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GEGUŽES PIRMOJI-TARPTAUTINE DARBININKU DIENA
KRISLAI

Gegužės Pirmoji 
Antikarinės demonstracijos 
Jubiliejiniai metai 
Knygos apie Hitlerį 
Fanatiškas žudikas

— J. Gasiūnas —
Gegužės Pirmoji — darbo 

* žmonių kovų diena. Socia
listinėse ir kai kuriose ki
tose šalyse ji skaitoma ofi- 
ciale švente. Kadangi ji šiais 
metais pripuola šeštadieny
je, tai visur ji -bus Švenčia
ma.

Vyriausias gegužinės mi
nėjimų šūkis — dabar baig
ti karą Ind o k i n i j o j e, iš
traukti amerikiečių milita
rises jėgas ir leisti patiems į 
vietnamiečiams sutvarkyti 
savus reikalus be užsienio 
šalių kišimosi.

Newyorkieciai dalyvaus 
gegužinė j e demonstraci j o j e 
Union Square kaip 2:30 v. 
popiet.

Kaltina Jungtines Valstijas 
Lotynų Amerikos apiplėšimu

San Jose. — Costa Ricos 
prezidentas Figueres, kalbė
damas atidarant Amerikos 
Valstybių Organizacijos se
siją, kaltino Jungtines Vals
tijas palaikymu kolonializ
mo Lotynų Amerikoje.

Sesijoje dalyvavo užsie
nio reikalų ministrai iš 19 
! Amerikos valstybių. Valsty
bės sekretorius Rogers at- 
įstovavo Jungtines Valstijas. 
Klausydamas Figueres ir 
kai kuriu kitu ministru kri
tikos, Rogers jautėsi ne
smagiai.

Nixono sušaukti jaunuoliai 
pasisakė prieš karą

Stebėtinai puikiai pavyko 
antikarinės demonstracijos 
Washingtone ir San Fran- 
ciske. Tai buvo didžiausios 
prieš karą demonstracijos.

Nixono administracija tu- 
A retų įsitikinti, kad ameri

kiečiai reikalauja dabar ka
rą baigti ir visas amerikie- 

< čių militarines jėgas dabar 
ištraukti, o ne žadėti už ke
leto metų.

1954 m. geg. 8 d. pagarsė
jęs vietnamiečių vadas Ho 
G h i M i n h pasakė: “Mes 
esame nusisprendę kovoti 
už nepriklausomybę, nacio
nalinę vienybę, demokratiją 
ir taiką.” Vietnamo liaudis 
ir dabar tebekovoja, iki bus 
nugalėti agresoriai. Ame
rikiečiai prieš karą kovoto
jai padeda Vietnamo liau
džiai kovoti.

Jubiliejinis “Laisvės” mi
nėjimas pa v y k o daugiau 
kaip šimtu procentų. Jis 
parodė “Laisves” r ė m ė j ų 
ryžtą išlaikyti laikraštį dar 

t z ilgus metus.
Pasisakyta šiuos visus me

tus laikyti jubiliejiniais me
tais ir visus mūsų parengi
mus skaityti jubiliejiniais..

“Laisvės” personalas, ga
vęs naujos dvasios ir ener
gijos, tęs šį svarbų darbą, 
kad laikraštis išeidinėtų re
guliariai. Jis turi visų lais- 
viečių gausią paramą.

Spaudoje tilpo žinia, kad 
tarybiniai patalogaį (ligų 
tyrinėtojai), ištyrinėję Hit
lerio 1 a v o n ą, surado jį 
esant lytiniai nepilnai išsi
vysčiusiu ir sifilitiku.

Apie Hitlerį jau nemaža 
knygų parašyta. Kai kurie 
rašytojai daleidžia, kad jis 
buvęs ir protiniai nenorma
lus, jautęs esąs viršžmogiu, 
visagalinčiu diktuoti pasau
liui ir su nieku nesiskaityti. 

\ Kartu jis bijojęs visų, net ir 
savo artimųjų.

Jis galvojo užkariauti pa-

Estes Park, Colo. — Prez. 
Nixonas susikvietė parink
tus jaunuolius į konferenci
ją aptarti Nixono planų ir už- 
girti jo programą. Suvąžia- 
vo į Colorados kalnus dau
giau kaip 1,000 jaunuolių. 
Konferencija įvyko tuo me
tu, kai ten buvo daug snie
go ir saitas oras.

Diskusijose jaunuoliai pa
reiškė, kad jie nori greito 
karo baigimo ir amerikiečių 
ištraukimo iš Indokinijos. 
Jie nori, kad patys Vietna
mo žmonės susitartų ir susi

Laose užmušė ar sužei
dė 15,000 įsiveržėlių
Maskva. — Dienraščio 

“Pravdos” korespondentas 
turėjo pasikalbėjimą su Pa- 
thet Eao jėgų komandie- 
rium Seesavatu Laoso teri
torijoje.

Seesavatas pasakė, kad 
apie amerikiečių suplanuotą 
įsiveržimą į Laosą buvo iš 
anksto sužinota ir gerai pa
sirengta įsiveržėlius sutikti. 
Patriotų jėgos užmušė ar 
sužeidė daugiau kaip 15,000 
įsiveržėlių ir jų ofensyvą vi
sai sunaikino.

šaulį ir pasilikti ant visų 
diktatorium. Tarybinė ar
mija, su kitų šalių parama, 
Hitleriui ir visam hitleriz- 
mui galą padarė.

•
Leitenantas Galley, teis

mo rastas kaltu nužudymu 
22 civilinių vietn a m i e č i ų, 
pareiškė teismui, kad viet
namiečiai niekas daugiau 
“kaip komunizmas.” O ka
dangi C alley buvo fanatiš
kai išmokytas komunizmą 
naikinti, tai jis Vietname 
naikino visus, kas tik gy
vas. ■■

Tokį žudiką juk negalima 
teisinti, bet kartu negalima 
teisinti ir tų, kurie jį taip 
sufanatizavo, padarė biau- 
riu žvėrimi.

Jam buvo priminta, kad 
Lotynų Amerikos valstybės 
yra nusivylusios Jungtinių 
Valstijų politika, ypač JAV 
teikiamomis paskolomis, ku
rios tik didina Lotynų Ame
rikos skolas ir blogina eko
nominę padėtį.

Washingtonas. — Prezi
dentinė komisija ragina pri
imti į Jungtines Tautas Ki
nijos Liaudies Respubliką, 
bet kartu palikti ir Čiang 
Kai-šeko režimą, kuris skai
tosi nacionalistine Kinija.

tvarkytų be jokio^bvetimša- 
liu kišimosi. Tuomet Viet
name tikrai bus taika.

Streikai Japonijoje
Tokijas. — Visoje Japoni

joje ketvirtoji pavasarinė 
streikų banga siaučia. Uni
jos sumobilizavo savo 8 mi
lijonus narių kovoms.

Unijos reikalauja dides
nių algų, pagerinti darbo 
sąlygas* ir sulaikyti “kapita
listinę racionalizaciją” dar
bininkų ekspensais.

Jungtinės Tautos ir 
taikos asamblėja

Jungtinės Tautos nutarė 
pasiusti tėmytojus į Pasau
lio Taikos Tarybos asamb
lėją, įvyksiančią gegužės 13- 
16 dienomis, Vengrijos sos
tinėje Budapešte.

Vengrijos Taikos komite
tas ruošiasi iškilmingai pri
imti svečius. Jie bus pa
kviesti dalyvauti parlamen
to sesijoje, taipgi bus su
ruoštas masinis susirinki
mas. Svečiai lankysis kai 
kuriuose fabrikuose.

Jungtinių Valstijų' taikos 
delegacijai vadovaus dr. 
Ralph D. Abernathy, įžy
mus negrui kovotojas, Krikš
čionių Vadovybės Konfe
rencijos prezidentas.

Port-Au-Prince. — Mirė 
Haiti diktatorius Duvalier 
64 metų amžiaus. Jis buvo 
pasiskelbęs viso amžiaus 
prezidentu. Dabar jo vietą 
užėmė jo 19 metų sūnus 
Jean-Claude diktatoriškai 
valdyti puspenkto milijono 
šalies gyventojų.

Meksikos Miestas. — Ta- 
baeco universiteto rektorius 
Lopez nacionalinėje rekto
rių asamblėjoje pareiškė, 
kad Meksikoje aukštesnysis 
mokslas prieinamas tik tur
tingiesiems.

Gegužės Pirmąją šiemet švęsime šeštadienį. Tai bus?’ 
visiems laisva diena darbo žmonių dieną minėti, demon
stracijose dalyvauti, vieningai ir garsiai pasisakyti 
prieš karą Indokinijoje, už taiką ir tt.

Didžiulės demanstracijos įvyks visų socialistinių ša
lių miestuose ir miesteliuose. Liaudis džiaugsis atsiek
tais laimėjimais ir pasižadės iškovoti savo darbu dar
didesnius laimėjimus.

Gegužės Pirmoji kapitalistiniuose ir pusiau kapita
listinėse šalyse iškelia kovos vėliavą, kviečia ir jungia 
darbo žmones kovoms prieš skurdą, rasizmą, išnaudoji
mą, už karo baigimą Indokinijoje, už taiką.

Gegužės Pirmoji gimė Jungtinėse Valstijose, todėl 
ji svarbi ir amerikiečiams darbo žmonėms. Jos minėji
mai turėtų būt suruošti visuose miestuose. New Yorke 

ji bus iškilmingai atžymėta Union Square demonstraci
joje.

TARYBŲ LIETUVOJE
Milijonąjį variklį truotoja G. Martinaitė ir

pagaminus daugelis kitų vairiečių.
. Šiauliai. —Neseniai “Vai

ro” dviračių gamybos kolek
tyvas pažymėjo neeilinį įvy
kį — nuo surinkimo konve
jerio nukeliavo milijonasis 
variklis, o TSKP XXIV su
važiavimo garbei prisiimtus 
papiki omus socialistinius 
įsipareigojimus v a i r iečiai 
įvykdė beveik mėnesiu ank
sčiau.

Lietuviškų dviračių ga
mintojai prieš savaitę įvyk
dė ir pirmojo ketvirčio ga
mybines užduotis. Nuošir
džiai dirba šaltkalviai su
rinkėjai P. Beleckas, L Lu- 
kavičienė, V. Ševčiukas, cen-

Taikos koalicija skelbia 
karui moratoriumą geg.
Washingtonas. — Po ne

paprastai sėkmingų antika
rinių demonstracijų balan
džio 24 d. dabar taikos ko
alicija, susidedanti iš dauge
lio įvairių prieškariniij or
ganizacijų ir grupių, ruo
šiasi kitiems antikariniams 
žygiams.

Koalicija paskelbė turėti 
karui moratoriumą gegužės 
5 d., kurioje bus ruošiamos 
demonstracijos visuose mie
stuose. Koalicija kviečia vi
sus taikos šalininkus koope
ruoti, remti moratoriumą,

Vietnamiečiai giria JAV 
kovotojus prieš karą
Paryžius. — Pietų Viet

namo revoliucinės valdžios 
delegacijos galva Binh pa
reiškė, kad Vietnamo liau
dis giria Amerikos kovoto
jus prieš karą.

Binh nurodo, kad Ameri
kos kovotojai prieš karą pa
deda Vietnamo liaudžiai ko
voti prieš Amerikos agresi
ją Indokinijoje ir suteikia 
daugiau vilčių laimėti.

Newark, N. J.—Prokuro
ras Stern patraukė atsako
mybėn 11 pramoninių kom
panijų. Kaltina jas už van
dens teršimą.

Filmas kuriam'as 
Mažeikiuose

“Akmuo ant akmens” — 
taip vadinsis naujas Lietu
vos kino studijos meninis 
filmas, pasakojantis apie 
sunkią mūsų krašto praeitį. 
Filmavimo grupė neseniai 
dirbo Mažeikių rajone.

Miesto pirmoje vidurinė
je mokykloje įvyko įspūdin
gas susitikimas su filmo kū
rėjais: režisieriumi R. Va
balu, operatoriumi J. Gri
ciumi, aktoriais E. Pleškyte, 
R. Adomaičiu ir kitais.

L. Zinys

5
be pertraukos darbuotis, 
kad moratoriumas būtų vi
sapusiai sėkmingas.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Rogers iš
skrido į Londoną pasitarti, 
o iš ten keliaus į Turkiją, 
Izraelį, Egiptą, Saudi Ara
biją, Jordaną, Lebanoną. 
Washingtonan grįš gegužės 
9 d. Jis nori visur pasitar
ti Vidurio Rytų krizės lik
vidavimo klausimu, Suezo 
kanalo atidarymo reikalu.

Studentai reikalauja 
radikalių reformų

Caracas. — Venezuelos 
studentai demonstruoja už 
radikales reformas mokyk
lose, už paleidimą iš atsako
mybės reakcinių instrukto
rių ir baigimą studentų ju
dėjimo persekiojimo.

Per tris dienas studentai 
demonstravo ir mušėsi su 
policija daugelyje Venezue
los miestų. Maracay mieste 
policija užmušė vieną stu
dentą ir tris sužeidė.

Seattle, Wash. — Nuo ci
garetės kilęs 3 aukštų 
apartmente gaisras sudegi
no 12 žmonių.

Jungt. Valstijos riėlėidžia 
Korėjoms susijiibgti

Piongiangas. — Korėjos; Nuo 1945 metų Jungtinės
De m o k r a t i n ė s Liaudies 
Respublikos užsienio reika
lų ministras Ho Dam, ra
portuodamas Aukščiausia- 
jai Liaudies Asamblėjai 
apie užsienio padėtį, aštriai 
kaltino Jungtines Valstijas, 
kurios neleidžia Šiaurės Ko
rėjai susivienyti.

Dam nurodė, kad Pietų 
Korėjos liaudis trokšta vie
nybės. Bet diktato riaus-pre- 
zidento Parko režimas klau
so Jungtinių Valstijų balso 
prieš bet kokią vienybę.

Nixonas negalėjo įtikinti
17 unijų vadų

Washingtonas. — Prezid.r
Nixonas' buvo pasikvietęs 
17 unijų prezidentus. Jis 
bandė jiems įkalbėti, kad 
pramonės gamybos atslūgi
mas ir infliacija — sulaiky
ti. Prašė unijų koopera
cijos.

Pasirodo, kad unijų pre
zidentų Nixonas negalėjo 
įtikinti. Jie kritikavo Nix- 
ono administracijos nevy
kusią programą, ypač dėl 
infliacijos didėjimo kaltini
mą unijų, kurios iškovojo 
savo nariams aukštesnes al
gas.

Jaunimas remia 
afrikiečių kovas

Brazzaville. — Pasaulio 
Demokratinio Jaunimo Fe
deracijos sušauktoje konfe
rencijoje dalyvavo iš dauge
lio šalių jaunimo organiza
cijų atstovų.

Konferencija pasisakė už 
išlaisvinimą Afrikos žmonių 
iš Portugalijos imperialistų 
p r iespaudos kolonij ose. 
Taipgi pasmerkė Pietų Af
rikos ir Rodezijos rasistų 
valdžias. Pasižadėjo Afri
kos laisvės kovotojus visais 
galimais būdais remti.

Washingtonas. — Iš Pie
tų Vietnamo grįžę vetera
nai skundžiasi, kad jie nie
kur negali gauti darbo.

Detroitas. — Miesto tary
ba 5 balsais prieš 3 pasisa
kė prieš karą, už rėmimą 
antikarinių demonstracijų. 
Majoras Gribbs paskelbė 
balandžio 24 dieną Taikos 
Veiklos Diena ir miesto tar
nautojams, norintiems vyk
ti į Washingtona, leido ank
ščiau iš darbo išeiti.

Viena. — Austrijos pilie
čių dauguma atidavė balsus 
už dabartinį Austrijos pre
zidentą Franz Jonas. Jis 
gavo 53.79 proc. visų rin
kimuose dalyvavusių.

; Valstijos suteikė Pietų Ko
pėjai militarines ir ekono
minės paramos už 8 bilijo
nus dolerių. Parkas užtik
rintas gauti daugiau para
mos.

New Yorkas. — šios apy
linkės daugelio unijų parei- 
' g ū n a i užgyrė aitikarinę 
-veiklą ir pasakė, kad karo 
pakako, reikia jį baigti, 
amerikiečius ištraukti iš In
dokinijos. Pareiškimą pasi
rašė 80 unijų pareigūnų.

Washingtonas. — House 
Ways and Means komiteto 
pirmininkas Mills ragina 
Kongresą pakelti' algų mi
nimumo atlyginimą nuo $1.- 
60 iki $2 į valandą.

Pasimokė iš Komunos
Paryžius. — Prancūzijos 

Generalinės Darbo Konfe
deracijos pirmininkas Fra- 
chon pasakė Pasaulio Dar
bo Unijų Federacijos biuro 
susirinkimui, kad tarptauti
nis darbininkų judėjimas 
daug pasimokė iš Paryžiaus 
Komunos organizuotai ko
voti už savo reikalus.

Darbo unijų judėjimas 
padarė daug pažangos to
dėl, kad savo kovose išlai
kė masinį vienybės pagrin
dą, sakė Frachon.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Dvi teroristų bombos spro
go miesto centre. Padaryta 
žalos Anglijos armijos pas
tatui ir vietinės valdžios po
licijos laboratorijai.

Ankara. — Turkijos val
džia paskelbė apgulos (ka
ro) stovį 11 provincijų, ku
riose siautėja studentų ir 
kitų prieš karą kovotojų 
protesto demonstracijos, 
taikomos prieš Ameriką. 
Protesto demonstracijomis 
kovotojai pasitiks JAV val
stybės sekretorių Rogers.

Roma. — 22,000 Italijos 
daktarų sustreikavo ir pa
liko 37 milijonus žmonių be 
medici n i n i o patarnavimo 
Jie reikalauja reformų žmo
nių sveikatos reikaluose, v

Saigonas. —Amerikos mi- 
litarinių jėgų komanda 
skelbia, kad nuo 1961 metų 
sausio 1 d. žuvo jau daugiau 
kaip 45,000 amerikiečių ka
rių Indokinijos kare.
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pagandai.” Ypač, girdi, “su
sirūpinimas kyla dėl kai ku
rių krikščionių Bendrijų 
teikiamos pagalbos marksis
tiniams revoliuciniams są
jūdžiams.”
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Gegužes Pirmosios šūkiai šiemet
GEGUŽĖS PIRMOJI — Tarptautinė Darbo Liaudies 

Šventė, gimusi Jungtinėse Valstijose, ir šiemet bus pla
čiausiai švenčiama visame pasaulyje. Tiesa, kapitalisti
nėse šalyse ir mūsų Amerikoje ji nėra pripažinta ofi
cialia, tautine švente, ir todėl darbininkai turi pasiten
kinti mitingais ir demonstracijomis. Socialistiniame pa
saulyje Gegužės Pirmoji yra oficialiai švenčiama. Tarybų 
Sąjungoje ir visose socialistinėse šalyse ir šiemet darbo 
liaudis džiaugsis savo laimėjimais ir pasiekimais, statant 
naują gyvenimą. Su šviesia viltimi ir aukštu pasididžia
vimu ten darbu liaudis žiūri į rytojų. Jos ateitis yra jos 
pačios rankose.

Kapitalistinėse šalyse darbo liaudies problemos ki
tokio pobūdžio. Čia visa valstybės galia yra jos klasinio 
priešo rankose. Paimkime mūsų Jungtines Valstijas. 
Nors darbo liaudis milžiniškoje daugumoje, bet nei fe- 
deralinėje valdžioje, nei valstijų valdžiose ji dar neturi 
nevieno savo atstovo! Nė vieno darbininkų atstovo nėra 
prezidento Nixono kabinete, nė vieno darbininkų atstovo 
nėra visų penkiasdešimt valstijų gubernatorių kabine
tuose !

Kaip tik laikas Amerikos darbininkams, ypač orga
nizuotiems į darbo unijas, apie tai rimtai pagalvoti. Lai
kas rimtai pagalvoti apie Amerikos Komunistų Partijos 
siūlymą siekti plačios visų pažangiųjų ir taikos jėgų ko
alicijos tiek federaliniuose, tiek valstijų bei miestų rin
kimuose ir pradėti kovą už valdžios užkariavimą.

Ir šių metų gegužinėse manifestacijose šis šūkis tu
rėtų plačiausiai nuskambėti.

Bet, žinoma, svarbiausi ir greičiausi šiemet šūkiai 
siejasi su Vietnamo karu. Dabar jau .visiems aišku, kad 
prezidentas Nixonas nenori šią agresiją prieš Indokiniją 
nutraukti. Dabar jau visiems aišku, kad didelė Ameri
kos žmonių dauguma trokšta šio karo pabaigos be jokio 
delsimo. Tai rodo visoje šalyje einančios prieškarinės 
manifestacijos. Tai parodo netgi visos eilės republiko- 
nų ir demokratų veikėjų pakeitimas nusistatymo ir jau 
atviras išstojimas už karo nutraukimą.

Todėl vyriausi ir svarbiausi šiemet mums, Ameriko
je, Gegužės Pirmosios šūkiai ir yra:

Baigti Vietnamo karą tuojau, dabar!
Visas Amerikos militarines jėgas ištraukti iš visos 

Indokinijos tuojau, dabar!
šalin karas!
Tegyvuoja taika!

GAILA SUKLAIDINTO 
BERNIUKO

Smetonininkų “Dirvoje” 
(bal. 23 d.) jaunuolis Algis 
Matioša yra labai, labai blo
gos nuomonės apie Ameri
kos studentus. Jau nekal
bant apie tuos, kurie “suke
lia triukšmingas demonstra
cijas, skelbia anarchiją ir 
revoliuciją,” ale kad ir “di
džioji studentų grupė, ku
rią vadiname tylinčią j a 
dauguma, irgi nepasireiš
kia prieš radikalus, nepare
mia prezidento Nixono už
sienio ir vidaus politikos.” 
Mūsų Algis šaukia: “Man 
atrodo, kad čia yra didelė 
gėda Amerikos būsimiems 
vadams.”

Algis eina dar toliau ir 
reikalauja, kad tie “tylin- 
tieji studentai” pradėtų te
rorą prieš profesorius, ku
rie neremia prez. Nixono 
užsienio ir vidaus politikos. 
Jis sako, studentai turėtų 
pasakyti: “Jeigu jiems ne
patinka JAV krašto .san
tvarka, tegu važiuoja į Ko
munistų Rusiją.”

Mums tikrai gaila šio ne
laimingo jaunuolio. Jo jau
nas protelis yra pavojingai 
užnuodytas fašistiniais nuo
dais. Veikiausia tai tėvų 
darbas.

Bet, žinoma, negalima 
nustoti vilties. Su laiku gal 
jis išsiblaivys ir pamatys 
savo klaidą.

Kas ką rašo ir sako
GIMTIN Ė J E PAGERBTAS 
MŪSŲ BUVĘS VEIKĖJAS 
Vilniaus “Tiesoje” (bal. 18) 

skaitome korespondenciją:
ŠILALĖ. — Vakar miesto 

kultūros namuose įvyko pa
žangaus JAV lietuvių veikė
jo ir žurnalisto Leono Joniko 
gimimo 80-mečio minėjimas. 
I jį susirinko daugiau kaip 
250 rajono visuomenės atsto
vą.

Įžanginiu žodžiu minėjimą 
pradėjo partijos rajono komi
teto pirmasis sekretorius A. 
Balčiūnas.

Pranešimą apie L. Joniko 
gyvenimą, visuomeninę ir kū
rybinę veiklą skaitė Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto vyresnysis dėstyto
jas B. Raguotis. Apie gražė- 
jančią velionio gimtinę -— Ap- 
varšuvos kaimą papasakojo 
Juodainių tarybinio ūkio dir
ektorius B. Elijošius ir Lauku
vos vid. mokyklos direkto
rius A. Bružas. Prisiminimais 
iš susitikimų su L. Joniku 
pasidalijo respublikos užsie
nio reikalų ministro pavaduo
tojas V. Zenkevičius ir žurna
listų sąjungos valdybos pirmi
ninkas J. Karosas. Savaitraš
čio “Gimtasis kraštas” redak
torius poetas V. Reimeris 
perskaitė savo eilėraštį “Tarp- 
žemės kryžkelių,” skirtą lie
tuviams emigrantams. Nuščiu
vusi salė klausėsi L. Joniko 
baiso, kurį įrašė radijo žur
nalistai, ipaskutinį kartą prieš 
trejus metus jam viešint Ta
rybų Lietuvoje.

Minėjime dalyvavo Lietu

vos Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais ko
miteto atstovai, kiti svečiai iš 
Vilniaus, L. Joniko giminės ir 
artimieji.

Rajono saviveiklininkai su
ruošė koncertą. Buvo parody
tas kino filmas “Lietuviškoji 
Amerika.”

RAGINA SAUGOTIS 
MARKSISTŲ- 
KOMUNISTŲ

Kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žiburiuose” (bal. 22 
d.) koks ten Pr. G. straips
nyje “Ar krikščionybė tal
kina marksistams?” dėsto:

“Apžvelgus situaciją ma
tyti, kad krikščionijos susi
dūrimas su įvairiaspalviu 
marksistiniu komunistiniu 
pasauliu yra neišvengia
mas, kad kai kurios krikš
čionių Bendrijos ir grupės 
sąmoningai ar nesąmonin
gai atiena komunizmo verž
ia! į talką laisvajame pa
saulyje ir tuo būdu silpni
na pastarojo bendrąjį fron
tą, atsidūrusį prieš didelę 
dabarties grėsmę.”

Išvada aiški: reikia mark
sistų - komunistų saugotis, 
nes prieš jų mokslą, idėjas ir 
argumentus dvasininkai ne
pajėgia atsilaikyti. Pav., sa
ko Pr. G., “katalikų teologai 
pradėję pokalbius su vado
vaujančiais marksistais, pa
sirodė tokiam uždaviniui 
nevisai pasiruošę ir buvo 
panaudoti komunistinei pro

IR VĖL APSIVERKĖ
Lietuviškoji reakcinė 

spauda ir vėl graudžiai nu
siverkė dėl “baisaus likimo” 
buvusio Čekoslovakijos va
do Aleksandro D u b č e k o. 
Jis ne tik esąs išmestas iš 
vadovybės, ale dar turįs 
duoną užsidirbti savo ran
ku darbu. Tik nesusitaiko 
dėl jo darbo vietos. “Drau
gas” sako, kad jis “juodą 
darbą” dirba lentpjūvėje, o 
“Naujienos”—kad su “kap- 
tuku eina sodininko parei
gas.”

“Draugo” kunigai, aišku, 
su pa s i b a i s ė j i m u žiūri į 
kiekvieną naudingą darbą. 
Tai natūralu. Bet kaip su 
“socialistais” iš “Naujie
nų”? Jie juk neturėtų bai
sėtis naudingu darbu.

Mes, žinoma, tik norime 
Dubčeką pasveikinti, kad 
jis sode ar lentpiūvėje nebi
jo padirbėti. Visokį nau
dingą darbą mes laikome 
didelėje pagarboje. Darbo 
bijo tiktai parazitai.

ANT VIENO MEDŽIO— 
101 VEISLĖ

Saratove selekcininkas K. 
J e r ma k o v a s ant vienos 
obels (ją sodininkas pavadi
no “Draugystės medžiu”) 
išaugino 101 veislės obuolių. 
Ant rusų antaninio šakų 
prinoko ir kitose šalyse iš
vesti obuoliai. Šiuo bandy
mu K. Jermakovas įrodė, 
kad, skiepijant vieną medį, 
jame galima išauginti vasa
rinių, rudeninių ir lieminių 
veislių vaisius.

Rezoliucija
PriimU Lietuvių Kooperatinės Spaudos Bendrovės 
suvažiavime 1971 metų balandžio 24 d., Maspeth, N. Y.

Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Adminis
tracijos ir Redakcijos pranešimus, mes darome sekamus 
tarimus:

1. Mes pilnai užgiriame “Laisvės” politinę liniją tiek 
amerikiniais, tiek pasauliniais klausimais ir norime, kad 
jos būtų laikomasi ir ateityje.

2. Mes laikome “Laisvės” rudeninį vajų gerai pavy
kusiu. Mes nuoširdžiai dėkojame visiems vajininkams, 
aukotojams ir vis tiems laisviečiams,kurie vienaip ar ki
taip prisidėjo prie vajaus pravedimo.

3. Mes ypatingai džiaugiamės, kad 1970 metų su
važiavimo nutarimas reikšmingai atžymėti “Laisvės” 
gyvavimo 60 metų sukaktį, yra labai puikiai pravedamas. 
Išleidimą didžiulio jubiliejinio albumo ir net dviejų padi
dintų laikraščio jubile jinių laidų skaitome nepaprastai 
dideliu, tiesiog istoriniu pasisekimu.

Mums labai džiugu, kad mūsų “Laisvės” jubiliejus 
yra plačiai atžymimas ne tik čia Jungtinėse Valstijose, 
bet ir Lietuvoje. Mūsų nuoširdžiausia padėka eina vi
siems, kurie prie šio darbo pasiaukojančiai prisideda. 
Ypač karštai dėkojame Jubiliejinei Komisijai už tokį pui
kų pasidarbavimą.

Lai visi šie 1971 metai kiekvienam laisviečiui buna 
Jubiliejiniai metai. Ruoškime parengimus, sueigėles 
“Laisvės” naudai. Į šį darbą kviečiame mūsų pažangią
sias organizacijas—klubus, Liet. Liter. Draugijos kuopas 
bei LDS kuopas, chorus ir t. t.

4. Mes sveikiname “Laisvės” gerus santykius su 
pažangiųjų lietuvių didžiosiomis organizacijomis. Šie 
santykiai visapusiškai naudingi. Mes raginame visas tas 
organizacijas ir jų veikėjus dar plačiau panaudoti “Lais
vę” savo veikloje.

5. Mes nuoširdžiausiai dėkojame mūsų Spaudos 
Bendrovės direktoriams, Administracijai, Redakcijai ir 
spaustuvės darbininkams už gražų rūpinimąsi laikraščio 
reikalais.

6. .Mes įpareigojame Direktorių Tarybą ir šiemet 
pravesti kuo plačiausiai laikraščio stiprumo vajų, sie
kiant sukelti mažiausiai penkiolikos tūkstančių dolerių 
laikraščio išlaikymui fondą.

7. Mes nuoširdžiausiai dėkojame visiems “Laisvės” 
korespondentams ir bendradarbiams tiek šioje šalyje, 
tiek Lietuvoje. Nuoširdžiai prašome jus padėti “Lais
vei” korespondencijomis bei raštais ir ateityje. Tik jūsų 
talkos dėka “Laisvė” gali didžiuotis savo populiarumu ir 
autoritetu lietuviuose.

8. Mes raginame visus laisviečius dar kiečiau su
glausti savo gretas apie “Laisvę” ir visomis jėgomis pa
dėti jai išsilaikyti.

Prieš karą
Mes, Lietuvių Kooperatinės Spaudos Bendrovės da

lininkų suvažiavimo dalyviai su giliausiu pasibaisėjimu 
žiūrime į mūsų šalies ginkluotų jėgų atliktus ir atlieka
mus nepateisinamus žiaurumus prieš abiejų Vietnamu 
žmones, į išplėtimą karo į Kambodiją ir Laosą, į bom
bardavimą Šiaurės Vietnamo. Mes susijungiame su tais 
Amerikos ir viso pasaulio taikos trokštančiais žmonėmis— 
studentais, moterimis, profesionalais, darbo unijų na
riais, dvasiški jos nariais, kurie, neatsižvelgdami į dva
siški jos vadų nusistatymą, kovoja prieš karą, buvusiais 
karo veteranais ir tais kariais, kurie dabar tarnauja, bei 
tais jaunuoliais, kurie atsisako kariauti, — su visais, 
kurie reikalauja šį barbarišką karą tuoj nutraukt ir vi
soms Amerikos ir jos talkininkų ginkluotoms jėgoms 
išsikraustyti iš Indokinijos. Mes pilnai pritariame “Lais
vės” nusistatymui šio karo klausimu. Mes raginame 
Amerikos lietuvius aktyviai dalyvauti visose prieška
rinėse manifestacijose.

NAUJOS JŪRŲ 
DOVANOS

Šiaurės jūros tyrinėtojai 
surado pelėsinių mikroorga
nizmų, kurie tinka strepto- 
micino ir kitų vaistų gamy
bai. Geologai teigia, kad po 
Beringo jūros dugnu ti
kriausiai plyti didžiuliai naf
tos klodai.

Leonas Stepanauskas

“Laisve” pagerbta ir Berlyne *

Sveikinimas
Mes nuoširdžiausiai sveikiname Tarybų Lietuvos 

liaudį, veikėjus ir vadus su jau pasiektais didžiuliais 
laimėjimais visuose darbo ir kūrybos baruose, bendrai 
su visomis tarybinėmis tautomis vystant naują socalinį 
gyvenimą be žmogaus žmogum išnaudojimo, Mes 
didžiuojamės jūsų pasibrėžtais planais per ateinan
čius penkerius metus dar aukščiau pakelti pramonę, že
mės ūkį, mokslą bei apšvietą. Neabejojame, kad tie pla
nai bus pilniausiai įvykdyti ir kad Lietuva dar labiau 
suklestės. Mes linkime didžiausios sėkmės tose pastan
gose. '*»J ‘

Mes labai didžiuojamės jau gan dažnais svečiais iš 
Tarybų Lietuvos. Visi jie yrą laukiami, visi jie palieka 
mūsuose kuo gražiausią įspūdį. Lauksime jų dar dau
giau. M

Rezoliucijų komisija:
Ksavera Karosiene
Naste Buknienė 
Ieva Mizariene

Roma. — Apeliacijų teis
mas įsakė paleisti iš kalėji
mo gegužės 1 d. kidnapintu 
lėktuvu čia prieš kiek laiko 
atvykusį JAV mariną, Viet
namo veteraną Minichiello. 
Jis atvyko iš Los Angeles į 
Romą pamatyti dar gyvą 
sunkiai sergantį tėvų.

Washingtonas. — Keletas 
šimtų jaunų kovotojų 
prieš karą d e m o n s t r a- 
vo Kongreso salėse, šaukda
mi prieškarinius šūkius. Jie 
pasiruošę per porą savaičių 
trukdyti sostinės gyvenimą, 
iki gegužės 5 d. moratoriu
mo.

Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Tikiuosi, kad per Atlanto 
bangas suspės šita žinia Jus 
pasiekti gražaus Jubiliejaus 
dienomis. Pačioje Berlyno 
miesto širdyje — Unter den 
Linden gatvėje—senuosiuo
se Humboltų vardo univer
siteto rūmuose taip pat 
buvo šilčiausiai paminėtas 
“Laisvės” šešiasdešimtme
tis. Kaip jau Jums anks
čiau rašiau, garbingą laik
raščio sukaktį į savo darbų 
programą įtraukė Vokieti
jos baltistų susivienijimas.
Lietuvių kūryba vokiškai

Šį sykį vokiečių baltistų 
konferencija (pirmoji šiais 
metais) buvo labai įvairi. 
Pavyzdžiui, pačioje pradžio
je susitikimo dalyviams iš
kilmingai buvo perduota ką 
tiktai vienos stambiausiųjų 
Berlyno leidyklų išleista lie
tuvių rašytojų prozos anto
logija (vokiečių kalba). 
Mums visiems tai labai džiu
gus faktas: vokiečių kalba, 
bent čionai Europoje, labai 
paplitusi. Dar didesnis lite
ratūros mylėtojų skaičius 
susipažins su lietuvių rašy
tojų kūriniais. Ogi knygo
je parodomas maždaug sep
tyniasdešimties metų mūsų 
novelės - apsakymo kelias. 
Pavyzdžiui, tokie rašytojai 
kaip Žemaitė, Biliūnas, Cvir
ka, Baltušis (seniai to nusi
pelnę!) pagaliau prabyla į 
skaitytojus taip pat ir vo
kiškai.

Kitas labai įdomus konfe
rencijos punktas: įžymus 
vokiečių kompartijos vete
ranas, ilgametis svarbiau
siojo demokratinės Vo
kietijos dienraščio “Neues 
Deutschland” darbuot o j a s 
Georgas Krauszas pateikė 
savo prisiminimus apie ben
drą Lietuvos ir Vokietijos 
darbininkų partijų darbą ir 
kovą buržuazijos valdymo 
metais. Mums teko būti 
tragiškos minutės liudinin
kais! Konferencijos išva
karėse šitą nusipelniusį ir 
garsų žmogų (jam dabar 
beveik aštuoniasdešimt me
tų) ištiko širdies smūgis. 
Labai sunkiame stovyje 
draugas Krauszas nuvežtas 
į ligoninę. Vis tiktai jo 
prisiminimus išgirdome iš 
magnetofono juostelės. Mat, 
jis labai atsidėjęs rengėsi 
mūsų baltistų konferencijai 
ir didelę prisiminimų dalį 
jau buvo įkalbėjęs taipgi į 
magnetofono juostą. Dar 
kartą įsitikinome, kaip la
bai svarbu viską daryti, kol 
leidžia jėgos, kol širdis pla
ka.

Štai ir atėjo valanda, kai 
pirmininkaujantis žodį su
teikė jau taip gerai ir mums 
čionai Berlyne pažįstamai 
Jūsų “Laisvei.”

Puikus įspūdis
Pirmiausiai per visų ran

kas buvo pasiųsti naujau
sieji “Laisvės”, numeriai. 
Daugeliui labai didelį įspū
dį p a d a r ė , kad “Laisvė” 
taipgi panoro susibičiuliuo- 
ti su savo (h'augais Berly
ne. Aš turiu omenyje Jū
sų paskelbtą medžiagą 
apie demokratinės Vokieti
jos baltistų darbą, o ypač 
naujametinį VDR baltistų 
prezidento prof e s o r i a u s 
Falkenhano interview, kurį 
Jūs patalpinote sausio 19 
dienos numeryje.

Profesorius Viktoras Fal- 
kenhanas taip pat ir šioje 
konferencijoje pirmasis pa

prašė žodžio. Jis labai šir
dingai kalbėjo apie susitiki
mą su Jumis, draugas Re
daktoriau, Lietuvos sosti
nėje Vilniuje. Netgi labai 
gyvus suvenyrus iš šito su
sitikimo pateikė konferen
cijos dalyviams. Tatai fo
to nuotraukos, kuriose už
fiksuotas Jūsų susitikimas 
su Profesoriumi Vilniaus 
universitete. Baltistų pre
zidentas savo žodyje pabrė
žė, kad “Laisvės” leidėjų, 
redaktorių, bendrada r b i ų 
nuopelnai tokie dideli, kad 
juos niekaip nepasiseks su
menkinti tiems, kurie, bū
tent, dabar, sukakties die
nomis, norėtų tatai padary
ti. Žmonės pačioje Lietu
voje, visi pažangūs kitų 
tautų žmonės žino, kaip 
sunku Jums dirbti. Užtat 
su dar didesne pagarba nu
lenkia galvą Jūsų nueitam 
keliui. »

Ir mano žodis
Man, šių eilučių autoriui, 

teko padaryti pagrindinį 
pranešimą apie “Laisvės” 
šešių dešimčių metų taką. 
Atvirai sakant, drovu prisi
pažinti, kad, būdamas dar 
labai jaunu (bendradarbia
vimo stažo atžvilgiu) “lais- 
viečiu,” ėmiausi tokio sun
kaus uždavinio. Leiskite 
pareikšti viltį, kad 65 ar 70 
metų jubiliejaus proga į 
Berlyną su panašiu prane
šimu atskris kas nors iš 
Jūsų redakcijos. Savo ruož
tu padariau ką galėjau, pa
teikiau visą man žinomą ir 
pasiekiamą medžiagą.

Esu žurnalistas. Moksli- 
ninkiškai ramiai nepajėgiu 
kalbėti. Nė nepajuntu, kaip 
žodžiai po ranka (ar lūpo
se) įsiliepsnoja... Kartais 
dar ir todėl, kad kas nors 
ima ir pakursto! Štai visaip 
konferencijos išvak a r ė s e 
mane “pakurstė” Chicagos 
laikraštis “Naujienos,” sau
sio 22 dienos numeryje už- 
sipuolęs profesorių Falken- 
haną (o netiesioginiai ir 
mane, kaip užrašiusį baltis
tų pirmininko pasakytus 
žodžius) už tikrai iš šir
dies pareikštas mintis 
“Laisvės” adresu. Kaip 
nuostabiai ir vikriai “Nau
jienų” recenzijoje išleistos 
svarbiausios vokiečių moks
lininko mintys. O būtent 
apie tai, kad mūsų vi
sų šaknys — taipgi ir 
užsienyje leidžiamos lie
tuvių spaudos — Tėvynė
je! Vokiečių profesorius 
pagyrė “Laisvę” už palai
kymą ryšių su gimtąja že
me, su Tarybų Lietuva-

“Naujienų” komentato-j 4 
rius (beje, bevardis, vadi
nasi, redakcija imasi atsa
komybės už pareikštas 
mintis ir žodžius!) leidžia 
sau padaryti bent penke
tą ar net šešetą iškraipy
mų ... Sakysime, Falken- 
hanas ne “vėliau” susido
mėjo lietuvių kalba (po len
kų!), o susietas su ja nuo 
savo mokslinės veiklos pra
džios ir, kaip žinoma, liko 
lituanistikai ištikimas iki 
šiolei... “Naujienos” iš- 
vieno padaro du susitiki
mus su Antanu Bimba! 
Chicagos laikraštis, nežinia 
iš kur ima faktus, kad 
Falkenhaną į Lietuvą at
siuntė “Ulbrichto valdžia” 
(žymų baltistą kaip garbės 
svečią tuomet pasikvietė 
Lietuva!). Iš vokiečių pro- 
f e s o r i a u s vaikų daromi 
anūkai (gali leipti juokais! <

(Tąsa 3-ame pusi.)
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A “Laisve ’ pagerbta 
ir Berlyne

(Tęsinys iš 2-ro psl.) 
“Naujienoms” nepatinka, kad 
vyresnio amžiaus žmogus 
iš tiesų turi dar mažame
čius vaikus!!).

Galima būtų ir toliau tęs
ti šį sąrašą: pavyzdžiui, A. 
Bimba, kaip teigia “Nau
jienos,” bent iki šiolei ne
sumanė profesoriui “išrašy
ti ‘Laisvę'.” Nenoriu dau
giau teikti pavyzdžių. Jau 
šie rodo, kaip paviršutiniš
kai puolamas nemėgstamas 
priešininkas. O vis tiktai 
nuo savęs galiu pridurti, 
kad—gal to nenorėdamas— 
“Naujienų” laikraštis pa
darė vieną gerą dalyką: 
jis pacitavo “Laisvę.” Būtų 
labai į sveikatą, jei taip 
dažniau atsitiktų.

O dėl diskusių, ginčų ?! 
Aš pilnai pasisakau, kaip 
ii- profesorius Falkenhanas, 
už drąsų, aiškų, nuoširdų 

l minčių pateikimą laikraš
čiuose, spaudoje.

Matote, vietoj pakartojus 
mintis, kurias panaudojau 
referate (Jūs puikiai žino
te savo laikraščio istoriją), 
aš verčiau papa šakojau 
Jums, kokie jausmai, emo
cijos lydėjo mane patei
kiant visą medžiagą.

Supranta lietuviškai
Dar labai svarbi viena de

talė: Jūs, gal būt, pagalvo
jate, kad štai didžiuma 
Berlyno konferencijos daly
vių susipažino su “Laisve” 
kaip su savotiškai įdomiu 
eksponatu, kuriame nė žo
džio negali suprasti?! Visai 
ne. Labai daug Vokietijos 
baltistų daugiau ar mažiau 
moka vieną ar kitą Pabal
tijo tautų kalbą- Lietuvių 
kalbos mokėjimas užima 
netgi pačia pirmąją vietą.

Kažkaip labai tiko prie 
'■ sios konferencijos ir doku-

Bayonne, N. J.
Kovo 23 dieną po ilgos li

gos mirė Antanas Lukaitis, 
palaidotas kovo 26 d. Bay
view kapinėse, Jersey City, 
laisvai. Velionis nuliūdime 
paliko žmoną Mortą, sūnų 
Leoną, dukrą Birutę, tris 
anūkes, vieną anūką, du 
proanūkius ir dvi seseris, J. 
Pužauskienę ir A. Gugas 
Amerikoje.

Ant. Laukaitis buvo “Lai
svės” skaitytojas, ir vajinin- 
kas per keletą metų, taip 
pat prigulėjo Lietuvių Ame
rikos Ukėsų klube, buvo už
rašų sekretorium. Didžiojo 
Lietuvių Kunigaikščio Vy
tauto Draugijoje dirbo ko
mitete. Lietuvių Literatūros 
Draugijoj 212 kp. buvo per- 
keletą metų finansų sekre
torium. O kaip susiorgani
zavo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas velionis An
tanas tapo 26 kp. Bayonne 
išrinktas turto užrašų sek
retorium ir dirbo šiai gar
bi n g a i organizaci j ai iki 
mirties.

Velionis Antanas buvo la
bai rimto būdo žmogus, bet 
ką diskusuojant, prisilaiky
davo tvarkos. Nemylėjo bet 
ką nereikalingą kalbėti. Vi
sad keldavo klausimą apie 
pasaulio politiką, o daugiau
sia mylėdavo kalbėti apie 
Socialistines Tarybų šalis. 
Taip pat džiaugėsi, kad Ta
rybų Lietuva smarkiai visu- 
kuom progresuoja.

Antanui Lukaičiui mirus, 
mūsų LDS 26 kp.Bayonne, 
N. J. netekom nenuilstančio 
darbuotojo. Tad mes, velio
nio draugai, šioje liūdesio 
valandoje reiškiame didžiau-

šią užuojautą jo žmonai 
Mortai, sūnui Leonui, duk
rai Birutei ir anūkams, taip 
pas ir jo sesutėms.

Draugas

Netekome spaudos darbuotojo
Netekome spaudos dar- žodžius. Palydė jom į koply-

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

mentiniai filmai nuo gin
tarinio Baltijos kranto, 
kon f e r e n c i j o s dalyvius 
spalvotais vaizdais nukėlę į 
Vilnių, Rygą, Kauną (Čiur
lionio galeriją).

So. Boston, Mass.
Rengiamės į “Laisves” 

suvažiavimą
Pas mus dar yra norinčių, 

energijos turinčių, New 
Yorką pamatyti ir sykiu 
“Laisvės” jubiliejiniame 
bankete dalyvauti. Tik bė
da kad mažai tokių, kurie 
su automobiliais nori į tą 
didmiestį važiuoti. Taigi, jei 
ne dvi mašinos iš Bostono, 
viena tikrai nuvažiuos. Ku
rie nuvažiuoti negalės, sakė, 
pasipirks “L”, baliaus tikie- 
tus, tai bus dalinai, kaip bū
ta. 

• * • • ""* • "* •
Per LLD 7-os apskrities 

suvažiavimą paaiškėjo, kad 
Olympia parkas parduoda
mas. Tai liūdna žinia, nes 
paskutinis vasarinės pro- 
gresyviškos veiklos centras 
pasinaikins. Kadangi Ha- 
verhille Gedimino parkas 
prieinamiausias, tai ir nu
tarta šią vasarą ten suruošti 
didesni išvažiavima, kuriame 
gal bus galima sukelti finan
sinės paramos laikraščiui 
“Laisvei” bei visai pažan
giai spaudai. Taipgi buvo 
sumanyta, kad kuopos pas
kirai ką nors rengtų, su ap
skrities pagalba.

So. Bostono A.L.P. Klube 
kas šeštadienio popietėj bū
na susirinkimai—whist pa
res, kurios duoda gerus re
zultatus. Dažnai iš dalyvių, 
kajs nors užfundina, ką nors 
gero dėl vaišių. Tokie drau
giški fundai pritraukia dau
giau publikos, padaro visuo
se gerą nuotaiką. O kavu
tės ir kitokių patiekalų 
toms sueigoms rengėjos ir
gi nenuilstančiai ir pasi
šventusiai darbuojas, ku
rioms tenka didelis kreditas.

A. K—a
• — • • 
Ligoniai

Margareta Stonienė prieš 
kelis mėnesius pergyveno 
rimtą operaciją.

Sugrįžus namo, ilsėjosi ir 
jautėsi neblogai. Bet gavo 
širdies atakas vieną po ki
tos, ir dabar—balandžio 23 
d. — guli Peter Bent Brig-

buotojo.
1971 m. balandžio 17 d. 

palaidojom Rapolą Baraus
ką, Rochester, N. Y.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Gyliškių kaime, Ute
nos apskrityje.

Barauskas buvo laisvų pa
žiūrų. Mylėjo teisybę, my
lėjo spaudą, mylėjo žmones. 
Yra daug dirbęs dėl “Lais
vės” ir “Liaudies Balso”, rė
mė “Vilui.” Man būnant 
“L. B.” vajininke, o jam 
“Laisvės,” pasidal y d a v o m 
mintimis, pasikeisdavom 
skaitytojais. Nebuvo tos va
saros, kad jis su draugais 
neaplankytų kanadiečių “L. 
B.” piknikų. Palikdavo do
vanų dėl spaudos.

Teko susipažinti su Ba
rausku 1945 metais. Tai 
buvo linksmo, ramaus būdo 
mažai šnekantis, daug gal
vojantis draugas.

Nors jo sveikata jau šlu
bavo, bet, rodos, 1965 me
tais pasiryžo aplankyti my
limą Lietuvą, savo mylimus 
brolius, gimines. Sugrįžęs 
atvažiavo atostogų pas mus. 
Džiaugėsi giminėmis, kartu 
visu progresu brangios 
Lietuvos. D a r sakydavo: 
“Drauge, važiuojam aplan
kyti.” Tikėjosi, troško. Bet 
sveikata sušlubavo. Puola 
ant akių. Rašo, “mažėja skai
tymas.” Prašo rašyti daž
nai. Nuobodžiauja. Negali 
skaityti, negali draugų ap
lankyti. Žmonai mirus se
nokas laikas, Barauskas gy
veno su dukteria Lilija, 
žentu Simens ir anūke.

Gražiai sugyveno su 
draugais. Jo karstą puošė 
gėlės, atsilankė daug drau
gų paskutiniam atsisveiki
nimui.
Drg. Bekešiene tarė kelis

čią, vėliau duktė Lilija pa
dėjo gėles ant motinos ka
po. Buvome užkviesti į sve
tainę dėl užkandžių.

Nebematysime tavęs, mie
las Rapole, nebesidalinsim 
gražiomis mintimis. Apgai- 
lim mūsų visa šeima, kad 
palikai mus.

Giliausia užuojauta velio
nio šeimai Simens, bro
liams, giminėms Lietuvoje, 
taip pat ir visiems drau
gams.

Bendradarbė
R. Antanavičienė

Stroud, Canada
Nuo Redakcijos.• Ačiū 

draugei Bekešienei irgi už 
parašymą apie to brangaus 
draugo mirtį ir laidotuves. 
Bet kadangi draugės R. An
tanavičienės korespondenci
ją gavome pirma, tai ją ir 
panaudojame.

OPTICIAN. All around optician. 
Ideal working conditions. Liberal 
salary, pension plan. No night work. 
Call or write: George Brammer Op
ticians, 221 E, State St., Trenton, 
N. J. 08608. Tel. 1-609-393-4979.

(34-37)

OPTICAL BENCHMAN. All ar
ound Benchman. Ideal working con
ditions, liberal salary, pension plan. 
No night work. Call or write George 
Brammer Opticians 221 E. State St., 
Trenton, N J. 08608. Tel. 1-609-393- 
4979. (34-37)

RN’S & LPN’S, Modern Hotel-like 
convalescent center overlooking the 
ocean and the world famous board
walk is seeking qualified personnel 
to become a part of an ever-ex
panding convalescent & re-habilita- 
tion center. Salary commensurate 
with experience & ability to accept 
a challenging and regarding posi
tion. For inter, appt, contact Mr. 
Robert Brėžo, Director of Nurses. 
Senator Convalescent Center, At
lantic City, N. J.'(609) 344-2181 or 
from Phila. call 215-PE 5-1610.

(34-37)

MERROW SINGER OPERATORS. 
High earnings on piece work, year 
round employment, all benefits, 
pleasant surroundings. Apply in 
person. HOWARD MARTIN, Knitt
ing Mills, 395 Broad Ave., Ridge
field, N. J. (28-36)

Opportunity—Experienced Want
ed-At-Once TOOL MAKER for jig 
and fixture work plus simple die 
making in expanding manufacturing 
plant. Call Henry Feay, 518-372- 
4726. Yankee Motor Co., Schenect
ady, N. Y. (28-36)

Experienced Job Shop polishers 
(2). Full or part time. Hard 
Chrome Plater (1). Specialist.

G. H. METAL FINISHERS 
282 Dakota St., Paterson, N. J. 

523-0307. (34-36)

ham Hospitalyje, 721 Hunt
ington Ave., po oxygenu. 
Per telefoną kalbėjausi su 
jos vyru; jis sakė, kad ji 
jaučiasi geriau, negu prieš 
kelias dienas.

Kalbėjausi su V. Kviet
imas. Ji sakė, kad J. Kviet- 
kas eina geryn. Mat, jis 
buvo pritrenktas paraly
žiaus. Buvo kalba suga
dinta. Dabar jau gali pa
vaikščioti po stubą ir kalba 
aiškiau.

E. Repšiene

Bridgeport, Conn.
Kaip girdis, tai mūsų 

mieste randasi keliolika ge
rai nusiteikusių progresy
vių lietuvių ir karštai my
linčių dainą. Jie ne tik my
li, bet ir remia. Jie išgir
do, kad Hartforde gegužės 
23 dieną yra ruo š i a m a s 
gražus koncertas; ir pietūs. 
Šiuose pietuose jbūsią kas 
nors nepaprasto.1 O dainų 
programa būsianti skirtin
ga, nes Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y., su visais 
savo solistais atvyks daly
vauti.

Už tai bridgeportiečiai 
jau iš anksto ruošiasi daly
vauti šiame nepaprastame 
parengime, žinodami, kad 
viskas bus pirmosios klasės.

Koncertas ir pietūs įvyks 
Laisvės Choro svetainėje, 
157 Hungerford; St., Hart
forde. Girdisi, kad bus daug 
svečių, kurie rengiasi Lais
vės Chorą pagerbti su jo 
44 metų gyvavimo sukak
timi. Pagerbs ir jo na
rius, kad jie tiek daug me
tų mokėjo jį išlaikyti.

J. Strižauskas

COUNTER GIRLS. We have a 
few selected (full and part time) 
openings for one of our fine 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 flacke Co.

(34-37)

•Domestic w
COUPLE—CARETAKERS. Live 

in. Religious’ institution. Salary plus 
apartment. Call Mon. thru’ Thurs. 
10 to 6 PM.- 363-2800.

(34-36)

Washingtonas. — Senatas 
74 balsais prieš 8 priėmė 
tarimą skirti pusantro bili
jono dolerių mokyklų dese- 
gregacijos pravedimo išlai
doms.

BUSINESS OPPORTUNITY

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. Excel, terms avail. $450,- 
000. FRANK CHUPKO, Realtor, 
201-756-4794. Eves. 201-889-5415.

(34-37)

REAL ESTATE
SOUTH JERSEY FARM. 5 acre, 

6 rooms ranch home. 100 ft. long 
chicken coop. Barn with hay loft, 2 
car garage. Ideally located. $16,900. 
THOMAS P. BROWN,’Realtor, 800 
High St., Milville, N. J.

609-825-2687. (34-37)

MECHANIC. Experienced on mo
tor trucks, established new truck 
dealership. Will earn $240. per week.

201-MA 2-2908.
(34-37)

OPTICAL BENCHMAN. EJiej- 
icinced for optician in New Jclsey. 
Good salary and Company benefits; 
Apply ANSPACH BROS. 582 Cen
tral Ave., East Orange, N. J. 2(11^ 
673-7700. (14-35)

Maintenance Mechanic 2nd shift, 
experienced in production equipment 
repairs. Some electrical experience 
helpful but not necessary. Good 
starting salary, all fringe benefits. 
Equal Opport unity Employer. Con
tainer Corp, of America, Monmouth 
Fibre Dru., 125 Harrison Ave., Mat
awan, N. J. 566-5534. . (34-36)

SOUTH JERSEY FARM, 59 acre 
Produce farm, 2 house, 1 fairly 
new rancher, the other a large 2 
story family home. Ideal for. ren
tal income, plus out buildings, barn, 
shed, packing house, greenhouse. 
3-cai’ garage, irrigation system, 
good condition. Asking $55,000. THO
MAS P. BROWN, realtor, 808 High 
St., Millville, N. J. 609-825-2687.

, (34-37)

BODY MAN. Earn $7 to $10 per 
hour, new building, full benefits, a 
rare opportunity. Call 201-752-3000, 
service manager. (34-36)

BAKER

Start immediately
JOHANSEN’S BAKERY

201-356-2805
(34-38)

AUTO MECHANIC. Mechanic want
ed. Chrysler product knowledge ne
cessary. 4-day week available. Open
ing on both shifts. Night shift hrs. 
12:30 PM —9 PM. Change for ad
vancement. Top pay plan with all 
benefits, Contact service manager 
Tony Caroscio, Woodbridge Dodge 
Inc. King George Post Rd., Fords. 
201-826-1220. (34-36)

MACHINE SHOP OPERATOR. 
Warner & Swasey Chucking Ma
chines, day shift, general machine 
shop nite shift. PICUT MANU
FACTURING CO., 140 Mt. Bethel 
Rd., Warren, N, J. 201-754-1333.

(34-38)

I ROCHESTER, N. Y. Į

I Rapolas Barauskas 1

1 Mirė balandžio 12 d., š. m. 1

1 Reiškiame gilią užuojautą dukrai -Lilijai, anūkei 1
1 Linda, žentui Robertui Semans, dviem broliam ir • 1
1 jų šeimoms Lietuvoje.
I H. Veli kis J. Maurskas 1I Mr. Mrs. G. Savage J. Totorius I
I P. K. Anderson R. U. Shereliai 1
I K. Žemaitienė F. J. Konteniai 1
I A. Bačiulienė J. D. Vaitai I
I K. V. Zlatkui G. D. Vaitai 1
I A. L- Bekešiai ? V. Paškienė 1
I Bruno Brooks J. V. Rinkeviče 1
I M. če t kieno V. Bulienė 1
I O. Šilinienė M. Žemaitienė 1I F. P. Gricius V. Greibienė 1
I A. UsaviČ H. Grižienė |
1_ J. Miller P. Yiukštas |
1 F. O. Gricini J. K. Savarinai 1
I K. O. Koch M. Trilikauskienė 1
I P. O. Malinauskai W. R. Černauskai 1
I R. H. Antanavičienė A. M. Arlauskai 1

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the 
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
which can be redeemed for 
first - quality merchandise 
in the special Vneshposyltorg 
foreign currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.

For the new catalogue 
explaining the certificates 

apply to any of our affiliated firms
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or their branches, or directly to:

P()I)AR()GIFTS, INC.
220 Park Avenue South New York, N.Y. 10003 

Tel. (212) 228-9547 *
Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or 
their branches, which are official representatives of Podarogifts, 
Inc.

Saigonas. —Daugiau kaip 
30,000 amerikiečių karių 
Pietų Vietname yra narko- 
tistai, pareiškė du JAV kon- 
gresmanai, tyrinėję karių 
padėtį Pietų Vietname.

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)

Country Property. Adirondack 
Country Home with the privacy of 
18 acres, 2 spacious bedrooms, bath, 
knotty pine kitchen, 36’ knotty pine 
liv. rm., stone fireplace, cathedral 
ceilings, 2 car garage with ample 
working, area. Screened eating 
house, outside ‘fireplace, small sec
luded guest house nestled in Pine 
Grove. 1300 ft. on peaceful town 
road. 500 ft. on clear trout stream. 
12 minutes to Gore Mt. Ski Center. 
By owner. $59,000. 518-998-2148.

(34-38)

Santiago. — Čilės valdžia 
nacionalizavo jau 9 priva
čius bankus;

Gallipolis, Ohio. — Penki 
žmonės žuvo namuose kilu
siame gaisre.

MACHINISTS (2), 2nd class 
Lathe or Maintenance mechanics. 
Permanent job, good benefits. Gar
den City area. Call 516-741-8120 or 
write P.O.B. 148, Garden City, N.Y. 
11530. 34-40)

Kearny, N. J.
Staigiai susirgo Mary 

Witkus. Išvežta į W. Hud
son ligoninę, 206 Bergen 
Ave., Kearny, N. J.

Laankymo valandos nuo 
2 iki 4 po pietų ir nuo 6:30 
iki 8 vai, vakarais.

Labai gaila Marytes, ku
ri taip troško dalyvauti 
“Laisvės” Jubiliejuje.

Ji yra nuoširdi “Laisvės” 
rėmėja.

Tessie Stočkienc

Clevelandas. — Gaisre žu
vo trys vaikučiai, bežaisda- 
mi degtukais.

’ IEŠKOJIMAI
Ieškau moters, kuri sutiktų su 

manim kartu gyventi. Turi būti 
rimta, nerūkanti tabaką ir nenau
dojant! svaiginančių gėrimų, ir be 
šeimos. Esu senyvo amžiaus mote
riškė, vienai ilgu. Rašykite seka
mu adresu. I rimtą laišką suteiksiu 
atsakymą. Petronėlė Buidinavich, 
245 Pontiac St.. Lester, Pa. 19113.

(34-36)
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‘Laisves’ dalininkų suvažiavimas 
buvo gražus, sėkmingas r? / n

rnetų jubiliejinis dalinin
kų suvažiavimas balandžio 
24 d. buvo labai sėkmingas. 
Buvo dalininku net ir iš la
bai toli — iš kito Ameri
kos krašto. Ksavera Karo- 
sienė — iš Kalifornijos; Ju
lija ir Vincas Andruliai — 
iš Chicagos; Alex Kandraš- 
ka — iš Bostono; A. Skir- 
montas ir A. K. Raila — iš 
Montello, Mass.; A. ir V. 
Nevins — iš Miami, Fla.

“Laisvės” dalininku šuva-v

Aido choro koncertas
Ištraukos iš operečių ir 

ukrainų šokėjai ir daininin
kai. Įvyks gegužės 16 dieną, 
New NJational Hali, 261-267 
Driggs Avenue, Brooklyne. 
Pradžia 2:30. Durys atda
ros nuo 1-os valandos.

Pirmą kartą 
toks įvairus, 
koncertas.

Aido choras ir

Brooklyne 
žavėjantis

jo solistai 
Nelė Ventienė, Viktoras 
Beckeris ir Augustas Ieš
mantą atliks vieną valandą 
ištraukų iš operečių daino
mis, vadovaujant Mildred 
Stensler.

Kitą valandą atliks ukrai
nų jaunimas šokiais ir dai

giomis.
Bilietas, iš anksto per

kant, tik $2. Prie durų bus 
$2.25.

Kviečiame Aido priete- 
lius (garbės narius) pasi
darbuoti, kad koncertas bū
tų pasekmingas.

Sveikina iš Leningrado
Noriu pasveikinti Jus ir 

visus pažangiuosius visų 
darbo žmonių šventės — 
pirmosios gegužės — proga, 
palinkėti daug sveikatos, 
energijos ir ištvermės ug
dant meilę mūsų mažajai 
Tėvynei — Tarybų Lietu
vai.

Kavaliauskaitę, kad ji labai 
rūpestingai atlieka net du 
darbus — administratorės 
ir knygvedės.

Už redakciją raportavo 
Antanas Bimba. Apgailes
tavo, kati Stefanijos Sasnos 
jau nebėra redakcijoje. Ji 
apsigyveno Lietuvoje. Jos 
vietą užėmė Ieva Mizarienė. 
Dabartinis “Laisvės” kolek
tyvas yra toks: A. Bimba, J. 
Gasiūnas ir I. Mizarienė.

Toks kuklus redakcinis 
štabas, be pagalbos iš ša
lies, nebūtų galėjęs atlikti 
tokio milžiniško darbo, 
kaip Albumo išleidimas. Jis 
dėkojo už pagalbą d-rui A. 
Petrikai, Elenai Jeskevičiū- 
tei ir Lilijai Kavaliauskai
tei, kuri atliko didžiausią 
darbą prie “Laisvės” Jubi
liejinio Albumo išleidimo, 
kaip finansų sekretorė. A. 
Bimba jiems širdingiausiai 
dėkojo.

Drg. Bimbos pranešimas 
buvo labai įdomus. Neabe
joju, kad jis tilps “Laisvė
je,” ir visi turėsite progą 
su juo susipažinti.

Bendrose diskusijose kal
bėjo keletas draugų. Kat
rina Petrikienė, mano, kad 
būtų geras dalykas dėl 
“Laisvės” skaitytojų, jei jie 
pasirūpintų bile laiku šie
met turėti prakalbas, prisi
menant “Laisvės šešiasde
šimtuosius jubiliejaus me
tus. Tokios prakalbos, ji sa
ko, turėtų būti kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje Ameri
koje.

Ieva Mizarienė sakė, kad 
ji tuo dalyku rūpinasi per 
LLD.

Jonas Grybas nori dar ge
riau atžymėti šiuos. “Lais
vės” jubiliejinius metus. Jis 
sako turįs labai gražių fil
mų iš Lietuvos. Jis apsima 
bile kur nuvykti iki 500 my
lių nuo New Yorko į lietu
vių kolonijas ir parodyti fil
mus.

Walteris Keršulis nori, 
kad “Laisvės” jubiliejinėse 

lieka <Utečhnih:u7da”rbus:hueigose kur Grybas rodys 
dirba ant linotipo ir atlie- tlbpus> dalyvautų ir svečias

žiavimai visada buvo inte
resingi tuo, kad jų dalyviai 
visada turėjo ko naujo pa
sakyti, ir pasakyti energin
gai. Ilgi metai nė kiek ne
sumažino tų pačių dalyvių 
energijos. Kaip greit “Lais
vės” šešiasdešimtųjų metų 
jubiliejinė pirmoji sesija at
sidarė, taip greit pasireiš-

energija ir sumanumas.
Povilas Venta, Lietuvių 

Kooperatinės Spaudos Ben
drovės direktorių pirminin
kas, atidarė suvažiavimą 
10:30 vai. ryto, Džiaugėsi 
jis, kad turi tokią didelę 
garbę atidaryti suvažiavi
mą.

Venta pakvietė dalyvius 
išsirinkti suvažiavimo pir
mininką. Išrinktas Alex 
Kandraška; pagalbininku— 
K. Petrikienė.

Kandraška parašė daly
vius išrinkti rezoliucijų ko
misiją. Jon įėjo: Nastė Buk
nienė, Ieva Mizarienė ir 
Ksavera Karosienė.

Direktorių tarybos sekre
torius S. Večkys perskaitė 
ilgą ir interesingą protoko
lą iš praeito Spaudos Ben
drovės dalininkų suvažiavi- 

■ mo. Atrodo, kad kas bu
vo nutarta aname suvažia
vime, tas įgyvendinta.

Sekretorius savo raporte 
apie spaustuvės darbininkus 
džiaugėsi, kad Jonas La
zauskas ištesėjo savo žodį— 
apsiėmė išmokti linotipinin
ku, išmoko ir rūpestingai 
laikosi prie to darbo. Jis 
džiaugėsi ir tuo, kad ir se
nieji ilgamečiai technikai 
gerai laikosi darbe. Pres- 
manas Juozas Dainius atva
žiuoja net iš New Jersey 
valstijos tomis dienomis, 
kada “Laisvė” eina į presą; 
be to, jis atspausdina “Tie
są” ir kitus mažesnius dar
bus. Petras Šolomskas at-

mas įvyktų Bostone, juk ten 
“Laisvė” gimusi.

Alex Kandraška sako, kad 
jie pasirūpins “Laisvės” ju
biliejinius metus atžymėti 
Bostone ir apylinkėje.

Rezoliucijas skaitc 
vera Karosienė. Jo 
“Laisvėje.”

Sveikinimų buvo galybės! 
Juos skaitė N. Buknienė ir
L. Kavaliauskaitė. Beveik 
visi su pinigine dovana, tū
li net su gražiomis sumomis. 
Saintpetersburgi ečį ai pri
lipdė prie savo sveikinimo 
net $600! O tie sveikin i m o 
laiškai taip jau jautriai, 
taip širdingai surašyti, net 
poetiškai skamba, taip, kad 
net klausytojo širdį pasie
kia. ...

Chicagiečiai “Laisvei” vi
sada dosnūs. Šį sykį jie 
per Vincą Andrulį pridavė 
$400, “but with strings at
tached.” Vincas sako: “At
minkite, kad ir mes, Chica
gos “Vilnis,” norime gyven
ti...” Suprantame... “Vil
nies” dalininkų suvažiavi
mas įvyks gegužės 16 d.

Administratorė sakė, ro
dosi, kad suplaukę apie ke
turi tūkstančiai dolerių su 
sveikinimais.

Jurgis Stasiukaitis nori 
pakelti “Laisvės” prenun- 
meratą iki $10. Šis reika
las paliktas direkt o r i a m s 
spręsti.

Šiemet pasitenkinta tik su 
10 direktorių, kuriais iš- 
rinti šie: P. Venta, S. 
Vetch k i s, W. Keršu lis, N. 
Buknienė, Gus Dirzuvait,
M. M. Stakoff, J. Bašins
kas, Geo. Wares, P. Šoloms- 
kas, W. Baltrušaitis

A. Gilman

Ksa-

Gerbiamas Redaktoriau!
Siunčiu Jūsų redaguoja

mam laikraščiui keletą ra
šinių iš mūsų gimtosios pa
dangės.

Ta pačia proga mūsų re-

Mieste pasidairius
šį šeštadienį kaip 2:30 

vai- popiet dalyvaukime ge
gužinėje demonstrac i j o j e 
Union Square. Pareikalausi
me baigti karą Indokinijo
je, tuoj parvežti amerikie
čius namo iš Pietų Vietna
mo.

tuvių ir raštinių. 8 gaisra- 
gesiai buvo sužeisti.

Ketvirtojo aer o d r o m o 
šioje apylinkėje pastatymas 
gali kainuoti bilijoną dole
rių. Rep.

J. A. Jocys 
Leningrado Operos solistas 
1971-IV-2

Klaudina Krastinaite
(1896-1929)

Sukanka 75 metai, kai ne- 
netoli Šiaulių, valstiečių šei
moje gimė K. Krastinaite, 
daug pasidarbavusi Lietu
vos revoliuciniame judėjime. 
Dar pirmojo pasaulinio ka
ro metais ji stojo į revoliu
cionierių gretas. Po fašis
tinio perversmo Lietuvoje 
kartu su D. Kučinsku, LKP 
CK pavesti, pogrindinėje 
“Kovos” spaustuvėje leido 
komunistinę literatūrą. 1928 
m. suimta ir 1929 m. nuteis
ta kalėti iki gyvos galvos. 
Po žiaurių kankinimų su
sirgo ir tais pat metais ka
lėjime mirė.

Ji gimė balandžio 26 d.

iš Lietuvos.
Jurg. Waresonas nori, kad 

New Haven, Conn., būtų su
rengtas “Laisvei’ piknikas 
šią vasarą.

Apielia Juškevičienė sa
ko, jog planai jau yra pada- 

į_ ryti eilei piknikų ir kitokių 
ninkas pasakė, kad direkto- Connecticut vals-
riai dirbo labai sutartinai. 
Pasididžiavo, kad praėjusio
jo suvažiavimo nutarimas 
išleisti “Laisvės” 60-mečio 
Albumą pravestas su labai 
geromis pasėkomis.

Administratorė Lilija Ka
valiauskaitė perskaitė są
skaitininko paruoštą verslo 
apyskaitą. Paskui raporta
vo apie vajų, kuris gerai pa
vyko ir apie Albumo išleidi
mą. kuris buvo pelningiau
sias. Gauta naujų skaity
tojų čia Amerikoje ir Lietu
voje.

Už revizijos komisiją ra
portavo Mykolas Stakovas. 
Ji pagyrė administratorę L.

ka rankinio zecerio darbus; 
jis, dėl nesveikatos, dirba 
nepilną laiką — po penkias 
valandas kasdien, o kai bū
na reikalas, tai padirbę j a po 
valandą kitą ir ilgiau ir be' 
viršlaikinio mokesčio.

Direktorių tarybos pirmi-

tijoje.
Elena Jeskevičiūtė patarė 

“Laisvės” jubiliejaus atžy- 
mėjimus suruošti šeimyniš
ko pobūdžio, kur lietuvių 
yra mažai.

Vincas Andrulis sako, kad 
dėl geresnių rezultatų, at
sakingos įstaigos privalo su
sisiekti asmeniškais laiškais 
su kolonijų veikliais žmonė
mis, paraginti juos, kad pa
sidarbuotų “Laisvės” jubi
liejinių metų atžymėjimui.

J. Gasiūnas sako, jog 
“Laisvės” jubiliejinių metų 
atžymėjimui bus parengimų 
New Yorke. Bet būtinai rei
kia pasirūpinti, jis sako, 
kad nors vienas parengi-

)

MIAMI, FLA.

Mirus

Charles Aleksynui
Reiškiame gilią užuojautą velionio sesutei 

Aleksynienei, visiems artimiesiems ir draugams.

AIDO CHORAS
Brooklyn, N. Y.

Albany, N. Y. — 106 civi
linės gynybos tarnautojai 
jau paleisti iš darbo dėl sto
kos finansų. Iki gegužės 14 
d. planuojama paleisti 8,000 
tarnautojų.

na “Laisvės” laikraščio dar
buotojus ir visus jo rėmė
jus su laikraščio 60-mečio 
jubiliejumi ir linki, kuo ge
riausios kloties Jūsų kilnia
me darbe.

Su pagarba,
Juozas Andriuškevičius
Kapsuko rajono 
laikraščio “Naujasis 
kelias” redaktoriaus 
pavaduotojas

Kapsukas, 1971.IV.6

Manhattan Commu n i t y 
kolegijoje veikiančios stu
dentų organizacijos prezi
dentas Hoyen areštuotas už 
protestų kėlimą ir reikala
vimą išlaisvinti 17 areštuo
tų studentų, protestavusių 
prieš kolegijos prezidento 
Draperio programą.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadie
nį gegužės 5, Laisvės salė
je. Pradžia 6:30 vai. vaka
re. Kviečiame visus narius 
dalyvauti. Valdyba

Druskininkai, 1971.IV.10 
Gerbiamoji Redakcija,

Nuoširdžiai sveikinu artė
jančios Gegužės Pirmosios 
proga. ,

Š. m. sausio 8 d. “Lais
vės” nr. įsibrovė mano laiš
ką spausdinant korektūros 
klaida. Vietoj atspausdinto 
galvojame reikėjo atspaus
dinti negalvojame: “Tuo
met negalvojome, kad šie 
gėralai nėra tokių gėrybių 
šaltinis, bet tai tik jų liku
čiai arba 
pėdsakai.” 
ne gavosi 
sąryšys.

Žydų teroristų vadas ra
binas Kahane sveikino bom
bų padėjėjus ta r y b i n ė j e 
prekybos Amtorgo įstaigo
je. Bombos sprogimas pa
darė nuostoliu.

LDS 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks gegužės 4 d., 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” name, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai kviečiami pri
būti !

Sekr- A. Gilman

New Y o r k a n atvykusi 
Angelos Davis motina pa
sakė, kad ji aplankiusi duk
terį, kuri kalėjime jau iš
buvo 6 mėnesius. Angela 
Davis kovoja už išlaisvini
mą iš kalėjimo ir tikisi ko
va laimėti.

Švietimo taryba skelbia,
dar dažniau tik kad dėl stokos finansų iš 
Išmetus neiginį mokyklų bus paleista 20,- 

nevykęs minčių

V. Užukalnis

Mieli “Laisvės” ir 
“Šviesos” Bičiuliai,

Neišsenkamo pavasariu 
džiaugsmo, kūrybinės nu 
taikos ir sėkmės darbe k 
asmeniniame gyvenime Ii 
kiu Jums visiems Geguž 
pirmosios proga

Vandalinas Junevičii

St. Paul, Minn. — 
namuose gaisras siu 
5 miegančius vaikus.

Antanas Jankus
Mirė gegužės 10, 1970

Negailestingoji mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo 
mano mylimą vyrą ir vaikų tėvą. Jau vieneri me
tai, kai likome dideliame liūdesyje. Mielasis An
tanai, ilsėkis ramiai.

Clementine, žmona
Helen, dukra
Edward Jusius, žentas
Laura, anūkė

Dorchester, Mass.

Michael Bumbulis
Mirė kovo 29, 1971

Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimynai 
ir giminėms, sūnui Anthony J., dukrai Alde 
Allen, posūniui Peter Kay, podukroms Ann 
Karda ir Statia Macko, ir jo broliui Wm. Bum
bulis.

LLD 22 kuopos valdyba ir nariai.
Cleveland, Ohio.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Rasickas-Russ
Mirė gegužės 3 d., 1969 m.

Jau prabėgo dveji metai žaibo greitumu, 
kai mirė mano mylimas vyras Juozelis. Miela
sis, palikai mane liūdesyje, nepraeina nei viena 
diena, kad tavęs neprisiminčiau be skausmo šir
dyje. Kaip liūdnas gyvenimas be tavęs! Ilsėkis 
ramiai. Aš tavęs nepamiršiu iki gyva būsiu.

Antoinette Russ, žmona
Yucaipa, Calif.

840 mokytojų ir kitų mo
kyklų pareigūnų.

Jackson Heights rajone 
gaisras išsiplėtė į 11 krau-

demesioj 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 

iSTERO. Įstatome antennas 
|del spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

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

e' PAKETAI-DOVANOS
H-

* Į TARYBŲ SĄJUNGA
,s Sena patikima firma

j TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI
KLIJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS

10 TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų

klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą

ir Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Pastų gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106

Phone (215) 935-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003
Telephone (212) 982-8410

arba į bet kurią mūši i atstovybę bei skyrių :
PHILADELPHIA, PA. 19123 1 NEW YORK, N. Y. 10003
1013 N. Marshall Street , 101 First Avenue

WA 5-8878 OR 4-3980
BALTIMORE, MD. 21224 OMAHA, NEBR. 68107
3206 Eastern Avenue 5524 S. 82nd St.

DI 2-2374 | 731-8577
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 PITTSBURGH, PA. 15222
390 West Broadway į 346 Tliird Avė.

AN 8-8764 GR 1-3712
CHICAGO, ILL. 60632 j LOS ANGELES, CALIF. 90026 j
4102 Archer Ave. 2841 Sunset Blvd.

254-4144 382-1568
BRANCH: SAN FRANCISCO, CALH'. 91122
CHICAGO ILL. 60622 ; 1236 — 9th Avenue
2242 W. Chicago Ave. LO 4-7981 i.

254-4144 TRENTON, N. J. 08611
CLEVELAND OHIO 44119 780 Liberty Street
787 East 185th Street L Y 9-9163

486-1886 WORCESTER, MASS. 01601
DETROIT MICH. 48210 82 Harrison Street
6460 Michigan Avenue 798-3347

TA 5-7560 PARMA, OHIO 44134
ELIZABETH, N. J. 07201 5432 State Road
956A Elizabeth Avenue 749-3033

354-7608 ROCHESTER, N. Y. 14621
HAMTRAMCK, MICH. 48212 683 Hudson Ave.
11415 Jos Campau Avetiue BA 5-5923

865-6350 VINELAND, N. J. 08360
KANSAS CITY, KANSAS 66102 Parish Hail
18 So. Bethany West Landis Ave.

AT 1-1757 (609)691-8423
MIAMI, FLA. 88188 SEATTLE WASH. 98103
6405 Biscayne Blvd. 1512 N. 39th St.

FR 9-8712 ME 3-1853
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 SOUTH RIVER N. J. 08882
2422 Central Ave., N. E. 168 Whitehead Ave.

Telephone: (612 ) 788-2545 257-2113
NEW BRITAIN, CONN. 06052 HARTFORD CONN. 06103
97 Shuttle Meadow Ave. 11 Charter Oak Ave.

224-0829 249-6255

Globe Parcel Service, Inc. yra įgaliota Podarogifts, Inc. priimti
dovanų užsakymus Tarybų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams televizijoms, motociklams drabužiams ir t. t.
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