienas Vil- 

ostinė, dėl turistų. Tai, žinoma, šiemet

Kaip mes orientuoljamės?
. Mes, žinoma, laikomės to paties nusistatymo, ku

rio laikosi0 visi Amerikos pažangiečiai. Pažangiečiai gi, 
kurių gretose randam* ir komunistus, sveikina sena
torių McCarthy, senatorių Kennedy ir visus, kurie jau 
viešai išstojo prieš Vietnamo karą ir vyriausybės1 už
sieninę politiką ir stengiasi Johnsonui užstoti kelią į ant
rą terminą. Jie linki

Bet ar jais (McC 
tinai pasitikėti? Juk n^s nepamiršome, kad prieš ket
verius metus ir Johnscųas gražiai kalbėjo prieš karą ir 
sudėjo daug didelių pažadų. Bet mes žinome, kaip, lai
mėjęs rinkimus, jis pasielgė—išsižadėjo visų savo paža
dų ir įtraukė kraštą į vieną barbariškiausių karų visoje 
Žmonijos istorijoje. Taigi, ir dabar, Johnsono oponen
tus sveikindami, mes 
realistiškai. Jie savo 
liaudies masės juos privers vykdyti.

Negalima pamiršt , kad Demokratų partija yra ka
pitalistinė partija.

Taikos Ir Laisvės partija
Štai kaip reikia suprasti pažangiečių stengimąsi 

eiti savo nepriklausomu keliu. Kaip žinia, visiškai rim
tai galvojama, kad rin 
didatus. Kai kur jau
Laisvės Partija (“Peace and Freedom Party”). Jau be
veik užtikrinta, kad r 
rašė tokiose didžiulėse 
lifornija ir Pennsylva lija. Gal bus ir daugidu valstijų, 
kur ji galės išstatyti

Dabar dar sunku 
sąlygos dar gali žymiai pasikeisti. Turime palaukti.

“Laisvė” stengsis 
muoti apie susidarius 
galima numatyti, kad )erspektyvos nusikratyti preziden
tą Johnsoną su jo karu ir politika kasdien darosi švie
sesnės. » !

jiems didžiausios sėkmės.
arthy ir Kennedy) galima pilnu-

rtas gražiai kalbėjo prieš karą ir

į viską turime žiūrėti kritiškai, 
pažadus vykdys tik tiek, kiek

ietnamo karas, šiuo reikalu pagerėjimo 
Labai gaila. Neslepiame nusivylimo.

vo skiltyse nenuilstančiai puoselėja kuo 
plačiausio kultūrinio Amerikos lietuvių bendradarbia
vimo su Lietuva, su lietuvių tautos kamienu idėją. Toks 
bendradarbiavimas būtinai reikalingas išlaikymui lietu
vybės. Mums gaila, kad kitos srovės tos tiesos nepripa
žįsta ir kaip bei 
sentimentui už tokį bendradarbiavimą užstoti kelią.

Mūsų santykiai su organizacijomis
“Laisvės” santykiai su mūsų didžiosiomis organiza

cijomis — ALDLD, LDS ir LMS—labai draugiški. Nėra 
jokia niekam paslaptis, kad Lietuvių Literatūros Drau
gija yra tvirčiausia visos mūsų lietuvių pažangiosios 
spaudos, atspara. Draugijos kuopos, veikėjai ir, nariai 
teisingai spaudą laiko savo reikalų ir ųoliaųšjai Rūpinasi 
jos išlaikymu. Už tai mes jiems esame giliausiai, dėkingi.

Nenoriu jus ilgiau varginti. Paskutiniai šio prane
šimo sakiniai eina mūsų mieliesiems bendradarbiams 
ir korespondentams. Norime, kad jūs, draugės ir drau
gai, žinotumėte, jog mes jumis nuoširdžiausiai didžiuo
jamės ir esame labai dėkingi. Be jūsų talkos “Laisvė” 
nebūtų tokia, kokia ji.buvo ir yra. Prašome atleisti, jeigu 
kuris kaip nors supykote arba įsižeidėte gal dėl jūsų 
rašto nepatalpinimo arba sutrumpinimo. Darome kp 
geriausiai visus patenkinti, su visais palaikyti ko drau
giškiausius santykius, bet, žinote, kartais mums tos pa
stangos nepavyksta, kartais raštą arba korespondenciją 
būtinai prisieina sutrumpinti, arba ką nors išbraukti.

Visos Redakcijos vardu prašau visus čia dalyvius 
priimti nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausius linkė
jimus. Būkite sveiki!

šmanydamos stengiasi vis beaugančiam

A. Bimba

Daktaro Mockaus eksperimentas

kimuose reikėtų turėti savo kan- 
pradėjo gražiai kurtis Talkos ir

aujoji partija bus kandidatų są- 
valstijose kaip New Yorkas, Ca-

kandidatus.
viską numatyti. Prieš rinkimus

savo skaitytojus teisingai infor- 
ą padėtį. Tiek tačiau jau dabar

Lietu viškiej i reakcininkai politikoje
Ryšium su prezidentiniais rinkimais, negalima pra

sti nepalietus lietuviškųjų reakcininkų ir jų spaudos. 
Jie remia prezidento Johnsono karą ir jo politiką. „Jie 
net buvo pasiuntę delegacijas į Baltąjį Namą pažadėti 
^sų lietuvių vardu” (žinoma, apgavingai) prezidentui

Masinis psichologinis eks
perimentas, atliktas Kaune, 
davė pradžią originaliam 
metodui nustatyti žmogaus 
euristinius sugebėjimus.

Daugiau kaip tūkstančiui 
kauniečių — moksleiviams 
ir inžinieriams, namų šei
mininkėms ir studentėms — 
šio eksperimento autorius, 
technikos mokslų daktaras 
Jonas Mockus pasiūlė iš
spręsti eilę uždavinių (už4- 
daviniai, kai iš. daugybės 
galimų variantų reikalinga 
surasti vieną geriausią).

Po pirmojo uždavinio se
kė kiti, labiau sudėtingi. 
Mokslininką domino, kokia 
yra prikjausomybė tarp 
žmogaus išradingumo ir 
kvalifikacijos, išsilavinimo, 
amžiaus, kokią reikšmę .turi 
temperamentas, intuicija, 
patirtis, aplinka.

Ir štai po poros metų pa
aiškėjo rezultatai, kai kurie 
jų buvo tikrai netikėti. Vi
dutinė paklaida sudarė 10- 
12 procentų, o J. Aleksonio 
vidurinės mokyklos dešim
tos klasės mokinys A. Sas
nauskas suklydo vos 0.2

procento. Mažesnę negu 
vieno procento paklaidą pa
darė ir kai kurie Politech
nikos instituto studentai. 
Jie “dirbo” nė kiek neblo
giau už elektronines skai
čiavimo mašinas!

Ir dar: teisingiausią 
sprendimą žmogus randa 
kažkur ieškojimų viduryje.

J. Mockus įsitikinęs, kad 
šie duomenys įgalins suda
ryti moksliškai pagrįstą 
darbo paskirstymą tarp 
žmogaus ir elsktroninės 
skaičiavimo mašinos. “Aš 
beveik žinau, — sako jis, 
— kada kviestis pagalbon 
mašiną, o kuriais atvejais 
pasitikėti žmogumi”.

Daktaro Mockaus ekspe
rimentai labai sudomino in
žinierinio darbo psicholo
gus. Jie tvirtina, kad toks 
euristinių sugebėjimų nus
tatymo metodas labai pra
vers parenkant sudėtingų— 
elektros, naftos, dujų — 
projektuotojus, įsisavinant 
sudėtingas gamybines siste
mas.

B . Bučelis

(Pabaiga)
Vėl savo gimtinėje

Baigęs "mokslą J. Vildžiū
nas grįžo į gimtinę ir čia 
1934 m. birželio 22 d. bu
vo suimtas. Jis buvo pri
jungtas prie didelės kovars- 
kiečių, anykštėnų ir uteniš
kių bylos, žvalgyba dėjo 
daug pastangų kuo įspūdin
gesnei bylai sudaryti. Buvo 
suimta ir ištardyta 160 as
menų. Tačiau įrodomosios 
medžiagos kaltinimams pa
remti žvalgyba neturėjo — 
visi kaltinimai rėmėsi agen
tų ir išdavikų sufabrikuo
tais parodymais. Prokura
tūrai buvo perduota 86 as
menų medžiaga; prokuro
ras surašė kaltinamąjį ak
tą teismui perduoti 53 žmo
nėms. Kol byla buvo ren
giama Jono Vildžiūno gimi
nės pasirūpino, kad jis už 
turto laidą būtų paleistas iš 
kalėjimo.

Po 17 mėnesių kalinimo 
Utenoje ir Panevėžye, J. 
Vildžiūnas 1935 m. gruodžio 
1 d. išėjęs į laisvę vėl įsi
jungė į revoliucinę veiklą. 
Jis buvo paskirtas LKP CK 
instruktorium Šiaurės Rytų 
Lietuvai. Lankyda m a s i s 
Panevėžio, Rokiškio, Ute
nos, x a r a s ų apskrityse 
Utenos, Zarasų apskrityse 
buvusiose partinėse organi
zacijose, J. Vildžiūnas mo
kė jų darbuotojus, kaip rei
kia dirbti partinį darbą, pa
dėjo jiems telkti vis nau
jus ir naujus - kovotojų bū
rius.

Kariuomenės teismas
C * ) ’ ' i f '

.. Praslinkus ųiėtams, 1936 
m. /lapkričio 26 d. Utenoje 
kariuomenės, teismas užda
rame posėdyje pradėję na
grinėti didelę 53 kaltinamų- 
j ų revoliucionierių bylą. 
Teismo suole sėdėjo septy
ni Vildžiūnai — Alfonsas, 
Donatas, du Jonai, Petras, 
Veronika irVladas — išKo- 
varsko valsčiaus Paraisčių 
ir Mendrinės kaimų, Juozas 
Šleikus, Donatas ir Jonas 
Maskoliūnai iš Naujokų kai
mo, Vladas Gutauskas, Ed
vardas ir Povilas Čiukšiai, 
Petras ir Povilas Meškaus
kai iš Dauginčių kaimo, Al
fonsas Karosas iš Šeduvos, 
Antanas Jačys, Beilė Ševa- 
chaitė, Zelikas ir Ruvinas 
Laferiai, Adomas Laucius 
iš Anykščių, Meilachas Šė
las iš Utenos, Povilas Stu- 
kas iš Patatuliečių kaimo 
nuo Biržų, nemaža Kovars- 
ko miestelio gyventojų.

Per beveik savaitę užtru
kusį teismą buvo apklausi
nėtas 51 žvalgybos valdi
ninkas ir žvalgybos infor
matorius. Komunistai savo 
pasisakymuose teisme kėlė 
aikštėn sunkią darbininkų 
ir valstiečių padėtį, kuri 
skaitina juos kovoti prieš 
buržuazinę darbo žmonių 
išnaudojimo santvarką. Jie 
demaskavo žvalgybos valdi
ninkų ir kunigų bendradar
biavimą prieš revoliucinį 
judėjimą.

J. Vildžiūno žodis
Paskutiniame žodyje Jo

nas Vildžiūnas kalbėjo 
(PA, f. 77,ap. 28, b. 1096, 
1. 76):

—Mane kaltina, kad aš 
pravedęs visą eilę darbinin
kų ir valstiečių pasitarimų. 
Galiu pasakyti, kad darbi
ninkai ir valstiečiai patys 
daro pasitarimus ir kalba
si — darbininkai apie iš-

naudojimą, valstiečiai—apie 
savo bėdas, apie sunkią pa
dėtį. Net Žemės ūkio rū- 
m ų leidžiamas laikraštis 
“Ūkininkų patarėjas” rašė, 
kad 1932 m. Lietuvoje kiek
vienas žemės hektaras da
vė po 4 litus nuostolių. Tai 
kas čia nuostabaus, kad 
valstiečiai aptaria, jog di
deli mokesčiai, jog skolos į y v o

I slegia ir kas reikia daryti. 
Argi galima teisti ir baus
ti už tuos pasitarimus, jei 
juose gryna tiesa kalbama!

Vėl už grotų
Tačiau fašistinio teismo 

uždavinys buvo ginti bur
žuazinę, darbo žmonių iš
naudojimu paremtą san
tvarką, izoliuoti aktyvius 
komunistus. 27 bylos daly
viai buvo nuteisti, o 26 dėl 
įrodymų stokos išteisinti. 

, Jonas Vildžiūnas buvo nu- 
; teistas kalėti 1 0 metų, An, 

tanas Jačys, Zelikas Lafe- 
> ris, Povilas Stukas, Vladas 
, Vildžiūnas — po 8 metus, 
» Juozas Šleikus, Ruvinas La- 
. feris, Meilachas Šėlas — po 

6 metus, Alfonsas Karosas, 
; Adomas Laucius, Alfonsas 

Vildžiūnas — po 4 metus ir

Atsidūręs vėl už grotų, 
J. Vidžiūnas rūpinosi pats 
lavintis ir kitiems politi
niams kaliniams perteikti 
savo žinias. Kauno kalėjimo 
politiniai kaliniai išsirinko 
J. Vidžiūną savo kolektyvo 
komiteto nariu. Tokiu pat 
savo draugų pasitikėjimu 
jis naudojosi ir sėdėdamas 
Šiaulių kalėjime.

Žlugus fašistiniam reži
mui, partija pasiuntė J. Vil
džiūną dirbti į valstybės 
administracinius organus.

Įvo taip pat sušaudytas. Bu
vo aukų ir partizanų bū
ryje.
Lenino rajono sekretorius

Išvadavus Tarybų Lietu
vą, J. Vildžiūnas toliau dir- 
30 atsakingą darbą admi
nistraciniuose valstybės or
ganuose.

1947 m. birželio mėnesį J. 
Vildžiūnas išrenkamas par
tijos Vilniaus miesto Leni
no rajono komiteto sekre
torium. 19 51 m. jis kurį 
laiką dirba Lietuvos TSR 
Lengvosios pramonės mi
nistro pavaduotoju, 1951- 
1953 m. Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirminin
ku, paskui Lietuvos TSR 
vidaus reikalų ministru.

Nuo 1954 m. J. Vildžiū
nas Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirminin
kas.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Vilniaus miesto išvaizda: 
išaugo naujos įmonės, nauji 
gyvenamųjų namų kvarta
lai, rekonstruota daugelis 
gatvių, pasikeitė apšvietimo 
tinklai, į miestą atėjo iš 
Karpatų kalnų D a š a v o s 
gamtinės dujos, nutiesti 
nauji tiltai. Visuose šiuo
se darbuose atsispindi Ta
rybų valdžios, miesto Vyk
domojo komiteto darbuoto
jų ir jo pirmininko J. Vil
džiūno pastangos, rūpesčiai.

Apdovanotas Lenino 
ordinais

Nekartą LKP suvažiavi
mų delegatai rinko Joną 
Vildžiūną LKP CK nariu. 
Darbo žmonės 1954 m. bu
vo išrinkę jį TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tu, o nuo 1959 metų jis 
Lietuvos TSR Aukščiausio- 
ios Tarybos deputatas. Nuo 
19 5 4 metų J. Vildžiūnas 
nuolatinis LKP Vilniaus 
miesto komiteto narys ir 
Vilniaus .miesto Darbo žmo
nių deputatų tarybos depu-

Nuo 1940 m. birželio 25 d.jtatas. ;Už nuopelnus Tėvy-
jis dirba vadovaujamąjį 
darbą Panevėžyje, o nuo 
rugsėjo mėnesio — Vilniaus 
mieste.

Partizaninėje veikloje
Hitlerinės Vokietijos už

puolimas prieš Tarybų šalį 
privertė J. Vildžiūną laiki
nai apleisti gimtąjį kraštą. 
Tačiau jau 1942 m. spalio 
mėnesį jis vėl su 9 draugų 
grupe atvyksta į okupuotą
ją teritoriją. Iš pradžių 
Minsko, Molodečno, paskui 
Švenčionių ir kituose Rytų 
Lietuvos rajonuose J. Vil
džiūno vadovaujamas “Bi
čiulių” partizanų būrys su 
ginklu rankoje kovoja prieš 
okupantus ir jų samdinius. 
Būrio partizanai atliko 
daug kovinių uždavinių: 
nuleido nuo bėgių 45 trau
kinius su priešo gyvąja jė
ga ir technika, 11 - k o j e 
stambesnių ginkluotų susi
rėmimų su hitlerininkų bau
džiamaisiais būriais sunai
kino ir išvedė iš rikiuotės 
58 priešo samdinius, išaiš
kino nemaža priešo agentų. 
Išvadavimo išvakarėse, 
1944 m. liepos 10 d. “Bičiu
lių” būryje jau buvo 112 
kovotojų.

Kova prieš okupantus ir 
jų samdinius iš buržuazinių 
nacionalistų tarpo pareika
lavo daug aukų. Atkaklio
je kovoje įvairiu laiku žuvo 
Jono draugai Alfonsas ir 
Donatas Vildžiūnai, Leonas 
Čiukšys, Juozas Šleikus, 
Donatas ir Jonas Maskoliū
nai, Antanas Jačys ir dau
gelis kitų. Edvardas Makš
tys, 1940-1041 m. dirbęs 
Kretingos apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininku, 
buržuazinių nacionalistų bu-

nei J. Vildžiūnas apdovano
tas dviem Lenino ordinais, 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos, Raudonosios žvaigždės 
ordinais, dviem medaliais.

Partinių ir vyriausybinių 
delegacijų sudėtyje, J. Vil
džiūnas lankėsi Rumunijo
je, Lenkijoje, Anglijoje, 
Kanadoje. Keitimasis paty
rimu su užsienio šalimis 
padeda gerinti Tarybų Lie
tuvos sostinės ūkio tvar
kymą.

Atsakydamas į gausius 
įvairių kolektyvų atstovų 
sveikinimus gimimo 60-me- 
čio proga Jonas Vildžiūnas 
pareiškė:

—Nuoširdžiai dėkoju vy
riausybei už suteikimą man 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės 
vardo. Dėkoju už jaudinan
čius draugų sveikinimus. 
Miesto vykdomasis komite
tas ir toliau rūpinsis, kad 
vis daugiau sostinės gyven
tojų būtų aprūpinti gerais 
butais, kad mieste netruktų 
vaikų lopšelių ir darželių, 
kad sostinės jaunieji pilie
čiai mokytųsi erdviose ir 
šviesiose mokyklose, kad 
Vilnius garsėtų vis naujo
mis kultūros įstaigomis.
1967.X.6

Prisipažįsta kankinęs 
vietnamietę

Canberra, Australija. — 
Australijos armija tyrinėja 
Armijos kapitoną Phillip 
Lynch, kad jis kankinęs 
vietnamietę moterį 1966 
metais, prievarta pildamas 
vandens į jos gerklę. Lynch 
sakė, kad moteris buvo viet- 
congiečių agentė, kuri sekė
jus! jo armijos patrulį.

z
i
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ST. PETERSBURG, FLA
Rašo DZŪKELIS

PAMINĖTA ISTORINĖ 
MOTERS DIENA

Kovo 9 dieną pažai 
sios. moterys LLD 45
pos eiliniame parengim j mi
nėjo tarptautinę moterų 
dieną. Adelė Pakalniškienė 
paruošė ir skaitė paskaitą 
iš istorinių kovų už būvį. 
Nepamiršo ir lietuvių 
terų — mūsų sesučių, 
rios dalyvauja tame ju 
me, kurios darbuojasi 
tūrinėje dirvoje. Reikia pa
gerbti Adelę Pakalniškienę 
už jos gabumus ir už neiš
semiamą energiją. Paskaita 
buvo gerai paruošta ir 
likai patiko.

Dainavo Dainos Mylėtojų 
Choras, Adelės Pakalniškie
nės vadovybėje. Dainos bu
vo parinktos, prit a i k 
Moterų dienos minėj:

mo
ku- 

dėji- 
įkul-

pub-

ant 
mui. 

žodžiu, viskas vyko pivyz- 
pąger- 

nuo-
dingai, iškilmingai, 
biant moterų kovas, jų 
veikius ir atžymint jų 
žmonijoje.

Mūsų mieste visas p4žan- 
gus judėjimas lietuvių 
pe sukasi apie LLD 45 
pą, kuri jau išgarsėjo 
veikla. Čia atvažiuoja 
turistų-žiemavotojų ir 
ko mūsų parengimus, 
čia randa didelį pasit 
nimą, linksmai prale 
žiemos atostogas.

Štai minėta paskaita 
TARPTAUTINĖ MOT 

DIENA
Nors Moterų Kovos 

na paskelbta tik 1910 
tais Tarptautinėje Socialis- 
čių konferencijoje, įvyku
sioje Kopenhagen, Djnijo- 
je, tačiau moterų ko\|a už 
lygias teises prasidėjo 
giau kaip prieš šimtą jnetų, 
vadinama taip vadi lamų 
sufragisčių.

Prieš 50 metų mc 
neturėjo daug tų teisių, ku
rias turėjo vyrai: j on 
buvo duota teisė bal 
jos buvo atstumtos n 
darbų, kuriuos dirbo 
ypač aukštesnėse pi 
jose. Joms irgi buvo n 
mokama. Joms nebuvp pro
gų siektis aukštesnio 
lo. Kai kurie manė, jo 
teris — šeimininkė ir 
auklėtoja, — jai m 
nereikalingas.

Tarptautinė Moteri Die
na gimė kovose, vestose už 
pripažinimą moterims 
teisių politiniame ir ekono
miniame gyvenime, 
už taiką, už bendrus 
žmonių reikalus.

Reikia pripažinti, kid nuo 
įsteigimo Tarptautinės Mo
ters Dienos yra dar 
atsiekta. Mūsų šalyje 
rys turi balsavimo 
nors jos kovojo virš 
metų, kad laimėtų ta

Dabar turime teisę : 
mokslą. Tačiau dar ir f 
dien moterų darbo mpki 
mažesnė, nors ji ir 
tą patį darbą kaip 
ras.

Galima sakyti, kad vien 
tik Tarybų Sąjungoj 
rys pirmauja moksle 
no kūrybiniuose darbuose

Iš statistikų apie 
vos moteris sužinom 
ten moterys sudaro 75 pro
centus visų mokytojų. Taip 
pat randame, kad jos suda
ro 75 proc. visų gydytojų. 
Keturi tūkstančiai moterų 
dirba vadovaujančiai le švie
timo darbe.

Į Aukščiausiąją Tarybą 
išrinktos 96 moterys 
trečdalis visų deputatų. O

tar- 
kuo- 
savo 
daug

lan-
Jie 

mki- 
ndžia

ERS

Dię-
me-

dau-

terys

s ne- 
suoti, 
to tų 
vyrai, 
ofesi- 
ažiau

moks- 
g mo- 
vaikų 
okslas

pilnų

;ovose 
darbo

g įkas 
mote- 
teisę, 
šimtą

į miestų, rajonų, apylinkių 
tarybas išrinkta net 15,300 
deputatų.

Praėjusiais metais, lietu
vių moterų garbei, Tarybų 
Lietuvos valdžios aukščiau
sioje sferoje turime Leoka
diją Diržinskaitę — Lietu
vos Ministrų Tarybos 
pirmininko pava duotojo 
ir Tarybų Lietuvos Už
sienio reikalų ministro 
mostuose. Ji buvo Tary
bų Sąjungos Jungtinių Tau
tų Generalinėje Asamblėjo- 
;e delegacijos narė ir Tre
čiajame Komitete atstovavo 
Tarybų Sąjungą.

Kova už taiką šiandienį 
daugiau, kaip bile kada pra
eity j e, yra įstrigus į žmo
nijos širdį, ypatingai į mo
tinų širdį. Taika reiškia 
gyvybę, o karas mirtį. Žmo
gus gimsta, kad gyventų, ir 
todėl turi kovoti už tą gy
vybę.

Taika tai seniausias žmo
gaus siekis. Nuo senų, se- 
e Cope as snSouiz tigrėj nu 
apie taiką. Prieš tūkstan
tį metų gyvenusi motina, 
kaip ir šių laikų motina, bu
vo sukrėsta bemąstant, koks 
likimas laukia jos kūdikių 
ir namų, kuomet iškyla ka
rai.

Netolimos praeities ir šių 
dienų įvykiai duoda gerą 
oavyzdį, kaip moterys pasi
švenčia kovoje už taiką. 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų moterys gali pasididžiuo
ti savo aktyviu dalyvavimu 
kovoje už karo baigimą 
Vietname ir už taikos išlai
kymą visame pasaulyje.

O kaip su moterimis lie
tuvių tarpe Amerikoje? |

Mūsų Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro vado
vybėje dvi gabios mote- 
ws — pirmininkė Katrina 
°etrikienė, o sekretorė le- 
za Mizarienė,

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro sekretorė Mildred 
Stensler.

Dauguma chorvedžių — 
moterys. Turime taipgi dau
giau moterų solisčių nei vy
rų.

Verta čia prisiminti ir 
draugės Karosienės pastan
gas kovoje už taiką, jos rū
pinimąsi, kad visos tautos 
gyventų taikiai ir draugiš
kai. j

Reikia neužmiršti ir mūsų 
vietinių moterų, be kurių 
nebūtų galiųiybės surengti 
šiuos pokylius, neturėtume 
gražaus pelno, kuriuo gali
me pastiprinti mūsų lietu
vių spaudą. Žinoma, yra 
nenuilstančių moterų vei
kėjų -gaspadinių ir kitose 
lietuvių kolonijose.

Tai, lai gyvuoja mpsų 
darbščiosios moterys!

Dirbkime už šviesesnį 
tojų — už pilną moters
laisvinimą iš visokių pHe- 
spaudų ir visokių diskrimi
nacijų!

Dirbkime už taiką visame 
pasaulyje!

Worcester, Mass
Pas mus buvo 

ir ilga žiema. Š 
sirgimų ir nuovargio' atne
šė .Mums, sen 
žiaus žmonėms sulaukti pa
vasario yra labai miela.

Kalbėjau su Ąido choro 
mokytoju Dirvei 
visą žiemą buvo daktaro 
priežiūroje ir dar, sakė jis, 
keletą savaičių turi užsilai
kyti ramiai.

Mūsų visų linkėjimai mū
sų mokytojui susveikti, kad 
su pavasariu ga 
dėti dainų paihokaš, 
laukiame daug gražių įvy
kių mūsų apylinkėje.

LDS Seimas į 
12-13 dienomis 
Parke, Worcesteryje. Kon
certas įvyks liep 
Dar bus apie ta

LMS suvažiavimas įvyks 
tuoj po LDS Seimo ir čia 
bus dainų festivalis, kuria
me tikimės sutikti daininin
kus ir girdėti dainų iš vi
sos plačios Amerikos kolo
nijų puikiųjų talentų.

Delegatai į LDS Seimą, 
ir dainininkai, kurie galės 
ir norės koncertę dalyvauti, 
taipgi nakvynių i reikalu, ra
šykite: Irene Janulis, 938 
Salisbury St., Holden, Mass. 
01520.

labai šalta 
alčiai daug

esnio am

iu. Ir jis

ėtume pra
neš

vyks liepos 
O lympia

os 13 dieną, 
i rašoma.

Irena Janu- 
horo prezi- 
D a u k š y s 

ealą, Cana- 
oti Sūnų ir

ry- 
iš-

įsigyti 
r šian- 

:estis 
dirbtų 
ir vy-

Mūsų solistė ; 
lienė ir Aido c 
dentas Albertas 
vyksta į Montn 
da, ten padainn 
Dukterų draugijos 40 metų 
jubiliejiniame 
kovo 30 dieną.] .Irena yra 
Montrealyje gimusi, tai jai 
ir Albertui ten bus gražios 
priimtuvės. Irena ir Alber
tas turi gražių 
tuarą ir abu 
dainininkai.

Linkiu gero 4 
lionei į ten ir :

Juozas M. Lukas

ar e n gi m e

dainų reper- 
yra puikūs

ėjo Jūsų ke-

QueensoCary Grant 
ligoninėje

Žymus filmų 
ry Grant buvo sužeistas, 
kai limozinas, kuriuo jis va
žiavo į Kennec: 
susidūrė su sunkvežimiu.

Avarija įvyk 
vakarą, kada 
sus lietus, 
šęs nuo sunkvji 
gė į limoziną.

Trys kiti p. 
vo sužeisti, ir 
St. John’s 
hurste.

aktorius Ca-

y aeroportą,

o kovo 12 d. 
siautėjo bai
gtas, atsiplė- 
ežimio, smo-

asažieriai bu- 
visi nuvežti į 

ligoninę, Elm-

mote- 
ir me-

Lietu- 
e, kad

tai

me

Hartford, Conn.
Kovo 15 dieną mirė Mary 

Nixon-Nikzentaitienė, gera 
“Laisvės” rėmėja ir skaity
toja. Tai ta, kuri, neseniai 
“Laisvei” aukojo 15 šitntų 
dolerių. Aš buvau jos geras 
draugas, ją ir jos namus 
prižiūrėjau per 10 metų. 
Ji buvo jau apie 90 metų, 
jinai pati ir “Laisvę” ma
žai begalėjo skaityti, tai aš 
jai skaitydavau, dabar aš 
skaitysiu jos vietoje.

Petras Sluckis

Binghamton, N. Y.
\ Iš LDS 6 kuopos

įSusirinkimas įvyko kovo 
4 d. Sokol salėje. Valdybos 
raportai buvo geri. Finan
sų sekretorė Adelė Kumpan 
raportavo, kad M. Kazlaus
kienė pasveiko ir atsisakė 
nuo tolesnės pašalpos, šiuo 
metu neturime nei vieno 
pašalpai užsiregistravusio 
nario. Buvo malonu girdė
ti, jog nariai laikosi geroj 
sveikatoj. Tačiau negalima 
praleisti nepaminėjus ir il
galaikius ligonius: A.Nava
linską, I. Vareiką ir A. Va
linską, L Vareiką ir A. Yu- 
dikaitį. Šiuo metu jie visi 
trys gydosi ligoninėje. Lin
kiu stiprybės sėkmingai iš- 
sveikti.

Trumpai buvo apkalbėta 
mūsų 6 kuopos išvykimas į 
gamtą, kuris bus suruoštas 
liepos 21 d. Jono Kulbio 
kempėje, prie Conklin Ave.

Per O. W. buvo kreiptasi 
į kuopą ir į susirinkimo da
lyvius, kad prisidėtų pagal 
išgalę finansiškai paremti 
N C C N komiteto vedamą 
kampaniją sukelti fondą, 
praplėsti darbą. Kuopa iš 
iždo skyrė $10 ir iš susi
rinkime dalyvaujančių na
rių gauta $12.000. Graži 
pradžia. O. W. pasižadėjo 
telefonu pasikalbėti su. 
daugiau žmonių tuo reikalu, 
ir gautus rezultatus pa
skelbs spaudoje.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyksta pirmadienį, ba
landžio 1 d., Sokol salėje, 
226 Clinton St. Pradžia r7 
vai, vakare. Visi 'nariai 
prašomi dalyvauti.

Anna VVellus

vajus ir del to negalėjau 
tiek pasidarbuoti vajuje, 
kaip kad buvau maniusi. O 
kurie atsinaujinote savo 
prenumeratas per mane ir 
prisidėjote su dovana pagal 
išgalę, tiems visiems reiškiu 
padėką už kooperavimą.

Marijona KazJlauskienė

Nuooširdi padėka 
ir atsiprašymas

Širdingai -reiškiu padėką 
šio miesto ir toliau nuo jo 
gyvenantiems draugams ir 
draugėms vĮz aplankymą ir 
už prisiuntiiną laiškelių-at- 
virukų su širdingais linkė
jimais greitai pasveikti ir 
už vertingas mano sirgimo 
metu dovanėles. Tas ma
ne suramino ir daug prisi
dėjo prie pasveikimo. Jūsų 
širdingas prisiminimas pa
silieka man ilgai atminčiai. 
Dėkui visiems jums, drau
gai.

Šia proga tenka atsipra
šyti ir kartu apgailestauti, 
kad mano nelaimė—sunkus 
peties sužeidimas — įvyko 
kaip tik tuo laiku, kada 
ėjo “Laisvės” ir “Vilnies”

MIAMI, FLA.
Ukrainiečiai dalyviai
Mūsų Lietuvių Socialio 

Klubo dalyviais yra 54 ei
liniai nariai ukrainiečiai. 
Jie turi ir mūsų klubo Še
rų. Mūsų susirinkimuose 
jie nedalyvauja. LSK susi
rinkimai vedami lietuvių 
kalba.

Progresyviai ukrainiečiai 
yra pasidalinę į dvi grupes. 
Vieni pasivadinę progresy
viais, antri — Senior Citi
zens Club.

Abie j i skaito ir remia 
tuos pačius savo laikraš
čius: Ukrainian American, 
mėnesinis; Ukrainian News, 
savaitinis; Ukrainian New 
York ir Bright Word, sa
vaitiniai. Viso jie remia 7 
savo laikraščius.

Senior Citizens Club yra 
daugiau agitatyviški: lite
ratūrą platina ir choras 
dainuoja. Kovo 14 d. turėjo 
pagerbimą savo žymaus ra
šytojo Taras Shewchenko 
154-ųjų metinių sukaktyje 
jo paveikslą į rėmą įstatė. 
Buvo deklamavimų, dainų 
ir kalbėjo Anthoni N. Kush- 
lak. Publikos dalyvavo 130, 
įžanga buvo $2.

i

, Ukrainian Progresiv va
sario 27 d. turėjo susirin
kimą su pietumis ir orkest
rų, jų dalyvavo 180. '

Jų tikslas buvo sukelti 
savo kvotą 50 tūkstančių 
dolerių fondui dėl keturių 
antkapių ar paminklų: Puš
kinui (rusas), Whitmanui 
(amerikietis), Mickevičiui, 
ir Arrow Parkui. Įžanga 
(vadino auka) su pietumis 
buvo $3. Nuo estrados šau
kė aukotojus, surinko arti 
4,000. Šie daugiau veikia 
bizniškai.

Ukrainiečių pasidali n i- 
mas yra tik keleto asmenų 
vadovybėje; eiliniai tie pa
tys dalyvauja pas abiejus ir 
tą pačią spaudą remia.

Ukrainiečiai dalyvauja 
LSK parengimuose 
skaitlingai, padaro 

daug gero.
J. Smalenskas

mūsų 
gana 
mums

LAPAI KRINTA
Šiandien rudijio toksai giedras ir šiltas !
Lyg iš dausų okeano išpiltas 

Oras—skardus, 
Aidus,
Toks skambus!

Lapas, per vasarą augti pavargęs, 
Taip—be šal

-Rudenio tyro
Džiugina akį

Lapas, be sk 
' Sklęsdams, į

nos—pats pageltęs, pamar- 
Krenta ramus, j 
Tingus 
•Ir alsus... 
ramybė auksinė 
lyg grožio šaltiniai 
Toliais ^argais, 
žaviais, 
Patraukliais....

ausmo nukritęs, pavėjuj 
patalą minkštą artėja 
Lekia Jaukais, 
Tykiais, 

j Įstabiais!
juk visi savaip gražūs:

[gęs,

ŽVAIGŽDŽIŲ LIETUS
Dangus — tartum pieva didžiulė, 
O žolės ten —mėlynos mėlynos. 
Ir braido tą pievą mėnulis, 
Surinkti žvaigždes pasivėlinęs.

Jis braido taip tykiai, tai p tykiai, 
Jis žvalgosi, šypsosi, kviečia... 
Prieš jį bailiai virpa žvaigždutės^- 
žvaigždučių toks didelis spiečius.

Jos krinta pulkais ir po vieną, 
Nors mėnuo jas kalbint mėgina... 
Kiek rastų ryte pievoj pienių, 
Ne pienių—snieguolių—kas žino ?

Jurginą Astrauskaitė

Metą laikai
Mielas—i’uddo, spalvomis nusidažęs 

Su ramuma, 
Švelnia 
Ir sodria;

Krenta iš lėto lapai per dieną, 
Skroblui suteikę storesnį kamieną

TAIKA
Taika—tai laimės saulė, 
Mums šviečianti šiltai, 
Sujungianti pasaulį, 
Žmonių rankas tvirtai.

Viena rieve, f
Kieta,
Atsparia... *

1 J. Subata

Taika—vaikučių džiaugsmas, 
Ji skamba ’kaip daina. 
Te visada ji šauks mums: 
-—•Visiems giedra diena!

Česlovas Navakauskas
IX klasės mokinys

Kauno rajonas
Garliavos vidur, mokykla

Brockton, Mass.
Pereitą sykį rašiau, kad 

Antanas Wallan jau namie, 
bet neilgai jam teko namie, 
būti. Kovo 14 vakarą vėl 
sunkiai susirgo. Ant grei
tųjų jį išvežė į Bro c k t o n 
City ligoninę. Jo šeima yra 
susirūpinus, jį labai apgai
lestauja.

Artėjant pavasariui labai 
daug seno amžiaus lietuvių 
išmirė. Jonas Andrukaitis,' 
79 m., mirė kovo 4 d. Gy
veno Avon, Mass. Liko žmo
na Anna ir seserėtė.

Kovo 10 mirė Alfonsas 
Pocius, 85 m. Liko trys 
sūnūs.

Kovo 10 mirė Martin Gau- 
szis, 85 m. Paliko žmoną, 
dukterį ir sūnų. Pažangia
jame judėjime nedalyvavo.

Jau pirmiau esu rašęs 
apie “Laisvės” skaitytoją 
Frank Sakalauską, gyv. Ha
nover, Mass. Jis mirė kovo 
7, namie. Buvo pašarvotas 
V. Yakavonių šermeninėj. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo 
seserėtė Louise Knox ir 
Antanas Raila. Dabar rodė 
laišką, rašytą jam iš Lietu
vos 1936 m., iš kurio ma
tyti, kad jis paėjo nuo Lai
žuvos, dabar Latvijos pusė
je.

Suranda vieną atomą 
tarp milijoną

Stiprėja medicinos ryšiai 
su tiksliaisiais mokslais -y 
fizika, chemija. Rygos Me
dicinos instituto spacialistai 
kartu su Latvijos TSR MA 
Fizikos instituto mokslinin
kais paruošė originalų bū
dą žmogaus kūne esan
tiems mikroelementams nu
statyti. Rygos gydytojai da
bar gali surasti vieną vie
nintelį vario, cinko arba 
mangano atomą tarp mili- 
onų kitų cheminių elemen
tų atomų.

Mikroelementai dalyvau
ja daugelyje gyvybiškai 
svarbių procesų. Iš jų kie
kio organizmo skysčiuose 
galima spręsti apie žmogaus 
sveikatą, geriau pažinti li
gų eigą, o tuo pačiu ir sėk
mingiau jas gydyti. Naujau 
sis būdas svarbus taip pat 
profilaktikai. Jis padės i> 
anksto užkirsti kelią kai ku
riems susirgimams.

George Shimaitis

Baltijos dugne gausu 
vertingu mineralų

Nuo seno įsigalėjusi nuo
monė, kad Baltijos jūros 
resursus sudaro tik menka
vertės žuvų rūšys ir vis ma
žėjančiais kiekiais išmeta
mas gintaras, pasirodė klai
dinga. Jūros dugnas tur
tingas mineralais, jos basei
ne slypi dideli naftos ir du
jų telkiniai. Tokią mintį, 
kalbėdamasis su ELTOS 
korespondentu, pareiškė ži
nomas respublikos geogra
fas, tarptautinės komisijos 
Baltijos jūrai tirti pirmi
ninko pavaduotojas V. Gu
delis.

Respublikos jūrų geolo
gai šią vasarą trikampyje 
tarp Saremos, Gotlando 
(Švedija) salų ir Gdansko 
įlankos padarė keliasdešimt 
gręžinių. Taip buvo gau
ta vertingų žinių apie dug
ne esančias nuosėdas, jų 
stovį, sudėtį ir savybes. Pa
vyzdžiui, jau nekelia abejo
nių tai, kad šios jūros dalies 
dugno smėliuose gausu ver
tingų mineralų sankaupų, 
turinčių savyje cirkonio, ti
tano ir kitų retųjų elemen
tų.

—Baltijos pietrytinės da
lies tyrimai ypač plačiu 
mastu vyks artimiausiais 
metais, — pasakė V. Gude
lis. — Remiantis šių ekspe
dicijų metu sudaromais geo
loginiais - geomorfologiniais 
žemėlapiais, bus nustatytas 

i tikslus dugno reljefas. Be 
kita ko, tai įgalins progno
zuoti jūros vystymąsi atei
tyje.

Kartu su Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo tarybinių respub
likų mokslininkais, dirbs jų 
kolegos iš Lenkijos ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos.

Hollyvood, Fla. — čia 
mirė buvęs Jkongresmanas 
iš Massachusetts republiko- 
nas Joseph W. Martin Jr. 
Jis buvo atvykęs į Floridą 
atoštogauti.

Martin ištarnavo kongre
se 42 metus ir buvo atstovų 
Buto “spykeris” (vadas) 
nuo 1946 iki 1948 m., ir vėl 
nuo 1952 iki 1954..

Jis pralaimėjo nominaci
jose į kongresą 1966 m.

“LEOPONAI IR” 
“TIFONAI”

Japonijoje, netoli Osakos 
esančio Nišinojimos miesto 
geologijos sodo mokslinin
kai sukryžmino leopardą 
su liūtu. Gimė žvėris, pava
dintas “Leoponu”. Šis zoo
logijos sodas dabar turi 
penkis “leoponus”. Pavykęs 
eksperimentas davė moks
lininkams mintį įtraukti į 
programą ir tigrą. Buvo 
sukryžiuotas tigras patinas 
su “leopono” patele.

Gimę Japonijoje “leopo- 
nai” savo išvaizda panašes
ni į leopardus, negu į liū
tus, nors jų kailis kaip liū
tų, su labai silpnu leopardo 
piešiniu. *

“MIRTI NEBŪTINA”
Čilės gynybos ministerija 

gavo iš Jungtinių Valstijų 
į ispanų kalbą išverstą in
strukciją - vadovėlį su šif
rų “FM 21-76”. Ji skirta 
kordiljeruose d i slokuoja- 
miems specialios paskirties 
kariuomenės daliniams — 
“juodosioms beretėms”. In
strukcijoje duodami patari
mai kareiviams, kaip išgy
venti be maisto ir vandens 
atsargų.

Neseniai “juodųjų bere
čių” vadovybė, vadovauda
masi Pentagono 
mais, patikrino 
“išgyvenamumą” 
sąlygomis.

patari- 
kareivių 
g a mtos

Philadelphia, Pa. — Fe
deralinės t r ansportacij^s 
oficialas M. Cecil Mackey, 
kalbėdamas Drexel Institu
te of Technology inžinierių 
asamblėjoje, pajuokė auto
mobilių industrijos firmas 
už koncentravimąsi pakeis
ti mašinų stilių vietoje pa
gerinti saugumo galimybes.

Mackey pasakė: “auto
mobilių firmų pelnai davė 
jiems galimybių samdyti 
tūkstančius inžinierių ir 
mokslininkų. Š i e žmonės 
tikrai būtų galėję išrasti 
saugesnius prietaisus maši
noms, be valdžios įsaky
mų.”

Mesquite, Nev. — FBI 
suėmė Jerry Reece Pea
cock, vieną iš dešimties dau
giausia ieškomų” žmonių. 
Jis pabėgo spalio 1966 m. 
iš Kalifornijos valstijos ka
lėjimo, kur jis buvo nuteig
tas penkiems metams už 
apvogimą šarvuoto auto
mobilio. 1K

r

I
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DETROIT MICH
Atsiminus Frank Prkįe 

dainininką
T 1968 m. vasario 26 d. 

re Frank Price — Pralnas 
Pranavičius. Jis buvo 
ras dainininkas; prikldusė 
tarpe progresyviij žmonių 
ir jų organizacijose; t 
geras vyras, tėvas ir 
draugas. Buvo 51 metų, ir 
jo širdis sustojo plakus ...

Velionis Frank Price 
veno naudingai, pavyzdin
gai ir užsitarnavo ilgo 
garbingos atminties.

Jis gimė 1916 m. balan
džio 28 d. Worcester, M

Aš Praną sutikau, 
met abu buvome maži 
kai ir prigulėjome prie 
eities Žiedo Vaikų DraĮugi- 
jėlės, kai Mikas Detroitie- 
tis mokė lietuvių ka 

^rašybos ir vaidinimų sc 
je, o pianistės Anskaic 

' ir Ona Baronaitė mokė 
kus dainuot. Atsimenu, i 
met mudu dainuodavon 
pranų balsu ir duetus 
certuose. Velionis jau 
met parodė savo gab 
kaip vaikų vadas ir atiižy- 
mėjo kaip dainininkas 
kų koncertuose, ir kaip 
kalų vaidintojas.

Paaugęs jis savo n o 
įstojo į Marinus, norėde 
visą savo amžių pral 
tarnyboje. Bet užėjo Ai 
sis Pasaulinis Karas 
smarkiai sužeidė Pietų 
cifiko salose, ir jis ilga 
žinojo, kas jis yra ir kur 
jis yra. Tačiau jo atmintis 
sugrįžo ir su atsižymė 
atleistas iš tarnybos 
m. rugsėjo 13 d. Jis te 
boję išbuvo 9 metus, ir 
daug medalių už jo at 

4nėjimą ir drąsą, kaip 
du Silver Star, Purple 
Heart ir kitus.

mi-

ge-

uvo 
zisų

gy-

5 ir

ass. 
mo
vai- 
At-

bos, 
eno- 
iūtė 
vai- 
tuo- 

so- 
ton- 
tuo- 
imą

vai- 
vei-

r i u 
mas 
eisti 
tra- 
, jį 
Pa- 
ne-

jimu 
1944
my
lavo 
sižy- 
tai:

isto-
jo į Detroito Aido Chorą 
ir ten susipažino su B 
Palevičiūte, su kuria 
tuokė 1949 m. liepos 2 
Waukegan, Ill. Link 
gyvendamas, sukūrė še 
užaugino Kathy, kuri 
bar yra 17 metų, ir K 
kuris yra'14 metų amč

Pranas buvo linksmas, 
malonus žmogus, ir apgin
damas savo šeimą, tarėjo 
laiko priklausyti įva 
organizacijose. Jis buv 
rys Disabled Amer 
Veterans, Detroit Coin' 
Masonų organizacijos, 
tuvių (Loogan) Investment 

d tais 
sukū- 
n k u 

kuopos, 
liečiu 

Kliubo Hamtramcke, kuria
me jis buvo pirmininkas per 
porą metų; Detroito Lietu
vių Kliubo, kuriame j 
vo pirmininkas per kdlerius 
metus, ir vėliausiu 
buvo to Kliubo trustys 
board-direktorius, taipgi ki
tose amerikoniškose 
nizacijose.

Pranas turėjo nepapras
tai gražų tenoro ba 
jis veltui patarnaudavlo pro- 
gresyviams ne tik Detroite, 
bet ir kituose miestuose. 
Per dešimtį metų jis 
dalyvavo Detroito Li 
Radijo Programose, 
ana u n s e r i s buvo 
Detroitietis. Todėl, k 
Mikas minėjo savo 5( 
vedybinio gyvenimo 
tuves, Pranai Price 
Detroito jaunuolių atstovas 
r pasakė prakalbą, ir 
b ypatingai Mikui i 

darbą Detroito jauriu iliams. 
^Už sužeidimą Antrajame 
Pasauliniame Kare jis gau-

rute 
susi- 
8 d., 
smai 
imą:

da- 
evin 
iaus.

riose 
o na- 
c an 

Club, 
Lie-

Kliubo, kurį jis su 
čiagimiais lietuviais 

<rė, Lietuvių Darbi n i 
Susivienijimo 21 
Lietuvių Amerikos P

s bu-

taiku 
tas ir

orga-

są, ir

veltui 
etuvių 
kurio 

Mikas 
uomet 
metų 

sukak- 
buvo

dėko- 
už jo

AROLFAS MEDONIS

davo iš valdžios mokestį, 
bet jo sveikata jau buvo su- 
sužalota. Sušlubavo jo šir
dis. Per pastaruosius porą 
metų Pranas jau nesijautė 
gerai ir turėjo kelis širdies 
priepuolius. Pagaliau dak
tarai patarė jam važiuoti į 
Cleveland, Ohio, kur yra 
specialė ligoninė dėl ligonių 
su širdies n e s v e ikumais. 
Pranas nuvažiavo į Cleve- 
landą vasario 14 d. ir va- 
sario 23 d. padarė jam ope
raciją ant širdies. Opera
cija buvo pasekminga, bet 
vėl turėjo širdies priepuolį 
vasario 26 d., ir širdis su- 1 
stojo plakus...v JL

Jis buvo gražiai pašar- I 
votas Charles & Son Kop
lyčioje, Detroite, ir vasario 
29 d. jo palaikai buvo su- 
kremuoti Woodlawn Kapinė
se pagal jo reikalavimą. 
Per tris dienas visokių pa
žiūrų žmonės aplankė jo 
karstą koplyčioje, skendin
tį gėlėse. Laidotuvių die
noje, anksti ryte, pradėjo 
važiuoti jauni ir seni lietu
viai ir kitataučiai.

Dešimtą valandą prasidė
jo liūdnas atsisveikinimas. 
Pirmiausia į priekį liūdnai 
ėjo šeši grabnešiai — jauni 
lietuviai dainininkai, Prano 
draugai: Keistutis Garelis, 
Servitas Gugas, Antanas 
Vasaris, Vincas Milus, Al
fonsas Rye-Rugie n i u s ir 
Ray Lyben.

Po to pasirodė prie gra
bo St. Masytė, kuri pradė
jo angliškai atsisveikinimą 
ir pabaigė lietuviškai. Mat, 
į laidotuves atvažiavo daug 
kitų tautų žmonių, o ypa
tingai velionio dukrelės mo
kyklos jaunuoliai ir moky
tojos. Net ir majoras St. 
Clair Shores, kur Pranas 
gyveno, dalyvavo.

Po liūdnos Masytės kal
bos, pasigirdoo muzika ir 
dvi dainos (plokštelėse): 
angliška, kita lietuviška, 
kuriose dainavo velionis 
Pranas ir jo žmona Virutė. 
Šias dvi dainas jie daina
vo, kuomet Misevičius buvo 
Detroite ir suko Detroito 
dainininkų filmą. Magneto
foną laidotuvėse operavo 
Detroito Dainininkų moky
toja., Stella Smith.

Ta kalba ir muzika su
graudino visus dalyvius ir 
susidarė labai liūdna atmos
fera.

Į Woodlawn kapines paly
dėjo apie 200 žmonių. Ten 
vėl visi susirinko į šaltą, 
tykią koplyčią, ir vėl pasi
rodė St. Masytė su pasku
tiniu atsisveikinimu. Kal
bėjo lietuviškai ir užbaigė 
angliškai.

Kadangi Pranas buvo ve
teranas, tai jo karstas bu
vo apklotas Amerikos vėlia
va, kuri buvo nuimta, su
lankstyta ir priduota velio
nio žmonai Birutei. Bai
giant, laidotuvių direkto
rius Charles Stepanauskas 
padėkojo visiems už atsi
lankymą, už gėles, ir varde 
šeimos užprašė visus ant 
pietų į Detroito Lietuvių 
Kliubą.

Pranas buvo tik 51 metų. 
Visiems buvo nepaprastai 
jaudinantis įvykis, kuomet 
jis mirė, Ir visi Detroito 
jaunuoliai jo draugai išli
ko iš darbų ir dalyvavo lai
dotuvėse. Tai buvo nepa
prastai liūdnos laidotuvės.

Pranas paliko dideliame 
nuliūdime savo mylimą ma- 
mytę Anną Pranevičienę, 
žmoną Birutę Palevičiūtę- 
Price, dukrelę Kathy, sūnų 
Kevin, .sesutę Bernice Bow
man ir jos vyrą Earl ir

Po viešnages Lietuvoje
šalta 1945“Tai buvo niūri 

metų lapkričio mėn. 25-tos 
popietė, kai lėkt 
leido Vilniaus

Livas nusi- 
aerodrome, 

ir aš pirmą kartą savo gy
venime įkeliau koją į senąją
Lietuvos sostinę'

Taįp pradeda 
ko j imą apie nūd 
vą Antanas Bimba — geras 
daugelio mūsų bičiulis ir pa
žįstamas. Nemin 
tūlų ir nuopelnų lietuvių 

tiek jos kamienui, 
kuriančiam naują gyvenimą 
gimtinėje, tiek ir 
gyvenantiems švetur, bet 
neužmiršusiems 
žemės. Tik primi 
keliones į Lietuvą ir dvi 
knygas: “Prisikė 
va” (1946 m.) ir 
muno kraštas” (1967 m.).

“Man teko lai 
muoju Amerikos lietuviu, 

nkytįs Lietuvo
je ir ją savo akimis pama
tyti tuoj po II-jo pasauli
nio karo. Dar ir šiandien 
tuo labai didžiuojuosi.

1945-1946 metų žiemą at
vykęs pas mus kaip Pagal
bos teikimo Lietuvai komi
teto atstovas, A. Bimba pa
matė Lietuvą — sugriautą, 
sužalotą, su giliomis žaizdo
mis.

“Ir paskui pep visus dvi- 
aisus vaiz- 

nyje gyvas 
amybės. Aš

savo pasa- 
ienę Lietu-

ėsiu jo ti-

tautai

galėjusi

lietuviams,

savo tėvų 
nsiu dvi jo

lusi Lietu- 
‘Klesti Ne

ė būti pir-

dešimt metų šis pais 
das pasiliko manyj
ir nedavė man r 
žinojau, kad mah nuo jo nu
sikratyti tėra vi 
būtent — vėl savo akimis 
pamatyti Lietuv

“Šį kartą manęs nebeat
siuntė jokia įstaiga ar or
ganizacija, ir a 
tiktai vieną t 
daugiausia pamatyti dabar-; 
tines Lietuvos, kuo plačiau
siai susipažinti su tais pa-

enas kelias,

ą.”

š teturėjau 
ikslą: kuo

dukrelę Jeanette, švogerką 
(Birutės sesutę) Dr. Ophe
lia Palevičiūtę Baker ir jos 
vyrą Dr. Tom Baker ir jų 
šešis vaikučius, dėdienę Ro
žę Samulionienę-Užusienis, 
gyv. St. Petersburg, Fla. (ji 
dalyvavo laidotuvėse) * ir 
daug kitų giminių ir nepa
prastai daug d

Pranuko Price gyvenimo 
kelias užsibaigė. Užgeso jo 
skaisti asmenyb 
mos ir giminių gyvenimas 
turės tęstis.
draugai, pasilikome liūdinti 
ir savo Praną prisiminsime 
su giliausia pagarba ir mei
le.

Kaip mano draugas poe
tas, velionis Jonas Vilke
lis rašė savo

Kelionę atlikęs,
užmerkei akis, 

Amžinu miegu
ramiai užmigai, 

plakus 
ailsus širdis,

Nustojo tau

raugų.

ė, bet jo šei-

O mes, jo

eilėraštyje:

Mylimus savo 
liūdėt palikai...

Stefanija

sikeitimais, kurie įvyko per 
paskutinius dvidešimt me
tų?

Antanas Bimba išvadinė
jo Lietuvą, kaip sakoma, 
skersai ir išilgai.

Visur jis matė naują, to
kį nepanašų į pirmuosius 
pokario metus, gyvenimą. 
Jo akims atsivėrė didžiu
liai nauji fabrikai ir apleis
tus miestų pakraščius pakei
tę baltamūriai gyvenamieji 
kvartalai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose. Jis 
gėrėjosi iš griuvėsių pakilu
siais Raseiniais ir Alytumi, 
žavėjosi Elektrėnais ir Kur
šių nerija, naujomis kolū
kių gyvenvietėmis, melio
ruotais laukais, galvijų ban
domis žaliose Lietuvos lan
kose.

Beveik penketą mėnesių 
keliaudamas po Lietuvą, 
A. Bimba su mokslininkui 
būdingu kruopštumu rinko, 
grupavo faktus, skaičius, 
duomenis.

Ir štai — Rezultatas: kny
ga apie nūdienę Lietuvą, 
ketvirtį amžiaus žengian
čią socializmo keliu.

“Per visą tą be galo spal
vingą keleto mėnesių vieš
nagę Lietuvoje apie savo 
patyrimus beveik nieko ne
rašiau. Nerašiau todėl, kad, 
prisipažinsiu, ilgokai svyra
vau: tikėti ar netikėti savo 
akimis? O gal visa tai tik 
sapnas, kurio pabudęs ne
berasi ?.. ”

Apie šią knygą sunku pa
sakoti.. Ją reikia skaityti. 
Dauguma faktų ir skaičių, 
pateiktų knygoje, Lietuvos 
gyventojams, be abejo, ži
nomi,. tai mūsų gyvenimas, 
mūsų kasdienybė. Tačiau, 
knygos puslapius vartyda
mas, tarsi naujomis akimis 
pažvelgiu savo gyvenimą, Ir 
nejučiomis kąytu su auto
riumi imi didžiuotis. O ką 
jau bekalbėti, kaip reikš
minga šita knyga visiems 
užsienyje gyve n a n t i e m s 
tautiečiams.

Didelį ir kilnų darbą nu
veikė Antanas Bimba. Jo 
knyga “Klesti Nemuno 
k r a š t as” — septyniasde
šimt aštuntasis Amerikos 
Lietuvių darbininkų litera
tūros draugijos leidinys — 
gera dovana visiems, kas 
myli Lietuvą.

Baltimore, Md.
Jau čia pat Juozinės — 

pirma pavasario savaitė! 
Sveikinti pažangiųjų Juozų 
ir pavasario sutikti mūsų 
draugų plati brolija renka
si Š. m. kovo 31 dieną, 1 vai. 
p.p. 2219 Pratt Str. ir Fur
row Str.kertė. Įėjimas iš 
Furrow Str.

Tik ruoškimės kuo skait
lingiausiai dalyvauti, ir ne- 
sivėluokime. Teneišgazdina 
mūs nei speigai, nei liūtys. 
Skubėkime prie skanėsiais 
lūžtančių stalų ir prie lau
kiančių draugų — svečių, 
pobūvio šeimininkių ir jų 
vikrių pagelbininkių.

Iki greito ir malonaus pa
simatymo! '

Draugiškai—pobūvio ren
gimo Komiteto vardu:

Juozas Deltuva

Cleveland, Ohio
Buvusio Meno choro 

rial bei veikėjai rengia gra
žų banketą pagerbimui bu
vusio mūsų Meno choro mo
kytojo Juliaus Krasnicko.

Banketas įvyks balandžio 
(April) 7 d., sekmadienį, 
Slavenian Hali, 15810 Hol
mes Ave.

Pradžia-pietūs 2 vai.

na-

Help Wanted Male Help Wanted Male

MODEL MAKERS
To work on prototypes of small 

electro-mechanical devices. Able to 
work close tolerances in metal, wood 
and plastic.

Experience in working from draw
ings, sketches and with a minimum 
of verbal instruction. Will work ‘ in 
research and development on pro
jects which provide unusual chall
enge.

For an interesting position with 
excellent salary and company paid 
benefits and an opportunity to work 
in a growing company. Apply at:

CIRCLE “F” INDUSTRIES
750 Monmouth St., Trenton, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(20-24)

SHOP TRAINEES

General Production Work. Need 
mechanically inclined individual in
terested in learning new production 
techniques. Sick leave, vacations, ho
lidays, merit increases. Call Mr. 
Kowski. OL 9-8400. SPECIALTY 
GLASS PRODUCTS, INC., 143 Ter
wood Rd., Willow Grove, Pa.

(18-25)

PRINTING PRESSMEN 
AND TRAINEES

Experienced and trainees letter 
press printers for modern pro
gressive shop. West Phila. Day. 
All fringe benefits, Blue Cross & 
Blue Shield. Trainees interested in 
learning and have aptitude, earn 
while learning. Call JE 3-6643.

(18-24)
FOUNDRY or STEEL WORKERS.

Men looking for steady employment 
3 shift-Smelting plant operation. 
$2.50 per hr. Minimum starting sa
lary. Contact Herb, 277-0919.

(22-25)

TRUQK DRIVER. To make local 
deliveries of lumber and coal. Good 
wages, fringe benefits. Apply WIL
LIAM H. FRITZ, 7:30 AM to 5 PM. 
NI. 4-0608. Lancaster Ave., Berwyn, 
Pa. (22-23)

FITTERS & LAYOUT MEN. Ex
perienced. Tank pressure vessels 
and metal fabrications. Must be 
able to work from blue prints and 
do own burning. Steady work. Full 
paid benefits. JOHN WOOD CO., 
100 Washington St., Conshohocken, 
Pa.

. (18-23)

MEN

$3.10 HOUR SAL.

I need six men to help me in the 
evening. 6 to 10, with car. Call

Mr. Clark. RA 5-9400 
(22-28)

MACHINIST AND INSTRUMENT 
MAKER

For production of surveying in
struments. N. E. Phila., near Nabisco. 
Modern plant, all benefits.
WARREN-KNIGHT CO., HO. 4-9300.

(20-21)

C. L. M. Klubo susirinki
mas įvyks balandžio 11 d., 
paprastoj vietoj ir laiku. 
Kviečiame nares dalyvauti, 
nes turėsime daug aptarti, 
reikale parengimo kuris 
įvyks gegužės 19 d.

Pranešimas
So. Boston, Mass.

LLD 2-ros, kuopos susi
rinkimas įvyks Balandžio 
(April) 6 d., 1 vai, po pietų. 
Visi nariai dalyv aukite, 
bus išduotas raportas, ir 
kuopos delegatų raportas iš 
“Laisvės” B-vės suvažiavi
mo. Ir ta pačia proga įvyks 
L. Amerikos Piliečių klubo 
posėdis.

Yra svarbių abiejų orga
nizacijų reikalų aptarti.

Montreal, Canada
Montrealo Lietuvių Sūnų 

ir Dukterų Pašalpinė Drau
gija ruošia 40-ties metų gy
vavimo sukaktuvių JUBI
LIEJINĮ BALIŲ.

Įvyks šeštadienį, Kovo 30 
d., 7:30 v . v.

Lietuvių Klubo Sal ėję, 
2126 St. Catherine St., E.

Šalę to, kad svečiai bus 
gerai pavaišinti ir prie ge
ros Al Balčiūno muzikos 
galės pasišokti, bus dar ir 
koncertinė programa, kurią 
išpildys buvusi montrealie- 
tė, o dabar gyvenanti JAV., 
dainininkė Irene Janulienė- 
Nakrušytė ir Albertas 
Daukša, iš Worcester, Mass. 
Jiems akompanuos Dauk
šiene.

Kviečiame Montrealo ir 
apylinkės lietuvius skait
lingai dalyvauti.

Rengėjai (22-23)

PRANEŠIMAI
Cleveland, Ohio

LLD 22 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 29 dieną, 3:30 
po pietų, Slovanian Home 
svetainėje, 15810 Holmes 
Ave. (žemutiniame kamba
ryje). Po susirinkimo bus 
vaišės. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti.

J. Žebrys (20-22)

Help Wanted Female

WOMEN 30 to 45. To assemble 
small parts. Good pay, vacation, 
many benefits. Pleasant working 
conditions. Steady work. Hours 7:30 
to 4:00. Starting rate $1.75, in
creases come fast. Apply for inter
view: DA 9-9611. (18-24)

ELEVATOR OPERATOR

Mature, healthy man preferably 
early pensioner, who is interested in 
steady employment. 40 hr. wk. Li
beral benefits. Call Miss Schindler 
for appointment. UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO., 1401 Arch St. 
LO 3-3500. (20-21)

PRISIMINIMAS
t Tarptautinę Moterų Dieną, ta pro-
8 kuopos nariai prisimena mūsų pro-

Minin 
ga LLD 2 
gresyves d rąugeš, kurias mirtis išskyrė iš mūsų 
gretų. Ilsėkitės draugės ramiai, mes jūsų nu- , 
veiktus darbus prisiminsime visuomet. 
Yenkeliūniene, Fin. Sekr.

Kristina Stanislovaitienė 
Alena Buzienė 
Nora Kvederienė 
Magdė 
Olga Babinienė

Lernotavičienė

Klem

Marė Cipriauckienė 
Anelę šuopienė 
Uršulė Zuraitienė 
Teklė Prakuckienė 
Ona Marozienė

Brockton, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, balandžio 
1 d.

Liet Taut. Namo susirin
kimas įvyks antradienį, ba
landžio 2 d.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, balan
džio 11 d. Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 7 vai. vak.

šv. Roko draugystes su
sirinkimas įvyks balandžio 
3 d., ketvirtadienį, Liet. Pi
liečių klubo salėje , 128 
Ames St., 7 vai. vak.

Geo. Shimaitis (22-23)

ACCOUNTING CLERK
Excellent opp. for exp. comptome

ter operator. Typing, fig. apt. req. 
Interesting and challenging pos. with 
opp. for adv. Bene, program. Call 
or send resume to G. E. ROCCAMO, 
GA 6-4600. Horace T. Potts Co., 
Erie Ave. and “D” Street. (20-22)

TOOL & DIE MAKERS
Haddon Tool & Mfg. Co. is desir

ous of obtaining 1st class tool &die 
makers with experience in precision 
compound and progressive dies. Mo
dern clean air-conditioned shop with 
rates & fringe benefits. Equal or 
surpassing most shops in the area. 
Call or write HADDON TOOL & 
MFG. CO., Camden & Bethel Aves., 
Pennsauken, N. J. 1-609-662-8150. 
An equal opportunity employer.

(20-22)

EMBROIDERER on Singer 107 W100.
Experienced. Steady work with some 

overtime available.
Apply: MORITZ EMBROIDERY

1431 Vine St. (22-25)

CON WED CORPORATION. Pro
duction workers, now hiring. Steady 
shift. Excellent benefits and start
ing rates. CON WED CORP., De- 
lanco Rd., Delanco, N. J. Call for 
appt. 461-3400. (20-26)

BILLING & PAYROLL CLERK.
Top fringe benefits. Apply in person 
betw. 12-4 PM or call for appt.

CLARK EQUIPMENT CO., 
1800 Hylton Rd., Pennsauken, N. J.

662-3888. (22-23)

TOOL & DIE MAKER

15 years experience on small and 
medium size dies. Company paid be
nefits.

DICTAPHONE OPERATOR
Rapid. Mfg. experience preferred. 

Good benefits. Call for appointment. 
J. MAIMON' & SONS, INC.,

15th & Lehigh Ave., BA 5-3650
(22-25)

$4 an hour to start.
Apply

STRAIGHTLINE 
MANUFACTURING 

CO.
2424 State Rd., Cornwells Heights, 
Pa. (20-26)

t

WE NEED

CLERKS
TYPISTS 

STENOGRAPHERS
KEY PUNCH 
OPERATORS
COMPUTER 

OPERS.
$$ NO EEE $$

Ask About Our
VACATION PLAN
Immediate Assigments 

Phila. Suburbs
Work full days—weeks-longer 

Experience and Personal 
Interview Required 

parTII^E 
1530 Chestnut

TRUCK DRIVER
Experienced in furniture delivery. 

Steady empl. with good working con
ditions. 6 day week, 8:30 to 5:30.

PEOPLE’S FURNITURE
166 W. Main St., Norristown, Pa.

272-7227. (20-21)

CABINET MAKER. Formica man, 
machine hand and apprentice. Per
manent position. Apply:

VAST WOODWORKING 
COMPANY

3016 E. Thompson St.
(22-25)

ICE CREAM
Freezer operator and ice cream 

mix-pasteurizing man
SUNNY MAID ICE CREAM CO.,
2911 Ellsworth St. HO 8-3100.

(22-27)

t, 568-6561
, , y ........ . . ||l ■»■■■■' I ■■■

‘ t

London. — Neįvardintas 
pirkėjas nupirko vilą, už 
kurią U ž mokėjo 200,000 
svarų sterlingų ($480,000). 
Vila, apie 250 metų senumo, 
randasi apie 30 mylių nuo 
Londono. '

OFFICE Manager—Immed. open
ing for man to manage small office 
of nation wide truck trailer leasing 
service. Should be familiar with all 
phases of office procedure including 
A/P & A/R phone sales contacts, 
predit, etc. Some typing & mechanic- 
ąl aptitude preferred. Salary plus 
bonus plus medical benefits plus re
tirement. Call GA 6-7053 bet. 9:30 
& 5 PM for appointment.

MOTOR FREIGHT Dispatcher 2nd 
shift, exp. nee., paid vacation, other 
benefits. Exc. salary, coast to coast, 
common carrier. Call NORWALK 
UNITED BUCKINGHAM, 654-8156, 
Mr. W. Daley. An equal opportunity 
employer. (22-26)
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“Laisves” Bendroves dalininkų 
suvažiavi

St. Petersburg, Fla.
Mūsų LED 45 kuopos su

sirinkime, įvykusiam 
kovo, nutarėm vien 
sveikinti “Laisvės” 
dalininkų suvažiavirpą 
$300. Linkime, kad 
važiavimas pravestu gerų 
tarimų išlaikymui mi 
limo laikraščio 
ant ilgo laiko, 
mūsų mąžiejančių : 
kad dar likusios spėk 
glaudę kietai, dar il^ai ga
lėtume skleisti tiesos

Lai gyuvoja šis su 
mas! Lai gyvuoja mū 
limas laikraštis “Liisvė”! 
Draugiškai, LLD 45 kuopos 
nutarimų raštininkas, už 
valdybą, Julius Gretlikas.

mui sveikinimai

balsiai 
B-vės 

su 
šis su

sų my- 
“Liisvės” 
nežiūrint 

spėkų, 
os su-

žodį, 
važivi- 
jų my-

Brockton, Mass.
Sveikiname “Laisvė 

rininkų suvažiavimą, 
me geros sėkmės apsv 
ti tolimesniam ateiti* 
vavimui. Čia randat 
Aukojo:

Moterų Apšvietos
Klubas ...........

K. Kalvelienė .......
LLD 6 kuopa ....

•M. Gutauskienė •..
John Grigas.........
Alfonsas Skirmont
George Shimaitis .
John Vaitekūnas .
Elsie Zaleskaitė ..
Paul Vaitekūnas ..

Draugiškai ,
George Shimaitis

sė
linki-

s”

es gy- 
e $56.

$10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00 
. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 1.00

Scottville, Mich.
Nors su maža dovana tik 

$5, bet nuoširdžiai sveiki
name “Laisvės”>Bvės dali
ninkų suvažiavimą, jc 
vips, skaitytojus ir 
kurie darbojas del 
vės” gerovės. Lai gyvuoja 
dar daug metų ir šviečia 
mus. Draugiškai, M. S. 
Klastauskai.

J. Mažeika ........... 2.00
J. Juzėnas .. •....... 2.00
Kaz. Šileikis ...... 2.00 
Eddy Jokuska ..... 2.00 
P. Dauderis ........ 2.00 
Po $1: A. Avižienis, J. 

Katilius, J. Miller ir Paul
ine Didier.

Nuo pavienių:
Suana Kazokytė-

Jones,
Frackville, Pa. $20.00

Chas. Jaselun, 
Clyde, Canada ..

Chas. Vachunas,
Harrisburg, Ill. ..

Marijona Stašienė,
Cambridge, Mass.

Jonas Velička,
Los Angeles, Calif. 5.00

Petras Bieliauskas,
Richmond Hill,

8.00

6.00

5.00

5.00
Kl. Briedis,

Brooklyn, N. Y. .. 4.00 
Julia Werner.

Cleveland, Ohio .. 3.00
Nellie Raktis,

Atlantic City, N. J. 2.00
Po $1: P. J. Anderson, 

Webster, N. Y.; J. Gates, 
Euclid, Ohio: J. Andruške- 
vičius, Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau)

Iš interesingo Laisves** 
dalininkų suvažiavimo

sšimtį “Lais- 
os dalininkai 
i dalyvauti 
o laikraščio

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

savo kandidatūrą ištraukti ir 
palikti kitam persiimti su 
Johnsonu. Veikiausia Kenne- 
dis laimės.

Bet jeigu jiedu ožiškai lai
kysis savo kandidatūros, tai 
Johnsonas bus nominuotas.

Tokia yra visų stebėtojų 
nuomonė. ,

Parengimų kalendorius
, Kovo 31 d.

LLD 1-oji kuopa rengia 
filmų popietę 2:30 vai. poy 
piet., “Laisvės” salėje.

tų ir iš Lietuvos apie žem
dirbių ir darbininkų gyve
nimą. Taipgi jie nori raštų 
ir iš Lietuvos dirbtuvių.

Petras šolomskas rūpes
tingai užrašinėjo visų dali
ninkų vardus ir pavardes. 
Jiems ranką paspausdamas.

Jonas Grybas ir Mikas 
Stakovas atidžiai suskaiti- 
nėjo balsuotojus.

Pereitų metų direktorių 
tarybą sudarė šie asmenys: 
P. Venta, J. Lazauskas, 
W. Keršulis, J. Rušinskas, 
Geo Wares, Vera Bunkus, 
M. Stakovas, Wm. Baltru
šaitis, V. Venckūnas, Gus
tavas Diržuvaitis, S. Vetch- 
kis ir A. Nevinskas

Alternatai: Bill Malin, 
Peter Sholl ir A. Gilman.

Dalininkai išrinko tuos 
načms žmones į direktorių 
tarybą ir 1968 metams.

Tai pirmieji metai be Ro
jaus Mizaros. Jo labai pasi
gendame ...

O mes, “Laisvės” dali
ninkai, tik galėjome Rojų 
Mizarą ir pereitais metais 
pagerbti atsistojimu, Povi
lui Ventai paprašius, kai 
jis atidarė suvažiavimą.

Vėl priminsiu, bostonietis 
Aleksandras Ka. n d r a š k a 
pirmininkavo.

Po konferencijos įvyko 
banketas, į kurį atvyko ir 
svečių, pripildydami svetai
nę.

Banketas buvo labai tur
tingas maistu, įvairiu mais
tu. Dalininkai ir svečiai vai
šinosi apie tris valandas. 
Išsiskirstė visi pilnai pasi
tenkinę.

Banketo rengimo komi
sijos pirmininke buvo Ve
ra Bunkienė.:

Virėjomis buvo Kaziūnė 
Čeikauskienė ir Julė La
zauskienė. Joms pagelbėjo 
O. Šukaitienė, Waresonas 
ir kiti vyrai.

Beje, Čeikauskienė ir La
zauskienė ne tik sunkiai 
dirbo prirengdamos valgį, 
ale jos dar padovanojo 
“Laisvei” po penkinę.

Valgį i stalus išnešiojo 
Vera Bunkienė, Ieva Miza- 
rienė, Nastė Buknienė, Kos
te Rušinskienė, Nelė Ven- 
tienė ir Ona Čepulienė.

A. Gilman

betasmenys, ištisos šeimos, 
daugelis ir organizacijų iš 
visos plačios Amerikos.

Lilija sakė, suvažiavime 
sudėtos ir atsiųstos pirmiau 
dovanos sudarė apie tris 
tūkstančius dolerių!

Rimčiausias nusiskundi
mas pasigirdo iš spaudos 
Bendrovės sekretoriaus 
S. Večkio.

Suvažiavimui atrodė, kad 
“Laisvei” gali p r i t r ūkti 
ankščiau technikinių darbi
ninkų, negu skaitytojų, iš 
priežasties amžiaus.

A. Bimba išdavė labai in
teresingą raportą iš redak
cijos veiklos. Jis pažymėjo 
kokia linija vedama “Lais
vė”. O šiuo laikotarpiu, ypa
tingai šiais prezidento rin
kimo metais Amerikoje, 
“Laisvės” kryptis bus tokia 
dviemis klausimais, kaip tos 
didžiumos amerikiečių, ku
rie nori, kad Vietnamo 
bjaurusis karas būtų tuo
jau sustabdytas ir kad 
Johnsonas daugiau neprezi
dentautų. “Laisvė” ragins 
išrinkti tokį žmogų, kuris 
turės programą tuojau su
stabdyti Vietnamo karą, pa
liekant tą šalį jos pačios 
žmonėms tvarkyti.
“Laisvės” redakcija užgiria 

Kongrese įneštą “Open 
Housing” bilių dėl visų pi
liečių, būt jie juodi ar balti, 
ar kitos spalvos.

Po redakcijos raporto, ėjo 
pasikalbėjimas pačių dali
ninkų. Dalininkai vienbal
siai užgyrė redakcijos nu
sistatymą Vietnamo karo 
klausime ir prezidentiniuo
se rinkimuose.

“Laisvės” yajiriinkai nu
siskundė tūlais patyrimais.

Rezoliucijų komisija—Ieva 
Mižarienė, Elzbieta Repšie
nė ir Jokūbas Jeskevičius 
pateikė labai plačią ir inte
resingą rezoliuciją. Ji telpa 
“Laisvėje” ištisai, tai čia 
jos turinio ir neminėsiu.

Tur būt reikia šį-tą pasa
kyti, kad abelnų reikalų 
diskusijose pasireiškė tokių 
nuomonių, jog “Laisvės” 
skaitytojai pageidauja raš-

Per visą pn 
vės” amžiaus, 
visada stengėš 
metiniame say 
suvažiavime. Todėl visuose 
“Laisvės” da 
žiavimuose tu 
tiksi jų iš tolimiausių Ame
rikos miestų 
Bet taip buvo 
ti “Laisvė” 1 
taip kaip ir 
ir auklėtojai. Bet laikas d 
lykus pakeitė..,

Šiemet, kovo 
vės” suvažiavi 
mažiau matėsi 
iš tolimųjų viei 
siukaitis iš P[ 
Jokūbas Jeske 
cesterio, ir bos 
Kandraška, 
šiene, ir Antai, 
tas.

Dauguma delegatų susi
dėjo iš paties Brooklyno ir 
priemiesčių. Bet brooklynie- 
čiai nesudarė 
skaičiaus, kokį 
davo praeityje 
tolimoje pra 
šis “Laisvės” 
buvo gerokai Mažesnis.

Vienok jo ] 
labai interesir 
kiekvienas d 
gerų ir konst 
planų, kuriais 
prailginti “Lai 
ta ir amžių to 
į ateitį.

Pavyzdžiui, 
nys, “Laisvės” 
jas, pareiškė 
“Laisvės” skai 
mėjų skaičiui! 
retėja iš priežasties jų se
no amžiaus, c 
jaunų nebeatv 
senųjų vietą. Jis bauginosi, 
kad toks retėjimas skaity
tojais ir rėmė j 
ryti rimtą tr 
koms, kurių r 
čio- išleidimui.

Bet greit p 
tis ir įgudęs 
mėjas, dalininkas ir vajinin- 
kas ir Praną 
rino. Jis sako

“Tu, Prana 
mink ir neabejok perdaug 
apie įplaukas 
rovei ateityje, 
je “ 
j o s rėmėjai 
“Laisvės” įplaukomis, taip 
jie pasirūpins 
iki neišnyks paskutinis pro- 
gresyvis lietuvis Ameriko
je”, užbaigė J

Šitokia paguoda pralink
smino Praną 
“Laisvės ilga 
administrator! 
plačiai nusiš 
patenkintas.

Taip jau yra 
rėmėjais matęrialiai. Kaip 
dabar ir šiame 
Lilija Kavalia 
tė lakštą po lakšto eilę rė
mėjų, kurie di 
čia “Laisvei” 
kelių dolerių 
Daugybė jų bi

įninku suva-
būdavo sti-

arba vietų, 
tada, kai pa- 
uvo “jauna”, 
jos įkūrėjai

a-

17 d., “Lais- 
tne jau daug 
jos dalininkų 
;ų. Jonas Sta- 
hiladelphijos, 
vičius išWor- 
;;oniečių Alex 
Elzbieta Rep

as Skirmon-

tokio didelio 
jie. sudary-

— net ir ne- 
eityje. Todėl 
suvažiavimas

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Įėjo madon priversti ame
rikiečių lėktuvus nusileisti Ku
bos sostinėje. Iki šiol lėktuvai, 
įgulos ir keleiviai būdavo lei
džiami laimingai grįžti atgal 
į Jungtines Valstijas.

Bet Kubos valdžia apsižiū
rėjo, kad amerikiečiai nesu
grąžina Kubai lakelių, ku
riuos pasivogę kai kurie ku
biečiai pabėga į Floridą.

Ranka ranką mazgoja. 
Premjeras Castro pagąsdino 
amerikiečius: Nesugrąžinsite 
laivų, nebegausite lėktuvų!

Visiškai logiška.

Balandžio 21 d.
LLD 136 kp. spalvotų fil

mų rodymas 3 vai. po pietų 
Labor Lyceum svetainėje, 
15-17 Ann St., Harrison- 
Kearney, N. J.

Balandžio 2ft d.
LLD II apskrities iš Lie

tuvos spalvotų filmų rody
mas 69-61 Grand Ave., 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.t

' 4

Vakarų Vokietijos Nurem
berg© socialdemokratų suva
žiavimo kairieji sukilo prieš 
dešiniųjų vadovybę. Kilo bai
sus triukšmas. Vadai pasišaukė 
policiją ir kairiuosius numal
šino, jų du šimtus sukišdami 
į kalėjimus.

Kairieji reikalavo aiškiai ir 
griežtai pasisakyti prieš Ame
rikos agresiją Vietname.

Iki šiol Vakarų Vokietijos 
Socialdemokratų Partijos va
dovybė nuolankiavo Amerikai. 
Gal dabar pakeis kursą. Ten
ka palaukti.

Gegužės 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

FILMŲ POPIETĖ
Nejučiomis artėja kovo 

31 — LLD pirmosios kuo
pos filmų rodymo popietė 
“Laisvės salėje, 102 St. ir 
Liberty Avė., Ozone Park.

Pradžia 2:30 vai.
Filmai bus rodomi vieni 

gaminti Tarybų Lietuvoje, 
kiti Amerikoje. Visi jie bus 
čia rodomi pirmą kartą.

Demonstruos filmus Sa
lomėja Narkeliūnaite.

Važiuojant į parengimą 
imti Lefferts, traukinį, išlip
ti Oxford Ave. stotyje.

Prašome visus ateiti filS 
mus pamatyti ir paprašyti 
kitus. Ačiū! į

Rengėjai

tokybė, buvo 
ga. Rodosi, 
alyvis turėjo 
•ukty v i š k ų 
būtų galima 

isvės” sveika- 
liau ir toliau

Tarp lietuvių
Šiomis dienomis išskrido 

į Floridą buvęs brooklynie- 
tis Klemensas Depsas. Jis 
tūlą laiką gyveno pas duk
terį Binnie (Albina Depsiū- 
tė-Mason) New Yorko mie
ste. Jam labai ištinusios ko
jos, pasirodo, kad oras New 
Yorke neperdaug jam gelb
sti, tad nutarė pagyventi 
Floridoj. Jis labai norėtų, 

Lhis- kad jo pažįstami jį apian
ka kytų, jo adresas: K. Deps, 

czo Anthony Ruseckas, 36- 
36 19th St., No., St. Peters
burg, Fla., 33713.

Duktė Binnie įteikė 10 lo- 
lerių auką “Laisvei” nuo 
savęs ir jos tėvo Klemenso 
Depso. Linkime jam daug 
sėkmės Floridoj. 1

daly- 
visus <c

Pittsburgh, Pa
Brangūs Draugai! Sveiki

nu jus visus suvažiavusius 
į “Laisvės” B-vės si važia
vimą. Linkiu geriaus 
sisekimų, pravesti ta 
kad “Laisvė” lankyt 
sų namus per daugelį 
Čia randate $10. Su ? 
ba, J. K. Mažukna.

ių pa
rimus, 
į niu
rnėtų, 
agar-

eteku- 
vado

Los Angeles, Cahf.
LLD 145 kuopa, nariai ir 

valdyba sveikiname r 
šio nepavaduojamo 
“Laisvės” personalą ir dali
ninkų suvažiavimą. Su vil- 
čia, kad “Laisvė” kr 
šiol, taip ir toliaus 
darbo klasės vėliavą 
vos už taiką ir lu 
šviesesnį gyvenimą.
randate $10. S. F. Smith, 
fin. sekr.

ip iki 
neš tą 
ir ko- 

a udžiai 
Čia

Mirus mūsų mylimai mo
tinai, Mary Kalvaitiene, šia 
proga norime tarti ačiū vi
siems kurie išreiškė mums 
užuojautą asmeniškai, per 
korteles, lankėsi koplyčioje, 
už gėles ir už palydėjimą į 
Cypress Hills kapines. Tas 
daug pagelbėjo mums mū
sų liūdesio valandoje. Pasi
rašo jos sūnai—

Albert ir Eugene 
Schneider

ir jų šeimos..

Pranas Buk- 
verslo vedė- 
susirūpinimą 
tytojų ir rė- 
i, kurie vis

iš Lietuvos 
yksta užimti

ais gali suda- 
ūkumą įplau- 
eikia laikraš-

akilo ilgame-
‘Laisvės” rė-

, tik nusira-

“Laisvės” ge- 
Kaip praeity- 

Laisvės” įkaity to jai ir 
pasirūpino

ir ateityje,

. Jeskevičius.

Buknį, tą 
mėtį įgudusį 
į. Jis labai 
ypsojo, buvo

su “Laisvės”

Tūkstantinė gimimo puota

Chicago, Ill.
Jau antrą “šūvį” gauna

me iš čikagiečių, per 
torių Leoną Joniką. Šį sykį 
prisiuntė $99. An ksčiau 
gauta $104. Viso $203.

Roger Žilis ...... 
Valerija Urbikas . 
Pauline Motečus . 
Estelle Bogdan .. 
A. Andrews ... •. 
G. Gatch .............
St. Zolp ....... .  •.
Matt Bagdonas .. 
A. J. Grigai ...... 
J. Pauliukas.......
M. Vidra ....... 
J. Pateckas.........

redak-

Jensen Beach, Fla.—Ryk
lys atakavo 20 metų studen
tą Jan Icy da, kai jis At- 
1 a n t o vandenyne irklavo 
ant bangų su tam tikra len
tele (surfboard). Laimė, 
kad studentas tik lengvai 
buvo sužeistas.

suvažiavime: 
įskaitė skai-

lodą ir siun- 
lovanas, nuo 
iki šimtinių, 

ivb pavieniai

M. Mazūra ...
J. Stulgis .
L. Jonikas ...
Adelė- Kairienė

$11.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 2.00

Mirus

Onai Stanelienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Juo

zui, sūnui Eugenijui, marčiai Jpugeni 
kams, seserims, broliui, artimiesiems 
ir draugams.

jai, anū- 
giminėms

Motiejus Klimas 
Juozas ir Emilija K rupskiai

Ramsey, M. J..

Gimsiančiam darbo liaudies 
laikraščiui Daily World 
pasveikinti kovo 14 d. su
ruoštoji Birthday Party 
įvyko tūkstantinė iš visų 
šonų. Tūkstantis publikos 
pripildė Town Hall salę. 
Tūkstan t i n ė m i s pradėjo 
rinkliavą busimajam nauja
gimiui išlaikyti fondą. 
Stambiu ryšuliu rengėjai 
išsinešė tūkstantinėmis pra
dėtą kukliomis dolerinėmis 
baigtą sudėti fondą.

Daug sudėta, bet dar 
daugiau tebestokojo išleidi
mui ir išlaikymui dienraš
čio, taip reikalingo viso
kiuose žmonių veiksmuose. 
Apskaičiuota, jog dienraštis 
pareikalaus 650 tūkstančių 
metams. ,

Džiuginančiai įdomus bu
vo kalbėtojų sąstatas. Tai 
esamieji ilgamečiai laikraš
čio kolektyvo ir busimojo 
dienraščio redaktoriai, ko
respondentai. čia buvo dar
bininkų spaudos veteranai 
Simon Gerson, John Pitt
man, Gus Hall, Carl Win
ter. Čia ir jaunieji kolek
tyvo nariai Ken Bailey, No
ra North, Tito Nolasco, Lin
da Morse.

Atidarydamas programą 
Gersonas pareiškė, kad

naujojo marksistinio dien
raščio Daily World vyriau
siu siekiu bus apvienyti vi
sus kairiuosius bendrai 
veiklai už svarbiausius vi
siems žmonėms reikalus. 
Kad jau dabar, šiemet, tiki
si “pagelbėti sudaryti ga
lingą politinį judėjimą 1968 
metams ir ateičiai.”

- Jaunuolė Linda Morse 
papasakojo įdomių dalykų 
iš studentų ir jaunimo veik
los ųž taiką. Karštai kvie
tė visus darbuotis už įspū
dingą visašališl^ąją ir tarp
tautinę demonstraciją už 
taiką.' Įvyks balandžio 27 
dieną.

Komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Gus Hali 
trumpai raportavo iš tarp
tautinio K. Partijų atstovų 
suvažiavimo B u d a p e š te. 
Amerikiečių atstovybės da
ly vav imas fkonferencijojė, 
ten pasisakymas prieš 
Jungtinių Valstijų karą 
Vietname, buvo labai reikš
mingas įvykis.

Kalbėjo ir kiti, bet argi 
visus suminėsi.

Gi užbaigai pateikė fil
muotą radijo ir TV reporte
rio David Schoenbruno kal
bą, pasakytą biznierių kon
ferencijoj Kalifornijoj po

Aido choro žinios
Šį sekmadienį, kovo 24 d., 

Aido choras dainuos suomių 
koncerte, kuris įvyks “Uk
rainian Hall,” 85 EL 4th St., 
New Yorke.

Koncerto programoje taip 
pat dainuos Moterų kvarte
tas ir solistai: N. Ventie- 
nė, A. Iešmantas ir V. Be- 
keris. Mokytoja Mildred 
Stensler sudarė gražią ir 
įvairią programą. Tad bū
tų gražu, kad dalyvautų 
didelis skaičius lietuvių pas 
mūsų tėvynės kaimynus 
suomius, estus ir latvius. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Iš Floridos sugrižo cho
ro sekretorius J. Juška ir 
fin. sekretorius A. Mitchell. 
Jie parvežė sveikinimų nuo 
abiejų ten esančių chorų ir 
džiaugiasi floridiečių malo
nia viešnage.

Šį-pavasarį, gegužės mė
nesio 5 dieną, Aido choras 
rengs savo metinį koncert- 
tą. Šį kartą norima prisi
minti mūsų mylimą muziką 
ir kompozitorių Praną Ba- 
levičių, kuris prieš 11 metų 
mirė.

Programa bus sudaryta 
tik iš Pr. Balevičiaus kūri
nių. Pakviesime dalyvauti 
programoje ir porą svečių 
dainininkų. Vėliau prane
šime apie visus šiam kon
certui prisirengimus. •

apsilankymo Vietname.
Oi, kokia kalba! Sėdi nu

tirpęs. Savas prasikaltimas 
leidimu savo šaliai tokią 
piktad a r y s t ę , kaip karą 
Vietname, atlikti, slegia są
žinę. Ir matai, kad ne tu 
vienas toks. Retkarčiais 
perbėgantį publiką kamera 
rodo, kad ir biznierių dau
gumą klausosi giliai susi
mąstę, užsimiršę, kad jie 
čia suėję pasilinksminti.

Šiam mitingui ir lietuviai 
pridėjo savo kuklią para
mą. i

Kep.

SUSIŽEIDĖ
y Važiuojant į Brųco salę 

pamatyti Jono Grybo rodo
mus Tar. Lietuvos filmus 
fotografą Rapolą Kručą iš
tiko nelaimė. Išlipdamas iš 
vežimo krito ir susilaužė 
kaulą. Gydosi Jamaica ligo
ninėje.

Linkime greit sugyti.

Iškilmingai jį palaidojo
Šimtai taksių vairuotojų 

suėjo į savo draugo unijis- 
to George Blum šermenis. 
Blum tapo plėšikų nužudy
tas, nežiūrint, kad jis turėjo 
tariamai saugų, neperšau
namo stiklo kompartmentą^ 
Užpuolimai nesiliauja.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

“Laisvės” direktoriai esa
te prašomi susirinkti į po
sėdį šį pirmadienį, kovo 25.

Sekretorius

Ieškomas
Norėčiau sužinoti, kur gy

vena Bronius Stulca. Anks
čiau gyveno New Yorko 
mieste, o dabar girdėjau, 
kad gyvena Brooklyne. Pra
šau pranešti man, žinantie
ji apie Bronių. Mrs. Nellie 
Raktis, 125 Atlantic Avė., 
Atlantic City, N. J., 08401.

APARTMENTS
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bbdroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevaton. 
% block to 2 subways. Balconies', 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. From 
only 1166. Prospect Towers 9th SU 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn, sJe 
agent or call 763-0624.

? 'c




