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Klau-

Žinoti.
paštu

KRISLAI
Mūsų skaitytojams Lietuvoje 
Dvi smarkios komunistės 
Geras teismo patvarkymas 
Jie trokšta daugiau kraujo 
Kunigas ir įstatymai 
Gal bus visų seniausias 
Apie tolimą kraštą

—— A, Bimba —
Gauname nuo Lietuvos skai

tytojų nusiskundimų, kad juos 
mūsų “Laisvė’’ pasiekia tik 
už pusantro ar poros mėnesių, 
jau gerokai “pasenus.“ 
šia: Kamę dalykas ?

Mes irgi,norėtumėme 
Mus irgi reguliariuoju
siunčiami Lietuvos laikraščiai 
pasiekia tik jau poros ar pus
trečio mėnesio amžiaus. An
ti, kai kurie laikraščių—“Vals
tiečių laikraštis,“ “Komjauni
mo Tiesa“ bei “Literatūra ir 
Menas“ — pereitų metų lap
kričio mėnesio egzemplioriai 
mus pasiekė tik šiomis dieno
mis.

Tik. oro paštu siunčiami 
laikraščiai pasiekia per tris- 
keturias dienas. Betgi oro 
paštu siuntinėjimas labai bran
gus, mums neįkandamas.

Amerikos Komunistų Parti
ja labai teisingai didžiuojasi 
dviemis juodomis jaunomis 
narėmis. Ypač išgarsėjo pro
fesorė Angela Davis, bet neiš- 
s e m i amo s energijos yra ir 
Charlene Mitchell. 'I’m aukš
to politinio susipratimo mo
teriškės.

Geras, teisingas Aukščiau
siojo teismo patvarkymas, kad 
valstijų advokatų susivieniji
mai (bers), priimdami naujus 
narius, neturi teisės klausti jų 
politinių įsitikinimų ir asocia
cijų. čia irgi ėjo klausimas 
apie vieną jauną teisės moks
lą baigusią komunistę, kurios 
Arizonos valstijos advokatų 
asociacija nenorėjo priimti.

Laosą) rėmė oro 
Mums būtų visai 
ir pagirtina, jei 
Pietų Vietnamą, 

ir Laosą visomis

Cleveland© smetoni n i n k ų 
“Dirva” (vas. 24 d.) sako:

“Nepaslaptis, kad JAV šią 
invaziją (į 
pajėgomis, 
suprantama 
JAV remtų 
Kambcdžią
galimomis priemenėmis.“ i

Šioje invazijoje jau daugiau 
kaip pusė šimto jaunų ameri
kiečių žuvo, o dar daugiau ta
po amžinais invalidais. “Dir- 

( 4^'os” redaktoriams tiek kraujo 
dau-dar maža. Norėtų jo 

giau.

Lie- 
kad

Klerikalinėje spaudoje 
tuva smarkiai plakama, 
ten Dubingių parapijos kuni
gas Šeškevičius esąs nubaus
tas vie nerių metų kalėjimu, 
kam j’is slaptai savo bažnyčio
je vaikučius mokęs.

Tarybų Lietuvoje vaikučiai 
mokomi tiktai mokyklose mo
kyto jų-pedagogų, o ne baž
nyčiose kunigų ir davatkų. 
Vadinasi, kunigas sulaužė 
įstatymą. O šiandien Lietu
voje prieš įstatymus yra visi 
lygūs. Ilga juoda sutana ir 
atbulas kalnierius neduoda 
teisės niekam įstatymus lau
žyti.

Bėję, tik šiomis dienomis 
Pietų Vietname d u k a t a 1 i k 11 
kunigai nubausti devynių mė
nesių kalėjimu ne už kokio 
nors įstatymo sulaužymą, bet

(Tąsa 4-tam pusi.)

Demokratai senatoriai priėmė 
Rezoliuciją, reikalaujančią

) pasitraukti iš Indokinijos
Washingtonas. —31 demo

kratas senatorius pasisakė 
už ištraukimą visų Ameri
kos militarinių jėgų iš In
dokinijos nevėliau 1972 me
tų pabaigos. Demokratų se
natorių priimta rezųliucija 
bus perduota Senatui svars
tyti.

Senatorius Mųskie pareiš
kė, kad amerikiečiai turi 
pasitraukti iš Indokinijos 
nevėliau šių metų pabaigos. 
Muskie—numatomas demo
kratų prezidentinis kandi
datas. Jis nori, kad prieš 
1972 metų prezidentinius

rinkimus karas būtų baig
tas.

Daugelis demokratų kon
gresmenų, taipgi kai kurie 
republikonai kongresmenai 
irgi nori baigti karą dar 
šiais metais. Tuo klausimu 
jie siūlo rezoliucijas.

Kongrese laukiama aštrių 
ginčų karo klausimu. Nixo- 
no karinės politikos puose
lėtojai pasiruošę ginti kari
nę programą. Jie nori, kad 
Nixonas turėtų laisvas ran
kas tęsti karą iki pilnos 
pergalės, kuri niekaip ne
pasiekiama.

LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

A*
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

į ir tęsis iki 28 d. Vasario
Vy riausia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų. 

Taipgi įdomių gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. JTai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

8516 
6547 
5709 
5260 
3964 
3840 
3731 
3108 
2896 
2240

ll Prez. Nixonas baudžia unijistus f 
statybos darbininkus; unijos 

kovos tokį patvarkymą
— Prezid. pasmerkė tokį Nixono aktą, 

kaip “darbininkų baudimą” 
ir už infliaciją unijistų kal
tinimą. Unijos pasisako, kad 
jos kovos prieš tokį Nixono 
patvarkymą.

Tar. Sąjunga pasiruošusi apgint 
savo šalį, sako ministras Grečko

Maskva. —Tarybų Sąjun-1 
gos gynybos ministras A. 
Grečko padarė pareiškimą 
Armijos ir Laivyno dienoje 
(vas. 23), kad TSRS milita
rinės jėgos yra pilnai pa
ruoštos apginti šalį nuo bet 
kokio agresoriaus ar agre
sorių, kurie pasikėsintų už
pulti Tarybų Sąjungą.

Grečko priminė, kad Ta
rybų Sąjunga gali išvysty
ti raketinius lėktuvus, - ga
linčius skristi 19 mylių auk
štumoje ir daryti 1,860 my
lių ,į valandą.

Dienraštis “Pravda” pla
čiai komentavo Grečko pa
reiškimą, kuris dabartinėje 
karinio įtempimo padėtyje 
turi didžiulės svarbos.

Meksikos policija tarptau
tiniame aerodrome iš kelei
vių užgrobė $500,000 Vertės 
narkotiku. 4. '

Vatikano diplomatas 
atvyko Maskvon

Roma. — Prieš keletą mė
nesių apie 10 0 kunigų iŠ 
Vatikano buvo nuvykę į Ta
rybų Sąjungą pasidairyti. 
Dabar išvyko Maskvon po
piežiaus Pauliaus pasiunti
nys arkivyskupas Casarolis 
pasirašyti branduolinių gin
klų limitacijos sutartį ir pa
sitarti su TSRS pareigū
nais.

Sirija su socialistinėm šalim
Damaskas. — Prez. Assa-0—----- --------------- -------

daš pareiškė, kad “Sirija 
stovi antiimperialistinėse 
pozicijose, visokiais būdais 
tvirtina ryšius su pasaulio 
nacionalinio išsilaisvinimo 
judėjimu ir su socialistinės 
stovyklos šalimis, Tarybų 
Sąjungos vadovaujamomis”.

■ . < i. i ■ < • • . ■

Jis tai pasakė Sirijos 
Arabų Respublikos liaudies 
tarybos susirinkime, kuria
me buvo priimtas penkių 
metų planas ir nusitarta 
tvirtinti ginkluotąsias 
gas, daiyti ekonomikoje 
formas.

Washingtonas.— Unijistai 
statybos tįtrbininkai dabar 
gauna $6.39 j valandą arba 
11.9 proc. daugiau, negu 
prieš metus laiko, skelbia 
Darbo departamentas.

je- 
re-

Sunki ekonominė 
kooperacija Afrikoje
Tunis. — Afrikos Ekono

minė Komisija, susidedanti 
iš 42 valstybių, turėjo savo 
konferenciją, kurioje daly
vavo 29 valstybių atstovai 
ir 15 valstybių te my to jai.

Konferencijoje buvo nu
siskusta, kad Afrikos vals
tybės nesudaro tvirto eko
nominio kooperavimo. Pras
ta komunikacija ir trans- 
portacija, nacionalizmas ir 
kitos p r i e ž as ty s kenkia koo
peracijai, Bet gera pradžia 
jau padaryta. Po konferen
cijos tikimasi artimesnės 
kooperacijos. \

Afrikiečiai kovoja ■-< 
už žemę

Sal i s b u r y. — Rodezijos 
baltųjų valdžia naudoja mi- 
litarinę jėgą prieš Tangwe- 
na genties gyventojus, ku
rie bandė užimti baltiesiems 
pavestus žemės plotus. 246 
afrikiečiu šeimos bandė už
imti ir pasilaikyti tas že
mes.

Afrikiečįai skundžiasi, kad 
baltieji valdovai suvaro 
juos į rezervuotus prastos 
žemės plotus, kur jiems nė
ra galimybės pragyventi. 
Daugelis jų sako: geriau 
būti areštuotiems ar už
muštiems, negu badu mirti.

Junngtinių Tautų speciali 
komisija iš šešių žmonių iš
vyko Afrikon tyrinėti afri
kiečių skundą prieš Pietų 
Afrikos ir 'Rodezijoš rasis
tų valdžias, taipgi prieš 
Portugaliją. Skunde pažy
mėta, kad rasistų valdomų 
sali 11 kalėjimuose 1969 m. 
buvo nukankinta-340 afri
kiečių.

Brooklyn# vajininkai ....... . .........
Philadelphia, Pa..................
Connecticut valstijos vajininkai...........
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. ......
Miami, Fla.............. ............ .
NewNFers4y valstija.......................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., . .7. .. 
Lawrence*Haverhill, Mass......... ...........
J .Jaskevičitis, Worcester, Mass. ...... 
So. Boston, Mass................ .
V. Sutkus ir V. Trask,

San Francisco - San Leandro, Calif. 
Binghamton, N. Y.................. . ..............

Iš Kanados......... .
M. Uždavinis, Norwood, Mass. . ...........

Washingtonas.
Nixonas paskelbė, kad sta
tybos pramonėje yra kritiš
ka infliacijos padėtis, todėl 
jis suspenduoja federalinį 
Davis -Bacon aktą, kuris 
reikalauja statybos darbi
ninkams mokėti unijines al
gas.

Dabar, Nixono patvarky
mu, federalinė valdžia gali 
imti statybos kontraktorius, 
kurie su nelinijiniais darbi
ninkais galės atlikti darbą, 
siekiantį 25 bilijonus dole
riu.

AFL-CIO prez.

Geneva.—Raudonojo Kry
žiaus tarptautinis komite
tas nusitarė teikti pagalbą 
Brazilijos indėnams, Ama
zone rajone gyvenantiems. 
Apie 70,000 indėnų yra la
bai sunkioje ekonominėje 
padėtyje. Jiems reikalinga

Meany greita pagalba.

2224
1786
1646
1448

L. Bckcšienė,
Rochester, N. Y. .....  1448

P. Beeis, Great Neck, N. Y. 1308
Pittsburgh, Pa............ ...............  992

Kralikauskienė,
Lawrence, Mass...... .............  924

Stanienė, Baltimore, Mr. 828
Barnet, Los Angeles ,Calif. 684

J.

W. Briedis, Nashua, N. H..........
Chicago, Ill. ...........................
Scranton, Pa. ............ ..... . .
L. Tilwick, Easton, Pa.......... .
K. Naravas, Scranton, Pa........
Mary Machuta, Cleveland, Ohio 
P. Cesnikiene, New Kensington,

Pa............... ......   -........  144

336
300
300
264
160
156

Brooklyno Jonas Lazauskas ir Jonas Grybas dar
buojasi savaitgaliais vajaus reikale. J. Lazauskas pri
davė dvi nauj&s. prenumeratas ir atnaujinimų.;

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

(Tąsa 4-fam pusi.)

Suva

Sveikinkime “Laisvę”
jubiliejaus proga

Kaip žinia, “Laisvės” šėrininkų jubiliejinis
žiavim'as ir banketas įvyks balandžio 24 d. Lietuvių Pi
liečių Klube, M*aspethe. Minėsime “Laisvės” šešiasde- 
šimtmetinę sukaktį. Norime šį jubiliejų iškilmingiau
siai atžymėti.

šia proga leidžiamas “Laisves” 60-mečio Albumas” 
jau yra spausdinamas. Tikimės jį turėti g’atavą dar prieš 
suvažiavimą* Tai bus gražus apie 300 puslapių leidinys, 
kokio nėra išleidusi jokia Amerikos lietuvių organizacija 
bei įstaiga. (Albumo kaina — $3. Bet jame vietas turin
tieji gąus po vieną egzempliorių nemokamai.)

Bet to dar negana. Esame pasimoję išleisti gerokai 
padidintą “Laisves” specialią jubiliejinę laidą. Ji išeis 
prieš pat suvažiavimą, balandžio 23 dieną. Norime, kad 
šioje laidoje būtų kuo daugiausia “Laisvės” skaitytojų, 
bičiulių, organizacijų, kuopų, klubų, chorų sveikinimų.

Taip pat norime, kad šioje laidoje būtų kuo daugiau
sia prisiminimų iš “Laisvės” istorijos. Ypač nortųsi ma
tyti rašinėlių tų, kurie “Laisvę” skaito nuo pat jos p’a- 
sirodymo. O tokių skaitytojų turime nemaž’ai. Prašome 
atsiliepti.

Svarbu sveikinimus ir rašinėlius gauti kaip galima 
anksčiau, kad juos butų galima sutvarkyti ir jubiliejinėje 
laidoje paskelbti.

Lietuvių liaudies laikraštis “Laisve” be jokios per
traukos išeidilieja per 60 metų. Darbo žmonių kovose ji 
suvaidino milžinišką vaidmenį. Tūkstančiams lietuvių 
suteikė klasinį supratimą ir apšvietą, parodė teisingą ke
lią į šviesesnę ateitį, padėjo darbo žmonėms išsikovoti 
laimingesnį gyvenimą, padėjo tvirtinti ir auginti pa
žangiąsias organizacijas, prisidėjo prie kovų prieš agre
syvius karus, prie taikos įšlaikymo.

Garbingą “Laisvės” praeitis ir dabartis. Visi žiūrė
kime, kad ji gyvuotų dar ilgus ilgus metus. Minėdami 
jos 60 metų jubiliejinę sukaktį, kiek galėdami prisidėki
me prie jos išlaikymo.

Prezidento Nixono pranešimas 
i svarbiais užsienio reikalais

Washingtonas. —Vasario žadus Azijoje ir kitur, kur 
25 d. prezidentas Nixonas tik reikią padėti apsiginti 
pateikė Kongresui 
menei pranešimą 
padėties reikalais.

Jis aiškino, kad 
mas į Kambodiją ir Laosą 
padėjo amerikiečiams ma
žinti jėgas Pietų Vietname. 
Paryžiuje taikos derybos 
tęsiamos, nors ir jokio pro
greso nesimato. Tokioms 
deryboms laikas baigiasi. 
Amerikos delegacija dery
bose. užtikrino, kad visos 
Amerikos militarinės jėgos 
bus ištrauktos iš Pietų Viet
namo tik tada, kai Šiaurės 
Vietnamas ir Vietkongas 
paleis visus amerikiečius 
karo belaisvius.

Nixonas toliau nurodė, 
kad Amerika ištęsi savo pa-

ir visuo-|nuo priešo, kitai]) sakant, 
užsienio nuo kovojančios liaudies už 

laisvą ir nepriklausomą gy- 
v. veninią. Labai svarbu Ame* 

ĮSIV.eiZl- -i • nsdnilcvti n utinius rv.rikai palaikyti artimus ry
šius su Japonija, toliau rem
ti Taivaną (Formosa), kar
tu tartis su Kinija.

Artimieji Rytai, Nixonas 
sakė, eina prie normalumo 
ir taikos. Jis susirūpinęs 
Tarybų Sąjungos įtakos au
gimu tarp arabų.

Susitarta su Tarybų Są
junga erdvių tyrinėjimo 
klausimu, pasitarimai tęsia
si strateginių ginklų limita
cijos klausimu.

Nixonas baigė kalbą pa
reikšdamas, kad Amerika 
turi pasilikti tvirčiausia 
valstybė pasaulyje.

9

's

Amman’as.

Administracija 
Redakcija

f Karakas.Amiųąriąs. —- Jungtinės / Karakas. — Venezuelos 
Valstijos pasižadėjo suteik- valdžią ,praneša, kad kitą 
ti Jordanui pagalbos 5 mi-mėnesį aliejaus kaina bus 

pakelta 25 proc.Ii jonus dolerių.

Izraelio Kompartija kaltina 
sionistui sąskridį Bruselyje

Tel Avivas. —Izraelio Ko-0 
munistų Partijos centro ko
mitetas apkaltino Bruselyje 
vykstančią “pasaulinę žydų 
konferenciją” skleidimu an- 
titary b i n ė s propagandos, 
šmeižimu Tarybų Sąjungos 
ir pasitarnavimu Amerikos 
imperialistų siekiams.

Tarybų' Sąjungoje žydai 
turi lygias teises su visais 
kitais tarybiniais piliečiais, 
tvirtina Kompartijos rezo
liucija. Sionistinis judėji
mas palaiko reakcines jė
gas Izraelyje, pasitarnauja 
imperializmui.

Lira, Uganda. — Milita
rist^ pašalintas prezidentas 
Obote yra. liaudyje popu
liarus.
tęsiasi prieš militarist!! re
žimą.

Kai kur sukilimai

Italijos parlamento 
atstovai prieš karą
Roma.—Kai kurie įžymūs 

socialistai, kairieji socialis
tai, komunistai ir krikš
čionys demokratai sudarė 
naują koaliciją kovai prieš 
Vietnamo karą.

Koalicija planuoja pateik
ti parlamentui siūlymą, kad 
jis pasisakytų prieš Ame
rikos agresiją Indokinijoje 
ir kartu pareikštų solidaru* 
mą Indokinijos liaudžiai, 
kovojančiai prieš imperia
listinę agresiją; *

Washingtonas. — Pirma
dienį gerokai po vidurnak
čio Kapiteliu j e sprogo ga
linga bomba. Pastatui pa
daryta nemažai žalos. Iš 
žmonių niekas nenukentėjo. 
Sakoma, kad prieš tai tele
fonu buvo pranešta, kad 
Kongreso patalpos bus su? 
sprogdintos, bet nebuvo su
spėta bombą laiku surasti. 
Bomba buvus padėta pasta
to rūsyje vienoje išvietėje. 
Eina tyrinėjimas, kas ir ko
kiais sumetimais siekė Ka- 
pitolių susprogdinti.

D i d ži u 1 ė sSaigonas.
Amerikos artilerijos jėgos 
sutrauktos į Vietnamo-Lao- 
so pasienį. Tikimasi, kad 
supliekti pietvietnantie č i a i 
bus priversti trauktis iš La
oso, tai amerikiečiai pasi
ruošę jiems padėti ’atsilai
kyti.

t
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ČEKOSLOVAKIJOS 
NAUJOS VADOVYBĖS 
GRAŽŪS LAIMĖJIMAI

Dabar aišku, kad Čekoslo- 
slovakijoje padėtis yra visai 
sunormalėjusi ir kad šalis 
vėl gali dideliais žingsniais 
žengti pirmyn. Komunistų 
Partijos pirmasis sekreto
rius G. Husak sako:

“Galima pasakyti, kad per 
pastaruosius pusantrų - dve
jus metus mums pavyko 
įvykdyti svarbiausią užda
vinį išvesti liaudį parti
ją ir valstybę iš krizinės 
padėties. Mums pavyko nor
malizuoti ir konsoliduoti 
padėtį politikos srityje, par
tijoje, visuomeninėse orga
nizacijose ir kituose baruo
se, sudaryti normalias są
lygas, kad žmonės galėtų 
dirbti ramiai ir kūrybiškai. 
Ekonomikoje mes sugebėjo
me įveikti infliacijos ten
dencijas, kurios galėjo turė
ti pavojingų padarinių, Mes 
ir ateityje sieksime siste-

“Nauja krize! Naujas pavojus!”
TOKIU pavadinimu “Daily WgŲd” paskelbė Ameri

kos Komunistų Partijos sekretoriaus Gus Hali pareiški
mą dėl naujos situacijos Vietnamo kare, jį išplėtus į 
Kambbdiją ir Laosą. Komunistų vadas sako:

“Karo nixonizaeija pasiekė naujos pavojingos kri
zės laipsnį. Jungtinių Valstijų militarinės agresijos 
išplėtimas į Laosą pastūmėjo pasaulį dar vieną žingsnį 
arčiau prie pasaulinio konflikto. Negalima tikėtis, kad 
Azijos šalys” ir toliau laikysis pasyviai, šiai eskalacijai 
besiplečiant. Eskalacija jau baigia pasiekti tą punktą, 
nuo kurio sugrįžti bus nebegalima.

Atnaujinimas šiaurės Vietnamo bombardavimo iš 
lėktuvų . sudaro didžiausią pasaulinei taikai pavojų.

Jungtinių Valstijų paskatinta, palaikoma ir suorga
nizuota Thieu ir Ky jėgų invazija yir kriminališkai ne
atsakingas ir toks aktas, kuris gali vesti tik į pražūtį. _ ___
Nixono arogantiškas grūmojimas bombarduoti kiekvie- j Alingai ir nuolat kelti dar
ną miestą, kaimą arba farmą visoje Indokinijoje prilygs- žmonių gyvenimo lygį 
ta Hitlerio fašizmo brutališkumui ir kriminališkumui. sutinkamai su liaudies ūky- 
Taip vadinamas Jungtinių Valstijų ginkluotų jėgų “išsi- je pasiektais rezultatais.” 
traukimas” per Laosą, Kambodiją ir Kinijos Liaudies * Kaip naujoji vadovybė 

orientuojasi tarptautiniais 
reikalais? Husak atsako:

“Čekoslovakija buvo ir te
bėra tvirta socialistinių ša
lių sandraugos grandis, 
draugystė ir bendradarbia
vimas su Tarybų Sąjunga 
ir kitomis socialistinėmis 
valstybėmis yra Čekoslova
kijos užsienio politikos ker
tinis akmuo, respublikos su
verenumo ir nepriklauso
mybės sėkmingos socializ
mo statybos garantija.”

Vadinasi^ Amerikos ^ko
mercinės spaudos pranašys
tė, kad be Dubčeko ir jo 
grupės vadovybės Čekoslo
vakija prapuls, neišsipildė.

Respubliką yra lygus maršavimui į mirties klonį.
šis momentas reikalauja tuoj auti nes veiklos visu, 

kurie’yra priešingi šiai piktai, kriminališkai agresijai.
Šis momentas reikalauja tuojautinės sujungtos ak

cijos visų tų, kurie stoja už Jungtinių Valstijų ginkluotų 
jėgų ištraukimą iš Indokinijos.

Šis momentas reikalauja kovingos veklos visų, ku
rie nori padaryti galą šiam agresijos karui:

Šis momentas reikalauja baigti bet kokius pasiteisi
nimus apie negalėjimą susitarti, keliant šalutinius, antra
eilius klausimus.

Šfs momentas reikalauja galo “kaip ir paprastai” 
priėjimui prie kovos prieš Jungtinių Valstijų agresiją.

Šis momentas reikalauja vienybės ir akcijos.
Greita, suvienyta, kovinga visos šalies mastu akcija 

gali atsukti atgal Nixono agresijos eskalaciją.
Suvienyta veikla yra raktas į pergalę prieš agresijos 

politiką.”

prisimena gyvi žmonės, štai 
beveik tuo pat metu, vos mė
nesiu vėliau, gripiškiečiai su 
šaunia lietuviška puota pa
gerbė buvusį V. Andrulio kai
myną V. židanavičių, kuris, 
tebegyve n d a m a s gimtinėje, 
taip pat sulaukė 80-ties. žmo
nės, gyvenantys buvusioje An- 
drulevičių sodyboje, taip pat 
kai ką prisimena. Tad rei
kia manyti, kad mokyklos^ per 
kurią V. Andrulis laiškais pa
laiko gyvą su gimtine ryšį, 
kraštotyrininkų žingsniai dar 
vingiuos kaimo takais, rinkda
mi gyvąją šio brangaus žmo
gaus ir jo laikmečio istoriją.

O jis nūnai, savo 82-uosius 
pradėdamas, tur būt, vėl prie 
rašomosios mašinėlės palinko. 
O gal eina į policijos skyrių, 
kad eilinį kartą, kaip kas mė
nesį privalo, prisiregistruo
tų — kovotojas už Amerikos 
darbininkų reikalus, kaip ži
nome, neturi Amerikos pilie
tybės, jis yra nuolatinėje po
licijos priežiūroje. . .

•Tėviškės prisiminimai ir 
priminimai šildo, stiprina. 
Bet jie ne paguodai. Tokiems 
žmonėms, kaip V. Andrulis, 
paguoda netinka. O valios ir 
ištvermės jis turi pakanka
mai — daugiau, negu kuriais 
galima įsivaizduoti. Todėl Vin
cui Andruliui noriu pasakyti: 
Verknė iki šiol visad graži, ir 
jinai visad jus prisimena!

Bemoka tai gudravo j a

DABAR jau turime Demokratų Partijos vadovybės 
“aiškų” nusistatymą Vietnamo karo klausimu. Jų frak
cija Kongrese nustatė gaires. Trisdešimt vienu balsu 
prieš aštuonis demokratai senatoriai nutarė reikalauti, 
kad Jungtinės Valstijos savo ginkluotas jėgas iš Viet
namo ištrauktų su pabaiga 1972 metų.

Tie astuoni, matyt, ko v i ilgesni senatoriai, kaip Muš
kit’ ir McGovern, siūle reikalauti iš Vietnamo išsikraus
tyti dar šiemet, bet dauguma jų pozicją atmetė. Dau
guma nori, kad dar dvejus pilnus metus tame pasaulio 
kampe betilsi kraujas. Jiems dar neužteko daugiau kaip 
dešimties metų karo!

Iš to jų nutarimo aišku, kad jie nenori baigti plė
šikišką agresiją Indokinijoje. Bet jie žino Amerikos žmo
nių troškimą galo šiai agresijai. Tai jiems ir sako: Ma
tote, kokie mes geri, mes nustatome laiką, kada karas 
turi užsibaigti. Todėl sugrąžinkite mus prie valstybes 
vairo. Juk prezidentas Nixonas nė nekalba apie laiko 
a p riboj i imi. Jis karą tęs ir po 1972 metų rinkimų. Mes 
gi norime, kad su rinkimais ir šis barbariškas karas už
sibaigtų !

Tai žvejojimas piliečių balsų, o ne rimtas ir sąži
ningas reikalavimas karą nutraukti ir išsikraustyti iš 
Indokinijos su visomis ginkluotomis jėgomis.

matęs savo klaidą, labai 
lengvai galėjo jon sugrįžti, 
tačiau nebegrįžo. Mums at
rodo, kad jis ir dabar ga
lėtų labai gražiai sugrįžti, 
bet negrįžta.

Kitais žodžiais, 
gus gali ką nors 
bet vietoje imtis 
daryti, skundžiasi
ja, tos ašaros negali būti 
jau taip baisiai gailios ir 
nuoširdžios.

kai žmo- 
padaryti, 
darbo ir 
ir ašaro-

Ir skaitau

AR GALIMA TIKĖTI 
JO NUOŠIRDUMŲ?

Poetas Bernardas Braz
džionis, pabėgėlis, savo ei
lėse ‘‘Lietuvos vardas” šau
kia:

“Ir einu tais
tiltais į tave,

Lietuva — trys tyro 
aukso šaulės!

tėvyne, 
be tavęs

Tuščias ir beprasmis 
šis pasaulis!”

Betgi, kiek mums žinoma, 
poeto niekas nevarė iš Lie
tuvos. Jis pats pabėgo. Sa
kysime, jis tada nesuprato, 
jog be Lietuvos jam visas 
šis pasaulis bus beprasmis. 
Betgi pabuvęs be jos ir pa-

Washingtonas. — Keletas 
senatorių buvo informuoti 
apie sunkią keliaujančių 
darbininkų vaikų padėtį. 
Tūkstančiai vaikų pusba
džiu i gyvena, serga. įvairio
mis ligomis. Jiems reika
linga pagalba.

VILNIAUS “TIESOJE” 
APIE MŪSŲ VINCĄ 
ANDRULĮ

Žurnalistas Vytautas Ka
zakevičius, kuris lankėsi 
Amerikoje ir asmeniškai 
susipažinęs su senu mūsų 
Amerikos lietuvių veikėju 
Vincu Andruliu, vasario 4 
d. “Tiesoje” mums primena, 
kad tasai mūsų draugas 
jau įžengia į 82-uosius me
tus, o dar tebejuda, tebe
veikia. Padavęs duomenų 
apie Vinco kilmę Lietuvoje, 
apie jo tėviškę Gripiškes, 
žurnalistas Kazakevičius 
rašo:

. . . Pernai, kai lankėme V. 
Andrulio. gimtinę, žinojome, 
kad jis sunkiai serga. Aštuo
niasdešimt metų amžiaus žmo
gus, be poilsio — nuo pa
čios jaunystės — sunkiai ir 
įtemptai dirbantis, berods, še
šis kartus pažinęs kalėjimus ir 
kelis kartus išgyvenęs širdies 
priepuolius, beveik šešias sa
vaites išgulėjo ligoninėje. 
Tai nebuvo šiaip sau liga. 
Tai buvo sunki kova dėl gy
vybės. čikagiečiai, apsilan
kiusieji vasaros metu Vilniu
je, su nerimu pasakojo apie 
ta kovą. Ir vėl nežmoniška 
valia, ir vėl stebėtinas ryžtas 
nugalėjo. Netrukus vėl pa
matėme jo rašinius “Vilnies” 
skiltyse!

Pažangiųjų JAV lietuvių ju
dėjimas, , išugdęs tokį kovoto
ją, turi kuo didžiuotis.

šešiasdešimt metų Vincas 
Andrulis nematė gimtųjų Gri- 
piškių, Verknės, Stakliškių, 
šešiasdešimt metų jis besiilgi 
gimtines. Apie svajonę pa
matyti Gripiškes ir Vilnių, ku
rio bokštus tebeprisimena -ir, 
kurio taip pat ypač ilgisi, jis, 
rašo laiškuose artimiesiems į 
savo kaimą. Jį Gripiskese dar

RAGINA IMTI PAVYZDĮ 
Iš AMERIK. LIETUVIŲ

Urugvajiečių “Darbo” re
dakcija, kalbėdama apie 
spaudos išlaikymo proble
mą, ragino Lotynų Ameri
kos draugus imti pavyzdį iš 
Jungtinių Valstijų pažan
giųjų lietuvių. Redakcija 
sako:

Gražius pavyzdžius rodo 
JAV lietuviai. Jau senesnio 
amžiaus žmonės palieka įga
liojimus šeimai, arba draugi
joms, kurioms jie priklausė, 
dalį savo palikimo turto dėl 
spaudos. Tas tenai jau yra 
labai populiaru, bet pas mus 
šitas gražus ir garbingas dar
bas dar, kol kas, nepaveikė 
žmonių sąmonės.

O tai žino visi, kad atsitiki
mų buvo daug pas mus čia 
Urugvajuje, ypač viengungiai, 
pavieniai asmenys, dirbo, tau
pė visą savo gyvenimą ir vis
kas liko valdžios naudai (“ai 
fisco”).

Užtatai pamąstykime, ger
biamieji, ir skirkime dalelę 
savo palikimo turto tenai, kur 
praleidome gražias dienas 
su drąugais-bičiuliais, kėlėme 
tostus, sveikinonjės prie tur
tingo valgių stąlo ir linkė- 
jom daug metų gyvuoti mūsų 
organizacijai ir spaudai.-*

JAU TOKS BEGĖDIŠKAS
MELAVIMAS

Chicagos menševikų “N.”
(vas. 22 d.) šaukia:

“Maskvos ir Pekino ko
munistų ginkluotos gaujos 
veržiasi į Pietų Vietnamą, grietinės arba kur ją šei- 
degina kaimus, žudo rink- mininkės vartotu barščiams

•• • ■ T* . .

Liudija tautininkų žurnalas “Vairas

Štai koks 4irojus” 
buržuazinėje Lietuvoje

Reakcininkai emigracijoje, apsirengimą ir tokias gyve- 
vis dar nebaigia kartoję pa
saką apie tai, būk buržua
zijos ir fašistų valdomoje 
Lietuvoje buvę pasiekta di
delių laimėjimų ekonomiko- ninku žurnalas. Tačiau tas 
je ir kultūroje. Esą tai bu-Į kaimo skurdas kilo iš tos 
vęs tikras “rojus.” Žino-[išnaudojimo politikos, ku
rna, saujelei tų, kurie sėdė
jo valdžioje, kas valdė kapi
talus, turėjo dvarus, fabri
kus, didelius namus, krau
tuves, tam Lietuva buvo ro
jus. O darbo žmonių masei, 
miesto biednuomenei, be
darbių dešimtims tūkstan
čių, kaimo bežemiams ir 
mažažemiams, į skolas įbri- 
dusiems ūkininkams buržu
azinė Lietuva buvo pasida
riusi tikru pragaru. Apie tai 
liudija žinomasis faktas, 
kad per buržuazijos valdy
mo metus iš Lietuvos į sve
timas šalis emigravo dau
giau negu 100,000 žmonių. 
Be to, kasmet kelios dešim
tys tūkstančių • išvykdavo 
sezoniniams darbams sam
diniais pas buožes į Latvi
ją, Estiją, Vokietiją, Lenki
ją, o daugelis jų negrįžda
vo.

O apie Lietuvos valstie- 
čių-ūkininkų padėtį, apie jų 
skurdą prisiminti verta liu
dininką iš pačių tuometinių 
valdančiųjų sluogsnių. Štai 
ką rašė 1939 m. sausio mė
nesį . tautininkų organas 
žurnalas “Vairas”:

“Viską, kas yra kuo ge
riausiu, ūkininkas atiduo
da miestui ir išsiunčia už 
sienų. Jaunas sultingas paiy 
šelis, šviežias skoningas 
pienas, kiaušiniai, paukštie
na — visa tai nemato ūki
ninko dantų. Jam lieka kie
ta dviejų metų kiauliena, 
skrandį veriąs pieninėje nu
suktas pienas, pražilinti 
barščiai ir visa, kas bent 
kiek patenkina organizmą. 
Geriausius kąsnius ūkinin
kas ne be skausmo atplėšia 
nuo savęs; bet jis turi tai 
daryti, jei nori dar gyventi 
ir šiaip taip stiebtis ir va
rytis.”

“Tegul kas apskaičiuos,— 
rašė toliau tas pats žurna
las,— tuos neapskaičiuoja
mus nuostolius, kurie kyla 
auginant jaunąją kartą be 
šviežio pieno lašo ir maiti
nant ją liesu pienu, kurį net 
veršis geria be ypatingos 
nuotaikos. , Pereik iš ryto 
per kaimus, ir ar daug kur 
rasi vietų, kur gautum at
sigerti pieno. Daugelis jų 
išvežė iki paskutinio lašo 
ir visomis priemonėmis 
draudžia vaikams ir šeimy
nai paragauti bent gurkšnį. 
Reikia su žiburiu šiandien 
ieškoti ūkio, kur gautum

k’” Įvairumai
JJllVLI Dešimties metrų pločio ir

nimo" sąlygas, kurias čia mi
nėti yra net gėda...”

Tokį tamsų kaimo gyve
nimo vaizdą parodo tauti-

šimto kilometrų ilgio auto
magistralė, kurią dažnai 
važiuoja mašinos, per me
tus “pagamina” daugiau 
kaip 1,000 tonų dulkių.
Apie viską iš visur

rią varė nacionalistų val
džia. Valstiečių skurdo iš
davoje augo naujos lietuviš
kos dvarininkijos luomas, 
kurį valdžia visokeriopai 
rėmė. Valstiečio vaikas pie
no lašo nematė, o turtėjo 
“Pięnocentro” šulai. Taip 
pat turtėjo “Maisto” ponai. 
Valstiečiai linus pardavinė
jo pusdykiu. Už tai “Lietu
vos lino” bendrovės pelnas 
jau pirmaisiais savo gyvavi
mo metais siekė 55 pro
centus pagrindinio kapita-

cukraus” b e n d rovė jau 
pir maišiais savo gyvavi
mo metais davė 60% pelno, 
o vargšui valstiečiui, skolo
se paskendusiam, sunku bu
vo cukraus kilogramą nusi
pirkti.

Tautininkų žurinalui anais 
laikais buvo net gėda dau
giau kalbėti apie Lietuvos 
valstiečių gyvenimą. Tad 
didesnę gėdą turėtų jausti 
tie, kurie dabar plepa apie 
Lietuvos “suklestėjimąf’ 
buržuazijai viešpataujant?

J. Paliukonis
Vilnius, 1971.II.7

ĮDOMŪS PASAKYMAI
Draugystė, net ir išblėsu

si, vistiek tebeturi savas 
teises ir jas privalu gerbti.

Moterys silpnos, bet mo
tinos stiprios.

žodžiais d a n g s t o m ė s 
dažniau nei drabužiais.

Egzistuoja tūkstančiai li
gų, bet sveikata viena.

Prancūzijoje 60 tūkstan
čių žynių, “gydančių nuo 
įvairių ligų,” per metus už
dirba apie 200 milijonų do
lerių. Ši “stebukladarių” 
armija veikia legaliai ir mo
ka mokestį Prancūzijos iž
dui.

KAUNAS MIEGA
Už lango ūžauja žiemyš
Ir sūkuriuoja sniegas/. . .
Ech, gera žvelgti naktimis
I gatvę!

Tamsu. Nė
Stogais tik

<

Pietų Amerikos kolibris 
yra laukinės bitės didumo, 
sveria 2.5 gramo ir skrajo
ja kaip drugelis. Jam net 
snapo nereikia: paukštis 
maitinasi gėlių sultimis ir 
čiulpia nektarą vamzdelio 
pavidalo liežuviu.

Nė vienas garsus kompo
zitorius nėra buvęs Ant
arktidoje, tačiau dauge
lio jų vardus galima per
skaityti šeštojo kontinento 
žemėlapyje. Jūs rasite Ba
cho ledyną, Bethoveno pu
siasalį, Verdžio užutekį. 
Grygo ir Listo kalnus, Glin- 
kos salyną.

Japonai augina mažas žu
vytes, kurios prieš žemės 
drebėjimą pradeda blašky
tis akvariume, įspėdamos 
apie artėjančią nelaimę.

Kiek yra Lenkijoje Var
šuvą ? Atsakysime: viena. 
Netiesa—23. Lenkijoje yra 
22 Varšuvos ir 4 Krokuvos 
kaimai.

Prancūzų žurnalų pusla
piuose gausu farmacijoj 
firmų skelbimų, reklamų 
jaučių kvepalus. Kad.teks
tas atrodytų įtikinamesnis, 
spausdinant į dažus įpil/ma 
keletas lašų naujų kvepalų.

Iš 1400 13-16 metu am
žiaus anglų moksleivių dau
giau kaip pusė į klausimą: 
“Ar . jūs kada nors vogėte,” 
atsakė: “Taip.” Bet tik 13 
procentų pateko į policijos 
rankas.

Botanikai skelbia, kad že
mėje yra per 360,000 sėk
linių augalų. Žmogus nau
doja tik apie 500. Daugiau 
kaip 100 yra išvesti. Žemė
je yra per 8,000 grūdinių 
kultūrų, o žmonės tesinau
doja apie 30 rūšių.

Kaunas miega.

gyvasties lauke, 
vėjas bėga.

Tik mirkčioja akim 
žvaigždutė.

Kaunas

baugia

miega.

tus kaimų pareigūnus, o 
Maskvos propagandos vado
vai bedą verčia Amerikai...”

Tokio begėdiško melo apie 
Pietų Vietname karą dar 
niekur nesame girdėję ar 
skaitę. Niekas niekur nėra 
sakęs, kad Pietų Vietname 
matė ar girdėjo nors vieną 
Tarybų Sąjungos ąrba Ki
nijos kareivį ar civilinį žmo
gų, o “N.” ten surado net
gi dideles “Maskvos ir Pe
kino komunistų ginkluotas 
gaujas,” iš kažin kur įsiver
žusias. Ten jau daug metų 
sėja mirtį ir ugnį ginkluo
tos Amerikos, Pietų Korė
jos ir Australijos iš svetur 
įsiverpusios gaujos. Juk 
mūsų šalis dar ir šiandien 
turi Vietname arti keturis

pabaltinti. Ką gi jau bekal
bėti apie jos valgymą: pie
nas yra tapęs mūsų ūkinin
kui lyg kokiu auksu. Ir tuo 
jis yra tapęs ne iš smagu
mo, o iš bėdos.”

“Peržengęs kaimo slenks
tį, — prie viso to pridūrė 
“Vairas,” — daug kur už
tinki šalia išblyškusių vei-. 
dų dar ir tamsias aprūku
sias sienas, pasibiaurėjimą 
keliančius guolius, menką

šuva

Montanos (JAV) univer* 
siteto profesorius J. Beras 
pasišovė ištirti šiuolaikinių 
amerikiečių jumorą ir kon
statavo, kad “tikro, sveiko 
jumoro beveik nėra. Mes 
esame juodo pseudojumoro, 
pilno skepticizmo, siaubo ir 
pažeminimo, naguose.” Štai 

■ienas iš daugelio naujau
sio jumoro pavyzdžių, ku
riuos surinko profesorius.

Baltasis vairuotojas per 
neatsargumą suvažinėjo du 
negrus. Jis kalbasi su tai-* 
dytoju. Šis sako: “Jums 
niekas negresia. Pirmąjį 
negrą, kuris įlėkė per prie
kinį stiklą, apkaltinsime įsi
laužimu į svetimą mašiną, o 
antrąjį, kuris nusirito nuo 
skardžio, tuo, kad bėgo iš 
nusikaltimo vietos.”

Tik tarpais vampteli
Bet skardas ilgam lieka. 
Tarytumei sakytų: “Va, 
Nemigšas!. .

Kaunas miega.

Už lango švokštauja žiemys 
Ir verpetuoja sniegas...
Ech, miela veizdėt naktimis j VFR rūkė 15 procentų mo- 
Į gatvę !

Reklamos dėka rūkančiu 
moterų pasaulyje ėmė spar- 

Įčiai daugėti. Pries 10 metų

Kaunas miega.

šimtus tūkstančių ginkluo
tų vyrų, kurie ir patys 
žūsta, ir žudo vietnamie
čius. Sakyti, jog ten yra 
“Maskvos ir Pekino gin
kluotos gaujos,” gali tiktai 
begėdiškas melagis.

Jau žiema atsijokėjo: 
Atmėtys nušlempinėjo. . 
Tvirti gūsiai žvarbaus vėjo 
Kad užėjo, tai užėjo, 
Net žiema atsigodėjo.
Ir nuo pūčių drūto vėjo— 
Nenurimstančio pūtė j o— 
Visos tvoros subraškėjo.

Aug. Tamaliūnas
1971.11.10
Kaunas

terų, dabar — 25. Tabako 
monopolijų valdytojai tei
gia, kad 1980 metais rūkys 
35 procentai pasaulio mote
rų. Rūkančių skaičius au
ga drauge su žmonijos jau- 
nėjimu. Nūnai 50 procentų 
visos žmonijos sudaro jau
nesni kaip 25 metų žmonės.

Užrašyldtė ‘‘Laisvę” 'savo 
giminėms, gyvenantiems Lie- 
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.
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Miami Fla
Turime svečių iš visų kraštų

Šiuo metu Lietuvių Socia- 
lio Klubo salė kas sekma
dienis pilna svečių pietauto
jų. Marie Koch, svečių pri
ėmėja, juos visus turi apei
ti, pamatyti ir pasodinti, o 
Marytė Paukštaitienė, su 
talka Juozuko ir kitų, visus 
svečius aprūpina maistu, 
kad nei vienas nelieka alka
nas. O jau po gerų pietų, 
kai atsiranda orkestras, tai 
svečiai gana mikliai suka 
valcus ir trepsi .polkutę, o 
dar kiti — sėda prie kortų 
stalo.

Nuo ledų ir sniegų pabė
gusių čia sutinkame lietu
vių ir organizacijų veikėjų. 
eJuos visus, žinoma, čia ne
surašysi. Keletas kanadie
čių jau prarado ii' išbalu
sia ko m p lėkei ja — Floridos 
saulutė juos nudažė ru.ža- 
vai. Abudu Pempės čia kaip 
namiškiai — Jie įįsijungę į 
LSK ir choro veiklų. Taip 
ir ustariečiai Šarkiūnai jau 
nuo pirmųjų ( šalnų šildosi 
Miamyje.

Džiugu minėti, kad čika- 
gietė Mildred Friburgienė 
(žinoma ir kaip Savukaitė, sueigose, 
dirbusi “Vilnies” ;

skaitės. Taip pat turime 
vietinių ir svečių solistų, 
duetistų. Tegul vidursavai- 
tinės meninės, kultūrinės 
sueigos bus ne tiek skaitlin
gos, bet jos yra pelningos. 
Štai LLD kuopa minėjo di
džiojo kompozitoriaus Be
thoveno gimtadienį gana 
sėkmingai. Turime mirusių 
chorvedžių, poetų, kurie vei
kė lietuvių meno judėjime. 
Šiais metais sukanka 25 me
tai, kai mirė chorvedis Vin
cas Visockis. Yra ir gyvųjų 
tarpe, kurie veikė ir veikia 
Lietuvių meno sųjungoje. 
Šitie minėjimai, susiję su 
menu, daina, rodos, geriau 
pritinka choro, negu 
veiklai.

Svečiai dalyvauja 
programoje

Irgi buvo lyg surprizas, 
kai moterims skirtoje suei
goje pasirodė Detroito lie
tuvių veikėja advokatė Ste
fanija Masytė. Kiek laiko 
atgal, Stefanija buvo užgau
ta važiūotės avarijoje. Į Mi
nim ji atvyko pas 
draugus Tamošiūnus 
siui. Ji vengė rodytis 

. Sueigoje ji

Venclovų, K. Korsakų, T. 
I Tilvytį, J. Janonį ir kitus. 
Tiesa, gausiai poezijos ran
dame “Pergalės”, “Litera
tūra ir menas” ir kitų leidi
nių puslapiuose. Tačiau di
džiai apgailėtina', kad dau
gelio jaunųjų poečių ir poe
tų eilėraščiuose nėra tos 
reikšmingos “esmės ir pras
mės”. Daugelyje jų gražiai 
skamba horizontų, žvaigž
dynų, vandenynų, smėlynų 
ir kitų gamtos elementų žo
džiai, bet nėra gyvo žmo
gaus, jo darbų ir idėjų.

V. Bovinas
________________t

Trumbull, Conn-
Antanui Purviniai mirus
Jis mirė sausio 16 d. duk

ters namuose, pas kurių gy
veno pastaruosius dvylika 
metų. Palaidotas sausio 19 
d. Park Cemetery, Bridge
port, Conn.

Liūdesyje liko duktė Bet
ty ir žentas Jocis, sūnus 
lieu t. col. John A. Purvinis, 
kuris gyvena Arlington, 
Va., 6 anūkai ir 3 proanū
kiai.

Visiems laiūdesyj liku
siems reiškiame giliausių 
užuojautų.

J. Strižauiskas

Denver, Colo.
Mirė Stanley Urbelis
Nuolatinis “Laisvės”

LLD

savo

LSK 
buvo

adminis- maloni viešnia. Masytė kal- 
tracijoje) jau tapo vietinė,bėjo trumpai, palinkėjo mi-
gyventoja, mūsų organiza
cijų narė ir veikėja.

amiečiams sveikatos ir lai- 
Kol mes, jau gerai saulutės nu- 

' kas N. Y. valstijų čia at- bučiuota — grįžo į Detroitu.
stovauja kelios moterys.

Man buvo nuostbu pirmų 
kartų Miamyje sutikti senų 
pažįstamą veikėja — :

Mildred Friburg pasakė 
momentui tinkamų kalbų. Ji 

pažį7tama‘‘VJeikėja - fiia-lverti™ ,moteris- kurios 
delfietj R. Merkį ir jo dūk- neatsilieka nuo vyrų ^Sių
ra Rožytę. Draugų Merkį 
net iš karto neatpažinau. 
Jis tarsi pajaunėjęs -— toks 
pat šnekus ir judrus. O jau 
prabėgo apie 50 metų, kai 
su d i -a ug u Merkiu priklau
sėme ir veikėme LLD 10-je 
kuopoj e Philadelphi j o j. No
rėjome R. Merkį pasigauti į 
LLD 75 kuopos sueigų, bet 

4 ‘ jis tik pranešė, kad “su
šalo” Floridoje ir išvyko į 
savo kolonijų^
Gražiai pagerbtos moterys
LLD 75 kuopos metinis 

banketas moterų pagarbai 
įvyko varario 17, trečiadie
nį. Visais atžvilgiais rengi
nys buvo sėkmingas. Skait- 

i lingas būrelis suėjo moterų, 
o kur yra moterys — ten 
ateina ir vyrai. Jų visų bu- 

rvo apie pusantro šimto. Vi
soms moterims pietūs buvo 
duodami nemokamai. Šis 
šiokiadienis parengimas kp. 
davė virš šimtinės uždarbio. 
Tųd čia ir norime pabrėžti, 
kad daugiau reikia sueigų, 
kultūrinių parengimų šio
kiadieniais. Klubo salė daž
nai per visų savaitę nenau
dojama. Mūsų organizacijos 
šiokiomis dienomis Klubo 

1 L salę gali naudoti su labai 
mažomis išlaidomis.

Sezono laiku suvažiavę sve
čiai nori^matyti, girdėti, ko
kia kultūrinė veikla vyksta 
Miamyje. Jie žino, kad čia 
yra Aido choras, nori gir-

dienų moteris, sakė kalbėto
ja, reikalauja lygiu teisių 
darbe ir profesijoje. Dau
giausiai yra laimėjusios mo
terys socialistinėse šalyse. 
Priminė remtina kovų už 
Angelų Davis išsilaisvini
mų. P. š i up lev i č i us kalbėjo 
apie bendrų veikla kanadie
čių ir miamiečių. pažangio
sios spaudos išlaikymui. Či- 
kagietis Kiela sveikino Mia- 
mio aidiečius.

Aido choras dėl kokių tai 
menkų nesusipratimų, pro
gramoje nedalyvavo. <S. Za- 
vis yra išprusęs mandoline 
solistas. Ir šiai sueigai jis 
atliko keletu liaudies dainų 
kūrinių, kurie pataikė į 
klausytojų ausis ir jausmus. 
Buvo ir poezijos. S. Zavis 
pristatė plokštelėje įkalbėtų 
poet o Maironio eilėrašti 
“Kur bėga Šešupe”. O tai 
skambėjo ne tik turinio, bet 
ir atlikėjo (aktoriaus) mu
zikalus grožis. Taip ir J. 
Kanceris skaitė pramogai 
tinkamų poeto A. Venclovos

Programa paliko gerų 
nuotaikų klausytojuose. Kul 
tūrines programas paįvai
rina Lietuvos poetų eilėraš
čiai. Juos taikome į kalbų, 
paskaitų tekstus, mirimų ar 
gimimų minėjimus. Bet to
kia poezija turi būti esmin
ga ir Prasminga. Ieškant 
poezijos su turiniu, kažkę^, 

dėti jo dainavimą, vadovy- dėl tenka dažniausiai kreip- 
bėje artistės Birutės Ramo- tis į Maironį, S. Nėris, A.

Anna Mana, Fla.
Gamta močiutė mus šildo

Čionai oras yra daug 
švelnesnis ne kaip St. Pe- 
tersburge ar Tampo j e. Mes 
neturime šalnų, tik retkar
čiais šaltas vėjelis (sutruk
do augalus-vais m e\i ž i u s. 
Sausio .ir vasario mėnesiais 
žemiausių temperatūrų tu
rėjome 40° naktį. O saulu
tei pakilus vidurdienį tem
peratūra siekia 68-70°. Iš 
nortų atvykę turistai, kurių 
čia yra nemažai, gėrėjasi 
Anna Marijos gamta ir ma
rių vandeniu. Marių tem
peratūra siekia 63°. Turis
tai kasdien maudosi, taipgi 
ir mes, vietiniai, neatsilie- 
kame.

Turėjome daug iš toli ir 
arti svečių. Iš Ocala, Fla., 
lankėsi “Laisvės” skaityto
jai Joe ir Mary Vaitkus. 
Puikūs žmonės, įteikė dėl 
“Laisvės” fondo $5. Labai 
ačiū. ■

Iš Kanados, Thornhill, 
Ont., lankėsi Peter ir Ele_- 
na Karpus, windsorieciams 
gerai pažįstami, geri drau
gai. Atrodo laisvų pažiū
rų žmonės.

Iš Haverhill, Mass., sve
čiavosi pas Rožytę Samu- 
lionis “Laisvės” vajininkė 
Marytė Kazlauskienė-Seme- 
tis su savo gyvenimo drau
gu. Marytė nepamiršo at
lankyti ir mane Anna Ma
ria saloj. Draugai Semetai 
mano su laiku kai kur Flo
ridoje apsigyventi.

Po ilgu metų nesimatymo, 
praleidusi kelias dienas St. 
Petersburge, aplankė ir mus 
Viola Norkienė - Tamošiū
nienė iš Worcester, Mass. 
Man buvo malonus ir links
mas pasimatymas, nes Vio
lų pažinojau nuo seniai.

Anna Maria su savo bal
tu smėlynu ir tyru marių 
vandeniu visiems svečiams 
labai patiko.
Surprizas iš Worcesterio

Netikėtai mus aplankė 
brangus svečias choro mo
kytojas Albertas Daukšys. 
Tąi tikrai maloni asmeny
bė., Jis 1970 metais daly
vavo Tarybų Lietuvos Dai
nų šventėje.

Brangus skaitytojau, ti
kėsite ar ne, bet mes ma
žas būrelis iš Anna Maria 
nuvykome su Alberto pa
gamintomis sk a i d r ė md s - 
nuotraukomis į Tarybų Lie
tuvą. Nors dalinai pama
tėme-susipažinome su Dai
nų švente. Vingio Parku, 
Vilniumi, D ruski n i n k a i s, 
Pirčiupiu, Devintuoju fortu, 
Aušros Vartais, kolūkiu,Pa
langa, Kaunu. Visiems la
bai įdomūs vaizdai. O svar
biausia, tai man niekada 
nemačiusiai Tarybų Lietu
vos.

Nuoširdus ačiū Albertui 
už suteikimų tokio gražaus 
momento, kurio niekados 
nepahiiršime.

Anna

Montello, Mass.
Parengimų atžymėjimui 

Tarptautinės Moters Die
nos ruošia Moterų Apšvie- 
tos Klubas. Įvyks sekma
dienį, kovo 7 d. Lietuvių 
Taut. Name, 8 Vine St. Pra
džia 1 v. Bus duodami pie
tūs su .visokiais pridėčkais. 
Turėsime kalbėtoja draugę 
Elzb.. Repšienę ir kitokių 
įvairumų programoje.

Brangūs apylinkės lietu
viai, dalyvaukite. Prisimin
sime apie moterų kovas už 
lygias teises. O tai buvo il
ga ir sunki kova. Joje da
lyvavo ir lietuvės pažangios 
moterys.

Vasario 2J d. netikėtai 
mirė John L. Blujus, 77 me
tų amžiaus, gyvenęs 88 Vine 
St. Buvo gimęs Lietuvoje. 
Per pirmųjį pasaulinį karų 
tarnavo Amerikos armijoje. 
Montelloje išgyveno 50 me- 
tųį Kai. buvę gyva ję žmo
na Julia, skaitė “Laisvę.” 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse. Paliko brolį ir jo šei- 
mų Worcesteryje ir du sese
rėnus Frederick ir Joseph 
Musk Brocktone.

LDS 67 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks kovo 14 d. 
Liet. Taut. Name, 2 vai. po 
pietų. Nariai prašomi būti 
susirinkime ir pasimokėti 
duokles. Apsižiūrėkite, kad 
nebūtumėte suspenduoti.

, George Shimaitis
t *

So. Boston, Mass.
Pereitų šeštadięnį LLD 

2 kuopos moterys nutarė 
surengti Moters Dienos pa
minėjimų. Nutarta rengti 
su valgiais kovo- 6d., 318 
Broadway, 1 vai. Tam dar
bui apsiėmė whist party 
gaspadinės. Jos pagamins 
skanius užkandžius ir bus 
trumpos kalbos apie Moters 
Dienų.

O paskiau bus whist par
ty, kaip visada, tik po whist 
partės nebus kavutės su py
ragu. E. R.

Tokijas. — Japonijos im
peratorius Hirohito su ka
raliene šį rudenį aplankys 
7 Europos valstybes. Tai 
pirmų kartų per 2,631 metus 
Japonijos imperatorius lan
kysis užsienyje.

Walins

ir 
“Vilnies” skaitytojas ir dar
bo klasės rėmėjas Stasys 
Urbelis mirė sausio 19 d. 
ligoninėje nuo širdies smū
gio, sulaukęs 81 metų am
žiaus. Į šių “laimės” šalį 
Amerikų atvažiavo iš Lietu
vos prieš 57 metus ir pa
stoviai apsigyveno Nauga
tuck, Conn.

Po metų kitų Naugatucke, 
su pagalba savo žmonos, įsi
taisė valgomųjų daiktų 
krautuvę. Ta vertelgystė 
jam sekėsi pusėtinai gerai 
per ištisus 30 metų.

1945 metais jį palietė 
skaudi nelaimė — mirė jo 
žmona nuo vėžio ligos. Sta
sys pardavė savo krautuvę 
ir namus. Nusipirko trai- 
lerį su lovomis ir kitokiais 
patogumais, kuriame jis 
pats su jaunametėm dviem 
dukrelėm apsigyveno. Pra
slinkus metams laiko, Sta
sys. su savo šeima trile
ryje gyveno ir apvažinėjo 
visur kur po plačiųjų Ame
rikų. Paskui apsigyveno Į 
Denveryje, Colorado vals
tijoje. Prieš kelerius metus 
pats vienas iš Denverio 
traileriu atkeliavo ir į sau
lėtų Floridų, Miami Beach, 
nes jo abi dukros jau buvo

ištekėjusios. Ir ta proga 
kožnų sekmadienį apsilan
kydavo mūsų Socialiame 
Klube ir kartu su manim ir 
mano žmoni Elizabeth pie
taudavome. Stasys Urbelis 
dėkodavo man už rašinėji
mų į “Laisvę” ir “Vilnį” 
korespondencijų ir vietinių 
žinių.

Po šešių ar septynių mė
nesių Stasys gavo telegra
mų nuo jdukters Onutės iš 
Denverio, kad ji buvo su
žeista automašinos avari
joje. Savo traileriu kuo 
greičiausiai išvažiavo į Den
verį gelbėti savo dukrelę. 
Nuo to laiko aš kožnų mė
nesį gaudavau nuo jo laiškų 
su visokįg^nis žiniomis iš 
Denverio miesto.

Stanley Urbelis paliko 
dukteris ir 
George ir 
Denveryje, 

Gody, New

liūdinčias dvi 
žentus — Mrs. 
Anne Gunning, 
ir Mrs. Joseph 
Haven, Conn., tris anūkus
ir tris proanūkius.

Šitas informacijas aš ga
vau nuo Stanley Urbelio 
dukters Annės Gunningie- 
nės.

Mūsų nuoširdi užuojauta 
jo giminėms ir draugams.

Ilsėkis, mielas drauge, 
Dėdės Šamo žemelėje.

V. J. Stankus 
Miami, Fla.

Amerikos kareiviu pasakojimai 
apie baisius darbus Vietname

Amerikietis advokatas -Mark Lane išleido knygų 
“Pasikalbėjimas su amerikiečiais”, kurioje jis pavaizduoja 
amerikįečių panaudojamus prieš vietnamiečius visokius 
kankinimo būdus. Taipgi Vakarų Vokietijos žurnalas 
“špigel” išspausdino visa eilę amerikiečių kareivių pa
sakojimų apie atliekamus baisius žiaurumus ^Vietname. 
Čia seka keletas tokių pasakojimų.

“Mes įsisavinome 
daug kankinimo būdų”
Chuck 

valstijos 
mus.

Owen iš Nebraska 
a t s a k o į klausi-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MECHANIC

Experienced on friction cranes 
and construction equipment.

Good pay and benefits. Contact 
Mr. Al Rudzinski.

215-825-1950
(16-19)

MEN
School painters, interior, exterior. 

Year round work. Scaffold exper
ience necessary. Apply Plant oper
ations office, 22 Vallay Rd., Mont
clair, N. J. 783-4000 ,ext. 255. Mont
clair Board of Education (16-22)

DIEMAKERS- Experienced on 
Progressive Dies. Steady, benefits, 
good pay. Ask for M. Berger.

ARROW FASTENER CO., INC.
Saddle Brook, N. J. 843-6900

(16-18)

PUNCH PRESS OPERATIONS. 
Experienced. Mfg. Plant, steady, 
good pay, benefits. Ask for Mr. 
Berger.
ARROW FASTENER CO., INC. 

Saddle Brook, N. J. — 843-6900.
(16-18)

HOUSEWORKER — German speak
ing. Assistant to housekeeper. Exper
ience in serving, cleaning, ironing, 
etc. req. Good references. Private 
home. Kew Gardens. Own icom, 
TV. air-cond. For single adult. Call 
Monday 212-HI 1-1566. (16-17)

Pranešimas
Cleveland, Ohio

j
LDS 55-tos kuopos susi- 

rinkimkimas įvyks kovo 4 
d.,M vai. popiet, ČIA sve
tainėje, 15901 St. Clair Ave.

Nariai malonėkite atsi
lankyti.

Kuopos Valdyba

kė, kaip 
vius?

jus kada nors mo- 
kvoisti karo belais-

— Kur?
— Karinėse JAV bazėse. 

Tačiau, likus - mėnesiui iki 
išsiuntimo į Vietnamu, už
siėmimai pasidarė intensy
vesni. Karinėje jūrų ba
zėje Boforte (Pietų Karoli
na) mus ruošė ilgiems kari
niams veiksmams džiunglė
se. Mus taip pat mokė, kaip 
kvosti belaisvius.

— Kas duodavo instruk
cijas?

— Dažiausiai puskarinin
kis. Bet kai kada ir kari
ninkai.

— Ko jus mokė?
— Kaip kankinti belais

vius.
— Pavyzdžiui ?
— Pavyzdžiui, kaip , be

laisvį nuauti ir mušti jį per 
kulnus. Bet palyginti su ki
tais metodais šis tiesiog 
humaniškas.

— Kokių kankinimo me
todų jūs dar mokėtės? Pa-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Jakštys
Kovo 2 d., sukanka 10 metų, kai mirė mano 

mylimas tėvelis ir anūkų senelis.
Su meile širdyse prisimename jį visuomet. Ti

kimės, kad prisimena jį ir jo draugai.

•Į*

Seno Vinco Duktė ir 
.anūkai

Gibbstown, N. J.

Kas iš to, jeigu aš apie juos 
papasakosiu? Aš visa lai
kų stengiuosi neprisiminti, 
kaip buvo kankinamos mo
terys, stengiuos užmiršti 
tai.

— Aš klausiu, nes noriu 
gauti kuo išsamesnę infor- 
ūnacijų. Jūs girdėjote,! kaip 
prezidentas Nixonas pasa
kė, jog Songmis — pavienis 
atvejąs, o amerikiečių ka
reiviai kilnaširdžiai, gailes
tingi. Jeigu šiuo metu ame
rikiečių jūrų pėstininkai 
įsisavina vietnamiečių kan
kinimų būdus, nejaugi gali
ma apie tai nutylėti. Kaip 
jūs manote?

— Taip, iš tikrųjų, mus 
moko kankinti, bet mūsų 
vaikinai nieko nenori žino- 

ne^usimųsto apie tai.

sakykite konkrečių pavyz
džių.

— Mums sakė, kad gali
me pasinaudoti elektros 
prietaisais. Pavyzdžiui, mes 
privalėjome prijungti elek
trodus prie belaisvių lyti
nių organų.

— Kaip jums buvo paro
doma kankinimų technika?

— Mums buvo rodomi pie
šiniai, kuriuose tiksliai nu
rodyta, kų reikia daryti...

— Ar karininkas piešė
kankinimų schemas lento
je? ;

~ Ne, piešiniai buvo at- JeiSu Y1? inors menRiausia 
spausdinti spaustuvėje kaip 'gahniybe, kad mano Paro; 
lentelės. ' / -

— Ko jus dar apmokė? papasakosiu.
— Kaip nuplėšti žmogui 

nagus.
— Koks instrumentas bu

bu vo naudojamos kankini- 
reikalui ?

— Plokščiareplės, kurio
mis paprastai naudojasi ra
diotechnikai.

— Kas jus šito mokė?
— Puskarininkis.
— Kokios dar priemonės 

vuvo naudojamos kankini
mams? *

— Bambukinės lazdos. 
Yra daug būdų, kaip jomis 
naudotis.

— Pakaks vieno pavyz
džio.

— Jas grūdo į ausis.
—• Jums visa tai rodė, 

panaudodami belaisyius?
— Taip. Kartų jie ate- 

vedė vaikinų ir mušė jį per 
kulnus, paskui jam įsakė 
atsigulti kniubsčiami antyže- 
mės ir mušė per n u 
šautuvo buože...

— Ar jūs gavote kokių 
atskirų nurodymų, kaip 
kankinti moteris?

— Taip.
—Kokius?

— Visi jie sadistiniai. Aš 
nenorėčiau apie tai kalbėti

dymai bus naudingi, tada aš

] — Kaip rekomendavo
kankinti belaisves moteris?

— Mums sakė, kad gali
me prievartauti belaisves 
merginas kiek norime.

— Dar?
— Mums rodė, kaip ardy

ti fosforines bombas ir fos
forų deginti ant ypač jau
trių kūno vietų. Tai nu
degina ir sukelia stiprius 
skausmus.

— Kokias kūno vietas 
rekomenduojama pirmiau
sia paveikti?

— Akis, lytinius orga
nus.

— Ar jus mokė kankinti 
su malūnsparniais?

— Taip... Jie ilgai džiū
gavo, pasakodami, kaip 
Vietname vienų belaisvį pri
rišo už rankų ir kojų prie 
dviejų malūnsparnių. Jie 
pakilo ir belaisvį perplėšė 
pusiau.

— Kas jums apie tai pa- 
sakajo?

— Vienas mano pedago
gas. Puskarininkis.

— Ir jis pats matė?
— Jis sakėsi ten dalyva

vęs.
(Bus daugiau)
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'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Geo. Stasiukaitis, Fairview, N. J., prisiuntė naują 
prenumeratą, o K. Račiūnas, elizabethietis, atnaujinimų.

Ig. Kamarauskas, Oakland, (’a Ii f., prisiuntė naują 
prenumeratą ir punktus kredituoja vajininkėms V. But
kienei ir V. Taraškienei.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują prenu
meratą. Jam pagelbsti ir F.‘ Klastauskas iš Hunting- 
tono.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
P. Walantiene, Philadelphia; Pa.; M. Svinkūnienė, Wa
terbury, Conn. C. K. Urban (dėl J. Jaskevičiaus), Hud- 
Son, Mass.; E. Repšienė, So. Boston, Mass.; K. Kilike- 
vičius, Toronto, Canada; L. Bekešienė, Rochester, N. Y.

• • •
AUKŲ J FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

V. Bovinas, Miami, Fla., surinko $482. Aukojo:
LLD 75 kuopa ............. v
J. J. P., miamietis ......
A. P. Gabrėnas ...............
A. M. Valilioniai .............
S. J. Jurevičiai .............
Ch. A. Aimontai ...........
J. M. Paukštaičiai .......
V. Bovinas ...........
C. Pempė (kanadietis) .
J. M. Kochiai .................
J. S. Thomson ai .............. .
F. H. Mankauskai .........
St. Grubline ....................
E. Jackim .................. ...
Dzūkė ...............................
J.»U. Daugirdai ........

- J. S. ŠukaiČiai .. ............
J. Balčiūnas ....................
W. Mikulėnas ........... . . .
J. M. Kanceriai ........
S. Vaineikis ..................
R. Chuladai .....................
A. Bečienė ___ _____ __
B. White .................... .
P. Urbonaitė ........... .
S. Kanapė ......................
Po $1: J. Zutra, P. Pocius, M. Kvietkas, Kirelienė.

Joseph Koncas, New Haven, Conn.........
V. J. Stankus, Miami Springs’,Fla. .....
Anna Yuknevich, Carrolltown, Pa. ....
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y. .
A. S. Sleivis, Waltham, Mass........ ......... .
Frank Obrekes, Shamokin, Pa. .........
Caroline Romatis, Berlin, Conn. ......... i.
J. Eitutis, Cleveland, Ohio ......................
J. Smith, E. St. Louis, Ill. .............
L M. Liužinai, Binghamton, N. Y. __ į .
P. Mikalajūnas, Binghamton, N. Y. ....
Anna Urban, Hudson, Mass.......... ........
Po $1: J. Shebeda, New. Britain, Conn.; Emily Pel- 

džius, So. Boston, Mass.; J. Adams,'Grand/Rapids, Mich.; 
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio; Ben Brown, Miami, Fla.; 
Mike Peterson, So. Boston, Mass.; J. Palukaitis,.Yucai
pa, Calif.; A. Marshall, Torrington, Conn.; J.5 Aleksa, 
Ne!w Haven, Conn.; A. Burt, Binghamton, N. Y.; J. 
Young, Cleveland, Ohio; G. Savage, Rochester, N. Y.; 
Ch. Roman, Philadelhia, Pa.

J 2 Susidaužė helikopteriai, 
... 5.00 
... 5.00 

. 3.00
... 3.00
... 3.00

. 3.oo
... 3.00
... 3.00
... 2.00
... 2.00

žuvo 11 amerikiečių
Saigonas. — Du amerikie

čių helikopteriai susidūrė ir 
susidaužė Laoso teritorijo
je, o trečias buvo nušautas, 
skelbia JAV militarinė ko
manda. Juose žuvo 11 ame
rikiečiu, c-

Tai įvyko vasario 24 die
ną kai amerikiečiai heli
kopteriais ir lėktuvais bom-j

Mieste pasidairius
Consolidated Edison elek

tros darbininkai nušitarė 
skelbti streiką kovo 11 d., 
jeigu iki to laiko nebus at
naujintas kontraktas.

Streikuos apie 18,000 dar
bininkų. 1968 metais jie 
streikavo 15 dienu.

ParengimŲ Kalendorius
Kovo 7 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo parengimas-minė* 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisves salėje, 2 vai. po pie
tų.

Welfare departamento 
viršininkai informuoja, kad 
,nuo sausio 24 d. 111 šal- 

bardavo Laoso ir Šiaurės p0S šeimų buvo apgyvendin- 
Vietnamo patriotų įsitvir
tinimus. Laose amerikiečių 
nuostoliai lėktuvais ir gy
vastimis nuolat didėja.

$150.00 
100.00 

. 50.00 
. 25.00 

. 20.00 

. 20.00 

. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 

• 7.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 4.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
. . 2.00

Vajus oficialiai baigėsi vasario 28 d. Čia nepasktu- 
tiniai rezultatai. Į pabaigą suplaukė daug laiškų, ir prie 
progos bus sutvarkyti. . ■ .- i J

Ačiū viršminėtiems prie toliams .už jų dovanas ir va- 
jininkams už pasidarbavimą.

Administracija

Ammanas. — Jordano val
džia sutiktų pripažinti Iz
raelį kaip nepriklausomą 
valstybę, jeigu Izraelis pa
sitrauktų iš visų okupuotų 
arabų žemių.

ta viešbučiuose, nes jiems 
nebuvo surasta kur kitur 
apsigyventi.

Dabar 1,095 šalpos šeimos 
yra apgyvendintos viešbu
čiuose.

Kovo 21 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

burum popietė.

J. Bublewsky (LLD 52 kp.), Dearborn, Mich., pri
siuntė $75. Aukojo:

P. Ulinskas ...............
F. S. Nakai ___ ____
P. E. Jočioniai ____
J. A. Paul.................
Sena Draugė ... ..
Anna Daukus ......
Maggie Pangonis ...
S. R. Gugai ...........
R. Steponkevičienė ..
J. P. Bagdonai ....
J. Umaras ...............
J, Bubliauskas .....
J. S. Nausėdai .....
J. A. Alvinai ........

Masienė .........
Anna Usonienė .....
J. Saulėnas .........
Po $1: V. Žabui, K. Gardis, J. P. Stakvel, R. 

dzevičienė, A. E. Rye. A / ' ■ ■

T.

. $5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

. 5.06 
. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00

Ru-

Jeruzalės klausimas 
Jungtinėse Tautose
Jungtinės Tautos gavo 

Egipto ir Jordano aštrų 
protestą prieš Izraelio pa- 
simojimą savintis visą Jeru
zalę ir ten pastatyti 21,000 
apartmentinių namų, ku
riuose būtų apgyvendintos 
žydų šeimos.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba raginama su
drausti Izraelį nuo tokio 
žygio, kuris negali būt ara
bų’ valstybių toleruojamas.

Aido Choro žinios
Nartams ir naujai 

įstojantiems
Dainavimo pamokos įvyks 

kovo 6 d., šeštadienį, 3 vai. 
po pietų, “Laisves” salėje, 
102-02 Liberty Avė.

Kviečiame visus narius 
ir naujai įstojančius susi
rinkti, nes turime pasiruoš
ti dviems istoriniajns pa
rengimams. Pirmas, tai 
“Laisvės” jubiliejus.- Ant
ras — Aido choro pavasari
nis koncertas. Būkime vi
si, kurie fhylime lietuvišką 
daina. , J. G.

V !

Londonas.— Anglijos val
džia nusitarė parduoti he
likopterius Pietų Afrikos 
rasistinei valdžiai nepaisant 
protestų iš daugelio šalių ir 
Jungtinių Tautų.

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks kpvo 9, 2 vai. 
popiet. Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Par
ke. Visi nariai prašomi at
eiti į susirinkimą. Po su
sirinkimo turėsime vaišių.

Valdyba

Žydų teroristų vadas ra
binas Kahane nepasitenki
nęs grįžo iš Belgijos sosti
nės Bruselio. Jis norėjo 
kalbėti “pasaulio žydų kon
ferencijoje,” bet nebuvo ten 
įleistas, o Belgijos policija 
išvarė jį grįžti namo.

New Yorke jis teisme bu
vo apkaltintas už netvarkos 
kėlimą ir valdiškų pareigų 
trukdymą pikete prie Jung
tinių Tautų tarybinės misi
jos.

Balandžio 4-tą
Tarybų Lietuvos filmų 

rodymas Frank B r u č o 
White Horse Tavern salėje, 
8-16 Jamaica Ave., Wood- 
havene. Pradžia 3 vai. po 
pietų. s Filmus rodys Jonas 
Grybas.

Harleme buvo uždaryta 
14 mokyklų, protestuojant 
prieš netvarką mokyklose, 
reikalaujant remontuoti 
mokyklas ir statyti naują 
mokyklą, kurios statymas 
sutrukdytas per 18 metų.

Balandžio 18-ta diena C-

Įvyks LDS 3-os Apskrities 
konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Venerinės ligos 
plečiasi

Albany, N. Y. —Valstijos 
sveikatos departamento ko- 
misionierius Fleck rapor
tuoja, kad šioje valstijoje 
smarkiai plečiasi venerinės 
ligos.

Dr. Flecko raportas rodo, 
kad 1970 m. buvo užrekor- 
duota 49,000 gonorėja ser
gančių ir 4,000 sifiliu. 65 
procentai sergančių yra že
miau 25 metų amžiaus.

Sveikatos departamentas 
iau turi venerinėms ligoms 
150 investigatorių. Bet 
trūksta tam fondų. Būtinai 
reikia 2 milijonų dolerių ko
vai su tomis ligomis.

Fort Benning, Ga. — Lei
tenantas Wm. Calley liudi
jo kariniame teisme, kad jis 
Pietų Vietnamo kaime Mylai 
šaudė visus, ‘‘kas tik gyvas 
buvo,’I kaip jam buvot įsakęs 
kapitonas -Medina. Jis tik 
pildęs vyresniojo viršininko 
.įsakymą, o: y.■

(Tąsa iš 1-md pusi.)
pasisakymą prieš karą. 

Mūsų Jungtinėse Valstijose 
už tą pačią “nuodėmę” broliai 
kunigai Berriganai pasodinti j 
kalėjimą ant trejų metų.

Bet toje spaudoje nė vienos 
ašaros už tuos kunigu^, nė 
vieno žodelio prieš Saigono 
ir Washingtono valdžias. Ar 
tai gražu ?

u z

Nassau pavieto policija 
areštavo R. LaValle, kuris 
girtas automobilį vairuoda
mas susimušė su kitu au
tomobiliu ir užmušė vairuo
toją, taipgi bandė iš ten pa
bėgti.

Queens rajone prievar
tautojas jau išprievartavo 
ir apiplėšė 6 moteris. Poli
cija jo tebeieško.

“L” Adcijai: Čia pasiunčiame nuo Kanados Ltetu-
Komiteto $75 aukų.
K. Kilikevičiuš, LB. liauja išlaisvinti Angela Da

lvis. Demokratinių advokatų 
sąjunga taipgi prisidėjo 
prie reikalavimo.

vių Literatūros 
Su draugiškais 
Adm.

Draugijos Centro 
linkėjimais Jums,

Paryžius. — Prancūzijos 
unijos ir Kompartija reika-

sekamai:Nuo kitų gauta
LLD 52 kp., Dearborn, M ich. ...... 
John ir Mary Buzak,

Daytona Beach, Fla. .........,. 
Mary Kaunas, St. Clair, Pa. ........ 
Juozas Pakutka, Waterbury, Conn. .
U. Doveikienė, Montreal, Canada . . . 
Jonas Velička, Los Angeles, Calif. . .

; A. Mureika, Milford, Conn. ........ 
Michael Arison, Bridgeport, Conn. . .
A. Lipčius, Eddystone^ Pa. .... ......
V. V. Venckunai, Brooklyn; N. Y. ... 
Antanas žemaitis, Pittston, Pa. ..... 
A. Wahnusiene, B’klyn, N. Y. ...... 
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y. .

7 Frank Kemežis, Torrington/ Conn. .. 
J. Gates, Cleveland, Ohio .......... .
J. G a id is, West f o rd, Mass. . ........ 
Monica Dawn is, Brighton, Mass. ... 
M. Niaurienė, Verdun, Canada .. ... 
M. Gudas, Verdun, Canada ........
K. Dovak, Action, Canada <. *
I. Kamarauskas, Oakland, Calif. . . .. 
Uršulė Paich, Bridgeville, Pa. ., ....

Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y 
Agutė Radzevičienė, Canton, Mass. .
L. A. Bekešiai, Rochester, N .Y. .. . 
H. J. Šarkiūnai, Miami, Fla. ......... 
O. Dobilienė, Brooklyn, N. Y. ......

4 Joe ir Mary Vaitkai, Ocala, Fla. . .. . 
LDS 142 kp., Pittsburgh, Pa. ... /...

$25.00
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Londonas.—Dėl nuolatinių 
streikų Angli j oje Fordo 
kompanija atšaukė nutari
mą statyti motorų fabriką 
už 72 milijonus dolerių.

Tarybinis generolas 
smerkia sionizmą

Maskva. — Žydų kilmės 
tarybinis generolas D. Dra- 
gunsky spaudos konferen
cijoje pareiškė: “Ąš neap
kenčiu nacizmo ir man ne
apeina, kokią emblemą jis 
naudotų — svastiką ar sio
nistinę žvaigždę”.

Dragunsky apdovanotas 
medaliais už pasižymėjimus 
antrajame pasauliniame ka
re. Trys jo broliai žuvo be
kovodami nacizmą.

“Tarybinė armija išgelbė
jo žmoniją nuo nacizmo,” jis 
pasakė. Ypač žydai turėtų 
tai žinoti.

Aš jums pasakysiu didelę, 
gražią “naujieną.” Mūsų vei
kėjas taurus pažangietis LDS 
iždininkas Juozas Weiss jau 
86 metų amžiaus. Ir tebėra i 
greitas, veiklus, rūpestingas, 
entuziastiškas savo pareigose.

Neapsiriksiu pasakęs, kad 
mūsų Juozas bene bus seniau
sias iždininkas pasaulyje tarp 
visų valstybių, draugijų, kor
poracijų, susivienijimų iždi
ninkų. Paminėkite nors vie
ną už jį senesnį ir veiklesnį Į

17 mokytojų, kurie parė
mė tėvų boikotą mokyklos 
Jamaikoje ir buvo perkelti 
į kitas mokyklas, dabar lai
mėjo savo senas vietas.

Federaliniai agentai areš
tavo 54 narkotistus New 
Yorke ir kituose trijuose 
miestuose. Konfiskavo 15 
milijonų dolerių vertės nar
kotikų.

Rep.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisves” paramai.

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS X j 
kviečia visus j A

Moters Dienos Minėjimo

įvyks
Sekmadienį, kovo 7 d.

2 valandą po pietų j

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park, N. Y, >••••••••••••
Programoje dalyvaus solistė Nelė Ventienė, Aido 
Moterų Choras, vadovybėje Mildred Stensler. 
Margaret Kavaliauskaite-Cowl ir viešnia iš Lietuvos 
Zina Sinkevičienė, Moscow News korespondento
A. Sinkevičiaus žmona, trumpai pakalbės.

Po trumpos, bet turiningos programos, bus ska
nūs pietūs. Kaip visada, visos klubietės deda pa
stangas pavaišinti visus kuoskaniausiai.
Įėjimas $2.50 Kviečia Valdyba

Garbinga misija gražiai už
baigta.

Mes aną dieną rašėme, kad 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos delegacija Lietuvos 
Komunistų Partijos pirmojo 
sekretoriaus Antano Sniečkaus 
vadovaujama yra išvykus j 
tolimos Afrikos šalies Kongo 
Liaudies Respublikos sostinę 
Brazavilį. Vilniaus “Tiesoje” 
vasario 20 ir 21 dienomis skai
tome iš tos viešnagės Snieč
kaus platų, įdomų pranešimą.

Pirmą kartą sužinome, kad 
tarpe Kongo Liaudies Respub
likos ir Tarybų Sąjungos yra 
sumegzti draugiški, platūs 
bendradarbiavimo santykiai.

Įdomu ir tas, kad, pasak 
Sniečkaus, šiandien “Šimtai 
Kongo jaunuolių ir merginų 
mokosi Tarybų Sajų n g o s 
aukštosiose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose, ruošia
si tapti kvalifikuotais specia
listais.”

Pranešimas
OZONE PARK. N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 3, Laisvės salėje. 
Kviečiam kuopos narius 
dalyvauti. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Turėsime aptarti 
mūsų kuopos parengimą, 
įvyksiantį kovo 28 d.

Valdyba

“Laisves” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.

IEŠKOMI

Ieškomi sekami asmenys: Carrie 
Yankus , gyvenanti Astoria, N. Y. 
Taipgi gyvenantis Kanadoje — Kos- 
tantas Lekavičius, s. Kazio. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Prašau ra
šyti: D. Mankofsky, Crown Point 
Trading Post, Crown Point, N. y.

(17-19)

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

"Vilnies” kalendorius
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus 'ir šalių valiutas ; pa- 
tarimai kaip būti sveikiems, 
receptai šeimininkėms, matų 
ir saiku sistemos lentelės. . .
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako žonklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas,. Mergelė, 
Svarstyklės, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00. 
Persiuntimas 15c.

Kreipkitės į LAISVĖ

Ozone Park, N.Y. 11417

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite* 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Prisiminimas
Sukako 17 metų
Sausio 1-oji liūdnai te- 

beprimena mūsų didįjį nuo
stolį. 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.
f

*

: M




