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KRISLAI
A. Laurinčiuko pjese 
LLD reikalai 
“Laisves” spaustuve 
Aido choro 60-mečio jubi

liejus.
Generolas V. Karvelis

Ieva Mizarienė
Šiomis dienomis gavome 

Alberto Laurinčiuko pjesę 
“Vidutine Moteris”, išleistą 
knygos formoje.

Pradėjusi skaityti, nebe
galėjau padėti iki visos ne 
perskaičiau. Labai įdomiai 
pinasi įvykiai, intrigos. 
Sveikinu, draugą Albertą!

Beskaitant pjesę kilo man 
mintis, kad mums ameri
kiečiams šio veikalo pasta
tymas itin tiktų. Juk viskas 
pinasi apie Amerikoje gy
venančius lietuvius.

Gaila, kad nei vienam iš 
mūsų, pernai viešint Lietu
voje, neteko pamatyti šios 
pjesės pastatymo, kurį at
liko įžymūs Panevėžio ar
tistai, Juozui Miltiniui va
dovaujant.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai ypatingai da
bar turėtų susidomėti Drau
gijos reikalais. Prieš mus 
stovi šaukiama konferenci
ja Chicagoje rugpiūčio 25 d. 
Taipgi per balandžio ir ge
gužės mėnesius turime at
likti nominacijas į Pildomą
jį Komitetą 1973-1974 me
tams.

O svarbiausia, laikas pra
dėti rūpintis, kaip atšvęsi- 
me savo jubiliejų 1975 me
tais. Tais metais mūsų gar
bingai Draugijai sueis 60 
metų!

• . • •
Draugo Stepono Večkio 

susirgimas labai skaudžiai 
palietė “Laisvės” spaustuvę. 
Kai Steponas buvo sveikas, 
rodos, nebuvo nei tiek daug 
darbų, nei tos mašinos taip 
gedo...

Reikia padėkoti linotipi
ninkams Petrui Šolomskui ir 
Jonui Lazauskui. Jie dirba 
nekreipdami atidžios nei į 
valandas, nei į dienas. Bra
vo, draugai!

— • *
Aidiečiai ruošiasi savo 60 

metų jubiliejui. Visi, kiek 
tik kuris gali, dirba, rūpi
nasi, kad šis jubiliejus bū
tų kuopuikiausiai atžymė
tas. Juk tai yra kuo pasi
džiaugti — chorui, be jokio 
perstojimo, išgyvuoti tiek 
metų!

• • • "*
Balandžio 11 d. sukako 

70 metų didžiai gerbiamam 
Generolui Vladui Karveliui. 
Mes amerikiečiai, kurie tik 
lankėmėsi Lietuvoje, gerai 
prisimename draugą 
Karvelį. Jam rūpi, kad 
kiekvienas išvažiuotume iš 
Lietuvos pilnai pasitenki
nęs.

Sveikiname mielą draugą 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto pir
mininką. Ilgiausių metų!

J A V bombonešiai veržiasi i 
Šiaurės Vietnamo gilumą

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų bombonešiai B-52 
nuolat veržiasi gilyn į Šiau
rės Vietnamą. Mėtė bom
bas ir ant Vinh miesto 140 
mylių nuo sienos, kuris pir
miau niekad nebuvo daužy
tas. Šimtai lėktuvu dabar 
naudojama kasdien Indoki
nijoje.

Pietri Vietnamo armijų 
komanda skelbia, kad šiau
riniame fronte ties Quang- 
tri miestu liaudiečių jėgų 
ofensyva sulaikyta, bet Sai
gon o fronte valdžios jėgos 
priverstos trauktis link so
stinės, kuriai gresiąs pavo- 
vojus.

Liaudiečių jėgos atidarė

naują frontą prie Kambo
džos rubežiaus.

Saigono armijos visur 
paneša didelius nuostolius.

Sutaupytų sveikatą ir 
$150 j metus

New Yorkas. — Ameri
can Cancer Society skelbia, 
kad numetę cigaretes rūky
ti gali sutaupyti sveikatą, 
pailginti gyvenimą.

Rūkytojai, abelnai imant, 
kasmet išleidžia cigaretėms 
po $150 į metus. Tokią su
mą sustoję rūkyti gali su
taupyti. Tai būtų dviguba 
nauda.

Nuotraukoje: Vienoje Druskininkų miško muziejaus 
seklyčių. A- Baranausko nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

V dykų savaite Lietuvoj e
džioji dalis baigė KaunoVilnius (Kablegrama).— 

Lietuvos katalikų bažnyčios 
materiale padėtis dabar 
yra geresnė, negu bet ka
da, įskaitant ir paskutinįjį 
dešimtmetį prieš Antrąjį 
oasaulinį karą, pasakė El
tos korespondentui žinomas 
Lietuvos katalikų veikėjas 
monsinjoras Česlovas Kri
vaitis. Jis davė interviu pa
sibaigus velykų šventės 
proga.

Monsinjoras Kriv a i t i s 
yra Vilniaus arkivyskupi
jos valdytojas. Jis taip pat 
vadovauja Lietuvos Litur
ginei komisijai.

Velykinės pamaldos vyko 
visose 85 arkivyskupijos 
parapijose, pasakė monsin
joras. Tikintieji, ypač pa
gyvenusio amžiaus žmonės, 
aktyviai lankė bažnyčias.

Remdamasis žin i o m i s, 
gautomis iš likusių keturių 
vyskupijų — Vilkaviškio, 
Panevėžio, Kaišiadorių ir 
Telšių — ir vienos arkivys
kupijos (Kauno), Krivaitis 
pranešė, kad velykinės pa
maldos vyko visose Lietu
vos bažnyčiose.

Lietuvoje dabar veikia 
673 bažnyčios. Jas aptar
nauja 815 kunigų, kurių di-

kunigų seminariją. Ir da
bar jų gretas kasmet pa
pildo seminarijos auklėti
niai. Krivaičio nuomone, 
tai visiškai patenkina kata
likų bažnyčios poreikius 
Lietuvoje.

Kalbėdamas apie Lietu
vos vyskupijų ordinarinės 
kolegijos veiklą, Krivaitis 
pažymėjo, jog pastaraisiais 
metais ji išleido lietuvių 
kalba antrojo Vatikano su
sirinkimo medžiagą (kons
titucijas, dekretus, deklara
cijas). Tikintiesiems išleis
ta maldaknygė, dvi apeigų 
knygos ir literatūra bažny
tiniams chorams. Visa tai 
atspausdinta valstybių ė j e 
spaustuvėje Vilniuje. Arti
miausiu metu numatoma 
leisti periodinį leidinį, skir
tą Lietuvos katalikams.

A. Vaivutskas

Johannesburg.—Pietų Af- 
r i k o s liberalai susikūrė 
naują partiją—• Demokra
tų partija, kuri žada su
teikti afrikiečiams daugiau 
teisių dalyvauti ekonomi
niame ir politiniame gyve
nime.

Kubos valdžia kaltina
Amerikos žvalgybą
Havana. — Kubos prem

jeras Kastro pasakė Jaunų
jų Komunistų Sąjungos 
kongrese, kad bombos spro
gimas Kubos misijos įstai
goje Montrealyje buvo su
planuotas Amerikos Cent- 
ralinės Žvalgybos Agentū
ros (ČIA).

Sprogime žuvo Kubos 
saugumo sargas ir 7 su
žeisti. Policija taipgi paro
dė savo brutalumą. Ji ap
mušė keletą kubiečių.

Graikijos jūreiviai 
skelbia boikotą

Hamburgas. — Jungtinis 
priešfašistinis Graikijos jū
reivių frontas kviečia pa
saulio jūreivius visur boi
kotuoti Graikijos laivus, 
ypač balandžio 21 d., kai 
sukaks penki metai nuo fa
šistinio perversmo Graiki
joje.

Jūreiviai smerkia fašisti
nę valdžią, kuri verčia dirb
ti po 56 valandas į savaitę.

Įvykdytas ketvirčio planas
Tarybų Lietuvos pramo

nės įmonių kolektyvai, vyk
dydami 1972 metų socialis
tinius įsipareigojimus ir 
ruošdamiesi deramai sutik
ti TSRS įkūrimo 50-ąsias 
metines, pirma laiko įvykdė 
prekinės produkcijos reali
zavimo ir svarbiausių dir
binių gamybos pirmojo ket
virčio planą. . .

Pirma laiko įvykdytas kuro 
siurblių, skaičiavimo tech
nikos priemonių, metalo 
piovimo įrankių, cemento, 
polietileninės pievelės ir 
vamzdžių, popieriaus; kar
tono, medvilninių ir šilkinių 
audinių, k ii i m ų, mėsbs, 
sviesto, sūrių, konditerijos 
gaminių, makaronų, daržo
vių konservų gamybos, taip 
pat žuvies sugavimo ketvir
čio planas.

Virš ketvirčio plano bus 
pagaminta pramonės pro
dukcijos ir liaudies varto
jamų prekių už daugelį mi
lijonų rublių.

_____ 9 .

Vladui Karveliui 70 m.
Vilniuje įvyko Kultūrinių 

ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko Dimi
sijos generolo majoro Vla
do Karvelio 70 metinių mi
nėj imas.

Jubiliatą sveikino ir ilgų 
metų linkėjo draugai, dau
gelio organizacijų ir įstaigų 
atstovai, jaunimas. Buvo 
perskaityta daug sveikini
mų, telegramų.

Garbingos sukakties pro
ga Vladui Karveliui suteik
tas Lietuvos TSR nusipel
niusio Kultūros veikėjo 
garbės vardas.

A. Vaivutskas

A. Gaigalaitės daktaratas
Vilnius, (Elta) — Istori

jos mokslų daktaro diserta
ciją apgynė Pedagoginio 
instituto katedros vedėja 
docentė Aldona Gaigalaitė.

Mokslininkė nagrinėja 
pirmosios proletarinės re
voliucijos ir buržuazijos 
viešpatavimo Lietuvoje is
torijos problemas. Jos di
sertacijos tema — “Kleri
kalizmas Lietuvoje 1917- 
1940 m.”

Koncertavo kolūkiečiai
Vilniuje, Ateizmo muzie

juje, įvyko koncertinė po
pietė. Muzikologas V. Venc
kus paskaitoje “Nuo vargo
nų iki big bito” papasako
jo kaip bažnytininkai prisi
taiko prie naujų sąlygų. 
Kad patrauktų jaunimą, 
užsienio šalyse net elektri
nes gitaras, mušamuosius 
instrumentus įsileido į mal
dos namus.

Gerą įspūdį paliko Varė
nos rajono “Nemuno” kol
ūkio etnografinio ansamb
lio koncertas. Šis bibliote
kos vedėjos D. Bolienės va
dovaujamas kolektyvas yra 
užėmęs pirmąją vietą rajo
no etnografinių ansamblių 
apžiūroje.

Anti k a rine 
prie Baltųjų
Washingtonas. — Liau

dies koalicija taikai ir tei
singumui ruošia prieškari
nę demonstraciją prie Bal-

Tik Kongresas turi tei
sę paskelbti karą

Philadelphia, Pa. — Fe
deralinis teisėjas Lord pa
laikė karo priešų skundą 
orieš valdžią. Lord pareiš
kė, kad tik Kongresas turi 
teisę paskelbti karą.

Antikariniai ve i k ė j a i 
skundžia valdžią teismui, 
kaip prasižengusią JAV 
konstitucijai, kad be Kong
reso paskelbimo veda karą 
Indokinijoje.

demonstracija 
rūmų bal. 15
tųjų rūmų balandžio 15 d. 
Tai bus protesto demons
tracija prieš karo plėtimą 
ir padidintą Šiaurės Viet
namo bombardavimu. Ba
landžio 16 d. įvyks konfe
rencija, k;

Dęmonstracijon vyks ko
votojai iš daugelio miestų. 
Sekmadieni ir kituose mies
tuose vyks protesto mitin
gai prieš karo plėtimą. Rei
kalaus sulaikyti ši au rėš 
Vietnamo bombardavimą ir 
atnaujinti taikos pasitari
mus Paryžiuje.

Philadelphia, Pa. —Gais
ras sunaikino trijų aukštų 
apartment in Į namą. Žuvo 3 
žmonės.

Užmušė Zanziharo vadovą
Dar es Salaam, Tanzani

ja.— Keturi užpuolikai ap
šaudė ir užmušė Zanzibaro
prezidentą Abeid Kariūne. 
Užpuolikai bandė pabėgti. 
Prezidento sargai tris nu
šovė, b vienas pats nusišo
vė. •

Zanzibaras yra dalis 
Tanzanijos respublikos Af
rikoje. Tanzanija yra priė
musi sdŽiąlistinę programą

■ ■■■ . ,i   —■=

Nixonas vėl paneigė 
JAV konstituciją

Philadelphia, Pa. — Prez. 
Nixonas, kalbėdamas nacio
nalinėje katalikų švietimo 
konferencijoje, pasižadėjo 
finansiniai paremti katali
kų ir kitas privačias mo
kyklas. Konferencijoje, da
lyvavo apie 10,000 kunigų, 
vienuolių, mokytojų.

Nixonas gerai žino, kad 
JAV konstitucija draudžia 
valdžią finansiniai remti 
privačias mokyklas. Bet jis 
pažadėjo jas remti.

ir artimai kooperuoja su 
socialistinėmis šalimis.

Dallas, Texas. — Chemi
kalų fabrike ištikusi eks
plozija užmušė 7 ir keletą 
darbininkų sužeidė.

Marion, Minn. — Auto
busui apvirtus ant led uoto 
kelio 4 keleiviai užmušti, 
18 sužeista.

Autobusų avarija už
mušė 7 TSRS ekspertus

Teheranas, Iranas. — 
Dviejų autobusų susidūri
me žuvo 15 keleivių ir 7 ta
rybiniai plieno ekspertai;

Tarybų Sąjunga buvo at
siuntusi ekspertus j Iraną 
pastatyti plieno fabriką Is- 
fahane.

Bedarbių gretos -- padidėjo
Washingtonąs. — Darbo®

Statistikų biuras raportuo
ja, kad kovo mėnesį nedar
bas siekė 5.9% visos dar
bo jėgos. Vasario mėnesį 
buvo 5.7%.

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Waldhei- 
mas pasmerkė Jungtinių 
Valstijų pirkimą chromo iš 
rasistinės Pietų Afrikos,

Siena, Italija. —- Angli
jos militarinis lėktuvas be
sikeldamas susprogo. 4 ka
reiviai užmušti, 3 sužeisti.

Washingtonas. — Kong
resui raportuota, kad 37 
valstijos nesilaiko federali
nės programos suteikti pa
ramą skurdžių vaikams 
mokyklose.

Tarp Vietnamo veteranų 
nedarbas siekia 8.6%. Apie 
40,000 veteranų ieško dar
bo. Taipgi nemaža bedarbių 
gretose yra jaunimo, neg
rų, moterų.

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų ir Kinijos ambasa* 
doriai vėl buvo susitikę pa
sitarimų tęsimui.

kuriai Jungtinės Valstijos 
skelbia ekonominį boikotą.

Beirutas. — Lebanono te
roristas buvo padėjęs tris 
bombas gązdinimui piliečių, 
kad jie nedalyvautų rinki
muose. Ketvirtoji bomba 
sprogo ir patį teroristą su
draskė.

Hollywood, Calif. — Žy
dai teroristai išsprogdino 
bombą Dailės muziejuje, 
kur buvo tarybinės dailės 
paroda.

TSRS raketa iškėlė
Prancūzų satelitą

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos raketa iškėlė į orbitą 
Prancūzijos satelitą, kuris 
dagar skrieja aplink Žemę.

Prancūzų satelitas buvo 
paruoštas studijuoti erdvėse 
saulines baterijas ir per
duoti informacijas.

■i-'' T

Riverside, Calif. — San 
Bernardino paviete siautė
ja paukščių ligų epidemija, 
kuri jau sunaikino milijo
nus vištų ir kitų paukščių. 
Padarė nuostolių pusket
virto milijono dolerių.

Buenos Aires, Argentina.
Mendoza mieste įvyku

sioje demonstracijoje daly
vavo 15,000 darbininkų. Po
licija puolė demonstrantus. 
Vienas užmuštas ir 10 su
žeistų, daug areštuotų. 
Darbininkai reikalauja 
aukštesnių algų.

Jungt. Tautos ragina 
tartis dėl taikos

Paryžius. — Jung t i n i ų 
Tautų generalinis sekreto
rius Waldheimas čia turė
jo pasitarimą su Vietnamo 
taikos pasitarimų delegaci
jų atstovais. Jis ragino 
grįžti prie pasitarimų sta
lo ir rimtai tartis dėl tai
kos Vietname.

Pietų Vietnamo revoliu
cinės valdžios delegacijos 
narys paaiškino, kad tai
kos derybas nutraukė Jung
tinės Valstijos ir dabar jos 
plečia karą Indokinijoje. 
Jos turi už tai imti atsako
mybę.
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daug žada atvažiuoti iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų. Daugelis atvykusių ap
silanko ir ‘Tiesos’ redakci
joje, o paskui atsiunčia 
nuoširdžius laiškus.
gražūs faktai.”
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Cechoslovaki j a džiaugiasi 
gerais santykiais

TARYBINĖ žinių agentūra “Tass” paduoda inter
viu su Čekoslovakijos Komunistų Partijos pirmuoju 
sekretoriumi G. Husaku. Iš jo sužinome, kad dabarti
niais santykiais su Tarybų Sąjunga toji socialistinė 
šalis yra pilnai patenkinta. Husakas pasakė:

“Čekoslovakijos ir Tarybų Sąjungos santykių bei 
mūsų bendradarbiavimo dabartinę būklę laikau labai 
gera visose srityse. Mūsų santykiai dabar yra koky
biškai aukštesnio lygio, negu bet kada praeityje, jie at
palaiduoti nuo daugelio formalumų, kurie juos apsun
kindavo praeityje. Krizė, kurią mes pergyvenome, 
mus išmokė ir to, kad reikia visapusiškai stiprinti in
ternacionalinius ryšius. Mūsų tautos nepamiršo ir ne
pamirš, kad Čekoslovakija buvo Tarybinės Armijos iš
vaduota didžiulių aukų kaina, kad Tarybų Sąjunga 
mums padėjo socializmo kūrimo metais, kurie buvo 
nei lengvi, nei paprasti.

Čekoslovakijos laisvę ir nepriklausomybę garantuo
ja mūsų sąjunga, užtvirtinta nauja 1970 metų gegužės 
6 d. sutartimi su Tarybų Sąjunga...

Bendradarbiavimas, draugystė ir sąjunga su Ta
rybų Sąjunga — tai Čekoslovakijos Komunistų Partijos 
politikos, Čekoslovakijos valstybės politikos kertinis 
akmuo... . ::

ATEISTINĖMIS TEMOMIS •

Kam reikalingi pasninkai
Būdamas vienuolyne, pri

simenu, dvasininko žodžiu 
tikėjau šventai, nes laikiau 

Į jį dievo tarnu. Nė menkiau
sios abejonės nebuvo, kad 
dievas sutvėrė pasaulį per 
šešias dienas, o septintą il
sėjosi, kad Adomas ir Ieva 
dėl nuodėmės prarado rojų.

Vaikai ir šiandien mėg
sta pasakas, bet aš į vie
nuolyną atvykau jau nebe 
vaikas, o subrendęs jaunuo
lis. Paprastom pasakom se
niai nebetikėjau, bet šven
tom—iš visos širdies.

Abejonėms — velnio pa
gundai sutramdyti vienuo
lynas turėjo puikų vaistą— 
pasninkus. Mane, kaip ma
niau, tada irgi buvo sugun- 
dęs nelabasis. Beskaitant 
šventraštį, šovė mintis, kad 
Nojus išgelbėjo tik gyvius, 
o kaip gi atsitiko su auga
lija? Iš kur ji paskui atsi
rado?

Stengiausi šią velnišką 
abejonę kaip nors išmesti

Jeigu jaunoji karta jau iš galvos, bet eretiška min- 
visiems laikams yra atskir- tis, net bažnyčioje beklū- 
ta nuo tėvų krašto, tai jai pant, atsėlindavo. Ir ji ne- 
nėra didesnės svarbos rū- apleido tol, kol gerai nepa- 
pintis lietuvių kalba. Ji pasninkavau. Kai alkis pra- 
jiems reikalinga tik dabar, dėjo stipriai kamuoti, au- 
kol reikia santykiauti su galai ir medžiai išnyko iš 
vyresniaisiais, kurie gal ne
pakankamai supranta ang
liškai. Bet reikia abejoti, 
kad yra daug tokių, kurie 
dar nesusikalbėtų angliš
kai.”

Tai

DAR APIE JAUNIMO 
IŠTAUTĖJIMĄ
Draugų kanadiečių “Liau

dies balsas” (bal. 7 d.) da
ro “vaduotojams” tokias 
pastabas:

“Vartant veiksnių spau
dą, net griaudu darosi. 
Verkšlenimai, dejonės dėl 
jaunimo, kurs vis labiau 
tolsta nuo jų veiklos, nesi
domi lietuviškomis mokyk
lomis, poruojasi su kitatau
čiais ir t.t. Jų pačių teigi
mu, lietuviškam gyvenimui 
nėra ateities.

žinoma, tai nemalonus 
reiškinys, kad jauni lietu
viai ištautėja. Bet, iš kitos 
puses žiūrint, jeigu ta Lie
tuva taip smerkiama ir net 
agituojama prieš bet kokius 
santykius su ja, tai kokiems 
galams reikalinga ta lietu
vybė?

kiaulie- 
arbatos,

religijų

Garbingas svečias
ŠIUO laiku Jungtinėse Valstijose lankosi įžymus 

Čilės Respublikos revoliucinis poetas Pablo Neruda. 
Jis čia atvyko populiarinti tarp amerikiečių Čilės liau
dies laimėjimus, 
sekasi.
sako kalbas ir skaito savo poeziją. Poetas džiaugiasi, 
kad visur jis sutinka giliausių savo šaliai simpatijų.

Neruda ne tik įžymiausias šių dienų Lotynų ame- 
rikoje poetas, bet ir veiklus kovotojas už darbo liau
dies interesus, ir diplomatas. Dabar jis eina Čilės Res
publikos ambasadoriaus Prancūzijoje pareigas. Mes 
irgi prisidedame prie kitų amerikiečių su sveikinimais 
šiam garbingam svečiui.

Ir atrodo, kad jam toji misija puikiai N0RI, KAD JIE LABIAU 
Visur jam ruošiami susirinkimai, kuriuose jis KRAUJUOTŲ
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Blaivaus proto laimėjimas
MES tiktai galime nuoširdžiausiai pasveikinti šio

mis dienomis Washingtone ir Maskvoje pasirašytą su
tartį prieš biologinių ginklų (visokių užkrečiamų bak
terijų) gaminimą ir vartojimą su reikalavimu, kad vi
si tokie ginklai būtų sunaikinti.

Tai didelis sveiko proto laimėjimas. Kiek žinoma, 
tai tokių ginklų prisigaminusi turi daugiausia mūsų 
Jungtinės Valstijos. Todėl džiugu, kad ir mūsų valdžia 
šią sutartį pasirašė. Teisingai Tarybų Sąjungos prezi
dentas Podgornas, pasirašydamas sutartį, pastebėjo, 
jog jos didžiulė reikšmė yra ir tame, kad ji atidaro 
perspektyvas kitoms ginklavimosi reikalais sutartims. 
Jis karštai ragino visas šalis visais būdais siekti gink
lavimosi sumažinimo.

Sunku suprasti Prancūzijos ir Kinijos nusistaty
mą. Bet nereikia nustoti vilties. Gal ir jos pakeis sa
vo nuomonę. Be tokių dviejų stambių šalių pa
sirašymo būtų sunku šią sutartį sėkmingai įgyvendinti.

Kas ką rašo ir sako
TIKISI DAR DAUG 
LANKYTOJŲ Iš 
AMERIKOS

Kovo 30 dienos “Gimtaja
me krašte” cituojamas Vil
niaus “Tiesos” redaktorius 
Albertas LaurinČiukas, tik 
sugrįžęs iš Maskvos įvyku
sios Tarybų Sąjungos — 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų Draugystės draugijos 
konferencijos. Tarp kita 
ko, LaurinČiukas pasakęs:

“Man ilgą laiką teko gy
venti ir dirbti Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Iš 
praktikos žinau, kad savi
tarpiais giminių lankymas, 
pasikeitimai įvairiomis de
legacijomis padeda griauti 
nepasitikėjimo sieną, pasi
tarnauja kilniam bendra
darbiavimo reikalui. Teko 
matyti, kaip didžioji dalis

tautiečių, sugrįžę Ameri
kon po apsilankymo Tary
bų Lietuvoje, nuoširdžiai! 
džiaugiasi Nemuno krašto 
laimėjimais. Atsiranda vis 
daugiau tokių, kurie nebe
tiki reakcinės propagandos 
prasimanymais, b la i v i a i 
vertina padėtį. Reikia pa
sidžiaugti pažangiaisiais 
Amerikos lietuviais, kurie 
teisingai, nors ir nelengvo- 
miš sąlygomis, propaguoja 
socializmo laimėjimus Lie
tuvoje.

Šie metai Tarybų Lietu
vos žmonėms ypač reikš
mingi. Nemuno kraštas 
drauge su daugianacionali
nes mūsų šalies tautomis 
pažymės Tarybų Sąjungos 
penkiasdešimties metų ju
biliejų. Suprantame, su
lauksime daug svečių iš už
sienio.

Chicagos kunigų dien
raštis savo vedamajame 
“Kraujuojantis Vietnamas” 
bara amerikiečius, kad jie 
dar nepakankamai kraują 
lieja Vietname. “Vietnamo 
likimas”, sako “D.” (bal 7 
d.) “gana tamsus. Tai nu- 

Jlėmė iš dalies politikų ir iš 
[dalies amerikiečių viešosios 
| opinijos siaurumas, supan
čiojęs kariškių rankas prieš 
agresiją. Amerika pajėgi 
nušluoti Š. Vietnamą, jį su 
žeme sulyginti”. Bet, ot, 
girdi, nelaimė, kad ji to ne
daro.

Tačiau “D.” vilties dar 
nepraranda. Sako:

“Vis dėlto vakar pradėtos 
masines JAV aviacijos lėk
tuvų bangos šiaurės Viet
namą iš keturių lėktuvne
šių su 200 lėktuvų ir iš ka
rinių aerodromų, vėl turin
čių 200 lėktuvų, rodo, kad 
Nixono vyriausybė ir JAV 
karinė vadovybė nemano 
lengvai kapituliuoti”.

Kunigų laikraščio gal
voms. toks kraujo liejimo 
padidinimas labai patinka.

vaizduotės ir regėjau sąmo
nės akimis tik storą juo
dos duonos riekę. Taigi, pa
sninkai nuvijo velnią.

Šventai tikėjau, kad pas
ninkus buvo įvedęs dievas 
ne šiaip sau, o pagundoms 
nugalėti, kad jos, nelabo
sios, gali apnikti ne tik 
silpną žmogų, bet ir dievą. 
Juk pats Kristus buvo pa
sitraukęs į dykumą ir pas
ninkavo. Ir mane apimda
vo nepaprastas noras bėgti 
į dykumą ir ten vienam pa
sninkauti. Keista, kad tada 
nė nepastebėjau, kaip sun
ku rasti liesą vyresnį vie
nuolį, o kunigai, kiek iš tų 
laikų prisimenu, ištisai ap
valūs buvo. O juk apvalu
mas kyla ne nuo pasninkų 
ir apsimarinimų, o nuo per
sisotinimo, nuo šeštos ir 
septintos didžiųjų nuodė
mių — nuo persivalgymo 
ar persigėrimo ir. tin
gėjimo. Bet kai fana
tiškai tiki, tai tokių dalykų 
nepastebi ir nenori pastebė
ti.

vio. Net augalini maistą 
pagal jų tikybą galima val
gyti. tik tą, kuris auga virš 
žemės. Bulvės auga po že
me, tai jų nebegalima val
gyti. Krikščioniškoje ad
ventistų sektoje neleidžia
ma vartoti ne tik 
nos, bet ir kavos, 
saldumynų.

Taigi daugelyje
yra įvairūs maisto draudi
mai, įvairūs pasninkai. Va
dinasi, ne vien katalikai 
mano, kad dievams galima 
įtikti, jei tam tikru laiku 
ar iš viso nevalgysi kokio 
nors maisto.

Kai sužinai, kad visose 
religijose yra vienokio ar 
kitokio pobūdžio pasninkų, 
tai imi galvoti ne apie dan
giškas jų atsiradimo prie
žastis. Dabartinis visokių 
pasninkų ir savęs marini- 
mosi vaidmuo bene ryš
kiausias vienuolyne. Ma
rindamas kūną, numarini ir 
maištingą savo protą, viso
kias “n e pageidaujamas” 
idėjas. Kai esi alkanas, tai 
mintys sukasi apie duoną. 
Jei klūpi ar rimbu plaki sa
ve, galvoji apie kančias. Vi
są tą nežmoniškumą paver
tė dorybe vargstančio žmo
gaus fantazija. Alkanas 
žmogus “surado” alkano ir 
sunkaus gyvenimo prasmę. 
“Alkani bus papenėti, o 
trokštantieji pagirdyti” už 
tai, kad čia žemėje jie ne
turi nieko, skaitoma evan
gelijoje.

Taigi pasninkai ir visi ki
tokie religiniai savęs suvar
žymai yra reikalingi ne ta
ri am am dievui, o skurd
žiam gyvenimui pateisinti 
ir pasiguosti.

Bronius Jauniškis
Vilniaus ateistų klubo 

pirmininkas

manymų, kad tik jėgų ir 
metų užtektų mano gyveni
me juos įvykdyti. Deja, 
rimtesniam darbui susi
kaupti jau darosi sunkoka, 
norisi daugiau pasilsėti, pa
skaityti, pasivaikščioti.

Kai kurių duomenų ieško
damas pradėjau lankyti Le
nino vardo biblioteką, nuo 
kurios arti gyvenu. Kaip 
daug ten knyginio turto 
sukrauta! Tai milžiniškas 
mokslo kombinatas, nuolat 
pilnas žmonių.

“Laisvę” perskaitau bū
damas Vilniuje. Iš pasku
tinių gautų numerių suži
nojau, kad buvai kiek su
sirgęs, bet grįžai pasveikęs.

Linkiu visiems laisvie- 
čiams sveikatos ir viso ge
riausio.

Justas Paleckis
Vilnių', 1972.111.31.

Apie IDS 
rinkimus

Iš laiškų
Druskininkai, 

1972 vasario
Brangūs Bičiuliai: 
Maryte ir Pranai

KVIETKAI!
Pirmiausia sveikinu

gę Marytę su Kovo Aštun
tąja -—Moterų diena, lin
kėdamas daug laimės ir ge
ros sveikatos. Taip pat

drau-

Baisus daiktas fanatiz-,sveikinu ir neužmirštamą 
mas. Jis aptemdo žmogaus i bičiulį Praną, linkėdamas 
protą. Vienuolyne pasnin- kuo nuoširdžiausiai geriau-

linkėdamas

kai—tai ne vien susilaiky- sio pasisekimo gyvenime, žmogų 
mas nuo mėsiško _ maisto Abiems jums nuoširdžiai bet ji
tam tikromis savaitės die
nomis. Sakysim, vienuoliui 
draudžiama dainuoti. Gie
doti gali kiek nori, bet pa
saulietiškos dainos vienuo
lyne neišgirsi.

Tada aš maniau 
maisto draudimai,

dėkoju už “Laišveš” prenu
meratos pratęsimą 1972 m.

Jūsų sveikinimą 
ve j” mačiau.

Pas mus nieko

“Lais-

, kad 
maisto draudimai, visokie 
kiti susilaikymai būdingi 
tik krikščionybei, taip sa
kant, “tikrajai” religijai. 
Tada dar as nežinojau, kad 
musulmonų ir žydų religi
jos griežčiausiai draudžia 
savo tikintiesiems valgyti 
kiaulieną. Kadangi krikš
čionybė yra daug kuo susi
jusi su judaizmu — žydų 
religija, tai, matyt, pasnin
ko metu draudimas vartoti 
maistui kiaulieną ir yra ki
lęs iš žydų. Tačiau krikš
čionybe plito tose šalyse, 
kur kiauliena buvo įpras
tas maistas, tad visiškai jos 
atsisakyti buvo sunku.

Indijoje indusų tikybos 
įdomus būstas: čia gyvena žmonės nevartoja maistui 
penkių asmenų šeima, yra jautienos. Džainizrųas — ir-

Kiek gausime, ištraukę 
j kvadratinę šaknį iš dviejų? 

Į šį klausimą atsako Colum- 
bijos universiteto išleista 
200 puslapių knyga po pen
kis tūkstančius ženklų kiek
viename puslapyje. Progra
muota ir skaičiuota dvejus 
metus. Rezultatas turi mi
lijoną dešimtainių vietų. 
K n y g a rekomenduojama 

visiems, kuriuos 
nemiga. Ji prasi-

skaityti
kankina
deda:

1, 41421356237309504880-
1688...

Australijoje m i 1 ž iniško 
eukalipto drevėje įrengtas

ir arklidė. Medžio aukštis— 
150 metrų, kamieno storis— 

šią vasarą ypač *30 metrų.

gį žinoma tikyba Indijoje. 
Džainistai nevalgo . jokio 
gyvio mėsos. Ir ne tik gy-

naujo.
Orai šilti. Sniego beveik nė
ra.

Lauksime Jūsų laiškučio.
Antanina ik Pranas 

Kairėvičiai

lės atlikti savo pareigų kaip 
reikia.

Todėl šiuose rinkimuose 
turėtume išrinkti į iždinin
ko vietą Joną Gasiūną, ku
ris gyvena arti LDS cent
ro, kuris per daugelį metų 
buvo LDS prezidentu ir 
gerai supranta mūsų Susi
vienijimo reikalus. J

Alfons Rye yra geras, 
nuoširdus LDS veikėjas. 
Bet jis gyvena toli nuo L. 
D.S. centro. Sunku jam bū
tų dažnai atvykti į LDS 
centrą. Kitas dalykas, jei 
iždininkas vyktų iš Detro
ito kartą į savaitę į LDS 
centrą, tai susidarytų stam
bios kelionės išlaidos. Jis 
turėtų vykti orlaiviu. To
kiu būdu LDS turėtų išmo
kėti virš $5,000 į metus 
vien tik už kelionę. Reiš
kia, apart nepatogumų, dar 
susidarytų didelės išlaidos. 
Mūsų Susivienijimas nėra 
taip didelė ir turtinga or
ganizacija, kad galėtų to
kią sumą pinigų išmokėti 
vien tik iždininko kelio- 
nėms.

Gali kilti klausimas: ko
dėl gi iždininkas negalėtų 
vykti į LDS centrą kai'tą į 
mėnesį ar į du mėnesius. 
Jeigu taip būtų, tai labai 
sutrukdytų pašalpų, pomir
tinių ir kiti išmokėjimai. 
Būna tokių atsitikimų, kad 
kartais reikia greitai atlik
ti išmokėjimus.

LDS 21 kuopos veikėjai 
darbuojasi, kad jų veikėjai, 
Servit Gugas ir Alfons 
Rye, būtų išrinkti į LDS 
Centro Valdybą.

Bet aš manau, kad užtek
tų išrinkti vieną veikėją iš 
Detroito į LDS Centro Val
dybą.

Mano manymu, būtų nau
dinga mūsų Susivienijimui 
turėti atstovą iš Detroito 
Valdyboje. Detroitas yra 
svarbus veiklos centras. 
Būdamas Centro Valdybo
je, detroitietis LDS veikė
jas taipgi, mano manymu, 
atstovautų toloką nuo cen
tro teritoriją: Cleveland, 
Chicago. Iš Detroito jau 
netaip toli būtų nuvykti į 
tas vietas pasitarti su vei
kėjais LDS reikalais. Todėl 
būtų naudinga mūsų Susi
vienijimui, kad Servit Gu
gas būtų išrinktas LDS 
prezidentu.

Anne Yakstis

Tūli veikėjai jau spaudo
je pareiškė savo nuomonę 
LDS viršininkų rinkimo 
klausimu.

Vyriausia iki šiol spaudo
je pareikšta nuomonė iždi
ninko klausimu.

Kaip jau žinoma, J. 
Weiss, kuris per 28 metus 
labai gerai atliko iždininko 
pareigas, neapsiėmė kandi
datuoti šiuose rinkimuose.

Kadangi iždininko klau
simas aptariamas spaudoje, 
tai ir aš noriu išreikšt savo 
nuomonę.

Į iždininko vietą yra du 
kandidatai: Alfons Rye iš 
Detroito ir Jonas Gasiūnas 
iš New Yorko.

Dirbant LDS centro raš
tinėje, man prisieina daug 
darbuotis su iždininku. To
kiu būdu nonų sekamai 
paaiškinti:

I Iždininkas turi dažnai at
vykti į LDS centrą. Jis tu
ri pasirašyti ant čekių iš
mokėjimui pašalpų, pomir
tinių ir t.t. Pagal LDS tvar
ką, ant čekių ir ant eilės 
kitų dokumentų pasirašo 
du LDS viršininkai: sekre
torius ir iždininkas. Taipgi 
iždininkas ir sekretorius tu
ri dažnai nuvykti į banką 
nukirpimui kuponų nuo 
bonų ir kitais su bonais su
rištais reikalais.

Aišku, tik gyvendamas 
netoli LDS centro iždinin
kas gali atlikti savo parei
gas be susitrukdymo. Mes 
galime turėti geriausią 

i iždininko vietoje, 
bet jeigu jis gyvens toli 
nuo LDS centro, tai nega-|ja ir Kinija nepasirašė.

Maskva. — 70 valstybių, 
tarp kurių yra Jungtinės 
Valstijos, Tarybų Sąjunga 
ir Anglija, pasirašė sutarti, 
kuri draudžia naudoti bio
loginius ginklus. Prancūzi-

Mielas Drauge!
Po gana keistos žiemos 

vėl sulauksime pavasario 
rio. Atrodo, kad jau pasku
tiniai ledai ir sniegai tirps
ta Maskvoje. O pamaskvy- 
je, kur praleidžiu savaitga
lius, dar sniego miškuose 
gerpkai tebėra.

, Ryt vėl skrendu keliom 
dienom į Vilnių. Vis dąr 
vargstu redaguodamas at
siminimų knygą, kurios pir
mąjį variantą parašiau ga
na greit, o kol ją užbaigsiu, 
matyt, dar gerokai laiko 
praeis. Paskui ruošiu jos 
Jietuvišką leidinį, kuris ga
lės būti platesnis. Turiu daugiau rašė apysakų ir 
dar daug literatūrinių su-romanų. Iš gausaus litera-

Antanas Vienu olis-žukauskas

Prieš 90 metų, balandžio! tūrinio palikimo ypač skai- 
7 d., gražiame Anykščių ra
jono Ažuožerių kaime, gi
mė lietuvių literatūros kla
sikas, Lietuvos TSR liau
dies rašytojas Antanas 
Vienuolis-žukauskas.

Ankstyvesnieji A. Vienuo
lio prozos kūriniai-apsaky- 
mai, legendos. Vėliau jis

tytojų mėgiami apsakymai 
“Paskenduole”, Kaukazo 
legendos, apysaka “Išduk
terė”, romanas “Puodžiun- 
kiemis”.

Palaidotas A. Vienuolis- 
Žukauskas, savo sodyboje. 
Dabar čia įrengtas jo ir 
“Anykščių šilelio” autoriaus 
A. Baranausko memoriali
nis muziejus-
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St. Petersburg, Fla
Ruošiamės prie didelių 

Iškilmių
Balandžio 22 dieną, Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos 45 kuopa minės 25-kių 
metų sukaktį nuo josios įsi
kūrimo. Tą dieną sukvies 
visus* apylinkės lietuvius į 
šaunų pokylį, kad su jais 
visais kartu pasidžiaugti 
savo nuoveikiais ir atsieki- 
mais, o pasidžiaugti yra 
kuo.

25 metai tai nėra jau 
taip didelė skaitlinė, tik 
vienas ketvirtadalis šimt
mečio. Bet kad dvidešimtas 
šimtmetis yra toks nepa
prastas savo atsiekimais, 
kai jis keitė pasaulį, sie
nas ir sistemas, tai ir vie
nas ketvirtadalis yra jau 
labai svarbus. Mums išei
vijoje galima pasigirti tuo, 
kad dvidešimto šimtmečio 
pradžioje mes buvom desėt- 
kais tūkstančių tvirti, kad 
visur kūrėsi pažangios or
ganizacijos, laikraščiai ir 
bibliotekos.

Visoje eilėje miestų kū
rėsi saviveiklininkų grupės 
—vaidintojų, šokėjų, muzi
kų. Reikėjo chorvedžių, jie 
atsirado. Reikėjo laikraš
čiams bendradarbių, rašy
tojų, bei prakalbininkų. Bu
vo dėtos didelės pastangos 
juos pagaminti. Ir nenusi- 
vylta, nepasisakyta, kad 
nėra, tai ką padalysi? Jų 
reikia, ir turim juos turė
ti.. .;

Mūsų spauda ir organi
zacijos stojo į darbą ir už
sidėjo sau pareigą pradėti 
darbuotis su tokiomis jėgo
mis, kokias turime: lavin
tis, kultūrintis, šviestis ir 
vis žygiuoti į priekį.

Ne visi lietuviai išeivijo
je atidavė savo svarbiausią 
ir gražiausią dalį amžiaus 
visuomenės reikalams. Bet 
mes džiaugiamės, kad pa
žangieji lietuviai nepaskū- 
pėjo.

Bet tautos kamienas ten, 
kur tauta auklėjasi, kur 
tautos šalis, kraštas, o tai 
ne išeivijoje. Va, tik į de- 
sėtką kitą metų mes jau 
pradėjom jausti jėgų ma
žėjimą, silpnėjimą. Mūsų 
organizacijos vietoje tvir
tėti, pradėjo silpnėti, o kai 
kuriose kolonijose per ne- 
lyg susilpnėjo ir veikla už
sidarė ...

Floridoje yra skirtingai. 
Čia LLD 45 kuopa įsikūrė 
jau taip vėlai kaip 1947 
metais, kada čia pradėjo 
atvykti senesnio amžiaus 
lietuviai taisyti savo svei
katą, keletas šeimų čia pa
stoviai apsigyveno. Kilo 
klausimas, ar neverta būtų 
sukurti kokią nors kultūri
nę organizaciją, kur lietu
viai galėtų susieiti ir jaus-

ga ir gabi mokytoja Adelė 
Pakalniškienė. Choras su
sideda iš senesnio amžiaus 
žmonių, kuriuos jau nėra 
lengva prijungti prie bent 
ko naujo. O dainavimas yra 
toks dalykas, kad reikia 
ir švaraus, ir gerai skam
bančio balso... Mokytojai 
yra daug sunkumų rasti 
pas senesnio amžiaus žmo
nes tuos gabumus, o visgi 
DMC puikiai dainuoja.

Kiek mūsų LLD 45 kp. 
sukelia finansinės paramos 
spaudai ir kitiems reika
lams, paliesime kitame 
straipsnyje.

J. P. Mileris 
LLD 45 kp. pirm.

tis, kad jie ne vieniši. Pasi- 
mota siekti, kad lietuviai 
išeivijoje vis tvirčiau susi
rištų su pažanga, su klasių 
kovomis.

St. Petersburg, Fla., bu
vo ta parinkta kolonija, 
kur mūsų pirmųjų organi
zatorių nuomone, turėtų 
gyvuoti kultūrinė, pažangi 
organizacija, tokia kaip 
Liet. Lit. Draugija. Žmogus 
gyvena ne vien tik duona 
ir vaistais, reikia ir dva
sinio peno. Lietuviai Flo
ridą pamylo todėl, kad čia 
galima pasikaitinti saulės 
kaitroje, pasimaudyti ma
rių sūriam vandenyje, o 
didmiesčiuose to visiškai nė
ra. Numatyta, kad ateity
je čia atvyks vis daugiau 
ir daugiau lietuvių ne tik 
taisyti sveikatą, bet ir ap
sigyventi, todėl organizaci
ja čia yra būtinai reikalin
ga.

Sumanytojai nutarė ne
delsti, sušaukti susirinkimą 
iš pritarėjų, kurie nori sto
ti į organizaciją, išrinkti 
valdybą ir reikalauti LLD 
Centro," kad duotų numerį. 
Pirmas susirinkimas įkūri
mui LLD kuopos buvo su- skolinęs ponui 
šauktas pas Joną ir Ievą Si-1 
manauskus, kurie gyveno 
Clevelande (Ohio valstijo
je), o čia atvykdavo pra
leisti žiemos mėnesius, tai
syti sveikatą.

Į pirmą susirinkimą atsi
lankė 14 pritarėjų, kur ir 
nutarta sukurti LLD kuo
pą. Į valdybą buvo išrink
ti sekami nariai: J. V. Stan
kus — pirmininkas, Nata
lija Lenigienė, — užrašų 
rast., K. Staselis—fin. rast., 
ir Adelė Pakalniškienė —- 
ižd. Greitai parašyta laiš
kas į LLD centrą ir gauta 
45-tas numeris.

Kaip visur, taip ir čia, 
pradžia buvo sunki. Kuopa 
buvo neskaitlinga ir finan- 
siniai silpna, susirinkimai 
buvo sušaukiami 
kitą namuose, 
pažmonį, išvyką 
niką miškuose 
kuose, negalima, 
kas į juos lankytųsi ...

Tuo tarpu į Floridą vis 
daugiau lietuvių važiavo, 
ne tik praleisti žiemos 
atostogas bet ir apsigyven
ti. Jau 1950 metais mūsų 
LLD 45 kuopa turėjo 35 na
rius, jau susirinkimai ir iš
vykos į parkus susilaukda
vo skaitlingos ir simpatin
gos publikos. Šiuo laiku jau 
mūsų LLD 45 kuopa turi 
visai arti 200 narių. Susi
rinkimai ir pažmoniai, ku
riuos rengiam (nemažiau 
kaip 3 kartus į mėnesį), 
būna skaitlingi.

Kuopa turi ir chorą 
(Dainos mylėtojų Choras), 
kuriam vadovauja energin-

Philadelphia, Pa.
Darbymete čia pat

Jei vasarą padirbėsi, 
ir žiemą ką nors 
Taip sakydavo Lietuvos se
neliai. Balandžio 23 diena, 

Kadaise bu- 
š ventė. 
turėjo

tai 
turėsi.

puldama. Jau antra savai
tė guli ligoninėje. Draugės 
sakė, kad eina geryn.

Draugė S. Šukienė jau 
namie. Jai buvo padaryta 
operacija ant akių. Ji da
bar geriau jaučiasi.

V. Kvietkauskienė, mūsų 
LLD kuopos iždo globėja, 
jau yra daug sveikesnė. Ji 
ilgą laiką negalėjoi nei iš 
stubos išeiti, jai kojos 
skaudėjo. Dabar jau į pra
eitą susirinkimą buvo atė
jusi.

LLD 20 narių duokles jau 
turiu ir vieną naują narę 
gavau. Dar laukiu daugiau 
narių užsimokant duokles. 
Tada siųsiu į Centrą.

Kitas susirinkimas visų 
trijų organizacijų bus ge
gužės 6 d., 1 vai., 318 Klu
be. Nepatingėkite atva
žiuoti.

Elizabeth Repshis.

Rumford, Me. ir ,.Balandžio 2 dieną mirė 
senas “Laisvės” skaitytojas 
draugas Frank Lipskis. Pa
laidotas lietuviškose kapi
nėse Mexico, Me.

Velionis Frank buvo 81 
metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje Raudonių apylinkė
je, dar jaunas atvykęs į 
Ameriką. 
Žmona 
miau.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

MEN
Vinyl Wall Covering Plant 

Experienced Only
Front and back windups. Good pay, 
hospitalization as well as other 
fringe benefits. Kindly call 

201-933-7373 
or apply in person.

50 Amor Ave., Carlstadt, N. J.
D (23-29)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE ENGINEER

2-4 years experience for direct 
supervision of maintenance and 
project engineering. Send resume or 
call for appt. Personnel Dept., 201- 
852-1100.

Cooke Color & Chemicals, Inc.
Reichhold Chemicals

P. O. Box 31 ,Hackettstown, N. J.
07840.

Equal opportunity employer
(26-32)

WORCESTER, MASS.
Mirus

Adomui Chaponiui

Neturėjo, šeimos, 
buvo mirusi pir-

S. Puidokas

FENCE INSTALLERS WANTED
HELP!!!

Call or Apply
MOOK ENTERPRISES

534 River St., Hackensack, N. J.
201-488-7220

(28-30)

pas vieną 
Surengti 

arba pik- 
arba par
neš nėra

Reiškiame nuoširdžią užuojautą likusiai jo šei
mai— :v ’ ~.............................

šeimai, broliui Ernestui 
ir draugams.

J. B. Jakaičiai
F. P. Petrauskai
J. M. Petkūnai
J. H. Raulušaičiai
W. K. Mankauskai
F. M. Petkūnai
W. K. žitkai
R. I. Januliai
J. K. Sabaliauskai
J. U. Jaskevičiai

žmonai Elzbietai, dukrai Normai ir jos
i ir visiems artimiesiems

M. Sukackienė
Helen Smith
L. Ausiejienė
O. Dudonienė 

Margienė 
Pilkauskienė 

J. J. Demikiai 
A. Vasilienė 
M. Jucienė.
M. Tamošiūnas

Montello, Mass.
Balandžio 8 dieną Liet. 

Tautiškame Name įvyko 
LLD 6 kuopos ir Moterų 
Apšvietus Klubo surengta 
draugiška popietė. Surengė 
komitetas, kurį sudarė Geo.

tai Jurginės.
vusi pavasarinė
Dvarų kumečiai
progą pamainyti poną, par
siduoti kitam. Bėda buvo
tik tame, kad jų alga (ar-
dinarija) buvo suvalgoma "r;—~--—r
apie Naujus metus, ir jsi-'Shimaitis, Anna Markevi- 

UŽ I

Cliffside Park, N. J.
Jonas Ališauskas per 

daug metų gyvena Engle
wood, N. J. Jis priklauso 
Cliffsidės draugijoms —L. 
L.D. 77 kuopai ir LDS 115 
kuopai.

Draugas Ališauskas da
bartiniu laiku yra smarkiai 
susirgęs, randasi Engle
wood Hospital jau antra 
savaitė. Aplankius jį suži
nojau, kad jam reiks daryti 
operaciją, bet kol kas ne
galima, nes labai silpnas.

WELDER —■ with plant mainten
ance experience for permanent po
sition with well established plant. 
Excellent fringe benefits. Chese- 
brough Pond’s Inc., 164 Sheridan 
St., Perth Amboy, N. J. For ap
pointment call Miss A. Olsen, 201- 
826-0140. (28-31)

ELECTRONIC TROUBLE 
SHOOTER I

TECHNICIAN. Capable of Trouble 
shooting. Repairing, solid-state con
sumer Electronic equipment mini
mum 1 year experience. Own trans
portation. Call Mi’. Baker for Appt. 
516-543-8932.

(26-29)

BUSINESS OPPORTUNITY

SOMERSET COUNTY
Very busy 4-bay service station 
fully equipped for extensive repairs. 
Prominent location, approximately 
50,000 gallons monthly. $115,000.
K. II. WANKOW REAL ESTATE

Rt. 202, Box 245, Three Bridges, N.J. 
782-1787, eve’s, 722-0018, 722-8^25 

(23-29)

__ už kelius čiene, M. Gutauskienė, Kj Jonui jau suėjo 80 metų 
kaip čia pabėgsi Butkienė, Lena Smith, Ro- amžiaus. Linkiu kuogrei- 

žė Wallan ir K. Ustupas. ėmusia pasveikti.
mėnesius, 
iš dvaro.

Dabar mes prisimename 
brolius Jurgius ir < 
kitų svarbių dalykų. Už 
tai balandžio 23 dieną su
važiuosime į žinomą pašiū
rę, 6024 Wayne Ave., ir ten 
ne tik gerus pietus valgysi
me 12:30 vai., bet ir sužino
sime daug ką naują. Ger
biamas Jonas Grybas pasi
žadėjo parodyti įdomių fil
mų iš Lietuvos.

Didžiausias darbas beliko 
tai, kaip čia sukviesti kuo 
daugiausia lietuvių. Tei
singiau — kai]) jiems duo
ti žinoti apie pokylio svar
bą. Tai Čia visų pažangie
čių- laisviečių darbas...

Maloniai lauksime svečių 
ir iš tolimesnių apylinkių.

Rengėjai

amžiaus. Linkiu kuogrei-

, Publikos buvo nedaug. Vai- 
daugelį buvo daug ir gerų. Pa-

tarnavimas buvo labai drau-; 
giškas. Visi dalyviai buvo 
patenkinti.

Kadangi žmonių buvo 
nedaug, tai ir rengėjai užsi
mokėjo po $2 už pietus. Už
simokėjo net ir tos drau
gės, k u r i o (S. parengimui 
maisto aukojo. Pelno liko Į 
$14, su kuriais pasveikina
me “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą.

Nauji namo savininkai 
parengimui patalpas davė 
veltui. Didelis jiems ačiū.

Geo. Shimaitis

MECHANIC — General industrial 
plant. -Knowledge of machines, weld, 
ing, electric, plumbing, etc. Steady 
position. Apply in person. 8:30 a.m. 
to noon. General Mirror Corpora
tion. 481 E. 19th St., Paterson, 
N. J. (28-30)

Ligoninėje jis paguldytas 
trečiam aukšte, kambarys 
317. Bet kol kas patartina 
nelankyti iki draugas jau- 

stipresnis.
Geo Stasiukaitis

sis

So. Boston, Mass.
Balandžio 1 d. įvyko L.P. 

Klubo, LLD ir LDS kuopų 
susirinkimai, bet tik 14 na
rių dalyvavo. Nieko svar
baus nebuvo nutarta, 
laikyti “whist” pares 
šeštadienio popietėje.

Mūsų ligoniai
E. Belekevicz, mūsų

kėja prie “Whist” parių, 
smarkiai susižeidė koją,

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

L.L.D. 7-tos Apskrities 
suvažiavimas įvyks gegu
žės 7 d. Pradžia 11 valandą 
ryto, 318 Broadway,

Oakville, Conn.
Kovo 30 dieną po trum

pos ligos savo namuose mi
rė Jonas Samoška, sulau
kęs 90 metų. Gyveno 145 
Sylvan Lake Road.

Buvo pašarvotas O’Neill 
Funeral Home 742 Main St. 
Laidotuvės įvyko balandžio 
3 dieną. Buvo palaidotas 
Calvary Cemetery Water
bury —• ten, kur jo žmona 
Paulina Samoška yra pa
laidota, kuri mirė prieš 3 
savaites.

Liūdesyje paliko 4 sūnus.

OUTSTANDING BUSINESS
OPPORTUNITY

HAVE STATIONS AVAILABLE
IN UPSTATE NEW YORK AREA 

SERVICE STATION 
AVAILABLE NOW

• Located to do high volume 
business

• 3 bay facilities—High profit 
potential

• Promotional assistanace
O Excellent training program 

available. Salary & ex
pens paid while* in training

• Financial assistance 
available

CALL ANYTIME OR WRITE

SUN OIL CO.
P.O.B. 271, Rensselaer, N. Y.

Days: M. Cox (518) 436-4701
(29-31)

HELP WANTED
EXPERIENCED 

PRESSMAN 
SLITTE OPERATORS

) ( DIE MOUNTERS
^"SHIPPING SUPERVISOR

Good working conditions 
\ COLONIAL CONTAINER 

Manufacturer of corrugated Boxes 
ROUTE 80, DEN VILLE. N. J.

Call — ask for Mr. Frank DeFelice 
201- 625-2200.

(28-30)

SCALLOPS CUTTER
Experienced on Keller type machine

Also Piece Sewer
Male or Female.

EUREKA CUTTING Ser.
6607 Smith Ave. North Bergen, N.J.

(29-36)

SHEET METAL, precision, fab
ricators, asserhblers, job shop exper
ience, All benefits.

METAL CRAFT, INC.
516—741—5200

(23-29)

TRACTOR TRAILER DRIVER
Temporary, $5.29 per hr. 2 yr. 

all seasons tractor trailer driving 
experienced required. Must meet 
minimum ICC requirements. Apply 
ROADWAY EXPRESS INC., 61 
Edgeboro Rd., East Brunswick, N. 
J. between 2-4 P.M.
Sec Mr. Shields.

(29-33)

REAL ESTATE

tik 
kas

vei-

Kviečiame visas kuopas! .
dalyvauti su skaitlingomis savimnkas Joes^Tire 
atstovybėmis. Šiame nepa- 1 
prastame suvažiavime turi- ’ 
me daug reikalų aptarti. : 
Dėl vasarinių parengimų, 
dėl pažangios spaudos ir ' 
kitais 
me.

reikalais pasitarsi-

J. Jaskevičius, 
7-tos Apskr. Sekr.

ROCHESTER, N. Y.
Liūdnas Prisiminimas

Ralph Barauskas-Braus
Balandžio 13 d. suėjo vieneri metai, kai mirė 

mūsų mylimas tėvelis. Likome dideliame liūdesy
je. Mes jo niekad nepamiršime. Ilsėkis ramiai.

Lila Semans, dukra 
Robert Semans, žentas 
Linda Semans, anūkė

Shop, Waterbury; William 
—gyvena Thomaston; Tho
mas ir Albert —abudu gy
vena Oakville. Taipgi liko 
viena duktė — Mrs. Helen 
Lukosevage, gyvena Oak
ville. Ir paliko 16 anūkų r ir 
13 proanūkių.

Buvo narys George So
ciety, Naugatuck, Ct. Pri
klausė prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 31 
kp. Kaip ta kuopa susior
ganizavo, jis buvo tos kuo
pos protokolų raštininkas.

Buvo gimęs 1881 gruod. 
12 d. Lietuvoje ir atvyko į 
šią šalį jaunas būdamas 
1906 metais į Naugatuck, 
Conn. Paskutinius 48 metus 
gyveno Oakville.

Charlottesville, Va.—Bu
vęs prezidentas Johnsonas 
gavo sunkią širdies ataką. 
Ligoninėje gydosi.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Autobusui susimušus su 
sunkvežimiu 5 keleiviai už
mušti, 15 sužeista.

Belfast. — Šiaurės Airi
jos katalikų kunigai griež
tai pasmerkė Airijos Res
publikonų Armijos teroris
tinę veiklą ypač bombų 
sprogdinimą.

NEW YORK STATE
1,000 acre mid Hudson dairy farm 
all houses and farm buildings in ex
cellent condition. 20 thousand per 
month income, miles road frontage, 
great land growth investment with 
income. Ghent Realty, Ghent, N.Y. 
12075 (518) 828-9684.

(26-27)
.......

Buenos Aires, Argentina. 
— Kai valdžia atsisakė pa
tenkinti partizaninių kid- 
naperių reikalavimą, tai 
jie nužudė automobilių fa
brikantą Sallustro ir gen. 
Sanchez.

Buvo progresyvis žmo
gus ir labai draugiškas, ge
ro būdo su visais gražiai 
sugyveno ir turėjo daug 
draugų. Jaunesnis būdamas 
veikdavo LDS 31 kuopos 

j parengimuose.
Abudu Samoškai gyvi bū

dami skaitė “Laisvę” per 
daug metų ir ją remdavo.

Gili užuojauta jo dukrai 
Helen. Sūnums Joe, Wil- 

i liam, Thomas ir Albert, 
marčioms, žentui, anūkams 
ir proanūkiams jų liūdnoje 
valandoje.

O jums, Jonai, lai būna 
L lengva šios šalies žemelė.
I M. Svinkūnienė

Klaipėdoje susikūrė etnografinis ansamblis. Jame 
dainuoja, šoka ir vaidina miesto darbininkai ir žvejai, 
mokytojai ir tarnautojai, studentai ir moksleiviai.

Saviveiklinio ansamblio programoje atsispindi lietuv
ninkų ir žemaičių gyvenimas ir buitis.

Nuotraukoje: Scena iš etnografinio anamblio vaidi
nimo. . B. Aleknavičiaus nuotrauka.
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Balandžio 16 dieną, sekmadienį, Laisvės dalininkų suvažiavimas, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Pradžia 10 vai. ryto. Dalininkai 
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimų suvažiavimui.

Tuoj po suvažiavimo, 2 vai* vieši pietūs. Įžanga tiktai $3
Tikimės skaitlingos publikos

Mieste pasidairius
Apskaičiuojama, kad New 

Yorke keturių narių šeimai 
šiuo metu reikia $11,000 į 
metus pajamų. Pragyveni
mais New Yorke branges
nis, negu kituose miestuo
se.

Sveikinimai “Laisvės” 
Suvažiavimui

Gauta pasveikinimų “L.” Spaudos B-vės suvažiavi
mui sekamai:

Gerbiamieji: Su šiuo laišku sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą, linkėdamas geros sveikatos bei ryžto dar
buose, taipgi sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. 
Turiu viltį, kad suvažiavimas nutars gerus tarimus, kad 
“Laisvė” gyvuotų daug metų, čia randate čekį sumoje 
S100. Viso geriausio,

F. H. Mankauskai .. $10.00 Ben Brown ................
A. M. Valilioniai .... 10.00 S. J. Jurevičiai .........
Josephine Augutienė lO.OOElizabeth-Vincent
J. S. Thomsonai ....... 5.00 Stankus ................
Elizabeth, Jackim .... 5.00 Mildred Friberg .......
J. M. Koch ................  5.00A. P. Gabrėnas.........
V. Bovinas..................5.00K. Pempė, Canada ...
E. Vitartienė ........... 5.00 Ignas Urbonas .........
J. Balčiūnas ............... 5.00Apalonia BeČienė ....
J. M. Kanceriai......... 5.00 A. Paukštienė .............
J. Smalenskas ........... 5.00 R. Chulada................

5.00
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
1.00

Sveikatos departamentas 
nemokamai egzaminuos mo
teris, ar neturi gonorė
jos ar kitų lytinių ligų. 
Kviečia moteris, kurios 
jaučia turinčios tokias li
gas, į vietinius sveikatos 
centrus. 1971 m. buvo už- 
rekorduota 39,000 veneri
nėmis ligomis sergančių-

Buvo Sužeistas
Į LLD 185 kuopos susi

rinkimą praėjusį trečiadie
nį atvyko Pranas Varaš- 
ka, kurio nebuvome ma
tę per kiek laiko, ir visi 
manėme, kad jis kur nors 
Floridoje. O visai ne taip.

Draugas Varaška kovo 12 
d. buvo automobilio sužeis
tas ir gydėsi namuose po 
daktaro priežiūra. Pranas 
sako, kad dar i r dabar ne
kaip jaučiasi, bet pasiilgęs 
draugų atvyko į susirinki
mą. . . '

Linkime Pranui greit 
gyti.

Pramogų Kalendorius
Balandžio 16 d.

Lie tu v i ų Kooperaty vės 
Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

t

£U-

I. M-nė

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

J. S. Deltuva, 
Baltimore, Md.

LLD 28 kuopos valdyba ir nariai sveikina “Laisvės” 
suvažiavimą su auka $50, ir linki “Laisvės” direktoriams 
ir redaktoriams pasisekimo, kad jie ir toliau galėtų dar
buotus išleidimu “Laisvės” tokia, kokia ji dabar yra.

Draugiškai,
M., Svinkūnienė, 

Waterbury, Conn-

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $25 
Linkiu suvažiavimo dalyviams pravesti gerus tarimus, 
kad “Laisvė” galėtų gyvuoti dar toliau per daug metų.

Joseph Pakutka,
Waterbury, Conn.

Nuo kitų gauta sekamai:
Agnes Petrukaitis, New London, Conn.......... $20.00
J. Petraus, Cleveland, Ohio ............................. 11.00
Emma Novak (per A. Z-, L. S. KI., Miami, Fla.) 10.00 
Julia Gittzus, Bedford, Mass. ..................  10.00
R. Merkis, Philadelphia, Pa...........................
Bronė Žilinskienė, Brooklyn, N. Y...............
B. F. Kubilius, Chicago, Ill...........................
A. V. Gegžnas, Philadelpia, Pa.....................
Julia Yovis, Pittsfield, Mass.........................
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y. ...
L. J. Bikulčiai,. Woodhaven, N- Y................
Kazė Sabaliauskas, Worcester, Mass.......... .
Po $1: Wm. Kajeckas, Bridgeport, Conn.; Nettie 

Slegeris, Gardner, Mass-; M. Gavėnas, Pittsfield, Mass.

Sekmadienį areštuoti 96 
žmonės surengtose gaidžių 
muštynėse. Rado 60 gai
džių, tarp kurių buvo 5 ne
gyvi. Mieste draudžiamos 
gaidžių muštynės.

LLD 10 kuopa sveikina “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą su $25.

Draugiškai,
F. Walant,

Philadelphia, Pa.

Dearest Friends: The enclosed check for $20 is for 
the “Laisvės” convention. May you have a most 
cęssful event. Regards,

suc-

Nellie DeSchaaf,
Chicago, Ill.

Gerb. “Laisvės” A dm.: Čia randate čekį sumoje 
$25. Sveikiname “L.” dalininkų suvažiavimą ir linkime 
daug daug metų gyvuoti.. Sveikiname visus “Laisvės” 
darbuotojus ir visus skaitytojus, linkime geros sveika
tos ir daug energijos- LLD 145 kp., $10.; S. F. Smith, 
$10.; C. Pechuls, $5. Draugiškai,

A. Bemat,
Los Angeles, Ctlif.

Gerbiami draugai: Sveikiname “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą, linkėdami, kad brangi “Laisvė” gyvuotų 
ilgus ilgus metus. Siunčiame ir paramos išlaikymui 
laikraščio: LLD 153 kuopa, $100 (San Fr.); Valė Sutkie- 
ne„ $25; Marie Baltulionytė, $10. Po $5: Jonas ir Ma
rytė Ginaičiai ir Agota Norkienė. Viso $145.

Draugiškai,
Valė Sutkiene,
San Francisco, Calif.

10.00 
6.00 
6-00 
6.00 
6.00 
5.00 
3.00 
1.70

Brooklynietė moteris pa
bėgo iš prostitucijos ir nar
kotikų klubo, kuriame ji 
buvo išlaikyta porą savai
čių. Policija rado ten dau
giau moterų ir $80,000 ver
tės narkotikų. Areštuoti du 
vyrai.

Ačiū viršminėtiems už sveikinimus. Gauta dar 
daugiau sveikinimų, kurie prie progos bus sutvarkyti 
ir paskelbti.

Administracija

Staigi mirtis
Pirmadienio povakarį, ba

landžio 10 d-, sena maspe
th ietė Kazė Pliaugienė ėjo 

jį parduotuvę pasipirkti 
maisto. Priėjus prie par
duotuvės, krito gatvėje ir 
staigiai mirė.

Prieš apie 6 mėnesius mi
rė Kazės vyras, Pranais 
Pliauga. Liko nuliūdime 
sūnus ir dukra.

Kazė atvyko i Maspethą 1 kr i ų klube, 6961 G r and 
t . . t-. . ... A va TVTaanaf-b NT V Pro.

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos naudai. 
Adresas: 6024 Wayne Ave. 
Prašome įsitėmyti datą ir 
dalyvauti parengime.

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus —koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuviu Pi-

Iš LDS13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko balandžio 8 d. LDS 
raštinėje. Valdyba raporta
vo, kad viskas tvarkoje. 
Serga namuose narys Rut
kauskas. Baltrušaitis apsi
ėmė jį aplankyti. Sunkiai 
serga Jamaica ligoninėje 
Steponas Večkys. Keli kp. 
nariai jį lankė ir raporta
vo, kad jo sveikata žymiai 
taisosi.

Elena N. Jeskevičiutė
Elena has been, still is 

and I am sure always will 
be a progressive and active 
person. She grew up with 
Laisve and American Lith
uanian progressive move
ment. It would take too 
long to name the commit-

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $10, 
atminčiai mano mylimo gyvenimo draugo Vincento 
Kazlausko. Jis dalyvaudavo suvažiavimuose ir prisidė- įees and activities she has 
davo su nuomone ir dovana, jis sakydavo — svarbu yra been įn. There is hardly 
kiekvienam prisidėti prie išlaikymo laikraščio “Laisvės”, anything she hasn’t been 
Linkiu “Laisvei” gyvuoti dar daug metų. Draugiškai, part of — chorus, speaking

Vajuje jau išpildytos 9 
aplikacijos. Tai gražiai pa
sidarbuota.

Nutarta Centro valdybos 
ir seimo delegatų rinkimus 
turėti sekamame susirinki
me gegužės 13 d..

Po susirinkimo kp. fin. 
sekretorė Aųne Yakstis vi
sus pavaišiną.

Vėliau estas Karjam ro
dė įdomius paveikslus ir 
filmus iš Estijos gyvenimo, 
dainų festivalio. Po repeti
cijų aidiečiai taipgi pasili
ko pamatyti filmus.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks šeštadienį, ge
gužės 13, Laisvės salėje, 
Ozone Park,N. Y. Pradžia 
3 vai. popiet. Svarbu vi
siems jame dalyvauti. Jau
nasis Briedis parodys įdo
mius filmus iš savo kelio
nių, 
niai

Marksistinis dienraštis 
“Daily World” veda finan
sinį vajų $150,000 sukėli
mui. Kviečia visus prisi
dėti, kad galėtų sustiprin
ti dienraščio padėtį.

Dienraščio adresas: “Dai
ly World”, 205 W. 19 St., 
New York, N. Y. 10011.

iš Lietuvos, Poteronių kai
mo, Alytaus apskrities, 1929 
metais ir visą laiką Mas- 
pethe gyveno.

Šią žinia rašant, nebuvo 
žinių dar. kur ir kaip 
bus palaidota.

Ieva.

Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

J1

Įvairenybės
Pats mažiausias institu

tas yra Princetone (JAV, 
New Jersey valstijoj), kur 
mokosi ... 114 žmonių.

Anna Kazlauskienė,
Carle Place, N. Y

Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą, linkime, kad 
dalyviai padarytų daug gerų tarimų ir kad “Laisvė” 
galėtų dar per daugelį metų lankyti darbininkų bakūžes 
toje dvasioje, kaip lankė iki šiol. Čia randate $10*

Draugiškai,
J. M. Strižauskai, 

Bridgeport, Conn.

tours, sports, writing and 
cetera.

The latest of her contri
bution to the movement 
was serving in Laisve’s 
60th Anniversary Album 
Committee. She is doing 
a wonderful job in study
ing the old issues of the 
Laisve and in a summery 
form reconstructing them 
to us. It is a tremendous 
research job.

Besides all this
Sveikinimai suvažiavimui (yra )

Mieli Suvažiavimo Dalyviai: Sveikiname jus ir lin-, 
kime geriausios sėkmės ir brandžių tarimų mūsų myli- a Verv generous 

‘ contributor to all 
causes.

In recent years Elena has 
been traveling auite a bit. 
And our good thoughts 
have always been with her. 
Whenever she < goes or 
whatever she does we can 
denend on her that she is 
doing good.

Elena is a swell gal. We 
hope to have her among us 
for many, many years yet.

Her sister Amelia, our 
Mia- popular singer, deserves

mo laikraščio “Laisvės” gerovei
Mes patenkinti dabartiniu “Laisvės” turiniu ir no

rime, kad mūsų laikraštis ateityje kovotų už žmonijos 
pažangą, prieš visokį melą. Kaip iki šiol, tegul mūsų 
laikraštis atspindi tuos gražius laimėjimus buvusioje 
mūsų tėvynėje, socialistinėje Lietuvoje.

Mes pasisakome už “Laisvės” ateitį ir pasižadam ją 
remti pagal geriausias mūsų išgales. Kad žodžius sek
tų darbai—“Laisvės” išlaikymui siunčiame $100.

Pasirašo LLD 75 kp., Miami, Fla.
V. Bovinas, pirm.
J. Paukštaitis, rast.
M. Kanceriene, ižd.

Mieli “Laisvės” suvažiavimo dalyviai: Mes,

Elena is 
financial 
of our

r v# a wVA

mieciai iš Floridos siunčiame Jums ir laikraščiui geriau- write-up of her own.
sios sėkmės ir ilgiausių metų, čia randate $113. . Use

Kviečiami ir pašaii- 
ateiti filmų pamatyti.

Narys

Aplankiau ligonį
Labai gerbiamą Aido cho

ro rėmėją Vincą Gurį ra
dau gražiai nusiteikusį 
pas Oną Dobilienę tikrai 
gražioje, švarioje priežiū
roje.

Pradėjom kalbėtis:
— Kaip sveikata?

—Dar ne pilnai, bet einu ge
ryn. Jau išeinu porą kvar
talų pasivaikščioti.

Aido Choro 60 metų 
biliejiniam parengimui 
lik 2 tikietus.

—Labai malonu.
— O čia, štai $10.

mano duoklė kaip garbės 
narys.

Ona Dobilienė dar pridė
jo $5, kaip garbės narės- 
Taipgi prisidėjo su penkine 
Ona Babarskienė.

Aš labai patenkintas, kad 
radau Vincą Gurį gražiai 
sveikstantį. Jis su visais 
aidiečiais ir laisviečiais pa
simatys Aido choro 60-me- 
tiniame jubiliejuje, Mas
peth Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje, 69-61 Grand
Ave. J. G.

Ju-
pa-

Tai

Gengsterių karas įsisiū
bavo šioje apylinkėje. Jau] 
7 gengsteriai užmušti į ke-į 
lėtą dienų.

19

Rep.

Redakci jos atsakymas
St. Gimbutui, Kaunas. — 

Patariame testamentą apie 
palaidojimą paskelbti vieti
nėje spaudoje arba pavesti 
savo artimiesiems jį įvyk
dyti. Eilėraštį “Išeivio rau
da” prie progos sunaudosi
me. Ačiū už bendradarbia
vimą.

Aldonai Lasauskienei, Lie
tuvoje. — Savo artimųjų 
Amerikoje paieškokite per 
savaitraštį “Gimtasis kraš
tas”. Jis leidžiamas Lietu
voje, bet plačiai įskaitomas 
ir Amerikoje.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, balandžio 
d. 2 vai po pietų, Laisvės
salėje įvyks Niujorko Lie
tuviu Moterų Klubo susi
rinkimas.

Po susirinkimo pavaišins 
mus klubietės Elena Siau- 
rienė ir Frances Maži lien ė.

Dalyvaukime visos.
Pirmininkė

(29-30)

Teheranas, Iranas — Že
mės drebėjimas Khorassa- 
no provincijoje sunaikino 
45 kaimus, užmušė anie 9,- 
000 žmonių. Nuostoliai di
deli. z-z

Washingtonas. — AFL- 
CIO pasigamino filmą ko
vai prieš prezidento Wal
lace kandidatūrą.

GERA NAUJIENA

AUTOMOBILIŲ dėl giminių gyvenantiems USSR 
naujausi ir populiariausi modeliai

ZHIGULI—VAZ 2101 — Kainą .......... $3,214.00 
(pakeitimas kainoje)

Mes taipgi turime greitam pardavimui sekamų:

MOSKVITCH 412 1ZH -Kaina . . . . . . . . . . . . $3,155 
MOSKVITCH 408 IE — Kaina ............. . $3,033 
ZAPOROZHETZ ZAZ 968— Kaina ........... $2,026.

Pirmutiniems atėjusiems, pirmutinis patarnavimas
Greitai siųskite užsakymus Autorizuotiems Vneshposyl- 

torg atstovams J. A. Valstijose.

arba į —
GLOBE PARCEL SERVICE, INC. __

723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

COSflOS PARCELS EXPRESS CORP. 
488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. (Between 28th and 27th Sts.) 

New York, N. Y. lOOOl Tel.: (212) 685-4537

Indijos vandenyno salų 
gyventojai grybus gali rink
ti net naktį. Mat, čia auga 
grybai, kurie tamsoje švie- v* čia.

1958 metais japonai orga
nizavo mokslinę ekspediciją 
i Antarktidą. Prasidėjo pū
gos, ir bazę prireikė palikti. 
Ekspedicijos nariams gel
bėti buvo pasiųstas malūn
sparnis. Tačiau jame neat
sirado vietos šunims, ir 
iuos teko palikti.

Po 11 mėnesių ekspedici
jos nariai grįžo atgal ir ra
do du gyvus šunis. Kaip jie 
išgyveno? Matyt, mito pin
gvinais ir ruonimis.

Kentucky valstijos JAV 
civilinės metrikacijos ištai
gos tarnautojos atsisakė 
sutuokti hipių pora. Prie
žastis: pagal valstijos įsta
tymus asmuo, sutuokiantis 
žmones, turi gerai matyti, 
kas tuokiasi.

Stockton, Calif Žemės 
drebėjimas Jungtinėse Val
stijose nuo 1925 iki 1965 
metų padarė apie 800 mili
jonų dolerių nuostolių.

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisve” 

102-02 Liberty Avė.,




