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Ilgiausių Žygaitis mėty
Tai vis progresas 
Radikalas karo priešas 
Alkoholio aukos avarijose

J. Gasiūnas
Gauname Argentinos 

žangiųjų lietuvių 
“ V a g ą ”
Kelionėje išbūna apie trejetą 
mėnesių.

Paprastu paštu (ne oro 
paštu) siunčiama “Laisvė“ Į 
Argentiną, i Lietuvą ar kitą 
tolimą šalį taipgi užtrunka 
kelyje apie tiek laiko.

Jau aštuoneri metai išeidi
nėjo, laikraštis “Vaga.” Tai 
didžiulis Argentinos pažan
giųjų lietuvių atsi e k imas. 
Linkime jai ilgiausių ii- lai
mingų metų.

Kitas puikus atsiek imas— 
prieš porą metų sukūrimas 
Ratelio “Lietuva.” Matyt, 
Ratelis gerai sukasi. Turi 
savo puikias patalpas, ruošia 
parengimus, palaiko kultūri
nę veiklą.

Vienas tokių iškilmingų pa
rengimų buvo suruoštas vi
suomenės veikėjų Prano ir 
Veronikos žygų gimtadieniui 
atžymėti. Pranas minėjo 75 
metų sukakti. Veronika•—• 72 
metų sukaktį.

Kalbomis sveikino juos pa
žangiečiai veteranai Tadas 
A d amonis, Jonas Baltušni- 
kas, Silva K a žūk aus k as, Ka
zys Simanynas, Verčinskiėnė 
ir kiti.

Gerai prisimenu žygus dai
nuo 1958-59 metų, 
lankiausi. Malonūs 
įžymūs veikėjai, 
jiems metų.

kai ten 
draugai, 
Ilgiausių

Tame pačiame parengime 
dalyvavo ir žygus sveikino 
“Argentinos Lietuvių Balso” 
leidėjas Pranas Ožinskas su 
žmona. Jis taipgi palinkėjo 
jubiliatams ilgiausių metų.

Per daugelį metų Ožinskas 
buvo didelis Tarybų Lietuvos 
priešas. Bet dabar, atrodo, 
pradeda keisti savo politines 
nuotaikas. 1970 metais pa
viešėjęs Tarybų Lietuvoje, 
grįžęs namo jau ipasisakė už 
bendravimą su Tarybų Lietu
va.

Tai vis progresas.

Kongresmanas Ronald V. 
Dellums iš Kalifornijos dien
raščio “Washington 
reporteriui pasakė:

“Aš nesitraukiu nuo 
apšaukimo radikalu.

Post”

manęs 
Jeigu 

taikos, teisingumo ir žmoniš
kumo tarp visu žmonių gynė
jas yra radikalas, tai aš 
mielu noru vadinuosi radika

li’ jeigu yra radikalas, 
70 

de- 
esu

lu.
kuris priešinasi naudoti 
proc. federalinių -pinigų 
strukcijai ir karui, tai aš 
radikalas.”

Tokių radikalų Kongrese 
nemažai turime. Prieš karą 
jėgos auga visur.

Apskaičiuota, kad 1969 me
tais visame pasaulyje auto
mobilių avarijose už m u š t a 
daugiau kaip 200,000 žmonių. 
50,000 žmonių tais metais 
avarijose žuvo J u n gt i n ės e 
Valstijose.

Tai vis daugiausia automo
bilių vairuotojų neatsargumo 
aukos. Gera dalis tų aukų 
žūsta nuo išsigčrusių vairuo
tojų.

Juodieji kongresniauai gina 
25 milijonų negrų teises 
kovoja prieš karą, skurdą

Washingtonas.—13 juodų
jų kongresmanų turėjo pa
simatymą su prez. Nixonu 
ir jam pridavė savo kokuso 
pareiškimą apie 25 milijonų 
negrų padėtį Jungtinėse 
Valstijose. Po to jie turėjo 
spaudos konferenciją.

Jie pareiškė, kad Juodų
jų kokusas sudarė “legisla- 
ty vės komandos postą” Juo
dųjų išsilaisvinimo judėji
mui. Tasai judėjimas reika
lauja dabar baigti karą In-

dokinijoje, suteikti darbus 
bedarbiams, namus netur
tingiesiems, garantuoti $6,- 
500 metinių pajamų keturių 
šeimai. Šie reikalavimai pri
duoti prez. Nixonui.

Nixono administracija tu
rėtų patenkinti šiuos reika
lavimus nevėliau gegužės 17 
d., kai sukanka istorinė die
na nuo Aukščiausiojo Teis
mo 1964 m. nutarimo mo
kyklose panaikinti segrega
ciją ir baigti rasinę diskri
minaciją.

Unijistai prisideda prie 
taikos demonstracijų

Washingtonas. — Dauge
lio darbo unijų vadai, atsto
vaudami milijonus organi
zuotų darbininkų, išleido at
sišaukimą, kviečiantį visus 
taikos mylėtojus

mas demonstracijas visuose 
miestuose. Unijų vadai pri
sidėjo prie bendro taikos 
fronto su Nacionaline Tai
kos Veiklos koalicija ir su 

prisidėti Liaudies Koalicija už taiką 
prie Pavasarinės taikos of- ir teisingumą.
ensyvos.

Taikos ofensyva tęsis vi
są balandžio mėnesį iic pa
sieks gegužės mėm pradžią. 
Unijistų atsišaukimas užgi- 
ria balandžio 24 d. ruošia-

Sen. Kennedis smerkia 
avantiūrą Laose

Washingtonas. — Senato
rius Kennedis aštriai kriti
kavo Nixono administraciją 
už visai nevykusia avantiū
rą Laose, iš kur buvo agre
soriai priversti “pažeminan
čiai pasitraukti”.

Kennedis nurodo didžiu
lius amerikiečių helikopte
rių nuostolius ir praradimą 
nemažai amerikiečių gyvas- v •
C1U.

Juodieji kongresmenai 
tarėsi dėl vadovybės
Washing tonas. — 13 juo

dųjų kongresmenų tarėsi 
dėl sudarymo nacionalinės 
vadovybės tarp negrų.

Pirmiau buvo beveik visu 
negrų užgirtas vadas Mar
tin Luther King, taipgi jo 
padėjėjas Whitney Young. 
Dabar jų gyvų nėra ir kas 
nors turi jų vietą užimti.

Chicago.—Richard Fried
man pasiskelbė republi komi 
kandidatu majoro vietai. Jis 
pasisakė už ištraukimą visų 
amerikiečių iš Indokinijos. 
Bus tvirtas kandidatas 
prieš dabartinį majorą Da
ley.

Kai Anglijoje ir Suomijo
je buvo įvesti griežtos kont
rolės pries išsigerti si irs vai
ruotojus įstatymai, tuoj ava
rijose žuvusiųjų' skaičius vj- 
sū ketvirtadaliu sumažėjo. 
Alkoholis sudaro didžiausią 
nelaimę.

“LAISVĖS” VAJUS Kodėl agresoriai pralaimėj

me

...’ 12,778

Balandžio 2-4 dienomis 
bus minėta dr. Martyno Lu- 
therio Kingo užmušimas. 
Bus išvystyta veikla prieš 
karą, rasizmą, skurdą visur 
kur tik galima.

50 dvasiškių ragina iš 
Indokinijos trauktis
Paryžius. — 50 Amerikos 

protestantų dvasiškių savo 
konferencijoje pareiškė, kad 
Nixono administracijos ka
rinė programa tikrai truk
do Paryžiuje taikos dery
bas, kuomet nepasisakoma 
kada bus • amerikiečiai iš
traukti iš Indokinijos ir tę
siamas Šiaurės Vietnamo 
teritorijos bombardavimas.

Prieš vyksiant namo šie 
dvasiškiai nusitarė raginti 
Nixono administraciją pasi
žadėti ištraukti visas ame
rikiečių militarines jėgas iš 
Indokinijos nuskirtu laiku. 
Tai duotų galimybę pasi
keisti karo belaisviais. ir 
prieiti prie susitarimo.

Calley rastas kaltas
Fort Benning, Ga. Milita- 

rinis teismas rado kaltu lei
tenantą Galley už nužudy
mą 22 civilinių vyrų, mote
rų ir vaikų My Lai kaime, 
Pietų Vietname. Jis nubaus
tas viso amžiaus kalėjimu.

Londonas. — Čia atvykęs 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų unijos prezidentas 
Woodcock pasirodė piketo 
eilę je U prie užstreikuotos 
Fordo dirbtuvės Dagenha- 
me. Darbininkai reikalauja 
tokio pat atlyginimo, kokį 
gauna Amerikos automobi
lių darbininkai.

Apie 500,000Detroitas.— J ’ 
automobilių darbininkų te
dirbsi tik apie pusę laiko, 
nes darbai mažėja.

IO

Laose, aiškina 'D. Wofld” 
redaktorius Pittman

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir baigėsi 28 d. Vasario
“Laisvės” vajus sėkmingai užsibaigė. Čia paduoda- 
pa skutimus rezultatus.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
1- mą dovaną, pusę kelionės į T. Lietuvą lėšų,

laimėjo Povilas Alekna (LLD 45 kp.)
St. Petersburg, Fla. ...........   14,028

2- rą dovaną, $50, laimėjo Jonas Lazauskas
ir Jonas Grybas, 
Ozone Park, N. Y. .

3- čią dovaną, $40, laimėjo
Connecticut valstijos vajininkai ...

4- tą dovaną, $35, laimėjo
Philadelphijos vajininkai .................

5- tą dovaną, $30, laimėjo
New Jersey valst. vajininkai ...........

6- tą dovaną, $25, laimėjo
M. Valilionienė (LLD 75 kp.) 
Miami, Fla. ............................ .

7- tą dovaną, laikrodėlį iš Lietuvos, laimėjo
George Shimaitis, 
Brockton, Mass. .. . . ..........  • ............

8- tą dovaną, laikrodėlį iš Lietuvos, laimėjo
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ....

9- tą dovaną, $20, laimėjo
A. Račkauskienė, M. Kazlauskienė,
S. Penkauskienė, A. Sametis
Ląwrencė-Haverhill, Mass. .........

10- tą dovaną, $15, laimėjo
So. Boston, Mass.,: vajininkai .......

11- tą dovaną, $12, laimėjo
S. Sutkienė ir V. Taraškienė
San Francisco-San Leandro, Calif. ..

12- tą dovaną, biblioteką iš Lietuvos, laimėjo
L. Bekešienė, Rochester, -N. Y. ............. 2,244

13- tą dovaną, $10, laimėjo
K. Kilikevičius, Toronto, Canada ..... 2,100

14- tą dovaną, $5, laimėjo
Binghamton, N. Y., LLD 20 kp.

p.
M.
Pittsburg, Pa--------------- .----
J. Stanienė, Baltimore, Md.
E. Kralikauskiene,

Lawrence, Mass. ..........
A. Barnet, Los Angeles, Calif. 840
L. Tilwick, Easton, Pa. ....... 608

8,767

6,218

5,518

5,309

.. 5,236

3,962

3,786
r

3,222

2,080

Bečis, Great Neck, N. Y. 1858 
Uždaviniš, Norwood, Mass. 1842 

1284 
1154

1144

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

Pa.....................................  144

562
416
394
266
156

(Tąsa 4-tam pusi.)

TSRS Kompartijos kongresas
Maskva. — Kovo 30 d. 

prasidėjo Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos 24-asis 
kongresas. Suvyko apie 5,- 
000 delegatų, atstovaujan
čių 14 milijonų partijos na
rių. Taipgi atvyko šimtai 
fraternalinių iš užsienio de
legatų. Jungtinių Valstijų 
Kompartijos delegacija, va
dovaujama pirmininko Win- 
stono, taipgi atvyko.

Miestas šventiškai pasi
puošęs. Vyksta iškilmingi 
susitikimai su svečiais. Vi
sų akys nukreiptos į kongre
so programą. Vienas svar
biausiu klausimu — karo 
pasauliui pavojus, branduo
linio karo, kuris gali civili
zaciją sunaikinti. Kongre
sas tuo klausimu tars galin
gą žodi, kad karas Indokini
joje tūri būt sulaikytas, 
Vidurio Rytuose krizė turi 
būt baigta Izraelio susitai
kymu su ąHbais.

Iš kotigrėSę išplaukia rei
kalavimai pasauliui nusi-

ginkluoti. Tarybų Sąjungos 
delegacijos Vienoje ir Ge- 
nevoje siūlo eiti prie nusi’- 
gi n k 1 a v i m o, svarbiausia 
branduolinių ginklų uždrau
dimo. Lai taika klesti visa
me pasaulyje.

TSRS naujasis penkių 
metų planas kongreso sesi
jose užima svarbią vietą. 
Jis duoda daug vilčių pa
kelti' šalies ekonominį lygį 
į negirdėtas aukštumas.

Kompartijos vadas Brež
nevas kalbėjo 6 valandas 
apie pasaulinę padėtį.

žudikams mirties bausmė
Los Angeles, Calif.--^-Teis- 

mas nusprendė, kad Char
les Manson ir trys merginos 
turės mirti dujų kameroje 
už nužudymą 9 žmogių. 
Mansono sektos nariai pike
tuoja teisrnabu t j, k e 1 i o s 
merginos nusiskuto plaukus 
ir žada nusižudyti, jeigu 
Mansoną nužudys.

New Yorkas. — “Daily 
World” redaktorius John 
Pittman, prieš kiek laiko 
lankėsi Laose ir turėjo pa
sitarimus su Laoso Patrio
tinio Fronto vadais. Dabar 
jis rašo, kodėl agresoriai 
pralaimėjo Laose.

Pittman nurodo, kad La
oso liaudis vieningai veikia 
prieš visokius agresorius ir 
jų tarnus. Fronto jėgos ge
rai apginkluotos ir paruoš
tos kovoms. Moterys labai

daug padeda tose kovose. 
Jos “pusiau apginkluotos” 
—nešioja lengvus ginklus ir 
daugiausia sargyboje vyrus 
paliuosuoja.

Amerikoje ir kitur sklei
džiamus melus Pittman at
muša. Jis sako, kad ne 
Šiaurės Vietnamo kariai su
mušė agresorius, bet Laoso 
liaudis, vadovaujama Pat
riotinio fronto. Liaudis pa
siruošusi ir taliau daužyti 
agresorių jėgas.

Kali forui jos namų statytojai 
už generalinį streiką

Sacramento, Calif.—Dau
giau kaip 300,000 organi
zuotų Kalifornijos namų 
statytojų griežtai pasmer
kė Nixono administracijos 
nutarimą suspenduoti Davis 
-Bacon aktą, kuris draudžia 
federaliniams statybos dar
bams samdyti neunijistus.

Jie atsišaukė į visus na
mų st a t y t o jus paskelbti 
griežtą kovą Nixono nutari
mui. Jeigu Nixotias ir toliau

tojų unijas, tuomet reikės 
šaukti generalinį streiką vi
soje statybos pramonėje.

Nixonas šiek tiek nusilei
do—nusitarė samdyti tik 
unijistus namų statyboje, 
jeigu unijos su juo koope
ruos.

Washingtohas. — Anglies 
kasyklų nelaimėse žuvo 
1970 metais 255 mainieriai.

Rytų Pakistanas tebekovoja
New Delhis. — Indijoje1 

gautomis žiniomis pasire
miant daroma išvados, kad 
Rytų Pakistano žmonės te
bekovoja už savo šaliai ne
priklausomybę, nors jų ko
va labai sunki ir, atrodo, 
beviltiška.

Iš Vakarų Pakistano at
siųsta kariuomenė kanuolė- 
mis ir tankais triuškina Su
kilėlius, kurie neturi gerų 
ginklų priešintis. Žuvusių
jų skaičius jau gali siekti 
iki 10,000 žmonių.

Washingtohas. — Jugos
lav! j os prez i den tas Tito už 
poros mėnesių žada lankytis 
Jungtinėse Valstijose ir 
tartis su Nixonu.

TSRS atominė jėga 
gamina elektrą

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga paleido darban atominį 
reaktorių, kuris tiesioginiai 
paverčia branduolinę ener
giją į elektrą.

Suradimą paskelbė TSRS 
spaudos agentūra Tass. 
Pripažįstama, kad tai labai 
svarbus mokslinis atsieki- 
mas.

Prezident. kandidatas 
Pietų Korėjoje

Seoul, Pietų Korėja. -— 
Prezidentiniai rinkimai pas
kelbti balandžio 27 d. Kan
didatuoja dabartinis prezi
dentas Parkas, tarnaująs 
Amerikos imperializmui.

Pasiskelbė prezidentiniu 
kandidatu ir Kim Dae Jung, 
Naujosios Demokratų Par
tijos vadas. Jis linkęs iš
traukti pietkorėjiečius iš 
P i e t ų Vietnamo, gerinti 
santykius su socialistinėmis 
šalimis, ypač su Šiaurės Ko
rėja, sumažinti miliciją ir 
kitas militarines jėgas.

Bostonas. — Apie 500 žy
dit motinų delegačių konfe
rencijoje aptarė savo vaikų 
problemas. Motinos nurodo, 
kad jų vaikai pergyvena ra
sinę diskriminaciją, “skurdą

Praga. — Čekoslovakijon 
atvyko Jungtinių Valstijų 
Kompartijos delegacija, va
dovaujama generalinio sek
retoriaus Gus Hali. Čekos
lovakijos Kompartijos va
dovybė suruošė amerikie
čiams iškilmingą priėmimą.

ir nemoralinį karą Vietna- unija
me.

Salinas, Calif. — Jungti- 
nis Farmų Darbininkų or
ganizacinis komitetas ir 
tymsterių unija pasirašė su
tarti ir Į atšaukė salotų boi
kotą 30 dienų. Sutartis bai
gė aštrius k i virei u s tarp 
dviejų unijų.

Londonas. — M ai n i e r i u 
i išrinko į nacionalinį 

pildomąjį komitetą Komu
nistų partijos vadą Joe 
Whelana.

Haga. —Olandijos farme- 
riai prisidėjo prie Belgijos 
farmerių kovos už aukštes
nes farmėrių produktų kai
nas ir žemesnes žemės ūkio 
mašinerijos kainas.

i
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Kas ką rašo ir sako
LIETUVIO ŽURNALISTO Gelbėdamas savo reputaciją 
VEIKALAS APIE MŪSŲ ir šeimos garbę. Volterisįu- 
AMERIKIETĘ MOTERĮ

Mūsų skaitytojai jau yra 
girdėję, kad keletą metų

tinka laikyti namuose sveti
mą žmogų, kuris bus žmo
nos meilužiu. Patekęs įgiraeję, Kaa Keieia metų _ p d . —

veikęs Amerikoje zurnahs- KeD1!^ paueų, Kostas pabe 
tas Albertas Laurinčiukas, ^ihojęs is Margret pi- 
dabartinis didžiojo dienraš- 
čio “Tiesos” redaktorius 
parašė apie Amerikos mote
ris pjesę (dramą) ir pavadi
no “Vidutinė Moteris”. Da
bar ši drama yra Lietuvoje. 
Režisuojant J. Miltiniui, dra
ma buvo labai sėkmingai 
suvaidinta Panevėžio teatre.

Veikalo nesame skaitę ir 
jo pastatymo nesame matę, 
todėl apie jo reikšmę arba 
vertę nuomonės neturime. 
Bet iš korespondencijos a- 
pie minėtą vaidinimą Pane
vėžyje šį tą sužinome apie 
dramos pagrindinį turinį. 
Tai gan įdomus.

Korespondentas Z. Zaba-I 
rauskas, k u r i s vaidinimą 
matė, šitaip rašo apie turi
nį :

“Senais, prieškariniais lai
kais, likęs Lietuvoje našliu, 
Volteris Rosas (jo lietuviš- 

'ko vardo ir pavardės jau 
niekas neprisimena), pali
kęs seseriai savo mažus vai- 
k u s, išvyksta Amerikon. 
Jam pasiseka pralobti. Ve
da neturtingą savo įmonės 
darbininkę Margret, kurią 
aistringai myli. Tiesą pasa
kius, Margret jis nuperka, 
nes mergaitė jo nemyli ir 
išteka, kad išgelbėtų nuo 
bado savo motiną ir seseris.

Prabėga dvidešimt metų 
Rosai augina du vaikus. 
Volterio biznip klesti. Jo 
šeima laikoma pavyzdinga. 
Bet štai horizonte pasirodo 

sTew York Times” Anthony Kostas — tariamasis Roso 
Ripley iškelia dar vieną svarbų klausimą apie mūsų aukš- sūnus, kurį karo audros at- 
tąsias mokyklas. Jose prieš penketą metų nieko pana- bloškė į Ameriką. Paaiškė

ja, kad tikrasis sūnus žuvo, 
bėgdamas iš Lietuvos, o jo 
dokumentai’s pasinaudojo 
kitas asmuo.

Tariamąjį posūnį įsimyli 
Margret. Pirmoji (nors ir 
pavėluota) meilė atgaivina 
pamintą žmogiškąjį Marg
ret orumą. Ji pasiryžusį vis
ką paaukoti vardan savo 
meilės.

Bet netrukus į paviršių 
išplaukia Kosto avantiūra.

United States, per year
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ............ $10.00 
Queens Co., per six months $5.50

SUBSCRIPTION RATES:
' ........ $9.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00

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

Kaltas! Kallas! *
JIS, pirmasis leitenantas William L. Galley, savo 

rankomis paskerdė 22 visiškai nekaltus civilinius viet
namiečius. Jo įsakymu ir jo vadovybėje buvo nušluotas 
visas Mylai kaimas su visais daugiau kaip šimtu gyven
tojų! Jis tai darė planuotai ir apgalvotai. Jam mirtis 
ar amžinas kalėjimas!

Tokios išvados priėjo ir tokį nuosprendį padarė ilgai 
užsitęsęs militarinis teismas Fort Benning, Georgijos

Žinoma, bus apeliacijos prieš teismo nuosprendį. 
Gali tęstis keletą metų. Prezidentas gali pasigailėti ir 
bausmę panaikinti.* Kaip šis visas šiurpus reikalas baig
sis, dar sunku pasakyti.

Bet svarbiausi klausimai pasilieka neatsakyti. Kas 
šitaip Įeit, (’alley sužvėrino? Kas paėmė jauną vyrą ir 
pasiuntė į tą pragarą su įsakymu jokio pasigailėjimo 
Vietnamo patriotams nesigailėti?

Sugrįžę iš karo veteranai pasakoja, kad Mylai kai
mas nėra vienintelis sunaikintas kaimas. Mūsų armijos 
aukomis Vietname yra ne tik tas šimtas civilinių žmonių, 
kuriuos sunaikino Galley ir jo komandoje kariai sunai
kino. Jų yra tūkstančiai ir tūkstančiai, desėtkai tūks
tančių!

Galley kaltas. Bet jis tik auka. Daug daug kaltesni 
už jį yra jo viršininkai. Kalti generolai. O kalčiausias 
vyriausias visų ginkluotų jėgų komandierius prezidentas, 
kuris šią avantiūrą surengė. Kaltas buvo prezidentas 
Johnsonas, kuris pasiuntė į Vietnamą pusę milijono jau
nų vyrų. Kaltas prezidentas Nixoitas, kuris šią nepatei
sinamą skerdynę Vietname tebetęsia. Kai jis prieš dve
jus metus tapo vyriausiu komandieriumi, galėjo vienu 
įsakymu šį karą nutraukti. To jie nepadarė...

Tarybą Sąjungos Kom. Partijos 
kongresas
KOVO 29 dienos “The

šaus nebuvę. Tai šių audringų laikų reiškinys. Mokyk
lose pasirodęs naujas tipas. Taį šnipas. Jis nuduoda 
mokinį, bet nesimoko. Jis yra policijos agentas. Jis vi
sur tarp studentų maišosi ir šnipinėja. Registruoja visus, 
kurie kaip nors pasireiškia veikloje, nors žodžiu išsi
taria prieš dabartinę santvarką, ypač sekiojami tie, ku
rie pasireiškia prieškarnėje veikloje.

Nėra jokios išimties. Visose aukštosiose mokyklose 
šnipai veikia. Jų tinklas apima visą šalį.

Jų “tyrinėjimo” objektu nėra ne tik studentai. Jie 
ypatingą dėmesį kreipia į mokytojus ir profesorius. 
Jiems žinomas kiekvieno profesoriaus pasisakymas šių 
dienų klausimais ne tik už klasių sienos, bet ir klasėse. 
Tokie profesoriai įtraukiami f “juodąjį sąrašą.” Jiems 
pavojus netekti darbo. s

Šnipą tinklas mokyklose
TARYBŲ Sąjungos sostinėje Maskvoje šiuo laiku 

vyksta Komunistų Partijos 24-asis Kongresas. Dalyvau
ja daugiau kaip penki tūkstančiai atstovų. Lietuvos Ko
munistų Partija tūri skaitlingą delegaciją. Jai vadovau
ja pirmasis sekretorius Antanas Sniečkius. Broliškų 
delegacijų yra* apie aštuoniasdešimt. Į kongresą p ro
jišką delegaciją pasiuntė ir Jungtinių Valstijų Komu
nistu Partija. Jai vadovauja partijos sekretorius Gus 
Hali. ę

Tai istorinis kongresas tikra to žodžio prasme. Jo 
atsakomybė labai didelė. Jis apžvelgs pereitais penke- 
riais metais nueitą kelią ir nustatys gaires ateičiai.

Visas pasaulis laukia kongreso pasisakymų ir nu
tarimų.

TSRS ragina Izraelį į.
nebetrukdyt pasitarimų

- Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Do
bryninas pareiškė, kad Vi
durio Rytuose padėtis daro
si kas kart pavojingesnė. 
TSRS ragina Izraelį susto
ti pasitarimus trukdyti ir 
pradėti rimtai tartis dėl tai
kos.

TSRS pasisakymas yra 
artimas Jungtinių Valstijų 
pasisakymui, kad Izraelis 
sutiktų trauktis iš arabų 
okupuotų žemių. Į tai Izra-

Washingtonas

duktė ir vyras žino apie jos 
slaptą meilę Kostui. Ji su
pranta, kad biznio vardan 
vyras aukoja jos moteriš
ką garbę. Bet atgimusi 
žmogaus asmenybė meta 
iššūkį niekšiškam pasau
liui — Margret nusižudo.”

“IR TAI NEGALI 
MŪSŲ NEDŽIUGINTI

“Komjaunimo Tiesoje” 
(kovo 21 d.) skaitome M. 
Karaliaus korespondenciją, 
kurioje sakoma:

“Didžiulėje knygoje, ku
rioje vedamas M. K. Čiur
lionio mokyklos metraštis, 
šiomis dienomis atsirado 
naujas įrašas — apie du di
delius mokinių koncertus 
Leningrade, didžiausioje 
koncertų salėje “Oktiabrs- 
kFj”. Jis baigiamas žodžiais,^' 
kuriais salės direktorius B. 
Skvorcovas atsisveikino su 
čiurlioniečiais: “Jūs mums 
suteikėte didelį malonumą. 
Tokio koncerto mūsų salė
je nebuvo per visą ruošimo- 
si partijos suvažiavimui lai
ką. Ypač malonu, kad tokio 
aukšto meninio lygio prog
ramą paruošė mokiniai—jū
sų respublikos menininkų 
jaunoji pamaina. Lauksime 
jūsų atvažiuojant vėl!”

Programa iš tikrųjų bu
vo didelė ir įdomi.

Vilniečiams šios mokyk
los rengiami koncertai jau 
įprasti, mes nebesistebime 
jų meniškumu. Tuo tarpu 
net tokiame garsiame kultū
ros centre, kaip Leningra
das, čiurlioniečių pasirody
mai (o tuo pačiu, žinoma, 
ir jų pedagogų pastangos) 
susilaukė labai teigiamo 
įvertinimo. Ir tai negali mū
sų nedžiuginti.”

Ir mūsų karščiausi sveiki
nimai šios garsios meno mo
kyklos jauniesiems auklėti
niams. Lai jūsų lietuviška 
daina skamba visuose pla
čiosios šalies kampuose!

mas taps viešpataujančiu 
žmogaus gyvenimo būdu di
džiojoje pasaulio dalyje. Pri
tariu A. Bimbai, kad kurį 
tik “Laisvės” numerį bepa- 
imsi, pamatysi, jog jos skil
tys “sudaro didžiulį ir, ben
drai paėmus, tikrai garbin
gą tų visų įvykių ir atsiti
kimų veidrodį. Nebuvo to
kio visame pasaulyje kiek 
žymesnio įvykio, kuris ne
būtų buvęs ' užregistruotas 
“Laisvės” skiltyse.” Bet, ži
noma, “Laisvė” ne tik pra
nešinėja, skelbia vienus ar 
kitus įvykius: Tai laikraš
tis, turintis aiškų pašauki
mą, misiją, tikslą, ginantis 
ir puoselėjantis pažangias 
idėjas. Taigi jis kartu yra 
propagandistas ir agitato
rius ir švietėjas.

“Laisvė,”

Laiškai redakcijai
“Laisvės” redakcijai

Aš visą laiką gyvenu Lie
tuvoje ir aiškiai stebiu mū
sų Tarybų Lietuvos pasie
kimus bei pasikeitimus.

Paiimsime konkr e č i a i s 
pavyzdžiais, kas buvo tik 
prieš penkerius metus ir 
kas šiandien yra. O dabar 
jau išleistos TSRS direkty
vos vėl naujam penkmečiui.

Aš esu žemdirbys, dirbu 
su traktoriumi ir kabėsiu. 
Mūsų ūkis yra Pakruojaus 
žemės ūkio technikumo mo> 
komasis ūkis. Prieš pen
kerius metus mes turėjome 
tik 12 įvairių traktorių, o 
šiais metais jau turime 46; 
auto mašinų buvo 7, o da-

kaip žinoma, frar jau 27; kombainai buvo 
pradėjo eiti Bostone 1911 2, 0 dak/ jau 12. Tai vien 

technikos, kuri naudojama 
tik laukų darbams.

Prieš penkmetį trąšas lau
kuose sėjom iš siekų su ran
komis ant atskirų daržovių 
sklypelių, u šiandien jau an
tri metai sėjame trąšas lėk
tuvais, ir a p sėjame nebe 
atskirus sklypelius, o visą 
turimą žemę. Tai ir lau
kai — mūsų gimtoji žeme
lė—atsilygina dosniai. Kur 
prieš penkmetį išauginda- 
vom po 8 centnerius (po 
100 kilogramų) ant hekta
ro, tai šiandien jau po 28 
centnerius. ’ •

O ką kalbėti apie staty
bas. Prieš penkmetį re
montavome traktorius ir 
kitą techniką klojimuose, o 
šiandien “re m o n t u o j am e 
naujose moderniose, apšil
domose dirbtuvėse. Kad su
talpinti tokįz dosnų derlių, 
jau nebebūtų pakakę seno
viškų pavienių klėčių. Tai 
pastatėme du naujus po 1,- 
000 tonų talpos visiškai 
mechaniz uotus sandėlius, 
kur vieną aptarnauja tik 
vienas žmogus.

Toliau, kalbant apie gyvu
lininkystę, kur dirba mano 
žmona jau 18 metų, tai ir
gi pasiekti milžiniški pasi
keitimai. Prieš penkerius 
metus karvės buvo laiko
mos truputį pritaikytose 
karvidėse, visi darbai buvo 
atliekami rankomis. O da
bar ūkyje išaugo 5-kios mo-

m. balandžio mėn. T> d. Ju
biliejaus proga Albume pri
simenami tie toliaregiai pi
onieriai, kurie “dėjo savo 
centus ir triūsą į nežinomą 
“biznį,” kurie rizikavo vis
kuo, ką turėjo.” Pirmasis 
“Laisvės” redaktorius buvo 
A. Antonovas-Montv ydas, 
redagavęs laikraštį nuo jo 
pradžios iki 1912 m. sausio 
17 d. Nuo tada TLaisvę” 
pradėjo redaguoti tik ką į 
Ameriką atvykęs Leonas 
Prūseika - Albertas Vabalas 
ir ją redagavo 10 metų. 
Prūseiką pasekė Vincas 
Paukš tys-Čibir as, po jo Ka
zimieras Vidikas - Vidikaus- 
kas, nuo 1937 m. — Rojus 
Mizara, o nuo 1967 m. ru
dens — Antanas Bimba. Al
bume pateikiamos trumpos 
jų biografijos ir portretai.

• Gerai padarė Albumo pa
ruošė j ai, taip pat primin- 

| darni buvusius “Laisvės” re
dakcijos kolektyvo narius, 
administrator! u s, adminis
tracijos darbuotojus, buvu
sius 
vės” 
kus.
“Laisvės” bendrad a r b i a i 
jos korespondentai bei ak
tyvistai, “Laisvės” vajinin- 
kai ir kai kurie “Laisvės”

dėmios karvidės, kur laiko
ma po du šimtus karvių. 
Anksčiau viena melžėja 
melžė rankomis tik 12-14 
karvių, dabar ta pati mel
žėja melžia 25-30 karvių. 
Ir tuo pačiu palengvėjo 
darbas, kadangi k a r v ė s 
melžiamos mašinomis, tai 
pienas stiklo vamzdžiais 
nueina į šaldytuvus, o iŠ 
ten mašina išveža į pieni
nes. Automations mėšlo pa
šalinimas, girdyklos. T a i 
visa palengvina rankų dar
bą. Anksčiau iš karvės per 
metus primelždavom po 2,- 
000-2,300 litrų, o dabar — 
3,500-4,000 litrų.

Kiaulių ūkis dar kol kas 
pas mus išsiblaškęs, bet jau 
ateinančiais metais bus ati
duotas eksplotacijai kiau
lienos fabrikas, kur bus lai
koma apie pusę milijono 
kiaulių, ir bus tiek mecha
nizuota, kad galės šerti 
vienas žmogus 2,000 kiau
lių! v

Tai tokiais tempais auga 
ir gražėja Tarybų Lietuva. 
Čia kalbėjau tik apie sa
vo ūkį. Bet šis augimas ne
atsilieka, net dar ir pra
šo ksta visame Pakruojaus 
rajone ir visoje Tarybų 
Lietuvoje. Taigi, pabėgė
liai smetoniniai poneliai ir 
buožės gali pavydėti dabar
tinei Lietuvai.

Jonas šeiningas

'.r

•1

r

MIELAS AKIAI IR ŠIRDŽIAI

| Įžymusis Lietuvos mokslininkas
apie mūsų jubiliejinį albumą

ir dabartinius “Lais- 
spaustuvės darbinin- 
Taip pat neužmiršti

>

atsako: “Nedalykite 
ant mūsų spaudimo“. Tai 
reiškia, kad Izraelis ir to
liau trukdys taikos pasita
rimus.

Washingtonas. — Federal 
Maritime komisijos pirmi
ninkė Helen Bentley prane
ša, kad Amerikos prekybi
nis laivynas pergyvena kri
zę: laivų skaičius mažėja, 
daugeliui laivų reikia re
monto.

Ant mano stalo guli JAV 
pažangaus lietuvių laikraš
čio “Laisvė,” šiemet balan
džio mėnesį pažyminei© sa
vo šešiasdešimties metų su
kaktį, Jubiliejinis albumas. 
Miela paimti į rankas šį 
“Laisvės” leidinį, daugiau 
kaip trijuose šimtuose pus
lapių nušviečiantį garbingą 
darbininkų laikraščio kelią. 
Albumas, papuoštas pažan
gaus JAV lietuvių dailinin
ko Roberto Feiferio virše
liu, lapas po lapo tartum 
naujai prikelia svarbiausius 
laikraščio gyvenime įvykius, 
supažindina mus su “Lais
vės” rėmėjais, bendradar
biais, korespondentais ir va- 
jininkais, be kurių, kaip sa
koma “Laisvės“ Jubiliejinio 
komiteto pratarmėje, “ilga
mečio pasiaukojančio darbo 
laikraščio IŠląiHy^s būtų 
buvęs neįmanomas.”

Labai kukliai kalba šis ko
mitetas apie savo pastan
gas, paruošiant ir išleid-Detroitas.— Kai kurių

mokyklų studentai tariasi žiant šį vertingą leidinį, ta- 
paskelbti sėdėjimo streiką 
už lygybę mokyklose.

čiau is tikrųjų jis atliko la
bai gražų darbą. Albumo

pradžioje “Laisvės” direk
torių taryba nuoširdžiai dė
koja šio Albumo redakto
riams gerb. dr. Antanui 
Petrikai, Antanui Bimbai ir 
Elenai Jeskevičiūtei, finan
sų sekretorei Lilijai Kava
liauskaitei už jų pasiaukoji
mą, paruošiant šį leidinį. 
Prisimenant jų amžių, ži
nant jų darbo sąlygas, gali
ma drąsiai tvirtinti, jog 
jiems geriausiu talkininku 
šiame atsakingame darbe 
buvo jų idėjinis tvirtumas, 
kovojant už pažangą, jų 
didelė meilė patikėtam dar
bui.

“Kaip epochos veidrodis” 
— pavadino savo straipsnį 
šiame leidinyje apie “Lais
vės” kelią Antanas Bimba. 
Negaliu susilaikyti neprimi
nęs kai kurias šio straipsnio 
vietas. “Laisvė” gimė, rašo 
A. Bimba, pradžioje naujos 
ir visoje žmonijos istorijoje 
audringiausios epochos, ku
ri, galima sakyti, prasidėjo 
su pradžia šio šimtmečio ir 
kuri tebėra nepasibaigus. Ji .j.: i ’ •• *1- • i • t

Gerbiamas “Laisves” 
Redaktoriau

Prašau suteikti vietos Jū
sų redaguojamame laikraš
tyje“ Laisvė” padėkos žo
džiui nenuilstamiems pažan
gos veikėjams ilgamečiams 
progresyvios spaudos pla
tintojams Margaretai ir Al
eksandrui Valilioniams, gy- < 
venan tiems Fort Lauder
dale, Floridoje.

Dėkingi už daugelį de
šimtmečių užprenumeruoj a- 
mą “Laisvę” ir kitų literatū
ros draugijos spaudos leidi
nių siuntinėjimą, kuriuos 
visuomet priimame su šil
tais širdžiai jausmais. *

Tat ir norisi nuoširdžiau
siai savo ir drauge su skai
tytojais, kurie ‘gauna per 
mane leidinius padėkoti ir 
palinkėti daug dar metų 
jaunatviško ryžto ir spėkų 
nemažėjančiu tempu dar
buotis spaudos platinimo ir 
propagavimo baruose.

Su pagarba, N. Mažilis ir 
žmona, su skaitytojais.

/

. 'bendradarbiai iš Lietuvos. 
Šie “Laisvės” bičiulių sąra
šai atskleidžia ne tik plačius 
redakcijos ryšius su masė
mis, bet ir kelia jiems pa
garbą. Albume paskirti ke
li puslapiai įnirusiems drau
gams prisiminti.

“Laisvės” gyvenime buvo co Andrulio ir kitų pusla- 
daug a u d r i n g ų, istorinės pins ■ 
reikšmės įvykių. Apie 
kai kuriuos iš jų Albume 
rašo P. Naudžius, A. Kaz- 
lauskas, paša k o jva buvę 
“Laisvės” redaktoriai ir ki
ti. Dėmesį patraukia 
straipsnis apie V. Kapsuko 
ir Z. Angariečio ryšius su 
“Laisve” ir su JAV pažan
giu lietuvių judėjimu.

Atrodo, jog Albumo leidė- buržuazijos jungą, jų meilė 
jų neblogai sumanyta, kad ir simpatijos mūsų kraštui,, 
jame pateikiama ir medžią- pasukus socializmo keliu ir Šia premjera liaudies te- 
gos apie pažangias JAV lie- kuriančiam komunistinę vi- atras paminėjo savo veiklos 

suomenę. Dėkui, ! 1

Gasiūnd, Leono Joniko, Vin-

iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo ir kovų, apie pa
žangios lietuvių spaudos 
vaidmenį ir susimąstai, 
Riek jėgų ir ištvermės reikė
jo ir reikia mūsų bičiuliams, 
kovojant už pažangą, sklei
džiant šviesias socializmo 
idėjas. Didžiausios pagarbos 
nusipelno jų ištikimybė gim
tajam kraštui kovoje prieš

Liaudies teatro 
dešimtmetis

Tauragės liaudies teatre 
įvyko V. Krėvės dramos 
“Žentas” premjera.

tuvių draugijos, kurių veik
la nemaža rūpinasi “Lais
vė” iš vienos pusės, o iš ki
tos — daug padeda draugi
jos ir pačiai “Laisvei” gy
vuoti ir nešti į mases ko
vingą pažangos žodį. Tai 
pirmiausia rašiniai ir infor
macija apie Lietuvių litera-1 
tūros draugi j ą, L i e tu vi ų 
darb i n i n k ų susivieni j imą, 
Niujorko Lietuvių moterų 
klubą, Lietuvių socialinį 
klubą Miamyje, Lietuvių 
meno sąjungą, “Aido” cho
rus, “Laisvės” bendražygę 
— Čikagos “Vilnį,” Lietuvių 
literatūros draugiją Kana
doje ir kt. 1 L

Su dideliu dėmesiu skaitai 
Margaret Kavaliauskaitės,!

brangūs dešimtmetį. Per šį laikotar- 
bičiuliai, už jūsų ištvermę irįpį kolektyvas pastatė dau- 
gilius įsitikinimus! igiau kaip 20 pjesių. Tai

Žemaitės, A. Griciaus, K. 
Sajos, B. Brechto ir kitų 
autorių scenos veikalai.

Prieš porą metų įvyku
siame Pabaltijo liaudies te
atrų festivalyje Tauragės 
teatrui už A. Liobytės ir K. 
Kymantaitės insceni z u o t o 
P. Cvirkos romano “Žemė 
maitintoja” pastatymą pri
pažinta pirmoji vieta.

baigsis tada, kada socializ-'Ksaveros Karosienes, Jono 1

Jubiliejiniame albume iš
spausdinta daug sveikinimų 
“Laisvės” šešiasdešimtme
čio proga. Jai karštus lin
kėjimus taip pat siunčia 

|įvairūs kolektyvai ir jų va
dovai iš Tarybų Lietuvos.

Gražaus leidinio susilau
kėme “Laisvės” jubiliejaus 
proga. Norisi prisijungti 
prie visų sveikinimų ir pa
linkėti bičiuliams dar ilgus 
metus vaisingai darbuotis 
pažangos labui.
PROF. JONAS KUBILIUS 

Vilniaus Univ. rektorius
Vilniaus “Tiesa” 
kovo 14 d.

Washingtonas. — San 
Francisco majoras Alioto ir 
trys buvę Washingtono val
stijos viršininkai federali- 
nėje žiūrėje apkaltinti ky- ? 
sitį ėmimu, suokalbyje suk
tais būdais pasipinigauti.
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>

San Francisco, Cal
Svečiai iš Lietuvos 

ir kitos žinios
Vasario mėnesį įvyko San 

Francisco LLD kuopos šau
ni pramoga su pietumis Jo
no ir Marytės Ginančių 
puošnioje rezidencijoje. Ne
žinau, ar visur tas yra, bet 
pas mus Kalifornijoj kaž
kaip mūsų publikai daugiau 
patinka dalyvauti tuose po
būviuose, kurie įvyksta pri- 
vatiškose rezidencijose, ne
gu salėse.

Tiesa, tokios rezidencijos 
šeimininkams laike pramo
gos tenka nemaža našta, o 
ypač jei būna ir pietūs. Pa
vyzdžiui, su patalpos tvaiką, 
su stalų sudėjimu it“ pana
šiai. Be to, da r daž na i pa
talpos šeimininke apkrau
nama ir valgių gaminimu. 
Kad ir šioje sueigoje, šeimi
ninkei Mary tei teko nemaža 

, rūpesčio patiekalų gamini
me. Mano nuomone-, turėtu- 

' me to labai vengti. Turime 
* džiaugtis ir būti dėkingi už 

jaukias ir malonias patal
pas. Daugumai mūsų yra 
malonu išvykti iš miesto į 
užmiestį ir pasigėrėti gra
žiąja gamta.

Pobūvio patiekalai bęi pie
tūs, kaip paprastai yra sa- 
koma, buvo “karališki.” 
Prie valgių ruošos dirbo se
kamos šeimininkės: Mary
tė G i na i tienė, Valė Butkie
nė, Telda King ir Petras 
Williams.

Pobūvyje buvo palinkėta 
ir sudainuota “Ilgiausių me
tų” Juozui Karosui ir F ra
mi i Balčiūnui. Jų abiejų 
gimtadieniai sutampa. Be
je, Juozas savo gimtadienio 
proga dažnai pasižymi prie 
pobūvio 1 ė š ų. O Franas 
Balčiūnas, kuriam jau suta
po 80 metų amžiaus, pavai
šino savo bičiulius. Nuošir- 

i , (ižiai linkime jums visų ge
riausios sveikatos ir dar il
gų metų.

Varde kuo’pos narių 
d i nga padėka mieliems 
mininkams Ginaičiams 
labai jaukias patalpas 
būviui, triūsą ir kartu
mini rikėms už darbštumą. 
Prie to, minimos dienos gro
žis ir puiki aplinka atsilan
kiusius svečius maloniai 
teikė.

Poilsis ir svečiai 
iŠ Lietuvos

Kovo 7 dieną įvyko LLD 
153 kuopos susi r i n k i mas 
Vinco ir Uršulės Burdų re
zidencijoje. Posėdis buvo 
sklandus. Posėdžio eigoje 
nutarta paaukoti “Laisvės” 
60 metų garbingam jubilie
jui 60 dolerių, ir Valei Sut- 
kieriei pasidarbavus, kuopos 

r nariai nepašykštėjo nuo sa- 
r A ęs pridėti iki dviejų šim

tų dolerių šiam nelengvu 
keliu keliavusiam mielam 
1 a i k rašei u i. Aukojusių var
dai bus pasiųsti su pinigais.

šio mielo, brangaus laik- 
račio garbingoji kelionė ir 
jo visas pasišventęs perso
nalas šimtus kartų yra ver
tingesni, brangesni už bile 
sumą dolerių bei aukų. Ta
čiau be rūpestingų laikraš
čio rėmėjų, be pasišventu-

Cleveland, Ohio
'Pranešimas bei pakvietimas 

C. L. M. Klubo narėms 
Mielosios draugės narės!

Visos esate kviečiamos da
lyvauti Klubo susirinkime, 
kuris įvyks balandžio 8 die
ną, ketvirtadienį, pirmą va
landą po pietų, paprastoje 
vietoje, I. C. A., 15901 St. 
Clair Ave.

Jau pavasaris prašvinta. 
Visi laukiame šiltos saulutės 
ir gražių dienelių, kad ga
lėtume susirinkti ir praleis
ti dienas svarbesniems da
lykams. Pakelkime savo 
ūpą ir nesiduokime senatvei. 
Kai veiksime ir dirbsime 
pagal savo jėgas, ilgiau gy
vensime.

Raštininkei draugei M. 
Mason susirgus, jos parei
gas buvo paėmus draugė M. 
Machuta. Deja, neilgai te
galėjo darbuotis, nes ji pati 
susirgo, tapo suparalyžiuo
ta, jau kelios savaitės sun-

šių vajininkų bei ilgus ir 
sunkius metus dirbusių re
daktorių ir visų kitų ten 
darbininkų “Laisvė” nebūtų 
galėjusi gyvuoti.

Iš tikrųjų, mums visiems, 
kurie ilgus metus skaitėme 
šį brangų laikraštį, reikėtų 
labai žemai galvas palenkti, 
ir nuoširdžiai pasveikin
ti, palinkėti, kad jis gyvuo
tų dar daugelį daugelį metų. 
Taip pat jo personalas ir 
visi jo skaitytojai ir rėmė
jai.

Daugumai mūsų “Laisvė” 
buvo, taip sakant, mūsų 
aukštoji mokykla. Ji mus 
mokė pažinti gyvenimą, pa
žinti žmones, joje visada 
radosi įvairios rūšies raštų 
ir taip toliau. Na, dar kar
tą, gyvuokite mieloji “Lais
vė” ir joje dirbantieji bran
gūs žmonės!

Dar kartą tenka grįžti 
prie viršuj minimo susirin- kįaį serga> guli Huron Road 
kJ*?,0’. ^u^ar^a pasveikinti Hospital, 13951 Terrace Rd 
“Vilnies bazarą su $25. - - --- ----- —
Baigiantis posėdžiui, iš ae- įurįįe progą, aplankykite

Cleveland, Ohio, 42113. Kas

rpdromo atsirado mieli sve-'ją nors su kdrteie.
ciai is Lietuvos^ Tai yra,, j)rg. st. Rauba jau ran- 
Kauno miesto žemės ūkio c]asj namįe stiprėja. Labai 
akademijos docentas Anta- džiugu 
nas ir Vanda Oranasai. Jie 
sakė, kad atvyko į mūsų ša
lį pasisvečiuoti trims mė
nesiams.

Jo adresas: 1203 
East 79th St.

Nuo savęs linkiu abiem 
greito sustiprėjimo.

šie malonūs svečiai atvy- Dgi 55 R susirinki. 
ia i 'hinoffnc’ i Sinn Hi*nn_ -1
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Chicagos į San Fran- 
Užklausus, kaip pa
mušų šalis, atsakė, 

kad dar per mažai teko jos 
matyti. Tuo tarpu vaišingi 
šeimininkai V. ir U. Burdai 
apklojo stalą užkandžiais. 
Ačiū jiems.

Ksavera atsikreipė prie- 
gerbiamų svečių šį tą mums 
pasakyti apie Lietuvą. Kau
niškis svečias Oranasas mie
lai sutiko. Jis kalbėjo ne
mažai apie savo Žemės ūkio 
akademijos specialybę. Sve
čias sakė, kad šiandien Lie
tuvoje žemės ūkis visas me
chanizuotas, mokslas, gydy
mas prieinamas visiems. 
Statybos pramonė didėja bei 
plečiasi. Kaimo padėtis da
bai- gera. Technikos pažan
ga sparčiai plečiasi, kad 
įmonių darbininkai paten
kinti labai pagerėjusiomis 
darbo sąlygomis, poilsiui 
darbininkai atostogauja ge
riausiuose kurortuose ir tt. 
Beje, svečio grakšti žmona 
Vanda Oranasienė yra Po
litinio Instituto dėstytoja.

Malonūs svečiai pasižval
gė po San Francisco miestą 
ir jo apylinkę. Jie gėrėjosi 
miesto grožiu ir dalyvavo 
Moters Dienos pobūvyje, 
kuris įvyko kovo 14 d. De
ja, šių žodžių rašytojai ne
teko jame dalyvauti.

Malonu buvo su svečiais 
pasimatyti ir pasikalbėti 
nors trumpai. Iš San Fran
cisco jie išvyko j Los An
geles. Linkėtina mieliems 
svečiams sėkmes ir gero vė
jo po mūsų šalį gerai pasi
žvalgyti ir daug įspūdžių 
įsigyti.

Šiaip mūsų miestas šian
dien nelaisvas nuo nemažos 
bedarbės ir kitų problemų.

ko iš 
cisco, 
tinka

mas įvyko kovo 4 dieną. 
Narių atsilankė tik 10 su 
valdyba. Ir man teko daly- 
vati. Užsimokėjau duokles 
ir išgirdau linksmą naujie
ną. Nors maža grupelė bu
vo susirinkime,, bet nutarė 
surengti banketą dėl pager
bimo kuopos veikėjų bei 
darbininkų, kurie kuopai 
tarnauja per daug metų. 
Nutarta, kad būtų nariams 
prie stalo viskas veltui, o 
svečiai, kurie dalyvaus, kad 
pasimokė tų po $1.50. Valdy
ba ir komisija visus kviečia 
skaitlingai dalyvauti ir pra
leisti dieną draugiškai su 
visais.

Banketas įvyks balandžio 
18 diena, 1 vai., Italu salėje, 
15901 St. Clair Ave.

Šeimininkės ruošiasi prie 
didelio darbo, kad visi ban
keto dalyviai būtų pateikin- 

Visų lauksime balandžio 
dieną!

Moterų Klubo 
korespondentė

tl.
18

S..'

*

)

Miami, Fla.
Iš LLD 45 kuopos 

parengimo ir susirinkimo
Kovo ! 24 dieną turėjom 

pietus ir gerą tarimais su
sirinkimą. Draugė M. Va- 
lilionienė su savo pagalbi
ninkėmis surengė skanius 
pietus dėl visos publikos. 
Narių dalyvavo vidutiniš
kai. Galėjo dalyvauti biskį 
ir daugiau. Nuo pietų kuo
pai'liks ir pelno keli de- 
sėtkai dolerių.

Aš atiduodu didelį kre
ditą draugei M. Valilionie- 
ftei už1 jos grąžų veikimą 
dėl spaudos ir kitose orga
nizacijose. ;

Kuopos organizatorius V. 
Bovinas atidarė susirinki
mą ir liko jo pirmininku.

Nutarėm “Laisvės” su
važiavimą pasveikinti su 
100 dolerių, o “Vilnies” su
važiavimą su 150 dolerių.

Mes, miamiečiai, LLD kp. 
nariai, dirbam kiek galim 
dėl spaudos ir kitų svarbių 
dalykų. č. g\ ;

LLD kuopoje šie draugai 
dirba visus darbus: V. Bo
vinas, abudu Kanceriai, M. 
Vali lion ienė, na, ir kiti pri
sideda su darbu. Per ju

■ -------- ----------------------*-------- 1—-

darbštumų galim paaukoti 
dėl mūsų spaudos ir kitų 
svarbių reikalų.

Po susirinkimo šie drau
gai mums pakalbėjo šių 
dienų klausimais: J. Šar- 
kiūnas, Mildred, buvusi či- 
kagietė ir V. Bovinas.

Turim kelis ligonius. 
Emilia Lak gana sunkiai 
serga, iš lovos negali pa
sikelti. K. Aimantas turė
jo sunkią operaciją, dar 
tebėra ligoninėje, po biskį 
sveiksta. Ir draugė Vait 
randasi ligoninėje. Ji tuoj 
grįš į namus.

Visiems linkiu greitai su- 
sveikti ir vėl sykiu su mu
mis dalyvauti veikloje.

Ex-Lowellietis

FOR SALE

HORSE FARM
Riverhead, L. I., N. Y.

Prime area. Two farms in imme
diate vicinity of each other.
1) 42 acres including house, barns, 

beach rights.
2) 115 Rolling acres on L. I. Ex

pressway exit. •
Available individually oi’ jointly 

for immediate lease. Ideal for Horse 
farm, sod farm, unlimited potential. 
Owner will consider co-ventur.

Teddy M. Cohen
1165 Harbor Rd., Hewlett Harbor, 
N. Y. 212—YUkon 6-0886.

Littleton, Colorado
Kovo 13 dieną mirė He

len Verku tienė, sulaukusi 
73 metų amžiaus, Denvery-' 
j e Colorado General Hospi
tal. Liūdesyje liko jos gy
venimo draugas Anthony 
Veikutis, sūnus, marti ir 2 
anūkės.

Kadaise Veikučiai gyve
no New Yo-rko priemiestyje 
Woodhavene, South Wind
ham, Conn., ir trumpą lai
ką Milwaukee, Wis.

A. Veikutis yra ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas.

L. A. Veikutis

įvairios Žinios
Saigonas. —Pietų Vietna

me šiuo metu yra 312,900 
amerikiečių kareivių. Su ge
gužės 1 d. manoma suma
žinti iki 284,000.

Londonas. —- Kinijos va
das Mao čia įvardintas, kaip 
vienas tarp šimto geriausia 
apsirėdžiusių vyrų pasauly
je.

Manila, Filipinai. — Ka
lėjime kilusiose riaušėse 3 
kaliniai užmušti ir šeši su
žeisti. i

Honiara. — Solomonų sa
los, iš kurių antrojo pasauli
nio karo metu amerikiečiai 
išvarė japonus, dabar sie
kias! nepriklausomybės. Jo
se gyvena 152,000 žmonių.

Londonas. — Parlamento 
dauguma užgyrė valdžios 
siūlomą streiklaūžišką bilių, 
prieš kurį kovojo Darbo 
partijos parlamento atsto
vai ir unijos, j

Londonas. —Darbo unijos 
ir kitos organizacijos pike
tavo Amerikos konsulątą. 
Reikalavo paleisti iš kalėji
mo Angela Davis.

HELP WANTED-MALE-FEMALI HELP WANTED-HALE-FEMALE
MAINTENANCE MAN

Experienced only.
Live in..

Center City High Rise Apt.
LO 4-4750

(22 -28)

sewing
MACHINE OPERATORS v 

And zipper setters 
and Hand Finishers.

Apply 8-4 PM.
DRESSCRAFTERS

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

(22-28)

94

CHEMICAL OPERATORS
Experienced. Rotating shifts. 

Many Company benefits.
Apply in person

NORDA ESSENTIAL OIL 
& CHEMICAL CO.

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

Kvietimas į svarbią 
konferenciją

LDS 3-čiosios apskrities 
konferencija įvyks balan
džio 18 d. Labor Lyceum Sa
lėje, 15-17 Ann St., Harri
son, N. J. Pradžia 10 vai. 
ryto. Kuopos raginamos 
prisiųsti delegatus. Jeigu 
dėl kokios nors priežasties 
kuopa negalėtų išrinkti de
legatų, tai kas nors iš kuo
pos valdybos turėtų daly
vauti. Taipgi kviečiamos da
lyvauti konferencijoje dar 
prie apskrities nepriklau
sančios kuopos.
I Apskrities komitetas nu
tarė nemokamai duoti vi
siems delegatams pietus.

Po konferencijos bus ro
domi filmai iš Lietuvos. Fil
mus rodys Jonas Grybas. 
Filmų rodymas prasidės 
vai. po pietų.

Kviečiame lietuvius 
apylinkės dalyvauti.

3-osios apskrities 
finansų sekretorius 

; J. Stasiuk'aitis

5

iš

Hartford, Conn.
Kovo 27 dieną mirė “Lai

vės” skaitytojas Charles 
August, sulaukęs 77 me
tų amžiaus. Gyveno 731 
Oak St., East Hartforde. 
Pirmiau gyveno Manches
teryje. Buvo gimęs Lietu
voje. Šioje šalyje išgyve
nęs 55 metus. Per pasta
ruosius 11 metų jau buvo 
pensininkas.

Liūdesyje liko du sūnūs 
— George ir Howard, trys 
dukterys — Mrs. Gayland 
Abrahamson, Mrs. Charles 
Verignano ir Mrs. Howard 
Custer, pas kurią velionis 
ir gyveno; taipgi sesuo

WAITERS OR WAITRESSES
Full or part time.

Call for appointment. 
GREEN ACRES 

COUNTRY CLUB 
609-896-0259

(22-28)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced on HiglP Speed Safety 
Stitch Machine.

DRESSCRAFTERS
3915 Powelton Ave., 2nd fl. 

Phila., Pa.
(22-28)

BODY SHOP MANAGER

Competely experienced. 
Independent Shop.

Good pay and benefits.
Call after 5 PM, ask for Mr. Peroną.

201-381-5790
V (25-29)

COOK. Female — Hours 7 AM 
to 4 PM. Excellent opportunity 
available in our modern cafeteria 
Advancement based on your own 
ability. Good starting salary plus 
many generous benefits plus free 
meals. Apply to Manager or phone: 
288-4100. Ext. 260. SCHRAFFT’S 
CAFETERIA, 275 North St., Teter
boro, N. J. In Agfa-Gavaert Inc. 
Bldg. (25-27)

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
FOOD PROD. CORP, 
five Ave., Phila., Pa.
An Equal Opportunity Employer

(25-27)

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

8400 Execu-

SALESLADY. We will train. Hours 
from 2 to 9:30 PM.

No Sundays or holidays. Call for 
appointment.

MAJESTIC BAKERY
201-353-5970.

(26-31)

COUNTER GIRLS. We have a 
few selected (full and part time) 
openings for one of our find in- 
plant food services in the Raritan- 
Somerville area. We are offering 
excellent starting rate, very pleas
ant working conditions, paid vaca
tions and holidays, free insurance 
coverage, meals and uniforms sup
plied. Applications please call 201- 
524-2468 between 1:30 PM. —4:30 
PM. The Macke Co.

(26-28)

REPAIR ON KNITWEAR, for 
hand work on Kpit Garments. Call 
for appointment.

CRAZY HORSE
201-279-9200

(26-27)

BUSINESS OPPORTUNITY

Mrs. Anna Slopik, Easton, 
Pa., ir 4 anūkai. |

Washingtonas. — Pasta
raisiais metais Floridoje gy
vento jų skaičius nuo 65 me
tų amžiaus pakilo 78 proc. 
iki 986,000. Jie daugiausia 
suvažiavo iš rytinių ir šiau
rinių valstijų.

PRANEŠIMAI
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)

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. Po susirinki
mo turėsime vaišių.

I Valdyba

MOTEL

St.
Palaidotas Manchesteryje 

Bridget’s Cemetary.

Philadelphia, Pa.
LLD 1.0 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, ba
landžio 4 dieną, antrą vai. 
po pietų, Ukrainą salėje, 
715 N. 6th St. Aš manau, 
kad ši vieta nariams gerai 
žinoma, nes seniau ten tu
rėjome kelis parengumus ir 
filmą rodėme apie hitlerinių 
okupantų terorą Lietuvoje. 
Atvažiuoti į susirinkimą la
bai patogus busas 47 iš pie
tinės ir šiaurinės miesto da
lies. Salė randasi beveik 
prie Fairmount Ave. Porą 
blokų nuo Spring Garden 
Street.

Ęviečiami nariai ir vėl 
skaitlingai atsilankyti. Pa
sitarsime apie sekama pa
rengimą gegužės 2 d. ir 
kitką...

Valdyba

Seoul. — Pietų Korėjos 
valdžia paskelbė prezidenti
nius rinkimus balandžio 27 
d. Kandidatuoja dabartinis 
prezidentas Parkas,

(Marina Optional). 6 units, Din. 
room 
1/3

$48,000.
Marina,

Call

and deck service.
down, with 40 boat 

total, cost $58,000.
914-477-8027. Or write
Greenwood Lake. N .¥

(22-26)

Box 648

HOUSEKEEPER. Only with re
cent references need apply.

Top salary, sleep in. Other help 
kept.

MO 4-4727
) 24-26)

WEAVERS
Label or Jacquard Trim. Good 

location and pay. Clean, easy work. 
We speak Hungarian. 201-891-0047.

(26-28)

MECHANIC—Industrial. Metal 
automatic welders, install and 
breakdown. Salaried, full benefits. 
Send resume to P. O. Box 458, 
Woodbridge, N. J. 07095 or call 
201-634-6000, Mr. Bey.

(26-29)

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

(24-27)

Must have
Call 201-256-7751.

MASTER MECHANIC

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

p.

Send resume to:
RUSSELL-STANLEY

O. Box 458, Woodbridge, N. J.
Or call Stanley Bey 
201-634-6000 (24-27)

1—Program Director
9—Lifeguards
8—Playground Supervisor’s

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

201-679-5330. (25-26)

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)

SACRIFICE $80,000. Summer re
sort 8 fully furnished cottages, good 
condition. Large restaurant bar 
cocktail lounge and two frame hotel 
buildings need repairs. 50 acres 
including timberland in Heldcrberg 
Mts. 18 • miles SW of Albany. D hr. 
drive 1 
State Office Building Campus off- Į 
ices, 14 year round homes built in 
area this year. Good opportunity 
for suburban developer. Property 
appraised for $100,000 8 years ago, 
worth more now. Illness of owner 
forces sale. 518-482-9350.

(26-27)

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

246 No. 10th St., near Bloom- 
UniYfrsity 1(field Ave., Newark, N. J. (25-26)

. ... . - • -l

OWNER RETIRING. Modern res
taurant, bar, 3 banquet halls. Ex-, 
cel. location on 2% acres in N. J.; 
nr. Rt. 22, brick construction open 
5% days, ExceJ. terms avail. $450,- 
()()(). FRANK CHUPKO, Realtor, 
201-756-4794. Eves. 201-0889-5415.

(26-28)

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

203-2467
• (26-27)

FOR LEASE

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

(24-28)

High Voluhie Arco Station for 
lease. Troy, Colonie, Albany areas. 
Financial assistance provided. Paid 
training. Excellent location. For. 
further information call: Day 518- 
489-2585, or Eves. 518*371-4305.

,(26-30)

MECHANICS also MECHANICS 
HELPERS. For the Long Beach is
land, N. J., area. Good salaries, va
cations, hospitalization.

609-597-2501, (26-28)
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Povilas Alekna rašo:
Šis mano paskutinis siuntinys. LLD 45-os kuopos 

parengime atsišaukiau į narius, kad nors vieną sykį St. 
Petersburgas atsistotų pirmoje vietoje vajuje. Ir, kaip 
matote, mūsų gerieji nariai atsiliepė gražiai. (Povilas 
prisiuntė 28 naujas prenumenatas ir daugelį atnaujini
mų-—Adm.) Tariu visiems širdingai ačiū! Smagu dirb
ti, kai yra gerų draugų rėmėjų. Draugiškai, P. A., St. 
Petersburg, Fla.

Jonas Lazauskas pridavė^? naujas prenumeratas ir 
atnaujinimų. M. Svinkūnienės kreditui 2 naujas pr. ir 
atnaujinimų. New Jersey valstijos vajininkams kredi
tavo naują prenumeratą elizaįbethietis V. Paulauskas. 
George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų. S. Rainard, Brock
ton, Mass., kreditavo So. Bostonui naują prenumeratą 
ir atnaujinimų. J. Jaskevičius*, Worcester, Mass., pri
siuntė naują prenumeratą. A. Račkauskienė - A. Sa- 
metis prisiuntė atnaujinimų ir niaują prenumeratą. At
naujinimų gauta nuo L. Bekešuenės, Rochester, N. Y. 
(jai kreditavo naują prenumeratą A. Orlen), K. Kili- 
kevičius, Toronto, Canada, Jennie Stanienė, Baltimore, 
Md., prisiuntė atnaujinimų.

/ AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Draugai: Mes irgi norime prisidėti prie “L” fondo. 

Vasario 16 d. man suėjo 80 m. gyvenimo, o vasario 23 d. 
suėjo 50 m. vedybų ^sukaktis. Tai skiriu po dolerį nuo 
kiekvienerių metų, čia rasite $130. Linkiu “L” kolek
tyvui geriausios sėkmės, ir kad “L” galėtų ilgai lankyti

Anton Gitaitis, Middletown, Del. .......... $11.00 
M. Gavėnes, Pittsfield, Mass............ .  . . .. ...........10.00
S. Radusis, Millstone, N. J.................. ...... 10.00
Al ir Mary Dobinis, Cambria Hts., N. Y........ 10.00
A. J. Orlen, Webster, N. Y............ ................ 10.00
A. D. Veličkai, Albertson, N. Y. ............ 10.00
O. Visotskienė, Kensington, Conn. ;.......... 10.00
Draugai iš New Jersey .......  _.....................  10.00
A. Vaznienė, atminčiai mirusio vyro Jono,

’ Richmond Hill, N. Y.......... ....................... 10.00
Juozas Totorius, Rochester, N. Y. ................. 10.00
Nikodemas Bartkus, Benld, Ill.......... ................ 7.50
Richard ir Irene Janulis, Palmer, Mass...........7.00
Mary Zeikus, Silver Spring, Md. ................... 6.00
B. Kirstukas, Chicago, Ill. ............... ..... . ......... 6.00
J. Nedvaras, Chicago, Ill............ .  6.00
Ch. Morkūnas, Toronto, Canada ............... 5.00 
Sena pažįstama, Montclair, N. J...................... 5.00
Mary Janulevičienė, Mineola, N. Y................. 5.00
P. Naktinienė, Flushing, N. Y........................... 5.00
Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y. .. ................ 5.00
K. Meškėnas, Richmond Hill, N. Y. „............ . 5.00
J. Purtiek, Pittsburgh, Pa................ .............. 5.00
A. Jurgutaitis, Mississauga, Canada ......... 4.00 
Mikalina Jurevich, Brooklyn, N. Y. ......... 4.00 
A. Gudaitis, Glendale, N. Y...................   4.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass.   ........... 3.00
M. Žvirblienė, Brooklyn, N. Y............ .............. 3.00
E. Katinienė, Easton, Pa.......... • ................3.00
Helen Graibus, Carle Place, N. Y.  ............. 3.00
A. Trepkus, Colonial, N. J. ...............................  3.00
P. V. Augučiai, N. Haledon, N. J. .......... 3.00 
Rose Sholis, Girardville, Pa. ............................ 3.00
Draugas iš Maryland .................  2.00

Penktadienis, Balandžio (April) 2, 1971
;,7... i: ...   7.. -, ,-  ——

tuviu Darbininku Susivie
nijimą, kaip jis organizavo
si ir kiek naudos jis yra 
padaręs. Ragino visus pa
sidarbuoti, kad vajaus me
tu gauti daugiau naujų na
rių.

Po to sekė judžių rody
mas, kurį labai vykusiai at
liko Billing Bready. Pa
matėme spalvotus judžius 
iš Japonijos sostinės Toki- 
io ir apylinkės, iš Hong 
Kongo ir apylinkės, iš Viet
namo sostinės Saigono ir 
apylinkės, taipgi festivali
nius šokius Čekoslovakijos 
sostinėje Pragoję. B. Brea
dy labai nuosekliai ir deta
liai aiškino, todėl kiekvie
nam buvo suprantama ir 
naudinga pamatyti. Prieš 
ketvertą metų jis ten pra
leido po kiek laiko- ir ge
rai susipažino su mums la
bai mažai žinomais Tolimų
jų Rytų kraštais.

Visą kultūrinę programą 
atliko tik 13 kuopos nariai. 
Jiems širdingai dėkui.

Vaišės taipgi buvo gerai 
paruoštos. Buvo skanaus 
vyno, kelių patrovų užkan
džių ir pakankamai velyki-

Mieste pasidairius

mūsų namus.
Draugiškai, Juozas ir Helena Raulušaičiai, Worces

ter, Mass. (Nuo viso “L” kolektyvo prašome priimti 
mūsų linkėjimus ILGIAUSIŲ METŲ!—Adm.)

Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $78.
Aukojo:

S. A. Wolf, Seffner..................   $40.00
Vincas Žilaitis ----- ....................... 10.00
R. Samulionienė  ..................................... 8.00
A. Sereika ........ . . ..................•. . . ...............  5.00
M. Steinys .......................................................... 5.00
Adele Pakali, Clearwater .........   4.00
B. Putrimas, Redington Beach ------ •............ 2.00
Po $1: J. Davidonis, Walter I’. Kelly, J. White, A.

Ruseckas.

J. Bimba, Paterson, N. J., prisiuntė $51. Aukojo: 
P. Dennis, Clifton .............................................. $20.00
J. Bimba, Hawthorne ...................  11.00
K. Motiejūnas .......... .............................. 10.00
M. Swed ..............       5.00
C. Skarbalienė .............•....»...........................  5.00

, • • •
E. Repšienė, So. Boston, Mass., prisiuntė $50: Au

kojo:
LP Klubas .. . ..........................      $25.00
A. KandraŠka .........___............... 5.00
E. Repšienė 7 7......_______ ______ _ 5.00
Mr. ir Mrs. Barčiai ..................   5.00
V. Kvietkas ...___________ .... . . . .............. 5.00
A. Radzevičienė ...................•............   5.00

Gerb. Draugai: Siunčiu čekį sumoje $50. Tai bus 
auka nuo Detroito Lietuvių Moterų Pažangos Klubo. 
Draugiškai, Adelė Wardo, Detroit, Mich. 

• • •
M. Cherkauskas, Scranton ,Pa., prisiuntė $40. Au

kojo:
Geras draugas ............... .............. $20.00 
M. Gluoksnįenė ..................... •... . . . 5.00
O. Cherkauskas .............. .............. 5.00 
K. Genys .. . ................. •............. 4.00

• B. Tusky ................................................................. 3.00
Ą* Galinauskas ............................. 3.00

A. Račkauskienė, Haverhill, Mass., prisiuntė $35.
Aukojo:

M. D. Palubinskai (California) ............. $10.00 
A. W. Račkauskai ........................ 10.00 
R. Šileikienė \.......-..... . ....,/ 5.00 
A. Navickas .. •..................._________  5.00
A. J. Rodžiai ................... . ........... 5.00

George Shim ai t i s, Brockton, Mass., prisiuntė $52.
Aukojo:

Nuo surprise pares .. .................... $23.00 
Agnes Petrukaitienė, New London, Conn. ... 16.00 
K. Kalvelienė .......... . f................,.. 5.00 
A. Raila ................. • • • • • 4.00
Anna Chestnut ............................ 2.00 
Po $1: B. Navickienė ir M. Valantukevičienė. I

A. Shupetrienė ir S. Penkauskiene, Lawrence, Mass., 
prisiuntė $23. Aukojo:

X A. Shupetriai .........'.............«...... $5.00 
J. A. Rodžiai ........................ . ...................       5.00
J. P. Petruškevičiai ,.. •............... 5.00 
J. Sleivis ........... . 3.00
P. Milius ..................................... .....................  2.00
J. N. Rudžiai .............  . . ....  . . . .... ...............   2.00

į A. Butėnas (Nadnia) 1.00

Nuo kitų gauta sekamai:

Po $1: Wm. Sheinis, B’klyn, N. Y.; P. Kuliackas,
Gardner, Mass.; A. Navikauskas, W. Hempstead, N. Y.;
D. Manlkofsky, Crown Pt., N. Y.; Marcelė Jakštienė, 
Richmond Hill, N. Y.; J. K. Pens, Pittsburgh, Pa.;
E. Drobus, Stevensville, Mich.; Dvi Onos, Pittston, Pa.; 
Mary Truikis, Scranton, Pa.; Helen Lapash, Far Rock
away, N. Y ; A. Noreika, B’klyn, N. Y.; B. O. Kubiliai, 
Chicago, Ill.

• *
Anna Kazlauskas, Carle Place, N. Y., savo mirusio 

vyro Vinco atminčiai padovanojo “Laisvei” du Lietuvių 
Namo B-vės serus, $50.

Į fondą iki šio laiko įplaukė $12,998.50. Trūko $2,- 
001.50 iki $15,000. \ /• • •

Didelis lietuviškas ačiū mieliesiems vajininkams, 
kurie taip sunkiai dirbo laike vajaus. Ir, žinoma, dė
kingi esame ir tiems, kurie kiek išgalėdami prisidėjo 
prie fondo.

.v
Dabar reikia rūpintis mūsų jubiliejiniu suvažiavi

mu, ir kad daug suplauktų sveikinimų dėl specialaus 
Jubiliejinio “Laisvės” numerio, kuris išeis balandžio 23 
dieną.

Administracija

Gražiai pavykęs LDS 13 kuopos 
parengimas

Kovo 28 d. įvykusi LDS 
13.kuopos kultūrinė popie
tė labai gražiai pavyko. 
Nemažas skaičius lankyto
jų naudinga praleido kele
tą valandų Laisvėš salėje.

tais, o Ilsė Bimbienė įteikė 
jiems po dovanėlę. Bala- 
žėntis ir Baleišis nedaly
vavo.

Ona Yakstis jausmingai 
perskaitė vieną poemą ang-

nių margučių, kavos ir tor-
to. Vaišėmis rūpinosi Elena 
Jeskevičiūtė, Ona Yakstis 
ir Ilzė Bimbienė.

Publikoje matėsi Lietuvos 
žurnalistas Sinkevičius su 
žmona, taipgi Cibulskių 
šeima. Pavyzdingai pasiro
dė Briedžių šeima — abu 
tėveliai, sūnus su žmona ir 
du vaikučiai.

Rūta Bell su savo sūne
liu rūpinosi bilietų pardavi
nėjimu, kad kiekvienas bū
tų jais aprūpintas.

Reikia pasakyti, kad tie, 
kurie galėjo dalyvauti ir 
nedalyvavo, sau skriaudą 
padarė, nes tokių gražių 
kultūrinių sueigų retai te
pasitaiko.

J. G.

Aido Chorui
Labai svarbu, kad visi, 

vyrai ir moterys susirinktu
me i pamokas šį penktadie
nį, balandžio 2 d. “Laisvės” 
salėje. Pamokų pradžia 8-tą 
valandą vakaro.

Būkime visi ir visos. *
J. G.

Maskva.—Po ilgos ligos 68 
m. amžiaus mirė finansinis 
ekonomikas ekspertas Dia- 
čenko.

Sueigos pirmininkė Ele
na Jeske v i č i ū t ė pristatė 
publikai šešis LDS 13 kuo
pos narius, turinčius po 80 
ar daugiau metų amžiaus. 
Keturi jų dalyvavo — Ona 
Titanienė, Petras Bieliaus
kas, William Baltrušaitis ir 
Stephen Vetchkis. Publika 
juos pasveikino aplodismen-

lų kalba, kitą —: lietuvių. 
Žavėjančiai padainavo ke
letą dainelių Amelia Jeske
vičiūtė-Young. Jai akom
panavo Aldona Žilinskai
tė-Anderson. Pastaroji 
taipgi pianu paskambino so
lo.

Elena Jeskevičiūtė kiek 
plačiau pakalbėjo apie Lie-

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
darbininkai, atnaujinant 
kontraktus, reikalauja pa
kelti algas ir bendrai page
rinti darbo sąlygas.

Waco, Texas. — Dviejų 
^automobilių susidūrime? 6 
\ žmonės žuvo.
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JUBILIEJINIS BANKETAS
Minint laikraščio “Laisves” 60 metų Sukaktį

Šeštadienį, Balandžio 24, 1971
Lietuvių Piliečių Klubo salėje

69-61 ir 63 GRAND AVE., MASPETH, N. Y.

Iš lyto, 10 vai. įvyks Liet. Koop. Spaudos B-vės dalininkų suvažiavimas, 
po to seks banketas. Bankete tikimės turėti svečių 

iš arti ir toli.
Banketo pradžia 4-tą vai. — Bilietas $6 asmeniui.

Tai bus istorinis įvykis balandžio 24 dieną. Prašome šerininkus būti 
laiku, 10 vai. ryto Kvieskite ir savo draugus dalyvauti šiame pokylyje.

Mielai laukiame visų! Rengimo Komitetas
X L, 'X*'JT""k „ ....... ■ i . iii. ■ ip>'i,ii|||Įiį.>'įi
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Martino Lutherio Kingo 
užmušimo minėjimo progra
ma New Yorko mieste:

Balandžio 2 d. masinis mi
tingas popiet prie Miesto ro
tušes. Viešosios mokyklos 
bus uždarytos.

Bal. 3 d., 1:30 vai. popiet 
masinis susirinkimas Cen
tras Park Bandstand.

Bal. 4 d. memorialiniai 
mitingai bažnyčiose ir kito
se vietose (Kingas buvo už
muštas 1968 m. bal. 4 d.).

Balandžio 5 d., kaip 12:30 
m’asinis mitingas ant Wall 
St. ir Broad St., taipgi toks 
pat mitingas 10 vai. ryto 
Union Square Parke.

Rengia taikos organizaci
jos. Kviečia visus prisidėti 
prie kovos prieš karą, skur
dą ir rasizmą, c- <-

65,000 studentų reikalau
ja, kad nuo militarinės tar
nybos pasišalinusiems į ki
tas šalis būtų leista be baus
mės grįžti namo. Jeigu jie 
atsisako tarnauti milita- 
rinėje tarnyboje, tai grįžę 
galėtų atlikti įvairius civili
nius darbus.

•

Brooklyne iškilusiame 
gaisre begelbėdamas kitus 
žuvo gaisragesių kapitonas 
John T. Dunne. Manoma, 
kad namą padegė kas nors. 
Gaisragesių Sąjunga skiria 
$5,000 tiems, kurie padės 
surasti gaisro kaltininką.

New Yorko universiteto 
salėje įvyko masinis studen
tų susirinkimas prieš karą 
ir priespaudą. Suruošė 
Darbininku Išsilaisvinimo 
Lyga.

Rep.

Ligonį aplankius
Adomas Malkūnas, buvo 

labai rimtai susirgęs. Ligo
ninėje išbuvo apie 3 savai
tes. Daktarai suteikė gerą 
pagalbą. Dabar randasi na
mie, ir žmonos prižiūrimas. 
Jau stuboje pavaikštinėja. 
Bėdavoja, kad daktaras dar 
draudžia eiti laukan pasi
vaikščioti.

Malkūnas sakė: “Lais
vės” 60 jubiliejuje jau tik
rai galės dalyvauti.

Mano geriausi linkėjimai 
pilnai pilnai pasveikti.

J. Grybas

Detroitas. —1,528,400 šių 
metų automobilių dar ne
parduota, o 1970 metų auto
mobilių neparduota apie 
800,000.

Nauji Tar. Lietuvos 
Filmai

Pirmas —tai filmas iš 
klasiko Jono Mačiulilo-Mai- 
ronio gyvenimo. Per visą 
filmą banguoja žavėjanti 
muzika — “Lietuva bran
gi.”

Antras filmas — “Tary
bų Lietuva,” spalvotas, ne
paprastai gražus ir angliš
kai kalbantis.

Šis rodymas įvyks balan
džio 4 d., P r ano B r u č o 
White Horse Tavern salė
je, 86-1G Jamaica Avenue, 
Woodhaven e. Pradžia 3 v. 
po pietų. Įėjimas kaip au- 
ko—$1.

Filmus rodys J. Grybas.

Kelrodis: Iš New Yorko 
arba iš bile kurios Brooklyno 
dalies imkite traukinį BMT 
Jamaica Line, išlipkite Forest 
Parkway stotyje ir eikite pir
myn tik vieną trumpą kvarta
lą (bloką).

Parengimų Kalendorius <■*
Balandžio 18-tą dieną

v
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

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

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.

MIRĖ
Po ilgos ligos antradienio 

rytą, kovo 30 d., mirė senas 
Maspetho gyventojas Jokū
bas Mockevičius, sulaukęs 
senyvo amžiaus. Jis buvo 
viengungis. Prieš apie ke
turis mėnesius, jis buvo 
parblokštas automobiliaus' 
ir nuo to jau nebepakilo iš 
lovos.

Nors Jokūbas buvo dau
giau tautininkų krypties 
žmogus; bet jis mokėjo su
gyventi su visokių pažiūni 
žmonėmis. Vienas jo geras 
bruožas, tai tas, kad jis nie
kuomet neapleido šermenų 
maspethiečių. Visuomet at
vykdavo Į šermeninę ati
duoti paskutinį patarnavi
mą žinomam žmogui. Tikiu, 
maspethiečiai dabar atsily
gins Jokūbui.

Jokūbas pašarvotas Au
gust Kodis šermeninėje, 63- 
06 Flushing Ave., Maspeth, 
N. Y., nuo ketvirtadienio,ba
landžio 1 d. o bus palaido
tas šeštadienio rytą. Lai
dojimu rūpinasi Vytautas 
Beleckas. \

Ieva

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

Visi nariai kviečiami!
Sek r. A. Gilman

(25-26)

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, balandžio 
7, Laisvės salėje. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Bus pil
nas raportas iš sėkmingo 
kuopos parengimo. Kvie
čiame visus kp. narius da
lyvauti. Valdyba

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio 13 d. 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje 103i 
-02 Liberty Avė., Ozone Pk.

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

Turėsime užkandžių ir 
kavutės.

Valdyba

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 
del spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsit e 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

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




