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KRIS LA I
Ar bus masinė skerdynė? 
Klaida ir negarbė 
Žodelis j laisviečius 
Blaivus protas laimėjo 
Jau niekina

A. Bimba
šiandien Įvairiuose Jungti

nių Valstijų kalėjimuose tu
rime net 620 nuteistų mirti 
žmonių. Jų nužudymas yra 
užkliuvęs teismuose. šalies 
Aukščiausiajame Teisme gu
li dvi bylos, nuo kurių spren
dimo priklausys tų nelaimin- 

i gų žmonių likimas. Vienas 
k laikraštis su pasibaisėjimu 

pastebi, kad jeigu teismas tas 
dvi apeliacijas atmes, tai pra
sidės tų žmonių žudymas. Tai 
būtų, sako, 
skerdynė!

Kalifornijos 
garsiausia! Ji
turi 95. Jai konkuruoja Flo
rida su 72, Louisiana seka su 
43, o Ohio vejasi su 42.

baisi masinė

valstija, pati 
nuteistu mirti

7

Prieš 45 metus Ženevoje 
buvo padaryta tarptautinė su
tartis, draudžianti karo atveju 
vartoti chemines priemones. 
Ją yra užgyrę daugybė šalių. 
Bet visos pastangos ant jos 
uždėti ir mūsų Amerikos pa
rašą iki šiol buvo veltui. Da
bar sutarties užgyrimas vėl 
keliamas Kongrese.

Už už gyrimą stoja ir prezi
dentas, bet tik su viena dide
le rezervacija, būtent, kad 
sutartis būtų pakeista, jog 
nebūtų draudžiamaz kare var- 

> toti ašarinių dujų ir chemi
nių skysčių nuoginimui miškų 
ir naikinimui javu.

šitie chemikalai, kaip ži
nia, plačiai Amerikos milita- 
rinių jėgų vartojami Indoki
nijoje. Jie esą labai efektingi 
“karui laimėti”. Jų vartojimo 
Amerika negalinti išsižadėti!

Kokia gėda ir negarbe mū
sų kraštui! Kongresas turėtų 
pasisakyti už užgyrimą sutar
ties be jokių rezervacijų.

Ta-
ap- 

kad

Vienas draugas rašo ir klau
sia: Juk “Laisvė” pradėjo eiti 
1911 metais pradžioje balan
džio mėnesio, o kodėl oficia
liai tą garbingą sukaktį mi
nėsime su dalininkų suvažia
vimu ir banketu pabaigoje 
balandžio ?

Bendrovės Direktorių 
ryba rimtai šį reikalą 
svarstė ir priėjo išvados,
nebūtinai reikia kaip tik tą 
pačią dieną sukaktį žymėti.

* TPaprastai, balandžio pradžio
je dar esti blogų orų, žmo
nėms, ypač iš toliau, iš kolo
nijų, atvykti į suvažiavimą ir 
banketą būna sunku. Na, o 
mes gi norime, kad kiekvie
nas I a is vi e t is ir šiaip susipra
tęs lietuvis tu retų progą mūsų 
istoriniuose sąskrydžiuose da
lyvauti, 
jubiliejų 
mėnesio,

štai kodėl nusitarta 
atžymėti pabaigoje 
būtent, baland. 24 d.

Prancūzijos municipaliniuo
se rinkimuose socialistai ir 
komunistai buvo sudarę ben
drą frontą, ir gražiai pasirodė. 
Iš 193 miestų su virš 30,000 
gyventojų, jie laimėjo 119 
miestų. Pirmiau majorus jie 
turėjo tik 114 miestų. Vadi
nasi, laimėjo dar šešiuose 
miestuose. Tai yra blaivaus 
proto laimėjimas.

Lietuvos Mokslų Akademija 
yra visos lietuvių tautos pasi
didžiavimas. Jos atsiekimai ir 
laimėjimai visose mokslo ša-

Laoso patriotų jėgos 
sumušė priešus, bėgti 

privertė panikoje
Saigonas. — Pietų Viet

namo ir amerikiečių jėgos 
niekur nebuvo taip smar
kiai sumuštos, kaip Laose. 
Agresoriai neteko apie 50 
proc. kovingos jėgos. Jie bu
vo priversti panikoje trauk
tis. Amerikiečiai prarado 
labai daug lėktuvų ir heli
kopterių. šiuo metu pasku
tiniai agresoriai buvo išvy
ti iš Laoso.

Pent a g o n a s pripažįsta, 
kad Laoso patriotų jėgos

Militarist^ diktatūra vėl 
paskelbta Argentinoje

Buenos Aires. — Milita-®”” ‘
ristų junta pašalino prezi
dentą Levingstoną ir pasky
rė tris militaristus valdyti 
šalį.

Tai septintas prezidentas 
militaristų pašalintas per 15 
metu.
patys 
skyrę 
dento

Argentina pergyvena eko
nominę ir politinę krizę. Le- 
vingstonas bandė pažaboti 
unijų veiklą, bet be armijos 
pritarimo tai padaryti ne
galėjo. Darbininkai kovoja 
už didesnius atlyginimus..

Prieš 9 mėnesius tie 
militaristai buvo pa- 
Levingstoną prezi- 

vietai. ~

Washingtonas. — Negrų 
baptistų kunigas Fauntroy 
laimėjo Kolumbijos distrik- 
to rinkimus. Jis išrinktas 
kongresiniu delegatu, be 
balsavimo teisės. Jis gavo 
55 proc. visų balsavusių.

koše yra labai labai dideli.
Bet ir šis lietuvių tautos pa

sididžiavimas jau tapo “veik
snių” ir “vaduotojų” niekini
mo ir šmeižimo objektu. An
tai, savo nešvarią burną prieš 
Akademiją jau atidarė Chica- 
gos kunigų organas (“D.” 
kovo 24 d.). Šis mokslo židi
nys tiems sutvėrimams iš kuni
gų laikraščio yra “labai bran
gi (įstaiga, kurios didžiules iš
laikymo išlaidas turi padengti 
vargšai kolchozininkai ir dar
bininkai”.

h- iš viso jiems “Lietuvos 
mokslas yra atsilikęs”, o “už
sienyje Lietuvos mokslininkų 
niekas nežino”.

Niekas užsienyje 
mokslininkų nežino! 
neseniai Amerikoje 
įžymusis jaunas mokslininkas 
Vytautas Statulevičius Liet. 
Mokslu Akademijos Fizikos 
ir Matematikos Instituto di
rektorius.

Jis čia buvo atkviestas A- 
merikos^ Mokslų Akademijos 
ir laikė paskaitas net keliuo
se universitetuose. •

Prieš kiek laiko taip pat 
buvo pakviesti ir lankėsi mo
kslininkai profesoriai Jonas 
Kubilius ir Jūras Požėla.

Su paskaitomis Lietuvos 
mokslininkai lankosi daugybė
je Europos kraštų. O šitiems 
iš “Draugo” šmeižikams jų 
užsienyje niekas nežino! 

Lietuvos
O tik
lankėsi

buvo geriau paruoštos muš
ti įsiveržėlius, negu Ameri
kos ir Saigono militariniai 
vadai tikėjosi. Vasario 8 d. 
pradėtas įsiveržimas į Lao
są ėjo pagal planą su mažu 
pasipriešinimu. Bet vėliau 
agresoriai patyrė tvirtą jė
gą, kurios negalėjo sumušti, 
bet buvo priversti trauktis.

Amerikiečiai tęsia Laoso 
ir Šiaurės Vietnamo terito
rijos bombardavimą. Tam 
panaudojamos visos oro jė
gos.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thantas ra
gina Jungtinių Tautų na
rius visai izoliuoti rasistines 
Pietų Afrikos ir Rodezijos 
valdžias, kurios palaiko te
rorą prieš afrikiečius.

80 000 Belgijos farme- 
riu demonstruoja

B ruselis. — 80,000 Belgi
jos farmerių su vyko j sosti
nę protestuoti prieš žemas 
pieno ir kitų ūkio produktų 
kainas ir prieš aukštas alie
jaus bei kitų farmeriams 
reikalingų prekių kainas.

Policija puolė demonstran
tus. Keletas automobiliu bu
vo sudeginta, krautuvių lan
gai išdaužyti. Vienas far- 
meris užmuštas, 140 sužeis
ta.

TSRS parama siekia 
2 bilijonus į metus

Washingtonas. — Čia ap
skaičiuojama, kad Tarybų 
Sąjunga suteikia paramos 
socialistinėms ir neišsivys- 
čiusioms šalims maždaug 2 
bilijonus dolerių į metus.

Didžiausia parama teikia
ma Šiaurės Vietnamui. Pa
sirašyta sutartis suteiks Š. 
Vietnamui apie bilijoną do
leriu i metus.

Kunigai prieš celibatą
Baltimore, Md. — Nacio

nalinė Katalikų kunigų Ta
rybų Federacija; turinti 34,- 
000 narių, suvažiavime pa
sisakė prieš popiežiaus pa
laikomą celibatą. Nutarė ra
ginti Vatikaną leisti kuni
gams apsivesti, ir sukurti 
šeimas.

Suvažiavime taipgi pasi
sakyta, kad FBI direkto
riaus Hooverio kaltinimai 
k 11 n i g a m s ir vienuolėms 
suokalbyje kidnapinti Kis- 
singerį yra neteisingi.

Dek’alb, TU. — Studentų 
demonstracijoje areštuota 
.0 studentų.

TSRS žydų konferencija 
pasmerkė žydus sionistus

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos žydų rabinai ir kiti va
dai iš 42 miestų buvo suvy- 
kę į konferenciją Maskvoje.

Konferehc i j a pasmerkė 
žydų sionistų atakas prieš 
Tarybų Sąjungą. Pareiškė, 
kad Tarybų Sąjungoje visai 
nepraktikuojamas antisemi-

i a is ve s” jubiliejaus 
minėjimas Vilniuje

Bronius Raguotis rašo re
dakcijai iš Vilniaus:

Jau mačiau ir skaičiau 
“Laisvės” albumą. Jis labai 
turiningas ir tikras JAV lie
tuvių kultūros istorijos šal
tinis. ?

Mūsuose ruošiamos dvi 
didelės priemonės “Laisvės” 
jubiliejui. Numatoma, kad 
balandžio 6 d. Respublikinės 
bibliotekos salėje įvyks Lie
tuvos TSR žurnalistų sąjun
gos ruošiamas “Laisvės” še
šiasdešimtmečio pami n ė j i- 
mas.

Balandžio 8 d. Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto kolofrų salėje įvks 
mokslinė konferencija “Lai
sves” jubiliejui paminėti. 
Bus skaitomi tokie praneši
mai:

1. Rektoriaus prof. dr. J. 
Kubiliaus žodis.

2. L. Kapočiaus—“Laisve”

Partija užgyrė TSRS 
vadovybės programą
Maskva. — Komparti j o s 

300 centro komiteto narių 
išklausė Brežnevo ir Kosy
gino pranešimus apie suva
žiavimui siūloma programą 
ir vienbalsiai užgyrė.

Suvažiavimas prasidės ko
vo 30 d. Dalyvaus apie 5,000 
delegatų, atstovaujančių 14 
milijonų nariu. Maskva pa
sipuošė suvažiavimui. Bus 
nemaža fraternalių delega
tų iš daugelio šalių. Tik Ki
nija ir Albanija neatsiųs de
legatų.

Izraelis ruošiasi karui
Izraelio arTel Avivas 

mi jos generalinio štabo vir
šininkas gen. Bar-Levi per
sergėjo kareivius, kad jie 
būtų pasiruošę karui, nes 
Vidurio Rytų karas nebaig
tas. ■ - |

Izraelio armija tęsia karą 
nuo pradžios 1967 metų ka
ro, sako gen. Bar-Levi, bai
gus militarinius manevrus.

Washingtonas. — Sena
torius Ervin kaltina prezid. 
Nixoną “nelegaliais aktais”, 
dėl kurių jis turėtų būt su
spenduotas. Vyriausias ak
tas — taksų mokėtojų fon
dai, skirti mokykloms, na
mų statybai, transportaci- 
jai ir kitiems visuomeni
niams reikalams, naudojami 
karui Indokinijoje.

tizmas.
Konferencijos pareiškime 

pasakyta užsienio žydų sio
nistams: “Nesikiškite į mū
sų vidujinius reikalus”.

TSRS skelbia, kad per pa
staruosius 20 metų iš Tary
bų Sąjungos išvyko Izraeliu 

ir Spalio revoliucija.
3. V. Baltrėno -U “Lais

ves” redaktoriai.
4. A. Kazlausko — V. 

Kapsuko ir Z. AngarieČio 
ryšiai su “Laisve”.

5. Br. Raguočio — “Lais
vės” laikraščio vaidmuo lie
tuvių marksistinės kritikos 
raidoje.

6. L. Petkevičienės—“Lai
svė” — prolitarinės kultūros 
ir švietimo skleidėja.

7. L. Vladimirovo—“Lais
vė” ir Tarybų Lietuva.

8. J. Bulotos — Satyra 
“Laisvėje” antrojo pasauli
nio karo laikotarpiu.

9. A. Gaidžio—Materialis
tinės pasaulėžiūros propaga
vimas “Laisvės” laikraštyje.

10. J. Aničo — Politinio 
klerikalizmo kritika “Lais
vėje pokario metais.

11. R. Žiugždos — “Lais
vė” kovojo prieš karą ir 
reakciją.

Aštuoniolikiniai galės 
balsuoti visur

Washingtonas. —Kongre
sas užgyrė konstitucinį pa
taisymą, kuris suteikia bal
savimo teisę* visiems nuo 
18 metų amžiaus.

Šis tarimas ieis galion,. 
kai 38 valstijų legislatures 
jį užgirs. 
greitai 
nuo 18 
visuose

Manoma, jis bus 
užgirtas. Tuomet 

metų galės balsuoti 
rinkimuose.

Smerkia darbuose 
rasinę diskriminaciją

Washingtonas. — Negrė 
kongresmanė Chisholm aš
triai kritikavo kai kurias 
unijas, palaikančias rasinę 
diskriminaciją.

Kongresmanė Abzug ra
gino Kongresą užgirti HR 
1746 bilių, kuris suteiktų 
daugiau darbų milijonams 
darbininku.

Bonna, Vakarų Vokietija. 
— Krikščioniu Demokratų 
partija laimėjo rinkimus 
Rhineland - Palatinat vals
tijoje, tuo susilpfnno social
demokratų jėgas, kovojan
čias už patvirtinimą nepuo
limo sutarčių su Tarybų Są
junga ir Lenkija.

San Francisco, Calif. — 
Teisėjas A. A. Lindsay pa
skirtas tardyti Angela Da
vis.

Prancūzijos komunistai 
laimėjo 3,000 naujų 

vietų rinkimuose
Paryžius. — Prancūzijos cellinas skelbia, kad degolis- 

Komunistų partija munici- tų kandidatai bendrai lai
mėjo 52 procentus balsuoto
jų. Kitos partijos nemažai 
pralaimėjo.

Ministras Marcellinas pri
pažįsta, kad komunistų įta
ka Prancūzijos masėse 
smarkiai auga.

pajiniuose rinkimuose lai
mėjo daugiau kaip 3,000 
naujų vietų. Prieš rinkimus 
jie turėjo 17,250 vietų, po 
rinkimų — 20,316 vietų, še
šiuose miestuose, turinčiuo
se po 30,000 ar daugiau gy
ventojų, komunistų kandi
datai gavo daugumą bal
suotojų,

Degolistai taipgi pasiekė 
tam tikrų laimėjimų. Vi
daus reikalu ministras Mar-

Kaip neofašistai planavo 
perversmą Italijoje

Roma. — Policijos suimti® 
dokumentai ir ginklai rodo, 
kad neofašistai tikrai ruo
šė perversmą Italijoje. 
Jiems vadovauja princas 
Borghese.

Dokumentuose nužymėta 
užgrobti vidaus ministeriją, 
televizijos, radijo centrus ir 
pervesti ginkluotoms fašis
tų grupėms juos saugoti.

Toliau sužymėta kai ku
rių karininkų, šnipų, teisė
jų ir pramonininkų vardai, 
kurie būtų įjungti Į fašistų 
valdžios aparatą.

Airi-
parlamentas išrinko

Naujas Šiaurės Airijos 
premjeras

Belfast., — Šiaurės 
jos 
naują premjerą, kai J. C. 
Clark iš tos vietos pasitrau
kė, negalėdamas išlaikyti 
taiką tarp protestantų ir 
katalikų.

Brian Faulkner taipgi 
protestantas, bet nuosaikus, 
ne kraštutinis dešinysis. 
Daugelis protestantų nepa
sitenkinę, kad neišrinko de- 
š i n i ų j ų kandidato Wm. 
Craig.

Airijos premjeras Lynch 
prisiuntė naujam premjerui 
sveikinimą-dr pažadą koope
ruoti. kad taika būtų išlai
kyta tarp protestantų ir ka
talikų Šiaurės Airijoje.

80 šimtmečių seniu
Maskva. Apie 80 šimt

metinių žmonių užregist
ruota Uralu kalnuose, skel
bia TSRS spaudos agentūra 
Tass. Vienas gyventojas tu
ri 113 metų amžiaus.

Washingtonas. —Senato- 
r i ai Javits, Jackson ir 
Humphrey nepritaria Nixo- 
no administracijos ragini
mui, kad Izraelis pasitrauk
tų iš užkariautų arabų že
mių. Tai esąs Tarybų Są
jungai pritarimas.

New Dėlhis. —- 1 nd i j o s 
prezidentas Giris paskelbė 
parlamentui programą ko
vai prieš skurdą, už naujų 
butų statybą ir tt.

Miami, Fla. — Trys vagys 
pavogė iš Vizcaya muzie
jaus 220 sidabrinių dalykų 
pusės milijono dolerių ver
tės. x

Maskva. — TSRS aliejaus 
ministerja imasi žygių pri
žiūrėti, kad aliejus nebūtų 
išlietas Į vandeni ai- žemę 
ir nepadarytų užteršimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Iš Danango 

gautas pranešimas, kad ten 
pereitą sekmadienį vietna
miečiai užpuolė Amerikos 
bazę ir padare baisių nuo
stolių. Trisdešimt trys ame
rikiečiai ant vietos užmušti, 
o 75 sužeisti, kai kurie la
bai pavojingai. Vietnamie
čių kritę dvylika, šis mušis 
laikomas pačiu kruviniausiu 
mūšiu visoje Vietnamo ka
ro istorijoje.

New Yorkąs. • - Iš vals
tijos sostinės Albany prane
šimai sako, kad valstijos 
seimelio republikonai yra 
pasimoję gubernatoriaus 
Rocfcefėllerio biudžetą^ $8,- 
450,000,000 nukirsti $703,- 
000,000. Tuo būdu N. Yorko 
miestas iš valstijos valdžios 
žadėtų $104.000,000 nebe
gautų, jei šis sumanymas 
būtų vykdomas. Tai būtų 
nauja krizė N. Yorko mies
to valdžiai, kuri ir šiaip jau 
nebegali išsiversti. Majoras 
Lindsay labai susirūpinęs.

Washingtonas.— FBI skel
bia, kad pereitais metais 
Amerikoje visokios rūšies 
kriminališki prasižengimai 
paaugo net 11 procentų. 
New Yorko mieste krimina- 
lystės pakilo nuo 478,357 iki 
517,716.

New Delhhi, Indija. —- Iš 
Pakistano žinios apie civili
nį karą yra neaiškios. Abi 
pusės giriasi dideliais lai
mėjimais. Sukilęs Rytinis 
Pakistanas sako, kad jis ko
vą laimi. Tuo tarpu Vakari
nis Pakistanas, kuris vado
vauja centrinei valdžiai, 
skelbia, kad sukilėliai bai
giami numalšinti.

Birmingham, Ala. — čia 
susikūrė komitetas kovai už 
išlaisvinimą Angela Davis 
ir visų kitų politinių kalinių.

■i t
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Kongresas gerai padare
PIRMIAU Kongreso Atstovų, Butas, o dabar ir 

Senatas dauguma balsų atsisakė skirti šimtus milijonų 
dolerių tęsimui “SST” statybos. Kaip žinia, tos trys rai
dės reiškia statymą lėktuvo, kuris skristų greičiau už 
garsą, į valandą darytų 1,800 mylių. Argumentuojant 
prieš tokio lėktuvo gaminimą, buvo įrodyta, kad jis 
skrisdamas sukeltų tokį triukšmą ore, jog per mylias 
žmonės negalėtų jo pakęsti.

Tik gaila, kad iš pat pradžios šiam projektui nebu
vo Kongreso pasipriešinta. Tokio lėktuvo statybai jau 
išleista apie bilijoną dolerių. Bet, sakoma, “geriau vė; 
liau negu niekados”. Kai dabar taip baisiai dolerių rei
kia visokiems Amerikos žmonių poreikiams, Kongresą 
reikia tik pasveikinti, kad jis Nixono administracijos 
planui tą statymą tęsti pasipriešino.

Keista, kad darbo unijos griežčiausiai stoja už Nix
ono “SST”. Unijų vadai grūmoja kerštu tiems Kongre
so nariams, kurie balsavo prieš Nixoną. Bet kai giliau 
pagalvoji, tai unijistų nusistatymas pasidaro aiškus: sa
koma, kad nutraukimas šio projekto išmes iš darbo dau
giau kaip 7,000 statybos darbininkų. O tie darbininkai 
yra tvirtai organizuoti į darbo unijas. Kovodami už 
projekto vykdymą, jie kovoja už savo darbus.

Tas tiesa, kad tie šimtai milijonų dolerių bus išleis
ta kitiems, greitesniems ir reikalingesniems projektams, 
kas duos naujų darbų, bet tie nauji darbai gal jau atiteks 
kitiems darbininkams, o ne lėktuvų statybos pramonės.

Tokie kapitalistinėje sistemoje prieštaravimai. Kar
tais vieni darbininkai kovoja prieš kitus. Antai, šian
dien pat Amerikoje visoje eilėje darbo unijų viešpatau
ja rasinė diskriminacija. Į jas nenorima įsileisti ne tik 
juodųjų, bet ir iš kitų mažumų darbininkų — meksikie
čių, indi jonų ir kt. O neunijistui kai kuriose tvirtai or
ganizuotose pramonėse neįmanoma darbą gauti. Vadi
nasi, darbininkai kovoja prieš darbininkus, vietoje vi
siems bendromis jėgomis kovoti prieš samdytojus.

Tęsiamas žmonėms akiu 
muilinimas
TOKIO sumušimo, tokio baisaus pralaimėjimo, ko

kio susilaukė į Laosą pasiųsta Pietų Vietnamo armija, 
apsaugoma ir lydima Amerikos lėktuvų, ginkluota ge
riausia ir vėliausia Amerikos karine technika, vargiai 
kuri kita armija yra turėjusi visoje karų istorijoje. 
Laikraščių, televizijos ir radijo reporteriai, kurie savo 
akimis stebėjo tos armijos ne traukimąsi, bet galvatruk- 
čiomis bėgimą didžiausiame pakrikime, piešia baisiau
sius^ desperatiškus vaizdus. Iš desperacijos kareiviai 
net pripuolę prie helikopterių, jiems besikeliant į orą, 
prisikabina prie jų apačios, kad tik būtų išnešti iš Laoso. 
Žiaurūs, tragiški vaizdai iš supliektos, sutriuškintos 
armijos bėgimo.

Bet iš Baltųjų Rūmų ir Pentagono kasdien pilasi 
propaganda, kad šita armija laikėsi “didvyriškai”, kad 
ji tvarkingai pasitraukė po didelio žygio, o dar dides
nio laimėjimo. Prieš keletą dienų, kai jau tas žygis į 

sLaosą buvo aiškus fiasko, kai jau Pietų Vietnamo armi
jos baisus sumušimas buvo aiškiai žinomas, net kai jau 
grupė amerikiečių kareivių sukilo prieš savo vadovybę 
ir atsisakė grįžti į mūšį jos likučius gelbėti, prezidentas 
Nixonas televizijoje per interviu mus, Amerikos žmo
nes, mulkino pasakomis, apie didelius pietvietnamiecių 
laimėjimus Laose, didžiavosi kaip gerai jis padarė, tą 
armiją ten pasiųsdamas ir padėdamas' jai Amerikos la
kūnais ir technika. ■ 'č . \

Už ką gi tas prezidentas laiko tuos Amerikos žmo
nes9 Nejaugi jis isiwiizduo ja, kad visi jie yra paskuti
niai mulkiai? Nejaugi jis mano, kad jam taip jau visa
da ir seksis jiems akis muilinti pasigyrimais?

Chicagos spaudoje daug 
rašoma apie “nesusiprati
mus” dėl pigių butų staty
bos. Kaip žinia, tokių butų 
statybą dalinai finansuoja 
federalinė valdžia. Todėl ji, 
matyt, kišasi į tai, kur to
kie butai būtų statomi. Pa
gal federalines direktyvas, 
dauguma jų turėtų būti 
statomi priemiesčiuose.

Bet kas daugiausia prie
miesčiuose gyvena? Tai 
daugiausia, žinoma, iš mie
sto pabėgę turtuoliai ir 
šiaip geriau pasiturintys 
baltieji. Na, o kam tie pi
gūs butai taikomi? Ogi 
juodiesiems ir labai su ma
žomis įplaukomis baltie
siems žmonėms. Turtinges
nieji gali pasimokėti ir 
aukštesnes nuomas.

Betgi tokių pigių butų 
statybos turtingesnieji prie
miesčių gyventojai į savo 
kaimynystę nenori įsileisti. 
Jie nenori, kad ir skurdžiai 
vaikščiotų tomis pačiomis 
gatvėmis, naudotųsi tais
pačiais parkais ir 1.1. Ir!

keliamas iš valties į ‘Soviet- 
skaja Litva’ laivą, ant jo 
kūno stovėjo šeši jūrei
viai”.

Nežinia, kuris iš jų kvai
lesnis melagius: J. Gliaudą, 
kuris tokią nesąmonę iške
pė, ar laikraščio redakto
rius Maziliauskas, kuris sa
vo laikraštyje ją pakarto
jo.

Tuo tarpu Kudirka savo 
kūną išsiėmęs iš brezento, 
tai yra, prisikėlęs iš numi
rusių, sveikutėlis sėdi Vil
niaus kalėjime!

GRAŽIAI PAGERBĖ 
BUVUSIO AMERIKIEČIO 
KOVOTOJO ATMINIMA

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 
17 d.) skaitome, kad Kaune 
ir Vilniuje įvyko buvusio 
amerikiečio lietuvio Kazio 

I Giedrio, kurį 1927 metais 
sušaudė smetoniniai bude
liai Lietuvoje, 80-ojo gim
tadienio atžymėjimas.

Iš Kauno pranešama:
“Miesto darbo žmonės pla

čiai pažymėjo ištikimo lietu-

štai sukilimas prieš federa-|vos 
linės valdžios įsakymą chi-
kagiečiams statyti pigius 
butus priemiesčiuose.

Iš tos pačios spaudos su
žinome, kad neseniai iš
rinktas į valstijos seimelio 
senatą lietuvis Frank Sa
vickas siūlo savo planą šiai 
problemai išspręsti. Jis sa
ko, kad pigių butų statymo 
reikalą turi išspręsti prie
miesčių 4 žmonės. Jeigu ku
rio priemiesčio žmonės ne
nori tokio projekto savo 
apylinkėje, jokia valdžia, 
joks patvarkymas negali. 
juos priversti prisiimti.

O tai reiškia, kad varg
šams, ypač negrams, neva
lia koją įkelti į dabartines 
turtingųjų baltųjų apgy
ventas vietas. Nors jose bū
tų tuščios žemės pigių bu
tų statybai, bet gyventojai 
neįsileidžia. Vadinasi, rasi
nė ir klasinė segregacija 
turi pasilikti, kaip buvo. 
Vargšai tegu skursta ir 
trokšta susikimšę miestuo
se, o turtingesnieji, pabėgę 
iš jų, linksmai sau gyvena 
ir šeimas augina segreguo- 
tuose priemiesčiuose.

Bet prie ko tas neišven
giamai veda? Ogi prie ne
apykantos, pasidalijimo ir 
riaušių.

VA KAIP JIE ŠVIEČIA 
SAVUOSIUS!

Kanadiečių kąrdeliečių 
laikraštis kovo 17 d. sako: 
“J.. Gliaudą savo knygoje 
‘Simas rašo, kad kai S. 
Kudirkos į brezentą įvy
niotas kūnas buvo tinklu

Iš mūsų veiklos praeities

“Laisvės” skiltis bevartant

vių tautos sūnaus, revoliucinio 
judėjimo veikėjo, vieno Lietu-

Komunistų partijos orga
nizatorių Kazio Giedrio gimi
mo 80-ąsias metines.

Į istorijos muziejaus sodelį, 
skambant iškilmingai varpų 
muzikai, susirinko revo
liucinio judėjimo Lietuvoje 
veteranai, vadovaujantys mie
sto partiniai ir tarybiniai dar
buotojai, darbo žmonių kolek
tyvų atstovai. Pagerbdami Ka
zio Giedrio ir jo bendražy
gių atminimą, prie paminkli
nes sienos keturiems komunis
tams jie padėjo gėlių puokš
tes.

j
. Pavakare “Inkaro” kombi

nato kultūros rūmuose įvyko 
iškilmingas minėjimas. Prane
šimą apie nepalaužiamo par
tijos kario K. Giedrio gyveni
mą ir revoliucinę veiklą skai
tė Partijos istorijos instituto 
prie Lietuvos KP CK direk
toriaus pavaduotojas R. Ma
liukevičius.”

Vilniuje taip pat:
“Pasidalyti prisiminimais, 

pagerbti įžymaus revoliucio
nieriaus Kazio Giedrio atmi
nimą į Lietuvos TSR Revoliu
cijos muziejų susirinko jo 
bendražygiai, sostinės dirban
tieji, moksleivija. S. K. Gie
drio gyvenimu ir kovos Veik
la susirinkusius supažindino 
muziejaus vyresnioji bendra
darbė T. Ozerova, Revoliuci
nių kovų veteranai J. Stimbu
rys, K. Klotys, F. Vaišnoras, 
M. Junčas-Kučinskas papasa
kojo apie K, . Giedrio šviesią 
asmenybę, apie jo revoliucinę 
veiklą.“

Jau laikas rūpintis piknikų 
rengimu. Laikas užsisakyti 
parkus ir iš anksto pasiruošti 
garsinimus piknikų.

APIE SOCIALDEMO
KRATŲ “BEDAS”

Iš kanadinių klerikalų 
laikfaščio “T. Ž.” (kovo 18 
d.) sužinome apie Vakarų 
Vokietijos socialdemokra
tų bėdas. Apie tai rašo lai
kraščio korespondentas J. 
Kairys iš Vakarų Vokieti
jos. Jis sako:

“V. Vokietijos socialdemo
kratų partija turi apie 800,- 
000 narių. Jaunųjų socialistų 
joje yra apie ketvirtadalį (at
skirose vietovėse gali būti ir 
daugiau). Jie yra už ben

dradarbiavimą su komunis
tais bei jų giminingais jungi
niais, už sudarymą bendro! 
liaudies fronto su jais ir už 
įvedimą tokios komunistines 
sistemos, kokia yrą , Jugosla
vijoj e. Bet visa tai nėra su de
rinama su dabar;’ veikiančia 
socialdemokratų .partijos pro
grama ir, atrodo, su šios par
tijos daugumos narių nusitei
kimu. Todėl vyksta pasiprie
šinimas tokiems jaunųjų užsi
mojimams, kuris gali privesti 
partiją prie suskilimo į deši
niuosius ir kairiuosius social
demokratus.”

NIEKO NEREIKIA
Patiesė saulėlydis ant gluosnių 
Kruviną marškonį — lai išdžius...
Aš save tau visą atiduosiu —
Liūdesį, ironiją, žodžius...

Nieko man nereikia. Iškeliausiu 
Elgeta groteskiniu keliu...
Niekas pagaliau man nepriklauso. 
Na, nebent puokštelė tų gėlių.

Na, nebent saulėlydžio marškonis, 
Kūnui užsikibti... Iš dalies 
Ir tyloa minutė... Ir svajones 
Trupinio gal man nepagailės...

Štai ir viskas. Ir beveik užtenka. 
Ir daugiau aš nieko neprašau... 
Lyžtelės man rašaluotą ranką 
Paskutinį kartą tavo šuo...

Jam aš kąsnį, tau gi atiduosiu 
Ilgesį, ironiją, žodžius...
Sąūsina saulėlydis ant gluosnių 
Kruvina marškonį — tai išdžius.

Ed. Miežėlaitis

1928 metų pradžioje tebe
eina angliakasių streikas 
Colorado, Pennsylvania ir 
Ohio valstijose. Daug ragi
nama remti streikierius fi
nansiniai, nes jie ir jų šei
mos badauja. “Laisvė” duo
da vedamąjį: “Mainierių 
šelpimas ir mūsų pareigos”. 
Jame sakoma: “Padidinta 
energija darbuokimės jų 
šelpime. Pašalpos reikalin
ga 150,000 šeimom bei 750,- 
000 asmenim”.

Daugiau kaip devyni mė
nesiai, kai angliakasiai ran
dasi kovos lauke. Pasirodo, 
kad unijos vadai netikusiai 
veda unijos ir streikierių 
reikalus.

Dėl to vystosi unijos vi
duje progresyvių mainierių 
veikla ir “Laisvė” kartoti
nai ragina lietuvius mainie- 
rius eiti į lokalų mitingus 
ir dalyvauti jų veikloje, 
ypač rinkime delegatų į šau
kiamą unijos gelbėjimo kon
ferenciją, kuri įvyksta ko
vo mėn. Pittsburghe. Po 
šios konferencijos įsteigia
mas Lietuvių Komitetas šel
pimui streikuojančių mai
nierių. Jį sudaro: J. Miliaus
kas, pirm.; E. K. Sliekie- 
nė, sekr.; E. K. šiurmai- 
tienė, f in. sekr.; J. Gatavec- 
kas, ižd.

Balandžio m ė n. sueina 
metai laiko kai streikuoja 
mainieriai. Pusė milijono 
mainierių ir jų šeimų ba
dauja ir vargsta. Unijoje 
verda didelė kova prieš esa
mą Lewiso vadovyę. Toje 
kovoje auka — Frank Boni
ta, progresyvių vadas. Nuo
žiūra jo nužudyme puola 
ant Lewiso mašinos pakali- 
kų. ,

Pasirodo, kad dėl netin
kamos vadovybės unija tu
rėjusi 500,000 narių 1920 
metais, nupuolė iki 300,000 
dabar (1928 m.).

Atrodo, kad ir šiandien 
darbininkai neišmoksta kon
troliuoti savo unijų, nes 
kaip čia neseniai pasikarto
jo lygiai toks pat inciden
tas, kuomet progresyvių 
kandid a t a s (Jablonsky) į 
mainierių unijos preziden
tus buvo su žmona ir du
kra nužudyti jų namuose.

Anglų kalba skyrius
Tebeeina penktadieniais 

“Youth Section” ir šeštadie
niais “Pioneer Corner”. Šių 
metų redakcinę komisiją su
daro: H. Bonkevičiutė-Vai
tai tienė, Wm. Čižauskas, 
Amelia Jėskevičiutė, Helen 
Rich, Aldona Kazakevich. 
Dažnus bendradarbiai to 
skyriaus: Agnes Kluchen, 
L. J. Potsus, Sue Kazake
vich, Ida Yonik, Rose Mer
kis, Ann Stellman, Aldona 
Casper, Al. Pross, P. Po- 
djun, Elizabeth Jackson, A. 
Pajauskas.

Į pat pabaigą 'šių metų 
dingsta šis skyrius, bet Pio
nierių Kampelis tebeeina, 
šeštadieniais.
Priešfašistinis suvažiavimas

Pakilusiu ūpu suvažiuoja 
193 atstovai nuo 338 orga
nizacijų, turinčių 72,842 na
rius. “Laisvė” rašo: “Įvai
rių pakraipų atstovai solida
ri ngai kalą kardą nukirti
mui galvos Lietuvos fašis
tiniam siaubūnui.”

Suvažiavimo pirm. B,. Sa- 
laveičikas, pagali). J. Žeb
rauskas, sekr. Ks. Karosie- 
nė, pagali). J. Alėkšis. Re
zoliucijų komisijon įeina: L. 
Prušeika, M.. M. Plbp;ys; A. 
Žalimas, A. Jonikienė ir V. 
Jakštys.

V. Paukštys praneša, jog 
iki suvažiavimo surinkta 
aukų $10,759.60 — išlaidų 
$3.95. Lietuvon pasiųsta 9 
tūkstančiai, ir jų persiunti
mas lėšavo $103. Suorgani
zuojamas Amerikos Lietu
vių Organizacijų Prieš-fa- 
šistinis Susivienijimas.
Lietuvoje teroras tebesiaučia

Balandžio mėn. vyksta 
nauji areštai Lietuvoje. Fa
šistinė policija suėmė Kau
no rajono Komunistų kon
ferencijos 15 dalyvių.

Spalio mėn. atvyksta į J. 
V. p. B.K. Balutis, Lietuvos 
fašistų valdžios atstovas. 
Amer. Liet. Org. Prieš-Faš. 
Susi vieni /imas išleidžia ir 
platina pareiškimą. Tarp 
kitko ragina:

“Mes negalime daleisti, 
kad p. Balutis nuplautų 
nors vieną lašą kraujo nuo 
Lietuvos kruvinosios val
džios rankų. Taipgi negali
me daleisti, kad jam pasi
sektų nors vienam lietuviui 
darbininkui apdumti akis ir 
nupiešti kruvinąją Lietuvos 
fašistų valdžią nekaltu an
gelu. Šalin Lietuvos fašisti
nė valdžia! Šalin tos val
džios atstovas!”

Pasirašo visas Komitetas.
Audėjų streikas

Rugpiūčio mėn. siaučia 
Naujojoje Anglijoje (apie 
Bedford, Mass.) audėjų aš
tri kova. 180 streikierių įka
linti 60 dienų. Sunkveži
miais jie vežami kalėjimai!.

Tekstilės darbininkų uni
joje (taip, kaip ir daugelyje
kitų unijų šiuo metu) kyla 
vidujinė kova prieš netiku
sius vadus, kurie vieton ves-

ti tikrą kovą prieš darbda
vius su jais tariasi ir daro 
kapituliacijas. Dėl to eili
niai nariai priversti prieš s 
juos kovoti. Įvyksta skili
mas ir įsikuria nauja unija 
— Nacionalinė Tekstilės 
Darbininkų Unija, kurią su
daro virš 131,000 audėjų.

Sugrįžta R. Mizara
Po apie metų laiko drg. 

Mizara sugrįžta iš Pietų 
Amerikos ir plačiai rašo 
“Laisvėj” tos kelionės įspū
džius ir apie veiklą Argen
tinoje. Taip pat plačiai 
maršrutuoja po kolonijas.

Rinkimai
Šių metų rudenį Workers 

Party (Komunistų Partija) 
išstato savo naci o n a 1 i u s 
kandidatus — Wm. Z. Fos
ter į prezidentus ir Ben 
Gitlow į viceprezidentus, su 
obalsiu “Klasė prieš klasę.” 
Šalies prezidentu išrinktas 
republikonas Herbert Hoo
ver, visiems žinomas reak
cionierius.

Vartant praeities lapus, > 
juose nuolatos atsispindi < 
darbininkų kovos - streikai. 
“Laisvėj” eina nuolatinis 
Angliakasių Skyrius. Daug 
korespondencijų iš darba
viečių ir labai daug Vie
tos žiniose iš lietuvių kriau
čių (siuvėjų) Veiklos. Tais 
laikais buvo daug lietuviškų 
siuvyklų, kuriose dirbo daug 
Brooklyno lietuvių. Jie tu
rėjo labai veiklų Amalga
mated Clothing Workers of 
America lietuvių lokalą 54. 
Ten dažnai skamba vardai: 
J. Buivydas, J. Kairys, K. 
Jankaitis, J. Stakvilevičius, 
J. A. Bekampis, ir eilė ki
tu.c • __

Elena N. Jeskevičiūtė
Jub. Ko m. Narė

Ir mano “Laisvei” parama
Laisve” išgali, nuo pradžios x “L.” 

me- skaitymo už kiekvienus 
Į Kanadą praėjusius metus pasinio- 

buvau tik ką atvykęs is ketų po dolerį, laikraščiui 
Lietuvos, kurios legališką’’

Su dienraščiu “ 
susipažinau 1927-ais 
tais, pavasarį.

Valstiečių Liaudininkų su 
Socialdemokratais koalicinę 
valdžią tautininkai, smur
to keliu, buvo užgriebę.

Nuvežtas į vakarinę Ka
nadą gavau darbą druskos 
kasykloje. Susirašiau su 
giminėmis, J.A.V. gyvenan
čiais. Sesuo iš Bostono at
siuntė kelių lietuviškų A- 
imerikoj leidžiamų laikraš
čių glėbį egzempliorių. Ji 
rašė: “Perskaityk ir duok 
man žinoti, kuris iš visų 
laikraščių geriausiai patin
ka, aš tau tą prenumeruo
siu.”

Buvom penki lietuviai, 
visi interesingai skaitėm 
skirtingų pažiūrų laikraš
čius. Būdamas už visus jau
nesnis, atsiklausiau vyres
niųjų bendrakeleivių, sykiu 
druskos fabrike dirbančių 
patarimo.

Juozas Sakalauskas ir 
Vincas šūkis už “Sandarą”, 
Povilas Augustis už “Kelei
vį”, tik Edwardas Milovic- 
kas balsavo už “Laisvės” 
prenumeravimą. Kai sese
riai parašiau, kad “Lais
vės” kaipo dienraščio gal 
neturėsiu laiko skaityti, ji 
atsakė: “Mes tų šlamštų, 
kaip “Sandara” ir “Kelei
vis’’ neskaitom”, išrašė man 
“Laisvę”.

Reiškia, jau 45-ti metai 
nuo susipažinimo su už 
liaudies reikalus kovojan
čiu laikraščiu. Nuo pirmos 
pažinties už kiekvienus 
praėjusius metus siunčiu 
po vieną dolerį.

Jeigu skaitytojai, kurie

būtų gera parama. Turiu 
mintyje tuos, kurie finan
siniai gerai sustovi.

Laikraštis, kuris per vi
są gyvenimą nesvyruoda
mas išlaikė teisingą liniją, 
vertas pagarbos ir paramos. 
Nors jo leidėjai jau gero
kai pagyvenę, bet senatvei 
nepasiduoda, verti pagerbi
mo. Geras ryžtas dirbti vi
suomeninį darbą iki mir
ties. Kartą girdėjau vieną 
laisvietį išsireiškiant: “Ge
riau jausčiaus, jeigu aš 
pirmiau mirčiau negu “Lai
svė”.

Negaliu sakyti, kad vi
suomet ir su viskuom suti
kau, kas tik buvo rašoma 
“Laisvėje”. >Taip, buvo to
kių raštų, ^urie man ne-4 » 
patikdavo. Bet, kuomet ge
rieji nustelbia bloguosius 
ir nukrypusieji į šoną grįž
ta į tiesiąją liniją, tuomet 
abelnai išeina geras raštų 
turinys.

A. Kandraška

Paroda, apkeliavusi 
visą Lietuvą

Vilniaus Dailės salone ati
daryta dailininkės Veroni
kos Šleivytės kūrinių paro
da. Joje—daugiau-kaip šim
tas pastelės darbų ir gra
fikos lakštų, kuriuose vaiz
duojamas Lietuvos gamtos 
grožis, jos žmonės.

Ketverius metus ši paro
da keliavo po Tarybų Lie
tuvos miestus ir miestelius.

V. Šleivytė yra numačiu
si savo tėvų troboje Kupiš
kio rajono Viktariškių kai- < 
me įrengti etnografinį mu- t 
ziejų.
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LLD reikalai
Narių mokesčiai

Jau baigiasi ketvirtadalis metų. Tai reiškia, kad 
LLD nariai turėtų jau smarkiai mokėti duckies už 
šiuos metus. Juk, pagal mūsų konstituciją, visi turi bū
ti pilnai sumokėję duokles iki birželio 30 d. Deja ne 
visai taip einasi.

Šiais metais jau turime trylika kuopų, kurių visi 
nariai pilnai užsimokėję. Jos yra: 9 kp. Norwood, 
Mass.; 25 kp. Baltimore, Md.; 39 kp. Scranton, Pa.; kūrvhn ai-
—_ , . ■ i * C 1 T T") i. ' \ r į 9 ( ’' la-’|musi tarp kalėjimo sienų,
78 kp.^ Yucaipa, Calif.; 84^ kp. Patei^son^N.^ J.,^ 9 p. jQ kritikos ir publicis- 

s tikos straipsniai neužmirš
tamaisiais 1940-aisiais yra 
mūsų literatūros puslapiai, 
rašyti ištikima komunizmo 
idėjoms širdimi ir ištvermin

go kovotojo už tas idėjas 
ranka. Ir kokiose neįpras
tose sąlygose jie bebūtų gi
mę — kalėjime ar fronte,— 
iš jų visada sklido didelė 
meilė gyvenimui ir žmogui. 
Jie visada alsavo šviesiu en
tuziazmu. Ir nelengva pa
sakyti, kokį, vaidmenį jie 
tikrai suvaidino tais sun
kiais gyvenimo laikotar
piais. Nėra jokios abejo
nės, kad jie užkariavo ne 
vieno skaitytojo širdį ir pa
darė jį nuoširdžiu literatū
ros draugu, kaip nėra abe
jonės, kad ne vienas mūsų 
rašytojas yra nuoširdžiai 
dėkingas Alpui Liepsnoniui 
už nuolatinį dėmesį jo kūry
bai, už tokius gerus žodžius 
ir jausmus, su kuriais jis 
sutinka kiekvieną mūsų 
naują literatūros kūrinį.

Ir šiandien A. Liepsnonio 
atsiminimai apie mūsų ra
šytojus, jo pastabos apie 
mūsų literatūros reiškinius, 
straipsniai ir recenzijos apie 
naujas knygas nuolat pasi
rodo “Kauno Tiesoje.” Ra
šytojas taip pat neužmirš
ta pažangiosios JAV lietu
vių spaudos, kurioje jis ėmė 
bendradarbiauti savo jau
nystės metais.
tiktume Alpio Liepsnonio

meilę literatūrai — ir tai,[straipsnius šiandien, iš jų, 

tai, J™.1 i tmrėjo ^ateiti ij* po tebesklinda tas jaunuoliškas 
geras entuziazmas, ta šviesi 
meilė kūrybai ir kūrėjui, 
kuri visuomet jaudina ir 
paperka.

Todėl ir šiandien rašyto
jui, švenčiančiam savo 60- 
metį, norisi palinkėti sti
prios sveikatos ir naujų kū
rybingų eilučių apie mūsų 
literatūrą ir jos kūrėjus, su 
kuriais Alpą Liepsnonį visa
da jungė nuoširdžios drau
gystės saitai.

J. Macevičius
Žurnalas “Pergalė”
II Nr., 1970 m.

kuri egzistavo tuo metu, i^ kaip ir jo jaunystės metais,!HELP WANTED-MALE-FEKALE 
daugelio išbandymų tapti 

•visos lietuvių tautos pasi-
1 didžiavimu.

... Mes žinome, kad tai lite
ratas, įnešęs savo indėlį į 
mūsų literatūrą pačiais sun
kiausiais jos- formavimosi 
laikotarpiais. Tiek jo ne-

EXPERIENCED SHEAR OPER
ATOR. Must be able to set up Gau
ges, to close tolerances and be 
familiar with thickness of from 24 
to 12 gauge cold rolled sheet steel. 
Modem Steel Equipment Co., mfg. 
of steel office furniture. 7330 State 
Rd., Phila., Pa., 19136. DE 3-3455.

(25-27)

muši tarp kalėjimo sienų,

HELP WANTED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALE

Kenosha, Wise.; 110 kp. Rochester, N. Y.; 145 kp. Los 
Angeles, Calif.; 198 kp. Oakland-San Leandro, Calif.; 
212 kp. Bayonne, N. J.; 218 kp. Ludington, Mich.

Smagu, kad mūsų kaliforniečiai, kaip ir kasmet, < 
pirmiausia stoja į sumokėjimą duoklių. Jau visos trys 
tos valstijos kuopos šiame garbingame sąraše.

Dar yra apie trečdalis kuopų, kurios neprisiuntė vi
sų narių duoklių už praėjusius metus. Labai prašyčiau 
kuopų valdybų narius pasiskubinti išrinkti duokles. 
Kiekvienos dienos nudelsimas padaro darbą sunkesnį. 
Kada žmogus liekasi skolingas už kelerius metus, jau 
daug sunkiau išrinkti iš jo duokles.

NAUJI NARIAI
Ikišiol šiais metais gavome 23 naujus narius, iš se

kamų kuopų: 9 kp. Norwood, Mass. — 1 narį; 45 kp. St. 
Petersburg, Fla.—6; 50 kp. Rochester, N. Y.—1; 52 kp. 
Detroit, Mich.—l; 75 kp. Miami, Fla—3; 77 kp. Cliff
side, N. J.—4; 145 kp. Los Angeles, Calif. 4; 153 kp. San 
Francisco, Calif.—1; 185 kp. Ozone Park, N. Y. — 1; 
pavienis — 1.

Dar likosi nepaskelbtos sekamos kuopos, kurios pra
ėjusiais m. gavo naujų narių: 39 kp. Scranton, Pa. 1 (viso 
gavo 3 per 1970); 52 kp. Detroit, Mich.—3; 56 kp. Mil
waukee, Wise.—1; 66 kp. Grand Rapids, Mich.—1; 75 kp. 
Miami, Fla.—1 (viso 1970 m. 2); 81 kp. (Moterų Klubas) 
Ozone Park, N. Y. — 1 (viso 1970 m. 2).

Praėjusiais metais vos gavome 43 naujus narius. 
Tai labai mažaš pasirodymas, neišeina nei po pusė nario 
ant kuopos. Prašome kiekvieno nario bandyti gauti 
bent po vieną naują narį šiais metais.

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

Ištvermė ir ištikimybė
A. Liepsnonio 60-mečio sukakčiai

Eina metai. Turtėja gy
venimas. Vis sudėtingesnis 
darosi ir mūsų literatūros 
procesas. Vis sunkiau dar
osi aprėpti mūsų literatūri
nį gyvenimą. Nenuostabu, 
kad net daugelį netolimos 
praeities jo faktų mes jau 
tiksliname pagal enciklope
dijas ir literatūros istorijos 
tomus, O ką gi bekalbėti 
apie mūsų tarybinės litera
tūros ištakas ir žmones, sto
vėjusius prie tų ištakų. Tai 
jau istorija. Tačiau ne vi
sada iš jos šykščių eilu
čių lengva tiksi i a i nu
statyti to ar kito rašytojo 
darbo ir veiklos reikšmę 
tiek tuometiniam literatū
ros gyvenimui, tiek ben-

Kur besu-

CABINET MAKER foreman. Must 
have store fixture experience. In
terstate Store Fixtures.

246 No. 10th St., near Bloom
field Ave., Newark, N. J. (25-26)

BUSINESS OPPORTUNITY

EARN BIG MONEY 
operating an impressive 

TRACTOR TRAILER RIG
TE DRIVERS 
<3 needed

TO TRAIN AND BECOME CAR TRAN SPORTE R S 
with two major truckers in 

local regions alone.
to qualify

Hartford, Conn.
Teko nugirsti, kad Hart

fordo Laisvės Choras smar
kiai ruošiasi prie pavasari
nio parengimo. Kaip žinią, 
chora$ kasmet per daugelį 
metų anksti iš pavasario tu
ri savo parengimą. Taigi ir 
šiemet žada turėti koncertą

Tas choro šaunusis pa
rengimas įvyks gegužės 23 
d., 157 Hungerford St. Sa
koma, kad programą pildys 
Aido Choras iš New Yorko. 
Taipgi bus ir solistų. O ne
reikia nė sakyti, kad pats 
Laisvės Choras gražiai savo 
koncerte pasirodys.

Na, o daugeliui iš visos 
Connecticut valstijos lietu
vių gerai yra žinomos Hart
fordo šauniosios šeiminin
kės. Jos paruoš skaniausius 
pietus. Dargi sakoma, kad 
jos turi kokią ten “slapty
bę”, kurią atidengs šiame 
parengime. Mums gi, tiktai 
reikia atsilankyti ir tą slap
tybę sužinoti.

J. S'ti’iž'aiuskas

1/3

Call

6 units, Din. 
$48,000. 
Marina,

MOTEL

(Marina Optional), 
room and deck service,

down, with 40 boat 
total, cost 858,000.

914-477-8027. Or write 
Greenwood Lake. N .Y 

(22-26)

FOR LEASE

Box 648

1—-Program Director
9—Lifeguards
8—Playground Supervisors

18—Payground Leaders
Inquire Madison Township Recrea
tion Department, 18 Throckmorton 
Lane, Room 203. Old Bridge or call 

201-679-5330. (25-26)

Brockton, Mass.
Jaui “Laisvėje” buvo gar

sinta, kad LLD 7-osios ap
skrities ir Moterų Sąryšio 
metinis suvažiavimas įvyks 
balandžio 4 dieną, 322 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Būtų gerai, kad vi
sos kuopos dalyvautų. Pa
sikalbėsime apie vasaros 
veiklą, “Laisvės” piknikus. 
Suvažiavimo pradžia 11 vai. 
ryto.

All you have to do is meet I.C.C. physical 
requirements . . . have the desire to earn up 
to twice your present income in o secure 
prestige job . . . plus Interstate Training!

Approved for veterans training!
TRAIN WEEKENDS OR FULL TIME

INTERVIEWS NOW TAKING PLACE
AT OUR OFFICE ... OR IN YOUR OWN HOMEI!

Monday thru Saturday 12 Noon to 9 at Night
Call for Appointment or Further Information 

743-6811 or 725-2077
Bloomfield Ave., Blmfld., N. J.

INTERSTATE TRACTOR 
TRAILER TRAINING, INC.

an equal opportunity employer
. where the profession's best rig operators meet 

the largest truck fleets in the world.

622
< INItRSIAtp

TA ACTOR 
TU ILIR 
■ training 

INC.

Intersfofe . .

MAINTENANCE MAN

Experienced only.
Live in.

Center City High Rise Apt.
LO 4-4750

(22 -28)

SEWING 
MACHINE OPERATORS

And zipper setters 
and Hand Finishers.

Apply 8-4 PM.
DRESSCRAFTERS

3915 Powelton Ave., 2nd fl.
Phila. ,Pa.

(22-28)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced on High Speed Safety 
Stitch Machine.

DRESSCRAFTERS
3915 Powelton Ave., 2nd fl. 

Phila., Pa.
(22-28)

nežiūrint į tai, sugebėjęs iš
saugoti jauną kūrėjo sielą. 
Ir vargu ar būtų tikslinga 
manyti, kad viskas pasaky
ta apie tą žmogų šykščio
mis eilutėmis, kurias jo gy
venimui ir veiklai paskyrė 
istorija. Man rodos, apie 
tokius žmones, kaipo A. 
Liepsnonis, daugiau pasako 
potekstė, slypinti už tokių 
lakoniškų eilučių, kaip pa
vyzdžiui, “1933 suimtas ir 
1935 nuteistas aštuonis me
tus kalėti.” Kažkodėl mes, 
šiandieną mažai skiriame 
dėmesio panašioms poteks
tėms ir dažnai, vertinda
mi jų atliktą darbą, taiko
me tuos pačius kriterijus 
kaip ir profesoriams bei re-[ 

dram mūsų literatūros pro- faktoriams, užmiršę, kad| 
cesui, ypač tuo atveju, kai vienaip atrodo gyvenimas 
tą rašytoją nuo gyvenimo sėdint jaukiame kabinete, 

kitaip — kalėjimo kamero
je. Juk yra milžiniškas skir
tumas tarp žmogaus, kuris 
aktyviame kovos procesel 
puoselėja naujo daigus. Ir 
tarp žmogaus, kuris dirbda
mas tegu ir didelį darbą, 
dažnai to, kas nauja, nepa
stebi. Aš su didele pagarba 
mąstau šiandien apie žmo
gų, kuris kalėjime redaga
vo “Kovotoją” ir iš jo ma
žyčių puslapių kalbėjo apie

skyrė sunkios kalėjimo gro
ttos. Jei jo literatūros veikla 

r Tbuvo apribota kukliais ka
lėjime slaptai išleistų laik
raštėlių puslapiais arba po
grindiniais leidiniais, kurie, 
deja, ne visi mus pasiekė.

Taip susiklostė gyvenimo 
kelias rašytojui Alpui Lieps- 

znoniui, kurio 60-metį pami
nėjome lapkričio 5 d. Tai 
žmogus, išėjęs sunkią gyve
nimo ir kovos mokyklą ir,

wife ■4

•*

’ ^z^Qor

Kovo 20 dieną mirė John 
Strimitis, 66 metų. Brock
ton City Hospital. Priklau
sė prie Lietuvių Piliečių 
Klubo. Liūdesyje liko brolis 
William Strimitis, Stough- 
tone, sesuo July ir jos vyras 
Richard Norey ir keletas 
anūkų, Abington, Mass.

Kovo 22 d. mirė Kazys 
Pareigis, 65 metų, gimęs 
Lietuvoje, į šią šalį atvažia
vęs 1947 metais. Priklausei^ 
Drie Kazimiero Pašalpiilės compressors and refrigeratioon e-

I plant mechanical work as needed. 
Night shift. Minimum 5-6 years ex
perience. Merit raises, shift differ
ential. Call John Frey. SA 4-8700. 
HYGRADE FOOD PRODUCTS 
CORP. 8400 Executive Ave., Phila
delphia, Pa. An equal opportunity 
employer. . I (24-27)

EXPERIENCED OPERATORS.
Single needle overlock and merro 
hammer. Section piece work. Ex
cellent working conditions and be
nefits. Local 169. FRANBE IN
DUSTRIES INC. 205 Brooks Blvd., 
Manville, N. J. 201-725-5100.

(24-28)

BOILER. $160 week to start, 
j Operating engineer with Phila. 
Class “A” license to operate boilers,

Draugijos. Paliko liūdesyje quipment. Must be ready to do other 
J y Inlnnf morhnniml wnrk jtq nopdnndukterį Daną ir jos vyrą L.

Edward Kamoskį, 4 anū
kus ir sūnų Algį.

Atlankiau sergančius LDS 
67 kuopos narius:

Anės Abigola, 23 Hal- 
brooke Avė.

Mike Budrikis jau sugrįžo 
iš ligoninės. Gyvena 224 
Plymouth St., Bridgewater, 
Mass.

Senas montellietis Mike 
Stiteikis gavo “shock.” Yra 
Brockton City ligoninėje.

George Shimaitis

CHAUFFEUR-Companion for wid
ower. Willing to travel, unmarried 
man, sleep in. Private room, bath 
and meals, Center Čity apt. 

203-2467.
(24-25)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Shimkus
Mirė kovo 80, 1959 m.

J nu dvylika metų praslinko kai mirė mano myli
mas vyras. Prisimename jį su liūdesiu širdjrse. Mes 
jo niekad-neužmiršime. *

Felicia, žmona
Eugene, sūnus
Trudy ir Son va, marčios

- Anūkai ir anūkės

Šių metų sausio mėnesį\sukako 200 metų, kai gimė 
Jurgis Pabrėža, pirmasis lietuvių botanikas floristas 
(1771-1849). Šią datą gražiai pažymėjo Lietuvos spau
da ir radijas.

J. Pabrėža, 1796 metais baigęs Varnių kunigų'se
minariją, ilgus metus dirbo įvairiose Žemaitijos vietose, 
kur, be kita ko, domėjosi ir vaistiniais bei dekoratyvi
niais augalais, rinko jų vardus. Tokiu būdu jis kūrė 
lietuvišką botanikos terminologiją. J. Pabrėža sudalė 
lotynų-lietuvių botanikos ir augalų morfologijos terminų 
žodynus, aprašė keletą naujų augalų rūšių ir daug jų 
formų. Jis paliko nemaža veikalų medicinos, taikomo
sios botanikos klausimais. Kūrė eilėraščius. Svarbiau
sias J. Pabrėžos darbas — botanikos vadovas “Taislius 
auguminis” (1843 m.), parašytas pagal Linėjaus sistemą. 
Dalis šio veikalo išleista 1900 metais Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Visi J. Pabrėžos darbai įdomūs ir kalbiniui požiūriu, 
lies parašyti žemaičiu tarme ir savotiška rašyba.

! Mirė J. Pabrėža 1849 m. Kretingoje. Čia ir palaido
tas puošnioje įdomios architektūros koplyčioje, kurią 
matome B. Aleknavičiaus nuotraukoje.

PRANEŠIMAS
l Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Assaciation klubo na
rių susirinkimas įvyks ba
landžio 4 d., 2 vai. po pietų, 
Klubo kambariuose, 15 -17 
Ann St. (25-26)

COOK. Female — Hours T AM 
to 4 PM. Excellent opportunity 
available in our modern cafeteria 
Advancement based on your own 
ability. Good starting salary plus 

j many generous benefits plus free 
I meals. Apply to Manager or phone : 
288-4100. Ext. 260. SCHRAFFT’S 
CAFETERIA, 275 Nprth St., Teter
boro, N. J. In Agfa-Gavaert Inc. 
Bldg. (25-27)

Pranešimas
Baltimore Md.

LLD 25 kuopos ir LDS 48 
kuopos susirinkimai įvyks 
balandžio 3 dieną, 2 vai. po
piet, 2538 McHenry St. Vi
si nariai prašomi ateiti į 
susirinkimą, 
mo turėsime

Po susirinki 
vaišių.

Valdyba

BOILER. *$160 per wk. to start. 
Operating Engineer with Phila. class 
“A” license to operate boilers, com
pressors and refrigeration equipment. 

Must be ready to do other plant 
mech. work as needed. Night shift, 
min.
shift cliff.
FOOD PROD. CORP. 8400 Execu
tive Ave., Phila,, Pa.
An Equal Opportunity Employdr

(25-27)

5—6 yrs. exp. Merit raises, 
SA 4-8700 HYGRADE

REAL ESTATE
448 ACRE FARM

W/lg house. 80 cow barn, pond.

607-829-5794 or 829-5790.
V (22-25)

(24-25)

WAITERS OR WAITRESSES
Full or part time.

Call for appointment.
GRFEN ACRES 

A COUNTRY CLUB 
609-896-0

CHEMICAL OPERATORS
Experienced. Rotating shifts. 

Many Company benefits.
Apply in person

NORDA ESSENTIAL OIL 
& CHEMICAL CO.

94 Fanny Road, Parsippany, N. J.
(20-26)

(22-28)

BODY SHOP MANAGER
Competely experienced. 

Independent Shop. 
Good pay and benefits.

Call after 5 PM, ask for Mr. Peroną.
201-381-5790

(25-29)

HOUSEKEEPER. Onl\ with re
cent references need apply-

Top salary, sleep in. Oth 
kept.

help

MO 4-4727
) 24-26)

WEAVERS
Good 

, easy work.
Lable or Jacquard TripT!

location and pay. Q 
W^ speak Hu arian. 201-891-0047.

(24-26)

HOUSEKEEPER-COOK. 5 days, 
sleep in, 2 • adults, top salary to 
right person. Other help. Ref. 

201-836-6622. (24-25)

MECHANIC—Industrial. etai 
fabricating conveyors, ovens presses 
automatic welders installed and 
breakdown. Salaried benefits. Send 
resume to P. O. Box 458, Wood
bridge, N. J. 07095 or call 201-634- 
6000, Mr. Bey. (24-27)

MECHANIC. Aluminum siding, 
some" experience required in roofing 
gutters and installing aluminum 
windows and doors, 
transportation^ 
Mon. thru Fri. 9 AM—4 PM.

Must have
Call 201-256-7751.

(24-27)

MACHINIST. 1st of 2nd class. 
Tool room of modern plastic mold
ing plant. Good opportunity. Apply 
to Mr. Stern.

TECHNIPLAST, INC. -
231. Main St., Little Falls, N. J.

(24-25)

MASTER MECHANIC

Metal fabricating, heavy presses, 
ovens, conveyors, motors, welding, 
equipment installatioĮn, basic elect
ric. Read prints. Top pay, benefits 
and future growth for a pro who 
wants Io join No. 1 company in 
field. Send resume to:

RUSSELL-STANLEY
O. Box 458, Woodbridge, N. J.

Or call Stanley Bey 
201-634-6000 (24-27)

p.
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LMS REIKALAI
Pavvyzdingas Choras —
Šiomis dienomis gavome 

pakvietimą iš Lietuvos nuo 
Vilniaus miesto pramonės 
darbuotojų vyrų choro “Ai
das” dalyvauti jif rengia
mame penkiolikmečio kon
certe, kuris įvyko kovo 21 
dieną, Valstybinės Filhar
monijos salėje, Vilniuje.

La i kome už didelę garbę 
gauti pakvietimą, tačiau 
gaila, kad nebuvo įmanoma 
ten dalyvauti. Tad šia pro
ga lai būna man leista kai 
ką plačiau pasakyti apie 
minėtą chorą, kad Ameri
kos lietuviai galėtų su juo 
plačiau susipažint i.

Vyrų choras “Aidas” bu
vo įkurtas 1955 metais. Jį 
suorganizavo ir visą laiką 
jam vadovauja dirigentas 
Juozas Vanagas. Trejus 
metus vėliau, 1958 metais, 
buvo įkurtas “Aido” mote
rų choras, taip pat Juozo 
Vanago vadovybėje. Abiejų 
chorų dainininkai yra Vil
niaus m i e s t o pramonės, 
įvairių profesijų darbuoto
jai. Vyru choras turi 102 
nanus, o moterų — 123.

Vilniaus “Aido” chore įsi- 
gyvendino labai gražus pa
protys — tai palaikymas 
draugiškų kultūrinių san
tykių su pasauliu chorais, 
ne vien Tarybų Sąjungoje, 
bet ir Europoje, Azijoje ir 
Amerikoje. Jie palaiko ry
šius su virš 150 chorų, do
misi jų veikla ir gražiai su 
jais bendradarbiauja.

Per savo 15 metų gyvavi-

nur-

that 
are

Old Age Unhappy for 
Many

1 ,«■ .

Old age is lonely and un
happy for many. Children 
are grown up, gone away, 
living their own lives. 
Those who don’t have any 
children are lonelier yet. 
Very often when you are 
not abl6 to take care of 
yourself you end up In an 
old people’s home or a 
sing home.

I am sorry to say 
most of those places
not fit to live in for human 
beings. It leaves an in
pression that the old people 
are put there to die and 
not to spend their last 
years of life in a restful, 
friendly atmosphere.

There are some 
nursing homes but 
are very expensive, 
average person can’t af
ford it. We should try to 
help make all old age and Mass, 
nursing homes more human 
and pleasant. We should 
give better care and little 
more affection to those 
who don’t have anybody.

An ex-New Yorker Mrs. 
Sue K. Jones (our Suzana 
Kaza) is working along 
these lines. She is active 
in the North Branch of the 
Senior Citizens Activity 
Centers in Frackville, Pa., 
which is opening a new pro
ject, in conjunction with 
the Broad Mountain Nurs
ing Home. They are in
stituting a system of visit
ing hours in which mem
bers of the Center will act 
as ambassadors of good 
will to the patients.

This new project of the 
senior citizens will func
tion as a extended care ser
vice, and is expected to add 
to the happiness and well 
being of each patient.

Use

Vilniaus Miesto “Aidas”
mą vyrų “Aidas” paruošė 
209 kūrinius chorui ir kon
certavo 500 kartų per Lie
tuvos miestus ir kaimus; 
taipgi koncertavo Rygoj, 
Maskvoj, Varšuvoj, Buda
pešte, Istambule, Marseilles, 
Napole, Athens ir eilėje 
kitų svarbių miestų. 1967 
metais “Aido” vyrų choras 
buvo įvertintas pirmo laips
nio diplomu.

Penkiolikmečio koncerto 
programa susideda aš 19 
dainų: klasikinių, liaudies 
ir naujų T. Lietuvos kom
pozicijų. Noriu išvardinti 
dalį programos: Choras da
vė iš Hendelio oratorijos 
“Aleksandro iškilmes”; Ale- 
luja choras iš Hendelio 
oratorijos “Mesijas”; “Ty
liai, tyliai” iš Verdžio ope
ros “Rigoletta”; Ei uchnem 
(rusų liaudies); “Kur ba
kūžė samanota”— Šimkaus; 
“Gaudžia Trimitai” — Mi
ko Petrausko; “TėvynėLie
tuva” — V. Budrevičiaus; 
“Ave, vita” — V. Klovos.

Moterų “Aidas” kiek jau
nesnis choras, bet taip pat 
susilaukė aukštos pągar- 
bos ir įvairių prizų. Jis bu
vo pakviestas į tarptauti
nius konkursus Olandijoje 
ir Šveicarijoje, o pereitais 
metais Dainų Šventės 
varžybose, jam buvo įteik
tas žurnalas “Tarybinė 
Moteris” premija, kaipo ge
riausiam moterų chorui T. 
Lietuvoje.

Su dirigentu Juozu Va
nagu artimai “Aido” chore 
dirba chormeisteris ir di
rigentas resp. nusipelnęs 
artistas Algimantas Lopas. 
A. Lopas talkininkavo ir 
mūsų LMS grupei daininin
ku, viešėjant Lietuvoje 19- 
65 Dainų šventės metu. Ma
loniai prisimenam jo nuo
širdžią pagalbą, kai jis mus 
mokino ir mums akompa
navo.
“Mūsų daina Tau, Vilniau” 

— dainuoja “Aidas”. Ko
kia neapsakoma tėvvnės 
meilė jaučiama jų širdvse 
ir skamba ju dainose! Mieli 
aidipčiai: TE SKAMBA 
JŪSŲ DAINA ANT VISA
DOS IR SKAISČIAI LAI 
ŠVIEČIA JUMS SAULĖ!

Mildred Stensler
LMS Centro Sekretorė

Baltimore, Md.
LLD 25-os kuopos susirin

kimas bus laikomas šešta
dienį, balandžio 3 dieną 2-rą 
valandą po pietų. Toje pa
čioje vietoje, 2538 McHenry 
St. Malonėkite visi nariai 
dalyvauti. Turėsime pasi
tarti ką nors veikti vasarai

Komitetas

Pastaba Redakcijai
Aš buvau pasiuntęs jums 

pranešimą, k a d turėsime 
LLD 25 kuopa susirinkimą 
vasario 6 dieną. Turėjo bū
ti svarbus susirinkimas. Dė
lei kokios priežasties neįdė- 
jote į laikraštį?

J. Stanys
Nuo Redakcijos: Labai 

labai atsiprašome. Grynai 
mūsų kaltė. Jūsų praneši
mas kažin kaip buvo dingęs 
tarp kitų raštų, o kai atsi
rado 
mo.

silpnyn. Be to, sake, kad bu
vo pagavęs didelį šaltį. Bet 
džiaugėsi, kad turi gerą 
dukrą, kuri juo taip gražiai 
rūpinasi. Sako, labai malo
nu, kai turi tokią dukrą. 
Linkime jam dar daug metų 
pagyventi ir apie savo na
mą auginti gėles, kurios jam 
taip arti prid širdies.

Aš nuo savęs linkiu vi
siems ligoniams greitai su- 
sveikti ir dar daug metų 
laimingai gyventi.

Mirė P. Mankaitienė, su
laukusi 80 metų amžiaus. 
Liūdi sūnūs John ir Povilas, 
taipgi dukra ir daug anūkų, 
netekę mylimos mamytės. 
Lai ji amžinai ilsisi šios ša
lies žemelėje.

A. Lipei u s

Mieste pasidairius I
Du Harlemo 201 mokyklos 

mokytojai areštuoti. Polici
ja kaltina juos narkotikų 
pardavinėjimu. Pas juos ra
sta marijuana cigarečių ir 
kitokiu narkotiku.

General Electric kompa
nija paskelbė, kad ji paleis 
iš darbo 1,500 lėktuvu dar- 
bininkų, nes darbai suma
žėję.

Park u komisionierius c
Heckscher išdavė leidimą 
kasti tuneli Central Parke. 
Tam tikslui bus išleista apie 
milijoną dolerių.

jau buvo po susirinki-

Chester, Pa.
Pašalpinio Klubo per- 

susirinkimas buvo
Ligonių lanky-

eitas 
skaitlingas, 
tojas išdavė raportą, kad 
penki nariai serga visą žie
mą.

Dabar eina diskusijos, ką 
daryti su namu. Nariai ma
žėja, o likusiems užkrauna 
vis didesnę naštą namo už
laikymas. Išrinkta komisi
ja dėl patikrinimo draugijos 
finansų stovio. Už tai se
kantis susirinkimas bus ba
landžio 6 dieną, 7:30 vai. 
vakare. Bus daug svarbių 
raportų išduota. O po šio 
susirinkimo dalyvius klubo 
šeimininkas Stanley ir He
len Balioniai šauniai pavai
šino. Tai buvo jų vedybinio 
gyvenimo 25-oji metinė su
kaktis. Be to, Jokimas Lins- 
kis minėjo savo. 77-ąjį gim
tadieni. Visi jiems palinkė
jome dar daug laimingų me
tų jų gyvenime ir geros 
sveikatos.

Vėliau aplankiau seną ge
rą draugą Albertą Grigą. 
Jis jau atšventė savo gyve
nimo 82 metus. Jis skundė
si, kad jo sveikata jau eina

Bridgeport, Conn.
Visa popietė pas draugus 

waterburi ečius
Sekmadienį, kovo 21 d., 

buvo Tarptautinės Moters 
Dienos paminėjimas Water
bury je. Susirinko pusėtinas 
skaičius lietuvių. Kultūrin
gai praleidome visą popietę 
su gražiais svečiais. Mes 
bridgeportiečiai, kurie daly
vavome parengime, esame 
pilnai patenkinti, nes išgir
do m e gražią, kultūrišką 
programą, k u r i ą išpildė 
draugės brooklynietės.

Draugė Anne Jakštienė 
gražiai padeklamavo, o drg. 
Ieva Mizarienė pasakė gra
žią kalbą, nušviesdama mo
ters dienos atsiradimą ir 
jos reikšmę. Taipgi paaiš
kino, kas buvo per 81 metų 
laikotarpį pasiekta? Kalbė
toja sakė, kad moterys jau 
turi daug ką iškovojusios, 
bet toli gražu nėra laimė
jusios pilnos lygybės su vy
rais, ypatingai pramonėje 
nėra lygybės. Ji sakė, kad 
moterys dar turės daug ko
voti iki pasieks pilną lygybę 
su vyrais visuose dalykuose. 
Girdi, net ir socialistiniuose 
kraštuose kai kuriuose da
lykuose moterys dar nėra 
pilnai lygios su vyrais.

J. Strižauskas

Vietnamo Taikos Parado 
komitetas ruošiasi masine 
veikla paminėti Martino Lu- 
therio Kingo nužudymą ba
landžio 2-5 dienomis. Minė
jimas bus susietas su kova 
prieš karą, skurdą, rasizmą.

Po 15 mėnesių delsimo žy
du teroristu vadas rabinas 
Kahane pristatytas teismui. 
Jis kaltinamas užpuolimu 
ant Tarybų Sąjungos spau
dos agentūros Tass raštinės 
ir darbo sutrukdymu. Vė
liau jis buvo dar keletą kar
tų areštuotas.

Komunistų Partijos na
cionalinis komitetas aptarė 
taikos judėjimą, kovą prieš 
karą, Angela Davis bylą, 
kovą prieš baltąjį šoviniz
mą ir tt.

Tarptautinės Moters Die
nos minėjime kovo 21 d. da
lyvavo apie 250 žmonių. Pa
sisakyta prieš karą Vietna
me ir už išlaisvinimą Ange
la Davis bei visų kitų poli
tiniu kaliniu, v L,

Balandžio 2-4 dienomis 
Amer i k o s Laikraštininkų 
Gildija turės konferenciją 
aptarimui, kaip surasti dau
giau darbų negrams ir pu- 
ertorikiečiams jaunuoliams, 
kaip panaikinti rasinę dis
kriminaciją darbuose ir tt.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisves” paramai.

1970 metų balandžio1 1 dieną sukanka, 
vienuolika metų kai mirė

Izabele Sutkienė

sigrūdę
teroristai buvo sti
pri e Komunistų 

raštinės. Jie šaukė «

Montello. Mass.
Kovo 23 dieną vėl aplan

kėm ilgai sergantį ir malo- 
The nų draugą Joną Samulėną, 

kuris gyvena 955 Westmins
ter Hill Rd., Fitchburg,

better
they

Jau 8 metai kai jis gavo 
pirmą stroką, bet dar tada 
galėjo pavaikščioti ir save 
apsižiūrėti. Bet jau 5 metai 
kaip gavo antrą stroką ir ta
po suparalyžiuotas, tik kai
rę ranką gali pajudinti, ir 
kalbėti mažai gali. Bet šiaip 
atrodo gerai. Gal už tai. 
kad jo žmona Anna ir jos 
sesutė Eva Tamulionis ji 
taip rūpestingai prižiūri. 
Slaugė ateina joms pagel
bėti..

Ką galima šiam draugui 
palinkėti ? Nežinau. Tik 
toms moterims daug ištver
mės ir sveikatos ir ant to
liau taip rūpestingai jį pri
žiūrėti.

Anna sako: Labai ačiū 
tiems draugams, kurie mus 
aplanko, arba prisiunčia 
užuojautos laiškutį ar atvi
ruką, nes žinome, kad tu ri
me draugų, kurie mums at
jaučia.

St. ir Julia Rainardai

Nors jau suėjo vienuolika metų nuo jos mirties, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl, jos 
mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o mes tavęs niekad neužmiršime.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

Nemokės statyboje 
unijinių algų

Washingtonas. •— Federa
linė valdžia pranešė visoms 
50 valstijų, kad įstatymas 
samdyti unijistus statybos 
pramonėje yra sulaikytas.

N i x o n o administracija 
dabar gali samdyti neuniji- 
nius statybai darbininkus ir 
mokėti jiems mažesnes al
gas.

Įvairios Žinios
Washingtonas. — 12 

dujų senatorių pridavė 
zidentui Nixonui 25 milijo
nų negrų skundus.

juo-
pre-

Madison. — Wise o n s i n o 
Senatas pasisakė prieš jau
nuolių draftavimą Indokini- 
jos karui.

NAUJI FILMAI

Jonas uryoas
Filmų rodytojas

Pradžia 3 vai.

Pakis- 
nufeis-

Karačis. — Pietų 
tano pramonininkai 
kundžia, kad kivirciai tarp 
Pietų ir Rytų Pakistano 
smarkiai kenkia Pietų Pa
kistano pramonės gamybai. 
Ragina greičiau baigti ki- 
virčius.

Pekinas. — Du tarybiniai 
diplomatai turėjo trijų die
nų pasitarimą su Kinijos 
premjeru Chou En-lai. Pa
sitarimai buvę abiem pusėm 
naudingi.

Pranešimas
LLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 13 d. 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje 102 
-02 Liberty Avė., Ozone Pk.

Prašomi visi ateiti į susi
rinkimą. Turėsime daug 
svarbių reikalų.

Turėsime užkandžiu ir 
kavutės.

Valdyba

suteikti laisvę žydams Ta
rybų Sąjungoje. Negras ko
munistų vadas Lightfoot 
jiems patarė vykti į Missis
sippi ir kitas pietines vals
tijas, ten galės matyti, kiek 
negrai turi laisvės.

Rep.

IŠ LIETUVOS

BUS RODOMI
Sekmadienį

Balandžio 4 d
1971

WHITE HORSE 
TAVERN SALĖJE

86-16 Jamaica Avenue
Woodhaven, N. Y.

Auka $1.0,0

Kviečiame visus lietuvius ateiti. LLD 185-oji Kuopa
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New Movies From Lithuania
Would you like to see Lithuania? If so, you are cordially 

invited to come to the —

WHITE HORSE TAVERN HALL
Woodhaven, N. Y. 86-16 Jamaica Avenue

Sunday, April 4,1971
Beginning 3 P. M. Donation $1.00

BRING YOŲR FRIENDS į
—-Sponsored by the LLD 185 Br.

Parengimų Kalendorius
v. ‘ *

Balandžio 4-a
LLD 185 kp. Tarybų "Lie- >y 

tuvos filmų rodymas Frank 
Bručo White Horse Tavern 
salėje, 86-16 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Pradžia 
3 valandą po pietų. Įėjimas 
kaip auka—$1. Naujus fil
mus rodys Jonas Grybas.

Balandžio 18-tą dieną
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Balandžio 21 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 saikų\sistemos lentelės. . . 
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstyklės, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00. 
Persiuntimas 15c.

Kreipkitės' į LAISVĘ 
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417

DĖMESIO! DĖMESIO!
žinomi .pranešame, kad ga

lite iš anksto įsigyti bilietus 
į “Laisvės” jubiliejini ban
ketą, kuris įvyks balandžio^ 
24 d., Maspetho Piliečių 
Klube. Užeikite į “Laisves” 
raštinę arba skambinkite 
telefonu MI 1-6887. Bilieto 
kaina $6 asmeniui.

Administracija

Pranešimas
LDS 1 kuopos Susirinkimas 
Įvyks balandžio 6 d., 2 vai. 
popiet, “Laisvės” salėje,- 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Visi nariai kviečiami!
Sekr. A. Gilman

(25-26)

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų • TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius—spalvo-1 * 
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.

Londonas.—Anglijos Dar
bo partija ir darbo unijos 
reikalauja torių valdžios pa
kelti septyniems milijonams 
pen s i n i n k ų atlyginimus. 
Valdžia tam priešinga, ne
paisant to, kad produktų 
kainų pakilimas ir infliacija ? 
sumažino pinigo vertę.




