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KRISLAI i Užmuštas maiuieriu Moratoriumo vadai
Nauji metai—senos bėdos
Karo našta pasauliui
Siūlo dezertyrams amnestiją
Tyla gamina bailius
Ža visi Stalino d u k ra

J. Galiūnas

vadas Yablouskis ruošiasi veiklai
pasižymėjęs

- Užmuš- tas Jungtinės Mainierių 
mainierių Unijos prezidento vietai ir 
'ablonskis rinkimuose nelaimėjo tos

A 4?”

A

4
mo moratoriumo muosc išrinkta.

žmona Margareta, \ieu)S- visą uumi, P1
25 metu dukra Char- 1 bikinius ii po linkimų, kal

tino unijos prezidentą Boy

a

I 10 11 Ktll Kili H
laimiu-■ Policija teigia, kad tai Išininkus sukty 

i ne vieno žmogžudžio darbas, v o tyrinėjimo.
Skundai b i

, valdžios ista

mai, kuriuose bus

I hienos Aires. — P o t v y- 
niai apsėmė daugeli gat
vių Andean mieste Mendo- 
zoje. Prigėrė 33 žmonės.

Nauji metai—senos bėdos, i taipg 
1)/.aiigiarnes >ulauke naujų jų I lottC. 
m» ių n’ tikimės, kad jie 
out. visam pasauliui 
g • • s n i.

Bet sunki senų jų metų naš-! Ivtl“SL< 
'a gula ant naujųjų metu.lllU'>
Vi..maino karas “nebaigtas.^110 ^[•inūų, o žmona per- 
\:<luri<> Retuose izraeliečiai 1()\ Oje, dllkl a peisail- 
.u arabai kasdien kaųiasi. j??1. klt.an* nnegrumyje. Po-

pa si ū st i $ manai ir 33 senatoriai.
Moratoriumo

no, kad šiuose
vadovai ma-

rinkimus valdžia prižiūrėti]. , o
N.gmtjoje civilinis Karas. nia-i 
lT<»s provincija nori atsiskirti ! 
nuo Nigerijos ir sudaryti ne
priklausoma valstybę, 
padeda imperialistinių

mesto. & r v

prieškarinių 
sumobįlizuoti plačiai veik- tai.

rinkimuose nijos Kompartijos centro 
daugiausia komiteto ir vyriausybės 
ididatu ir dauguma sudaro militaris

šalin

tebė-u> nei kiek šiais metais 
ra nepa>ikeitusi. Karo pavojus 
tfbegra>o branduoliniais gin
klais >unaikinti pasaulio civili- 
zaei tą.

Sen. Kennedis vėi liudijo 
tragedijos tyrinėjime

K U
I

Brazilijos dvąsiškija už 
ekonomines reformas

kad tarptautiniai pasitarimai 
branduolinių ginklų kontrolės

dvi valandas sen. Ed. Ken- Vilnius. — Lietuvos Prof-i 
nedis liudijo, kaip atsitiko i sąjungų tarybos pirminin-j 
liepos mėn. ta baisioji tra-'kas P. Dobrovolskis nese- 
gedija, kurioje jo automo-' n i a i grįžo iš Jokohamos, 
bills įkrito į prūdą ir su juo miesto, kur dalyvavo tary- - 

.važiavusi Alary Joe Ko- binių profsąjungų darbuo- , ‘Žemaitis.” Ji primena

>tovu pasitarimai rubežių' Tyrinėjime jis tik pakar-jsusitikime 
klausimu. JAV. TSRS, Angli-itojo, ką jis pirmiau polici-,profsąjungų susivieniji m o

Vidurio Rytų krizės klausimu Imas buvo prie uždarų durų,! -------------
gali duoti pageidaujamų pa-;publika ir reporteriai nega-i Detroitas. — Jungtinės 
sėkmių taikos išlaikymo reika-Jėjo dalyvauti. j Automobilių darbininkų uni-
bi- ' Reakcionieriai deda daugijos prezidentas Reutheris

Kol didžiosios valstybės ta- j pastangų, kaip nors Kenne-| Naujųjų metų proga pasa- 
r:asi, yra siek tiek vilties pa-!(|£i0 populiarumą sunaikin- ;kč, kadžiais 1970 metais ka- 
>aulyie taikai išlaikyti. Ret ti, kad jis nedrįstu kandida-O’o baigimas yra vyriausias 
v,en tuo ne^bma pasikhautoituotj ))rezident0 vįetai 'klausimas. S
Taikos kovotojai ir siais me- I 
tais turi planus mobilizuoti ----------- -------- ’ ' —................. — -..................
mases kovai prieš karą Viet
name.

Rio de Janeiro. — Brazi- apię 99 proc. vyskupų yra 
Ii jos katalikų dvasiškija priešingi valdžios politikai, 
reiškia nepasitenkinimą mi- bet jie nežino, ką dabar da
ktarinės valdžios programa, ryti. Jie bijo valdžios repre- 
kuri nieko gero neduoda sijų.

Popiežius Paulius prisiun
tė savo ])rotestą prieš miii- 
tarine valdžia, kuri baisiai 
terorizuoja savo politinius 
oponentus.

Už partizaninę veiklą Bo-

i formų, kad žmonėms būtų
B. Aleknavičiaus nuotrauka nuų iv.iu

_______ ________ ___________________________ i neraštingumas, skurdas ir 
"įpriespauda būtu naikinama.UI MlftlflMM? IIA 1110 Nuo 1960 metų 643 kuni- livijoje esąs kalėjime pran- I iAI Aa ai R B I metė Brazilijoje kuni- cūzas intelektualas DebrayfcniV H heV ® ^9 Igystę, bet dabar jie remia kviečia suteikti paramą

| progresyvius kunigus, kovo- Brazilijos politiniams kali
nančius už reformas Brazi-'niams, kurių sąlygos bega- 
lijoje. Apskaičiuojama, kad liniai sunkios.

GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU *- v

KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS:

Puertorikiečiai lordai neklauso 
teismo įsakymų pasitraukti

New Yorkas. — Puertori-įgauna nemokamai valgius 
kiečių dezertyrų yra apsigyye- kiečiai kovotojai, pasivadi-lir lanko mokyklą. Jie labai 

nę lordais, tebelaiko užėmę'patenkinti lordų aptarnavi- 
isjjanišką Metodistų bažny- mu. 
čia Harleme, nors teismas

Kanadiškis “Liaudies Bal-> 
-as” rašo, kad GO.o(H) ameri-j

• • Connecticut valstijos vajininkai 
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y.

ne Kanadoje. Yra ten susida
ręs komitetas, kuris rūpinasi 
dezertyrais. Jiems jis pridavė 
įau keletą tūkstančių dolerių

J i e bažnyčioje įsitaisė 
valgyklą ir mokyklą skur
džių vaikams. Dabar vaikai

Iš Amerikos militarinės tar
nybos daugelis jaunuolių pa
bėga. Kanada ir Švedija juos 
priglaudžia ir suteikia gali
mybes kaip nors pragyvenimą! —- ... ---- ■
pasidaryti. Jauni vyrai Kana-1 dukra Alliliujeva. Jos propa- 
dai—didelis pliusas.

Kongresmanas Koch 
Kongresui paskelbti 
rams i 
tų namo grįžti ir sudaryti sa-Įtinių Valstijų ir Tarybų’Sąjun- 
vo gimtajame krašte pastovų įg0S valstybinių pareigūnų, 
gyvenimą. Tikrai remtinas siū-i Svetlana Alliliujeva esanti 
tymas. |labai brangi šaltojo ikaro pa-

— — — .laikytoja, suteikianti daug
Garsusis taikos kovotojas dr. Į naudos karo vanagams, šalto- 

Benjamin M. Spock 1946 me-j0 karo puoselėtojams.
tais parašė knygelę “Baby & 
Child Care”, kurią milijonai 
motinų perka ir skaito. Tai 
plačiausia skaitoma knygelė.

Nuo kiekvienos parduotos 
knygutės jis gauna honoraro 
po 5 centus. Per metus hono
raras jam duoda apie $30,000, 
kurių gerą dalį jis skiria ko
vai prieš karą.

Dr. Spock smerkia tuos, ku
rie tylėjimu taipgi suteikia 
paramą karo vanagams. Jis 
laikosi Abraomo Linkolno po
sakio: “Tylėjimu nuodemiavi- 
mas, kuomet jie turi protes
tuoti, padaro žmones bailiais”.

siūlo smarkiai paveikianti tuos ame- 
dezerty- rikiečius, kurie mano, kad nė- 

amnestiją. kad jie gale-įsą didelių skirtumų tarp Jung- 
__:x ~. ,1 r: ~ I . • t r i • r.. . . 1

Už amerikietiškus dolerius 
ji atlieka judošišką darbą.

Monopolistinio kapitalo or
ganas “The Wall Street Jour
nal” labai susižavėjo Stalino

Lordai reikalavo bažny- 
čios^Ą’adovybės įsteigti prie 
bažnyčios skurdžių vaikams

tų nemokamai valgius, ap
mokymą ir pasilinksminimo 
vietą. Bet bažnyčios vado
vybė į tai nekreipė dėmesio, 
tai lordai ir užėmė bažny
čia, u

Jau 40,000 amerikiečiu 
žuvo Vietname

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė, kad jau 
daugiau kaip 40,000 Jung
tinių Valstijų karių užmuš
ta Vietname nuo 1960 m. 
sausio 1 d. Sužeistųjų skai-

Re- čius siekia arti 260,000 ka- 
Y_, rių.

Tai Amerikos aukos im-

, Atmospheric Sciences 
search Center, Scotia, N 
skelbia, kad visas Jungtinėse
Valstijose oras gali būt mirti- perialistų interesų apsaugai 
nai užterštas 1980 m. Visokį Azijoje. Dabar amerikiečių 
gyvūnai gali išmirti, jeigu oro jau mažiau žūsta, bet viet- 
ir vandens teršimas nebus su- ' namiečių vis daugiau 
kontroliuotas.

Už 10 metų žmonės bus pri
versti maskas nuo užteršto 
oro nešioti, o už 20 metų mie
stai gali palikti visai tušti.

Oro ir vandens teršimo kon
trolės bilių prez. Nixonas pa
sirašė. Pamatysime, kiek bus 
šiais ir kitais metais nuveik
ta, kad oro ir vandens teršimą 
sukontroliuotų.

daugiau kare žūsta. Vietna- 
mizacija nei kiek nemažina 
karo Vietname.

Roma. — Krikščionių de
mokratų, socialistų, social
demokratų ir respublikonų 
partijų galvos turėjo pasi
tarimą dėl sudarymo koali
cinės valdžios.
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amerikiečius marinus
Saigonas. — Pietų Viet- turiu dienų pertrauką nuo 

namo partizanai buvo įsi- vasario 5 d., kadangi tada 
veržę į amerikiečių marinų prasideda vietnamiečių Tet 
įsitvirtinimus ir ten daug'šventės.
nuostolių padarė. Apsišau- Manoma, kad Nacionali- 
dyme 11 marinų žuvo, 59 nio Išsilaisvinimo Frontas 
buvo sužeisti. ruošiasi pavasarinei ofen-

dymas tęsėsi pusketvirtos gas. 
valandos. Užpuolime, sako
ma, dalyvavo apie 1,000 Ft. 
partizanų ir šiauriečių" ka-'žentas 
reivių.

Vietkongas paskelbė ke-|me skerdynių papildymą.

Mitchell bus karo 
! teisiamas už Songmy kai-

Pirmoji liaudies 
respublika Afrikoje
Brazzaville, Kongas.—Na

cionalinio Revoliucinio Ju-

Reikalauja nutraukti 
ryšius su Saigonu

Washingtonas. — Nacio
nalinė Studentų Sąjunga 
protestuoja prieš studentų dėjimo Kongresas paskelbė

JAV sumokėjo $6,100 Į Amerikiečiai naudojasi JlUSSea įš rįi
uz užmuštus, sužeistus

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas praneša, 
kad JAV sumokėjo $6,100 
Kambodijos šeimoms, kurių 
14 civiliniu buvo Amerikos 
bombomis užmušta ir 13 su
žeista.

Už kiekvieną užmuštą su
mokėjo po $400, už sužeis
tus nuo $10 iki $150.

Kambodija protest u o j a 
prieš 38 Amerikos įsiverži
mus į Kambodijos teritoriją. 
Bombardavim ai padarė 
daug nuostolių ir nemažai 
civilinių žmonių žuvo.

šmugeliu P. Vietname
Saigonas. — JAV koman

da paskelbė, kad apie 200 
amerikiečių, paleistų iš ka-

tu Vietname ir varo šmu
gelį juodojoje rinkoje, kuri 
labai jiems pelninga.

Šmugelis labai prasipla
tinęs ne tik sostinėje, bet ir 
kituose miestuose, kur įsi
galėję amerikiečiai.

Hanojus. — 5,130 Saigo- 
no armijos oficierių ir ka
reivių perėjo revoliucinės 
valdžios pusėn lapkričio 
mėnesį.

v . j ° . .

ministracijos nutraukti ry-; respublika Afrikoje, 
šius su Saigono valdžia.

mer nurodo, kad šiomis die
nomis Saigone buvo areš
tuota 15 studentų, raginan
čių baigti karą. Šiuo metu 
Pietų Vietname karo priešų 
pilni kalėjimai.

Saigonas. — Prez. Thieu 
reikalavo parlamento išme
sti tris atstovus, kaip ko
munistų simpatikus. Bet jis 
to nelaimėjo, tik jie buvo 
pakritikuoti. Sesija buvo la
bai triukšminga, nes dauge
lis atstoyų nori baigti karą.

Išrinkta Nac. Revoliuci
nio Judėjimo centro komite
tas iš 40 žmonių. Pirminin
ku išrinktas Marien Ngo- 
aubis, revoliucinio judėjimo 
vadovas.

Bostonas. — Romos kata
likų diecezijos organe “The 
Pilot” kunigas Casey rašo, 
kad žmonijai reikalinga 
gimdymo kontrolė.

Washingtonas. — Sen. e\ 
J. McCarthy išvyko Mask
von tartis su premjeru Ko
syginu prekybos reikalu.
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r” 1969 metus
per year, H2.oo vedgmuoju “Does Mankind

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
!ar JAU Iš TIKRŲJŲ 
[esame PRAŽŪTIES

or-

Nebe pirmą kartą lietuviš
kų knygų iliustratorių darbai 
iškeliavo į kitas šalis. Musų 
dailininkai skynė laurus Leip
cigo mugėse, kitose šalyse įvy
kusiose knygų grafikos paro
dose. šiuo metu su lietuviškų

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ......  $9.00 į Canada, Lat. Amer., per year, $1(3.00 [ ganas Ljboi
United States, per 6 months 5.00 , Foreign countries, ]
Queens Co., per year ..........  $10.00 Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 l ..pp n ni On Our Pollut-1
Queens Co, per six months $5.50 [Foreign countries, 6 months, $6.50 , , f. ,, Ą . • !vedamojo au- .. , 4 o ,.■ J Itislavos gyventojai. Baroną/>u- 

) tlivogai yia PT"ireng£ Vilniaus “Vagos“ leidy- 
talkon .senatoi 1U jja jr Čekoslovakijos užsienio 

Gaylord Nelson iš Wiscon- literatures organizacija Pra- 
, kuris tuo visu klausi- hoje.

Foreign countries, 6 months, $6.50 I““'f_ ____________________ __ : ed Planet ■
1 torius save

<>

kam

LABAI nemalonūs gandai plinta iš Washingtono. sino, I 
leidžia pats prezidentas Nixonas savo užuominomis.; mu> matyt, nusiteikęs labai 

>rs esąs issireiskęs, kad_veL.pesimistišktii. <~ 
su galu suvesti dabartinėmis | gacĮ mes tikrųjų 
Veikiausia prisieisią mokes-iant tikros pražūties slenks-lkūtės, 
Ati. ėio. Krasausko, St. Steponavičiaus

Mūsų oras, kurį kvėpuo-;bei kitų lietuvių grafikų dar- 
jame, yra užnuodytas; mū- bai-
su maistas, kurį valgome, Barodos lankytojai palieka 

liiiidžeLis prašoks du šim- yni užnuodytas; mūsų Tps ['[y111'1'''"1'" ['.'[f
• kas sumas, kaip žinia, su- deny.s, kuriuose žuvys veisia- ‘ v J ’
vimasis. O nei karui, nei si ir gyvena, ir kurias mes

eksponuojami J.
Jam atrodo,!Kuzminskio, V. Jurkūno, A.

1 stovime! Kučo, L. Bičiūną itės, B. Dem- 
A. Mankūnaitės, S.

IŠ LAIŠKŲ
I

Laiškas rašytas Mrs. Mor- jams ir “Laisvės” platinto- 
tha Burkauskas, Elizabeth, jams.

Pirmiausiai noriu padėko- 
vinskienė iš Akmenės. Apart ti mano geriems draugams 
grynai asmeninių reikalėlių, Helenai ir Robertui Feife-* 

[laiške sakoma ir sekamas:
“Apie numirusių dieną, tai, 

[brangi ciocyte, pabėgėlių 
grynas melas. Pas mus nie- 

minas Galva mus užtikrina, |<as nedraudžia, niekas ne- 
gainioja, švęsk kaip nori. Vi- 
įsi puošia kapines, visi neša 
įvairiausias gėles, vieni už 
____ o_______  Dieną ei-

pasisavinti. . . Jie žino, kad na valdžios atstovai, jie su-,

mų, indėnų kalbomis. Todėl \ J. Rašo Petronėlė Li- 
ieškoti “tipiško kanadiečio"

IR VĖL VISA GARBĖ 
NE LIETUVIAMS

kuriu dėka ir pa-riams, 
stangomis aš jau ketveri 
motai naudojuosi pažangia

inklavimuisi

is, sakoma, 
.aliai galim

pakelti. Kal- Parodos lankytojai palieka
šiltus atsiliepimus apie

jų apiformavimą.

miato. ti. Pavojus didžiausias. ReLlTA'PGI NE1MIRA IR 
i,;.......iiL-t n „.,i ;....... „.. NEGRAzU

Mr. Spiro Agnew ir d i, ir per vėlu?!

TOKĮ JIS ATSIMENA 
BRONIŲ RAILĄ

Agnew misija Azijoj1 ... .. ..-7 .. • „ -v . \ ienas is siu t___vėl gerai pasizvmec. i .. . tA- \ A’o.s įžymiausiu zurm žmonėms ir valdžioms! . g.- 
ir

is’ir 
tiku s 
irimu

\ 10*' 
ir ten

kritiku

Vietnamo milit

kad jis ir jo kolegos “džiau
giasi lietuvių tautos ištver
me ir laimėjimais, kuriuos 
bando Komunistų partija gitus gražesnes, 
pasisavinti... Jie žino, kad } ■-y

lietuvių tautos pirmavimas ruošia mitingą, pamini mi- 
ukio, kultuios ii tautinio pmsius bei žymius žmones, 

gelbsti pacieda vainikus. Na, o va
jai išlikti savo žemėje . kare eina tikintieji, degio-

Kiekvienas gi rinitai gal- ja žvakutes, groja dūdų or- 
vojantis žmogus žino, Kad kęsti“'" kapinėse sviesti 
visose tose srityse pasiekti kaip d 'ią, nuo degančių
didžiuliai laimėjimai tiktai' žvakučių, 
teisingos politikos pagrin- bet niek: 
du. Todėl reikėtų tik sušuk-

ivynėje” pirmajame pusia
ujyje per avi skiltis .straips- 
' ms

dienu Lietu-I! Be,1 al)ie..V,ilnK kĄ rl)1.au„as 
Po toki absoliutiškai nieko t ataugas inahstų 1 ..... 5 d.). Kita

Vugusti- . w.. . ., . . -
“Tieso n^e Vilnius tik vieną kar

'garbes nei Lietuvai, nei lie
tuviams nepripažįsta. Jis 
sako: “Pramonės ir ūkio

Vilnius — mažasis Ra
ma ne lietuviu, bet rusu”! c z v

i”, 1970 m. sausio j 
nekalbama. Visame straips- ° Kitais žodžiais, pagal 

---- - -• - • Galvą, lietuviai nieko verti,
tą suminėtas. Matyt, redak- nieko nežino ir neišmano, 
torius ta antraštę užvėlė vasa P^^Įekė Jr laj-

nedraudžia. .

Gerbiamoji redakcija!

tuvos. Jeigu jūsų neapsun
kins mano nelabai lengvas 
prašymas, būkite malonūs, 
padėkite surasti mano se
sutę. Mano sesutė išvyko

buvau tik metų amžiaus. Per 
ši paskutinį karą žuvo visi

vis randi ką tokio Įdomaus. 
Kad ir dabar, paskutiniame 
lapkričio numeryje radau 
drg. Augusto Iešmanto ju
biliejinį sveikinimą.

sveikinimų, linkėdama ge
riausios sėkmės šeimoje, il
gų saulėtų metų gyvenime 
ir dainoje, kad dar ilgai 
skambėtų tas Augusto nuo
stabus baritonas, kaip męs 
jį mėgdavome vadinti dar 
gyvendami Argentinoje, ka
da sueidami dalindavomės 
džiaugsmais ir nesėkmėmis.

darosi, kai]) Argentinoje su
ėjus klausi, kas girdėt, ar 
dirbi, kai tuo tarpu Tarybų 
Lietuvoje trūkumas darbi
ninkų.

kiu džiuginti savo daina ne

ų vyrijusybūs pik'''jg“ Vil“
rikos žmonių pri-;Je (1 ,W) 2i) _____ ....................... ..

sipasakoja, kaip anais se-| etr.pnLnin tik vienu tik 'niėjo, kuriais džiaugiasi ir 
A nais laikais, būtent, 194()lant stiaip? o t et , ■ šiame aLitiki-

i Rietu Vietnamą m iš “I iptuvn< hirin’’ nnuB slu: pavilioti skaitytojus a> Klub sldme 1UK1 1 1 k ui \ įeinamą, m., is Lietuvos aido pei e-j * im me, rusu už nosies vedžioja-
Juos irgi ragino jo dirbti prie laikraščio|Stial^)snĮ S : * — imi Aišku kad jeigu nebū-
Nixono politikos “Tiesos” Pasakojimas labaibra ^aitytojų apgaudineji-i aišku, kuo jeigu ncou b., .. • 1 asaixojimas laoai įu buvę kam juos vedžioti,

■tacijas. len Jis.Įdomus. Jame mūsų dėmesį/“,, . . , , . . i iiė nieko nebūtu nasieke1 užtikrino Lietu atkreinė ionastaba -inie 1'asnoclo, koks ten,PeniCKO neimtų pasiekę. .. MaiAicipc jo pasiaoa apie • . ie Tt-iIiinM Tai sitoks yra is Gedimi-
los ir niekados ne-’Amerikoje išgarsėjusi sme-ifletuvos Je

palikta Vietnamo žmonių va- tonininka Brcniu Raila. A. I)UVO ą’vyky ! Švedijos so- 
globos, jos kaili gelbės. Jis'(;ricius ji gerai 'prisimena.1 ?tln« Stockholm;}, pasikal- 

’ .......... bėjęs su pabėgėliais is Lat
vijos, Estijos ir Lietuvos ir
parašęs Milano laikraštyje! D1ZIBH11J211113 §311113

^Daugybė turistų Tanko 
Bavariją—pietinę VFR da-

! >imtu procentu.

i prezidento

i no Galvos lietuviškas pa

Thieu ir K v užtikrino
’ ‘ " ’’ 1940 metų birželio men. 18i

Nuvykęs į Tailandą ponas \ iceprezidentas Įiareis-id. Jonas Šimkus perėmė iš1 
kė, kad to! nebus Pic-tu Vietname taikos, kol nors vienas1 Dirmeikio “Lietuvos aidą ’ ' .... I‘mindžios” Tailando kaimy-i Bet “Lietuvos aido“ t<

>ventąją žemę. Kitais žo- vienas kitas numeris.
diko įsĮiūdį kad \ isa liet-, ūme eiti Darbo Lietuva’V()S |<Ll]tūra Lietuvoje nuo 
uerikos globojama, nors tas Jono Šimkaus redaguojamas, n

, . . , i- i t i • -4 • 1 LISI 1 Il\ctUlJi>> . clIJlC LOS;
jiai eikmauiii amžino \<ii o tanie pašau uj \ampe. (icniasis ikultūros milžiniškus laime-!

Bet, zmoma, dar visko gali būti, l iesa, šiuo tarpu Nors dienraščio vadovybė,i jimus mQsų gimtajame kra_i

Vietnamo 
so ir K a

bus milžinai

apie jų nuotaikas. Na, o Jie,| 
I žinoma, nusiteikę, kaip ir! 
į čionai mūsų “veiksniai” iri

gelbėti Lietu- garsėjančią gražia gam-

.Amerikos žmones lyg ir i
sias nepasitenkinimas vyriausybės politika ir Vietnamo šaknų, bet redakcijos darbuo- \ 
karu. Jie Nixono-Agnew pažadus gali paversti niekais, 'tojai buvo likę senieji: A. Dė-Ąv

i dele, J. Beleckas, aš, dar kai
■ kurie. Liko tie patys raporte-j STEBISI KANADOS 
iriai, techniniai redakcijos dar-j PANAŠUMU LIETUVAI
. buotojai. ' IR TARYBŲ SĄJUNGAI

ATRODO, kad Kinijos sostinėje Pekine atsinaujino! Buvo likęs iš “Lietuvos ai-| Vilniaus “liesoje” (sa

Ko galima tikėtis?

parubežinių nesusipratimų. Svarbiausia, žinoma,

kai ir nežinau jos adreso. 
Mano sesutė po tėvo pavar
de Juozulynaite Anele, d. 
Jono, gimusi 1909 metais

Vladze Bendoraitienė

ta. Tačiau dalį 21 ežero 
krantų nupirko ir aptvėrė 
spygliuota viela privatūs sa
vininkai. Antai, iš 40 kilo- 

šte’nė ž7de!ioTf7i'ujĮ|\"“TŠip 
■.■yno” “šviečia” SLA narius. Ikrančių /jie valdo 18 kilo- 

! metru. Verteivos ima dide- 
! H mokestį už naudoj imąsi

Kapčiamiesčio miestelyje. Ji 
yra ištekėjus, bet vyro pa
vardės gerai nežinau, rodos, 
Mychol Huel. Aš buvau ra
šęs į Sanpaulio miestą jos 
pažįstamam, bet atrašė, kad 
ji išvykusi į Šiaurės Ame
rika ir nežino adreso.

Gerbiamoji redakcija, ne
žinau kaip aš būčiau dėkin
gas Jums, jeigu pavyktų su
rasti mano vyriausiąją se
sutę. 35 metai kai nieko 
apie ją nežinau. Gal jau 
ra gyvos.

Juozulynas Leonas 
Jono

Kaunas
R. Armijos pr. 43-2 
Lithuania, USSR

Gerbiami draugai,
Priimkite mūsų sveikini

mus ir linkėjimus sveika
tos, laimūs ir sėkmės darbe 
per ištisus 1970 metus!

M. ir E. Meškauskai
Vilnius, 1969 XII 29
Didžiai gerbiama

Širdingiausiai sveikinu vi- 
są “Laisvės” redakciją, 
“Šviesos” redakciją su

ne-

kėdama jums kuo puikiau
sio pasisekimo jūsų kilnia
me visuomcniniame-kultūri- 
niame darbe.

Leokadija Petkevičienė

Gerbiama drauge 
Ieva Mizariene!

Bizniaujama 
nyje. Greta

ir Reino slė- 
legendarinio

Gerbiama “Laisvės”

do“ ir Bronius Raila. I šio 4 d.) pranešime iš Mon-
Gal po savaitės redakcijos trealio Algimantas Cekuolis 

posėdyje J. Šimkus pranešė, sako: 
kas, jei nori, gali likti “Darbo 
Lietuvos“ i 
toliau, suminėdamas pavardes.'nieną — tai visišKai panašus į

Br. Railos pavardės J. Šim- mūsiškį peizažas ir klimatas.

Atvy kušiam iš Lietuvos Ka-mimų.* 1 ai nuodą manyti, kad is abiejų pusių yra sic-< 
kiama santykius gerinti. Tik labai bloga tas, 'kad Kini
joje atsinaujino kurstymo propaganda prieš Tarybų!
' ,}JU2W' ........................................................ kus nebesuminėjo, tik kažkaip[Bcnt Centrinėse, Kvebeko ir

[Ontarijo provincijose. Lėkštos: 
to, j\jkio manydavau,j<a]vos įr negjias slėniai, krū- 

miškeliai, 
pa- i 

'skiri vienkiemiai, žiemos vėjo! 
. . ... . . 'apdraskytos šiaudu ir šienoKanos veidas tikrai ta-!. 1 _ .....- . - [kupetos pakluonėse, išgirtieji

čia
taip pat vingiuoja kaip plen-1 

į Molėtus, o Ukmergės ar 
labiau Kauno autostrados 
būtų pačių geriausiųjų tau-Į

redakcijoje dirbti ir;Uada įurį vieną malonią staig-

Lorelei kalno, kurį apdaina-' Naujų motų proga 
vo Heinė, pastaraisiais me-jčiu nuoširdžiausius j 

nimus ir gerus linkėjimus 
” redakt o r i a m s, 

bendradarbiams, skaityto-
viešbučiu, baseinu, ręsto ra- “Laisvės 4. ' V '
nu.*.

siun-

ir visą “Laisvės” laikraščio 
kolektyvą Naujųjų 1970 me
tų proga ir linkiu Jums vi
siems laimės, džiaugsmo ir 
sėkmės gyvenime! Geriau
sios kloties laisviečiams ir

Juozas Slėnys
1969 XII 27, Panevėžys

Taip pat atrodo, kad, pagal Helsinkyje pasiektą su- reikšmingai žvilgtelėjo į jį.
>itarimą, gerai ruošiamasi prie derybų tarp Jungtinių Iki 1
Valstijų ir Tarybų Sąjungos apribojimui atominio gink-j kad posakis: “žmogus Pa^a"(moI^niai paupiais 
lavimos'i lenktyniiL Jos prasidės Austrijos sostinėje Vie-pavo" - yra tik metafora, sa-ln(,n'dl.gljs a gel.aj 
Hoje. koma del didesnio meninio

1 sias dervbas dedam,-! labai dane’ vilčių. Ju laukia vaizdingumo.
B r.

sulaikytos ginklavimosi lenktynės lemia visiems pražūti. P<> žalsvas lyg šviesos pro ža-[Alnel.ikos ke]iai> pasil.odgi 
Reikia joms užstot kebą. lai gali padaryti ši sahs ir llf-1 st,klą apšviestas.
Tarybų Sąjunga. Jo> galingiausios. Jos aukščiausiai Į Rodėsi, jam sunku 
ginkluotos. Ju itaxa milžiniška. Taip pat milžiniška ir i pakilti.
juatsakomvbū ‘ I B,‘ Iiaila dar k,d<

 jo, pamąstė, apžvelgė

visu žmonija, nes

i tas 
pasėde-; ^U() 

čia
i eilės, sunkiai atsikėlė ir išsvy- Pe- 
,ravo iš redakcijos, man rodė-į I 
į si, šlitiniuodamas.

Toks Br. Raila, žalsvu 
Idu, man ir liko įsimintas.

Galimas daiktas, kad šita

visus iš

Istorinio panašumo su Ta-[ 
įrybų Sąjunga Kanada turi tiek 

vej_[daug, kad jo nereikia nė ieš-j 
keti. Kiekviename žingsnyje, 

•jis krenta į akis. Pirmiausia, i 
Vizų pamokinimas vi>u.r padėtų žmonėms lengviau vie-! pranešta “skriauda” B. Rai-!tai mi!zmiska teritorija, antra: 
niems su kitais susisiekti padidintų vienų kitais pasitikę-’la at|Ūdčjo į Amerika ir ne-'777?,'

I mažai prisidėjo prie įsugdy- šiaurėje,
I m o jame neapykantos Ta-.ga ir tundra, tie patys trys! 

vadovavęs Arkti- rybinei Lietuvai ir komuni-lvandenynai skalauja abiejų j

panaikint i 
nos šalie.-

jsavo didumu pasaulyje — po 
Sąjungos. Kanados: 
kaip ir pas mus, tai-Į

Mangazėjos lobiai
M a ngazė j—į > i rmą j į m ies- 

tą už poliarinio r a t o — 
rusai Įkūrė vietoje poniorų 
gyvenvietės, gyvavusios 
nuo XVI amžiaus.

čia

kos ir Antarktikos instituto!stams. 
ekspedicijai, kuri kasinėjo; --------------
senovės piliakalni Tazo upės! GARBĖ LIETUVOS 
baseine. .DAILININKAMS!

Tyrinėtojams pavyko at-Į 
rasti daug senosios gyven-; mieste Bratislavoje suruoš- 
vietės pomorti dirbinių, pa-'ta Lietuvos grafikų kury- ištisi rajonai, kur galima susi

įšaliu krantus. Gyventojų, tie
sa, žymiai mažiau, bet tautine1 

i _ iijų sudėtis irgi labai įvairi. Už-į 
[tenka pasakyti, kad daugiau 
■kaip iš 20 milijonų kanadiečių

Pernai buvo Slovakijos vienas milijonas kalba itališ-
kai, penki .prancūziškai.

v A v V V V1 A * — - - * J ». v ---------------------------- ---- ------------------------------- ------------------- ^“ 4/ J v • «. , J v vi 1 O -

Tokia išvadą padarė le- puošalų, apyvokos reikme- bos paroda. Lietuvos “Vals- kalbėti tik ukrainietiškai, kitur 
ningradietis profesorius M. nu. ” rašo:

Naują lietuvišką filmą “Gražuolė’’ sukūrė režisierius Arūnas žebriūnas, 
Šis menininkas yra išgarsėjęs savo kino pasakojimais apie vaikus. Jo no
velė “Paskutinis šūvis“ (iš filmo “Gyvieji didvyriai“), telefilmas “Mirtis 
ir vyšnios medis“, kino filmas “Mažasis princas“ su pasisekimu rodomi 
Tarybų Sąjungos ekranuose, o meninė kino juosta “Paskutinė atostogų 
diena“ apdovanota tarptautinio Lok aruos festivalio prizu.

Filmas “Gražuolė“ pasakoja apie negražią, bet labai gerą 'mergaitę, 
kurią mylėjo visi kiemo vaikinai.

Nuotraukoje: režisieriaus asistentė Regina Vosyliūtė ir filmo “Gra
žuolė“ pagrindinio vaidmens atlikėja Inga Mickytė.

K. Liubšio nuotrauka.
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A. PETRIKĄ Kitą dieną, gimnazi-

i

Ideologinis lūžis ir 
naujas kelias

1 Tarybų Lietuvoje 1969 m. Michalina buvo girdėjusi, 
išleista įžymiosios visuome- vyresnius draugus kalbant- 
nininkės Michalinoj Mes- apie Marksą, Engelsą, Lėni-; 
kauskienes labai įdomūs ną, Plechanovą. Kartais: 
memuarai — “žvilgsnis į to- klausiusi net paskaitų apie : 
liūs.” Autorė švelniu sti- socializmą, 
lium ir vaizdžia kalba pa- ratūros tuo 
sakoja apie savo vaikystės neskaičiusi, 
metus, jaunystę, mokslą, so- suintrigavo. Gegužės Pii

brendimą ir kitus jos gyve
nimo vingius bei posūkius.

Michalina Meškauskiene į Aušros 
yra Suvalkijos lygumų du
kra. Trylikos metu būda-| 
ma ji stojo į kunigų veda
mą žiburio gimnaziją Ma
rijampolėje, o sekamais me
tais ją metė ir perėjo į li-

žmona

gimnaziją. Ten buvo daug 
laisviau, tik “laisvos” Lietu
vos policija dažnai kliudo, 
įsiverždama į gimnaziją ir 
terorizuodama mokinius bei 
mokytojus. Realinės moky
tojai buvo tokie žymūs švie- 

And. Bulo- 
Aleksandra,

poetas Adomas Lastas, St. 
Totorius, dr. St. Matulaitis, 
Juozas Žiugžda, Žermena 
Smalskienė ir kiti.

Realinėje užsimezgė Mi
chalinos gilesnė draugyste 
bei ilgų metų pažintis su bu
simaisiais rašytojais, poe
tais, menininkais, visuome
nininkais ir šiaip žymes
niais talentais iš gimnazijos 
bei mokytojų seminarijos. 
Tarp jų buvo A. Venclova, V. 
Montvila, P. Glovackas, K.

?- ženkleliai, raudona vėlia
va — viskas nauja. Ji stojo 

draugystę, 
menininkų būrį, ir 
ieškoti tiesos kelio.

Michalina pradėjo 
ieškoti atsakymų į jai ky 
lančius
a u š )• i n i n k ė , daly v a u j a 
moksleivių sambūriuose, da
lija plakatus, renka Raudo- 
najai Pagalbai aukas (ne
turtingiems politiniams ka
tinams bei jų šeimoms šelp
ti), vaidina scenoje, dainuo
ja chore ir t. t. Su Borutai 
įuodu artimai draugauja, ii-' 
gai vaikščioja miesto sode 
našešupiais, pievose ir kai

bę, silpnina proletariato dik
tatūrą, nori j valdžią grąd
žinti buržuaziją. Tokioje aš-’partiją priėmė “visais bal-l 
trioje klasių kovoje, kai išgaiš” ir “slaptu balsavimu”! 
visų pusių puola užsienio'du eserai: Kazys Boruta ir! 
ir vidaus kontra, negalima'Mykolas Gudelis, dabartinis' 
niekam nuolaidžiauti, nega- “Naujienų” redaktorius.! 

[Įima apsieit be griežčiausio Priėmimo ceremonija buvo! 
' tei’oro ir bausmių, visokiom!tokia: 
[priemonėm reikia apginti “f ~ ‘ 
jauną proletani valstybę,— siūbuojančių taburečių

muš5si. mūsLJ jaun u oliaii Ant tokios pat girgždančios! 
marksistai, kurių buvo ne ^apšepusios taburetės sėdi' 
tiek daug, bet jie atkakliai Įpusėjusį septynioliktuosius 
gynė savo pažiūras” (psl.'gimnazistė.” 'Eina slaptas 

,248-49). balsavimai Po balsavim-ji
Čia Michalinai pasirinkti:vienas praneša, jog ji dabar; 

visuo-'vieną ar kitą pusę buvo A.ra Lietuvių kairiųjų so- 
ryžosi gana sunku; ji neturėjo pa-jcklk^ū revoliucionierių .

kankamai teoretinio pasi-.l)aiaši()S na,,.Vs; sudegina du 
ruošimo, ypač marksizmo J)aĮ()kj (konspiracija) ir jja- 
srityje. O Boruta (eseras) kviečia ją. pasivaiks č i o t i :

išraudę, susijaudinę drąsiai^du 17-kos metų gimnazistai.!

rimtai

klausimus. Juk ji

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

va, lanksčia, galinčia lenk- C Z < 7 < v
tvniuoti dviračiu su 16-20 
metų mergaitėmis. .

Skuodą su ’Mosėdžiu jun- 
'gia puikus plentas. Iš abie
jų šio plento pusių baigia-

(Tąsa) i to priemiesčius
Juozas Milvydas, jo gimi-j E d

[naitis Antanas Milvydas vė-?rle >)at l?.Šnt0’ mes '"i <l'-enuoti derlingi laukai, 
liau tapęs nelegaliai Žemai-

Ir štai ant apsilupusiu J ^1°^ ]ędžiam° l<bomunisli- 
mo laikraščio Žemaitijos 

redaktoriumi ir visa

ylakiškių šeimų buvo nuo
širdžiausiais pirmosios pa-

i draugais ir bičiuliais. 
! Ylakiuose veikė ir senas 
po g r i n d i n i n k a s Dabkus 
ir Odminai ir Gedminų šei
ma. Visos šios ir daugelis 
kitų šeimų labai brangios 

Irevoliucinio judėjimo daly- 
Isjan sujaudinta pasitikėji-'X k 1 S* 
mo, savo apsisprendimo.: Is Ylakių, Vižančių, Dak- 
Buvau pasiryžus rimtai’tarų, Trumplaukės ir kitų 
dirbti slaptoj organizaci- kaimų kas mėnesį dideliais 

kiekiais plaukdavo produk-

lis, A. Vosylius, J. Norkus, 
K. Boruta ir kiti. Jie buvo 
vyresni, geriau apsiskaitę, 
daugiau žinojo, tad galėjo 
savo žiniomis pasidalyti su 
savo jaunesniaisiais kolego
mis.

žiavome didelį akmenį. Ak
muo beveik neaptašytas. 
Tai yra lauko akmuo. Jis 
atvežtas čia ir gražioje pa
kelėje pastatytas su įra
šais, I 
praeiviui primena ; 
Skuodo apylinkės kovoto-' 
jus, žuvusius nuo PI 
chavičiaus gaujų ir voki 
kūjų okupantų bei lietuvi 
kūjų nacionalistų teroro.

Skuodas randasi prie patį 
Latvijos sienos. Šiandien i ti. 
jis tampa pramoninu ir kul-'kgomne, kui 
tūriniu centru ne tik Tary-'žiame parke.
bu Lietuvos gyventojams j b ū d i n g a tai, kad jis yra 
bet ir Latvijos.
sutikti kalbančius žemaiti^-' rūšiui ir formų akmenų, ku
kai ir latviškai. Lat' “ 

.kolūkiečiai čia į turgų 
įveža savo produktus. Skuo-Į parkas 
do gražųjų, i

Keliolikos kilometrų atstu
mą mes pravažiavome per 

|20 minučių. Dar iš tolo 
i pastebėjome Mosėdžio kolū
kio šiltadaržius, kuinais iš 

kurie , k i e k v i e n a m tikrųjų Mosėdis galį di- 
al)ie džiuotis dargi prieš kai ku-

riuos rajoninius centrus. Šie 
^■'šiltadaržiai savo ankstyvo- 
; imis daržovėmis tarnauja ne 
•'■ įtik Mosėdžiui. Čia atvyks

ta iš Palangos, Klaipėdos 
nos daržovių parsivež-

Šiam parkui

lenkė į savo pusę. Klausi
mas buvo—su kuo eiti? Jai 
buvo pristatytos biografi
jos Sonės Perovskojos, Ma- 
inios Spiri d i n o v o s, Veros1 
iFigner, Andriejaus Žaliabo-' ■ . T/ • m- i
vo ir kitų revoliucionierių,' voje siautėjo arši reakcija.'Kretinga, į Dumtravos kon- , _ ............ ; ~

[centramjos stovyklą, kui ]u moksleiviai vyksta i Lat-[

'01.

Buvo areštuojami studen-i 
'tai, mokytojai, gimnazistai i 
ir šiai]) pažangesni žmo-1 
nes—moterys ir vyrai. Žval
gybininkai suimtuosius mu- [hnkes kitų vietovių gyven- 
šė, elektrizavo, karceriuose: tojai teikė politiniams kali- 
i ankino, šaudė. Tų metų oiams ir dalį savo santau- 
navasarį Michalina ‘b a i gėJA1; -Ir nė vienas.Ms P0’ 
gi man a z i ia,

; žuvusių kovoje prieš carą ir. 
Icarizmą. Jie Michaliną ne-' 
į paprastai žavėjo, ji vaizda- 
ivosi esanti viena jų, drąsiai 
'einanti i žūtbūtine kova ar

V U k

bei pokalbių jai jau kiek r 11111 E 
aiškėja ginčų kontūrai, o i Apsisprendimas 
kaip su jų gilesne prasme? ! svyravimų bei minčių

Kas tie marksistai? Jabirinte Michalina tarėsi
[suradusi save: “Aš jau ži- 

“Kodėl marksistai visa koinojau? ]<afj ejsiu revouliuci- 
nan-rindu laiko tik vieną:nio judėjimo keliu, kad šis 
klasę ir klasių kovą? O Ru- kelias bus mano gyvenimo

vaJ.stiečia\? O vals-lesmč jr prasmė. Bet kuris 
tiečni šimtmečius kehamikelias teisingiausias?.. ;mšrinmkai buvo priimti į 
maištai? Ar ne jie išjudino gofjja Rerovskaja nedavė,Socialistu studentų draugi- 
visa Rusijos liaudį, siektąman ramybės. . . “O jei bū-! in. kurinio tuomet buvo su- 
laisves, ar ne jie pirmieji tų gyva Sofija Perovskaja,Eibūre žaizdrininkai (social- 
sukilo prieš carizmą, ar neisu kuo ji dabar eitų? — Ži- demokratai), visuomeninin- 
iie sukėlė spalio revoliuci-[noma> su mumis 
ia? Jie sudaro viso revoliujdraugai eserai.

kolekcija įvairiausių

(osj'ie pasitaiKo siaurės vaKa- 
at-:rų Žemaitijoje. Šis gražus 

; yra rankų darbas 
,, neseniai pasta-1 rūpestingų Mosėdžilo ligo- 

tytųjų viduriniųjų mokyk- ninės gydytojų ir medicinos 
... . .. . . .-X-,----- -------- -u-----:----- [seserų. Šis parkas pritrau-

fmvo.. laikomi . revoliucinio, vjjos gyvenvietes su koncer- Ria pravažiuojančių dėmesį, 
ludejuno dalyviai ir antifa-.taįs: demonstruoja lietuviš- Daugelis ties juo* sustoja, 
ristai. Ylakiškiai ir sios apy-;pus nacionalinius drabužius, Jame lankosi.

Kalbant apie Mosėdį ne
galima nutylėti ir jo vidury- 

kai- <,e Pakaus prūdo, per kurį 
prateka upelis, šiame prū
de išdidžiai plūduriuoja gul
bės, — tikras papuošalas. 

, Prie prūdo derinasi ir dau
gybe medžių, kurių tarpe 
pastatyta ir naujoji Mosė
džio vidurinė mokykla. Mo
sėdis turi savo universalinę 
parduotuve, savo valgyklą, 
savo gaisrinę.

Revoliucinis muziejus
Tarp Mosėdžio ižvmybių 

šiais. Plunge, o tain pat su rejpja būtinai pastebėti re- 
)-atvijo. Skuodas vi a n piie vojjucini muziejų. Ši vieto- 
viia. Skuodas vra ir prie vra vjena aktvviausiu- 
-eležmkelio Imuos, kurią -u Revoliuciniu atžvilgiu.

šokius, linksmina Latvius 
lietuviškomis dainomis. Ne 
retai Skuodas susilaukia* 
meninių saviveiklų iš ]

o rudeni stojo i,grindininkas, o vėliau pate- vyninių Latvijos vietovių.
Tęs į kalėjimą bei koncen-i 

teta Kauno, i teisiuJakulte-stovyklas vargu ar 
f,i. I iniversitete veikė ivai-l būtų sulaukęs Tarybų val- 

priklau-i(E-ms atkūrimo Lietuvoje, 
jei ne tokia gausi ir nuo- 

■ “Pirmakursiai ^^’di Mažeikių rajono darbo 
;.monių materialinė parama.

Skuodas

rios orgamzacnos, 
■omai nuo studentų pasau-

Skuodas tai visai naujas 
miestas. Jis turi savo cen
trinę aikštę, savo viešbuti, 
savo univermagą, savo val
gyklas. Ypatingai į akis 
metasi Skuodo naujutėlis 
parkas, nusilesęs išilgai 
upę, skrodžiančią Skuodą.
'Šiuo metu Skuodas surištas, 
nlentu tinklu su Mažeikiais 

lakių cu Kretinga—Pate ne-a
Skuodą mes negalėjome ne
sustoti gražiame
apylinkės parke. Tai retas 
reiškinys. Parkas telkia 
savyje dešimtis rūšių įvai
riausių medžių, augančių ne

aušrininkai (eserai)... 
liausi buvo klerikalinė atei
tininku sa junga, turėjusi

i ir
m’nio iudėjimo pagrindą. O 
Pas dabar darosi Sovietų 
Snjungoj? Ten diktatūra, 
Gaimia, teroras, kitaip mas
tantieji persekioiami. Ta 
marksistu klasinė teorija— 
Hesiog Įsikalta dogma, 

’trukdanti laisvai mastyti.

Ypatingai K. Boruta 
ture i o daug 
nos pažiūrų 
nustatvmui.

Realinėje 
moksleivių organizacija 
“Aušra,” kuriai priklausė 
komunistai, komjaunuoliai, 
sociaklemok ra tai, kairieji 
social-revoliucionieriai-mak- 
simalistai, trumpai vadina
mi — eserais ir kt. Aušrie- 
čiai ruošė scenos vaidini
mus, išvykas su vaidinimais 
į apylinkes, paskaitas, dis
kusijas. Su socializmo ide
alu jie visi maždaug sutiko, 
bet griežtai skyrėsi takti
kos klausimais: vieni buvo 
individualistai, kurie manė, 
kad reikia tik “gerų, drąsių’ Apie marksistus ji disku- 

kad kiekvienas as-j sijose girdėjo:
Spalio revoliuciją įvyk-

įtakos Michali- 
bei ideologijos

buvo pažangi

“Su eserais! — nuaidėjo' 
per mane visą... Aš vis 
jaudinausi, galvojau, i 
jau -.. Kodėl dabar nevyk
domi teroro aktai? Ar aš 
jau pasiruošus tokiam dar
bui, ar galėčiau jo imtis, ar

kO vi O v • • • • •• 1 • < C7 O *, 11* -IV* • • v « lUlV'UJlULlIuHa 1 1 1 i •

galvo-|Qav° zl™0,e vairių P“",tik Tarybų Lietuvoje, bet nėr kelias dešimtis minučių,Dešimtis nOerindininku da- 
■ievyk-'r,im.u ^Taugnvių... rasis-ųr. toli už jos ribų, šiame salima pasiekti ir Liepoja. vč liaudžiai Mosėdis ir jo

tuoianti neolituanų korpo- parRe gražios, ’
negausi, Jaet pų jr medžių alė j o sumatyti Skuodą, kadangi jo 

. tvirtai atsirėmusi į fašisti- ^fa padaryti keli prūdai, artumas prie Liepojos jam ' l I ( '\< ' l H ICllOvcii -vi" o ’’
Jr kodėl kovotojai gali būtiistigebeciau. O jei imtis, tai 
tik tie. kurie ‘išvirę gamv- nuo ko Pradėti ? Įjautrin-, . . 1 .... - Gpim snUięti T intnvnhn«k9tilp’nprpip‘wvnkh jaunos mergaitės siela gvvenime uz universiteto vra g a u s i a i lankomas ne teko apleisti Lietuvą.

fabrikuose’? uzvalde romantine narod-i sienų, e jo smarki kova uz tik Ylakių apylinkes jauni-
*-ik tie. kurie ‘išvirę gamv- nuo ko pradėti?

raciia buvo

nę tautininkų sąjungą.”

vešlios, lie-1Jonui labai įdomu buvo pa- anv]jnpė. Jurgaičių šei
ma, kurių namuose suorga
nizuotas muziejus, buvo tar
si tuo revoliuciniu židiniu, 
kuris telkė aplink save vi- 

, sos apylinkes energingiausi 
ir karingiausi jaunimą.

! šiame muziejuje daug 
įvairiausiu eksponatų, susi
jusiu su šios vietovės revo
liucine praeitimi ir pažan
giomis, antifašistinėmis tra- 

. J a m e sutelkta 
šimtai nuotraukų, vaizduo-

Čia įvairių rūšių dekoraty- nriminė jo kelionę į Ameri- 
Studentų tarpe, kaip ir!viniai medeliai. Šis parkasika. Per šiuos miestus jam 

. Ir 
skaitydamas Lietuvos spau
da jis atkreipdavo dėmesį į 
žinutes iš Skuodo.

Pravažiuojant Skuodą bu
vome sustoję jo apylinkėje 
esančio kolūkio centre, į ku- 

■ rio teritoriją įeina ir buvu-,. .. 
šio budelio generolo Plecha- djcijoims. 
vičiaus malūnas ir sodvba. _

Šio lietuviškojo nacionalisto jancių apylinkes kovotojus, 
turtas dabar tarnauja liau- gyvenimo sąlygas, jų žie
džiai. Atsimename kadaise 
spaudoje skaitytą, kad kai . . -
pro Skuodą buvo tiesiama'nuo-lu.Ye(k?l11L1!’ ^ra Va,ce 
geležinkelio linija, tai bude-'J^mgaiBenė. Kai mes nuvy- 
liui už jo “nuopelnus” bu-ikort].e i ios nam?I ~ mu.zie? 
vo padaryta didelė išimtis.!1U’ji mums papasakojo, kad 
Geležinkelio stotis buvo pa-:^ku°d° propagandos su
statyta jo sodyboje, o ne,iaus ^ra si muzie-

šiota gvvemme uz
«ūs mokvkla
Kokio nesąmonė! 
oali kiekviena 
mastanti, 
as]
tj tokias asmenybes, o jos 
cimobės stovėti aukščiau vi
sokiu klasių ir išves visąi 
liaudį į laisve. į šviesų ry-l 
b. ‘ 1 UL. mūstbgimnazijos kieme marksis-; . . ~ . ..

tai ją kvietė rimtai pašikal- (universiteto, o. Socialistu

Kovoti individualaus teroro vadovybę, pirmenvbę, etc. 
kritiškai kovos eiSa- ■*-’

.......... teisybės ieškanti miL organizuotą - programi-j Vladas Karosa.
menvbė. Tik reikia ugdv- nę klasių kovą ji t.uometisuuiošta j .

Apie marksiz-i Eserų studentų vadas buvo 
. Jam buvo 

, paskaita tema 
nedaug žinojo ir, matoma,!“Studentai ir visuomenė.” 
tuo nesirūpino, tai ją nedo- Klerikalai ir fašistai sukėlė 

' mino.
Kai 1924 metu

toiu, — karščiavosi 
individualistai, jauni vaiki
nai, kuriu mūsų gimnazijoje 
buvo nemaža.”

mo ir suaugusių, bet jis vi
lioja ir daugelį kaimyninės 
Latvijos gyventojų. Čia at
vyksta ekskursijos mokslei
vių, kur juos moko Mičiū- 
rino mokslo. Čia auginami 

peštynes, dėl kurių buvo ir įvairūs medeliai, kurie 
nubausti pažangesnieji stu- paskui patenka į mokyklų 
dentai: dalis jų pašalinta iš pavyzdinguosius sklypus ir 

kiemus.
Naujai asfaltuotu keliu 

mes pasiekėme Skuodo mies-

žmonių,” kad kiekvienas as-i sijose girdėjo:
muo yra vienetas veiklos, “Spalio revoliuciją įvyk- 

k kurią pats gali pasirinkti. proletariatas — pati są- 
» Tai daugiausia. romantikai mOningiausia. darbe ir ko-

eserai. Kiti stojo už partiją,1 vose užsigrūdinusi klasė. Ši
partine programą bei takti
ką, visiem nariam privalo
ma (komunistai). Pirmieji 
rėmėsi daugiausia valstie
čiais, gi antrieji—pramonės 
darbininkais. Dar kiti blaš
kėsi tarp vienu ir kitu. Tai
gi taktinės diskusijos visuo
met virsdavo aštriais gin
čais, ar net barniais.

Po vieno tokio mitingo, 
Michalina ir paklausė “vi
sažinantį” Kazį Borutą 
(eserą): “Kas yra socia
lizmas?” (Matoma, disku
sijose tasai klausimas buvo 
neišaiškintas.) Boruta at
sakė, jog socializmų yra vi
sokių, reikia pasirinkti. — 
“O kokio socializmo tau rei

škia?” — paklausė. — “Pa
ties geriausio,” ji atsakė. — 
“Matai kokia! Ne iš kar
to jį surasi. Teks, mergy
te, paieškot.” — “Ir ieško
siu”, ši atsikirto.

klasė turi dideli kovos paty
rimą, pačios fabriku darbo 
sąlygos daro ją vieningą. 
Valstiečiai mažiau sąmonin
ai, jie išblaškyti savo ma
cuose žemės sklypeliuose, 
iie — smulkūs savininkėliai, 
^ikibe i savo žeme. Valstie
čiai galėjo būti tik sąjun
gininkai proletariato kovo
je, betgi revoliucija įvykdė 
nroletariatas, jis vedė i ko
va ir vals t i e č i u s. Darbi
ninkai nieko neturi, jiems 
nėra ko netekti kovoje. So
vietų Sąjunga — vienintele 
nroletaru valstybė, tai 
krauju iškovota darbininkų 
tvirtovė, ji turi atmušti vi
so pasaulio buržuazijos puo
limą. Viduje veikiantieji 
klasiniai priešai padeda už
sienio reakciiai, o tie jūsų 
‘kitaip mastantieji’ — tie
siog kenkėjai ir sabotažnin- 

jkai, griauna klasinę vieny-

(Nu kelta i 4-tą psl.)

Kubos Respublika. Sapatos pusiasalis, kurį anksčiau nuo visos Kubos terito
rijos buvo atkirtę neįžengiami tropiniai brūzgynai, liaudies valdžios metais 
pastatyti 42 nameliai darbo žmonių šeimoms. Jie įrengti ant polių ir pri
mena pirmųjų Kubos gyventojų-—indėnų — namelius. Tokio pat stiliaus 
ir kiti statiniai — restoranas, parduotuvė, sandėliai. Tokiuose iš retų me
džių rūšių pastatytuose namuose, dengtuose palmių lapais, visada vėsu ir 
jauku. Nuotraufkoje: poilsio centras de Tesorės ežero pakrantėje.

nas kalėjimuose, ištrėmi
muose. Šio muziejaus fakti

Vt ' wtii l-r
/l

miesto gyventojams tinka- perkelti į naujas patal- 
miausioje vietoje. Anais lai- na?’ _ . v.
kais, žinoma, gyventojai ’J’^dčtos statyti. Tačiau Va- 
pėsti turėdavo pasiekti ge^ cie 
ležinkelio stotį. Dabar sto- f. . . v .
tį ir miestą jungia autobu- ^ek daug jos, visos jos sei-

Tačiau ir dabar skuo-imos vaJ’£° ir kančių isgy- 
diškiai prisimena ta žalą,;yen^a- na^ne^ls Tlk Yra 
kuria jiems padarė Lietuvos 
buržuazijos įsiteikimas bu
deliui.

Iš Skuodo j Mosėdį
Iš Skuodo į Salantus ir

, kurios netrukus bus

Jurgaitienė nenorėtų 
skirtis su nameliu, kuriame 

g jos, visos jos šei-
sai

ios vvro ir vaiku rankų dar
bas. Ši nameli jie statė, pa
našiai kaip kregždės savo 
lizdelius stato. Po mažą ša
kelę per dienų dienas sune
ša, suklijuoja ir paskui sle- 

Kretingą vykome per Mo- niasi jame nuo lietaus, šai- 
sėdį. Negalėjome nesusto- čio ir audrų. Lygiai taip pat 
ti šiame tolimame Žemaiti-'ir su šiuo nameliu. Be to, 
jos miestelyje, apie kurį buržuaziniais laikais daug 
jau daug buvome girdėję išlkartu į šį namelį buvo pa- 
3 brolių Jurgaičių. Svečiui 'sikėsinta, norėta ji nuvers- 
rūpėjo pamatyti ne tik šių ti, kadangi šis namelis buvo 
3 pogrindininkų komunistų pastatytas buožės Andrie- 
gimtąjį miestelį, bet ir jų kaus, sodybos pakraštyje, 
motiną, Vacią Jurgaitienę, Už ši nameli reikalavo jam 
kuopininkų bylos dalyvę, se-; nemažai mokėti bei atidirb- 
ną komunistę, art ė j a n č i ą ti.
prie 75 metų, o vienok gy-

sedj.

(Bus daugiau)
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LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Connecticut valstijos vajininkai gerokai pakilo. Jie! 
jau pirmoje vietoje. L. Žemaitienė, hartfordietė, prisiun-l 
tė naują prenumeratą ir atnaujinimų. M. Svinkunienė.1 
waterburiete. irgi prisiuntė naują prenumeratą ir atnau-i 
jinimų.
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... 5.00 
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... 5.00 
... 5.00 
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... 5.00 
... 4.00 
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.... 3.00 
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Naują prenumeratą ii- atnaujinimii prisiuntė L. Til-iDawnis, Brighton, Alass.; Lucy Shaltman, Hartford, 
vikas, Easton, Pa. IConn. JEI* JEW 

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: New Jer-i Po $1: Al. Dambrauskas, So. Boston, Alass.; M. Pu- 
-ey valstijos vajinmkams punktus davė Al. Klimas,' kis, J. Alvinas, Yucaipa, Calif.; J. Čepukaitis, Alesa, Ari- 
Ramsey;^ Paul Alekna (LLD 45 kp.), St. Petersburg,;zona; Nellie Raktis, Atlantic City, N. J.; John Wallins, 

R. Alerkis, Philadel- Oakland, Calif.; O. Žilinskienė, Plymouth, Pa.; O. Glo-

Cha^ Devetzko, Brick Town, N. J. . 
J. Austin, Torrance, Calif..................

Mary Swazey, Longview, Wash........
Helen Lyben, Detroit, Mich..............
J. Purtiek, Pittsburgh, Pa.................
K. J. Kalinauskai, f reehold, N. J. ...

Ideologinis lūžis
ta.

(Atkelta iš 3 pusi.)
Tarp pašalintųjų buvo 
Boruta ir V. Karosas, 
to, Kauno komendantas

A. Philipse, stamfordiete, kreditavo savo punktus.! 
ui Bunkui savo punktus kreditavo B. ir V. Ker- 
A. \\ardo is Detroito. Jis pats irgi pridavė at-

naujinimų.
Lawrence-Haverhill, Alass., vajininkės gražiai pasi-' 

darbavo. Naują prenumeratą prisiuntė A. Račkauskie-į 
nė - M. Kazlauskienė, taipgi ir atnaujinimų. S. Penkaus-j 
kienė-A. šupetrienė prisiuntė atnaujinimų. Gerai, kadi 
šios keturios draugės dirba bendrai. i

F. Klaston, huntingtonietis, prisiuntė naują prenu-j 
meratą ir atnaujinimų. Taipgi gauta atnaujinimų nuoi 
greatneckiečio P. Bečio.

M. Klimas, Ramsey, N. J. ....................
J. Chichmskas, Montreal, Canada..........
J. Bujavičius, Manchester, Conn?...........
J.Daniels, Brooklyn, N. Y. .. •................
Anthony Bredes, Central Islip, N. Y. ... 
Ona KasKevicn, Bellevue, Canada ...... 
Paul Beeis, Great Neck, N. Y.................
J. K., Pittsburghietis...............................
J. Verbyla, Montreal, Canada.............. .
J, Žemaitis, Cleveland, Ohio ..................
J. Miller, Rochester, N. Y.......................
Adomas Vinickas, Great Neck, N. Y. .. 
Po $2: J. Draugelis, Huntington, N. Y

Be 
juos dar nubaudė ir kalėji
mu. 1926 m. pradžioje auš
rininkai įkūrė savo atskirą 
organizaciją ir leido laik
raštuką “Aušrinė”, kurioje 
rašė ir Michalina Navikai
tė (būsima Meškauskienė).

Kaune Michalina platino 
savo partijos lapelius ir 
reiškėsi aušrininkų veikloje 
(kitokio - organizuoto veiki
mo eserai ir neturėjo, ne
turėjo net savo partijos pro
gramos). 1927 m. ji buvo 
sunkiai susirgusi, gydėsi sa
vo tėviškėje. Ten tų metų 
gale policija padarė kratą, 
bet nieko įtartino nerado.

"jSekamų metų pradžioje ji mas,

!ir praktinio gyvenimo fak
toriams. Visa tai darėsi or
ganiška mano dalimi. Todėl 

eserų partijos vadovybės”. !ir atsipalaidavimas nuo jų 
Nors Michalina artimai— skaudus vidinis lūžis.

bendravo su komunistėmis Aušrininkai, eserai — tai 
kalinėmis, ji vistiek jautėsi ne abstrakčios organizaci- 
vieniša be savųjų, ji nuobo-.jos Tai pirmiausia gyvų 
džiavo ir nerimavo: “Tamsi į žmonių sambūris. Jie man 
juoda naktis, o aš tokia vie-ipuvo artimi draugai ir bi- 
niša. Nei draugų, nei arti- čiuliai> su jais L_ 
mUJU- Neturiu kam pasisa- mano ankstyvosios j 
kyt, išliet savo skausmą. metai”.
Viena, viena. Iš kur tiek kan- Tačiau 
čios- 
į kamerą atvedė dvi eseres 
Agnę Murzaitę ir Juzytę 
Kudirkaitę, ji lyg prablai- p 
vėjo, apsidžiaugė... “Da
bar ir aš nebūsiu viena 
bus dvi draugės”.

Naujame kalėjime
1930 m. gale visas jų 

meros moteris išvežė į 
irasus. Ten naujas kalėji- 

didelė šviesi kamera,

niša. Nei draugų, nei arti- čiuliai, su jais surišti visi 
? jaunys-

. , _____ _____ reikėjo.
, kada ji baigsis?’ Kai T0]jau taip gyventi buvo 

neįmanoma. Abejonės, pra
sidėjusios dar Kauno kalė
jime, vis augo:

“Dieniniai skaitymai ir 
naktiniai apmąstymai padė
jo man .susidaryti naują 

1 marksistinę pasaulėži ū r ą. 
Iš tikro per šiuos nepilnus 

i trejus metus aš daug dir
bau. Ieškojau ir daug atra
dau — dabar aš tvirtai sto
viu marksizmo pozicijose ir 
jau nieko bendro neturiu su 
eserų maksimalistų partija. 
Teoretiškai, idėjiškai, prak
tiškai jie man svetimi irAo- » 
limi. Tai jau mano praeitis...\

\ r

Apie savo apsisprendimą 
langai be parašiau atvirą laišką Lie- 

‘. tuvos Komunistų partijos

nepaslėpė. Bet:biblioteka, galima mokytis!džiamam žurnalui ‘Balsas’, 
kaltę prisiėmė ir pan. Palyginus šią kame-j Tai buvo 1930 metų lapkri- 

Dėl to ir dėl pri-j'ra su Kauno dvokiančia-čio 8 dieną”.
Vajininkams bus leng-i klausymo nelegaliai eserų į tamsia lindyne, pilna para- 

Ipartijai — birželio mėnesį:zitų, — “Vicnc
• • - — 1 1 ‘ T V” •

Ža

phia. Ia., Ceo^ Shimaiti> (jam davė savo punktus S.:bičius, E. Kaspariene, N. Balukonis, Wilkes-Barre, Pa.;'grj^0 : Kauną ir i universi-i dideli langai, nauji gultai 
I uidokas. Rumford. Me.), Brockton, Alass.; \. laraskie- p. Petrulis, Verdun, Canada; G. Savage, Rochester, N.?^ M?
y-V. SutKiene. >an I-1 anciseo, Calif.; K. Kilikevičius, Y.; p. Saikus, Brooklyn, N. Y.; Frances Jordan, Chi-^-haliną Kaune suėmė Areš-lšviežia 
Toronto. Canada. J. Staniene (jai pagelbėjo O. Kučiaus-. cago, 111.; Mary Alachuta, S. Euclid, Ohio; Emily Pel-i 
l-.aiuj. Baltimore, Aid.: L. Bekcšienė, Rochester, N. Y.; ( ................. "
1.1.1) kp., 1 ittsburgh. Pa.; J. Purtiek ir J. Mažukna; pay Peter Kupris, Laurel, Md., ir Alike Kibartas, Pitts-

kiene, Plymouth, Pa.
si syki gauta $504. Anksčiau Įplaukė $10,718.

AUKU f FONDĄ GAUTA SEKAMAI: gauta $11,222. Dar reikia $3,778?
A. Račkauskienė - AI. Kazlauskienė, Lawrence- Ha-1

Įtetą. 1928 m. kovo mėn. Mi-! sveikos grindys — viskas 
. mediena kvepia.

i to metu pas jos draugę Van-i Kambarys prikūrentas, sie- 
džius, So. Boston, Mass.; Petronėlė Kruchka? Stillwater, da rado nelegalios literatu-!nos išdažytos, nėra parazi-

• ros pundą ir vokiškos mar-jtų, antklodės ir priegalviai
burgh, Pa. kės pistoletą—parabelį, vie-.n a u j i, čiužiniai minkšti,'

7

kės pistoletą—parabelį, vie-n a u j i,
ną geriausių pusiau - auto-(maistas geras

Viso matų. Kalčiausia buvo jos į grotų, tik vielų tinklas. Pri- . _
draugė Vanda, kurį tos me-'žiūrėtojai humaniški, gera.Centro Komiteto slaptai lei- ,

Billerica
BedfordJ. Getzu

M. Albert, Lowell

Paul Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $40. Au
kojo:

F. Skleris ...
Mm. Stakėnas

Anksciau pranešta, kad Direktoriai nutarė prailginti i Michalina 
$10 00|VaJa vasario 15 d. Gavome ir keletą prašymų nuo'sau. 
ip’op vajininkų, kad pratęstume vajų, 
lo’oo'vitiu po švenčių pamatyti skaitytojus. i partijai ■
(jpp; Tikimės, kad iki vajaus pabaigos bus ir Fondas gar-j ji buvo kariuomenės
5 00 bingai sukeltas. Prašome tuo pasirūpinti. I teismo nuteista 16 metų

Mas,s. Dėkui viršminėtiems vajininkams už j vi pasidarbavi-
ir tiems, kurie prisidėjo prie fondo.

“Laisvės” Administracija
ma

V. K. Lapatta

A. Kavaliauskas .. 
’Antosė Sholunas ..

. $10.00
. 6.00
.. 5.00
.. 4.00 

. . 4.00 
.. 3.00 
... 3.00

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Jamaica ir apylinkė, N. Y.......................• •
Hartford, Conn.............................. • •..........
Worcester, Mass................................•.........
Philadelphia, Pa............................................
Brockton, Mass................................. •..........
San Francisco, Calif...............................
So. Boston, Mass............•............................

Park.

R. Merkis, Philadelphiephia, Pa., prisiuntė $38. Au-
Mo: , j • I

Lietuvaitė ..................................................... . $20.00į
Jonas Urbonas .................. •............................. 14.00
Po $1: A. Laurin, B. Pivariūnienė, J. Kavaliauskas, 

Anna Banios,

M. Svinkunienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $34.
Auxojo: i - *

Chas. Karinausuas ........................................ $15.00;
J. M. Ulozai ................ • •................................. 10.00
Katherine Yenkelun  ...................................... 10.00
Po $1: Chas. Krasnitski, Lena Kukėnienė, S. Tolius.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $20. Au-, 
kojo: i

Millie Barnett .................• •..................... •. /. $11.00
Walter Butėnas ................................................ 4.00
Po $1: A. Raulinaitis, Alartha Johnson, V. Klimas;

Mrs. Ketchin, W Locks ir A. Dagilis, Windsor.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $25. Auko-

AL Burkauskienė .......
A. Pači imas, Clark ...
L. Bartkus, Linden ...
G. Kardauskas, Linden
Po $1: W. Svetlika, Elizabeth. S. Milevas ir Al. Už- 

kuriene, Linden.

.. $6.00

.. 6.00 
... 6.00 
... 4.00

, — tai rojus! 
džiaugėmės. T i 
džiagsmas buvo

Nnuo kitų gauta sekamai:
Alisė Jonikienė, Chicago, Ill.......................
Liet. Moterų Klubas, Cambridge, Mass. . 
A. Dovidas, Pittsburgh, Pa.........................
A. Daukus, Detroit, Mich.............................
L. Tilvikas, Easton, Pa. • • •......................
Walter Lack, Miami, Fla.............................
AI. Giriūnas, So. Boston, Mass.....................
F. J. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn.................
Šiaulių Nijolės dėdukas L............................
Anthony Galinas, Scranton, Pa..................
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich. ...............
Michael Milbut, Tamaqua, Pa...................
Juozas Totorius, Rochester, N. Y...............
Rožė Samulionis, St. Petersburg, Fla..........
Leon Stakėnas, Hot Springs, Ark,..............
ExMainieriu Draugiškas Klubas ..............
A. S. Kazilioniai, Cleveland, Ohio..............
Paul Papievis, Jacksonville, Bch, Fla.........

$25.00 
25.00 
16.00 
14.00

11.00
11.00
11.00
11.00

11.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00
10.00
6.00
6.00

Miami, Fla......... • •................
Baltimore, Md.......................
Pattenburg, N. J.................
Waterbury, Conn.................
Cranford, N. J...................... .
Great Neck, N. Y................
St. Petersburg, Fla..............
Norwood, Mass.....................
Easton, Pa............................
Harrison, N. J.....................
Yucaipa, Calif................. •..
Canada .................................
Chester, Pa............................
Stamford, Conn.....................
Los Angeles, Calif.............. •
Bayonne, N.J........................
Elizabeth, N. J.......... •.........
^Chicago, Ill........................ • • <
Haverhill-Lawrence, Mass. . 
Bridgeport, Conn.................
Detroit, Mich.........................

Pate ’son, N. J..........
Oakland, Calif..........
Bingnamton, N. Y. ..

Michalina Meškauskienė 
išėjusi iš kalėjimo, 

'stojo į slaptą Lietuvos Ko- 
____ j Partiją. Partijos

Visos 1935 m., 
musų ;
neilgas ..niunistų ____v... ____ .

Vieną tamsią naktį pabėgo vadovybėje ji ir šiuo metu 
keturios kalinės, tarp jų ir dirba ‘ atsakominga 
Ženė Greifenbergeriene. Už menini darbą, 
tą “nusikaltimą” nubaudei 
visą kamerą. Kovo mėn. jas į 
išvežė į Ukmergės kalėjimą,; 
“seną dvokiantį medinį gro-! 
zdą”, kur anksčiau buvo lai-' 
komos vagilės ir prostitu
tės. Visur buvo pilna blakių, 
pelių, kurios naktį mergi
noms net ausis apkandžio
davo. Alaistas buvo dvo
kianti putra. Čia buvo blo
giau, nei Kauno lindynėje.

Michalinos bičiuliai iš lai-|
svės jai rašė, kad eserai ka- -ę skanią vakarienę ir sal- 
liniai padavinėja pi eziden-Į^įų gėrimų. Po valgio ka- 
tui malonės prašymus. Ji pįnįu pirmininkas J. Macei- 

nn« nrad7ioielpagalY0j0’ J0g ?ras!deda|kis paaiškino sunsirinkimo nois pidUZlOje x ‘fvirtn oernpnvbin dpmn- i._j r • __ ....

sunkiųjų darbų kalėjimo. 
P r i taikius amnestijos punk
tą, bausmė pusiau sumažin
ta. Vanda — kaip ir nenu
bausta.

Politinė kalinė
Nuteistą Michaliną nuve

dė Į politinių kalinių kame
rą, kurioje buvo apie 30 mo
terų, visos komunistės, jų 
vadovė Ženė Greifenberge- 
rienė. Ji su savo nelaimės 
draugėmis sugyveno g r a- 
žiai, kooperavo visuose jų 
žygiuose, kartu mokėsi ir 
kitas mokė, dalyvavo bada
vimo streike 9 dienas, da- 
lijosi maistu ir 1.1. Ji pra- 

domėtis marksistine

visuo-

Pittsburgh, Pa.
I

Gruodžio 28 d. Lietuvių 
kapinių draugijos komitetas 
surengė pagerbimo vakarą, 
buvusiai L. K. pirmininkei 
Helen Zelkovik. Į pagerbi
mo vakarą susirinko visas 
kapinių komitetas, L. K.mo- 
terų draugijos narės ir ka
pinių rėmėjai. L. K. komite- 

ito moterys turėjo paruo-

$2,499.0001 
.. 726.00 i 
.. 549.00 
.. 507.00 
... 421.00 
. 384.00 
.. 371.00 
. 370.00 
.. 361.00 
.. 293.00 
.. 288.00 
... 216.00 
... 212.00! 
... 185.00 į dėjo 

184.00 'literatūra, 
181.00 J°s if nesuprato. Lietuviš- 
180.00 kų knygelių teorijos klau- 

.7 175.00 

... 174.00 

.. 171.00 

... 168.00 

... 150.00 

... 143.00
... 124.00lvo> Lenino raštus. 
... 123.00] 1:2. .... :___ r___
.. 105.00 pasikėsinimas prieš Volde- 
.. 101.00 marą. Už tai Kauno kalėji- 
.. 101.00 me buvo sušaudytas Alek- 

93.00 sandras Vosylius, Michali- 
.... 88.001 nos bičiulis. Išgirdusi tą 
... 77.00 į įvykį, ji labai sunkiai jį per- 
.... 67.00įgyveno: “O aš ne juokais 

• ... 58.001 ėmiau jaudintis. Gal mūsų 
vaikinai — Andrius Bulota 
(ne advokatas — A. P. ), 
Aleksandras Vosylius ir 
Martynas Gudelis? Gal mū
siškiai (eserai) pajudėjo?”

Saviškiu neveiklumu, ne- V 7
pateisinamu delsimu, Mi
chalina dar laisvėje būda
ma nusivylė. Ji norėjo dar
bo, ilgėjosi tiesioginės ko
vos, tikrojo veiksmo. Ji pri
siminė komunistų įspėjimą, 
jog pas eserus ji darbo ne
ras, nes jie tik tuščiai ple
pa: “Žinoma, jų tiesa, kad 
eserų partija neką dirba, tik 
kalba. Tai aš tragiškai pa
jutau laisvėje po fašistinio 
perversmo (1926 m.), sun/ 
kiai išgyvenau. Kaip tik del 
šito mes, trys jaunuoliai — 
neprityrę, naivūs — ir ėmė
mės atkakliai ir beprotiš
kai neatsargiai ruošti aten- 
tątą prieš fašistinį premje-

prasideda,gįs paaiškino sunsirinkimo 
tų Tvirtų asmenybių denio- tikslą? kad tai yra vakaras, 
ralizacija ... dėl to ma-!surengtas pagerbimui Hele
ne gėlė, gele labai skau-nos /eikovik už jos dauge- 
džiai juk tai mano ai-;jį0 me^u darba Liet. Kapi- 
timi draugai, bičiuliai.’jnių draugijai/ J. M. pri- 
Ir nusiminimo valan-^^^ keletą iš susirinkusiu- 
domis ji mąstė: “Bėga, be-j 
ga naktys, lekia neramios'
minks;.:: ?ažnai P?jsh?e'! darbuš"kapinių‘’iabui’ Tice-

1929 m. buvo padarytas:mą. Skaudi auka—įrodžiusi k§ Helenai gražią dovaną.

simais nebuvo, o rusu kai- 
bą ji nedaug tesuprato. Tai
gi pirmiausia teko mokytis 
kalbos. O mokytojų ten buj 
vo. Palaipsniui ji pamėgo 
Markso, Engelso, Plechano-

jlio metų darbą Liet. Kapi- 
inių draugijai. J. M. pri-

ijų pakalbėti. Visi kalbėto
jai labai įvertino Helenos

■ nu Aleksandrą, jo sušaudy-!pįrmįn|nkag py Melnis itei-

Cliffside, N. J. .. ................................................ 52.00
Lawrence, Mass................................ •.............. 48.00
Auburn, Me........................................................ 41.00
Cleveland, Ohio .................................................  40.00
New Kensington, Pa......................................... 39.00
Newark, N. J. ......................................  31.00
Huntington Sta., N. Y...................................... 29.00
Scranton, Pa. .. .................................................. 29.00
Wilkes-Barre, Pa................................................ 12.00
Livonia, Mich..............................•........................... 9.00
Nashua, N. H. ... ■ •............................................ 8.00
Rumford, Me. • •.............. •................................ 6.00
Grand Rapids, Mich.......................•........................2.00
Lewiston, Me..................................................... 2.00
Ludington, Mich. ... •........................................ 2.00
New Haven, Conn................................................ 2.00

Bonna. — Vakarti Vokie
tija sumažino draudimą 
įvežti prekių iš Rytų Vokie
tijos.

Washington's. — Penta
gonas planuoja paleisti iš 
darbo 76,700 civilinių tar
nautojų.

Bonna, Vakarų Vokietija. 
— Mirė branduolinis fizikas 
dr. Max Borm

Cincinnati, Ohio. — 1,200 
miesto darbininku streikuo-
1 a« l -i.. A—

atentato beprasmiškumą.. • i 
O dabar — visi prašo ma-' 
lonės iš fašistinio preziden-! 
to. Kai kurie po kelis kar-į 
tus prašo. O jei kurie dar; 
neprašė tai paprašys . Igarbos už surengimą gra-

Abejonės augo. Ramybė jžaus ir malonaus pagerbi- 
dingo. O politinis lūžis toksįmo vakaro užsitarnavo- ’ 
sunkus, toks skaudus: įsiems draugijų veikėjams.

“Pasikeitimas pažiūrų, J. K. M.
perėjimas iš vienos partijos-------------
į kitą — ne toks paprastas.1 .. .. .. .>o/uul
Tai ne vien atitrauktu pro- Lail° 1S\ p ’L
tavimų rezultatas... Juk h-f0^0^ streikuoja Reika- 
pirmuosius įsitikinimus bei lauJa sumoketI uzvllktas ak 
tą atgyventą partiją sura-!^ab’ 
dau ne iš karto, kaip kažką
išbaigto, gatavo. Ne. Visa Washingtonas. — Penta- 
tai kaupėsi mano ankstyvo- gonas paskelbė, kad mm 
je jaunystėje pamažu, vei-i 1966 m. liepos 1 d. iš JAV 
kiant įvairiausiems dvasinio armijos pabėgo 1,403 kariai.

[Helena nuoširdžiai dėkojo 
į už dovaną kapinių komite- 
jtui ir visiems susirinku- 
įsiems.
į L. K. komitetas vertas pa-

į SVEIKINIMAS
į Sveikinu LLD 6-tos Apskrities visas kuopas, 
a valdybą ir narius su žiemos šventėmis. Lai 1970 
f būna visiems laimingi sveikatoje ir darbuose dėl 
į taikos pasaulyje.

ALDLL) nare
Philadelphia, Pa.
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Valdžia rado daug ginklą: 
prieš ką jie?

Jungtinių Valstijų fede-iklai tik suteiktų poiicij 
ralinės vyriausybės agentai'priekabę juos areštuoti.”

Philadelphia, Pa.
I Gal sukultūrėjo, ar kitkas...
i Philadelphiečiai šiuos nau- ry St. ------- ------------

i juosius 1970 metus pasitiko'.Parkway Hospitalyje, Pond 
daug kultūringiau, negu'Ave., Brookline, Mass.,' 

su kiekvieneriais metais vis1 Behen sako, tarp konfis- praėjusiais metais. Mano'Gruodžio 16-ąją ją operavo, 
daugiau ginklų randa pas kuotų ginklų ir amunicijos gyvenamoje srityje nesigir-j Atrodo, operacija pavykusi.' 
reakcines dešiniųjų organi- yra daug ir užsienyje ga-; dėjo šaudymų. B a ž n y č i ų Sveiksta, greitai grįši na-xmr 
zacijas. Martin Waldrom mintų, bet taip pat yra invarpai tik trumpai skambi-;

y “The moderninių JAV apsigink- no. Fabrikų sirenos irgi tik: ” ■ - javįmo įrengimų

Kokie jų planai?
Suimtieji reakcininkai sa- kė: 

ko, kad jie ginkluojasi prieš tų!
komunistus, negrus ir žy-Yįnosi net ir'su savo prie
dus, ir jeigu JAV įsiveltų į šiais, su kuriais nesikalbėjo 
karą prieš socialistines vals- Įper ištisus metus. Ant ry- 
tybes, tai jie imtųsi “šalį;tojaus įvyko puikus tradi- 
apvalyti.” cinis Mummers paradas.!

Kiti sako, kad JAV vy- Diena buvo graži, neper- 
iriausybė “perdaug nusilei-, šalta. Parade dalyvavo, au
džia komunistams.” Jie sa-;ba stebėjo visa miesto aukš- 
ko, kad gali būti reikalas i toji administracija. Šiame . 11 i o Ir n nx 1\/TI .
linio fašistai “i

jliją” po Pirmojo pasaulinio 
’.karo.

Dorchester, Mass, ihejj) WANTED-MALE-FEMALt HELP WANTED-MALE-FEMALE
Serga P. Usevich, 79 Bar-! ~

Dabar ji randasi’

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MANAGEMENT MACHINISTS

zacijas. Martin 
gruodžio 28 dieną * 
New York Timese” pateikė 
ilgą straipsnį: “Militants
Stockpile Illegal Guns Across

mus. i
Linkiu jai greitai pasveik-' 

minutę pabliovė. Kaimynai ti. S. R. i
kai kurie išėję i gatves su, 
triūbelėmis užtriūbinę šau-

Linksmų Naujų me-
Jis paduoda datas, vietas 

ir organizacijas ir sako, 
kad JAV federaliniai agen
tai vien 1968-1969 m. suėmė; 
daugybę kulkosvaidžių,1 
šautuvų, granatų, mor-, 
tarų, net raketų ir šim-1 
tus tūkstančių šovinių.' 
Amerikos Legionas su vai-; 
džios leidimu turi savo pos
tuose tam tikrą kiekį gink-1 p 
lų. Bet šie ginklai suimti 
Ku Klux Klano, Minutemen, 
Liberators, Mafia centruo
se. Valdžios virš i n i n k a s| 
William D. Behen sako, su-; prjvertė karalių paleisti hu- 
imta kulko^v a id z i a nu>>11, vusią valdžią ir parlamentą, ! 
šautuvams apie -00.000,000. sujarė savo valdžią ir kara- 
sovinių. . _ . paVertė į savo viešpata-

Collinsville, Ill., tūlas R. vimo Įrankį. Jie sako, 1__
tas ateityje gali būti reika-, 
linga ir JAV.

D. M. š

Lietuvos dailės darbai 
pasaulinėje parodoje

Vilnius (ELTA). — Di- 
į\" džiulę siuntą Į Osakos mies

tą Japonijoje, kur 1970 me-i 
tais vyks pasaulinė parodai 
“Ekspo-70,” išsiuntė Vii-' 
niaus dailės kombinatas. 
Tai — žinomo taikomosios-'

sal! ulbėti, ^ipMusso-;parade buvo daug naujo,, tf0 K Kįol.kūno sukurti vk. 
...... . isge >ejo__ a- p aiienybių. ;ražai “Tarybinis jaunimas”

Prieš praėjusias kalėdas i ii

. This is an opportunity to associate 
with a company that recognizes our 
employes and customers, as our 
most valuable asset. We need mat
ure men to fill positions created by 

r expansion program. No exper
ienced required. A willingness to 
learn and an honest desire to work 
— will assure your success.

Wc Offer:

1. Permanent Positions
2. Above axerage salary
3. Paid vacation

Company paid hospitalization 
for Employee and family 
Company paid life insurance 
Company paid retirement 
program
For Interview call:

BURGER KING MAIN OFFICE
500 West Ridge Pk 

Conshohocken, Pa.
828-8205

4.

(93-8(5)

CHEMICAL OPERATORS. No 
liberal fringe 

Cole-,
• xpe r i e nee necessa ry. 
ben'Jils. Contact Walter R.

Lathes

Vertical Boring Mills 
Horizontal Mills 

*

Ground floor opportunity 
in the expanding

NUCLEAR SHIELDING 
INDUSTRY 

machining
Spent Atomic Fuel Casks 

Nuclear Irradiators 
*

Blue Chip Company 
Exceptional benefits 

Huge Backlog 
Job Security 

*

NUCLEAR DIVISION

National Lead Company 
Foot of West St.

Wilmington, Delaware 
Contact: R. Knapp, 302-656-1661 
An Equal Opportunity Employer 

(2-4)

MALE CLERK. High School edu
cation. Knowledge of credits and 
debits, accounting control, figure 

, inventory, and office machines. Ex
cellent opportunities, good benefits. 
Call 201-826-6000, Mr. Van Hoose 
between 8:30 AM—3:30 PM. Equal 
Opportunity Employer.

(91-100)

Į PRINTING PRESSMEN. First 
class. High or vocational school gra
duate. Five yrs. experience. Must 
be able to operate a Platen and Cyl
inder Press. Experienced in compo
sition, press work and related work 

I in printing. Excellent opportunities.
Good benefits. Call 201-826-6000. 
Mr. Van Hoose, between 8:30 AM— 
3:30 PM. Equal Opportunity Emp
loyer. (91-100)

net fabriką ginklamsgamin-i 
ti ir taisyti. Balandžio 17! 
d. jo fabrike suėmė 605; 
“Thompson” rūšies kulko-1 
svaidžių ir daug amunicijos, j 
Sakoma, kad jis tuos kul-' 
kosvaidžius 
no 
k e

Pirmieji ryšiai su Japo- 
žrnia, tada Italijos?“^ Paganai ei-jnija.” 
atžvgiavo i Roma, gesl .labal. kels aL • l astoi ' 

siuntimų išnešiotojai buvo — 
;pasiryžę tiktai kalėdų svei- pondentui kombinato direk- 
kinimo kortas išnešioti, torius V. Zaranka, — pa-, 
kaip kokias šventas relik-:saulinei parodai sukūrė ir mght work. 

k a d v^as* laikraščių atneši- daugiau darbų. Pagal vil- 
mo visiškai nepaisė. V ienų,niečių dailininkų projektus
įkartu gavau tris “Vilnis,” o mūsų kombinate pagaminti met corporation, 8501 iicger- Norlh Bergen, n. j. 

£ antru kartu keturis nume-; beveik visi tarybinio pavil-
rius. O “Laisvės” vienas nu-t jon() geologijos skyriaus in- 
meris kur nors dingo... 'terjero elementai. Į Japo-

Po LLD 19 kuoĮios laikyto nBaJau iškeliavo biangak- 
va-susirinkimo gruodžio 13 d. memais inkrustuotas deko- 
ne_ buvau parašęs “Laisvoje” 1>atyvinis Tarybų Sąjungos , 

Pra- poros puslapių korespon-' žemėlapis, pasakojantis apie ■ 
ėjus šventėms ir prasidėjus donciją is lietuvių veiklos ii 
naujiems metams, reikia ge-,kitokių naujienų. Bet po 

Laiko švenčių pasirodė, kad toji E111.

REFINED ONYX
— Respublikos dailininkai, 621 Schuyler Ave., Lyndhurst, 

pranešė ELTOS korės-

to 12 
Mid’te and 12 mid'te to 8 AM. No 
expd. required. We will train you 
Excellent rate and benefits. HOW-

WOOD FINISHERS & CABINET 
”( MAKERS. Because of our growth 

we have openings for wood finish
ers and cabinet makers. Must be 
experienced. Top wages plus bene
fits. Call for interview. 861-1200.

man St. Philadelphia. 1 block cast, 
of 8500 Torresdale Ave. (1-7)

(90-99)

Haverhill, Mass.
Peržvelgus “Laisvės” 

jaus pasekmes, visvien 
atrodo optimistiškai.

nupirko iš se- 
metalo laužo. Jo fabri-’ 
pataisė ir įrengė, kad 
taip geri, kaip nauji.

Turi net fortų
Mr. Laughlin rašo, kad 

tie elementai turi įsirengę' ’Pirimaudn 
net fortus (bunkerius), vie- 
nas klanietis Roy E. Frank-"*? ,llaUgUs K< 
hausei-, atviras vckiecių na-( lkojo “Laisvės”'fondui, perrinkta kuopos 
cistas netoh Reading, Pa, Jis mums od-( kĮ|r kitj 1970 metams. 
į bunkeiį n ginklų san^e i;“Laisvės” skaitytojai gyve-'sekretorius J. Kazlauskas, 
buvo nusivedęs korespon-; na ifinnsų sekr. R. Merkis, ka-
dentą Eric Nordeną. _Bun-( Tajp, jįe visi mus gerai sier- Walenta, organiza- 
«kei is ji engtas pagal vėliau-;^, jqqįg|ai priėmė ir prisidė- tore E. Bekampienė. Iškilo
sią militarinį patyrimą ii jQ gu aukomis. Tai puikūs'Poiį buvo paaukota $19i 
tini daug ginklų. Kaitų draugai lynniečiai. Ačiū 'Vilnies Albumui. Nariai;

i sumetė $17^ Is Camden, N .į kimas įvyks sausio 10 d., 
Esą,J-> persikėlė į 10 kuopą dvi^ valandą, toj pačioj salėj.

Gužoniene ir _Vai>-į Kviečiami visi nariai ir na

riai! pasidarbuoti.
nedaug teliko.

Mes jau aplankėm Lynu, dingo... Kiek J 
užėjom korespon d e n c i j ą

MACHINE OPERATOR for Cono
matics, NewBritain chuckers. tracer ED in !.B M. Dept. 37V2 work week 
lathes. Afternoon shift. 52 weeks 
per year' plus overtime. Warren area.
313-536-1311. Monday through Fri-

salies gelmių turtus. Iš va-id;,v. « am 4.-3opm. An Equal Oj>-
• 1 i -v, 1 1 • portunitv Emplover. (1-3)no lakštų įskaitos durys bei • 

kiti dekoratyvinės dailės kū-
Kur norsjrln^aE 
trumpesnę!
•i Vilnis”!

DISTRIBUTION CLERK WANT-

with pleasant working conditions. 
Good company benefits. Call 824- 
5100 Newark and ask for Mp. Jack 
Lane.
Apply in person to Galsworthy Inc. 

300 Frelinghuyscn Ave.
Newark, N. J.

(90-99)

draugus Kaipickiu<. g'^vo. mieliniame lld iu(išsiųstas ir tekstilininkės K. 
Atsinaujino laikraštį ir dar'kuopos susirinkime buvo, Zimblytės kilimas, kuris pa- 

; valdyba|puoštarybiniopaviljonoge- 
Protokolų ologijos skyrių.

CLERK, SECRETARY. Good typ
ing and stono skills. Experienced. 

Brailge su K. M o r k U n O.Goud starting salary, congenial 
vitražais i tolima kelione ‘working conditions. Hours 9 AM to!

• x -'ll • 1 - r" •> I’M. 5 day week. Call 824-5100.,ąssiųstas ir tekstilininkes K. Alr Roy Frankcl, Newark. SEIUI MEN- o yectrs
(2-5) experience on Conomatics. New Bri

tain chuckers, tracer lathes. Steady 
work 52 weeks per year. Overtime, 
no layoffs. Warren area. Call 313- 

Domestic. Couple (live-in). TOP, 536-1311. Monday through Friday 8 
SALARY, benefits and working con-j AM—4:30 PM. An Equal Opportu-

Couple (Iive-in).

Pranešimas
turi
buvo ir vienas “Green Be-ijum~|
rets karininkas, kuris Viet-' Atsiranda patarėjų.
name neteko kojos. . . kam tu vajininku, kam jums nuros •

Panašių bunkerių rado irvargtį? Skaitytojai gali pa-; vilienė. Vienos minutės ty- 
kitur, ypatingai Califomijos;prenumeratas alsinau-.1 la buvo pagerbtas velioni; 
valstijoje. Ten “Society of : J. Stasiukaitis. E. Lietuvai
Man” patalpose rado daug

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirin- 

; įvyks sausio 10 d.,

couple
offer

house-

nity Employer. (1-3)

rės atvykti į šį pirmąjį nau- 
' jų, 1970 uju metų susirinki- 

, _ _ . *;mą ir vėl pradėti veikti su
. Bet nevisai taip yra. Dau-Bę vėl paaiikojo $10 mote-i

kilikosvaidžių ir kitokių,geijs skaitytojų jau 
ginklų. Taiogi didelę Hitle-(su’nkiai gali vaikščioti, 
rio nuotrauką, naciu vėlia- L 
va su svastika, ir, kaip ir 
kitur, prieš komunistus, ne
grus ir žydus literatūros.

Provokacijos
Federaliniai agentai prie'nieko nepadarysi.

ginklu turinčių organizacijų į0"0 Karson? z'n,?n:.! ^>ar 
jungia ir “Black Panthers”lkehs,s.cnus ^aitytojus. Pa- 

Dnt ; tsimokeję uz prenumeratagrupes. Bet įrodymui lak- , . . r .1 : J dar ir paaukojo pagal savo

seni,! rims už taiką.
tai Kviečiami visi nariai at- 

mūsų pareiga yra jiems pa-' vyRtį i susirinkimą, nespra- 
>. t .......... dėdami naujuosius metus

Reikia važiuoti ir į Low-; vrį kibsime prie naujos veik- 
ellį (Mass.). Susitarėme.
Pasitaikė labai blogas oras, 

Radome

! nauja energija ir tvirtu 
i ryžtu mūsų pasibrėžtam 
uksini.

los. Susi rinkimas įvyks 
sausio 10 d. 1154 N. 4th St.

“L” Reporteris

ditions for an experienced 
with good references (wc 
good references also).

Dat<‘s will include general
work, family cooking, grounds care, 
and light maintenance.

Call for further details; wc be
lieve you will find ours to be a 
friendly and enjoyable home to work 

! in. Call Mrs. Smith, 265-4308 during 
the day.

Pasimokėsime draugijai 
metines duokles, nes tikimės 
ir šiais metais vėl gauti pui-'

DRAFTSMEN. Engineers Office 
in Princeton, N. J.

HVAC-PLUMBING
Juniors and Seniors. Top salary. For 
interview call 609-924-6660.

grupes.
tų neturi, apart atskirų na
rių, pas kuriuos rado gin
klų.

Autorius paduoda tokią 
provokaciją: Balandžio mė-l 
nesi, fecrei 
Chicagos policija pardavė j, IX,, 
keturiems “Black Panthers” ^'0 melų’ 
organizacijos nariams kul-' 
kosvaidžių ir paskui juos' 
areštavo.

Kas dėl komunistų ir kai-: 
riųjų, tai Mr. Behen .sako: cemento darbininkų laimėjo 
“Jie nesiginkluoja, nes gin-1 streiką.

Chicago. — Naujųjų 
šventėse užmušta

Tai mes taip ir darbuoja-’ žmonės automobilių nelai
mės. į mėse.

Linkime visiems “Lais-Į 
... .vės” skaitytojams geros' raliniai agentai !r!sveikatos pasekmingų1

me-
479

A. Račkauskiene
Mary Kazlauskienė

Roma. — 60,000 Italijos

PITTSBURGH, PA. 
Mirus

Konstantui Mateikiui
Gruodžio 18, 1969 m.

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Ma
rijonai, jo visai šeimai, giminėms ir draugąms.

xaiJli! LDS 87 kuopos 
valdyba ir nariai.

NIGHT SHIFT TAB OPERATOR.

j 3-6 months light experience neces
sary. 3712 work week on the clock. 
Salary $115-$120. Good fringe be
nefits. Call Jack Lane, 824-5100. 
Newark.

' (90-99)
ii
j
i

* PRODUCTION WORKERS

* WAREHOUSE MEN

* TRUCK DRIVERS

Good Paying Company Benefits

Call S. Tardy

617-894-4020

GENERAL BATTERY &

CERAMIC CORP.

55 Rumford Ave., Waltham, Mass.
(88-97)

GENERAL OFFICE HELP. Ware
house located in Plainfield needs an 
office girl. Figure attitude necessary. 
Hours 8:30 AM—5 PM. Salary com
mensurate with exp. Good fringe 
benefits. Please call Mr. Takash. 

201-754-2266.
(1-10)

WIREWORKER. Wireman 1 year 
experience or better. Good working 
conditions and all benefits. Mr. For
rester. ERA TRANSPAC CORP., 67

(2-4) Sand Park Rd., Cedar Grove.
1 239-3000.

(1-10)

BUTCHERS 
or 

APPRENTICES

Hospitalization

Major medical

Pension and Dental Plan

Top Salaries

We have many positions available 
in our new Garfield Store. Inter
views are being held at the Garfield 
Boys Club, 490 Midland Ave., Gar
field. N. J. APPLY NOW! Mon.. 
Tues., Thurs-, 11 AM-6 PM. Weds., 
Fri. 11 AM-8 PM. Sat. 10 AM-4 
PM. STAFF. GOOD DEAL 
SUPERMARKETS. (88-97)

• inJk - I STENO-CLERK 'siais 1969 m. gavome musui į
literatūros lobyno pažibai Good typing and šieno skills. Ex-1 
“Žvelgiu i tolius.” Taipgi ^client opportunity t o grow with 
. . ,P *• . ; national known lood company. Pro-
kviečiame daugiau draugų gressive salary and attractive cm-

;ployee benefits. Call’Mr. Pat Galler-
1 ano for interview at 354-3100. Ext.
Į302. BURRY BISCUIT DIVISION.
I QUAKER OATS COMPANY, 925 
; Newark Ave., Elizabeth, N. J.
I An Equal Opport unity Employer.

iš New Jersey valstijos ko 
lonijų persikelti į Philadel

Valdyba

WORCESTER, MASS.
Mirus

Dorai Plokštienei-Burokaitei
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Petrui, 

brolsūniam Jonui ir Walteriui ir jų šeimoms, vi
siems artimiesiems ir draugams.

Plastmasinis... Laikraštis
Plastmasinis laikraštis įs

ileistas Italijoje. Jo labai ge
rai įskaitomas šriftas, pui
kios iliustracijos. Tiesa, tai 
tik parodai skirtas laikraš
tis. Tačiau, galimas dalykas, 
jis bus leidžiamas pastoviai.

DISTR1BUT1ON CLERK

Wanted in IBM Department

3712 work week. Pleasant

working conditions.

Good Company benefits.

Call 824-5100.

Ask for Mr. Jack Lane

Apply in person to: 
GALSWORTHY, INC.

300 Frelinghuysen Avė., 

Newark, N. J.

(95199)

M. Yucienė
J. Raulušaitis
M. Šiupenienė
B. Bernotienė
V. Žitkus
N. Lazarevičienė

E. Pilkauskienė 
A., šeimos draugė 
O. Dudienė
O. Margienė
J. H. Šarkai

A. M. Sukackai
J. K. Sabaliauskai
R. I. Januliai
J. D. Lukai
J. J. Demikiai
J. B. Jakaičiai
F. P. Petrauskai
M. V. Tamošiūnai
J. M. Petkūnai
A. Matiejaitienė
J. U. Jaskevičiai
F. M. Petkūnai

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

AVAILABLE
FOR LEASE

Good Opportunity for right man. For information contact

Mr. LaBolinc. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.
(82-99)

I

GUARDS

Banking. Must be 21 or over. 
Must have current Penna, license 
and no previous record for misde
meanor. 2 weeks paid vacation, 12 
paid holidays. Broad medical cov
erage plus free life insurance and 
profit sharing. $97 per week. Op
portunity for overtime. Apply First 
Penna Bank, 1500 Chestnut Street. 
20th fl., Philadelphia, between 8:30 
AM & 4:30 PM. An equal oppor
tunity Employer.

(1-3)

HUSBAND & WIFE. Healthy, 
mature couple, groundskeeper with 
some mechanical aptitude. Seams
tress and food service. Live in. 
Fringe benefits. Good salary. Call 
Brother Stephen. 673-2022, 9 to 5. 
Philadelphia. (92-98)

OIL BURNER MECHANICS. Due 
to recent expansion, this organiz
ation has position for experienced 
man on 2, 4, and 6 oil. Top wages, 
steady employment overtime avail
able. Paid holidays, vacations, hos
pitalization, health and life insur
ance and incentive benefits.

LIONETTI FUEL CO.

201-865-2300 — North Bergen, N. J.
.... . . (l-5>
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Mano gatvė ir kainivnka
'Mr. G., palaukite!” pa- aštuoniolikos mylių nuo ma

no obelės ir Mrs. J namu.

MIESTE PASIDAIRIUS
sigirdo Mrs. J Balsas^ man 
einant pro jos namus ir žiū-

Mrs. J prašo manęs pa
dėkoti mano žmonai už

arba tris šimtus metru, nuo 
mano obelės.
kad iš tokio
dulkelė nuo mano obelės ne-

prokurorą Robert M. Mor- 
genthau, demokratą. Jam 

tolumo jokia bus pavesta, kovoti krimina
listus. Jo metinė alga—8 12,- 
909

namų.
Ji atsakė, kad ne tame čia 

svarba. Ji ne tik nenorinti, 
kad kokia dulkelė nuo mano 
obelės ją pasiektų. Ji ne- 

• norinti nei girdėti, kad kas 
Išeina ir Mrs. J duktė, šmirkščia preparatais obeles 

nešina ant rankos jau savą- ios kamynystėje. iš kur ko
ja dukrele. Bet Mrs. J dūk- kia dulkelė net ir stebūklin-

žmonos paliktus prie jos 
virtuvės durų, jau prieš tris 
mėnesius. Jodvi bičiulės. 
Obuoliai buvę tokie jau

nę miesto valdžia, 
mas savo padėjėja:

komis.

Atrodo, l-.ad žmoniu pro
testai prieš pakėlimą va
žiuotos fėro nueis niekais.

tina.
nasi į savo tęva, visai ne Na. Ką 
atraktyvi, vyriška. Bet Mrs, margas, o 
•J. duktės dukrytė labai pa-' 
naši i Mrs. J. įžymiai gra
ži, kaip ir motinos motina.

Pamislinau : P i r m a s i s 
obuolv< krito toli nuo obe
lės. bet sekantis iau krito

sveikatai!
a rys i, — genys 
vietas dar mar-

An Outstanding Film

tyvisKai priešinasi mokėji
mui pakelto 20 centu fėro 
Dauguma puzurza ir užsi
moka. Tie, kurie lamdo ne- 
mokėję fėro važiuoti, areš
tuojami ir baudžiami.

Nebūtinai arti movies

Mrs J duktė irgi dėkoja 
už obuoliu-. Ji irgi sako.

lately9 There 
anv around. But 

there is one new film worth 
seeing. It is a film titled

įs Allyson pirmą kartą i 27 
metus šiomis dienomis pa-

(’arai.'” vadovaujamoje 
Įėję. Visi pripažino, kr

nai skanūs, kai ji išvirus
named “Z.” the French dra
ma film derived from an 
actual political assassina
tion in Greece, the best

kė negalėjo duoti joms dau
giau savo obuoliu todėl, kad 
vM-'uo- mfuu obelis turėjo movje of i<)69, and Costa- 

obuolių pereita sezoną iš tos.,Gavras. its young, Greek- 
born director, tops in hispriežasties, kad “europinis’*" 

raudona- is vabalas 
<ovo kiaušiniais 
kns. Išriedėie 1 
dino ouse obuoliu ant Obe
lės ir pavertė juos bever-'

andėio fiel(1 
obuoliu- It may be a long time be- 

perai suga- fore vou see another film 
which combines such per
sonal and class forces in a 

: political scheme that has 
Paaiškinau ioms ir ta such devastating dramatic 

nr’ezasti kodėl aš praeita; power.
vq.orn roanavniau pilnai; įs based on the death 
savo, obelės nuo to. obuoliu of the leftist Greek deputy, 
naikintmo. Pasakiau ioms! Gregarios Lambrak i s, in 
ta. kad ir i mane paveikei 1963. The rage which it 
Ywnnn-nnd? n e b e v n r t o t i, groused in the people was 
DDT. kuris gana efektwusjs0 powerful it threatened 
pi’io< to obuoliu narazita ; i0 sweep the Greek ultra- 

“Ar iu^ vartojate DDTįcorrUT)ę ruling class into the 
unt savo obelės?” riktelėjo,dark Aegean sea.

J- ■ The skill with which the
Joi nncnViau. kad aš var-ithe difficult subiect is 

toiau DDT nor trisdesimt handled, not only by the act-’ ii t » 1 v\z> v\ /-x Vxt i rx I 1 . ) jl • i 1ors, but by the writer and 
directors, and the camera-; 
men too is simply remark-! 
able. The film had 
keep in steadv focus

motu, o O voices mano obuo-

tjpk ruptų iodvi su maniš
ke bihiiduoiąsi. . .

“Ard jūs neskaitėte Ra
uplės Carson knvo-n, ‘Tvkus! underlying political fact. 
Pavasari5.’ (‘Tho Sidnt which the sheer glitter of 
SnGng’)?” Mrs. J riktelėjo/the melodrama could have

Taip, sakau jai, skaičiau obscured, that it is the pres- 
tą knygą dešimt metu at
gal. kur ji sako, kad DDT 
išnaikina ne tik vabalus ir 
kirminus, ale ir naukščftis. 
kuriu balsu nebeo-irdime na- 
pavasari. Bet Račelė Car
sen neįtikino manes, kad 
DDT taip ir blėdingas. kaip 
jis ir geras ansaugoti vais
medžius dėl išgelbėjimo jų 
vaisiaus žmonėms.

Atsakiau jai.kad nešmirk- 
šiu obelės su DDT, bet šmirk- 
šiu-ją su kitu preparatu 
kuri pataria vartoti valdiš
ki autoritetai, vietoje DDT.

“Tai kai šmirkši, pranešk 
man, aš išvažiuosiu tą die
ną į Manhattan”, sako 
Mrs. J. Manhattan yra už

TARP LIETUVIŲ į Vabalams nuodai gali Parengimy Kalendorius 
užteršti orą

Washingtonas.—Commi<-j
sion on Pesticides persergc-l^į \eri^!a / ę

Kovo 8 d.i steigiamos naujos ko-l ^lauicrų įsvyuo i i io-, 
ios .nezidonto uosto /-ipmavoti musų gerasis

vajininkas, greatneckietis
Beach jo publiką nuo dažnų naudo- ^alsx V

'jimų įvairių nuodų prieš sa CF, 10~-0~ laieity A\e. 
... . įvairius vabalus. KomisijaI Linkiu jam laimingai pra-^nurodo, kad tie nuodai ma.i 

delsti laiką Hondoje, H,ha(iyjna žmonėms reikalingą! 
( al:orą, kartu jį užteršia.
)an-i Ištirta, kad tie nuodai su-jpa ruošia banketą, 

mažina augalams galimybę!vės”
jgaminti oksigeną, k u r i s1 organizacijų nieko nerengti 
žmonių gyvenimui labai rei-:tą dieną.

Resources komision i e r i u s 
Austin Heller. Fina į pri- čilietis West Palm

Jo’mėtiiičai- <lu mėnesius, 
ga buvo $30,000.

Įsisteigė mieste dvi įstai-'nepamirštų, jog 
gos pašalinimui ginču ir;neužsibaigė. Po\ 
konfliktu tarp miesto gy- dyk gauti nauji 
ventojų. Jos vadinasi— toje apylinkėje. 
Board of Mediation for Com-

jau gavo miesto majoro1 
“palaiminimą.”

bos Administracija
Jauja $841,000,()()(), tai yra 
$109,000,000 daugiau negu 
pernai. Ši administracija 
operuoja 18 ligoniniu.

Balandžio 19 d.

Prašome kitų
L. K—

Plojimai vilniečio 
muzikai

Vilnius.—Kompozitoriaus Pietrytiniame Panevėžio
reika-: Algio Bražinsko “Kamerinė!miesto pakraštyje pradėta 

simfonija” 1969 m. skambė- dar vieno 
io ne tik mūsų respublikos!statyba. Ta

Naujas mikrorajonas1 Apdovanojo Lietuvos 
totomeistrus

hz larynu Lietuvos nbu — vių jau 
Pabaltijo ir U ž k a u k a z ė slmieji keturi 
respublikų miestuose, Mins-'namai. Ateinančių

Berlynas. — Tradiciniame 
mikrorajono socialistinių šalių meninės 
) Žemaičių, fotografijos konkurse buvo 

Beržų gat- apdovanoti Tarybų Lietu- 
ėmė kilti pir- vos fotomeistrai Romas 

gyvenamieji Rakauskas, Liudas Ruikas, 
metų Marius Baranauskas ir An-Miesto Human Resources

Administration reikalauja ku ir Leningrade.. Pavasarį pirmajame pusmetyje juose tanas Sutkus. 
$2,000,000,000 kovai su skur- ji buvo gerai įvertinta Mask-ibus atšvęstos įkurtuvės. i 1968 metais minėtų auto

joje Įvykusiame lietu vi ir Naujasis mikrorajonas nų darbai buvo eksponuo-
miesto žmoniu gyvena k < - v iš kompozitorių k a m e r i n ė s,bus vienas didžiausių mie<- jami Meksikoje', JAV, Va-

Imuzikos .aptarime, vėliau:te. Jame numatyta pasta-ikarų Vokietijoje, Rumuni-' 
ibuvo atlikta Lenkijoje ir Če-jtyti daugiau kaip trisdešimt, joje, Jugoslavijoje, Prancū- 

Bet iki šioL gyvenamųjų namų, jų tarpeli joje, Bulgarijoje, Ceilone 
T m O-n tris dvylikaaukščius. Be to, ir daugelyje kitų šalių fo-

------------- j k o si o v ak i j o j e.

Gamint maistingą valgį!ĮLaės'f 

jau prieinama
Maisto kainos, 

viskas kitas, jau 
skrajoja. Daugiau ekono-!vd] skambėjo Maskvoje, bet 
miško valgio galima nau- šį kartą jį P. Čaikovskio 
doti, pakeliant didesnį kie- konservatorijos salėje grojo, 
kį bulvių vartojimo, saiwų “Roskoncerto” kamerinis'

miltų ir grūdinių patiekalų,tono Sarojevo. Tai vvkopas-'m°ka. 6o? milijonų fiankų 
(“cereals”), švieži vaisiai!kutiniame iš keturiu kon-iytrol°g'Uos "r“UJan- 
ir daržoves, būna pigesni cel.tu> kuriuose buvo atlikti;V”- ate’t!' Ta‘ gmldlJh‘ 
sezonais. Kitais laikais ke-! treėiŠsios Visasaju n g i n č si’desnė suma> negu Prancūzi- 
nuotos įvairybes yra gereĄiuunuju kompozitorių kūrv-g)S .y^:la^W?kll',a moks’ 

mis pirkimas. Pavyzdžiu:,!|;os apžiūros nugalėtoju kū-P111 Is'bllidzeto lesų.
...................... , .^ikenuotos tumeitės,_oranžai,;riniaL Kaip žinoma, Algiui

■ negalima automobi-'vyuuoges, gtapefi u tai, jų,Bražinskui už “Kamerinę 
gs's 1111 k a s Tyilima naudoti,j m f 0 n į j a” jr keletą gauna 

vidųrmiestį*huonu:t s\'iezi produktai yrajdajnu šioje apžiūroje buvo!Prezidentas (644,000 dolerių 
Šiukštai brangūs. paskirta viena pirmųjų pre-'per metus). Šiek tiek ma-
! Piene yra visi reikalilngijmijų. ;žiau — antrasis kompanijos

icijos departamentas elementai. Tūlose vietose iš-'
praneša kad per pereitirgarintas ir neriebus pienas:no muzikologas J. Solodu-' ‘‘‘V)-., Kompanijos 
metu lapkričio mėnesi arės- mažiau iškaštingas negu:cba< kompozitorius V. Ferė,' 
tai ir. sulaikymai už yiso-i buteliuotos rūšies. i VDR kompozitorius G. Tite-j
kius įstatymu pažeidimus: Didžiausias maisto išlai-Jis ir daugelis kitų.

' proc uju sumažinimas — nukirti-! HTZ . . r . i
i pati mas stoiku ir kitu kepsniu.i Ka™rme simfonija dar. 
O per Skania mėsa palik ryt die-‘nrle" ku.r! Ia,k^ snsnlome-, 
a mė-nai. šiandien ji per brangi?<»?2ijoS ir Armėnijos, 

U Prirengimas maisto tikraiikamel'ln,ai.., 0ĄestraL Josl 
Inalieka žyme ižde. Moterys,I l,artlp.7 VT™ v!sasaUn-į 

Kurios kima'ir verda lei(lvkla “Muzika.” !
(Elta)

vusi labai, labai susinervi
nusi.

Miesto trafiko kontrolės 
komisionierius pa t v a r k ė . 
kad su ateinančio lapkričio

leiviniu automobiliu staty
mas prie moterių v įsose

hattano) vidur m i e s t y j e 
Daugiau kaip 1,999 moterių 
bus išmesta.. Manoma, kad 
šiuo patvarkymu bus nors 
dalinai pašalintas gatvėse 

: susikimšimas.
Aišku, kad žinodami, jog! 

niekur
lio pastatyt i, žmonės veną 
automobiliais i 1

New Yorke buvo 22
i didesni, neini per tr 

. 'mėnesi 1968 metais, to
the i nešiu

tuota
daugiau negu 1968 m.

pirmuosius 
ppi-n-'i hu\-<)
211.3 12 •■’■ba 20.7G

ent-dav Greece about which 
it is speaking. Tise

Svarbi konferencija

is-1tris dvylikaaukščius. Be to, ir
.. ___ filharmonijos kame-įčia darželiai-lopšeliai, pre-|toparodose.
rinis orkestras, nuolat pro-jkybinis-buitinis ------- 
paguojąs Tarybų Lietuvos:kiti pastatai.

kaip ir kompozitorių kūrybą. Panevėžiečiai
tadangei Gruodžio 1 d. šis kūrinys g/'p0"6

000 kvadratiniu
ivenamojo ploto.

-------- Hą iš nuograndų, gali su
Harlemo portorik i e č i a i j mažinti jo iškaščius. 

jaunuoliai buvo užėmė Spa- J. N.
m'sh Methodist bažnyčia ir, -------------

Bet pirmadieni policija juos 
suėmė ir bažnyičos kontro- 

New Yorkas. — Ameriki- le sugražino jos kunigui ir 
nė Sąjunga kovai su fašiz- parapijos komitetui. Jau- 
mu, rasizmu ir antisemitiz- nuoliai buvo bažnyčioj? 
mu šaukia konferencija sek- įsteigė duoti šiltus pusry- 
madienį, sausio 18, Penn -čius biednioku vaikams. 
Garden Hotel. 7 Ave. ir 311 
St. Pradžia 10 vai. ryto.

Įvairios draugijos kvie
čiamos atsiųsti d egatus ir 
užsimokėti po $3 už kiekvie
ną delegatą. Pavieniam—$2. 

Konferencijoje svarstys, 
kaip geriau kovoti prieš ka
rą, beaugantį fašizmą, ra
sizmą, anti sėmitizmą.

Panašiai Brooklyne Sio- 
loam Presbvterian bažnyčia 
užėmė apylinkės gyventoja1. 
Jie reikalauia. kad bažny
čioje būtu įsteigta narkoti
ku vartotoiams prieglauda-

ia dar neišvarė iš bažny
čios.

SVEIKINIMAS
Su naujaisiais 1970 metais sveikiname visą a 

“Laisvės” kolektyvą, mūsų gimines ir draugus į 
čia Amerikoje, Montreal, Canada ir T. Lietuvo- į 
je, o ypač mūsų draugę Liliją Kavaliauskaitę. į 
Visiems sėkmės ir stiprios sveikatos. p

Margaret ir Jonas Jakščiai
Brooklyn, N. Y. į

Valstijos aukščiausias 
teismas patvarkė, kad namo 
savininkas neturi teisės iš
mesti nuomininką ir jo 
apartmentą išnuomoti biz
nio reikalams. Pasirodo, 
kad daug namų savininkų 
buvo pasimoję taip pasielg
ti su nuo m i n i n k a i s, ku
riems nuomos negali pakelti.

Rezignavo Dr. Nathan 
Brown iš veikiančiojo mo
kyklų superintendento par
eigų. Jis vyksta į Izraelį už-

Pranešimas

centra s ir

šiame mi-
beveik 70,-
metrų gy-

(“Tiesa”)

Diktatorius Ongania 
nualino Argentiną

Buenos Aires. — Gen. Ju-
Statistikai apskaičiavo, an Carlos Ongania pasiskel- 

čestra^^ per metus prancūzai su- bė Argentine;

Didžiausią algą pasaulyje
“General motors”

s prezidentu- 
diktatorium 1966 metų bir
želio 28 d. Jis pasižadėjo 
šalies ekonominę padėtį žy
miai pagerinti.

Bet išėjo kaip tik prie
šingai. Darbininkų a 1 g o s 
mažai tepakeltos, o pragy
venimas nesvietiškai pakilo, 
pinigų vertė taipgi nupuolė.

Prez. Ongania pasiskyrė 
A. Krieger - Vasena ekono-1 
miniu ministru, kuris tuoj*

Vilnieti nuoširdžiai sveiki-iP.’^identas (589,000 dole- susiuostė su Jung. Valstijų 
tz--------------- «pord” monopolistais ir jiems daugH

; prezidentas — $513,000.
iVDR kompozitorius G. Tite-j^^ ——

Ozone Park, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks sausio (Jan.) 13 
d., 2 vai. popiet, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė.

Pradedant naujuosius me
tus būkime ir mes su pa
naujinta energija, domėki- 
mės savo organizacijos rei
kalais. Ateikime į susirin
kimą. Turėsime vaišių, pa
sikalbėjimų. Valdyba

Sviesto gam. meistras
Rokiškis. — Salų sviesto1 

įmonėje jau daugiau kaip 20 į 
metų dirba Feliksas Tebe-I 
liškis. Jo pagamintas svies-! 
tas gerai vertinamas ne tik j 
gimtajame rajone.

Ši saliečių produkcija bu
vo eksponuota Visasąjungi

parodoje. Senasis meistras 
apdovanotas bronzos meda
liu. Jo pagamintas sviestas 
dabar eksportuojamas į už
sienį.

koncesijų suteikė.

Vajininkų Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri- 

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton* $9,~i~prie~t°, naujasTskaitytojas gaus vieną 
iš žemiau nurodytų knygų veltui.

J. Ragausko — 1TE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUM A
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO 

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI“ Iš ARTI—
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAšKAIčIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

Iš ATSIMINIMU

Felix Janulevičius

Prisiminimas
Sukako 16 metų

Sausio 1-oji liūdnai te- 
beprimena mūsų didįjį nuo
stoli. 1954 metų sausio 1 
d. netekome jauno, mylimo 
sūnaus ir brolio.

FELIX JANULEVIČIUS
Jį iš darbo pasiėmė mirtis.
Mary Janulevičienė, motina 

John ir Peter, broliai
Ann, sesuo

Mineola, N. Y.

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikos — IXD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA — POVILAS JURKA 
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI 
ŪKANOS
L MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumerato
riais. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tu- 1 
retų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA




