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KRISLAI
Šie visi metai 
Nesuvaldomas Įtūžimas 
Prieš juos sukilimas 
“Kaip užbaigti karą ?“ 
Ap ie karo belaisvius

— A. Bimba —
šie Krislai rašomi dar prieš 

jubiliejini suvažiavimą. Su
važiavimas, žinoma, svarbus 
Įvykis. Prie jo buvo rimtai 
ruoštasi. Jo pasisekimu ne
tenka abejoti.

Bet su suvažiavimu neturė
tu baigtis “Laisvės“ šešiasde
šimtmečio minėjimas. Turė
kime mintyje visus šiuos me
tus. Visi šie metai yra mūsų 
laikraščiui jubiliejiniai metai. 
Galvokime apie tai prisiminti 
visuose būsimuosi uose paren
gimuose, ypač piknikuose. 
Puiki proga “Laisvės“ bičiu
liams pasidarbuoti.

Sunku ir besuprasti tuos 
mūsų “veiksnius“ ir “vaduo
tojus.“ Kaip niekados pir
miau savo spaudoje jie spjau
do ant. mūsų Lietuvos. Kad 
nors vienas “Draugo,“ “Dar
bininko,” “Naujienų,’ “Kelei
vio“ arba “Dirvos“ numeris 
išeitų, kuriame nebūtų 'Pik
čiausių p rasim a n y m ų apie 
jimtąjį kraštą ir jo žmones. 
Visi Lietuvos veikėjai jiems 
yra “parsidavėliai rusams.” 
Neatsidžiaugiama pasitaikiu
sia kokia nors Lietuvoje ne

gerove arba kokiu nors ne
tikslumu, nesusipratimu, klai
da bei apsileidimu. Vėliau
siu jų niekinimo objektu yra 
tapęs šaunusis Lietuvos jau
nimas.

Aukščiausiasis Teismas jau Streikas uždare kompanijos Darbo unijų vadai sveikina
užgyre mokinių pervežimą
į desegreguotas mokyklas
Washingtonas.— Aukš

čiausiasis Teismas vienbal
siai nutarė, kad autobusais 
mokinių pervežimai į dese
greguotas mokyklas yra le
galūs ir būtini, nes jie pri
sideda prie panaikinimo se
gregacijos mokyklose.

Teismas taipgi ragina baig
ti rasinę diskriminaciją mo
kyklose kuogreičiausiai, kad 
niekur nebeliktų segreguotų 
mokyklų visoje šalyje. Mo
kyklų tarybos ir teismai tu
ri žiūrėti, kad ateityje sta
tant naujas mokyklas būtų

prisilaikyta desegreguo t o s 
sistemos, kad. niekur nepa
sikartotų rasinis paskirsty
mas ar diskriminavimas.

W ashingtonas. —Kongres- 
manas McCloskey, grįžęs iš 
Laoso ir Pietų Vietnamo, 
sako, kad Jungtinių Valsti
jų lėktuvai Laose daug dau
giau žalos padarė, negu bu
vo skelbiama spaudoje.

Berkeley, Calif. — Aleu
tian salose jaustas smarkus 
žemės drebėjimas.

agentūras visose valstijose majoro Gibsono vaidmenį
Express Agency darbinin
kai paskelbė streiką ir pil
nai uždarė visas kompani
jos agentūras 50-tyje valsti
jų. Tai pirmas toks atsiti
kimas, kad darbininkai už
darytų agentu r a s visose 
vaši ti jose.

Brotherhood of Railway 
and Airline Clerks unija

kaltina kompaniją sulaužy-L yjjckvtoiii streike
mu unijos k o n t r a k t o su ’
kompanija. Deiybos tęsėsi' Newark, N. J.—AFL-CIOi Streikui bagius dar liko 
keletą mėnesių, bet kompa-ĮNew Jersey industrinių uni-,kai kurių nesusipratimų.

i jų tarybos sekretorius-iždi-i Kai kurie mokinių tėvai ne- 
ninkas John Proto ir kai ku- pasitenkinę mokytojais ir 
rie kiti vietiniai unijų va- reikalauja pamainų.

nija nesutiko su unijos rei
kalavimais.

Piketuojamos visos šios 
kompanijos agentūros viso-

Kaip su jų spaudos skai
tytojais, jų pasekėjais?

Netenka abejoti, kad dau
gelis jų beviltiškai užsinuo
diję melais ir šmeižtais apie 
Lietuvą, štai tik vienas pa
vyzdėlis. Aną dieną Jonas 
Grybas rodė puikius filmus iš 
Lietuvos. Ypač buvo gražus, 
jaudinantis filmas iš vieno 
kolūkio. Tarp kitko, jame 
parodoma labai gražių kar
vių banda. Jas pamatęs vie
nas “vaduotojų” šmeižtų au
ka sako: “Tai kas, jos ne 
Lietuvos, jos iš Rusijos suva
rytos Lietuvai pavergti.“

Argi minėtuose laikraščiuo
se ne sakoma, kad visi pa- 

^statyti f a b r i k a i f kad visos 
įsteigtos arba steigiamos 
mokslo Įstaigos Lietuvoje yra 
rusų darbas 'pavergti mūsų 
Lietuvą? Tai kodėl tie pa
tys rusai negalėtų tam pa
čiam tikslui panaudoti savo 
juodmarges! Privarė jų pil
ną Lietuvą, ir tiek! Taip, 
matyt, galvoja kai kurie “va
ri u oto j ų ” sk a ity to j a i.

Bet, iš kitos pusės, matyt, 
kad daugeliui jų skaitytojų 
jau atsibodo tie nenutraukia
mi šmeižtai. Jais jie nebeti
ki.

Kaip kitaip būtų galima iš- 
aišiknti tą, jog tiek daug Ame
rikos lietuvių ruošiasi šiemet 
aplankyti Lietuvą? Tai yra 
eilinių žmonių sukilimas prieš 
“vaduotojus” ir “veiksnius.“ 
Visus juos mes nuoširdžiausiai 
sveikiname!

Sudarė planus kovai prieš 
karą, rasizmą ir skurdą

Detroitas. —- S o u t h e r n dream”. Reikalauja paleisti 
Christian Leadership konfe- iš kalėjimų visus politinius 
rencijos vadovybė čia turė
jo dviejų dienų susirinkimą, 
kuriame aptarą planus ko
vai prieš karą Indokinijoje, 
rasizmą, skurdą, nedarbą, 
priespaudą ir tt.

Tos negrų organizacijos 
prezidentas dr. Abernathy 
pasiūlė programą, su kuria 
visi kiti sutiko. Svarbiau
sias klausimas—karo baigi
mas Indokinijoje. Negrų va- 
d a i reikalauja ištraukti 
amerikiečių jėgas iš Indoki- 
nijos iki rugpiūčio 28 d., ka
da sukaks 8 metai nuo Mar
tino Lutherio Kingo pasa
kytos kalbos “I have a

kalinius.

TSRS turi 241,720,124 
gyventojus

Maskva. — Gyventojų su
rašymas rodo, kad Tarybų 
Sąjungoje gyvena 241,720,- 
124 žmonės — 111,399, 377 
vyrai ir 130,320,754 moterys.

Miestuose gyvena 135,991, 
514 žmonių, kaimuose—105, 
728,620. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą Rusijoje 82 
proc. gyveno kaimuose.

Gimimų skaičius nuo 1959 
metų truputį sumažėjo, bet 
abelnas žmonių gyvenimo 
lygis pailgėjo iki 70 metų.

Gerai, kad Senatims Užsie
nio Reikalais Komitetas už
vedė? naujas diskusijas (a p-

TARYBŲ LIETUVOJE
AUKSO MEDALIAI 
“POLITECHNIKAI”

Lietuvos rankinio čempio
nate Kauno “Politechnikos” 
rankinininkės iškovojo res
publikos čempionių vardą. 
Sidabro ir bronzos medalius 
lems Vilniaus “Šviesos” ir 
Kauno “Atleto” septyniukių 
susitikimas.

RADIJO MĖGĖJŲ 
SĖKMĖ

Kauno Politechnikos 
stituto radijo klubo šaukia
muosius signalus girdi dau
gelio pasaulio valstybių 
trumpabangininkai. Klubo 
nariai dalyvauja beveik vi-

m-

sose radistų varžybose 
trumposiomis radijo bango
mis.

Kauniečių klubo kolekci
joje — penkių Tarybų Są
jungos komandinių trumpa- 
bangininkų pirmenybių nu
galėtojų medaliai ir net “Pa
saulio” taurė už p e r g a 1 ę 
1966 m. pirmenybėse. Per
nai kauniečiai buvo nenuga
limi Europos- radijo mėgėjų 
čempionate.

Neseniai instituto radijo 
klubą pasiekė džiugi žinia— 
klubo nariams Arvydui Ma
cui, Jonui Tųmaičiui, Jur
giui Ignotui ir Algiui Kregž
dei suteikti tarptautinių 
sporto meistrų vardai.

dai pasveikino miesto majo
rą Gibsoną už pasidarbavi
mą baigti 11 savaičių mo
kytojų streiką.

Gibsono siūlymas baigti po tam tikrą dozę žiurkių 
streiką susitarimu buvo už- nuodų. Toks įsakymas jos 
įgirtas švietimo tarybos ir daktaro, kad tie nuodai ne
mokytoji! unijos. Tai kre- leidžia kraujui sukrešėti 
ditas Gibsonui, kuris pavei- prie operuotų širdies vožtu- 
kė abi puses baigti streiką, vų.

Irchester, Anglija.— Mi’s, 
i Ethel Flear kasdien ima

Iš “Laisves” dalininkų

klausinėjimą) apie Vietnamo 
karą. Tik 'pasirinktoji tema 
yra keista, būtent: “Kaip už
baigti karą?“ Tarytum se
natorius Fulbright ir jo ko
legos dar ir šiandien nežino, 
kaip šį karą užbaigti, kuomet 
kiekvienas piemuo jau turėtų 
gerai žinoti.

Vietnamo karui užbaigti tė
ra vienas kelias: Visoms 
Amerikos militarinėms jėgoms 
reikia tuoj išsikraustyti iš In- 
dokinijos. Kol jos ten bus ir 
sės naikinimą ir mirti ant 
miestų ir k a i m ų , nebus jo
kios vilties tą skerdynę už
baigti.

Kiekvienoje savo kalboje 
prezidentas N i x o n a s mini 
amerikiečius karo belaisvius 
Š. Vietname. Jų esą keletas 
šimtų. Daugumoje — lakū
nai.

Bet kodėl niekur nieko ne
sigirdi apie vietnamiečius ka
ro belaisvius amerikečių ran
kose — mūsų valdžios ranko
se, mūsų vyriausio karo ko- 
mandieriaus Nixono rankose ? 
Ar jų neturime? Ar jų mū
sų jėgos neėmė? Ar tai reiš
kia, kad mūsų kareiviams 
buvo įsakyta belaisvių neim
ti, o visus vietnamiečius (žu
dyti — net ir tuos, kurie pa
siduoda mūšių lauke?

Tokie belaisviai turėtų bū
ti čia, pas mus, Amerikoje. 
Bet nieko apie juos nesigirdi...

Colombo, Ceilonas. — Čia 
atvyko tarybinių technikų 
būrys lavinti iš Tarybų Są
jungos gautus militarinius 
lėktuvus operuoti.

209 amerikiečiai žuvo 
nuo savų granatų

Washingtonas. — Senato 
demokratų vadas Mansfield 
paskelbė liūdėjimą dėl žu
vusių 209 amerikiečių karių 
nuo amerikiečių granatų, 
kuriuos sprogdamos juos su
draskė į šmotelius. '

Ant savo vadų supykę kai 
kurie kareiviai įmeta gra
natas į barakus daugiau
sia nakties laiku, kai karei
viai miega. Taip jie miego
dami ir žūsta.

Rezignavo Kambodijos 
premjeras Lon Nol

Phnom Penh. — Kambo- 
lijos premjeras gen. Lon Nol 
rezignavo dėl blogėjančios 
sveikatos nuo to laiko, kai 
gavo smūgį (stroke) vasa
rio 8 d.

Valstybės galva Heng 
prašo Lon Nol pasilikti ir 
toliau premjeru.

suvažiavimo
Jubiliejinis “Laisves” da- Koncerte ir bankete buvo 

lininkų suvažiavimas pavy- arti 200 žmonių. Tai skaito- 
ko geriau, negu tikėtasi, ma dideliu pasisekimu. 
Jie užpilde nemažą salę. Di 
rektorių, administracijos ir koncertą ir banketą parašys 
redakcijos raportai vienbal- “Laisvės’ korespondentai A. 
šiai priimti. Nusitarta šiuos Gilmanas ir H. Feiferiene. 

i visus metus skelbti jubilieji
niais “Laisvės” metais ir 
visus parengimus skaityti 
jubiliejiniais. Su sveikini
mais sukelta daugiau kaip 
4,000.

Plačiau apis suvažiavimą,

Seoul, Pietų Korėja. — 
Daugiau kaip 8,000 studen
tų demonstravo prieš val
džios palaikomą militarinę 
mankšta universitete.

Bulgarijos Kompartijos 
10-asis suvažiavimas
Sofija. — Bulgarijos Ko

munistų Partijos 10-asis 
kongresas prasidėjo balan
džio 20 d. Atvyko nemažai 
fraternalinių delegatų iš ki
tų šalių, tarp kurių yra ir 
Leonidas Brežnevas su sa
vo delegacija.

Bulgarija turi pusdevinto 
milijono gyventojų. Kom
partijos vadovybėje šalis 
padarė daug pažangos — 
pramonė aukštai iškilo, žmo- 
nią gyvenimas pasiekė 
aukštą lygį.

Maskva. — TSRS išvarė 
du belgus. Kaltina juos įve
žimu ir platinimu antitary
binės propagandos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtone milžiniškoje ®~ 

antikarinėje demonstracijo
je dalyvavo apie 500,000 
Tai buvo didžiausia antika
rinė demonstracija. Ji pra
ėjo ramiai. Ji parodė Ame
rikos liaudies troškimą da
bar baigti karą.

San Francisco taipgi bu
vo milžiniška demonstraci
ja, kurioje dalyvavo dau
giau kaip 300,000 kovotojų 
prieš karą.

Maskva. —TSRS Kompar
tijos 5,000 delegatų skai
čiaus moterys sudarė 25 
procentus.

Washingtonas. — Selecti
ve Service raštinė pripažįs
ta, kad vienas iš 20 šaukia
mųjų į militarinę tarnybą 
visai ignoruoja pašaukimą. 
Daugiau kaip 500 tokių nu
bausti kalėjimu.

Kūdikis nukryžiuotas
San Francisco, Calif. — 

Dvidešimties mėnesių ber
niukas rastas sumuštas ir 
ant kryžiaus pakabintas. 
Atrodo, bus suvaidintas 
Kristaus kryžiavimas.

Policija ^reštavo du 7 ir 
10 metų įtaikus, kurie paro
dė parke nukryžiuotą nuo
gą vaikutį Noah Alba.

Kinijoh Australijos 
sportininkai vyksta
Pekingas. —Kini j on atvy

ko Australijos stalo teniso 
žaidėjai persiimti su kinie
čiais tokiais pat sportinin
kais.

Prieš kiek laiko Kinijoje 
lankėsi Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Kolumbijos ir Ni
gerijos stalo teniso sporti
ninkai.

Manchester, N. H. — Sena
torius Muskie pareiškė: jei
gu jis būtų prezidentu, pa
reikalautų FBI direktoriaus 
Hooverio rezignacijos. Mus
kie būsiąs demokratų prezi
dentinis kandidatas.

Baigti nekonstitucinį 
karą iki gruodžio 31
Washingtonas. — Senato

riai Hatfield ir McGovern 
pareikalavo Kongreso baig
ti šį nekonstitucinį ir nemo
ralų karą nevėliau gruo
džio 31 d.

Tuo metu Senato galeri
jose buvo daugiau kaip šim
tas Vietnamo karo vetera
nų, kurie pareiškė pilną tam 
pritarimą.

Nedarbas didėja
Londonas. — Nedarbas 

Anglijoje jau pasiekė 3.4 
proc. visos darbo jėgos. 814, 
189 užregistruoti kaip be
darbiai. T a i didžiausias 
skaičius 31 metų laikotarpy- • “l fje.

Dėl nedarbo didėjimo Dar
bo partija ir unijos kaltina 
torių valdžią. Valdžia kal
tina unijas už išręikalavi- 
mą aukštesnių atlyginimų.

Washingtone sekmadienį 
prie Baltųjų Rūmų k vaike
liai laikė prieškarines pa
maldas.

Taip pat sekmadienį šim
tai demonstrantų protestui 
prieš karą sugulė ant di
džiojo New Jersey Turn- 
pyke vieškelio. Per 4 valan
das sulaikė trafiką. Apie 
150 suareštuota.

Po šių demonstracijų ko
vos prieš karą bus pagyvin
tos tiek Washingone, tiek 
kituose miestuose, iki Indo- 
kinijos karas bus baigtas.

JAV sportininkai grįžo 
x patenkinti iš Kinijos

San Francisco. — 15 ame
rikiečių stalo teniso žaidėjų 
grįžo iš Kinijos viskuo pa
tenkinti. Jie visai nesitikėjo, 
kad bus taip draugiškai pri
imti, vežioti po keletą mies
tų. Juos draugiškai sveiki n- 
no ir premjeras Čou En-lai.

Dabar amerikiečiai spor
tininkai pakvietė Kinijos 
stalo teniso žaidėjus atvykti 
į Jungtines Valstijas. Pa
kvietimas priimtas.

Maskva. — Balandžio 25 
d. erdvėlaivis “Sojuz 10” 
su trimis kosmonautais sėk
mingai sugrįžo į Žemę. Erd
vėje šis erdvėlaivis buvo su- 
sitikięs su kitu milžinišku 
erdvėlaiviu, tam tikra labo
ratorija, pavadinta “Sa
lint.’ Tai skaitoma dideliu 
moksliniu pasiekimu ir pasi
sekimu.

Erdvėlaivis “Sojuz 10” 
erdvėje išbuvo tiktai 48 va
landas.

Angela Davis vardas 
pagarsėjo

Chicago. —Žurnalas “Eb
ony” paskelbė šimtą įžy
miausių juodųjų amerikie
čiu vardu.

Tarp to šimto įžymiųjų 
yra ir Angela Davis, dabar 
esanti 
me.

Kalifornijos kalėji

mu

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos perdavė Izra
eliui dar 12 didžiųjų Phan
tom bombonešių lėktuvų. 
Pirmiau 8 tokie lėktuvai jau 
perduoti.
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Svarbus žingsnis pri© vienybes
EGIPTAS, Libija ir Syrija jau susitarė sudaryti vie

ną Arabiškų Respublikų Federaciją. Iš pradžios tai bū
sianti labai “palaida” trijų valstybių sąjunga. Vyriau
sias apsi vienijimo tikslas, atrodo, yra atsilaikyti prieš 
Izraelį. Žinoma, federacija šioms trims šalims taip pat 
padės bendrai spręsti ekonominius ir p&litinius klausi
mus.

Plačiai buvo kalbama apie Sudano įsitraukimą į to
kią federaciją, bet kol kas joje jo nesimato. Priežastis— 
Sudano viduje aštrūs “nesusipratimai” tarp arabų ir 
juodųjų žmonių. Kol tie ginčai nėra išspręsti ar paša
linti, Sudanas liekasi už federacijos ribų.

Kaip ten nebūtų, jau ir šių trijų šalių susitarimą 
nors ir labai palaidoje formoje apvienyti savo jėgas rei
kia laikyti dideliu, svarbiu žingsniu pirmyn. Federaci
jos ateitis priklausys nuo to, kaip ją sudarančioms ša
lims seksis išgyvendinti tarp jų skirtumus ir sėkmingai 
spręsti iškylančius klausimus ne tik santykiuose su Iz
raeliu, bet visais bendrais ekonominiais ir politiniais 
arabų pasaulyje klausimais. Jei joms seksis, federacija 
patrauks prie savęs ir kitas arabiškas šalis.

Šis Egipto, Libijos ir Syrijos susitarimas — didelis, 
svarbus, naujas įvykis arabų pasaulyje. Visas pasaulis 
domėsis sukurtos Arabiškų Respublikų Federacijos 
ateitimi.

vos atvykstančius žmones jie 
savo salėse mielai ir gražiai 
priima, suruošia susitikimus.

Džiaugiuosi, kad turėjau ga
limybę pažinti labai daug įžyr 
mių pažangiųjų JAV lietuvių 
veikėjų.

Dalis išeivių neatlaikę gy
venimo užsienyje sunkumų, 
ėmė tarnauti doleriui. Kiti — 
labiausiai užsigrūdinę — tapo 
pažangaus judėjimo veikėjais, 
kovotojais už šviesius visos 
žmonijos idealus. Pastarųjų 
tarpe — ir laisviečiai.

Paskutinį kartą buvau “Lais
vės” salėje, kai Aido choras, 
grįžęs iš viešnagės/Lietuvoje, 
surengė koncertą. Salė buvo 
pilnutėlė žmonių, koncerto pa
siklausyti susirinko žmonių ir 
iš spaustuvės, kur leidžiama 
laikraštis. Džiaug sminga, 
smagi lietuviška daina sukė
lė tiems .pažangaus spausdinto 
žodžio ir dainos mylėtojams 
didžiulę pagarbą.

Laisviečiai — tikri 
žodžio kalviai.

tiesos

Tai šitaip jiems atsimoka
NEI valdžios pranešimuose, nei politikierių kalbose, 

neigi komercinėje spaudoje mes beveik nieko negirdime 
apie likimą tų jaunų vyrų, kurie sugrįžta iš Vietnamo 
karo. O jų turime keletą šimtų tūkstančių.

Jau nekalbant apie baisų likimą tų, kurie sugrįžo 
sužeisti, be sveikatos, fiziniai ir moraliniai sužaloti, kaip 
su tais, kurie iš to pragaro sugrįžo dar sveiki? Ką čia 

• jie randa? Kaip čia juos traktuoja ta valdžia, kuri juos 
pasiuntė rizikuoti savo gyvybę? Kodėl savo kalbose nė 
žodžiu apie juos neprisimena prezidentas NixonaŠ?

O pasirodo, kad šio karo veteranų net 350,000 tūks
tančių vaikštinėja be darbo. Jie sugrįžę savo darbų ne
berado. Jų darbus paėmė kiti darbininkai. Jiems vie
ta—milijoninėje bedarbių armijoje!

Gerai, kurie turi tėvus, kurie juos pasitiko ir da
bar jais rūpinasi. Bet labai daug jų randasi despera
tiškoje padėtyje.

Tokia pat dalia laukia ir tų, kurie dar gyvi ir sveiki 
sugrįš. Jų laukia nedarbas ir skurdas.

Kas ką rašo ir sako 
lis žmonių sužino emigrantų 
gyvenimo naujienas. Kokios 
Jūs nuomone® apie “Laisvę” 
kaip žurnalistas?

“LAISVIEČIAI— 
TIKRI TIESOS 
ŽODŽIO KALVIAI”

“Gimtasis Kraštas (bal. 
8 d.) atspausdino savo ben
dradarbio Antano Burdos 
pasikalbėjimą su Amerikos 
lietuviams labai gerai pa
žįstamu per keletą metų 
gyvenusiu ir dirbusiu Jung
tinėse Valstijose dabarti
niu Vilniaus ‘Tiesos” vy
riaus i 11 redaktorių m i Al
bertu Laurinčiuku. Tai bu
vo ryšium su “Laisvės” ju
biliejumi. Čia eina Burdos 
klausimai ir Laurinčiuko 
atsakymai:

— Ne kiekvienas laikraš
tis gali pasigirti pusės am
žiaus istorija, o “Laisvei” — 
jau Šešiasdešimt. Ką jūs ga
lėtumėte pasakyti apie jos 
nueitą kelią?

—“Laisvės” kelias — tai 
pamokantis kelias, k u p i n a s 
didvyriškumo ir patriotizmo. 
“Laisvė” ir laisviečiai visą lai
ką tarnavo taikos bei pažan
gos reikalams, nuošird ž i ai 
skatino išeivius palaikyti glau
džius ryšius su tėvų žeme.

Kartu su visais “Laisvės” 
skaitytojais ir vienmin č i a i s 
džiaugiuosi šauniu jos jubilie
jumi. Mane visada žavėjo ir 
žavi pažangiųjų JAV lietuvių 
entuziazmas, jų neišsenkama 
meilė Lietuvai, kuri žengia 
socializmo keliu.

— “Laisvė” mielai skaito
ma ir Lietuvoje. Iš jos dauge-

Laisvė” — įdomus laik
raštis. Neatsitiktinai Lietuvos

Atsiminimai apie “Laisves” 
įkūrimą prieš 60 metą

šnibždėjo: “Na, tai tie du 
balsai buvo mūsų dviejų.”

Daug žydų buvo atvažia
vusių iš Lietuvos, ku rie 
kalbėdavosi su manim lie
tuviškai. Ir pamenu, kaip 
vienas žydas prašydavo ma
ne, kad jam duočiau “Lais
vę” pasiskaityti. Su žydų 
kilmės žmonėmis aš labai 
draugiškai sugyvenau.

Linkiu “Laisvei” gyvuoti 
dar antrus 60 metų.

Kai ateina “Laisvė,” tai 
mano žmona Elžbietėlė no
ri pirmiau už mane ją pa
siskaityti.

Galėčiau kai 
giau parašyti, 
no senatvė... 
va svaigsta ir
ja, tai gal užteks ir tiek, 
kas parašyta.

Labų dienų visam “Lais
vės” kolektyvui.

V. J. Stankus

tos 
jos 
ko- 
ži-

Pažangių JAV lietuvių 
laikraščio “Laisvė” 

redakcijai
Mes, Kauno miesto revol. 

kovos veteranų choro daly
viai (revoliucinio judėjimo 
Didžiojo Tėvynės karo bei 
partizaninio judėjimo daly
viai ir reemigrantai iš eilės 
Lotynų Amerikos kraštų), 
karštai sveikiname “Lais
vės” lakiraščio redakcijos 
darbuotojus ir aktyvą su 
Jūsų laikraščio 60-omis me
tinėmis.

Iš “Laisvės” laikraščio, 
kurį su dideliu .noru ir dė
mesiu skaitome, mes mato
me, kokį nelengvą, bet la
bai reikalingą darbą Jūs 
atliekate toli nuo tėviškės, 
lietuvių - emigrantų tarpe, 
kaip drąsiai ir ryžtingai 
pasisakote už visų tautų 
bendradarbiavimo ir taikos 
visame pasaulyje reikalą.

“Laisvės” laikraščio 60- 
mečio jubiliejus supuola su 
TSKP XXIV-uoju suvažia
vimu, kuriame dalyvavo ir

Tai buvo 1911 metais. 
Gyvenau Easton, Pa. Dir
bau audekliniame šilkų fab
rike, ir buvau LSS 42 kuo
pos protokų sekretorius ir 
LSS laikraščio “Kovos” ko
respondentas. Tų pačių me
tų vasario mėnesį Boston, 
Mass., užgimė 1 a i k r a š tis 
“Laisvė.” Nelaukdamas nei 
vienos dienos, užsiprenume
ravau “Laisvę” ir nuo 
pačios dienos patapau 
nuolatiniu skaitytoju, 
respondentu ir trumpų 
nių rašytoju.

1920 metais pradėjau prak
tikuoti fotografo amatą, bet 
tas darbas nebuvo pelnin
gas ir jis man nepatiko, tai 
1922 metais Philadelphijos 
barzdaskučių mokykloje iš
mokau plaukų kirpimo ir 
barzdų skutimo amato. Dar 
po poros ar trejeto metų 
Eastone atidariau nuosavą 
kirpyklą šešių’ kėdžių. Tais 
laikais Eastone lietuvių gy
veno apie tris tūkstančius, 
tai didelis skaičius lietuvių 
ateidavo į mano kirpyklą 
plaukų nusikirpti, o man 
tai buvo gera proga pla
tinti ir užrašinėti jiems 
“Laisvę.” Kai kurie žemai
čiai katalikai išsireikšdavo 
savo tarpe: Žinai, tamsta, 
tas barberys Stonkus yra 
cicilikas, bet geras žmogus.

Atliekamu laiku “Laisvę” 
platinau Eastone, Bethlehe- 
me ir keliems ūkininkams, 
ir ta proga buvau “Laisvės” 
vajininkas.

1930-aisiais metais “sklo- 
kos” laikais, ne savo noru, 
“LaisvęT sustabdžiau ir ją 
užrašiau savo broliui Juozui 
Stankui. Jam “Laisvė” pa
tiko, tai abudu skaitėme ir 
džiaugėmės.

Daugiau kaip po poros 
metų ‘ ‘ s k 1 • k a ” mirė, ir 
“Laisvę” užsirašiau pats 
sau, na, tai abudu su bro
liu prenumeravome “Lais
vę.” Aš iš naujo patapau 
“Laisvės” vajininku ir plo-

e
da įi
ma-
gal-

ką ir
bet ta 
dažnai 
akys ašaro-

GRENLANDIJA—PIGIOS 
ENERGIJOS ŠALTINIS
Šveicarijos specialistai pa

ruošė projektą, kuris nu
mato sukurti Grenlandijoje 
elektrinių sistemą, aprūpi
nančią labai pigia energija 
Ameriką ir Europą.

Projekto autoriai siūlo sa
los ledynuose sukurti di
džiules vandens saugyklas. 
Žiemą jos bus papildomos 
branduolinių reaktorių tir
pinamų ledų vandeniu, va
sarą — ledai, padengti juo
da medžiaga, tirps nuo ją 

įveikiančių saulės spindulių.
Saugyklos vanduo varys 

elektrinių sistemą.

Žiupsnelis duomenų apie 
Lietuvos Komunistų Partiją

Žurnale “Mokslas ir gy
venimas” (nr. 11, 1970) Ro
mas Šarmaitis savo straips
nyje “Priešakinis Lietuvos 
liaudies būrys” suteikia la
bai įdomių duomenų apie 
Lietuvos Komunistų Para- 
tiją. Iš jo sužinome, kiek 
kuriais laikotarpiais revo
liucinė partija turėjo narių 
ir koks buvo jų socialinis 
sąstatas. Neatsime name, 
kada pirmiau kur nors bū
tumėme matę tiek daug ir 
tokios daiktiškos informaci
jos.

Kaip žinia, Lietuvos Ko
munistų Partija buvo suor
ganizuota 1918 metais. Štai 
kaip jos "nrių skaičius sto
vėjo iki Antrojo pasaulinio 
karo:

1918 metais — 800
1919 m. — 5,000
1920 — 872 
1924 — 800 
1926 — 507 
1929 — 750
1932 — 800
1933 — 850
1934 — 1,210
1935 — 1,700
1936 — 1,942 
1940 — 2,000 
Šiuo laikotarpiu socialinis

narių sąstatas buvo daug
maž toks: 38 procentai dar-

for 
bininkų, 33 procentai vals
tiečių, 13.5 procento tar
nautojų, inteligentų, 3.5 
procento amatininkų ir 12 
proc. kitų.

Partijos narių skaičius 
po Antrojo karo buvo toks:

1945 metais — 3,536
'1953 m. 36,178

. 1959 _ 49J14
1966 — 93,967
1970 — 116,603
‘/Pagal užsiėmimą,” sako 

Šarmaitis, “dauguma komu
nistų yra darbininkai ir 
kolūkie č i a i. Materialinės 
gamybos šakose per pasta
ruosius penkerius metu s 
(1966-1970) dirbo nuo 67.8 
iki 71 proc. visų komunistų, 
iš jų pramonėje 31-34 proc., 
transporte ir ryšiuose — 7 
proc., prekyboje, paruošose, 
tiekimo įmonėse—3.3 proc., 
žemės ūkyje maždaug 26 
proc. visų respublikos ko- Į 
munistu.” -

Iš R. Šarmaičio straipsnio 
sužinome ir apie Lietuvos 
Komunistų Partijos narių 
tautinį sąstatą. Jis yra 
toks: 1970 metų pradžioje 
buvo 78,255 lietuviai, t. y. 
67.1 proc. 23,341 rusas — 
20 proc., 4,273 lenkai — 3.7 
proc., 2,664 žydai—2.3 proc.

spauda dažnai persispausdina 
straipsnius iš “Laisvės,” ci
tuoja ištraukas iš jos pusla
pių. Ir “Tiesa” dažnai ci
tuoja “Laisvę” skyrelyje “To
li nuo Tėvynės.” “Laisvė” 
savo ruoštu persispausdina 
straipsnius iš mūsų spaudos. 
Taigi “Laisvė” ir Lietuvos 
spauda gražiai kūrybiškai 
bendradarbiauja.

Darbo užsienyje metu man 
teko buvoti ne vien Jungtinė
se Amerikos Valstijose, bet ir 
Brazilijoje, Urugvajuje, Ka
nadoje bei kituose kraštuose. 
Visur pastebėdavau, kad “Lai
sve” ne vien JAV lietuviams 
skirtas laikraštis: jo su ma
lonumu laukia ir jį skaito 
daugelyje pasaulio kraštų gy
venantys tautiečiai.

Sumanūs, kūrybingi ir 
darbštūs laisviečiai savo laik
raščio jubiliejaus proga išlei
do albumą. Tai puiki dovana 
visiems “Laisvės” skaityto
jams. Be abejonės, albumas 
yra vertingas “Laisvės” leidi
nys.

— Gal galėtumėte pateikti 
vieną kitą įspūdį iš asmeniš
kų susitikimų su laisviečiais? 
. Niekada neužmiršiu su
sitikimų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose su amerikiečiais.

Amerikos kraštų atstovai.
Mus džiugina, kad Jūsų 

laikraštis labai plačiai in
formuoja savo skatytojus 
apie Tarybų Lietuvą, jos 
ekonominius, kultūr i n i u s, 
politinius ir kitus atsieki- 
mus, apie Lietuvos klestėji
mą. :

60-mečio proga mes nuo
širdžiai linkime “Laisvės” 
laikraščio bendradarbiams 
ir visiems skaitytojams dar 
geresnių laimėjimų bendro
je kovoje už visų tautų ben
dradarbiavimą ir už taikos 
visame pasaulyje idealus, 
triumfą.

Norime tikėti, kad šis mū
sų sveikinimo laiškas ras 
“laisviečių” pilną pritarimą 
ir teigiamą atsakymą. Apie 
mūsų choro gyvenimą atei
tyje aprašysime plačiau.

Kauno miesto 
revoliucinių kovų 
veteranų choro vardu 

A. Mackevičius 
VI. Bendoraitė 
A. Vorobjovas 

choro dalyviai
Kaunas, 1971.IV.10

(

St. Louis, Mo. — Tymste- 
rių unija ir studentai suda
rė prieškarinės veiklos pro
gramą. Jie pasiuntė į Wa- 
shingtono demonstraciją ba
landžio 24 d. du pilnus auto
busus kovotojų prieš karą.

Daugiausia įstrigo į atmintį 
susitikimai su pažangiečiais, 
leidžiančiais spaudą, taip pat 
ir su laisviečiais. Visus išLietu-

Mano kirpykla buvo tarp 
dviejų žydų sinagogų, tai 
pusėtinas skaičius žydų, net 
ir rabinai ateidavo plaukų 
nusikirpti ir barzdeles ap
karpyti, tarp kurių buvo 
daug progresyviško nusista
tymo. Pažinojau du žydus, 
kurie buvo Komunistų par
tijos nariai. Laike valdi
ninkų rinkimų aš priklau
siau Septintam wardui. Bal
suodamas ant baloto padė
jau kryžiuką už Komunistų 
partiją.. Ant rytojaus dien
raštis “Easton Express” 
paminėjo, kad Septintame 
warde buvo paduota du bal
sai už Komunistų partiją. 
Vienas iš tų žydų, įžengęs į
kirpyklą, man į ausį pa-tines santvarkos.

“ROBINZONŲ” SALA
Indijos vandenyne yra sa

votiška “Robinzonų” sala. 
Vienas anglų keliautojas- 
geodezininkas, pab u y o j ę s 
joje,, papasakojo nuostabią 
istoriją.

Sala, kurioje visiškai nėra 
augmenijos, atrodė, lyg iš
mirusi. Tik daugybė urvų, 
panašių į tuos, kuriuose rau
sia triušiai, leido galvoti, 
kad kažkas joje gyyvena. 
Apdairusis geodezi n i n k a s 
apsinakvojo valtyje netoli 
kranto. Naktį jį pažadino 
kažkoks cypimas ir kniau- 
kimas.i Paaiškėjo, kad tai 
vieninteliai salos gyvento
jai — katės išlindo iš urvų 
ir atoslūgio metu seklumoje 
pradėjo gaudyti žuvis. Apy
tikriai apskaičiuota, kad šio
je saloje dabar gyvena ne 
mažiau kaip 10,000 kačių. 
Tikriausiai jų protėviai kaž
kada pateko į salą po kokio 
nors laivo katastrofos.

Tbilisi. — Tarybų Gruzija 
minėjo 50 metų sukaktį nuo 
sukūrimo tarybinės socialis-

Cranford, N J.
P. ir L. Vaičionių jubiliejus 

ir kitos naujienos
1971 m. balandžio 4 d J 

Petras ir Lucy Vaičioniai 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo auksinį jubiliejų, kurį 
surengė jų sūnus su mar
čia, sukvies darni gimines, 
kaimynus ir draugus.

Parengimas buvo pusėti
nai skaitlingas. Dalyvavo 
apie 70 svečių. Kadangi 
marti yra svetimtautė, tai 
svečių buvo kelių tautų, 
todėl ir visa procedūra bu
vo amerikoniška. Vaišių bu
vo daug ir įvairių.

Kadangi Vaičioniai parda
vė savo ūkelį, kur seniau 
progresyvios draugijos lai
kydavo piknikus, tai dabar 
toje vietoje turi pasistatę 
puikų namą su visais pato
gumais, tai ir skiepas kaip 
salė, kuriame gali sutilpti 
apie 150‘žmonių.

Dabar apie jubiliatus.
Petras Vaičionis į šią ša

lį atvyko 1913 metais, į Eli
zabeth, N. J., ir beveik visą 
laiką čia išgyveno. Apsi
vedė su Lucy Konsleriūte 
1921 metais. Sugyveno sū
nų Richardą, kuris yra ve
dęs ir turi vieną dukterį su 
žmona Roberta.

Nuo pat atvykimo į šią ša
lį Petras Vaičionis tuojau

Nieko brangesnio už Tėvynę
Pasaulyje nėra
Žali miškai, dangaus mėlynė 
Ir svaja tyra.

Tėvyne, tu globoji mus
Tavo mes vaikai
Upelių juostos sidabrinės 
Ir melsvi ežerai.

Mėlyna jūra tau skalauja
Gintaro krantus
Į širdį meilę, dainą skambią 
Įlieja sau žmogus.

draugijų judėjimą ir pagal 
savo išgalę jose darbavosi.

Apsivedęs įtraukė ir savo 
žmoną Lucy į tas pačias 
draugijas. Ir abu dainuo-' 
davo chore, kuomet Eliza- 
bethe buvo choras. Ir drau
gė Lucy draugijų judėjime 
pasidarė stambi veikėja.

Petras Vaičionis iš amato 
buvo dailidė. Bet per pa
skutinius 37 metus dirbo 
Central R. R.

Atžymėjimui šio svarbaus 
50 metų jubiliejaus,, paau
kojo $25 pasveikinimui 
“Laisvei” jos 60 metų ju
biliejaus proga.

Šių žodžių rašytojas ati-

Pabaigoje pereito mėnesio 
įvyko LLD 54 kuojos susi
rinkimas paprastoje vietoje, 
pas draugę Novak. Po visų 
komitetų raportų sekė užsi
mokėjimas narinių duoklių. 
Vėliau finansų sekretorius 
raportavo, kad, apart 2 na
rių, visi kiti nariai už šiuos 
metus užsimokėjo. Pereitais 
metais mirė du nariai. Vie
no mirusio nario vieta tapo 
užpildyta. Bandysime už
pildyti ir kito. ' t

Svarbiausias kla u s i m ai 
buvo, kaip sveikinti “Lais
vės” 60 metų gyvavimo ju
biliejų. Iš kuopos iždo nu
tarta paaukoti $15. Ir na
riai nusitarė prisidėti pagal 
išgalę. Ir pasekmės buvo 
sekamos: Ig. ir A. Bečiai— 
$11; po $10: K. Račiūnai ir 
V. Paulauskas; po $5: Bar
kauskai, J. Gradaitis ir K. 
Čiurliai; po $2: W.Simanai, 
Mrs. Schad, L. Novak, W. 
M. Žukai, ir B. Makutėnas 
$1. P. ir L. Vaičioniai $5, ir 
pridėjus jų jubiliejaus svei
kinimą “Laisvei” $25, tai iš 
viso susidarė $100.

Kadangi LLD kuopos su
sirinkimas įvyko visai arti' 
Velykų, tai mūsų gerosios 
draugės L. Novak ir L. Vai- 
čionienė padarė tikrai ve
lykinius puikius pietus su 
visokiais pridėčkais, pagalį 
dinimais ir išsigėrimais. U'z 
tai nieko kito padaryti ne
galėjome, kaip tik ištarti 
joms nuoširdžiausią ačiū.

Ignas

Pusė arabą pasaulio
sudarė federaciją

Egiptas, Sirija ir Libija 
sudarė Arabų Respublikų 
Federaciją, apimančią apie 
45 milijonus gyventojų. Tai 
bus pusė arabų pasaulio.

Federacija nusitarė nesi- 
taikyti su Izraeliu, bet iš
laisvinti užkariautas arabų 
žemes. Izraelis jaučia, kad 
tai bus didesne vieninga 
arabų jėga.

Tėvynė miela, tu vaikams
Kaip motina gera
Iš atžalyno širdžių skamba 
Jaunatvės daina.

P. A. Stunženas

V,:. V d

duoda didelį kreditą Vaičio
nių vaikams už pagerbimą ja yra 20-oji valstija, užgy- 
tėvų. O jubiliatams linkiu rusi 18 metų balsavimo tei-/ 
geros sveikatos ir ilgo gyve- sę. D,ar reikia 18 valstijų f 
nimo. ___ lužgyrimo.

Sacramento. — Kaliforni-

D.ar reikia 18 valstijų 1
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MIAMI, FLA.
Graži dovana iš Lietuvos pos parengime — turėsime
Dėkojame Kultūrinių ry

šių su užsienio lietuviais ko-
pranešimų iš tų didžiųjų są-

sių su užsienio lietuviais ko- y t i . • '•Je
mitetui ir Vytautui Kazake-I \\ ■ 1 7. ls kjtas apieu [{Ochių.

J savus “nesusipr atimtis.” 
(“Laisvės”
Gabrėnas 
Gabrėnas 
nas Aido 
už nedalyvavimą vasario 17- 
tą parengimėlyje.” Tuo rei
kalu parašiau tik vieną sa
kinį, kad choras dėl “menkų 

! nesusipratmų progr a m oje 
nedalyvavo”—tai nėra jokia

vičiui, kurie neužmiršo ii 
mūsų kampelio saulėtoje 
Floridoje. Dėk# ir Ignui 
Urbonui, kuris pirmas priė
mė ir pranešė apie dovanas 
iš Lietuvos.

Kasgi ta dovana — tai 
“1971 metų kalendorius,” 
išleistas Vilniuje “Minties”' 
leidyklos. Tai nepanašus į 
mūsiška kalendorių, kuria-L .x.. XT , , 
me surašyti menesiu vardai tnt?ka- Nedalyvavimo prie- 

zastys yra grynai vietinis 
reikalas, kurias savo organi
zacijose ir asmeniškai na-! 
grinėjame. Juk Chicagosarl 
New Yorko skaitytojui ne
svarbu, kas Miamyje gauna 
pietus nemokamai, kas už
simoka po $2 ar kiek užmo
ka akompanistėms.

Vasario 17-tos renginys 
buvo organizuotas pagarbos 
ir labdarystės tikslais toms 
moterims (šeimininkė m s), 
kurios taip nuoširdžiai vei-

Nr. !
pradėjo dialogą, 
rašo: “V. Bovi- 
Chorą kritikuoja

Ligos ir mus atakuoja
Tik savaitė praėjo, kai mi

rė LSK narys Johns, drau
go J. Slieko brolis. Jau du 
sekmadieniai, kai LSK salė
je nematėme John ir Marie 

Jonas yra klubo 
iždininkas, o Marie — sve-

BOSTON, MASS.
Apie kai

Aną dieną Bos 
da paskelbė, kad

ką
šono spau-

pastangų rezultate buvo ne
palengvinti.. .

27 draugas priėmėja. Jie turėjo at

iesto ligo- 
ankrutavi- 
lajoras K.

ir dienų numeriai. Tarybinį 
kalendorių galima pavadinti 
kultūrinės informacijos en
ciklopedija — jis yra dido
ko formato virš 100 pusla
pių knyga. Jame gausu bio
grafinių straipsnių apie 
įžymius lietuvių tautos poli
tikos, revoliucijos, kultūros 
ir meno įžymiuosius veikė
jus emigracijoje ir Lietuvo
je — mirusius ir gyvus. 
Pats pirmutinis Jono Tesec- 
ko straipsnis pasakoja apie 
generolo Vinco Vitkausko j kia organizacijose. LLD 75 
vaidmenį dar buržuazinėje,(kuopos susirinkimo tarimu 
o vėliau tarybinėje Lietuvo-;patvarkyta buvo — visoms! 
je. |moterims ir choristėms)

Kalendoriuje pažymėti žy-banketo pietūs veltui, o vi- 
mesnieji emigracijos lietu- siems vyrams — banketo bi- 
vių veiksmai už socialistinę dietas $2. Renginio progra- 
santvarką Lietuvoje. Sta-'nią — ne koncertas, tad ir 
tistikos daviniais nušviesti choras oficialiai pebuvo 
tarybinės Lietuvos laimėj i- kviečiamas. Tačiau viešas 
mai. Straipsniai sveikatos buvo kvietimas, kas su dai- 
klausimais, yra pluokštas na ar kalba gali prisidėti/ 
geros poezijos ir net šeimi-jLėšų dėl banketo muzikines: 
ninkėms maisto gaminimui programos LLD kuopa ne-! 
receptų. Leidinį puošia Lie-į skyrė. Tad renginio komi-! 
tuvos gamtovaizdžiai ir fo-lsija ir laikėsi to tarimo, šio' 
tografinės nuotraukos. renginio planavimo posėdy-į

Mums gerai pasitarnauja! je dalyvavo ir choro pirmi-i 
išspausdinta kultūros ir me-Tiekas Gabrėnas. Jis pri-,: 
no kūrėjų, gimimų ir miri- žadėjo, kad choras dalyvaus 

be jokių išlaidų iš LLD kuo
pos rengimo.

Dabar apie choro nedaly- 
ka 75 metai, kai gimė rašy-. vavima Gabrėnas duoda to-. . • • T-”* 1 7”^ '

kį monologą: “Priežastis — 
choro įžeidimas,” o i 
darę “keletas užsispyrėlių 
iš LLD,” nes jie “pareika
lavo, kad choras ne tik 
akompanistei užsimo ketų, 
bet ir už užkandžius po $2.” 
Todėl choras “nutarė neda
lyvauti parengimėlyje vasa
rio 17-tą.”

Visi šie išpuoliai draugo 
Gabrėno neteisingi ir nelo
giški. Juk tuos “pareikala- 

! vimus” statė ne iš LLD “už- 
I sispyrėliai,” bet choristai. 
Juk vasario 6-tos choro ta- 

! rimas buvo ne toks, kaip jį 
draugas Gabrėnas interpre
tuoja—“neaalyvauti.” Cho
ro tarimas buvo su “reika
lavimais”—jei rengėjai už
simokės už chorvedės dar
bą ir duos choro vyrams 
pietus nemokamai, tai cho
ras dalyvaus programoje. 
Šios sąlygos priimtinos ar 
ne — yra kitas reikalas. Ta
čiau rengimo komisija ne
galėjo laužyti LLD kuopos 
tarimą ir negalėjo jas pri
imti.

Taigi čia, drauge Gabrė-

mų chronologinė lentelė. Pa
vyzdžiui, t o k i e sužymėji- 
mai, kad šiais metais sukan-

gali prisidėti

ninkas Gabrėnas. Jis pri

sigulti lovon su “šalčiais.” 
Ir vėl staiga sužinome, kad 
LSK raštininkė Margareta 
Valilionienė pateko į ligo
ninę. kad jai reikės opera
cijos. K. Aimontas, LSK di
rektorių narys, jau kelinta 
savaitė, kaip gana sunkiai 
serga. O vėliausias, sekma
dienį salėje nematytas — J. 
Krupas irgi atsidūrė į ligo- 

Įninę.
Praėjusiame LSK susirin

kime (balandžio 14) jautė
mės, kaip po kokios didelės 
audros išblaškyti — keturi 
svarbūs valdybos funkcio
nieriai negalėjo dalyvauti. 
Susirinkimas visgi vyko, vi
si dalyviai reiškiame ir lin
kime visiems susirgusiems 
geriausios sveikatos.

V. Bovinas
LLD 75 kp. pirm.

Montello, Mass.
Balandžio 15 dieną telefo

nu pranešė Agnes Stigytė, 
kad balandžio 11 dieną mi
rė jos motina Julė Stigienė. 
Mirė Nursing Home. Pa
laidota balandžio 13 dieną 
Melrose kapinėse. Laido
tuvės buvo privatiškos.

Velionė ilgai sirgo. Ji 
buvo sena Montello gyven
toja ir žymi veikėja pažan
giajame judėjime, taip pat 
ilgametė. “Laisvės” skaity
toja ir ko r e s p o n d entė. 27% 
Draugė Julė Stigienė (Ba- 
čiulytė) su kitomis drau
gėmis 1912 metais suorga
nizavo Biručių Pašalpinę 
Draugystę (jau likviduota) 
ir keletą metų buvo jos pir
mininke. Taipgi su kitomis 

tai pa-i draugėmis ji įkūrė Moterų 
• Anivinfna Iriii’ic iv

nine) eina prie b 
mo, nes miesto r
H. White neskiria užtekti
nai pinigų ligonę išgel- 

finansinė 
pagalba ligoninei būtinai 
reikalinga, nes dįug biednų 
žmonių sirgdami neturi pi
nigų ligoninei pasimokėti. 
O daktarų ir slaugiu algos 
didelės, ir kiti iškaščiai dar 
didesni, nes, sakoma, ligo
ninėse nėra geros tvarkos. 
Daromi tyrinėjimai. Mano
ma vadovybę perorganizuo
ti. Reikalaujama, kad nuo 
ligoninės biudžeto šiems 
metams nuimti $3,500,000 
būtų grąžinami.

beti. Valdžios

Philadelphia, Pa.
Streikas, ligos

Pastaruoju laiku LLD 10 
kuopą užgriuvo nesėkmė. 
Artinantis ruošiamam pa
rengimui gegužės 2 dieną, 
susirgo parengimams mais-

Detroit, Mich.
Mire

Kovo 24 d. mirė visiems 
gerai žinoma Monica Jaru- 
šinskienė-Mačis. Paliko di- 
d e 1 i a m e nuliūdime vyrą, 
dukrą Emily ir sūnų Zeno
ną Jarušmską, sesutę Ma-to gamintojos. Tureikienė 
ry Bacevičienę ir jų šeimas gavo plaučių uždegimą, o 
ir daug kitų giminių ir Paliępienė gripą. Vėliausiai, 
draugų. Buvo pašarvota drg. R. Merkis, 
pas Charles Stepanauską ir mams !
palaidota Woodlawn kapi-jjas, irgi sunegalavo slogo- __ “ _ 1 • F1~A V • • • i • •

parengi-
reikmenų išvežioto-

vienu 
apie

*tojas Balys Sruoga;' 95 me-' 
tai, kai gimė poetas P. Vai-' 
čaitis; 75 metai, kai gimė 
revolicinis poetas J. Janonis 
ir t. t. Lentelėje sužymėti 
rašytojai, publicistai, muzi-' 
kai, aktoriai ir dailininkai. ■ -I
Šis tikrai lietuviškas kalen
dorius yra gausus informa
torius kiekvienam skaityto
jui.
Minėsime Gegužes Pirmąją

Sekanti LLD 75 kuopos 
kultūrinė sueiga įvyks ba
landžio 28 dieną, Lietuvių 
Socialio Klubo salėje, 12:30 
valandą. Programa— pie
tūs, trumpas mitingas, Ge
gužės Pirmosios proga kal
bos, meninė programa, mu
zika, daina.

Pirmoji Gegužės buvo ir 
yra susijusi su darbo kla
sės kova už gausesnį gyve-

• Snimą ir taiką pasaulyje, o
ypač dabar, kai vyksta kova 

/už baigimą žmogžudiško 
! karo Vietname. Galime mi

nėti, kad iš Miamio skait
linga grupuotė ruošiasi žy
giui su taikos misija į Va
šingtoną. Ten, balandžio 24, 
miamiečiai dalyvaus taikosinai, tas nieko dėtas išpuolis 
demonstracijoje. Miam y j e 
Taikos Centras, įvairios or
ganizacijos, kai kurie visuo
menininkai veikliai propa
guoja ir finansuoja taikos 
eiseną į Vašingtoną.

Tuo metu vyks ir “Lais
vės” jubiliejinis suvažiavi
mas New Yorke. O “Lais
vė” betarpiškai kovojo ir 
kovoja už taiką. Tad ir ju
biliejinis suvažiavimas tars 
savo žodį, kad karas būtų 
baigiamas Vietname, kad 
visos svetimų šalių milita-

♦ idnės jėgos būtų ištrauktos 
iš visos Indokinijos.

Balandžio 28 — LLD kuo-

Kalbant apie pinigus 
miestaviems reikalams, ten
ka pasiteirauti, iš kur jie 
ateina. Ar nors kiek teisy
bės yra taksavimo sistemo
je? %

Balandžio tryliktos laido
je “Record American” ra
šo, k a J Roxburio ir Dor- 
chesterio gyventojai, pagal 
Harvard Legal Aid Bureau 
apskaičiavimą, taksų mokė
jime už nekilnojamąjį tur
tą diskriminuojami. Kalba
ma lyga eina į teismą (Suf
folk' Superior Court) su 
skundu prieš neteisingus 
a sos men t u s, n u o s a v y b ių 
įkainav imą, nurodydama, 
kad Roxbury ir North Dor- 
chestery t a k s u s mokant, 
nuo namų vertės atsieina 
77%, o Hyde Parke tik

Atsieina taip: Rox
bury namą pirksi už $10,- 
000, kuomet tokiam pat na
mui Hyde Parke mokėsi 
$25,000 ar daugiau. O tak
sų mokėjimui apkainavi- 
mas Hyde Parke nedaug 
didesnis, v

Apšvietos Klubą, kuris ir 
šiandien tebegyvuoja. Ve< 
lionė priklausė prie Lino-, 
sybės Choro, Teatrališko 
Ratelio, dalyvaudavo vaidi
nimuose, darbuodavosi pa-, 
rengimuose, piknik u o s e . 
Paskutiniais keleliais me
tais jos gyvenimas buvo 
sunkus. Nursing Home ją 
daugiausia ] 
duktė Agnes, 
dien, rečiau kiti 
mes artimieji.

Liūdesyje liko 
ir dvi dukterys, 
montellietis, buvęs veikėjas 
Antanas Bačiulis Lietuvoje. 
Lietuvoje paėjo iš Pupkai- 
mių kaimo, Veliuonos apy
linkės.

lankydavo jos 
, beveik kas- 

vaikai ir

du sūnus 
ir brolis,

apie “užsispyrėlius” ir cho
ristų “žaizdas druska pa
trintas” — yra ne choro, bet 
visos LLD kuopos ir jos ta
rimų pažeidimas. Taip, 
LLD 75 kuopa remia ir puo
selėja meninę kultūrą. LLD 
kuopa keletą kartų finan
siniai parėmė vietinį chorą, 
pritaria jo renginiams, kuo
pa ir jos nariai gausiai pri
sidėjo prie choro mokytojos 
pasiuntimo Lietuvon daly
vauti Dainų Festivalyje. Ge
rinti vietinę mūs veiklą — 
reikia ne tik organizacinės, 
bet ir asmeninės harmoni
jos.

Balandžio 12 dieną mirė 
Stanley Chuzas, 82 metų, 
per 18 mėnesių gyvenęs pas 
dukterį Gloria Green, Le
vittown, Pa. Ten ir mirė. 
Montello j e buvo išgyvenęs 
60 metų. Kadaise turėjo 
farmą. Kuomet buvo gyva 
jo žmona Valerija, skaitė 
“Laisvę.” Vėliau dirbo če- 
verykų dirbtuvėje, priklau
sė prie Šv. Roko Pašalpinės 
Draugystės. Paliko liūde
syje dukterį, keletą anūkų 
ir tris brolius. Buvo gimęs 
Lietuvoje.

Balandžio 14 dieną mirė 
Antonetė Prūsaitis, 61 me
tų amžiaus. Dirbo V. A. 
Hospitalyje sekretore. Pa
liko liūdesyje savo vyrą, 3 
sūnus ir 3 anūkus. , Palai
dota Melrose kapinėse.

George S hi ma it is

Kada kalbi su žmonėmis, 
kartais ir su pažangiečiais, 
apie kunigus, vyskupus ir 
kitus bažnytinius pareigū
nus ir sakai, kad tas viskąs 
nereikalinga, ž m o n ė m s iš 
to naudos nėra, gauni ateis
to vardą. O ateistai šiais 
laikais labai nepopuliarūs, 
ypatingai taip yra turtin
goj Amerikoj, kur dvasiš
kiai daro gerą pelną dievą* 
parduodami.

Anais metais su 
jaunuoliu įsikalbėjus
religiją, jis sakė esąs agnos
tikas. Lyg nesuprasdamas 
užklausiau jį, kas tai per ti
kėjimas? Jis atsakė: “Neti
kiu, kad yra dievas, bet ne
sakau, kad jo nėra, nes ne
galiu įrodyti.”

Toks žmogus vadinasi ag
nostiku, kurųs atsisako gin
čytis apie dievo buvimą ar
ba apie jo nebuvimą. Tas 
pats amerikietis sakė: “Da- 
leiskime, aš sakysiu, kad 
dievas sutvėrė pasaulį, o tu 
sakysi, kad žemė atskilo 
nuo saulės ar kitu būdu at
sirado, ir mes taip besigin
čydami prie išvados nepri
eisime.” Reiškia, faktiškų 
įrodymų apie visatos atsi
radimą nėra.

Tokia išgalvota per tūks
tančius metų skelbta religi
nė teorija, ar kaip ją pava
dinsime, buvo ir tebėra bai
si nelaimė žmonijai. Taipgi, 
man rodos, nereikėtų eikvo
ti laiką ir energiją įrody
mui, ar yra ar nėra, ko pa
saulyje niekas nemato, o iš 
po mirties tik vienas Kris
tus, neva buvo sugrįžęs.

Ne vien miestuose nuo
savybių aptaksavime vyks
ta nelygybė, vyksta ir vals
tijos taksuose tokia pat ne
gerovė. Rūkoriai keikia 
Massachusetts valstiją už 
4% ant cigare tų pakelio 
taksų uždėjimą. Automobi
lių savininkai irgi nemyli 
nors ir tik vienu centu ant 
galiono taksų padauginimo.

180,000 bedarbių mūsų 
valstijoje, kuriems reikia 
duoti pragyvenimą. O 
kiek visokių dykaduonių, 
kurie gyvena iš taksais su
rinktų pinigų. Be verstinų 
rinkliavų, turime dar labai 
d a u g savanoriškų, neva 
dievo garbei duoklių. No
rint dalį tų duoklių matyti, 
reikia nueiti, į bet kurią 
katalikų bažnyčią Velykų 
sekmadienį. Kiek ten vokų 
su žaliaspalviais sukrauna
ma! Tame pačiame biednio- 
kais apgyventame Roxbury 
aną dieną arehivy s kūpąs
H. S. Medeiro su 100 kuni
gų, daugybe davatkų, mies
to pareigūnų — viso virš
I, 800 asmenų dalyvavo 
Mission Church, per šimtą 
metų žmones mulkinusios 
bažnyčios, 100-ųjų metinių 
apvaikščio j i m o ceremoni
jose, kurios tęsėsi kelias 
dienas.

Archivyskupas, neseniai 
gavęs Bostone “darbą,” ge
rinosi ir prie biednųjų, bet 
tuo pačiu metu išstoja prieš 
geresnių liaudžiai įstatymų 
išleidimą. Jis išėjo prieš 
pravedimą Massachus e t ts 
valstijoj laisvesnių abortams 
įstatymų, kurie jo ir kitų

1969
3,173 
nusi-

Detroit, Mich.
Saužudysčių duomenys 

Detroito apylinkėje
D r. Bruce L. Danto, sau- 

žudysčių tyrinėtojas, patei
kė duomenis iš Wayne 
County 32 ligoninių, 
metais buvę gydomi 
žmonės, kurie norėjo 
žudyti.

Moterų žudosi pustrečio 
karto daugiau negu vyrų. 
Saužudystes papildo dau
giausia tarp 20 ir 29 metų 
amžiaus žmonės.' Daugiau
sia bandą, nusižudyti ženo- 
Čiai. 70 procentų saužu- 
džių pasirenka chemikalus. 
Šautuvu; esant laimingiau
sia saužudystė.

Kapitalistinė sistema daž
nai sukuria saužudystėms 
priežastis. Suprantama, es
ti ir kitokių priežasčių.
Demonstracija prieš karą

Šeštadienį, balandžio 3-ą 
d., Woodward Ave. nuo di
džiojo knygyno į Kennedy 
Square maršavo virš 1,000 
žmonių. Demons t r a c i j o s 
tikslas — pasipriešinti tęsi
mui karo Laose ir Vietname 
ir prisiminti Dr. Luther 
King, kurį kukluksklanie- 
čiai nužudė 1968 m. balan
džio 4d.

Demonstrantai nešė iška
bas su įrašais: “Bring the 
brothers home now,” “End 
the racist draft,” “Free An
gela Davis,” “Free all poli
tical prisoners” ir 1.1.

Kalbėjo sekami veikėjai: 
Rev. Archie Rich, Eddie 
Conyers, Paula Smith ir 
Brown Berrets.

Nors buvo šaltoka ir vė
juota diena, bet prisirinko 
daug pašalinių žmonių iš
girsti demonstrantų kalbas.

Reporteris.

nėse.
Kovo 25 d. mirė Detroito 

Lietuvių klubo durų pri
žiūrėtojas ir maršalka Ed
ward Martin. Buvo pašar
votas Yolanda Bauža Fune
ral Home, ant 25th gatvės, 
ir palaidotas Woodlawn ka
pinėse. Jį laidojo jo šei
mininkė Teresė Tolušas.

Abiems įnirusiems atsi
sveikinimo kalbą pasakė 
Anna Dočkus.

Pagerbimas motinų
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiemet, Detroito Lie
tuvių klubas rengia banke
tą Motinų dienoje jų pa
gerbimui. Pietūs įvyks 2 
dienį, gegužės 9 dieną, š. 
m. Pietūs kainuos $2.50 as
meniui. Tikimės, jog visos 
motinos ir jų šeimos daly
vaus.

Detroito Aido choro 
“reunion”

Prieš daug metų gerai 
gyvavo Detroite Aido cho
ras. Tai buvo didelis ir 
garsus choras. Jį mokino 
geri mokytojai, ir jame pri
klausė daug jaunuolių ir 
gerų dainininkų. Bet, 
kaip kitos organizacijos, 
taip ir Aido choras mirė, 
tik nenumirė ir dar smar
kiai gyvuoja jo nariai.

Mūsų Detroite muzikė 
Stella Smith pasiūlė LDS 
Sorority s urna ny m ą su
rengti Aido choro atgaivi
nimą. Šis didelis parengi
mas įvyks Detroito Lietu
vių klube (kuriame visi 
jaunieji dabar yra nariais), 
4114 W. Vernor Highway, 
šeštadienį, gegužės 1 dieną.

Vakarienė bus 7:30 vai. 
vakaro ir kainuos $3 asme
niui. Po vakarienės bus 
graži programa, susipažini
mas ir atsipažinimas, o 9 
vai. vakaro bus šokiai prie 
geros Vinco Raksčio orkes
tro muzikos.

Kurie nenorės vakarienės 
valgyti, o tik norės ateiti į 
klubą ir pasimatyti su bu- 
v u s i a i s aidiečiais, tiems 
įėjimas veltui.

Visi Detroito, Windsoro1 
ir apylinkės lietuviai, seni! 
ir jauni, turėtų rengtis da
lyvauti šiame Aido choro 
“reunion”! Ne tik pagerb
sime ir pakelsime ūpą jau
nuoliams, bet ir pasimaty
sime su buvusiais aidiečiais, 
kurių gal nematėt per dvi- 

, dešimt metų!
Stefanija

mis.Tačiau visi ligoniai jau 
šiek tiek sutvirtėjo ir gal da
lyvaus draugiškoje pavasa
rinėje sueigoje, 6024 Wayne 
Ave. Vaišės prasidės 1 vai. 
dieną.

Gegužės pradžia—tai gra
žiausias pavasarinio sezono 
laikotarpis. O Alberto Mer
kio dukterį ištiko labai 
skaudi avarija. Jinai va
žiuodama dviračiu namo iš 
jaunuolių suruošto festiva
lio, pasitikimui pavasario 18 
d. balandžio, Rairmount par
ke,kur buvo susibūrę, apie 
80,000 jaunuolių “patriukš
mauti,” pakalnėje kažko
kiu būdu nukrito nuo dvira
čio ir baisiai susižeidė gal
vą. Dabar gydosi ligininėje

Miesto Transporto darbi
ninkų streikas, šiaip taip lyg 
prievarta, užsibaigė, nuo 
didelio spaudimo miesto 
ir valstijos valdžios aukštų 
pareigūnų. Nemažą spaudi
mo darė ir biznieriai, kurie 
turėjo po suvirs milijoną 
dol. nuostolių kasdien.

Kaip ten bebūtų, darbi
ninkai streiką laimėjo...

| LLD 10 kuopos parengi
mas jau šuoliais artinasi. 
Nei nepajusime, kai ateis 
gegužės 2 diena. Vaišės 
prasidės 1 vai. dienos. Ti
kimasi svečiu iš arti ir toli.

į šiame gamtos grožyje vi
si pasiilgę susieiti, pasikal
bėti. Sueiga įvyks 6024 
Wayne Ave. jau gerai ži
nomoje vietoje.

“L” Reporteris

Colombo. — Ceilone Tary
bų Sąjuhga įrengė militari
nę oro jėgų bazę, teigia už
sienio diplomatai.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Literatūros Dr- 

jos 7-osios apskrities suva
žiavime,-kuris įvyko balan
džio 7 d. So. Bostone, buvo 
nutarta rengti pikniką Ha- 
verhillyje ir vietoje darbas 
pavestas Lawrenco ir Ha
ve r h ill i o kuopoms.

Taigi .taip ir padaryta. 
Piknikas rengiamas birže
lio 27 d. Mes prašome vi
sus įsitėmyti tą dieną.

Rengimo Komisija

Brockton, Mass.
Panešti nesmagią žinią. 

Staigiai savo namuose mi
rė bal. 22 d. “Laisvės” skai
tytojas John Smith- Gyveno 
72 School St., Avon, Mass. 
Priklausė prie Lietuvių Li
teratūros Draugijos. Liko 
dideliame liūdesyje žmona 
ir šeima.

George

Miami, Fla.
širdinga padėka

Pereitų metų gruodžio 22 
d. Juozas Birštonas ir jo 
žmonelė turėjo avariją s u 
savo automobiliu. Juozas 
vairavo mašina, o kita ma- 
šina trenkė į jųjų, kuomet 
jie pradėjo važiuoti tik pa
sikeitus skersgatvio švie
soms.

Juozas beveik nesužeis
tas, bet jo žmonele Adele 
vos nebuvo užmušta- Jai 
prisiėjo trumpą laiką pa
būti ligoninėje, nes buvo 
skaudžiai sukrėsta. Taipgi 
namuose reikėjo gydytis 
apie du mėnesiu.

Adelė širdingai dėkoja 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie ją sergančią 
aplankė. Taipgi dėkoja už 
prisiųstas atvirutes, gėles 
ir dovanas.

Adelė ir Juozas Birštonai 
yra nuolatiniai rėmėjai ir 
dalyviai, Aido Choro, LLD 
kuopos ir Socialio klubo. Jie 
nusipirko naują mašiną ir 
jau dalyvavo klubo parengi
me balandžio 18 d.

K J. Slankus
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ILGIAUSIŲ METŲ!

Sveikinu laikraštį “Laisvę” jos 60 metų gim
tadienio proga. Linkiu ilgai ilgai gyvuoti!

B. Gelgotas
Chicago, III.

SVEIKINU ♦
Sveikinu mylimą laikraštį “Laisvę” jos 60 

metų Jubiliejaus proga. Ilgiausių metų! Lankyk 
mūsų namus ilgai.

Albina Mikalaus,
Ozone Park, N. Y

SVEIKINAME

Mes “Laisvę” skaitome nuo jos pirmo nu
merio. Linkime jai ilgai gyvuoti, kad sulauk
tų deimantinę sukaktį!

Paul ir Teklė Nukas
No. Andover, Mass.

SVEIKINIMAS

Sveikinu “Laisvę” su jos išgyventų garbingu
60 metų Jubiliejum. Linkiu visam kolektyvui t 
geriausios sėkmės. I

V. Yakubonis
Waterbury, Conn.

v

4 jį)

*”* III

i.-

-4
>

SVEIKINAME __
Sveikiname “Laisvę” jos 60 metų jubiliejaus 

proga. Linkime ilgai gyvuoti. Taipgi linkime 
stiprios sveikatos ir daug sėkmės “L.” kolekty
vui.

Elizabeth and Alex Klimas
Hartford, Conn.

SVEIKINIMAS
Sveikinu “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus 

proga.
Tegyvuoja ’’Laisvė” ilgiausius metus!

Walter Dubendris (Vešys)
St. Petersburg, Fla.
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SVEIKINIMAS
Sveikinu “Laisvę” 60 metų gimtadieniu, lin

kiu, kad dar gyvuotų ilgus metus. Daug sėk
mės!

L. Bagdonas
Pittsfield, Mass.

SVEIKINIMAS

Sveikinu “Laisvę” jo 60 metų gimtadieniu. 
Man buvo malonu dalyvauti vajuje ir laimėti 
vieną iš paskirtų premijų. Lai “Laisvė” ir jos 
kolektyvas gyvuoja ilgai!

K. Kilikevičius
Toronto, Ont., Canada

SVEIKINAME
Sveikiname “Laisvę” jos 60 metų Jubiliejaus 

proga. Lai seka teisingą Kari Markso ir Lenino 
liniją. Tegyvuoja dar daug metų!

Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai
Fairview, N. J.

Iš Moterų Klubo susirinkimo būm’eikalai’,0.p.0-t0’.pasi:~ vaisiname. Lai taip tęsiasi
Šio mėnesio 21 dieną, 2 vai. Kaip kiekvienais metais, musU veikla per metų me- 

popiet, Laisvės salėje įvyko taip ir šiemet, nutarta įdėti ^us- 
visuotinis New Yorko Lie- į “Laisvės

klubo narių 30 dienos laidą Klubo mi- 
kurį pravedė į rusių jų narių prisiminimą.

Į “Laisvės” jubiliejin i a m e

Šio menesio 21 dieną, 2 vai. Kaip kiekvienais metais,

tuvių Moterų 
susirinkimas, 
H. Siaurienė.

Pirmininkė

” gegužės mėn.

suvažiavime mūsų Klubą at-!f 
stovaus N. Skublickienė, o' 
o jeigu jinai del rimtų prie-, 
žasčių negalėtų dalyvauti,) 
tad B. Keršulienė sutiko at- g 
stovauti. Nutarta pasvei-1 
kinti “Laisvės” jubiliejų su I 
$60, o “Vilnies” suvažiavi- į 
mą su $25. Tai vis gražios į 
aukos — geriems tikslams, i

Kalbėta apie surengimą I 
kokios nors sueigos vasaros I 
metu, ir palikta valdybai i 
šiuo reikalu pasitarti ir se- i 
kančiame susirinkime pra- ■ 
nešti. Sekančio mėnesio su
sirinkimui, kuris gal bus

I. Mizarienė 
pakalbėjo apie einamuosius 
reikalus bei visuomeninius 
įvykius, priminė apie 24 bal. 
vykstančias taikos demon
stracijas ir ragino visas na
res dalyvauti “Laisvės” 60- 
mečio jubiliejiniame pami
nėjime.

Iš valdybos raportų mato
si, kad Moterų klubas gy
vuoja labai gerai, gauna 
nuo pačių narių gražių au
kų, kas reiškia, kad na
rės pritaria klubo darbams, 
šį kartą gauta aukų nuo se
kančių narių: E. Liepie-
nės — $3, po $2 — A. Qua- paskutinis šio sezono susi- 
ter, A. Cibulsky, N. lešman- rinkimas, vaišes sutiko pa- 
tienė, A. Rainienė ir M. 
Yakštienė, V. Lisajienė—$1. 
O dėl Angela Davis apsigy
nimo aukojo: S. Kazokytė, 
iš Frackville, Pa., $10 ir A. 
Quater $2. Moterų klubas 
dėkoja visoms narėms už 
aukas.

Rochester, N- Y.
Senųjų lietuvių eilės retėja

Senosios kartos lietuviai 
krinta kaip rudenį medžių 
lapai. Mūsų nedidelė lietu
vių kolonija per 12 mėne
sių netekom 22 asmenų. 
Kaip liūdna darosi, kad tiek 
daug tautiečių, su kuriais 
teko susipažinti, draugauti, 
išsiskyrė iš mūsų tarpo.

Štai sąrašas lietuvių, ku
rie pereitais metais (1970) 
mirė:

Willimas Sadwick, 54 m.
Charles Vaivada, 91 m.
Alekas Rumbutis, 80 m.
Jonas Palskis, 77 m.
Mrs. Kaiba, 67 m.
Sylvester Butrimas, 78 m.
Ignas Blažys, 51 m.
Andrius Naujokas, 75 m.
Jurgis Daukas, 75 m.
Marlyn Styra, 23 m. 
Jonas Maldaikis, 85 m. 
August Swaba, 83 m. 
Leonas šikštėnas, 59 m. 
Henrikas Dirda, 56 m. 
Anna Kundrotas 
Elzbieta Čereška 
Mrs. A. Buknis 
Juozas Butrimas 
Mrs. Anellie Pačkus 
Vanda Swaba 
John Paskųs 
Mrs. Krakis
Šiais 1971 m. mirė:
Mrs. Kunparskas
Amilia Tankins
Lija Vaišnoras 
Mrs. Mastauskas 
Agota Glenskis 
Albinas Steponaitis 
John Baronas 
Juozas Dauda 
Jurgis Matulionis 
Kazimieras Mockevičius 
Ralph Barauskas 
Anna Pabrinkis
Senieji lietuviai baigia at

gyventi savo dienas. Jau 
mažas skaičius jų beliko. 
Dar vieni kiti metai — ir jų 
skaičius labai sumažės.

gaminti J. Lazauskienė, N. 
Skublickienė ir A. Petrai- 
tienė.

Po susirinkimo A. Rai
nienė ir N. Buknienė triūsė 
prie kavos su pyragu patie
kimo, o, apart to, atšventė
me O. Čepulienės ir I. Le- 
vanienės gimtadienius, su
dainuojant joms “Ilgiausių 
metų.” Skaniai pasivaišino
me O. Čepulienės pagamin
tais užkandžiais. Ji mus 
vaišino vardan savo sunkiai 
sergančio vyro Vinco, ku
riam praėjusią savaitę su
kako 78 metai, ir kurį Ona 
taip rūpestingai per 12 me
tų prižiūri. Šia proga drau
gės A. Cibulsky ir B. Ker- 
šulienė atnešė po puokštę

Į kiekvieną susirinkimą, 
jei ne viena, tai kita narė 
vis atneša ką nors pasma
guriauti, na, o šį kartą ypa
tingai gausiai sunešė gar
dumynų šios draugės: I. Le- 
vanienė, H. Yakštas, O. Zei- 
dat, M. Kavaliūnienė, T. Si
mas, A. V a z n i e n ė ir M. 
Yakštienė. Nuoširdus ačiū.

Kaip tik šiuo momentu 
lankėsi “Laisvėje” tik atva
žiavęs iš Lietuvos svečias 
Pranas Ulevičius ir prie 
Jungtinių Tautų darbuoto
jai A. Sinkevičius ir G. Ci
bulskis, kurie taipgi buvo 
pakviesti drauuge su “Lais
vės” ' darbininkų kolektyvu 
prie vaišių.

I. Mizarienė pristatė sve
čią Pr. Ulevičių ir paprašė 
pasakyti žodį kitą. Draugas 
Pr. Ulevičius pirmiausia pa
sveikino jubiliates O. Čepu
lienę ir I. Levanienę su ge
riausiais linkėjimais ir 
džiaugėsi apsilankęs pas pa
žangiuosius lietuvius. Nors 
dar tik kelios dienos kai 
jis vieši Amerikoje, įspū
džiai geri bei įdomūs. Pr. 
Ulevičius žada pabuvoti 
Amerikoje apie šešetą mė
nesių, tad bus užtektinai 
laiko giliau pažinti lietuvių 
gyvenimą ne tik New Yor
ke, bet ir kituose miestuose. 
Linkime jam geriausios klo
ties.

Moterų klubo susirinkimai 
nuolatos darosi jaukesni ir 
draugiškesni. Atliekami ge
ri tarimai, paremiami svar-

Liaudies Balsas
Pažangus Kanados lietuvių savaitraštis, einąs nuo 

1932 metų, Laike 1938-1939 metų ėjęs du syk į savaitę.
Liaudies Balsas yra skaitomas ne tik Kanadoje ir 

Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Pietų Amerikoje, 
Škotijoj ir Tarybų Lietuvoje.

Liaudies Balso prenumerata Kanadoje ir J.A.V. $5 
į metus, o visur kitur $7.00.

LIAUDIES BALSAS
160 Claremont St., Toronto, Ont., Canada

■ ; ’ ’ » r..

i
■ .•

ak

Pranas Ulevičius

Mieste pasidairius Gegužės Pirmosios
Gegužės pirmąją dienąI demonstracija 

tradicinėje demonstracijoje 
vyriausias šūkis — kova 
prieš karą, reikalavimas 
baigti karą Indok i n i j o j e. 
Taipgi bus reikalaujama iš
laisvinti Angela Davis ir vi
sus kitus politinius kalinius.

Demonstracija įvyks šeš
tadienį, gegužės 1, kaip vi
sada, Union Square. Pra-

| masi nemažai ir lai šviečiu 
į dalyvaujant.

Apie Aido chorą
Aido chorui paaukojo po 

penkis dolerius šios drau
gės : Margaret Yakštas, Ona 
Titanienė ir Frances Maži- 
lienė. Ačiū.

Atžymėjimui Gegužės Pir
mosios, Tarptautinės Dar
bininkų Šventės, yra susi-

kuri įeina keliu didžiuliu 
darbo unijų atstovai, šis 
komitetas ruošia ateinantį 
šeštadienį, gegužės 1 dieną, 
milžinišką demons t r a c i ją 
Union Square, Manhattane. 
Mitingas prasidės 2:30 vai.

Apie 130,000 nuomininkų 
jau gavo nemalonius prane
šimus, kad jų nuomos pa
keltos 4 proc. Nuomų kon
trolės įstatymas leidžia 
jiems tiek nuomų pakelti. 

» —- •—Į *
16 Manhattan Communi

ty kolegijos studentų buvo

po

Valdyba

kolegijos prezidento rašti
nėje. Policija areštavo 8 
studentus, kurie atsisakė 
policijos klausyti. Apie po
ra šimtu studentu sveikino 
areštuotuosius.

Gaisragesių Unijos prezi
dentas Maye aiškina, kadįvairios Žinios

Gainesville, Fla. — Polici- du vaikučiai todėl, kad gaiš- 
ja apšaudė studentų demon- Jiesiai negalėjo Jaiku pri- 
straciją, du sužeidė, 72 areš
tavo. Du policistai gavo ap
mušti. Studentai reikalavo, 
kad universiteto preziden-

Bet prieš tai demonstra
cijos dalyviai, susirinks prie 
California Department of 
Commerce pastato, 155 E. 
44th St., ir iš ten maršuos 
į Union Square. Čia susi
rinkimas prasidės dar 11:30 
prieš pietus. Jo tikslas yra 
pareikšti niujorkiečių reika
lavimą, kad būtų išlaisvinta 
Angela Davis ir kiti Ame
rikos politiniai kaliniai. Čia 
susirinks tūkstantinė minia.

Gegužės Pirmosios de
monstracijos ruošimo komi- T 
tetas atsišaukia į visuome- > 
nę padėti šią demonstraci
ją padaryti viena iš didžiau
siu New York o miesto isto
rijoje. Union Square aikš-

East Harlemo gaisre žuyo(tgje' kalbas sakys įvairių

būti, nes jie turėjo kitoje 
vietoje gaisrą gesinti.

N. Y. valstijos Komisija 
tas O’Connell, kaip rasistas, žmoniškumo Teisėms kalti

na dienraštį “N. Y. Post” 
diskriminacija samdant dar
bininkus. Dideliame repor
terių būryje tėra tik trys 
negrai reporteriai, o turėtų 
būt didesnis negrų skaičius.

rezignuotų.

Amsterdam, Holandija.— 
Bombos sprogimas pada
rė nemažai nuostolių TSRS 
prekybos misijos raštinėje. 
Policija suėmė Vokietijoje 
gimusį žydą, kaip bombos 
padėjėją.

Providence, R. I. — Dau
giau kaip 10,000 dalyvavo 
mitinge, kur L 
Nixono sulaikymą, kad jis 
nebūtų 1972 metais išrink
tas prezidentu. Demokratų

Balandžio 21 d. įvyko ma
sinė demo n s t r a c i j a prie 
Graik i j o s konsulato. De
monstrantai reikalavo pa
leisti politinius kalinius ir

pasisakė už1-steigti demokratiją Grai
kijoje.

Daugelis miesto unijų pa- 
prezidentinis kan d i d a t a s smerkė majoro Lindsay pa

reiškimą, kad. bus iš darbų 
| paleista 90,000 miesto tar
nautojų. U ni j o s ruošia s i 

Saigon as, P. Vietnamas.— prieš tai kovoti.
Tansonnhuto aero d r o m a s 
yra tikras šmugelninkų ro-

Muskie vadovauja tam ju
dėjimui prieš Nixoną.

_____ Bomba sprogo Tarybų Są- 
jus, kuriame visokį sukčiai jungos prekybos^ Amtorgo 
daro didžiulius pelnus. Nar- įstaigoje.
kotikai irgi čia gerai išlei- nuostolių, 
džiami.

Caracas, Venezuela.—Poli
cija paėmė kontrolėn svar
biausią aukšte s n i ą j ą mo
kyklą, kai ten vyko demon
stracijos. Areštavo 400 stu
dentų, 50 studentų sužeidė.

Padarė nemažai 
Tai eilinis žydų 

teroristų darbas.
Rep.

Uždaro 56 mokyklas
Detroitas. —Romos Kata.

darbo unijų ir šiaip orga
nizacijų atstovai. Čia vy
riausias šūkis bus prieš 
Vietnamo karą. Taigi, Ge
gužės Pirmosios demonstra
cija bus už karo nutrauki
mą ir Amerikos jėgų išsi
kraustymą iš Indokinijos.

Lietuviai raginami de
monstracijoje dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai.

Rep.

Vykdomas despotizmas 
Jungtinėse Valstijose
Washingtonas. — Senato 

užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Fulbright pa
reiškė, kad Jungtinėse Val-^» 
stijose iškilo “vykdomasis 
despotizmas”, kuris nesis
kaito su demokratinėmis ir 
konstitucinėmis teisėmis.

30 metų karas, šaltasis 
karas ir krizė išvystė poli
tinę sistemą “vykdomojo 
despotizmo”, ypač užsienio 
reikaluose ir karo vadovy
bėje, sako Fulbright. Prezi
dentai jau nebesiskaito su 
Kongresu ir piliečiais. Tai 
sudaro šaliai pavojų.

Detroitas. —Komos Kata- 
likų Archidiocezija paskel- Sljį 
be, kad esanti priversta dėl k 1

Detroitas. — Tūkstančiai 
neturtingųjų šeimų studen
tų susirūpinę, kaip jie ga
lės be darbo praleisti vasa- 

O jaunimui darbų čia 
ku gauti.

Jungtinėse Tautose dau- finansų stokos uždaryti 56 
gelio Afrikos valstybių ats- parapijines mokyklas.

Šiose mokyklose mokėsi 
23,000 mokinių. Bandyta 
gauti iš Michigano valstijos 
finansinės paramos, bet bal
suotojų dauguma pasisakė 
prieš rėmimą religinių mo-

tov.u aštriai kritikavo tas 
valstybes, kurios palaiko ry
šius ir kooperuoja su rasis
tinėmis Pietų Afrikos ir 
Rodezijos valdžiomis.

Washingtonas. — Prezid.
Nixonas prašo Kongreso pa
skirti 3 bilijonus 200 mili
jonų dolerių ekonominei ir 
militarinei paramai užsie-įsu dviem sargais pasigrobė

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga kritikuoja Kiniją už pa
taikavimą Jungtinėms Vals
tijoms. *

Clinton, N. C. — 11 ant 
kelių dirbančiųjų kalinių

Haga.—Holandijos milita- 
rinis - promoninis mokslinis 
centras gamina bakteriolo- 
ginus Amerikai ginklus už 
$300,000, 'skelbia žurnalas 
“De Student”.

nio šalims, kurios pritaria 
Jungtinėms Valstijoms. Tai 
būtų 800 milijonais dolerių 
daugiau už 1970-71 fiskali
nius metus.

Washingtonas. — Cenzo 
biuras skelbia, kad 1970 me
tais tarp nevedusių negrų 
gimimai sumažėjo, o tarp 
baltųjų padidėjo. 1938 m. 
tarp nevedusių gimimų bu
vo 339,000.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti °Lais- 
vę.” Jie jums bus dėkingi

sunkvežimį ir nuvažiavo sa
vais keliais. Policija ieško 
pabėgusiųjų.

Stockholmas, Švedija. — 
5,000 unijistų dalyvavo de
monstracijoje prieš karą In
dokinijoje ir už solidarumą 
su Indokinijos kovojančia 
liaudimi.

Jackson Heights rajone 
areštuota 7 moterys ir 6 vy
rai, užsiimdinėję prostituci
jos bizniu, kuris duodavęs 
po $1,000 pajamų Į dieną.

Rep.

Geneva. — Šveicaras inži
nierius prisipažino, kad jis 
už $200,000 pardavęs Izra
eliui Prancūzijos militarinių 
Mirage lėktuvų konstrukci
jos planus.

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Association buvo ta
rimas, kad klubo nariams 
būtų pagaminta pietūs ge
gužės 2-rą d. pirmą vai., 
15-17 Ann Street.

(31-34)




