
LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: G41-G887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. ¥., under the 
Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Ozone Park, N. Y. 11417Antradienis, Gegužes (May) 11, 1971

(1911 -1971) 
Turėkime mintyje, kad 
visi šie 1971 metai yra 

Laisvės” jubiliejiniai 
metai.

PRICE 10c

Metai 60-ieji

KRISLAI
Vilniečių suvažiavimas 
Masės pajudėjo
Palaidotų doleriu kalnas 
Jugoslavijos bėdos
Rytų Vokietijoje

A. Bimba
Gražiai pavykęs “Laisvės” 

dalininkų jubiliejinis suvažia
vimas ir ta pačia proga ban
ketas visus laisviečius gerai 
sustiprino dvasioje ir pasiryži
me laikrašti išlaikyti. Prie to 
labai gražiai prisidėjo Chica- 
gos vilniečiai su sveikinimais 
m ū s ų s u v a ž i a v i m u i.

Gegužės 16 dieną dienraš
čio “Vilnies” dalininkai turės 
savo suvažiavimą. Reikia, kad 
jis panašiai sustiprintų vilnie
čius. Mes privalome jiems pa
dėti. O mes galime padėti sa
vo sveikinimais jų suvažiavi
mui. Laiko beliko mažai. Rei
kia pasiskubinti.

Nixonas įsake susidoroti su 
taikos demonstrantais, 

sako policijos viršininkas
Washingtonas. — Prezid. monstrantų apgulė Kongre- 

Nixonas suplanavęs, kaip 
susidoroti su taikos kovoto
jais. Jis sutraukė 10,000 
kareivių policijai padėti ir 
įsakė visa jėga užpulti de
monstrantus, sako policijos 
viršininkas Wilson.

Taip ir buvo padaryta, 
kaip Nixonas norėjęs. Per 
dvi dienas areštuota. 9,700 
demonstrantų. Vėliau areš
tuota dar pora tūkstančių. 
Viso areštuotų gali siekti 
iki 12,800. Beveik visi areš
tuotieji jauno amžiaus.

Moratoriumo Dieną gegu
žės 5 pora tūkstančių de-

Šiaurės Vietnamas nesutinka 
perkelti karo belaisvius

Paryžius. — Šiaurės Viet-® 
namo delegacija pareiškė,

so r ū m u s, reikalaudami 
baigti karą Indokinijoje. 
Policija beveik visus arešta
vo.

Amerikinė Civilinių Lais- Jungtinės Valstijos ištrauks 
vių Sąjunga pareiškė griež- iš Pietų Vietnamo visas sa- 
tą protestą prieš areštus ir 
kalinimus antikariniu de
monstrantų, taipgi prieš nau
dojimą gazų bombų ir kito
kių priemonių su demons
trantais susi doroti. Sen. 
Kennedis taipgi prisidėjo 
prie protestuojančių. Tūks-| 
tančiai jaunuolių nei neži
no, kodėl jie buvo areštuoti, 
sako sen. Kennedis.

Maskva.—Prancūzijos uz- 
kad ji nesutinka pervežti (sienio reikalų ministras 
amerikiečius belaisvius į Schuman turėjo pasitarimą 
neutralią šalį, kaip Švedija, su Gromyko.

Belaisviu klausimas bus 
išrištas tik tuomet,

vo militarinės jėgas.
Kol tai nebus padaryta, 

negali būt Indokinijoje tai
kos ir negalima belaisvių 
kur nors išvežti.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pra
nešė, kad gegužės mėn. jau- 
n u o 1 i u draftavima i mili- 
tarinę tarnybą sumažina 
nuo 15,000 iki 10,000 ir ki
tais šių metų mėnesiais 
draftuos tik po 10,000.

TARYBŲ LIETUVOJE

Jau su pereitos savaitės ke
tvirtadieniu šalies sostinėje 
Washingtone buvo į kalėjimus 
sugrūsta daugiau kaip dvyli
ka tūkstančių jaunų žmonių, 
protestuojančių prieš Vietna
mo karą.

Nieko panašaus šios šalies 
istorijoje nėra buvę. Klydome 
tie, kurie buvome pradėję ma
nyti. kad prieškarinės jėgos 
jau pradeda išsisemti, su di
desniais išstojimais prieš ka- 

. rą nebegali pasirodyti. O, štai, 
pasirodė. Ir dar kaip pasi
rodė !

10,000 studentų minėjo 4 
studentų užmušimo sukaktį

Kent, Ohio. — Kento uni
versiteto daugiau kaip 10,- 
000 studentų sudarė demon
straciją minėjimui vienų 
metų sukakties nuo užmu
šimo keturiu studentu. De
monstrantai taipgi pasisakė 
prieš karą Indokinijoje, už 
ištraukimą amerikiečių iš 
Pietų Vietnamo.

Keletas šimtu studentu v -V ;
susirinko prie Rockwell Hall 
pastato ir susėdę pravedė 
savo programą. Taipgi ke
letas šimtu studentu susėdo 
prie -Kent State pastato, 
kuriame randasi militarinės 
tarnybos raštinės. Jie pro
testavo prieš karą.

Daugelip komercinių laik
raščių kolumnistas Jack An
derson atidengė iki šiol val
džios giliai laikomą paslaptį. 
Jis parodė, kad anais metais 
po baisiai nepavykusios mili
tarinės avantiūros prieš Ku
bos revoliuciją, Amerikos Cen
trinė žvalgybos Agentūra 
(ČIA) gavo iš valdžios mili
jonus dolerių paruošimui Ku
bos pabėgėlių naujam užpuo
limui ant Kubos.

CIA tų dolerių tu r ė j o tie k 
daug, kad net nebepajėgė visus 
juos išleisti ruošimui to žygio, 
iš kinio niekas nebeišėjo. Mi
lijonus dolerių sudėjo į dėžes 
ir “palaidojo” (paslėpė) Flo
ridos džiunglėse. Dabar eina 
tų bumaškų ieškojimas. Daug 
jau atrasta. Būsią atrasta ir 
daugiau. Kai kurios .jos jau 
supuvusios, bet esą dar daug 
ir gerų. Andersonas savo aki
mis jas matęs.

Matote, ko k i ii prajovų esa
ma. Matote, kokie sutvėrimai 
sėdi valdžioje ir kaip jie el
giasi su iš piliečių atimtais do
leriais.

Vietnamo darbininkai 
sveikina amerikiečius

Hanojus.—Vietnamo dar
bininkų unijos ir kitos or
ganizacijos Gegužės Pirmos 
minėjimo laiške sveikina 
amerikiečius darbininkus, 
kovojančius prieš karą. Jie 
džiaugiasi, kad amerikiečiai 
padeda jiems kovoti prieš 
Amerikos agresiją.

Pietų Vietname pogrin
dyje veikianti Darbo Unijų 
Federacija gegužiniame at
sišaukime ragina padidinti 
kovą prieš Amerikai parsi
davusią Thieu valdžią

Sumušti Ceilono suki
lėliai pasiduoda

Colombo. — Ceilono armi
ja visur nugali sukilėlius. 
Kai buvo paskelbta valdžios 
amnestija, tai keli tūkstan
čiai sukilėlių pasidavė.

Sukilimą suruošė Kinijos 
vado Mao sekėjai. Prie jų 
prisidėjo nepastovūs jau
nuoliai. Sukilimą rėmė re
akcinės jėgos, norėdamos 
nuversti bendro kairiųjų 
fronto valdžią.

Visasąjunginio lenktynia
vimo nugalėtojai

Pagal visasąjunginio so
cialistinio lenktyniavimo že
mės ūkyje 1970 metų rezul
tatus, grupė mūsų respubli
kos ūkių gavo aukštus ap
dovanojimus.

TSRS Ministrų Tarybos ir 
VPSCT pereinamosios Rau
donosios vėliavos bei pirmo
sios piniginės premijos pas
kirtos Biržų rajono “Lais
vosios žemės”, Ignalinos ra
jono “Pergalės”, Kupiškio ra 
jono Byčių, Raseinių rajono 
“Tarybinio -artojo”, Šiaulių 
rajono “Didžiojo Spalio” 
kolūkiams, Panevėžio rajo
no Liberiškio tarybiniam 
ūkiui.

TSRS žemės ūkio minis
terijos bei Žemės ūkio ir 
paruošų darbininkų ir tar
nautojų profsąjungos CK 
pereinamosios Raudonosios 
vėliavos bei pirmosios pre
mijos atiteko Joniškio rajo
no “Gegužės Pirmosios”, 
Kėdainių rajono A. Ždano- 
vo, Kelmės rajono P. Gvir-

kos, Mažeikių rajono “Jau
nosios Gvardijos”, Pakruojo 
rajono “Komunizmo ryto”, 
Tauragės rajono “Pirmūno” 
Švenčionių rajono “Lenino 
priesakų,” Šilalės rajono 
“Spartako,” Širvintų rajono 
F. Dzeržinskio kolūkiams, 
Radvilonių, Onuškio, Lenki
mų, Rambyno, Tubariškių 
tarybiniams ūkiams, Papi
lės paukštininkystės tarybi
niam ūkiui ir Anykščių vais
medžiu medelynui.

ELTA

Amerikos dolerių krizė ima 
siautėti Vakarų Europoje;

spekuliantai darbuojasi
Paryžius. —Visoje Vaka-Ls ti j o se rimtai susirū- 

rų Europoje Jungt.'Valsti-pinta dolerio krize Europo- 
i jų doleris sukėlė tokią kri- je, kad ta krizė nepersimes- 
zę, kad Vakarų Vokietija ir, 
kai kurios kitos šalys užda-i 
re bankus, kurie pirko ir j 
pardavinėjo dolerius.

Daugiausia krize susirū
pinimą sukėlė Vakarų Vo
kietijos finansininkai spe
kuliantai. Jie susigrobė tiek 
daug milijonų dolerių, kad 
tokiu būdu galima dolerio 
vertė numušti net Jungtinė
se Valstijose, ypač su už
sieniu prekybinėse transak
cijose.

Todėl ir Jungtinėse Val-

.tų į kitas pasaulio šalis ir į 
i pačią Ameriką. O tai gali 
; prisidėti prie infliacijos di
dėjimo.

Maskva. — Šimtai tūks
tančių tarybinių piliečių 
dalyvavo gegužinėje demon
stracijoje smarkiai lyjant.

Bangkok, Tailandas.—Po
litiniai priešai peršovė par
lamento atstovą Komolvį, 
užmušė jo žmoną ir automo- 
biliaus vairuotoją.

Tar. Sįjunga nori geresnių 
santykių su Jung. Valstijom
Maskva. —-Tarybų Sąjun-lSavo raporte Brežnevas nu

gos diplomatai įgalioti dau- rodė, kad Indokinijos karas
- - • I z T t» T Tl.n 4 UI i 1/- zl za

Kalbininko daktaratas
Vilnius (ELTA). — Lie

tuvos kalbininkų šeima pa
sipildė dar vienu mokslų 
daktaru. Filologijos moks
lų daktaro disertaciją apgy
nė universiteto docentas 
Vincas Urbutis.

Disertacijoje V. Urbutis 
nagrinėjo dabartinės lietu
vių kalbos daiktavardžių da
rybą. Jis — šeštasis res
publikos kalbininkas, ku
riam suteikiamas mokslinis 
daktaro laipsnis.

dar vis trukdo artimes
ni e m s susitarimams su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Užsienio reikalu minist
ras Gromyko turėjo pasita
rimą su Amerikos ambasa-

giau pastangų dėti susitari: 
mui su Jungtinėmis Valsti
jomis įvairiais klausimais.

Kompartij os k o n g r e se
Brežnevas pasakė, kad “yra 
galimybė pagerinti santy- doriiim Beam dėl gerinimo 
kius tarp TSRS ir JAV" santykių tarp abiejų šalių.

Izraelio ekonominė

Jugoslavijos vadas Tito esąs 
susirūpinęs. Visoje šalyje di
dėja nerimas, šalies ekonomi
ka šlubuoja. Tautų sugyveni
mas rimtoje krizėje. Ta ne
sveiką padėtis atsispindi ir 
Komunistų Partijoje, kurią 
jugoslavai vadina Komunistų 
Lyga.

J u gosi avi j os v; 11 sty be yra 
daugiatautė. Ją sudaro net 
šešios respublikos — Serbijos, 
Kroatijos, Makedonijos, Mon
tenegro, Slovėnijos ir Bosni
jos. Kiekviena jaučiasi kitų 
“skriaudžiama”. Tarp jų ky
la trintis. Nelengva ją paša
linti.

Amerikoje daug kalbama ir 
rašoma apie Demokratinėje

Vokiečių Respublikos (Rytų 
Vokietijos) vadovybėje pasi
keitimus. Ilgametis Komunis
tų Partijos (Socialistinės Vie
nybės Partijos) vadas Walter 
Ulbricht dėl amžiaus (jis jau 
77 metų) ir sveikatos pašliji- 
mo pasitraukė iš pirmojo sek
retoriaus vietos. Ją paėmė 
amžiumi gerokai jaunesnis 
(jis tik 58 metų), bet taip pat 
labai senas komunistas Erich 
Honecker. Kai kas jį vadina 
Ulbrichto “auklėtiniu”.

Dėlei šio vadovybėje pasi
keitimo neįvyksią jokių pakai
tų Rytų Vokietijos nei nami
nėje, nei užsieninėje politiko
je. Ypač svarbu Vokietijos 
teisingi santykiai su Tarybų 
Sąjunga. Naujasis sekretorius 
esąs šalininkas kuo stipriau
sių ir geriausių santykių su 
tuo d i d ž i u o j u k a i m y n u.

Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos vadovybė tuojau pa
siuntė Honeckeriui karščiau
sius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus.

Madridas.—Ispanijoje bu
vo rengiamos gegužinės de
monstracijos, kai kur buvo 
iškeltos raudonos vėliavos. 
Policija puolė demonstran
tus. Sostinėje areštuota 80 
žmonių, v

Pietryčių Azija turi 
būt neutrali

Kuala Lumpur. — Malai
zijos premjeras Razakas 
pareiškė Pietryčių Azijos 
šalių ministrų susirinkimui, 
kad Pietryčių Azija turėtų 
būt neutrali ir kooperuoti 
su visomis šalimis politiniai 
ir ekonominiai.

Vietoje karo ir sunaikini
mo Indokinijoje, sakė Raza
kas, tie pinigai turėtų būt 
panaudoti ekonominiam ša
lių vystymui.

Nenaudoti draftuotų 
karią Indokinijoje
Washingtonas. — Senat. 

Nelson pasiūlė Senatui bilių, 
kuris draustų naudoti draf- 
tuotus (prievarta paimtus) 
karius Indokinijoje nuo 
gruodžio 31 d.

Nėra jokio pasiteisinimo 
kariauti šiame kare ameri
kiečiams, sako Nelson. Nei 
vienas jaunuolis neturėtų 
statyti savo gyvybę pavo- 
jun, kad pridengti politinę 
vadovybę, kuri įvėlė mūsų 
šalį į nelegalų karą.

Washingtonas.—Sen. Bayh 
smerkė 'nelegaliai jaunuolių 
kalinimą ir pavedimą juos 
nekompetentiški e m s, žiau
riems sargams.

Cairo, Ill. — Rasistų pa
dėta bomba ir kitokia sprogs
tamoji medžiaga rasta prie 
apartmentinio namo, kur 
negrai gyvena.

Honolulu, Hawaii. — In
ternational Longshoremen’s 
& Warehousemen’s unija 
Čia turėjo konvenciją, ku
rioje nusitarė kovoti prieš 
karą Indokinijoje.

Sacramento. — Kaliforni
joj legišlatyvis komitetas 
ližgyrė bilių, kuris draudžia 
pardavinėti militarinius vai
kams žaislius.

Kiek gyventojų 
Japonijoje

1970 m. spalio 1 d. Japo
nijoje (įskaitant Okinavos 
salas, kurias šiuo metu oku
puoja JAV) gyveno 104 mi
lijonai 665 tūkstančių 171 
žmogus. Iš jų pačioje Japo
nijoje gyveno 103 milijonai 
720 tūkstančiu 60 žmonių ir 
Okinavoje 945 tūkstančiai 
111 žmonių.

Tuo pačiu laikotarpiu Ja
ponijos sostinėje gyveno 11 
milijonų 410 t ū k s tančių 
žmonių. Šiuos duomenis pa
skelbė Japonijos ministro 
pirmininko kanceliarija

Tel Avivas. — Izraelio 
parlamento darbo komitetas 
paskelbė savo raportą, ku
riame nurodoma, kaip tur
tingieji turtėjo, neturtingie
ji skundėjo.

20 procentų žydų šeimų, 
kurios prisiskaito prie tur
tingųjų, turi pajamų nuo 
30 iki 43 proc. visų gyvento
jų pajamų. 80 procentai šei
mų turi pasitenkinti 57 pro
centais pajamų.

Valdžia suteikia industra- 
listams subsidijų iki 366 mi
lijonų dolerių. Gibor kom
panija 1970 metais padarė 
12 milijonų dolerių pelno. 
Taip ir kitos kompanijos da
ro milžiniškus pelnus, kuo
met neturtingieji negali ga
lo suvesti su galu.

Visokios Žinios
Gary, Ind. — Majoras 

Hatcher ir vėl laimėjo de
mokratų nominacijų rinki
mus, kurie reiškia, kad jis 
ir vėl bus išrinktas majoru. 
Juodieji daugiausia rėmė 
savo rasės kandidatą.

Maskva. — Zambijos už
sienio reikalu ministras Zu
lu turėjo pasitarimą su 
premjeru Kosyginu ir pri
davė Zambijos prezidento 
Kaunda laišką Kosyginui.

Philadelphia, Pa. — Mar
tin Luther King našlė Cor- 
etta King čia atvyko padėti 
ligoninių darbininkams su
siorganizuoti Į uniją.

Reagan nemoka taksy
Sacramento, Calif. — Gu

bernatorius Reagan prisi
pažino, kad jis nemokėjo 
valstijos taksų už 1970 me
tus. Dabar manoma, kad jis 
nemokėjo nei federalinių 
pajamų taksų.

Reagan yra multimilijo
nierius. Kaip gubernatorius 
jis gauna $44,100 į metus 
algos. Bet jis sako, kad jo 
biznis 1970 m. buvęs pras
tas, tai ir nemoka taksų. '

Phnom Penh, Kambodija.— 
Sergantis Lon Nol sutiko 
pasilikti premjeru tik iš 
vardo, kadangi niekas ki
tas nenorėjo tokios atsako
mybės. Gen. Matakas įga
liotas vesti valdžios reika
lus, kovoti prieš patriotines 
jėgas.

La Paz, Bolivija. — Kelios 
kairiųjų partijos, darbo uni
jos ir studentų organizaci
jos sušaukė liaudies asam
blėją gynimui liaudies rei
kalu, v

Teisia žudikus
Regensburg, Vakarų Vo

kietija. — Trys buvę nacių 
oficieriai patraukti teisman. 
Besser, Kreuzes ir Forberg 
kaltinami žmonių skerdimu.

1941 metais jie Kieve iš
žudė 33,771 civilini žmogų. 
Daugiausia žydų buvo išžu
dyta.

Detroitas. — Keturios di
džiosios automobilių korpo
racijos balandžio mėnesi iš
leido 751,830 naujų automo
bilių. Tai 14 proc. daugiau, 
negu 1970 m. per tą pati 
mėnesį.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respubli k o s 
Kompartijos pirmasis se
kretorius Walter Ulbricht 
dėl senatvės ir susilpnėju- 
sios sveikatos pasitraukė, 
sulaukęs 77 metus amžiaus. 
Jo vieton išrinktas Erick 
Honecker 58 metų.
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Baisus doleriu eikvojimas
TIK dabar visu nuogumu iškilo aikštėn, kad net dvi 

grynai propagandinės įstaigos — Radio Free Europe ir 
Radio Liberty — yra finansuojamos Amerikos Centrinės 
Žvalgybos Agentūros (ČIA.). Tai per jas visokio plau
ko išgamos, ir fašistiniai kriminalistai, j kurių tarpų 
įeina ir lietuviškieji “veiksniai” ir “vaduotojai,” kasdien 
kepa ir šinkavoja šmeižtus ir prasimanymus apie socia
listines šalis. Iš jų niekados tikros tiesos apie tuos kraš
tus ir jų žmonių gyvenimą nė vieno žodelio nėra išgir
dusi pasaulio žmonių ausis. Baisu ir įsivaizduoti, kiek 
anais pokario metais per tas piktos propagandos įstaigas 
buvo suvedžiota ir pražudyta žmonių Lietuvoje ir kituose 
Pabaltijo kraštuose.

“Veiksniai” užginčydavo, kad jie yra apmokami ČIA 
agentai niekinti ir šmeižti Tarybų Lietuvą. Su pasidi
džiavimu sakydavo, kad jų žodis nevaržomas niekam 
jokiais įsipareigojimais. Bet štai dabar pati Nixono val
džia paskelbia, kad iki šiol, per tuos visus dvidešimt pen
kerius metus, Radio Free Europe ir Radio Liberty buvo 
išimtinai ČIA palaikomos ir finansuojamos.

Per tą laiką Radio Free Europe ir Radio Liberty 
suėdė šimtus milijonų dolerių. Amerikos žmonės skun
džiasi, kad'^fie nebegali pakelti taksų naštos, kad visur 
siautėja bankrūtas, tuo tarpu šimtus milijonų dolerių 
ČIA išeikvoja fašistinei propagandai per Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty.

Kai kam Nixono valdžioje, matyt, pasirodė, kad toji 
propaganda jau yra labai nusidėvėjusi, nes vienaip ar 
kitaip žmonės sužinojo, kad ji yra finansuojama Ame
rikos žvalgybos, kad jos tikslas — fašistiniais nuodais 
nuodyti žmones prieš socialistinius kraštus. Jie ta pro
paganda pradeda nebetikėti. Reikia pakelti jos prestižą. 
Reikia nuo jos nuimti žvalgybos dėmę.

Ir štai prezidentas Nixonas pareikalauja, kad į pa
galbą ateitų Kongresas. Jis siūlo, kad Kongresas atimtų 
iš CIA Radio Free Europe ir Radio Liberty finansavimą, 
tam reikalui skirdamas net 36 milijonus dolerių per me
tus tiesiai iš valstybės iždo. Tokią krūva dolerių! Pa
sirodo, kad tie fašistiniai sutvėrimai, kurie naudoja tas 
priemones kapitalistinio pasaulio žmonių bauginimui ko
munizmo baubu, yra labai riebiai apmokami.

Turėtų būti reikalaujama, kad vietoje Radio Free 
Europe ir Radio Liberty skirti iš valstybės iždo 36 mi
lijonus, Kongresas susirūpintų gelbėjimu Amerikos skur
džių nuo alkio.

GRAŽIAI SUTIKTA 
MŪSŲ VEIKĖJA
■ Tarybų Lietuvos žinių 
agentūra “Elta” (balA 30 
d.) praneša:

Balandžio 30 d. Kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje 
komiteto kvietimu šiandien 
viešnagei į tėvų žemę atvyko 
JAV darbininkų judėjimo ir 
pažangių užsienio lietuvių vei
kėja Ksavera Karosiene. Vil
niaus aerodrome ją sutiko vi
suomeninių organizacijų at
stovai, giminės, artimieji, pa
žįstami.

K, Karosienė paliko gimti
nę prieš. 65 metus ir nuo to 
laiko gyvena JAV. Ji akty
viai dalyvavo darbininkų ko
vose prieš imperializmą ir fa
šizmą, organizavo darbinin
kų profsąjungas. K. Karo
sienė — aktyvi kovotoja už 
taiką, kaip JAV moterų at
stovė ne - kartą buvo 
si į ipasaulines taikos 
kų konferencijas.

K. Karosienė viešės
Lietuvoje mėnesį laiko. Ji su- 
šipažins su respublikos eko
nomikos ir kultūros pasieki
mais, susitiks su visuomenės 
ir kultūros veikėjais, ilsėsis.

išvyku- 
šalinin-

Tarybų

Ir dar vienas prisipažinimas
Gegužės 4 dieną New Yorko laikraščiuose pasirodė 

žinia iš Washingtono su tokia antrašte: “United States 
Concedes It Hit Enemy Hospitals.” Lietuviškai reiškia, 
kad Jungtines Va 1st. prisipažįsta, jog jos lėktuvai Viet
name naikino ligonines. Aiškinama, kad dažnai pasitai
kydavo, jog kai iš lėktuvų numestos bombos atlikdavo 
savo darbą, pasirodydavo, kdd jos sunaikino ne “priešė 
bunkerius,” bet jų ligonines. Girdi, iš oro nesimatė, jog 
tai ligoninės.

Kiek tokiu būdu tose ligoninėse žmonių yra nužudo
ma, minėtoje žinioje nepasakoma. Juk taip lygiai per 
keletą metų buvo slepiama nuo Amerikos žmonių atlie
kamos baisios civilinių žmonių skerdynės Pietų Vietna
me. Tik neseniai tai iškilo aikštėn.

Ir ta’ų), juo toliau, tuo žiauresniu ir barbariškesnių 
šis karas pasirodo.

ŠILTAS ŽODIS 
IR KARŠTAS 
PARAGINIMAS

Savaitraštyje Literatūra 
ir menas” (geg. 1 d.) skai
tome nepaprastai įdomų ir 
labai jautriai parašytą Al
fonso Bieliausko straipsnį 
“Žodis jauniesiems.” Kal
ba arba kreipiasi jis į jau
nuosius, nors amžiumi jau 
ir nebe taip jaunus, rašy
tojus, pirmoje vietoje vei
kiausia į tuos, kurie nese
niai buvo priimti į Tarybų 
Lietuvos Rašytojų Sąjungą.

Mums patinka jo šis krei
pimasis į tuos rašytojus:

Dažnai kalbame: nėra dar
bininkų tematikos, menkai te- 
pavaizduotas mūsų literatū
roje inžinierius, m o k s 1 i n i s 
darbuotojas etc. O kas, pa
galvokime, geriausiai galėtų 
juos pavaizduoti? Negi mes, 
tie, kaip literatai atsiradę vi
sai kitų gyvenimo realijų pa
grindu ir, gal būt kai ką 
apie tas savo realijas rašę; 
negi tie, dar už mus vyres-

Naujo daugiau nieko tuo- 
tarpu nėra. Pavasaris gra
žus, sausas, orai geri pas 
mus. Parašyk, kas naujo 
pas tave, kaip tavo svei
kata.

Baigdama linkiu sėkmės 
ir geros sveikatos.

Sesuo Agnė 
1971-IV-17

Iš laiškų
Jonui Smalenskui

Mielas Broli,
Gavau “Laisvę,” ir pasi

skaičius juokas ima ir pik
ta, ko tie dipukai ten vis 
kvailioja su tuo Lietuvos va
davimu. Kas jų prašo to 
vadavimo? Kaip dabar gy
vena žmonės Lietuvoje, aš 
esu jau sena ir daug pa
menu, dar niekada taip ge
rai negyveno mūsų žmonės, 
kaip dabar. Mano yra 8 
vaikai. J eigų anais Smeto
nos laikais, tai būtų namuo
se likęs vienas, o kur būtų 
kiti septyni pasidėję? Fa
brikų nebuvo, darbų nebu
vo. O dabar visi gerai už
dirba ir gerai gyvena.

Viena duktė ir sūnus gy
vena kaime, ir tie nė kiek 
neblogiau gyvena, kaip šitie i tyt karų.

mieste. Pasistatė naujus na
mus gyvenvietėje, įsitaisė 
centrinius apšildymus, nusi
pirko televizorius, skalbimo 
mašinas.

O ką mes kaime turėjom 
anksčiau? Skolų ligi kak
lo ir klumpės ant kojų, 
darbo buvo begalės, o kąs
nio geresnio ne su valgėm, 
nes reikėjo parduoti ir sko
las mokėti.

Kaip jie, tie dipukai, gė
dos neturi rašyti tokius me
lus! Tegul atvažiuoja pasi
žiūrėti, o jie nepažins Lie
tuvos dabar. Ne darbinin
kas ieško darbo, bet darbo
vietės ieško darbininkų. Da
bar pilni laikraščiai skelbi
mų.

Mes nelauktam, kad jie 
mus vaduotų. Gali nesirgti 
dėl Lietuvos.

Tik kad būtų ramūs lai
kai ir netektų daugiau ma-

ni, su kūrybinėmis komandi
ruotėmis atsidūrę fabrikuose 
ir gamyklose ? Gal ir mes, gal 
ir anie — tie, dar vyresni; 
bet pirmiausia — jūs, jauni 
mūsų kolegos, tie, kurie pa
tys dirbate gamyboje ar iš jos 
neseniai išėjote; jūs, turį dar 
šiltas darbo nuospaudas ant 
delnų. Mūsų darbo žmogus— 
visai ne mažas ir ne toks pil
kas, kaip kas bandytų jį įsi
vaizduoti, — pagaliau turi .at
eitį į mūsų knygas kaip pilna
teisis jų šeimininkas, mūsų 
skaitytojų širdžių valdovas. Ir 
atvesti jį į tas knygas turėtų 
tie, kuriuos mes vadiname — 
leiskite tikėti, tik laikinai — 
jaunaisiais rašytojais, jaunąja 
mūsų literatūros <p a m a i n a . 
Duokit savo knygose savo 
kartą, draugai —- dirbančią, 
kuriančią, veržlią, nepakančią 
falšui ir neteisybei, — ir jūs 
būsite atlikę savo pareigą, 
kaip ją, gal būt, atliko buvę 
iki jūsų.

Stamford, Conn.
Pagerbimui mūsų miru

sių tėvelių Dominick ir Jo
sephine Burbų aukojame 
$60.

So. Bostono. Ji apgailesta
vo, kad negalės dalyvauti 
suvažiavime, bet prašė pa
sveikinti visus dalyvius, ir 
linki daug sėkmės suvažia
vimui. Be to, ji prisius $60,Draugiškai, vimui. Be to, ji prisius $60,

Amelia ir Walter skiriamų sekamai: LLD 2 
Juškevičiai

Brooklyn, N. Y,
Darbininkiško laikraščio 

gyvenime 60 metų tai dide-

kuopa, $40; So. Bostono va- 
jininkų laimėtą premiją $15 

i ir nuo savęs $5.

uz- 
jog 
na-

KOMUNISTŲ 
KREIPIMASIS

Amerikos Komunistų Par
tijos organizacinis sekreto
rius Daniel Rubin paskelbė 
atsikreipimą į Ame r i k o s 
liaudį labai svarbiu reikalu. 
Jame prašoma greitos pa
galbos partijai apginti.

Kaip žinia, neseniai fa
šistiniai piktadariai New- 
Yorke susprogdino partijos 
buveinę ir p a d a r ė labai 
daug’ žalos. Namą reikia 
remontuoti.

O tai ne pirmas toks 
puolimas. Rubin sako, 
tai jau penktas partijos 
mo subombardavimas.

“Aišku,” sako Rubin, 
“kad šitie užpuolimai liečia 
ne vien tik Komunistų Par
tiją. Tai yra dalimi ultra
dešiniųjų jėgų puolimo prieš 
tas mūsų šalyje jėgas, ku
rios randasi avangarde kovoje 
prieš rasizmą, represijas ir 
karą. Daugelis įvairių po
litinių įsitikinimų žmonių 
yra pasiuntę protestus ma
jorui Lindsay, kad miesto 
policija nieko nėra įda
riusi užkirsti kelią tokiems 
kriminališkiems darbams.”

Žinoma, toliau savo Ru
bin, kad šitokiais fašisti
niais aktais reakcin inkai 
“nesulaikys mūsų partijos 
ir daugelio kitų pažangių-

Brangūs lietuviai!
Mes, Navickai, gyvename 

Tejšių mieste- Gauname 
laikraštį “Laisvę”iš Ameri
kos, kurį išrašė mums Bro
nė ir Antanas Ramanaus
kai. Ramanauskienė mū
sų teta. Mes norime labai 
širdingai jiems padėkoti už 
tą brangią dovaną ir taip 
pat padėkoti visiems bran
giesiems lietuviams, kurie 
deda visas pastangas- “Lais
vę”’ išleist.

Norime 60-dešimtečio su
kakties proga p a 1 i n k ė ti 
daug sveikatos redakcijai, 
visam kolektyvui ir visiems 
skaitytojams, Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Anele Navickiene
Nuo redakcijos: Paieš

kojimų laikraštyje nededa
me. “Gimtajame Krašte” 
yra paieškojimų skyrius, 
per kurį jūs veikiausia 
daugiau laimėtume t- su pa
ieškojimais.

Į Elizabeth, N. J.
New Jersey valstijos 

“Laisvės” vajininkams
Kaip jau žinote, mes lai

mėjome “Laisvės” vajuje 
1971 metų premiją sumoje 
$30. Aš manau, kad visi 
vajininkai sutiksite laimėtą 
dovaną paaukoti “Laisvės” 
fondui New Jersey vaj įnin
ku vardu.

Tai tą čekį ir pridaviau
Lietuvos Telegramų agen-!:laisvėf” Alininkų šuva- 

lis laiko tarpas, pilnas įvai-l turos ELTA žurna 1 i s t a i ziavimui. 
rių kliūčių ir sunkenybių, ° “T 
kurias, skaitytojams pade
dant sekėsi nugalėti. Di
desnę to laiko dalį, 35-erius 
metus, man teko darbuotis 
“Laisvės” redakcijos sąsta
te. Pradėjau 1918 metais, 
dar pirmojo karo metu, ir 
dirbau iki pusės 1953 me
tų, kuomet sveikatai nusil
pus, turėjau liautis dirbęs. 
Linkiu “Laisvei” gyvuoti 
dar tiek metų, kiek aš jos 
įstaigoj dirbau. Atmįntį 
mano darbo metų įdedu 
įdedu $35.

Jonas A. Barkus

i “Laisvės” vajui praėjus, 
noriu pareikšti padėkos žodį 
visiems New Jersey vaji- 

ja — viso pasaulio darbo ninkams ir kitiems, kurie

sveikina “Laisvės” laikraš
čio bendradarbius ir skai
tytojus su Gegužės Pirmą-

žmonių solidarumo diena.
Vilnius, 1971-V-l

Elizabeth, N. J.
Sveikiname “Laisvės” ko

lektyvą ir visus čia susi
rinkusius į šį garbingą 60 
metų “Laisvės” Jubiliejaus 
susirinkimą. Pasitikime, kad 
padarysite gerus planus, kad 
palaikyti “Laisvę” ir ant 
toliau toje pačioje dvasioje, 
kaip yra vedama. Linkime 
visiems čia susirinkusiems 
geriausios sveikatos ir iš
tvermės darbuotis laikraš
čio labui, nepasiduoti senat
vei. LLD 54 kuopa prisi
deda su $100.

New Jersey valstijos va- 
jininkai, per K. Paciūną, 
aukoja laimėtą premiją va
juje $30.

Draugiškai,
K. Padiūnas

Yucaipa, Calif.
LLD 78 kuopa nutarė pa

sveikinti “Laisvės” 60-me
čio Jubiliejų. Linkime vi
siems 
gero!

suvažiavusiems viso 
Čia randate $25.

M. Pūkis, ižd.

Pittsburg, Pa.
du Jonai sveikiname 

suvažiavimą ir 
JU jėgų nuo kovos prieš ka- jos 60 metų Jubiliejinę su- 
rą ir represijas.” Bet Ame- kaktį. Esame tikri, jog pa- 
rikos liaudis turi ateiti 
toms pažangioms jėgoms, o 
pirmoje vietoje Komunistų 
Partijai į moralinę ir finan
sinę pagalbą apsiginti nuo 
reakcijos.

Mes 
“Laisvės”

darysite planus, kad “Lais
vė” sulauktų deimantinės 75 
metų sukakties. Mieli drau
gai, tik laikykimės geroje 
sveikatoje,’ tikslas bus pa
siektas. Lai gyvuoja “Lais
vė” ir broliškas sugyveni
mas tarp visų žmonių!

Čia randate po $4 nuo J. 
K. Mažuknos ir J. Purtiko.

di”

TYLA PAGAL 
UŽSAKYMĄ

Triukšmas tapo viena 
džiausiu civilizaciijos ydų.
Dėl jo kenčia didmiesčių 
gyventojai, žmonėms truk
domas darbas, atsiranda li
gos. Ang 1 i j o j e sukurtas 
originalus įrenginys, pava
dintas akustine užsklanda. 
Jis filtruoja garsus ir pra
leidžia tik tuos, kurie yra 
žmogaus kalbos garsų daž
numo. Aprūpintas tokiu 
filtru, apsauginis šalmas 
sudaro galimybes žmonėms, 
dirbantiems, pavyz d ž i u i, 
.aerodromuose, šalia griau
džiančių lėktuvų variklių, 
arba triukšmi n g u o s e ce
chuose, i zio 1 i u o t i s nuo 
triukšmo ir tuo pat metu 
neprarasti kontaktų su ap
linka.

Telegramos
Sveikiname “Laisvės” 60-

kuo nors prie šio vajaus 
prisidėjote — L Bečiui ir 
V. Paulauskui ir Cranfordo 
draugams. Taipgi dėkoju 
“Laisvės” administrato r e i 
L. Kavaliauskaitei už jos 
puikų darbą, kuris buvo be 
jokių klaidų. Taipgi dėko
ju ir visiems “Laisvės” 
skaitytojams čia ir Lietu
voje. Dėkui ir tiems, kurie 
“Laisvę” atnaujino ir nau
jas prenumeratas užrašė 
Lietuvon ir Amerikoje.

jxo jau vv xxicvu _Ge.ros sveikatos visiems 
kovoja už demokratiją, tel-1 vajininkams ir “Laisvės” 
kia aplink save pažangiuo-Į skaitytojams čia ir Lietu
sius JAV lietuvius, padeda 
jiems palaikyti ryšius su 
gimtine.

Jubiliejaus proga linkiu 
brangiesiems laisvieči a m s 
dar ilgai sėkmingai dar
buotis pažangos ir bendra
darbiavimo su Tarybų Lie
tuva labui.

Prof. Jonas Kubilius 
Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko 
Universiteto 
Rektorius

“LaLvČs” redakcijai
“Laisvės” šešiasdešimties 

metų jubiliejaus proga nuo
širdžiai sveikinu laikraščio 
redakciją, bendradarb i u s , 
rėmėjus ir visus skaityto
jus.

Jūsų jubiliejus yra ir Lie
tuvos darbo žmonių šventė. 
“Laisvė” — darbo žmonių 
laikraštis, jis jau 60 metų

“Laisvės” redakcijos 
kolektyvui

Mieli draugai!
60-ųjų pažangaus JAV 

lietuvių laikraščio “Lais
vė” įkūrimo proga, karštai 
sveikiname jo redaktorius, 
bendradarbius, skaitytojus 
bei visus geros valios JAV 
lietuvius, su nepapr a s t a i 
reikšminga sukaktimi.

Pažangaus Argen t i n o s 
lietuvių laikraščio “Vaga” 
redakcijos kolektyvo, skai
tytojų, bendradarbių bei 
rėmėjų vardu linkiu sti
prios sveikatos, visapusiš
kos sėkmės, ilgo gyvenimo, 
kad tas pažangos ir tiesos 
nešėjas — “Laisvė,” įnešęs 
neįkainuojamą indėlį į JAV 
lietuvių pažangią veiklą 
rūsčiomis sąlygomis “visa
galio” dolerio šalyje, nenu
ilstamų ir pažangai atsida
vusių veikėjų dėka, neper
stojamai išgyveno 60 metų. 
Linkiu, kad ir toliau “Lais
vė,” iš kurios įdomios me
džiagos persispausdina ir 
mūsų laikraštis “Vaga,” dar

mečio Jubiliejų. Čia rand^ ilgus metus gyvuotų.

N. P. Dudoniai
Chester, Pa.

behalf of the work-On
ing staff of the Institute of 
Physics and Mathematics, 
Academy of Sciences Lith
uanian SSR, I send my sin
cere congratulations and 
best wishes for great suc
cess to you, to “Laisvė” 
and friends on the occasion 
of 60th Anniversary.

Director
Prof. V. Statulevičius

Vilnius
(Bus daugiau)

Šia proga pranešu Jums, 
jog šių metų gegužes 11 d. 
sukanka 10 metų nuo “Va
gos” laikraščio įkūrimo. 
Oficialiai šią sukaktį pažy
mėsime gegužės 25 d. Kvie
čiame atsilankyti bent vie
ną “Laisvės” atstovą. Ne
žinia, ar šis laiškas laiku 
pasieks Jus, nes streikuoja 
pašto tarnautojai, tai cen
triniame pašte liko atsiųs
ta daugiau kaip penki mi
lijonai korespondencijos ir 
apie du miliijonus telegra
mų.

So. Boston, Mass.
Penktadienio rytą telefo-

Tel Avivas. — Izraelio
Kompartija vėl ragina val
džią rimtai tartis su Egiptu, nu skambino E. Repšienė iš

“Vagos” redakcijos 
ir kolektyvo vardu

Stasys žaltauskas
Buenos Aires
balandis, 1971*

voje.
“L” vajininkas

K. Paciūnas

Montello, Mass.
Balandžio 26 d. Brockton 

City ligoninėje mirė Micha
el Steteles, sulukęs 76 me
tų amžiaus. Jis buvo su
paralyžiuotas per šešias sa
vaites.

Stoteles buvo senas Mon
tello miesto gyventojas, bu
vo laisvų pažiūrų, pirmiau 
skaitydavo “Laisvę,” daly
vaudavo mūsų parengimuo
se. *

Jis buvo pašarvotas V“ 
Yakavonio šermeninėje, pa
laidotas su religinėmis ap
eigomis (protestantų tiky
bos).

Liko nuliūdime Stella Ste- 
teles (Satkus), dvi podu
kros — Eloise ir jos vy
ras John Flynn, Norwood, 
Mass., ir Eleanor ir jos vy
ras Edward Easton, Brock
ton, Mass., brolis George 
Stoteles, British Columbia, 
ir kitas brolis ir sesuo Lie
tuvoje.

Šermenyse dalyvavo lais- 
viečiai Bagdonai iš 
field, Mass.

Pitts-

Petro - 
Cardi-

Sunkiai serga L. 
sius.' Pirmiau buvo 
nal Cushing ligoninėje, o 
dabar randasi Embassy 
Nursing Home, 2 Beau
mont Ave., Brocktonc.

Motinų pagerbimo diena 
bus sekmadienis, gegužės 9 
d. Nežinia, ar mūsų klu- 
bietės padarys kokį nors 
pamin ėjimą. Daug kas 
klausinėja apie mūsų pava
sarines pramogas.

George Shimaitis

ILGIAUSIAS TUNELIS .
Argentinos ir Čili vyriau

sybės galutinai nutarė pra
kasti pro Andų kalnus gele
žinkelio tunelį, kuris su
jungs šias Pietų Amerikos 
valstybes ir sutrumpins ke
lią keliais šimtais kilometrų.

Andų kalnai po Himalajų 
yra didžiausi pasaulyje. Dėl 
to ir tune lis. bus 45 kilomet
rų ilgio. Šiuo metu ilgiau
sias yra Simplono tunelis, 
turįs 20 kilometrų il^io. An
dų tunelis bus kasamas 5 
metus.



Antradienis, Gegužes (May) 11, 1971 s
1 puslapis

Dzūkai paini nėjo “Laisves” 
60-mečio jubiliejų r

Taip sutapo: pavasaris 
ir pirmasis “Laisvės” laik
raščio numerio pasirodymas. 
Simboliška! O šiandien laik
raščiui jau 60 metų. Tačiau 
jis tebėra toks jaunas ir 
mielas, taip laukiamas, ypač 
Dzūkijoje, kuri davė vieną 
ilgamečių jo redaktorių Ro
jų Mizarą.

Alytaus rajono laikraščio 
“Komunistinis rytojus” re
dakcija surengė R. Mizaros 
kultūros namuose iškilmingą 
“Laisvės” jubiliejaus minė
jimą. Pakvietėme svečius iš 
Vilniaus. Bet kaip iškęsi 
neparodęs pavasariškai at
gimstančio miesto, jo di
džiulių statybų, pramonės 
rajono.

Važiuojame miesto gatvė
mis. Štai naujai išaugęs mi
krorajonas. Jame jau gyve
na daugiau kaip 13 tūkstan- 

J ei i i alytiškių, šalia — pra
dėtas statyti Putinų mikro
rajonas, kuriame gyvens 16 
tūkstančių žmonių. Ir visi 
namai čia bus pastatyti per 
šį penkmetį! Alytuje 1975 
metais jau bus apie 60,000 
gyventojų. Putinų mikrora
jone įskils 9 ir 12 ankštu 
namai. Kuo tokiam miestui 
ne dangoraižiai!

Mūsų mašinos pasuka į 
pramonės rajoną. Prie bū
simo skydinių namų kom
binato sutinkame statybos 
aikštelės viršininką J. Žuką. 
Jis pasakoja, kad kombina
to teritorija užims 70 hek- 
tarų, jį pastačius, daugiau
sia kaimo gyventojai kas
met gaus po 4,000 patogių 
namų.

Netoliese — me d v i In e s 
kombinatas. Jis jau dirba. 
Šiemet kombinato audėjos 
išaus 41 milijoną metrų au- 

v ulinių. Greta pastatyta šal
dytuvų gamykla. Ji dar ne
užbaigta, bet jau šiemet gy
ventojai gaus 120,000 “Snai
gių.” :i

Šiais metais stos rikiuotėn 
ir mėsos kombinato pirmie
ji cechai, p radėjo veikti 
beveik 7,000 tonų talpos šal
dytuvai. Šiame didžiausia
me visame Pabaltijyje mė-

20 tonų dešrų ir 120 tonų 
mėsos.

Daug dar galima būtų 
rodyti ir pasakoti svečiams, 
bet mūsų laukia Ryliškėse 
R. Mizaros kultūros namuo
se “Nemuno” kolūkio na
riai, iš Alytaus atvykę žmo
nės.

Važiuojame pavasarėjan
čiais laukais. Daug kur jau 
dirbama: dirvose juda trak
toriai, mašinos.

Į atgyjantį Juodžio kalną, 
kurio šlaite jau prasiveria 
žydra žibutės akis, o jaunų 
pušaičių viršūnėse jaučiasi 
pavasaris, atėjo Alytaus vi
suomenės atstovai, “Nemu
no” kolūkio kolūkiečiai, sve
čiai iš Vilniaus. Pirmuosius 
pavasario žiedus jie atnešė 
ilgamečiu! “Laisvės” laik
raščio redaktoriui Rojui Mi- 
zarai, kuris savo amžino po
ilsio vieta pasirinko gimti
nę — jos pavasarį ir rudenį, 
pirmo žaibo laukiančius 
gluosnius prie namų...

“Laisvei” — 60” — skelbia 
didžiosios raidės Rojaus Mi
zaros kultūros namų sceno
je. šventiškai pasipuošusi 
salė pilnutėlėj Kolūkiečiai, 
moksleiviai, svečiai susirin
ko paminėti “Laisvės” laik
raščio šventę. Susirinkimą 
atidarė Lietuvos KP Aly
taus rajono komiteto sekre
torė H. Stankevičiūtė. Ra
joninio laikraščio redakto
rius S. Pleskus papasakojo 
apie laikraščio nueitą kelią, 
jo ryšius su Lietuva.

Respublikos Žur n a 1 i s t ų 
sąjungos valdybos pirmi
ninkas J. Karosas pasako
jo apie pirmąjį, jaudinantį 
susitikimą su liaudies rašy
toju Rojum Mizara, papir- 
kusį savo dzūkišku nuošir
dumu, paprastumu.

Kalbėjo ir atsiminimais 
dal i josi “Tiesos” 'laikraščio 
redaktorius A. Laurinčiu- 
kas, Lietuvos TSR užsienio
reikalų ministro pavaduoto
jas V. Zenkevičius, Kultū
rinių ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto pirmininko 
pavaduotojas V. Kazakevi
čius, “Laisvės” skaitytoja,

sos kombinate per vieną pa-i Ryliškių vidurinės mokyklos 
mainą bus pagaminama po mokytoja A. Kuzmienė.

Po minėjimo Alytaus me
no saviveiklininkai surengė 
didelį koncertą. Buvo pa
radytas dokumentinis fil
mas “Lietuviškoji Ameri
ka.”

Stanislovas Pleskus 
Alytus

Philadelphia, Pa.
Gerai pavykusi pramoga
Gegužės 2 dieną LLD 10 

kuopos ruošta pramoga- 
pietūs gražiai pavyko. Jos 
tikslas buvo pagerbti Seno 
Vinco, kuris mirė prieš 10 
metų, atminimą.

Pradedant pietus, drg. R. 
Merkis, velionio Seno Vin
co ilgametis bičiulis, pla
čiai pakalbėjo, mus supa
žindindamas su jo biogra
fija. Mes visi Vinco bi
čiuliai, draugai ir pažįsta
mi, liūdime netekę žymaus 
visuomenininko, plunksnos 
darbuotojo, kuris gabiai ra
šinėdavo apsakymus iš dar
bo žmonių gyvenimo ir 
įvairiomis temomis eilėraš
čius. Vinco 
lyvavo savo 
me.

Baigiant

duktė irgi da- 
tėvo pagerbi-

auko tojams ir darbinin
kėms.

Nors šis parengimas buvo 
ne toks skaitlingas,, kaip 
kiti, bet, bendrai, susuma- 
vuns, gana sėkmingas,

pietauti, sve
čiai buvo paprašyti atsiteis
ti už vaišes. Ir visi gau
siai aukojo.

Po $10: Lipčius, Dudo
nis, Katiniai, Švėgždai, Ne- 
vardauskas, Lagisky, Gurk- 
lis, Valantai (iš N. J.); po 
$5: Šaskas, Baranauskas, 
Ramanauskas, Vaišvilienė, 
Kaspariūnienė, Rama 
nauskienė,, Gužonienė, A- 
domaitis, U f i e r, Gedvilai
tė, Laudanskas, Mačiūnie
nė, Mr. ir Mrs. Mačiūnai, 
Dum šiene, Yngrabin, R. 
Merkytė, Seno Vinco duk
tė, Tureikienė, Griciūnie- 
nė, Lietuvaitė; McDonald— 
$3._

Ūkininkai Ramanauskai 
ir vėl dosniai aukojo — 20 
svarų kalakutienos ir du 
sūrius. Taipgi maisto au
kojo Josephine Mit c h e 11, 
Paliepienė ir Čerkauskienė.

Kuopos komisija labai dė
kinga pietums valgių ga
mintojoms Paliep i e n e i ir 
Tureikienei. Drg. Tureikie
nė, nors ir po sunkios ligos, 
daug prisidėjo prie valgių 
paruošimo. Salėje daug pa
gelbėjo Čerkauskienė. Prie 
stalų patarnavo Lietuvaitė, 
R. Merkytė, P. Valantienė. 
P. Valanta dirbo prie baro. 
Merkis, Kazlauskas — prie 
visuotinių darbų.

Rengėjai dėkingi visiems
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“Laisvės” laikraščio 60-mečio minėjimas Ryliškėse, 
R. Mizaros kultūros namuose. Iškilmingo vakaro pre
zidiumas. Kalba rajono laikraščio redaktorius S. Pleskus.

<♦>

<♦>
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MIAMI, FLA.

Mi r u s

Onai Greblikienei
Giliausia užuojautįjįvelionės vyrui Juliui, vai

kams, anūkams, ginunlms ir draugams čia Ame

rikoje ir Lietuvoje.
J. Smalenskas

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

Montello, Mass.
Balandžio 22 dienos ryte 

mirė John Smith, sulaukęs 
77 metų amžiaus, Žmona 
Lena pašaukė greitąją pa
galbą, nuvežė jį į Brockton 
ligoninę ir ten tuoj mirė. 
Smithai gyveno 72 School 
St., Avon, Mass.

Velionis buvo pašarvotas 
V. Yakavonio šermeninėje 
tarp daug gražių gėlių. 
Lankytojų taipgi buvo daug. 
Atsisveikinimo kalbą pasa
kė S. Rainardas, atžymėda
mas Jono gyvenimą, jo nu
veiktus darbus.

J. Smith buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas., LLD 
6 kuopos narys, dainavo 
choruose, rėmė darbininkų 
pažangų judėjimą.

Kapinėse, Pine Hill ceme- 
tary, S. Rainardas vėl pa
sakė atsisveikinimo kalbą. 
Palydovai visi paprašyti 
sugrįžti į Liet. Taut. Namą 
pietums ir buvo tinkamai 
pavaišinti.

Liko nuliūdime žmona, 
sūnus John gyvenantis 
Brocktone, duktė Mrs. Eu- 
gerie Meagher iš Abington, 
Mass. Taipgi liko trys 
anūkai, sesuo Augustine ir 

Mūsų darbščiosios mote-į jos vyras Charles Stepon 
rinkės — S. Rakutienė, N.'" 
Grybienė ir M. Trakimavi- 
čienė—paruošė skanius pie
tus, kurie buvo pateikti 1 
valandą. Joms daug gelbė
jo visokiais reikalais prie 
stalų A. Rakutis, A. Zaru
ba ir M. Uždavinis.

Šiam paren g i m u i buvo 
gauta maisto dovanų. Au
kojo Joseph Tranavich, M. 
Trakimavičienė, N- Grybie
nė, A. Rakutis, S. Rakutie
nė, Cicelka Tarailienė, Eg, 
Jakstis, M. Vasiliauskas, A. 
Zaruba, M. Krasauskienė ir 
M. Uždavinis. K. Kalvelie
nė aukojo $2.

Visiems draugams^ir drau
gėms už gražias dovanas ir 
gaspadinėms už atliktą gra- ( 
žų darbą varde LLD 9 kp. A. Skirmontas parvežė 
tariu nuoširdų ačiū.

Šis parengimas visais 
žvilgiais pavyko labai 
rai.

Šiemet mūsų mieste la
bai pagausėjo streikai, Vos 
vieni šiaip taip susitaria, 
tai greit kiti darbininkai 
sustreikuoja. Jau pora sa
vaičių streikuoja Philadel- 
Gas Works kompanijos 2,- 
300 darbininkų. Transpor
to darbininkai laimėjo mo
kesčio pakėlimą 75c į valan
dą. Šiomis dienomis su
streikavo daug statybos dar
bininkų.

“L” Reporteris

Norwood, Mass.
Balandžio 18 d. LLD 9 

kuopa turėjo nedidelį, bet 
gražų pavasarinį pietų ban
ketą M. Uždavinio reziden
cijoje, 16 Folan Avė.

Kadangi šis parengimas 
nebuvo viešai garsintas, tai 
svečių iš apylinkės mieste
lių kaip ir nebuvo. Tik drg. 
Šimaitis iš Brocktono pats 
penktas atvažiavo su savo 
gerais bičiuliais.

iš Lewiston, Maine, ir ki
ti giminės- Iš Lietuvos John 
Smith paėjo iš Naumiesčio 
miesto, Suvalkijos. Lietu
voje jis buvo kalvis, o Ame
rikoje dirbo mašinšapėse.

Nors mažai mes montel- 
liečiai minėjome “Laisvės” 
60-mečio Jubiliejų, bet A. 
Skirmontas pasipirkęs bi
lietą nuvyko su A. Raila į 
suvažiavimą. Juos nuvežė 
bostonietiSz A. Kandraška. 
Kiti mes; pasilikę namie, pa- 
sipirkome Jubiliejaus ban- 
kieto bilietus: Anna Chest
nut, Mari j ona Gutauskienė, 
Kastancija Kalvelienė, Geo. 
Shimaitis ir John Vaitekū
nas.

man “Laisves” vajuje lai- 
at- mėtą dovaną—rankinį laik- 
ge-....................

kuris 
Nor- 
pasi-

Drg. A. Zaruba, 
gyvena 21 West St., 
woode, bal. 27 dieną 
davė į Norwood ligoninę dėl 
sveikatos patikrinimo.

Linkiu jam geros sėkmės.
M. Uždavinis

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisves” paramai.

Keturios Speciales Turistinės Grupės

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

vykimui į Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPES VYKS SEKAMAI:

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

Dėl 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

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WAHTED-MALE-FEMALB
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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)

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

201-MA 2-2908.
(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)

SECRETARY
Must speak Polish and English.

Steamship Company.
Downtown, New York.

212-964-3100.
(36-40)

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)

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, 808 High 
St., Millville, N. J. 609-825-2687.

(34-37)
A

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)

BAKER

Start immediately 
JOHANSEN’S BAKERY 

201-356-2805
(34-38)

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)

MAINTENANCE. Good advance
ment to supervisor, all trades ne
cessary, equipment and machine fab
rication, pay open, small corpora
tion modern South Plainfield plant, 
tion, modern South Plainfield plant.

Mr. Becker. (36-38)

Wanted. Experienced body and 
paint man, flat rate shop, new-best 
conditions, all benefits, interested 
only in steady, reliable workers, 
with good references. Apply in per
son to Mr, Pomeroy, Smith Ford, 
175 East Main St., Norwich, N. Y.

(36-38)

Machine Shop. DeVlieg Oper. For 
3H and 4H machines. Close toler
ance work from operation sheet and 
blueprints. Contact: Jim Hopkins, 
201-748-7000. CMT, 5 Lawrence St., 
Bloomfield, N. J. An Equal Oppor
tunity Employer.,

(36139)

Supervising Custodian—500 fa
mily Jewish Center, Fort Lee. Must 
be familiar custodian 
minor repairs, good 
Full time, permanent.

maizitenance, 
with people, 
201-947-1735 

(36-38)

rodėlį iš Lietuvos. Širdin
gai dėkoju už dovaną. Skir
montas papasakojo apie mū
sų draugus, kuriuos suėjo 
suvažiavime, taipgi ir apie 
V. Andrulį, kuris, sako, ge
rai atrodo.

Gavau laišką nuo sesers 
dukros iš Kauno. Dėkoja 
už “Laisvę.” Sako pasi
skaičius šeimai, siunčia per 
rankas kitiems. Sako, “pas 
jus nedarbas, o pas mus 
yra išdėti skelbimai, k a d 
ieško darbininkų.”

George Shimaitis

Hartford, Conn.
Sekmadienį, Gegužės 23 

d., įvyks LAISVES CHORO 
45-kerių metų Jubiliejinis 
Koncertas salėje 157 Hun
gerford- St. Pradžia 1 vai. 
Rengėjai paruoš skanius 
pietus už prieinamą kainą.

Iš New Yorko atvyksta 
AIDO Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler;
vietinis LAISVĖS 
RAS, vadovybėje 
Hollis duos gražią 
mą. Bus ir solistų.

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti.

(36-40)

taipgi
CHO- 

Wilma 
progra-

Mechanic. Application for the po
sition of mechanic now being con
sidered for the mechanical mainte
nance department. Applicants must 
have mechanical aptitude, manual 
dexterity, and must be able to work 
under the pressures inherent in a 
production line. Please contact the 
Personnel Dept. Thomas J. Lipton, 
Inc. 201-782-3838.

An Equal Opportunity Employer.
(36-38)

AUTO BODY MAN

Bargain Center
776 Market St., Paterson, N. J.

201-742-7001
(36-37)

Harrison, N. J.
West Hudson Labor Ly

ceum Association gegužės 2 
dieną davė pietus savo na
riams. Tokius pietus organi
zacija suruošia kasmet.

Už B. Ostapuk suteiktą 
gražią dovaną gauta $5.-’ 
25c. Labor Lyceum aukojo 
“Laisvei” $25. Tai viso pa
sidarė $30.25.

Prie pagaminimo pietų 
prisidėjo A. Jam i s o n , B. 
Lutz ir F. Šimkienė. Taip
gi tortus aukojo A. Lipševi- 
čienė ir A. Stani o m i e n ė . 
Vietą pietums paruošė P, 
Ramoška.

“Vilniai” atikų surinkta 
$100.

Geriausi linkėjimai visam 
“Laisvės” kolektyvui.

F. Šimkiene

Maintenance Mechanic. Mechani
cal electrical experience in mainten
ance personnel. Minimum 8 yrs. ex
perience. Salary open, full benefits. 
North Brunswick area. For appoint
ment contact Mr. Brown, 201-247- 
40.00. (36-40)

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
riu.

Montello, Mass
Nuoširdi padėka

Dėkojame visiems už mū-Į 
sų atjautimą liūdesio valan
doje, mirus mylimam vy
rui, vaikų tėvui John Smith, 
1971 m. balandžio 22 d.

/

Nuoširdus ačiū visiems, 
kurie dalyvavo šermenyse; 
ačiū už gėlių puokštes, už 
skaitlingą palydėjimą į 
Pine H ii] kapine s, West 
Bridgewater, Mass. Taipgi 
dėkojame V. Yakavoniui už 
gražų laidotuvių patarnavi
mą, o S. Rąinardui už gra
žiai pasakytas šermeninėje 
ir kapinėse atsisveikinimo 
kalbas. Vienu žodžiu—ačiū 
visiems.

Lane Smith, žmona
.John Smith, sūnus
Lee Meagher, d u K te 
Philip Meškinis, 

posūnis ir anūkai .

Maintenance Mechanic—Mechani
cal-electrical experience in main
tenance personnel. Minimum 4 years 
experience; salary open, full bene
fits. North Brunswick area. For ap
pointment contact Mr. Brown. Call 

|201-247-4000. (36-40)

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 
ą challenging and regarding posi
tion. For inter, appt, contact Mr. 
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 (fulj and part time) 
openings for one of our fine in- 
plant food services in the Raril.au- 
Spnjerville area. We are offering 
excellent starting rate, very pleas
ant working conditions, paid vaca
tions and holidays, free iusurajjee 
coverage, meals and Uniforms sup- 
plied. Applications please cąli 201- 
524-2468 bekepi) 1:$) p^.~4:30 
PM. The Macke Co.
____________ ____ UL2Z?
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San Francisco, Cal Svečiai iš Lietuvos
Balandžio 24 dienos prieš-1 ra keliaus į Lietuvą, kur ji 

karinė demonstracija šiame, žada praleisti mėnesį bei 
mieste buvo viena iš di
džiausių visoje Amerikos 
istorijoje.

Demonstrantų apskaičiuo
ta buvo apie tris šimtus

daugiau.
Mūsų Ksaverai dabartinė 

kelionė i Lietuvą, rodos, bus 
pi ima tokia, kuomet turės 
progą laisvai pasigerėti, pa

tuksiančių (300,000). Tikrai, sidžiaugti tūlą laiką myli
si milžiniška prieškarinė de- moję Lietuvoje be jai skir- 
monstraci ja užliejo visą mū-Į tų pareigų. Praeityje Ksa

verai tekdavo tik vykstant 
bei grįžtant iš įvairių taikos 
misijų įvairiose pasaulio da
lyse trumpam laikui sustoti 
jos numylėtoje Lietuvoje, ir 
vis tik labai skubotai. Iš ti
krųjų jai labai mažai buvo 
progos kiek ilgiau pasi- 

!džinup-ti. pasigerėti Lietu- 
; pro

gresu ir Lietuvos maloniais 
gyventojais, bičiuliais, kuri 
tą viską labai brangina ir 
pilna širdimi myli.

Prie to, šiuo metu mūsų 
Ksaveros sveikata nėra la
bai tvirta. Nors ji pati ma-i 
žai nori apie savo sveikatos 
stovį skųstis bei kalbėti. 
Prašau leisti man varde ka- 
liforniečiu ir bendrai Ksa
veros artimųjų draugų nuo
širdžiausiai palinkėti jai vi
so geriausio kelionėje, o la-!

su miestą su jaunų žmonių 
veidais ir pasiryžimu, kad 
privertus mūsų prezidentą 
su jo visa administracija 
Vietnamo karą nutraukti ir 
palikti ramybėj Indokiniją. 
Žvelgiant į miesto platesnė
se gatvėse išsiliejusius de
monstrantus, atrodė, Tyg^^^VA? VA V VI
būtų nepaprasto vaizdo'vos grožiu, Lietuvos 
banguojanti plati, ilga upė 
bei jūra.

Vietinė komercinė spau
da džiaugėsi, kad tokiai 
milžiniškos masės žmonių 
užliejus miestą, jų nuosta
bai, jišbuvus tokia taiki ir 
rami. Taipgi sakė, kad po
licijos buvo daug, bet tik 
gatvių tvarkai palaikyti ji 
buvo naudinga, o niekam ki
tam.

Demonstracija prasidėjo 
veik nuo miesto pradžios 
bei nuo juros įlankos 8-tą kiaušiai pataisyti, sustiprin- 
val. ryto. Eisena tęsėsi 8- savo prangią sveikatą.

Pasirodo, kad Jungtinėse 
Valstijose per keliolika die
nų lankėsi grupė tarybinių 
žmonių iš 15 asmenų. Džiu
gu, kad toje grupėje buvo 
ir du mūsų tautiečiai, veikė
jai iš Tarybų Lietuvos. Tai 
didžiulės Įmonės Kauno Au
diniai direktorius Jurgis 
Keliantis ir plačiai išgarsė
jusio kolūkio “Aušra” pir
mininkas Jonas Brukąs. Gai
la, kad taip staiga jie pa
sirodė New Yorke, nieko 
nepranešdami iš anksto, jog 
nebebuvo galima suspėti su
ruošti kiek platesnį jiems 
susitikima su šios apylin-

nias mylias link Polo Field 
Golden Gate parko ir ten 
esančios didelės plačios aik
štės. O kaip dvi ir pusė vai. 
po pietų, ši aikštė buvo jau 
pilnai kupina, užpildyta 
banguojančiais įvairi a i s 
prieškariniąis obalsiais, šū
kiais ir spalvingomis vėlia
vomis.

Stebint šį labai įspūdingą 
vaizdą, tikiu, kad ne vienam 
stebėtojui ne viena susijau
dinimo ašara iškrito. Ši jau
nų žmonių masė kovoja ne- 
vien už savo gyvybę, bet n* 
už visų gyventojų gyvybę..

Programa buvo su muzi
ka ir kalbomis nuo 
įvairių grupių. Visų kalbė
tojų kalbos rišosi Viet
namo karo nutraukimu ir 
išsikraustymu iš Tndokini- 
jos. Net, pav., 11-kos metų 
amžiaus ir pradžios mokyk
los berniukas atsirado ant 
estrados prie garsiakalbio ir 
savo plonu balseliu šaukė, 
kad karas Vietname turi būt 
baigtas tuojau, dabar ir da-

O kain žymus aktyvistas 
juodveidis Dick Gregory 
priėjo prie garsiakalbio, tai 
momentaliai ši banguojanti 
žmonių jūra sustojo. Grego
ry kalba buvo brandi. Jis 
pabrėždamas sakė, kad šios 
dienos milžiniškos demons
tracijos San Franciske ir 
Washing tone turi padaryti 
galą visiems karams. Prie 
to, baigiant savo kalbą, jis 
pasižadėjo, kad jis nevalgis 
nei vieno maisto kąsnio (so
lid food) iki šis ilgasis ka- 
karas nebus baigtas.

Ksavera Karosienė
Balandžio 23 d. nuošir

džiai palinkėjome mūsų 
Ksaverai gero vėjo ir daug 
daug sėkmės didelėje ir, be 
abejo, malonioje kelionėje i 
New Yorką. Džiugu, kad 
jai proga pasitaikė dalyvau
ti New Yorke “Laisvės” 60- 
mecio Jubiliejiniame suva
žiavime ir bankete. Po šio 
viso malonaus, įdomaus pa- 
žmonio ir įspūdžio, Ksavera 
žadėjo porą dienų paviešėti 
pas savo mylimą dukrą Eu
geni ją ir josios malonią šei
mą New Jersey valstijoje.

Po tokių malonių pažmo- 
nių su tenaitiniais bičiuliais, 
draugais ir dukra, balan
džio 28 dieną mūsų Ksave-

Viešnia iš Maskvos
Balandžio 23 dieną pas 

Valę Butkienę atvyko But
kienės mylimo vyro Bene
dikto sesers Kastulės dukrą. 
Julija Golovaceva-Žirgulytė. 
Maloni ir šilto draugiškumo 
viešnia Julytė žada porą 
mėnesių paviešėti pas savo 
tetą ir pasižvalgyti po Ame
riką. Nuoširdžiai linkiu 
viešniai linksmos ir laimin
gos viešnagės.

Mirtis
Balandžio 10-ąją dieną 

prieglaudos namuose mi
rė ilgametis San Francis-

Kent Tragedy Still Alive 
in the People’s Minds
The Kent State Universi

ty disorders in which four 
students were killed by 
Ohio Guardsmen’s bullets 

i just a year ago led to two 
Pulitzer prizes for this 
year. One for general local 
reporting went to the staff 
of The Akron (Ohio) Bea
con Journal for its cover
age of the tragedy. The 
other, — for spot news 
photography — went to a 
student photographer, John 
Paul Filo, 22 years old, for 
a picture of a girl knee
ling over one student’s body. 
^•Mr. Filo^said he closed 
his photo laB on the trou
bled campus to get some 
lunch and took his camera 
with him as usual...

“I was curious about the 
situation... I went with my 
camera to get some pictu
res just for myself...” First 
he believed that the Na
tional Guard was firing 
blanks... He was stunned 
when he realized that the 
live ammunition was being

kės lietuviais.
Pereitą penktadienį jau 

vėlokai po pietų jiedu su 
žurnalistu Sinkevičiumi ir 
ekonomistu Cibulskio apsi
lankė “Laisvės” įstaigoje. 
Čia irgi jau beveik visi įstai
gos žmonės buvo baigę dar- 
bę ir išsiskirstę į namus, tai 
svečiams nebeteko susipa
žinti su mūsų kolektyvu. 
Ką padarysi...

Mūsų laimei, prie linotipo 
tebedirbo Jonas Lazauskas, 
tai visus pakvietė pas save 
jo, kaip jis sako, žydintį so
dą pamatyti. O ten, žino
ma, buvome gražiai pavai
šinti. Dar pribuvo ir vil
nietis Pranas Ulevičius su 
Ven tai s, tai valan dą k i tą 
labai gražiai praleidome ir 
su mielaisiais svečiais žo
džiu kitu mintimis pasida
lijome.

Kauno Audinių direkto
rius draugas Keliuotis, pa
gal mūsų amžiaus mastą, 
dar labai jaunas vyras. Drg. 
Brukąs didžiuojasi jau ei
nąs, b e r o d s, šešiasdešimt 
ketvirtus metus, vadinasi, 
tik truputį senesnis už mū
sų “Laisvę.” Didžiuojasi sa
vo garsiuoju kolūkiu 
pasiekimais.

šeštadienį svečius 
kvietė Nelė ir Povilas
tai ir gražiai pavaišino.

Sekmadieni svečiai iš
skrido į namus. Čia būdami 
aplankė Los Angeles, San 
Francisco, Chicagą ir Wa- 
shingtoną. Sakė esą labai 
dėkingi V. Stukienei, kuri

Susituokė
Sekmadienį, gegužės 2 d., 

susituokė Diana. Nevinskai-] 
tė su Lawrence Scorca. Jų 
vedybų civilinė metrikacija 
įvyko Bounty Inn patalpo
se, Hewlett, L. I. Ten prie 
susi linkusių svečių teisėjas 
pravedė labai įspūdingas 
galima 
vedybų a p c. i g a s. 
maldos, teisėjas 
žymų pašaulio poetą.

Svečiu i 
grupė lietuvių, Dianos te
veliu Valentinos ir Aleko 
Nevinskų giminės bei draii-

Mieste pasidairius
M o rato ri u mo' D ieną gegu -

co gyventojas Karolis Mi- us^/ • *
His prize winning photo 

appeared in thousands of 
newspapers here and abroad 

mąjį pasaulinį karą. Velio- anc^ became a symbol of 
nis kilęs iš Darsūniškio protest against the Vietnam 
miestelio ir Kaišiadorių ra
jono.

Karolis buvo taikaus bū
do žmogus ir sveikas būda
mas dalyvaudavo mūsų pra
mogose. Buvo vedęs, bet jo 
žmona jau yra mirus prieš 
daugelį metų. Velionis šei
mos neturėjęs. Jo laidotu
vėmis rūpinosi Olga Kar
pis.

Lai būna lengva Karoliui 
amžinai ilsėtis jo numylė
toje San Francisco žeme-

čiulis-Mitchell, 82 metu am
žiaus. Karolis Mičiulis į 
Ameriką atvyko prieš pir-

San Francisco mokytojų 
streikas baigtas. Jie išsiko
vojo geresnes sąlygas ir 
grįžo darban.

M. B-—tė

Egg Harbor, N. J.
Dėkoja

Cassie Valentą širdingai 
dėkoja visiems už aplanky
mą, už dovanas, už prisiųs
tą atviruką nuo L L D 10 
kuopos.

Cassie susirgo sausio mė
nesį dr jos dukra iš Cherry 
Hill, N. J., ją slaugė per 
penkias savaites.

Abu Valentai, Cassie ir 
jos vyras Petras, negaluo
ja. O prie tų nelaimių pri
sidėjo jų žento John Cook 
širdies ataka, ir jis dabar 
gydosi ligoninėje.

Valentai aukoja “Lais
vei” $5.

~. P. Walantiene

pasi- 
Ven-

liberališkas
Vieton

pacitavo

• ’ žės 5 dieną antikarinėje de- 
n monstracijoje dalyvavo dau

giau kaip 10,000 jaunuolių, 
daugiausia studentų. Iš Cen
tral Parko gatmaršavo keli 
tūkstančiai jaunuolių. Bry
ant Parke įvyko demonstra
cija.

Manhattano preziden t a s j 
Sutton paskelbė Moratariu-] 
mo Dieną ir kvietė visus] 
kuo nors prisidėti prie karo'

PramogŲ Kalendorius
Gegužes (May) 16 d. Ai

do choro pavasarinis kon
certas, New National Hali, 
261 Driggs Ave., Brooklyn.

Pradžia 2:30 valandą.

Haverhill, Mass.
knikas “Laisvės” n nu
vyks birželio 7, lietu- 

! vių parke, Bradforde. Pra-

t a r p e dalyvavo baigimo Indokinijoje.

war.
Mr. Filo, a native of 

Pennsylvania, will be grad
uated this summer from 
Kent State University.

A Month of Flowers 
and Sunshine

May is a month of flow-j 
ers and sunshine. It starts! 
with the workers’ holiday 
May Day. And this year 
the sun was shining very 
brightly when we gathered 
in Union Square to celeb
rate this beautiful and 
meaningful day. There were 
quite a few Lithuanians — 
mostly people we see there 
every year ųBriedis, Baltru
šaitis, Weiss^Karl Bender, 
Gasiūnas, Zajan k a u s k a s, 
Adele Raines, Anna Cibuls- 
ky and others. Naturally, 
A. Bimba was there. I sup
nose he hasn’t missed a May 
Day ever.

It was good to see those 
friendly, familiar faces. And 
they really deserve credit. 
Take, for instance, Briedis, 
who can hardly walk, but 
he comes, being true to an 
old and beautiful tradi
tion. And Baltrušaitis — 
he is over 80 years old, but 
he comes. And there are 
others who wouldn’t miss 
that day no matter w!hat.

May Day will stay May 
Day and we will be out 
again next year.

Use I

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas. -

Brooklyno Brownsville ra
jone, kur 85 n u oš. sudaro 
negrai ir puertorikiečiai, po 
a n t i k a r i n ė s demonstracijos 
jaunuolių grupe kėlė riau- 

išdaužė 22 krautuvių
Pereitą savaitę iš ketvir- 

x , .tadienio i penktadieni naktį 
n. , . . . . F"’mirė sena laisvietė AlbinaOrkestras grojo įvairių langus ir duris T^rp. su-1 Mika|ai|S i.ai(!ojama an(.

... , ?uvn 4 po icKtaų 13 radi j ž5s „ d
lietuvišką Suktini ir No- jaunuolių pateko kalejiman. 

Lietuvos istorijos mokslų 
kandidatas Pr. Ulevičius.

tautu šokius,< . 7

riti miego ” Apart to, mes 
lietuviai dar sudainavome, 
kas visiems svečiams labai

Šaunios buvo aidietės Di
anos Nevinskaitės 
vės. Mes linkime jai daug 
laimės vedybiniame gyveni
me. ' H.'F.

vestu-

Du šešiolikmečiai Bronxo

ją, išprievartavo ir atėmę

juos “paglobojo,” kai jis 
lankėsi San Francisco.

Tikime, kad svečiai parsi
vežė iš mūsų šalies nema
žai įdomių įspūdžių.

ReP.

Per pastaruosius 10 metų
Arti miesto rotušės 4 plė- negrų šeimų skaičius New 

šikai pasigavo iš Simpson Yorke padidėjo 47 procen- 
Pawnbrokers $14,000 ir pa
bėgo. 30 policistų jų ieško
jo, vieną plėšiką sugavo.

tais. Tuo pačiu metu ne
grų apgyventuose rajonuose 
skurdas žymiai padidėjo.

Amalgameitų Siuvėjų uni
jos laikraštis “Advance” 
pasmerkė karą. Reikalauja 
ištraukti amerikiečius iš In-

Amalgameitų siuvėjų uni
ja pradėjo derybas su darb
daviais dėl naujo kontrakto. 
Sutartis baigiasi birželio 1 
d. 125,000 siuvėjų reikalau
ja didesnio atlyginimo.

Penktadienį, gegužės 14, 
New York Hilton Hotel, 54 
St. ir 6 Ave., ruošiamas iš
kilmingas minėjimas Kom
partijos pirmininko Henry 
Winston 60-metinio gimta
dienio. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga $4.50.

Henry Winston tik ką 
grįžo iš Tarybų Sąjungos 
Kompartijos kongreso, tai 
turės daug ką pasakyti.AIDO CHORO KONCERTAS

SU SVEČIAIS
( Peter Zolotareff-Balalaika

t J kr ain ų * J ) 11 iepro”

Mildred Stensler
Aido choro vadovėVictor

m ii- .• - , Augustinas Iešmantą, bosasNellie Ventiene, sopranas ’

Sekmadienį, Gegužės 16 May, 1971
Dainuos mišrus choras, moterą choras, ir solistai.

Pradžia 2:30 vai. — Bili.elai $2 iš anksto, prie dnriĮ 82.25

NEX NATIONAL HALL 261 BROOKLYN, N Y.




