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KRISLAI
Jaunimo balsas 
“Dump Nixon” 
Džiugi žinia 
Baisus atidengimas 
Dar vis trūksta drąsos 
Bėglių armija 
Jis pirmasis

— A. Bimba —

Neseniai įvyko tradicinė 
White House Conference on 
Youth. Ją sušaukė pati val
džia. Suvažiavo 1,500 jaunu 
žmonių. Beveik visi buvo 

* perleisti per “ištikimybės” še- 
4 rengą. Ir įvyko ne sostinėje, 

bet labai toli nuo .jos, net 
Colorados valstijoje, Estes 
Parke. Pasak “The N. Y. 
Times” (bal. 23 d.), viskas 
buvo daroma, kad konferen
cija entuziastiškai u ž g i r t ų 
Nixono politiką.

Koks nesvietiškas preziden
tui nusivylimas! Konferenci
ja beveik vienbalsiai pasmer
kė jo politiką ir pareikalavo 
Vietnamo karą nutraukti tuoj, 
dabar!

Istorija niekados nepamirš 
prezidento Lyndon Johnson 
likimo. Dar jam tebesėdint 
prezidento soste pačioje De
mokratų partijojoje kilo rei
kalavimas mesti jį laukan, 
versti nuo sosto. Kelių drą
sių ir protingų demokratų iš
keltas šūkis “Dump Johnson” 
suliepsnojo visoje šalyje. Iš
sigandęs Johnsonas net atsi
sakė kandidatuot. Ir taip juo 
buvo nusikratyta.

Atrodo, kad panašus liki
mas laukia ir prez. Nixono. 
Jau šen ir ten pačiuose re- 
publikonuose pradeda girdė
tis šūkis “Dump Nixon Į”

Gera žinia iš Naujosios 
Anglijos. Jau numatytas pir
mas spaudos piknikas. Įvyks 
birželio 27 dieną Haverhilly- 
je. Komisija susideda iš pui
kių veikėjų.

Apie tai skaitykite šios 
dienos “Laisvėje” korespon
denciją.

Pasakoja tas, kuris žino. 
Pasakoja Vietnamo karo ve
teranas Danny S. Notley iš 
St. Paulo. Jis sako, kad Pie
tų Vietnamo kaime Truong 
Khanh 1969 metų balandžio 
mėnesį be jokio reikalo ir pa- 
tei si n imo amerikiečiai pa
skerdė 30 visiškai nekaltų ci
vilinių žmonių — vyrų, mo- 

• •- terų ir vaikų!
Vaizdas buvęs toks baisus, 

toks žiaurus, toks barbariš
kas, jog ilgai apie tai nega
lėjęs nė kalbėti.

Kaimas Truong Khanh ran
dasi šalia kaimo My Lai, kur 
buvo, kaip žinia, taip pat 
amerikiečių nužudyta daugiau 
kaip šimtas vietnamiečių.

šeši demokratai senatoriai, 
visi aspirantai į Ame r i k o s 
prezidentus, vienu balsu sa
ko: “Mes pilnai išpildėme 
visus mūsų pažadus Saigo- 
nui, todėl dabar laikas nu
statyti laiką iš Vietnamo iš
sikraustymui.”

Tai labai puiku. Bet kodėl 
nė vienas jų neturi drąsos 
atvirai pripažinti, kad iš vi
so buvo klaida šitą agresiją 
prieš Vietnamą pradėti. 
Trūksta jiems reikalingos drą
sos savo partijos padarytą 

*) klaidą pripažinti. Kai ku-
* rie jų toje klaidoje aktyviš-

kai dalyvavo, remdami pre-

Tarybų Sąą junga siūlo JAV 
5 metų sutartį raketų 
limitacijos klausimu

Washingtonas. — Nixono 
administracija paskelbė, 
kad gavo Tarybų Sąjungos 
siūlymą Jungtinėms Valsti
joms pasirašyti penkių me
tų sutartį, kuri apribos ra
ketų skaičių.

TSRS siūlo abiem šalim 
turėti po 100 raketų savo 
sostinių gynybai, o kitas vi
sas raketas prašalinti ar 
sunaikinti. Toks siūlymas 
buvo padarytas pasitarime 
dėl limitacijos strateginių 
ginklų Austrijos sostinėje 
Vienoje kovo 15 d., bet iki 
šiol nebuvo paskelbtas.

Didžiausios demonstracijos 
Amerikos istorijoje

Balan-®Washingtonas. — 
džio 24 d. įvykusios antika
rinės demonstracijos Wa
shingtone ir San Franciske 
buvo didžiausios Amerikos 
istorijoje. Jose . dalyvavo, 
kaip demonstracijų rengė
jai skelbia, daugiau kaip 
milijonas prieš karą kovo-
tojų.

Į demonstracijas suvyko 
kovotojai iš beveik visų val
stijų. Jie atstovavo Jungti
nių Valstijų gyventojų dau
gumą, norinčią dabar baigti 
karą, ištraukti iš Indokini- 
jos visas amerikiečių mili- 
tarines jėgas.

Tegucigalpa. — Honduros 
valdžia skelbia, kad Salva
doro kareiviai įsiveržė į
Honduros teritoriją ir ap
šaudė tris miestelius arti 
rubežiaus.

zidento Johnsono politiką.

Aną dieną mes sakėme, kad 
kiekviena šalis turi pabėgė
lių. Neatsilieka ir mūsų Ame
rika. Iš jos irgi žmonės bė
ga.

Vaje, kaip supyko vienas 
lietuviškų menševikų laikraš
tis. Girdi, niekam nėra rei
kalo iš Amerikos bėgti ir nie
kas nebėga. Mus išvadino 
mūsų mielosios Amerikos 
šmeižikais.

O štai paaiški, kad Ka
nadoje jau yra daugiau kaip 
šimtas tūkstančių pabėgusių 
amerikiečių. Tai jauni vy
rai pasprukę nuo drafto, 
nuo militarinės tarnybos.

Jokia kita šalis negali di
džiuotis tokia didele jaunų 
bėglių armija.

Per visą pasaulį nuskam
bėjo žinia, kad negras Samu
el Gravely tapo pakeltas į ad
mirolus. Amerikoje turime 
apie dvidešimt penkis milijo
nus juodųjų žmonių, o iki šiol 
visame didžuliame Amerikos 
laivyne nebuvo nė vieno ad
mirolo! Ar tai ne baisi rasinė 
diskriminacija! Ar galima 
per daug smerkti tuos, kurie 
kovoje už jiems priklausomas 
teises kartais imasi kraštuti
nių priemonių ?!

Nixono administracija, 
atrodo, kritiškai j tai žiūri, 
neparodo noro tartis del su
darymo sutarties, kokią siū
lo Tarybų Sąjunga.

Washing tonas. — Apelia
cijų teismas įsakė pravesti 
pilną tyrinėjimą, ar armija, 
milijonus žmonių šnipinėda- 
ma, prasižengė šalies kons
titucijai.

Manila, Filipinai. — Vie
sulas Wanda užmušė 26 
žmones ii’ tūkstančius išvi
jo iš namų.

Tokijas. — Japonija skiria 
gynybai (militariniams rei
kalams) 14 bilijonų 400 mi
lijonų dolerių penkiems me
tams. Tai dvigubai dau
giau, kiek pirmiau skirda
vo. Apsiginklavimą stato 
pirmon vieton.. . . ,

450 automobilių 
kasdien pagamina

Maskva-—Pavolgio auto
mobilių gamyklos kolekty
vas įvykdė įsipareigojimus 
TSKP XXIV suvažiavimo 
garbei. Atiduota naudoti
pirmoji gamyklos eilė, ga
linti kasmet gaminti 220 
tūkstančių lengvųjų auto
mobilių.

Šio reikšmingo įvykio 
proga įmonės kolektyvui 
sveikinimą atsiuntė TSKP
CK ir TSRS Ministrų Tary
ba.

Dabar kasdien gamykla 
išleidžia po 450 lengvųjų au
tomobilių “Žiguli”. Įmonės 
statybininkai, montuotojai 
ir automobilių gamintojai 
įsipareigojo šiemet atiduoti 
naudoti antrąją įmonės ei
lę ir jau šiame penkmety 
pasiekti įmonės pajėgumą 
gaminti 660 tūkstančių au
tomobilių per metus.

Columbia, Ky.—Čia siau
tėjęs viesulas užmušė 12 
žmonių, padarė daug■ nuo
stoliu.

Agnew gina Hoover j
Washingtonas.. — Vice 

prezidentas Agnew gynė 
FBI direktorių Hooverį ir 
smerkė jb kritikus, ypač 
tuos, kurie reikalavo, kad 
Hooveris rezignuotų.

Senatoriai McGovern ir 
Muskie, taipgi keli kongres- 
mahai įrodinėja, kad FBI 
šnipinėja dešimtis milijonų 
žmonių, tarp kurių yra kai 
kurie senatoriai ir kongreš- 
manai. Tuo elgesiu Hoove
ris paneigia civilines ir kon
stitucines teises.

Romos katalikų teologai už 
socialistinę santvarką

Santiago, Čilė. — Katali-1 
kų universiteto profesorių 
grupe atvirame laiške pa
reiškė, kad “tik socializmas 
yra priimtina sistema, kuri 
gali panaikinti socialinę ne
teisybę”.

Kapitalizmas turi, paver
gęs žmones, palaiko badą, 
priespaudą ir žmogaus pa
žeminimą, sako teologai. To

TARYBŲ LIETUVOJE
Lietuvos ekspozicija 

visas ą j u n gi nėję pa rod o j e
TSRS Liaudies ūkio pa

siekimų parodoje Maskvoje 
balandžio 19 dieną prasidė
jo Lietuvos TSR žemės ūkio 
mokslo dienos. Jose daly
vauja apfe 170 respublikos 
ištaigų vadovų, mokslininkų 
ir pedagogų, rajonų žemės 
ūkio valdybų ir ūkių specia
listų, grupė atsakingų že
mės ūkio darbuotojų.

Pagrindiniai dienų rengi
niai vyks pačioje parodoje, 
kur šia proga atidaryta te
minė ekspozicija “Lietuvos 
žemės ūkio mokslas ir tech
nika — gamybai”. Lanky
tojai čia bus supažindinami 
su svarbiausiais respublikos 
institutų ir mokymo įstaigų 
darbais, peržiūrės reikšmin
giausius dokumentinius ki
no filmus žemės ūkio tema
tika. Grupė mokslininkų ir 
specialistų taip pat lanky
sis Maskvos mokslinio ty 
rimo centruose.

Sveikatos priežiūros 
kaina pakils 50 proc.
Washingtonas. — Nacio

nalinės sveikatos priežiūros 
ir apdraudos pareigūnai ap
skaičiuoja, kad per sekamus 
trejetą metų sveikatos prie
žiūros išlaidos gali pakilti 
50 proc.

Pranašaujama, kad 1974 
metais sveikatos priežiūra 
gali kainuoti apie 100 bilijo
nu doleriu. V v

Pasitarė dėl sukūrimo 
liaudies fronto

Bogota. — Keleto Kolum
bijos pažangiųjų organiza
cijų atstovai turėjo bendrą 
susitarimą, kuriame aptarė 
bendro liaudies fronto su
kūrimą.

Vienbalsiai p a s i sakyta, 
kad toks frontas Kolumbi
joje reikalingas. Fronto 
programon turėtų būti įra
šyti reikalavimai panaikinti 
apgulos stovį, paleisti poli
tinius kalinius, ginti nacio
nalinę savivaldybą ir nacio
nalinį turtą.

Nutartą šaukti nacionali
nį kongresą visų antiimpe- 
rialistinių jėgą.

dėl kapitalizmo sistemą rei
kia pašalinti ir toje vietoje i 
sukurti socialistinę sistemą.;

Newark, N.J. —• Apie 200 
Essex County kalėjimo ka
linių sukilo, sumušė kai ku-j 
riuos sargus, sudaužė bal-i 
dus. Jie reikalauja refor
mų, kad būtų geresnis mais- 
tas ir kiti pagerinimai. '

Visuotinis rašytojų 
susirinkimas

Vilnius (Elta).—Dailės pa
rodu rūmuose Lietuvos TSR 
Rašytojų sąjungos narių vi
suotinis susirinkimas svars
tė jaunosios literatų kartos 
ugdymo ir auklėjimo klau
simus. Pranešimą padarė 
Lietuvos TSR Rašytojų są
jungos valdybos pirmininko 
pavaduotojas, darbo su jau
naisiais rašytojais komisijos 
pirmininkas poetas A Mal
donis.

Susirinkime išrinkti dele-, 
tratai į V visasąjungini ra- 
švtojų suvažiavimą: J. Avy
žius, A, Baltakis, A. Bie
liauskas. K. Korsakas, J. 
Macevičius, A. Maldonis, 
Just. Marcinkevičius, E. 
Mieželaitis, J. Požėra, M. 
Sluckis. Elta

Atėnai, Graikija. —Bom
bai sprogus Amerikos ko
misariato raštinėje vienas 
graikas tarnautojas buvo 
sunkiai sužeistas.

Išvaro rašytoją už 
teisybės skelbimą

Saigonas. — P. Vietnamo 
valdžia įsakė išvaryti ame
rikietį rašytoją Dbn Luce, 
kuris daug rašė ir apie vidi
nę šalies padėtį.

Valdžiai jis nepatiko dau
giausia dėl aprašymo Con 
Son kalėjimo padėties. Ta
me kalėjime tūkstančiai ka
linių sugrūsti į “tigrų nar
velius” ir brutaliŠkai juos 
ten kankina, beveik badu 
marina.

Teisybė degina niekšams 
akis, todėl jie ir išvaro ra
šytoją Don Luce.

Narkotikai nuodina 
amerikiečius

Washingtonas. —Kongres- 
manas Steele, grįžęs iš In- 
dokinijos, pareiškė, kad 
įvairūs narkotikai tiesiog 
nuodina tūkstančius ameri
kiečių Pietų Vietname.

Apie narkotikų kontrolę 
nei valdžia nei militariniai 
viršininkai nieko nedaro. 
Todėl narkotikai ten laisvai 
pardavinėjami. Kiek gali 
nusipirkti narkotikų Ame
rikoje už $100, tiek ten ga
li gauti už $10.

Vietkongas sutinka sulaikyt 
mūšius su amerikiečiais, 
kurie sutiktų nebekariaut

Paryžius. — Pietų Viet
namo revoliucinės valdžios 
delegacijos galva Binh pa
skelbė, kad jos valdžia su
tinka sulaikyti mūšius su 
amerikiečiais, kurie taipgi 
susilaikys nuo kariavimo.

Tie amerikiečiai, kurie at
sisakys toliau eiti Į mūšius, 
gali gauti apsaugą pas Viet- 
kongo partizanus. Jie bū
tų priimti, kaip kovotojai 
už taiką ir galėtų būt pa
siusti i kai kuria neutralią 
šalį.

Ministrė Binh labai aukš
tai vertina amerikiečius, ko

TSRS pastate 11,350,000 
apartmentų į 5 metus

Maskva. — “Daily World”® 
korespondentas Mike Davi-1 
dow rašo, kad Tar. Sąjun-i 
ga per praėjusius 5 metus 
pastatė 11,3 50,000 naujų 
apartmentų. Tai beveik du
kart daugiau, kiek Jungti
nėse Valstijose buvo per tą. 
patį laikotarpį pastatyta.

Premjeras Kosyginas 
Kompartijos kongrese tai 
atžymėjo, kad padarytas di
džiulis atsiekimas. Kosygi
nas taipgi pareiškė, kad per 
sekamus 5 metus bus pasta
tyta šešiolika milijonų nau
jų apartmentų.

Birmingham.— Alabamos 
valst. prokuroras Baxley 
patraukė atsakomybėn 13 
didžiųjų kompanijų, tarp 
kurių yra dvi plieno kompa
nijos. Kaltina jas oro ter
šimu, kuris sudaro žmonių 
gyvybei pavojų.

Didieji ūkiai gauna 
milijonus dolerių

Washingtonas—1970 me
tais devynių didžiųjų ūkių 
savininkai gavo po milijoną 
dolerių federalinių subsidijų 
už tą žemę, kurią jie paliko 
nenaudotą. Kalifornijoje J. 
G. Boswell kompanija už 
savo nenaudotą žemę gavo 
net arti puspenkto milijono 
dolerių.

Tais metais buvo subsidi
jomis išmokėta daugiausia 
didiesiems ūkiams 3 bilijo
nai 7 šimtai milijonų dole
riu. €

Vyskupai už vedybas
Detroitas. — Nacionali

nėje katalikų vyskupų kon
ferencijoje pirmą kartą taip 
atvirai ir drąsiai vyskupai 
kalbėjo prieš celibatą.

Vyskupai aiškino esą įsiti
kinę, kad vedusieji kuni
gai linksmiau ir laimingiau 
galės gyventi ir geriau at
likti religines pareigas. Ce
libatas visai nusenęs.

kainu jančius ištraukti ame
rikines jėgas iš Indokinijos.

Chicago. — Kriminalinia
me teisme teisėjas Power 
uždėjo bausmę po $50 į va
landą vyriausiam prokuro
rui Seal’s už teismo pažemi
nimą tardant dviejų juodų
jų pantherių užmušimą 
1969 m. gruodžio 4 d. Baus
mė augs tol, iki Sears su
kvies visus liudininkus i 
grand džiurę. Power taipgi 
nubaudė Sears pasimokėti 
$100 už reporteriams pada
rytą pareiškimą.

Washingtonas. —Kongre
so juridinės komisijos pir
mininkas Cellar pareiškė, 
kad generalinio prokuroro 
užgynimas skirtingų pažval- 
gų žmonių telefonų klausy
mo veda prie “policinės 
valstybės” įsigalėjimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas, pirmadie

nis, gegužės 3 diena. — Iš 
ryto visas miestas smarkiai 

j suparalyžiuotas. Jaunimas 
demonstruoja prieš karą. 
Tūkstančiai ginkluotų poli
cininkų juos medžioja, jėga 
grūda į policijos vežimus 
bei tam policijos naudoja
mus autobusus ir veža i ka
lėjimus. Daugiau kaip 1,000 
jaunuolių — vaikinų ir mer
ginų — jau sukimšta į kalė
jimus.

šią žinią rašant pirmadie
nio rytą, dar nežinia, kuo ir 
kaip šita prieškarinė de
monstracija šalies sostinėje 
baigsis. Tik vienas dalykas 
jau aiškus: visoje Amerikos 
istorijoje tokio pobūdžio 
jaunų žmonių demonstraci
jos dar nėra buvę.

New Yorkas. — Sustrei
kavo gazolino pristatytojai. 
Daug gazolino stočių nebe
turi gazolino. Labai ken
kia miesto transportacijai. 
Jeigu streikas užsitęs dar 
dieną kitą, tikrai bus daug 
bėdos.

Laguna Beach, Calif. — 
Prezidentas Nixonas žada 
padėti farmeriams, kad že
mės ūkio produktų kainose 
pakiltų. Tas, žinoma, reiš- Z 
kia, jog visų žmonių pra
gyvenimas turės pabrangti, 
nes ir kitų daiktų kainos pa
kils.

Rochester, N. Y. — čia 
vyksta psichologų, sociolo
gų, filosofų, dvasininkų ir 
gydytojų konferencija te-
moję: “Ligonis, mirtis ir 
šeima.” Svarstoma klausi
mas, kaip žmonėse suma
žinti baimę mirties, nuo 
kurios nė vienas negalėsime 
išsisuktu
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Liaudis tvirtai pasisakė
Tik per dvi prieškarines demonstracijas Washing

tone ir San Francisco balandžio 24 dieną daugiau kaip 
milijonas amerikiečių tarė savo galingą žodį Vietnamo 
karo klausimu. Jie reikalavo karą nutraukti tuojau, 
dabar, ilgiau nebelaukiant. Tai buvo stebėtinos mani
festacijos. Labai teisingai “Daily World” kolumnistas 
George Morris sako, jog čia mes pamatėme neapsako
mai didelį prieškarinio judėjimo pagyvėjimą, lyg kad 
ir atgimimą. Ypatingai, jis sako, džiugu, kad šiose ma
nifestacijose taip puikiai, taip galingai pasirodė darbo 
unijų nariai. Nepaprastai kovingai ir skaitlingai pa
sirodė jaunimas. O tos amerikietės moterys! Kaip 
niekados pirmiau, šiose demonstracijose mūsų moterys 
pakėlė savo balsą už karo nutraukimą ir išsikraustymą 
iš Indokinijos.

Prezidentas Nixonas pasirodė didžiausiu bailiu ir 
arogantu. Vietoje būti Washingtone ir klausytis liau
dies jam keliamų reikalavimų, jis pabėgo į Camp Da
vid, apsuptas ir saugomas ginkluotų šnipų armijos- Jo 
tokią elgseną jau sunku suprasti ir “The N. Y. Times” 
redaktoriams. Jau ir jie jį išvadino bailiu ir arogantu.

Bet, žinoma, su šiomis sėkmingomis liaudies demon
stracijomis Vietnamo karas neužsibaigs. Viskas rodo, 
kad mūsų prezidentas su jose iškeltais reikalavimais ir 
toliau nesiskaitys. Todėl kova prieš karą nesiliaus. Ji 
vis plėsis ir aštrės. Reikia tikėtis, kad išsijudinu
si liaudis nebenutils, kol ši slkerdynė nebus sulai
kyta, kol Amerikos militarizmo agresija prieš Indokini
ją nebus nutraukta. Didžiosios demonstracijos Wash
ingtone ir San Francisco parodė, kad Amerikos žmonės 
milžiniškoje daugumoje nebetiki prezidento demagogija, 
kad ir jis siekiąs ir trokštąs taikos, o tuo tarpu karą 
vis plečia- Žmonės buvo kantrūs, per keletą paskutinių 
mėnesių jie laukė iš vyriausybės konkrečių darbų šiam 
karui užbaigti . Kai kas iš to buvo pradėję daryti išva
dą, kad prezidento politika sėkmingai užmigdė liaudį ir 
kad karo priešai tapo gražiai nuginkluoti! Vėliausi įvy
kiai tokias išvadas paleido keturiais vėjais.

didėjantį nedarbą, daug vals
tybinių įmonių dirba nuosto
lingai ir t. t. Viena iš vy
riausybės priemonių buvo 
naujų 50 ir 100 rupijų bank
notų pakeitimas, kas didele 
dalimi sulaikė kapitalo išveži
mą iš šalies ir spekuliaciją 
valiuta. Užsienio politikoje 
Ceilono vyriauasybė užmezgė 
diplomat i n i u s santykius su 
VDR, Vietnamo D R ir Pietų 
Vietnamo Laikinąja revoliuci
ne vyriausybe. Tai ypač ne
patiko Vakarų imperialisti
nėms valstybėms, labiausiai 
Jungtinėms Valstijoms, kurios 
pagrasino, kad gali būti per
žiūrėta pagalbos Ceilonui pro
grama.

Todėl opozicija ir kartu su 
ja einančios reakcinės parti
jos ir grupuotės, stambusis 
kapitalas viduje ir užsienio 
monopolijos grupuoja savo jė
gas ir bando, pasitaikius pro
gai, nuversti Sirimavo Banda- 
ranaikės vyriausybę. Jų įta
koje atsirado ir propekiniška 
grupuotė “liaudies išsivadavi
mo frontas,” kuris pastaruoju 
metu sukėlė maištus, siekda
mas nuversti Jungtinio fronto 
vyriausybę. Ceilono finansų 
ministras Pereras pareiškė, 
kad kad šią grupuotę finan
suoja Centrinė žvalgybos val
dyba, kuri, kaip rašo užsie
nio spauda, neatmetė planų 
fiziškai susidoroti su minis
tre pirmininke, jeigu ji “nu
eis per daug į kairę.” Reak
cija savo tikslais panaudoja 
ir kastų problemą, esančius 
prieštaravimus tarp dviejų 
stambiausių gyventojų grup- 
pių —- singalų ir family, ne
darbą, kuris didelis jaunų 
žmonių tarpe. *

Taip, Ceilone, kaip ir ki
tose trečiojo pasaulio šalyse, 
kova už socialinę pažangą ir 
ekonominę nepriklausom y b ę 
darosi vis intensyvesnė.

“Laisves” Redakcijos pranešimas 
Lietuviu Kooperatines Spaudos 
B-ves dalininkę suvažiavimui

Drauges ir Draugai! .

Leiskite man šį pranešimą pradėti tais pačiais žo
džiais, kuriais buvo pradėtas Redakcijos pranešimas 
1970 metais dalininkų suvažiavimui, nes jie gal dar 
geriau atitinka ir šiandieninę mūsų padėtį. Pernai mes 
sakėme:

“Štai ir vėl mes susirenkame tartis mūsų laikraš
čio “Laisvė” reikalais. Nei nepajutome, kaip prabėgo 
ištisi metai nuo pereito suvažiavimo. Ir bėda tame, kad 
juo ilgiau gyvename, tuo trumpesnis darosi laikas. At
rodo, kad tik vakar buvome suvažiavę, o čia jau ištisi 
metai praėjo! Daugelio mūsų taurių laisviečių nebėra 
gyvųjų gretose, o kiti dėl nesveikatos negali dalyvauti su 
mumis. Jie tik dvasioje ir troškimuose su mumis”.

Prie šių žodžių tegalimą pridurti tik tiek, kad per 
pereitus metus tos mūsų mirusių ir nesveikuojančių 
laisviečių gretos dar žymiai paaugo. Gaila,' liūdna, bet 
taip yra. Mūsų giliausia užuojauta mirusių draugų ar
timiesiems, o nuoširdžiausi linkėjimai sunegalavusiems 
susveikti ir sugrįžti į veikliųjų gretas.

Draugės ir Draugai! Šis mūsų suvažiavimas yra 
jubiliejinis. Mūsų “Laisvė” jau 60 metų. Tai labai, la
bai gražus amžius. “Laisvė” seniausias pažangus lie
tuvių laikraštis pasaulyje. Tuo didžiuojasi kiekvienas 
laisvietis.

Jau pereitų metų suvažiavime mes tarėmesi, kaip 
šį istorinį jubiliejų kuo plačiausiai, kuo reikšmingiau-1
šiai atžymėti, ir nutarėm prie jo visomis jėgomis ruoš
tis. Džiugu, kad mūsų darbas ir pastangos nebuvo vel
tui. Reikia pasveikinti buvusią Direktorių Tarybą, kad 
ji tuoj po pereito suvažiavimo pradėjo rūpestingai ruoš
tis prie šios sukakties atžymėjimo. Išleidimas didelio

Kas ką rašo ir sako
MOTINA Už IR APIE 
SAVO DUKRĄ

“Daily World” (bal. 24 
d.) atspausdino labai jaudi
nančią, sen t i mentališka Wi- 
cki Morris korespondenci
ja apie Angela Davis moti
ną Mrs. Sa live Davis. Tai 
be galo geros širdies ir la
bai veikli moteriške. Ji ne 
tik karštai myli savo dūk
ių, ant kurios gyvybės kė
sinasi Californijos valdan
čioji klasė, bet ir energin
giausiai darbuojasi už jos 
išliuosavimą- Jos gynimo 
reikalais ji jau yra pasa
kius desėtkus prakalbų.

Šiomis dienomis ji savo 
kovingąją dukrą aplankė 
kalėjimo. Kokioje nuotai
koje ji rado savo Angelą? 
“Ąngelos nuotaika labai 
pakilus”, sako Mrs. Davis. 
“Nors jau Šeši mėnesiai 
kaip ji uždaryta kalėjime, 
bet dvasioje nėra nė kiek 
nupuolusi”.

Mrs; Davis sako, kad ji 
gauna iš visų Amerikos 
kampų labai daug užuojau
tos laiškų. Visi laiškai drą
sina ją tikėti, kad jos duk
ra bus išlaisvinta,. “Kur 
tik aš pasisuku”, sako Mrs. 
Davis, “visur žmonės, viso
kio amžiaus, o ypač jauni 
žmonės, prieina prie manęs 
ir sako: Nesirūpink, An
gela bus išlaisvinta.”

Jau visiems yra žinoma, 
kas įvyko Konge, kai Katan
ga bandė atsiskirti. Dar bai
sesni įvykiai buvo Nigerijoj. 
Kiek ten žmonių žuvo. Dabar 
baisios skerdynės vyksta Ry
tų Pakistane. To viso akivaiz
doje, nenorom kyla klausi
mas, ar nebūtų tas pats Ka
nadoje, jeigu Kvebeko ekstri- 
mistai užsimotų atsiskirti ?

Nesutikimo metu dingsta 
visas žmoniškumas. Tai mato
me iš minėtų įvykių. Niekas 
negali užtikrinti, kad to neį
vyktų Kanadoje, jeigu Kvebe
ko separatistai užsimotų skal
dyti Kanadą. Tiesa, jie sako, 
kad jie nieko nedarys, kol 
žmonės nenubalsuos atsiskir
ti. Bet ir nubalsavus persky
ros būtų labai skaudžios. Kas 
gali žinoti, kad būtų išvengta 
susikirtimų. Patirtis rodo, kad 
separatistai visur pasikarš
čiuoja, padaro išsišokimus, iš
provokuoja susikirtimus.

TELESKOPAS 
KLAUSO LIETŲ

Mokslininkai išaiškino, kad 
ir labai menkam lietučiui ly
jant kas sekundę daugelį 
kartų žaibuoja. Tiesa, šie 
žaibai visiškai mažyčiai ir 
todėl nekenksmingi. “Žai
bai” iššauna ne tarp debe
sies ir žemės, o tarp lietaus 
lašelių. Tai pavyko nustaty
ti, radijo teleskopu “klau
santis” lietaus. Prietaiso 
antena sugaudavo garsus, 
kuriuos skleisti galėjo tik 
elektros iškrūviai tarp pie
taus lašų.

O GAL IR KANADOJE 
BŪTŲ NE KITAIP

Kanadiečių “Liaudies 
Balse” (bal. 23 d.) vedama
jame “Ar nebūtų tas pats 
Kanadoje” kalbama apie ci
vilinius karus įvairiose ša
lyse ir sakoma:

KODĖL CEILONE 
CIVILINIS KARAS?

Iš Amerikos komercinėje 
spaudoje žinių sunku su
prasti, kaip, kodėl ir prieš 
ką Ceilone prasidėjo civili
nis karas. Į šiuos klausi
mus atsako Vilniaus “Tie
soje” (bal. 20 d.) Algirdas 
Strumskis. Jis nurodo, kad 
1970 metais po parlamenti
nių rinkimų susidarė bend
ras frontas iš Laisvės par
tijos, Komunistų partijos ir 
Socialistų partijos ir paėmė 
valdžią j savo rankas. Na, 
ir paėmęs valdžią į savo 
rankas —

Frontas ėmėsi radikalių 
priemonių ekonomikoje ir po
litikoje. šalies ekonomika iš 
tikrųjų sunkioje būklėje, nes 
ankstyvesnė vyriausybė pali
ko apytuštę valstybės kasą,

Ko suskaudo širdis
“Naujienos” balandžio 23 

dieną atspausdino eilinį 
svaisčiojimų straipsnį, pa
vadinta “Verčia lietuvius v
dirbti be atlyginimo.” Laik
raštis, neišmanydamas ir ne
žinodamas, kaip gyvena ir dir
ba žmonės Lietuvoje, rašo: 
“Vietoje didesnės algos, ko
munistų partijos Centro 
Komitetas iš Maskvos par
vežė lietuviams sunkaus 
darbo šeštadienius be jokio 
atlyginimo.”

Veiksnęiai užsipuola šeš
tadienio talką, kuri kasmet, 
o šįmet, balandžio 17, buvo 
rengiama kaip tradicija pa
žymėti darbo žmonių vado 
Lenino gimimo metines. Di
pukams suskaudo širdį, kad 
esą “komunistinėn talkon 
stojantieji vyrai ir moterys 
turės dirbti veltui.”

Balandžio 17 dienos talko
je uždirbti pinigai eina į 
med i c i n i n i ų patarnavi
mų kasą. O medicininis pa
tarnavimas Lietuvoje žmo
nėms teikiamas nemokamai, 
ir ne dieną per metus, o vi
sada, kada žmogui to reikia. 
Reikia, kiekvienas talkos 
dalyvis dirbo sau!

A. K.

jubiliejinio Albumo ir net dviejų padidintų jubiliejinių 
“Laisvės” numerių, atsižvelgiant į mūsų sąlygas juk tai 
labai, labai didelis puikiai atliktas darbas. Be puikios 
talkos iš už kolektyvo ribų tai būtų buvę negalima pa
siekti. Didžiausia visų mūsų padėka turi eiti dr. A. Pet
rikai, Elenai Jeskevičiūtei ir “Laisvės” administratorei 
Lilijai Kavaliauskaitei. Tik dėka jų pasiaukojančio 
triūso ir daug, daug įdėtų darbo valandų mes galėjome 
išleisti Albumą.

Bet, draugai, mums atrodo, kad su tuo mūsų jubilie
jus neturi baigtis. Visi šie metai turi būti jubiliejiniai 
metai. Kol kas juk kolonijose, kuriose dar turime pui
kių laisviečių, šio jubiliejaus proga nebuvo suruošta jo
kių sueigų. O reikėtų suruošti, o galima suruošti.

Redakcija siūlo ir jums, šiam suvažiavimui, tokį pa
geidavimą išreikšti, kad kolonijų veikėjai į tai atkreiptų 
savo dėmesį.

Apie “Laisvės” ilgą ir garbingai nueitą kelią šiame 
pranešime daug kalbėti netenka. Jis jau gan gerai nu
šviestas šia proga draugų raštuose ir sveikinimuose. 
Daugeliui mūsų senosios kartos laisviečių tas kelias ir 
asmeniškai gerai žinomas, nes didelėje daugumoje jūs 
esate seni “Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai.

Draugai!
“Laisvė” gimė pradžioje naujos ir visoje žmonijos 

istorijoje audringiausios epochos, kuri, galima sakyti, 
prasidėjo su pradžia šio šimtmečio ir kuri tebėra nepa
sibaigusi. Ji baigsis tada, kada socializmas taps viešpa
taujančiu gyvenimo būdu didžiojoje pasaulio dalyje.

Tai epocha, kurioje kapitalizmas pasiekė pilniausią 
pergalę, plačiausiai įsigalėjo, pilniausiai subrendo ir 
pradėjo savo pamatuose trūnyti, pūti, trupėti. Tai epo
cha, kurioje žmogus pasiekė aukščiausią lygį moksle, 
žinojime, kultūroje, pramonėje, technikoje. Taipgi tai 
epocha, kurioje žmogus įrodė savo pajėgumą, iš vienos 
pusės, pakilti į negirdėtas moralines pasiaukojimo aukš
tumas, į didvyriškumą, prieš kurį visi pirmiau parodyti 
didvyriškumai visiškai nublunka, sumenkėja, iš kitos pu
sės — jis taip pat įrodė, į kokias nužmogėjimo, sužvėrė
jimo, moralinio išsigimimo ir supuvimo gilumas jis gali 
nugrimzti.

Reikia pavyzdžių? Jų reikės tiktai tam, kas šian
dien tebėra vystykluose ar dar gims rytoj, poryt, už 
metų, už šimto metų, bet ne mums, ne mūsų kartai. Vi
siems tiems reiškiniams pavyzdžius mes savo akimis ma
tėme, buvome ir esame jų liudininkais.

1914-1918 metais Pirmasis Pasaulinis karas. 1917 
metais Didžioji Spalio Socialistinė Revoliucija ir įsikūri
mas pirmosios darbo žmonių valstybės pasaulyje Tary
binių Socialistinių Respublikų Sąjungos formoje. 1940- 
1946 metais Antrasis Pasaulinis karas, 1950-1953 metais 
Korėjos karas ir pagaliau 1961 m. prasideda Vietnamo 
karas, kuris ir šiandien tebesitęsia. Per tą laikotarpį 
visa Rytų. Europa tapo socialistine. Per tą patį laiko
tarpį mūsų gimtasis kraštas1 — Lietuva — tapo Tarybine 
socialistine respublika. Per šio dvidešimtojo šimtmečio 
beveik tris ketvirtadalius mokslas suskaldė atomą ir 
davė mums branduolinę bombą, kuria mes šiandien leng
vai galime patys “gražiai” susinaikinti, iškėlė žmogų į 
Mėnulį, get nepajėgia aprūpinti maistu ir pastoge mili
jonų ir milijonų žmonių. Niekados pasaulyje nebuvo 
tiek daug alkanųjų, kiek jų turime šiandien. Net to
kioje didžiausioje ir turtingiausioje pasaulyje kapitalis
tinėje šalyje — mūsų Jungtinėse Amerikos Valstijose— 
priskaitoma daugiau kaip 30 milijonų skurdžių!

Tai gadyne, tai epocha!
Pažvelk į mūsų “Laisvės” skiltis nuo jos pirmojo

numerio iki paskutinio. Pamatysi, kad jos sudaro di
džiulį ir, bendrai paėmus, tikrai garbingą tų visų įvykių, 4 
atsitikimų ir pakaitų veidrodį. Nebuvo tokio visame 
pasaulyje kiek žymesnio įvykio, kuris nebūtų buvęs už- 
rekorduotas “Laisvės” skiltyse.

Bet, žinoma, “Laisvė,” draugai, yra daug daugiau, 
negu įvykiams rekorduoti aparatas. Laikraštis, kuris 
turi pašaukimą, misiją, siekti tikslą, ginti ir puoselėti 
idėją, yra daug daugiau, negu veidrodis. Ypač tai tie
sa, kalbant apie pažangų laikraštį, kokiu buvo nuo pat 
jos užgimimo prieš šešiasdešimt metų “Laisvė.” Tokio 
laikraščio paskirtis šimteriopai platesnė, gilesnė ir 
aukštesnė. Toks laikraštis yra taip pat kelrodis. Jis 
yra taip pat propagandistas, agitatorius, švietėjas, orga
nizatorius.

Už pavyzdį galime paimti bet kurį iš viršuje sumi
nėtų didžiųjų įvykių. “Laisvė” nebuvo tiktai pasyvus 
tų įvykių fotografuotojas.

Pirmasis pasaulinis karas — “Laisvė” jį paskelbia 
imperialistiniu karu ir šaukia Amerikos lietuvius visaip 
kaip jam priešintis, neleisti Amerikai į jį įsitraukti, o 
kai Amerika pagaliau į jį įsitraukia, “Laisvė” reikalau
ja jį baigti trumpiausiu laiku. Ir tūkstančiai Amerikos 
lietuvių ■mokėsi iš jos, klausėsi jos ‘balso ir žygiavo jos 
rodomu kelių.

Paimkime Socialistinę Revoliuciją Rusijoje 1917 me
tais — “Laisvė” sveikina buvusios imperijos dirbančią ją 
liaudį su neišpasakyta, visoje žmonijos istorijoje netu
rinčia sau lygios pergalės prieš priespaudą ir išnaudo
jimą ir už naują rytojų, naują gyvenimą.

Mūsų gimtąjį kraštą pavergia fašistinė diktatūra, a 
Kartu su visa Amerikos lietuvių pažangiąja spauda 
“Laisvė” ištiesia Lietuvos liaudžiai simpatišką ranką ir 
padeda jai išsivąduoti iš tos baisios priespaudos, mobi
lizuodama Amerikos lietuvių mases visomis jėgomis joms

.galingomis priemonėmis padėti Lietuvos žmonių sun
kioms kovoms ir garbingoms pastangoms. Ir kai tos 
pastangos apsivainikuoja pilniausiu laimėjimu ir kai 
Lietuvos liaudis paskelbia Lietuvą tarybine socialistine 
respublika ir Lietuva įstoja į darniąją tarybinių tautų 
šeimą, “Laisvė” ją nuoširdžiai sveikina.

Antrasis pasaulinis karas ir bendros visų pasaulio 
demokratinių jėgų pastangos užstoti kelią hitleriniam 
fašizmui, siekiančiam paskandinti žmoniją negirdėtoje 
priespaudoje, — “Laisvės” skiltys užsipildo šūkiais ir 
propaganda sumobilizuoti Amerikos lietuvius į pagal
bą tam karui laimėti.

Korėjos i* Vietnamo karai—jie neteisingi ir nemora
lūs karai. Jie yra Amerikos agresija prieš tuos tolimus 
kraštus. Kartu su visa pažangiąja žmoniija “Laisvė” 
juos pasmerkia.

Per paskutinius šešiasdešimt metų Amerikoje įvyko 
šimtai streikų, ir buvo laikotarpių, kai visoje šalyje virė 
milžiniškos bedarbių kovos prieš alkį. Nebuvo tokio 
streiko, nebuvo tokios liaudies demonstracijos, nebuvo 
tokio liaudies išstojimo prieš reakciją, kurių eiga ii’|t 
prasmė nebūtų buvus nušviesta, apibūdinta “Laisvėje,” 
kurių laimėjimui “Laisvė” nebūtų visomis jėgomis mo
bilizavus lietuvius. Visomis jėgomis “Laisvė” palaikė 
ir rėmė Amerikos sunkiosios pramonės darbininkus su- 
siorganiuoti į pramonines unijas. Neatsižvelgdama į jo
kius pavojus būti sunaikinta. “Laisvė” visomis jėgomis 
kovojo prieš anais laikais Amerikoje pakėlusį galvą fa
šistinį makartizmą.

Per tuos šešiasdešimt metų “Laisvė” suvaidino di- 
džiuolį vaidmenį sunkioje kovoje prieš lietuviškąjį kleri
kalizmą, energingai puoselėdama lietuvių masėse ateis
tines idėjas.

Na, o ką bekalbėti apie “Laisvės” vaidmenį Ameri
kos lietuvių pažangiųjų organizacijų gyvenime ir veik
loje — Lietuvių Literatūros Draugijos, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, Lietuvių Meno Sąjungos, šimtų 
vietinių klubų, savišalpos draugijų, vaikų ateities žiedo 
draugijėlių, chorų ir t. t. Tas vaidmuo tikrai buvo ir 
tebėra milžiniškas. Juo tiktai didžiuotis gali kiekvie
nas laisvietis.

Tiek ir užteks apie “Laisvės” vaidmenį praeityje. 
Žodis kitas apie praeitus metus, kaip sakyta, taip nepa
stebimai, taip greitai prabėgusius nuo pereito mūsų su
važiavimo 1970 m. kovo mėnesyje. Kaip užpernai, taip 
pernai svarbiausias klausimas prieš mus visus, prieš vi-1 4 
są Amerikos liaudį buvo barbariškasis Vietnamo karas, 
kuriam galo dar ir šiandien nesimato. “Laisvė” ener
gingiausiai rėmė ir palaikė reikalavimą, kad karas bū
tų tuoj nutrauktas ir kad Amerikos karo jėgos išsi
kraustytų iš Indokinijos. Liūdna ir baisu, kad visos 
Amerikos ir pasaulio liaudies pastangos atsteigti Indo
kinijoje taiką dar neapsivainikavo laimėjimu. Ir šian
dien ten tebesilieja upeliais nekaltų žmonių kraujas, ir 
šiandien ten jauni amerikiečiai tebeguldo galvas. Dargi 
šis karas tapo išplėstas į Kambodiją ir Laosą. Ir bom
bardavimas Šiaurės Vietnamo tapo atnaujintas.

Per paskutinius dvyliką'mėnesių mūsų šalyje eko
nominė padėtis dėl darbo žmonių žymiai pasunkėjo. Be
darbių armija paaugo. Infliacija, kainų kilimas vis sun
kiau gula ant dirbančiųjų pečių. Iš kitos pusės, per šį 
laikotarpį Amerikos darbo liaudies pasipriešinimas pa
sunkėjusiai ekonominei naštai taip pat žymiai pagyvėjo. 
Tai liudija užėjusi streikų banga ir organizuotų darbi
ninkų reikalavimai didesnio užmokesčio. Baisi krizė 
miestuose, krizė apšvietos sistemoje, krizė sveikatos ap
saugos sistemoje. Nusiskundimas — nėra lėšų- Tuo 
tarų valdžios ateinančių metų biudžete skiriama 76 bili
jonai dolerių militarizmo ir karo reikalams — tai yra 
dviem bilijonais dolerių netgi daugiau, negu buvo išleis- 
ta pereitais metais! Kur čia mūstf šalies vadų protas! * 

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Iš “Laisvės” Redakcijos pranešimo
(Tąsa iš 2-ro puslapio)

Mūsų “Laisve” energingai kovoja prieš šias visas 
blogybes. Jokių nusileidimų mes nedarome. Į jokius 
kompromisus su valdančiąja klase visais opiausiais dar
bo liaudies reikalais ‘‘Laisvė” neina. Nereikia nė saky
ti, jog tuo pačiu kovos keliu mes eisime ir ateityje.

Noriu nors vienu žodžiu šiame pranešime pasi
džiaugti mūsų gerais, broliškais santykiais su kitais iš
eivijos pažangiaisiais lietuvių laikraščiais kaip “Vilnis,” 
kanadiečių “Liaudies Balsas,” “Tiesa,” Urugvajaus 
“Darbas” ir Argentinos “Vaga.” Ypač svarbu glaudus 
bendradarbiavimas “Laisvės,” “Vilnies” ir “Liaudies 
Balso.” Visi trys laikraščiai tarnauja tai pačiai Jung
tinių Valstijų ii’ Kanados lietuvių visuomenei.

Taip pat tikrai didžiuojamės mūsų laikraščio san
tykiais su Tarybų Lietuvos liaudimi ir jos veikėjais. 
Kaip žinia, mes Lietuvoje jau turime gražų būrelį skai
tytojų. Jie karštai dėkoja tiems Amerikos lietuviams, 
kurie jiems “Laisvę” užprenumeruoja. Todėl šia proga 
noriu paraginti visus laisviečius, kad kiekvienas pagal
votų apie užrašymą “Laisvės” Lietuvoje savo giminėms.

Lietuvoje turime gražų būrelį bendradarbių ir ko
respondentų. Mes jais visais labai didžiuojamės ir vi
siems jiems mes esame giliausiai dėkingi. Tikiu, kad 
jie mums padės savo raštais, savo korespondencijomis, 
savo kūryba taip pat nuoširdžiai ir ateityje.

Sunku ir besurasti tuos mūsų “veiksnius” ir “va
duotojus.” Kaip miekadas pirmiau savo spaudoje jie 
spiaudo ant mūsų Lietuvos. Kad nors vienas “Drau
go,” “Darbininko,” “Naujienų,” “Kelevio” arba “Dirvos” 
numeris išeitų, kuriame nebūtų pikčiausių prasimanymų 
apie gimtąjį kraštą ir jo žmones. Visi Lietuvos veikėjai 
jiems yra “parsidavėliai rusams.” Neatsidžiaugiama pa
sitaikiusia kokia nors Lietuvoje negerove arba kokiu nors 
netikslumu, nesusipratimu, klaida bei apsileidimu. Vė
liausiu jų niekinimo objektu yra tapęs šaunusis Lie
tuvos jaunimas-

Kaip su jų spaudos skaitytojais, jų pasekėjais?
Netenka abejoti, kad daug jų beviltiškai užsinuodi

ję melais ir šmeižtais apie Lietuvą.
Bet, iš kitos Pusės, matyt, kad daugeliui jų skaity

tojų jau atsibodo tie nenutraukiami šmeižtai. Jais jie 
nebetiki.

Kaip kitaip būtų galima išaiškinti tą, jog tiek daug 
Amerikos lietuvių ruošiasi šiemet aplankyti Lietuvą? 
Tai yra eilinių žmonių sukilimas prieš “vąduųtojus” ir 
“veiksnius.” Visus juos mes nuoširdžiausiai sveikiname!

Baigdamas, noriu Redakcijos vardu nuoširdžiausiai 
padėkoti mūsų mieliesiems bendradarbiams ir korespon
dentams Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Pietų Ame
rikoje. Be jų tokios pasiaukojančias, nuoširdžios talkos 
“Laisvė” nebūtų tokiu laikraščiu, kokiu jinai yra. Ir 
visi jie padeda be jokio finansinio atlyginimo. Visiems, 
visiems jiems dar kartą didelis, didelis ačiū. Visiems 
jiems linkime geros sveikatos ir daug daug laimingų die
nų.

Taip pat jums, čia susirinkusiems, drauges ir drau
gai, iš gilumos širdies linkime laimės ir pasisekimo vi
suose jūsų žygiuose. Pasižadėkime visi būti sveikais 
ir tvirtais, kad galėtumėme vėl susirinkti į suvažiavimą 
1972 metais.

A. Bimba

visą “Laisvės” kolektyvą, 
linkėdama ilgiausių metų 
apšvietos darbe, ryžtingai 
kovoti už taiką visame pa
saulyje. Čia randate $20.

Draugiškai,
Anastazija Paukštienė

Portland, Me.
Sveikinu LKS B-vės da

lininkų suvažiavimą, taipgi 
visą “Laisves” kolektyvą. 
Linkiu ištvermės šiame sun
kiame darbe dėl žmonijos 
gerovės. Čia randate $5.

Su pagarba,
John A. Musteikis

Tillsonburg, Ont., Canada
Sveikinu “Laisvės” 60-ąjį 

gimtadienį. Linkiu viso ge
ro visiems suvažiavimo da
lininkams, visam “Laisvės” 
kolektyvui. Lai “Laisvė” 
gyvuoja dar ilgus ilgus me
tus. Čia randate $10.

Su pagarba,
P. Gaven

Bridgeport, Conn.
Minint laikraščio “Lais

vės” 60 metų šventę, proga 
šio didelio įvykio sveikina
me Spaudos B-vės dalinin
kų suvažiavimą, visą “Lais
vės” kolektyvą, bendradar
bius, skaitytojus ir visus 
tuos, kurie prisideda prie 
laikraščio palaikymo. Čia 
randate $15.

J. ir M. Strižauskai

Norwood, Mass.
Sveikiname “Laisvės” 60 

metų sukakties Jubiliejų ir 
suvažiavimą. Linkime 
“Laisvei” gyvuoti ilgus me
tus ir kovoti už geresnę 
žmonijai ateitį ir pasaulinę 
taiką. Čia randate $50.

Massachusetts 
7-oji Apskritis 
per M. Uždavinį

Queens Village, N. Y.
Daug laimės ir sėkmės 

“Laisvei” jos 60 metų Jubi
liejaus proga. Linkime, kad 
ilgai gyvuotų ir nenustotų 
mus lankius/ Čia randate 
mūsų auką $20.

Augustas ir Natalija 
Iešmantai

Sveikinimas “L.” 60-mecio proga
St. Petersburg, Fla.

Gerb- “Laisvės” Kolekty
vui: Sveikiname visus su
laukusius šio 60 metų Jubi
liejaus ir linkime, kad su
lauktume! 75 metų sukak
ties, ir taipgi linkime daug 
ištvermės ir geros sveika
tos. Likimo atskirtas bu
vęs jūsų bendradarbis 1912- 
1922 metais. Čia randate 
dovaną $5.

> Draugiškai,
J. P. Stančikas

Portland, Oregon

metų Jubiliejaus proga. 
Sveikiname jus, brangūs 
d raugai, suvažiavime ir 
linkime peržvelgti atliktus 
darbus per 60 metų apšvie- 
tos bare, nutiesti teisingą 
kelią į šviesų rytojų ir gra
žesnį gyvenimą darbo liau
džiai. Sveikiname “Lais
vės” kolektyvą, bendradar
bius, rašytojus, rėmėjus, 
vajininkus ir skaitytojus. 
Linkime visiems tvirtos 
sveikatos. Siunčiame dova
ną $60.

Lai gyvuoja “Laisvė” 
daug metų!

St. Petersburg, Fla.
Linkime, kad šis 60-mečio 

s u v a ž i a vi m a s pravestų 
“Laisvei” naudingus tari
mus. Linkime “Laisvės” lei
dėjams, ko respondent a m s,
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Leiskite pasveikinti laik
raštį “Laisvę” ir jos kolek
tyvą. Jau mažai tebematau. 
Linkiu visam kolektyvui il
gai gyvuoti, čia randate 
mano dovaną. $20

Draugiškai,
M. ir L. Janis

Draugiškai,
Valteris ir Mylda Žukai

Elizabeth, N. J., ir
Helen žukaitė-Pine ir 
šeima ir Helen žukienė

Eddystone, Pa.
Gaila, kad negalėsiu da-
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LLD 3-iosios Apskr. Con
necticut valstijoje sveikina 
“Laisvės” 60 metų sukakties 
proga Spaudos B-vės suva
žiavimą, visą “Laisvės” ko
lektyvą, skaitytojus, ben
dradarbius čia Amerikoje ir 
T. Lietuvoje su $10.

LLD 3 Apskr. valdyba

lyvauti suvažiavime, nes 
viena ranka gerokai pažeis
ta. Visvien noriu pasvei 
kinti “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą, taipgi visą 
“Laisvės” kolektyvą. Linkiu 
“Laisvei” dar daugelį metų 
gyvuoti. Čia randate $25.

Draugiškai,
A. Lipčius
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Binghamton, N. Y.
Sveikiname garbingo, švie

saus ir tauraus “Laisvės” 60

Miami, Fla.
Sveikinu “Laisvės” 60 me

tų sukakties proga, taipgi

>

vajininkams, rėmėjams tvir
tos sveikatos ir ilgo gyve
nimo. Mes “Laisvę” skaito
me nuo atvykimo į šį kon
tinentą jau virš 40 metų. 
Linkime, kad “Laisvė” gy
vuotų dar ilgus metus ir 
kad ją skaitytų kiekvienas 
lietuvis. Jubiliejaus proga 
siunčiame “Laisvei” $60 pa
ramos.

Lai pasaulyje būna pasto
vi taika!

Draugiškai,
Vera ir Valys Bunkai

Chicago, Ill.
Prašome priimti mūsų 

nuoširdžius linkėjimus, kad 
■“Laisvė” daug metų išeidi
nėtų ir neštų teisingas ži
nias Amerikos ir viso pa
saulio lietuviams. “Laisvė” 
per 60 metų gyvavimo daug 
atliko neapsakomai svarbaus 
darbo, organizuodama ir 
šviesdama lietuvius, paruoš
dama didelėms kovoms prieš 
išnaudojimą, prieš karus, už 
pastovią taiką ir gražų, 
naują ir pilną darbo žmo
gaus gyvenimą. Lai ji ir 
ateityje taip garbingai neša 
didingos kovos vėliavą. Čia 
randate $25.

Amerikos Lietuvių 
Moterų Kultūros 
Draugija

Valdyba: U. Juodaitienė, 
pirm.; J. Marazienė, sekr.; 
E. Pažarskienė, ižd.; Anta
nina Butkis, f in. sekr.

Gardner, Mass.
Smagu sveikinti “Laisvės” 

60 metų sukakties Jubilie
jų. Tikiu, kad suvažiavimo 
dalyviai aptars “Laisvės” 
reikalus ir nuties kelią, ku
riuo turės eiti dar daug me
tų. Čia randate $10.

Draugiškai,
Politas Kuliackas

(Bus daugiau)

Oslo, Norvegija.—800 de
monstrantų susirinko prie 
Amerikos ambasados ir rei
kalavo baigti amerikinę ag
resiją Indokinijoje.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirin

kimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 9 dieną, salėje 715 
N. 6th St., 2 vai. po pietų.

Draugai ir draugės, šis 
susirinkimas specialus, to
dėl, kad susirinkimo dieną 
užėmė mūsų pramoga. At
eikite visi ir visos.

Valdyba

Keturios Speciales Turistinės Grupės

Į LIETUVĄ 1971 METAIS
Kaip ir praeityje, taip ir šiais metais UNION 
TOURS AGENTŪRA su malonumu praneša,. 
kad ruošia keturias speciales grupes šią vasarą 

vykimui į Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPĖS VYKS SEKAMAI:

Birželio 18 d. - grįš liepos 3 d.
Liepos 16 d. - grįš liepos 31 d.
Liepos 30 d. - grįš rugpjūčio 14 d. 
RugpiūČio 13 d. - grįš rugpiūčio 28 d.

Del platesnių informacijų kreipkitės pas 
Mr. Robert Ellyn sekamu adresu:

UNION TOURS
1 East 36th Street 

New York City, N. Y. 10016
Telefonas: 212-OR 9-7878
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Lawrence-Haverhill, 
Mass.

Mes dar gyvuojame!
Vajus puikiai pasisekė už 

tai, kad mes dirbome vie
ningai — kooperavome be 
kliūčių ir gavome 9-tą do
vaną. Tai šios draugės 
daugiausia darbavosi:

Lawrencuj —
A. šhupetrienė ir
S. Penkauskienė
Haverhillyje—
A. Račkauskiene ir
Mary Sametienė ,
Jos nutarė savo dovaną 

$20 paaukoti dėl “Laisvės” 
60-mečio jubiliejaus minėji
mo.

Čia turiu priminti/ kad 
Lawrencui sunk u -b u v o 
“prisikelti,” kuomet veik
lesnieji mūsiškiai išretėjo. 
Tas padarė didelį atoslūgį 
progresyviame Jude j i m e . 
Bet dabar pasirodo, kad 
dar yra gana drūtų spėkų 
pasidarbuoti.

Reikia priminti ir Haver- 
hillį. Nors mūsų beliko tik 
maža grupelė, bet vis tiek 
laikomės progreso eigoje.

7-osios apskrities suva
žiavime balandžio 4 d. nu
tarta surengti pikniką pa
žangiosios spaudos naudai.

Darbas pavestas Haver- 
hillliui ir Lawrencui. Ko
dėl? Todėl, kad čia yra 
puikus parkas, tai kad ir 
lytų, piknikas vis tiek įvyk
tų, nes čia yra puikūs pa
viljonas. Jau . viskas su
tvarkyta!

Piknikas įvyks birželio 27 
dieną. Pradžia 12 vai. Ga
lima atvykti ir anksčiau, 
nes čia yra jūsų parkas.

Kelrodį pranešime vėliau.
Mes turėsime visokiu v 

valgių — šaltų ir karštų, 
bus ir gėrimų. O dar: mū
sų mylima E. Repšienė su 
draugėmis prisižadėjo pri
rengti skanumynų stalą.

Mes nuoširdžiai kviečia
me visus geros valios žmo
nes dalyvauti pas mus.

Lawrence-Haverhill 
komisija—

A. Račkauskienė
A- Šhupetrienė

Aš dirbu su komisija— 
Walter Račkauskas

Waterbury, Conn.
Iš LDS 5-os apskrities 

konferencijos

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

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)

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 ver-ex
panding convalescent & re-habilita- 
tion center. Salary commensurate 
with experience & ability to accept 
a challenging and regarding posi
tion. For inter, appt, contact Nir. 
Robert Brezo, Director of Nurses. 
Senator Convalescent Center, At
lantic City, N. J. (609) 344-2181 or 
from Phila. call 215-PE 5-1610.

(34-37)

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

(34-37)

DOMESTIC

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

(34-36)

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 todays, 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)

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-car garage, irrigation system, 
good condition. Asking $55,000. THO
MAS P. BROWN, realtor, $08 High 
St., Millville, N. J. 609-825-2687.

(34-37)

Konferencija įvyko balan
džio 25 dieną. Tai buvo la 
bai draugiška konferencija. 
Metams praslinkus buvo 
proga susitikti savo gerus 
draugus. Gaila, kad konfe
rencijoje nebuvo Juozo Stri 
žausko, kurį “šaltis” priver
tė būti namie. Bet jo darbą 
labai gerai atliko jo žmona 
Marijona Strižauskienė. 
Konferencijoje buvo prisi
minta, kad netekome gero 
veikėjo Juozo Mockaičio.

Konferencijoje delegatų 
buvo nuo penkių kuopų. 
Gaila, kad delegatų nebuvo
iš Hartfordo kuopos. Nori
si paminėti vieną delega
tą, būtent Karolį Krasnic- 
ką, kuris jau yra sulaukęs 
94 metus amžiaus. Jis sa

Opportun i ty—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 

į Chrome Plater (1). Specialist.
G. II. METAL FINISHERS 

282 Dakota St., Paterson, N. J.
523-0307. (34-36)

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

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

OPTICAL BENCHMAN. Exper
ienced for optician in New Jersey. 
Good salary and Company bencLis. 
Apply ANSPACH BROS. 582 Cen
tral Ave., East Orange, N. J. 201- 
673-7700. (34-35)

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

Country Property. Adirondack 
Country Homo 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)

BODY MAN. Earn $7 to $10 per 
hour, new builditlg, full lM?nefits, a 
rare opportunity. Call 201-752-3000, 
service manager. (31-36)

BAKER

Start immediately 
JOHANSEN’S BAKERY 

201-356-2805
(34-38)

AUTO MECHANIC. Mechanic want
ed. Chrysler product knowledge ne
cessary. 4-day week axailablc. 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)

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)

Miami, Fla.
Padėki

Alice Johns (Sliekas) sir-1 
dingai ačiuoja visiems da
lyviams laidotuvėse jos my-
limo vyro Paul Johns, vi
siems prisidėjusiems su pa
galba, patarimu ir paguoda. 
Taipgi nuoširdi padėka 
draugėms: (Gigai Shimkus,

kė: “Aš nepraleidžiau nėiStellai Danis, Mary Chula- 
vienos konferencijos nuoįdienei, Mary Clee ir kitoms
LDS gyvavimo pradžios.” už pagaminimą užkandžių

Draugė Amilija Juškevi- ir patarnavimą Socialiame 
čienė davė gražų raportą Klube po laidotuvių apei- 
iš “Laisvės” dalininkų jubi- gų ir S. Zaviui už pasaky-
liejinio suvažiavimo ir ban- tą kalbą ir sutvarkymą ajt- 
keto, kurie įvyko balandžio sisveikinimo apeigų šernic- 
24 dieną. Visų akys nušvito ninėje.
išgirdus pranešimą apie ge-i Liūdinti Alice Johns au
rai atžymėtą “Laisvės” 60'koja į “Laisvės” fondą $25, 
metų jubiliejų. j kaip paskutinį indėlį jos ve-

Gyvuok, “Laisve”, dar il-'lionio vyro savo mylimam 
gai, ilgai! laikraščiui.

Jo Kunca 1 Alice Johns

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 Marytės, ku
ri taip troško dalyvauti 
“Laisves” Jubiliejuje.

Ji yra nuoširdi “Laisves” 
lėmėja.

Tessie Sločkienė

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

IEŠKOJIMAI

Ieškau moters, kuri suliktų su 
manim kartu gyventi. Turi būti 
rimta, nerūkanti taboką ir nenau- 
dojanti svaiginančių gėrimų, ir be 
šeimos. Esu senyvo amžiaus mote
riškė, vienai ilgu. RašykiU? seka
mu adresu. J rimtą laišką suteiksiu 
atsakymą. Petronėle Buidinavich, 
245 Pontiac St.. Lester, Pa. 19113.

(34-36)
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H. FEIFERIENĖ

“Laisves* 60-mečio jubiliejine švente
I Pažvelgus į “Laisvės” 60- ieškojo tautiškos šilumos ir 

mečio jubiliejines 1 a i d a s, surado ją pažangiųjų tar- 
pagalvoti kiekpe. O kaip svarbu yra su- 

darboĮrasti bendros minties žmo- 
spaustuvėsĮgų! Jie surado ir būdą, kaip 

išsikovoti geresnį ateities 
gyvenimą. Jis palinkėjo il
gų kūrybingų metų.

Aldona Juškienė įteikė A. 
Bimbai lietuvišką juostą su 

“Sveikinimai nuo 
krašto,” — kaip 

simbolį, kuris apjuosia visus 
. laisviečius.

Tik savaitę laiko viešėjęs 
Amerikoje, pakviestas kla
bėti svečias Pr. Ulevičius 
pasakojo, kaip Lietuvoje 
įve r t i n a m a mūsų veikla, 
kaip mūsų darbais domisi 
Lietuvos rašytojai ir kine
matografijos studijos. Yra 
susuktas naujas filmas “Lie
tuviškoji Amerika,” kurį 
ateityje teks ir mums pa
matyti. Palinkėjo daug lai
mės ir sėkmės ateityje.
šilti sveikinimai ir dovanos 

iš Vilniaus
Po to, pirm. P. Venta pa

prašė pasiklausyti prisiųs
tos iš Lietuvos magnetofo
no juostelės, kurioje įre
gistruoti sveikinimai iš tė
vynės su muzikiniu ir vo
kaliniu meniniu priedu.

“Kalba Vilnius,” — išgir
dome pirmuosius žodžius. 
“La*i šis kuklus suvenyras 
būna mūsų pasveikinimas iš 
tėvų žemės...” ir^pasigirs- 
ta daina “Lietuva brangi,” 
atlikta Vilniaus radijo ir te
levizijos choro. Publika su
sikaupusiai klausosi. > 

Toliau seka A. Sniečkaus 
sveikinimas, ir vėl pasiges
ta daina “Kur Nemunas te
ka,” atlieka Vilniaus radi
jo choras, ir “Tamsioji nak
telė” —- Gaižausko kaimo 
kapela.

Toliau kalba M. šumaus- 
kas ir L. Diržinskaitė, se
ka daina “Tėvynė Lietuva.” 
Girdime sveikinimus nuo J. 
Paleckio ir gen. V. Karve
lio, V. ir G. Kuprev i č i a i 
skambina varpais “Kus tas 
šaltinėlis,” Ir štai pasigirs
ta jau mums pažįstami 
sveikinimo balsai pagyvenu
sių ilgiau Amerikoje tau
tiečių: V. Zenkevičiaus, L. 
Vladimirovo, A. Laurinčiu- 
ko ir L. Kapočiaus. Seka 
moterų oktetas su daina 
“Nemunėlis” ir vyrų okte
tas atlieka “Į dainą įausiu.” 
Toliau seka kalbos J. Karo
so, “Švyturio” redaktoriaus 
A. Bieliausko, dail. G. Jo- 
kūbonio ir komp. E. Balsioj 
Juostelė užsibaigia su dai
nomis: “Daina apie tiltą”— 
moterų choras, “Oi dalialia 
tu mano” — vyrų choras 
“Varpas,” ir “Kur bėga 
Šešupė” — radijo choras.

Kalbose išreikšta karš
čiausi linkėjimai reikšmin
gos sukakties proga. “Lais
vės” sukaktis sutikta Lietu
voje kaip didelė šventė. Vi
siems linkima neišsemiamos 
energijos.

Kiti sveikinimai
Pernai vasarą viešėjo Lie

tuvoje visuomenininke Mar- 
gareta Kavaliauskaitė. Bū
dama Kaune, ji susitiko su 
miesto pirmininko padėjėja 
Janina Narkevičiūte, kuri 

nuo 
i “Laisvei” 

dovaną — simbolinį saulės 
motyvą su užrašu: “Lais
vei — jubiliejaus proga.” 
Margareta įteikė dovaną ir 
paskaitė E. Mieželaičio poe
mą “Kur saulė akmenį su
šildo.” Priimdama dovaną,

verčia 
daug techninio 
atliko “Laisvės” 
kolektyvas. Kiek pasišven
timo ir pasiaukojimo! Ir 
taip, per metų metus, nuo 
pirmosios “Laisvės” laidos, 
kiekvienas draugas atsida
vusiai dirbo už mažą atly-južrašu: 
ginimą, neskaitydamas die-j Nemuno 
nų, nė valandų. Dėka jų 
pasišventimo, šiais metais 
“Laisvė” švenčia savo 60 
metų sukaktį!

Įvykęs jubiliejinis paminė
jimas šio mėnesio 24 dieną 
Lietuvių Piliečių klubo salė
je, Maspethe, buvo visapu
siškai s ė k m i n g a šventė. 
Erdvi klubo salė atrodė 
gražiai prirengta šiam po
kyliui, o virš scenos matė
si dail. Ilsės Bimbienės nu
pieštas sveikinimas: “Svei
kiname mūsų bendradar
bius—LAISVĖS 60-MEčIU
— skaitytojus ir rėmėjus”; 
aidiečių pasipuošimas tau
tiniais rūbais pridavė šven
tišką nuotaiką.

SVEČIAI
Svečių prisirinko pilna sa

lė, kurių tarpe matėsi Ta
rybų Sąjungos pasiuntiny
bės Washingtone konsulia- 
rinio skyriaus H-asis sekr. 
E. Juškys su šeima, JT dar
buotojas G. Cibulskis su šei
ma, tik atvažiavęs svečias 
iš Lietuvos istorijos mokslų 
kandidatas Pranas Ulevi
čius, “Moscow News” kores
pondentas A. Sinkevičius su 
žmona. Iš Chicagos atva
žiavo “Vilnies” vyr. redak
torius V. Andrulis su žmona 
ir iš Kalifornijos — visuo
menininke Ks. Karosienė. 
Iš Worcesterio atvyko LDS 
prezidentas R. Janulis su 
žmona, Al. Daupsha ir E. 
Smith. Iš Montello, Mass.
— A. Raila ir A. Skirmon- 
tas, iš Bostono —A. Kan- 
draška. Atvažiavo draugai 
Čiurliai iš Pattenburg, N. J., 
pas kuriuos rengiami meti
niai “Laisvės” piknikai, ir 
daugelis kitų svečių iš ar
ti ir toli. Visi sugužėjo at
švęsti mūsų mielojo laikraš
čio “Laisvės” jubiliejinę su
kaktį.

Kalbos, sveikinimai
Programą pravedė “Lais

vės” direktorių tarybos pir
mininkas P. Venta, kuris 
savo įžanginiame žodyje 
trumpai pakalbėjo apie mū
sų jubiliejinę Šventę, pakvie
tė “Laisvės” vyr. redakto
rių A. Bimbą tarti žodį.

A. Bimba pasveikino 
“Laisvės” kolektyvo vardu 
svečius, bendradarbius, 
skaitytojus ir rėmėjus. Pa
reiškė, kad šis “Laisvės” še- 
šiasdešimtm e č i o paminėji
mas yra pažangiųjų lietuvių 
pravedamas ir užs i e n y j e, 
kad “Laisvė” yra seniausias 
pažangiųjų lietuvių laikraš
tis ne tik Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje. Mes tuo 
didžiuojamės ir ryžtamės 
dar ilgai gyvuoti. Per tuos 
60 metų “Laisvė” pergyve
no daug sunkumų, teroro ir 
persekiojimų, bet nepasi
traukė iš kovos lauko. Jis 
padėkojo Lietuvos žmo
nėms už paminėjimą “Lais- 
vės” jubiliejaus ne tik Vii- įteikė per Margaretą 
niuje ir Kaune, bet ir ki-Kauno bičiulių
tuose miestuose.

“Laisvė” nuėjo šaunų ke-j 
lią užsieiniopažangiųjų lie
tuvių i sto ri joj e,” — kalba 
Ed. Juškys. Jis priminė 
dešimtmečius atgal, kuomet 
lietuviai, palikę savo tėvynę,

Išvyko į Lietuvą
trumpai pasveikino Pereitą trečiadienį iš Ken-

“Laisvės” administratorė L. 
Kavaliauskaitė priminė, kad 
ši dovana kabos “Laisvės” 
raštinėje.

“Vilnies” vyr. redaktorius 
V. Andrulis perdavė linkė
jimus nuo laikraščio kolek
tyvo, pabrėždamas, kad ši 
jubiliejinė šventė vyksta ne
paprastais laikais. Kiekvie
na diena atneša ką naujo. 
Jam smagu dalyvauti šiame 
šlovingame paminėjime.

Neseniai apsigyvenęs New 
Yorke žurnalistas A. Sinke
vičius gėrisi pažangiųjų lie
tuvių vidujine jėga, kuri ri
ša visus dar nuo jaunų die
nų. Jie traukia sunkią va
gą ir laikosi visuomet tvir
tai. — “Nelengva surasti, 
kokiu keliu eiti,” — paste
bėjo A. Sinkevičius. Šiltai 
sveikino “Laisvę” su jubilie
jumi, o Zina Sinkevičienė su 
Galina Cibui s k i e n e įteikė 
“Laisvei” nuo abiejų šeimų 
dailės dovanėlę.

Malonu buvo matyti ir iš
girsti mums visiems žinomą 
aktyvią taikos kovotoją Ks. 
Karosienę, kuri prieš iš
vykstant į Lietuvą atsilankė 
į jubiliejinę šventę. Nors tą 
dieną jinai norėjo dalyvau
ti masinėse demonstracijose 
Was hi ngtone arba San 
Francisco, prieš karą, bet 
jinai jautė pareigą daly
vauti “Laisvės” jubiliejinėje 
šventėje.

Jungtinių Tautų darbuo
tojas prie Ekonominio sky
riaus G. Cibulskis pabrėžė 
savo kalboje apie “Laisvės” 
neįkainuojamus darbus ir 
kūrybinius laimėjimus. Lin
kėjo laisviečiams viso ge
riausio gyvenime ir darbe.

Labai autriai pasveikino 
laisviečius Aldona Juškienė. 
S a k o : Pasiklausius visų 
nuoširdžių kalbų, tarp pasi
sakymų dažnai skambėjo 
žodis LAISVĖ. Koks gra
žus ir brangus žodis LAIS
VĖ, kuris prilygsta žo
džiams MOTINjA ir TĖVY
NĖ.” Sveikino su jubilieju
mi, palinkėdama ilgiausių 
metų.

Aido choro dainos
“Laisvės” direktorių ta

rybos vardu P. Venta padė
kojo L. Kavaliauskaitei, A. 
Petrikai, A. Bimbai, E.Jes- 
kevičiūtei ir dail. R. Feiferiui 
už taip sunkų darbą Ju
biliejinio albumo išleidime. 
Jis prisiminė mirusius lais-

viečius ir pakvietė Aido 
chorą padainuoti. N. Buk- 
nienė i
“Laisvę” ir pranešė Aido 
dedikuojamą dainą įniru
siems laisviečiams: “Nelais
vės sunkios nukankintas...” 
Mok. M. Stensler vadovau
jant, atlikta: “Kur bėga 
Šešupė,” “Augau pas tėve
lį” ir “Draugystės daina.”
Banketas ir Worcester iečių 

dainos
Banketo metu pakviestas 

kalbėti LDS prezidentas R. 
Janulis iš Worcesterio per
davė sveikinimus nuo t o 
miesto pažangiųjų lietuvių, 
papasakojo kaip jis užau
go tarp laisviečių ir jų dė
ka daug pasimokė. Linkė
jo “Laisvei” dar daug metii 
gyvuoti.

P. Venta perskaitė banke
te dalyvavusio A. šalčiaus 
sveikinimą ir p r i ė m ė jo 
įteikta dovaną “Laisvei” — 
parvežtą iš Lietuvos, dail. 
A. Skirutytės ciklo “Gin
tarėlio kraštas” paveikslą— 
“Šventė.”

Aido choro pirmininkas J. 
Grybas, pasveikinęs “Lais
vę” jubiliejine proga, prane
šė apie ateinantį Aido kon
certą, kuris įvyks gegužės 
16 dieną lenku New Nation
al s a 1 ėj e, Greenpointe - 
Brooklyne. Kvietė visus at
silankyti.

Pabaigoje. Worces t e r i o 
dainininkai L Janulienė ir 
Al. Daupsha padainavo ke
letą dainų duetu ir 
Duetas atliko: “Ateina pa
vasarėlis,” “Graži naktis” ii 
“Sesuo Žydrioji Vilija.” I 
Janulienė solo: “Oi, mama, 
mama” ir “Gegutė.” Al. 
Daupsha solo: “Bernužėl, 
nevesk pačios” ir “ 
žiburėlis.”

Aido chorui ir solistams 
pianu akompanavo Eunice 
Smith. Programa užbaigta 
su bendru dainavimu “Il
giausių metų.”

Prie bilietu dirbo W. Ker- 
šulis ir L. Kavaliauskaitė. 
Prie stalų patarnavo: N. 
Ventienė, J. Lazauskienė, 
T. Mizarienė, N. Buknienė ir 
jaunasis Povilas Venta. Mi
krofonus sutvarkė V. Beke- 
ris.

“Laisvės” jubiliejus buvo 
iškilmingai ir sėkmingai at
žymėtas. Sekančią dieną 
(sekmadienį) įvyko “Lais
vės” salėje jubiliejaus pa
baigtuvės, bet apie tai pa
pasakosiu sekančioje laido
je.

LIUDNAS PRISIMINIMAS

Kazimiera Bukas 
mirė 1966 m. gegužės 4 dieną

nedyAirporto lėktuvu j Lie
tuvą išskrido mūsų įžymio
ji veikėja kaliforni°tė Ksa
vera Karosienė. Neteko su
žinoti, kaip ilga jos viešna
gė Lietuvoje bus.
klystame, mūsų Ksavera 
Lietuvoje atšvęs ir 
ąjį gimtadienį. Ji 
labai daug savo geni bičiu
liu.

Draugė Karosienė dalyva
vo mūsų Kooper. Spaudos 
B-vės suvažiavime. Ta pro
ga aplankė ir savo dukrą N. 
Jersey valstijoje. Porai die
nų čia buvo apsistojusi pas 
Keršulius.

Linkime mūsų mielajai 
draugei Lietuvoje linksmos 
ir laimingos viešnagės.

Rep.

Jei ne-

savo 70- 
ten turi

Sveikinimas
Brangūs draugai 
laisviečiai!

Sveikiname Gegužės Pir
mosios proga, linkime sėk
mės jūsų kilniame darbe ir 
asmeninės laimės.

“Tiesos” Redakcija 
Vilnius

Mieste pasidairius
Majoras Lindsay paskelbė 

fiskaliniams metams miesto 
r j biudžetą, kuris siekia 9 bili- 
" jonus 200 milijonų dolerių. 

so °' Jeigu tiek pajamų turėtų, 
‘ tai nereikėtu mažinti tar- 

nautojų skaičių.
Bet kaip tokią milžinišką 

sumą sukelti? Majoras siū
lo kelti taksus ir kitokius 

taipgi gauti iš 
New Yorko valstijos nema
žą finansinę paramą.

Oi žiba mokesčius, 
I

Prieš keletą dienų 15,000 
unijistų demonstravo prie 
miesto rotušės prieš Lind
say pareiškimą, kad reikės 
paleisti iš darbo apie 90,000 
miesto tarnautojų.

Unijos pasamdė 300 auto
busų, kuriais apie 10,000 
žmonių vyko į A.lbany 
reikalauti miestui finansi
nės ppramos. Už autobusus 
sumokėjo $115,000.

Brooklyno grand džiurė 
apkaltino Gary Troy ir Jay 
Bernstein už atsisakymą tar
nauti militarinėje tarnybo
je. Abu paleisti po $5,000 
kaucija. Tardymas įvyks 
gegužės 6 d.

Brooklyno Aukščiausiasis 
teismas nubaudė 20 metų 
kalėjimo Jose Colon už dvie
jų vaikų išprievartavimą.

Brooklyne snaiperis (šau
lys), iš vieno namo šaudy
damas, sužeidė 5 žmones. 
Policija ieško Cordel James, 
kuris nužiūrimas kaip snai
peris.

Jamaica ligoninėje 3 Alė
tų vaikui J. E. Spitaleri, 
reikalingam kraujo perlie- 
jimo, 300 simpatikų pasiūlė 
savo kraujo.

Aido choro koncertas
Ištraukos iš operečių ir; x ~ .....

ukrainu šokėjai ir daininin-j Leipcigu, Rytų Vokietija, 
kai. Įvyks gegužės 16 dienai Daugiau kaip 30 mok>- 
N(ew National Hali, 261-267 J^inkų is 13 salių dalyvavo 
Driggs Avenue, Brooklyne. J ugwash senimai e n pasi- 
Pradžio 2:30. Durys atda-isa^^ nusiginklavimą ir 
ros nuo 1-os valandos. įtaiką.

Pirmą kartą Brooklyne 
toks puikus, žavėjantis kon
certas.

Aido choras ir jo solistai 
Nelė Ventienė, Viktoras 
Beckeris ir Augustas Ieš
mantą atliks viena valanda 
ištraukų iš operečių daino
mis, vadovaujant Mlidred 
Stensler.

Kitą valandą atliks ukrai
nų jaunimas šokiais ir dai
nomis.

Bilietas, iš anksto per
kant, tik $2. Prie du m bus 
$2.25.

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

JAV užgyrė diktatorių
Port-Au-Prince. — Jung

tinių Valstijų ambasadorius 
Knox pasveikino ir užgyrė 
naująjį viso amžiaus Haiti 
prezidentą Jean-Cdaude Du
valier, mirusio diktatoriaus 
Duvalier 19 metų sūnų, ku
ris taipgi diktatoriškai šalį 
valdys.

Ambasadorius Knox pasi
žadėjo diktatorių remti. 
Mat bijomasi liaudies suki
limo Haiti respublikoje.

Įvairios Žinios
Bangkok, Tailandas. — 

Gaisrui kilus viešbutyje žu
vo 25 žmonės, tarp kurių 
yra keletas amerikiečių ka
rių ir jų šeimų.

Missoula.—Montanos uni
versiteto 400 studentu ir fa
kulteto narių protestuoja 
prieš prez. Nixono įsikišimą 
į žudiko Calley teismo nuo
sprendį.

Williamsburg, Va. — Vice 
prezidentas Agnew čia pasa
kė, kad prekybos plėtimas 
ir turizmas su Kinija esanti 
klaida. Jis nenori gerinti su 
Kinija santykių.

Washingtonas. — Žmoniš
kumo Draugija patraukė 
teisman Vidaus departa
mentą, reikalaujant sulai
kyti naikinimą įvairių žvė
rių.

Maskva. — čia atvykęs 
senatorius Harris ragina 
Jungtines Valstijas pra
plėsti prekybą su Tarybų 
Sąjunga.

Atėnai, Graikija.—Miesto 
centre sprogo dvi bombos tą 
dieną, kai sukako keturi 
metai nuo nuvertimo demo
kratinės valdžios ir įkūrimo 
fašistinės diktatūros.

San Rafael, Calif. — An
gela Davis reikalavo, kad 
teisėjas Lindsay, kaip rasis
tas, pasitrauktų iš jos tar-

Jau Penkeri metai praėjo nuo mirties mūsų 
mylimos žmonos ir motinos. Visa jos šeima su 
didele meile prisimena Kazimierą, ji visuomet 
pasiliks mūsų jausmuose ir mintyse. Prisime
name ją su giliu nuliūdimu mūsų širdyse. Nie
kad jos nepamiršime.

Vyras—Charles Bukas
Sūnūs ir marčios —

Algerd ir Sylvia
Bruno ir Betty

Valstijos Welfare depar
tamentas patvarkė, kad 
miestas neturi mokėti wel
fare žmonių numos aukš* 
čiau $5 i dieną viešbučiuose 
ir moteliuose. Bet kur ga
lima gauti viešbutyje ar mo
telyje kambarį už $5 į die
ną? Tai esąs juokingas pa
tvarkymas.

Rep.

Bay side, N. Y. Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

Susižeidė
Balandžio 25 d. Alekas 

Deikus sugrįžęs namo va
kare iš darbo kaip nors pa- f 
slydo ir puldamas išlauže " 
vienos rankos pirštus. Nu
vežtas į ligoninę, kur jam 
turėjo įdėti į gipsą ranką.

Linkime Alekui grėit su- 
sveikti. Rep.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

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

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

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

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

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

An tose Mačiutienė
(Ruzgi u te)

Mirė gegužės 2, 1967 m.
Jau ketveri metai kai mirė mano mylima 

žmona Antosė, palikdama mane nuliūdime su 
skaudančia širdimi. Taipgi paliko brolio dukrą 
Antaniną Neale ir jos šeimą. Ilsėkis, mano 
brangioji, Cypress Hill kapinėse. Aš tavo kapą 
lankysiu kol gyvas būsiu.

Juozas Mačiuta 
Brooklyn, N. Y.
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