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K RIŠ L AI
Balandžio 5 ir 6 dienomis 
Neribotas barbariškumas 
Amerika sako “ne” ir “ne” 
“Uždavinys Nr. 1” 
Maironiui pagerbti 

(Rūstus įsakymas 
♦‘Apollo 10”

Rašo A. Bimba

Balandžio 5 ir 6 dienomis 
visoje eilėje Amerikos didmie
sčių Įvyks prieškarinės demon
stracijos. Tai bus naujas tai- 
kw jėgų ofensyvas. Jis turė
tų pasiekti ir išjudinti milijo
nus amerikiečių.

Vietnamo karas nesibaigs, 
jeigu Amerikos žmonės nepri
vers mūsų vyriausybės jį baig
ti. Atrodo, kad prezidentas 
Nixonas bus apgalvotai su sa
vo “ABM” sukėlęs Kongrese 
ir šalyje diskusijas, kad nu
kreiptų šalies dėmesį nuo Viet
namo karo.

Aną dieną televizijoje buvo 
rodomas amerikiečių iš heli
kopterių (malūnsparnių) ofen
syvas Vietname. Lakūnams 
įsakyta šaudyti į kiekvieną 
pastebėtą bėgantį žemėje žmo
gų. Gali jis būti vyras arba 
moteris, vaikas arba senelis, 

•< jis turi būti nudėtas.
“Principas” toks: žmogus, 

kuris juda, kuris bėga, yra ar
ba liaudietis (vietkongas), ar- 
įa armijos dezertyras. Ir vie- 
Has, ir kitas yra praradęs tei
sę gyventi! Juos reikia me
džioti kaip pavojingus žvėris. 

Tai neribotas barbariškumas.
■ •

Praėjusį, - trečiadienį prane
šime iš Washington© sakoma, 
kad mūsų vyriausybė pasakė 
“ne” į Tarybų Sąjungos pasiū- 
1 y m u s demilitarizuoti jūrų 
dugną ir tuoj pradėti pasita
rimus dėl sumažinimo ginkla
vimosi lenktynių.

Vadinasi, mūsų prezidentas 
veidmainiavo, kai sakė, kad 
jis ieškos progos pasitarimui 
su Tarybų Sąjungos vyriau- 

, sybe kaip tik tars klausimais, 
štai proga, bet jis jos neišnau-

* Tai kaip galima pasitikėti 
jo kitais pažadais?

Atsiminkime, kad rinkiminė
je kampanijoje jis k ai n tik ir 
pliekė prezidentą Johnsoną, 
kad jo žodžiais ir pažadais ne
galima pasitikėti.

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 21 
d.) didelėmis raidėmis per vi- 

Mą puslapį šūkis: “Uždavinys 
Nr. 1 — kelti darbo našumą.” 

Dienraščio redakcija sako: 
“Darbo našumo didinimas 

yra pagrindinis visos mūsų 
ūkinės veiklos uždavinys. Šie
met apie 70 procentų pramo
nės produkcijos padidėjimo 
respublikoje turi būti gauta 
darbo našumo augimo sąskai
ta.”

Lietuvos pramonė jau ge
rai aprūpinta moderniąją tech
nika. Bet dar, matyt, nėra ge
rai įsisavinta ją pilnutinai iš- 

. naudoti.
Netenka abejoti, kad šis vil- 

, niečių pasitarimo iškeltas šū- 
' kis nepasiliks balsu girioje. 

Jis pasieks visus Lietuvos kam- 
; pus ir kampelius.

Darbo našumo kėlimas — 
kelias į naujus Lietuvos liau
dies buities pagerinimo laimė- 

.ą^nus!

'W Kovo 21 dieną Jungtinių 
Tautų bibliotekos auditorijoje

Protesto demonstracijos 
prieš karą 30-tyj e miestų

Protesto banga i 
prieš karą

Slapti pasitarimai galį 
baigti karą Vietname

Taikos organizacijos ruo
šia protesto demonstracijas 
balandžio 5 d. visuose di
džiuosiuose Jungtinių Vals
tijų miestuose.

Ruošiamos demonstracijos 
New Yorke, Chicagoje, 
Philadelphijoje, Bostone, 
Washingtone, San Francis- 
ce, Los Angeles ir t. t. Sa
koma, jos įvyks 30-tyje mies
tų. Chicagoje būsianti svar
biausia demonstracija.

Tam tikslui išleisti lape
liai jau platinami. Juose 
nurodoma, kaip svarbu iš

Dauguma amerikieč. pageidauja 
pasitraukimo iš Vietnamo

Louis Harris pravedė na
cionalini žmonių apklausi
nėjimą Vietnamo karo klau
simu. Dauguma žmonių pa
sisakė, kad jie norėtų dabar 
baigti karą, kad jie prita
ria Amerikos jėgų ištrauki
mui iš Vietnamo.

Kai buvo jiems pastaty
tas klausimas, ar jie norė
tų laukti “patenkinančio po
litinio susitarimo” pirma 
pasitraukimo. iš Vietnamo, 
tai 46 procentai pasisakė, 
kad nieko nelaukiant reikia

Ragina šaukti visos Europos 
valstybių konferenciją

Budapeštas, Vengrija. — 
Varšuvos pakto socialisti
nės šalys savo konferencijo
je nutarė raginti visas Eu-

suruoštas poetui Maironiui pa
gerbti vakaras buvo neskait
lingas ir kuklus, bet labai 
įspūdingas. Jau tas vienas 
faktas, kad pasaulinės organi
zacijos sostinėje pirmutinis 
pagerbtas poetas buvo lietu
vis, yra didžiulis, istorinis įvy
kis! Didesnių tautų ir įžymes
ni poetai tokios šlovės dar 
nesusilaukė. Kas tuo nesidi- 
džiuoja, to negalima laikyti 
susipratusiu lietuviu!

Vis dažniau lietuvių tautos 
atplaišų scenoje pasirodo Al
girdas Budreckis, beveik mū- 
sų kaimynas, vyras iš už Hud
son© upės. Jis irgi prabilo 
apie “bendravimą su paverg
taisiais.” Susitikimą su sve
čiais iš Lietuvėlės jis “vi
dutiniam” Amerikos lietuviui 
draudžia. Jiems gręsiąs dide
lis apsigavimo ir apgavimo 
pavojus; Tokias pramogas 
Budreckis liepia palikti bud- 
reckiams ir Valiūnams, ku
riems užsikrėsti komunizmo 
liga nėra jokio pavojaus.

Jau ruošiamas “Apollo 10.” 
Jau jam paskirti astronautai. 
Jais bus Thomas P. Stafford, 
Eugene A. Cerman ir John W. 
Young. Jie dar nebandys iš
sikelti į Mėnulį. Jų žygis nu
matomas gegužės mėnesį.

Kiek vėliau seks “Apollo 
11.” Jam astronautai dar ne
paskirti. Jis jau nusileisiąs į 
Mėnulį. Gal dar Šią vasarą! 

kelti milžinišką liaudies 
protestą prieš karą Viet
name, kuomet ten skerdv- 
nes dar pasmarkintos.

Svarbu pasisakyti prieš 
anti-balistinę sistemą, ku
rios klausimas dabar apta-1 
riamas Kongrese. Demons
tracijos tai padarys.

Conakry, Guineja. — Af
rikos Darbo Unijų Federa
cija čia turėjo solidarumo 
konf ere n c i j ą. Federaci j a 
palaiko ryšius su Pasauline 
Darbo Unijų Federacija.

pasitraukti iš Vietnamo.
Prez. Nixono pareiški

mas, kad šiuo metu nesima
to prospektų sumažinti 
amerikiečių militarines jė
gas Pietų Vietname, yra 
priešingas daugumos žmo
nių valiai.

New Yorkas. Kolumbijos 
universit e t e Demokratinė 
Studentų Draugija paskel
bė vienos dienos streiką, 
kuriame dalyvavo apie 1, 
000. studentų.

ropos valstybes sušaukti 
konferen c i j ą ir pasitarti 
dėl bendros kooperacijos.

Tokia konferencija galė
tų padėti taikos išlaikymą 
Europoje ir sutvirtintų sau
gumą.

Pakistane užmušta 170, 
areštuota 428 žmonės

Karačis.— Rytiniame Pa
kistane žmonės sukilo. Jie 
demonstruoja. Jie reikalau
ja daugiau laisvių ir naujų 
rinkimų.

Policija užmiušė 170, are
štavo 428 protestantus. Kai
riųjų vadas M. Bhašani pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos išleido 145 milijonus 
dolerių liaudies kovų sulai
kymui Pakistane.

Prez. Ayub rezignavo. 
Vaidžią paėmė gen. Yahija 
ir įvedė karo stovį.

Kanclerį Kiesingerį 
hitleriškai sveikino

Duesseldorf. — Kai čia 
atvyko Vakarų Vokietijos 
kancleris Kiesingeris, hit
lerininkai jį pasveikino iš
kėlę dešines rankas šaukda
mi “sieg heil”, kaip pirmiau 
Hitlerį sveikindavo.

Priešfašistiniai nusiteikę 
žmonės švilpė ir dainavo 
“Internacionalą”, pareikš- 
dami protestą hitleriniu-, 
kams ir kancleriui Kiesin- 
geriui, kuris juos toleruoja.

Washingtonas. — Iš New 
York o ir kai kurių kitų 
miestų suvytusios moterų 
delegacijos sudarė prie Bal
tųjų Rūmų prieš karą pro
testo piketą. Protestavo ir 
iš Brooklyno naujoji kon- 
gresmanė negrė Shirley 
Chisholm. Pikete dalyvavo 
apie 2,000 moterų.

Tuo pačiu metu į Kon
greso dieninius rekordus 
buvo įtraukti vardai 31,379 
užmuštų Vietname ameri
kiečių. Vardai užėmė 121 
puslapį. Už jų atspausdi
nimą užmokėta $10,000.

Įtraukęs į kongresin i u s 
rekordus žuvusių amerikie
čių vardus, kongr. Findley

KABLEGRAMOS 1S LIETUVOS
Naujas mokslinis tyrimų 

centras
Vilnius. — Pirmuosius ek

sperimentus naujoje radio
loginėje laboratorijoje atli
ko Fizikos ir Matematikos 
instituto mokslininkai.

Didžiuliai šios laboratori
jos korpusai išaugo miesto 
pakraštyje. Tąi ištisas ra
diologinių tyrimų) centras.

Su radioaktvviū izotopų 
pagalba prof. B. Styra pir
masis Tarybų Sąjungoje 
sėkmingai pradėjo tyrinėti 
atmosferos savaiminio an- 
sivalvmo nuo* radioaktyvių 
medžiagų galimybes. Dabar 
šie darbai bus žymiai iš
plėsti. o B. Styra, būda
mas Fizikos ir Matematikos 
instituto direktoriaus pava
duotojas, kartu vadovaus 
visos šios laboratorijos dar
bui.

Draugystes šventė
Šiauliai.—Čia įvyko mok

sle i vi ų internacionalinės 
draugystės festivalis “Leni
no varda širdy nešioju”. 
Jaunieji šiauliečiai svetin
gai sutiko atvykusius Rusi
jos Federacijos, Ukrainos, 
Moldavijos, Gruzijos, Kaza-

Afrikos motery konferencija
Addis Ababa, Etiopija.-— 

Afrikos moterų konferenci
ja čia tęsėsi 10 dienų. Ats
tovės buvo iš 29 šalių ir 
iš keleto tarptautinių orga
nizacijų.

Liberijoje darbininkės su
sikūrė savo darbo uniją, 
kuri gina moterų reikalus, 
kovoja už pilną moterų ly
gybę su vyrais.

Alžyras. — Tarybų Są
jungos perzidentas Podgor- 
ny čia tarėsi su Alžyro pre
zidentu Boumediene politi
niais ir ekonominiais reika
lais.

Saigonas. — Amerikiečių 
karinės grupės jau pasiro
dė Kambodijos teritorijoje 
prie Pietų Vietnamo rūbe* 
žiaus. Jie ten iešką “komu
nistų”.

(republikonas) re i k a 1 a v o' 
prez . Nixono ištraukti ka
rines jėgas iš Pietų Vietna
mo, baigti karą. Daugelis 
kongresmanų jam pritarė. 
Kongresmanas Ryan reika
lavo daugiau neskirti fon
du karo reikalams. Visa 
eilė kitų kongresmanų kal
bėjo prieš karą. Tai pirmą 
kartą Kongrese buvo tokia 
anti-karinė demonstracija.

Fort Jackson kareivių 
stovykloje, Columbia, S. C., 
ivyko diskusijos karo klau
simu. Kareiviai pasisakė 
prieš karą Vietname, rei
kalavo jį baigti. Areštuoti 
9 kareiviai laukia karo teis
mo.

kijos, Kirgizijos. Turkmėni
jos, Estijos ir Latvijos pa
siuntinius.

Festivalis truko penkias 
dienas.

įvyko pirmoji Tarybų sesija
Kaunas. — Įvyko naujai 

išrinktos Miesto Tarybos 
pirmoji sesija. Deputatai 
apsva r s t ė organizacinius' 
klausimus.

Miesto Tarybos vykdo
mojo komiteto pirmininku 
išrinktas Šerys, pavaduoto
jais Marcinkus, Narkevi
čiūtė, Bacininas ir Rilys, 
sekretorium Mekionis.

Sesija patvirtino valdybų 
viršininkus, skyrių vedėjus, 
išrinko 13 nuolatinių depu
tatų komisijų

Taip pat buvo išklausytas 
deputato Gauryliaus prane
šimas anie sveikatos apsau
gos būklę mieste, numaty
tos priemonės jai toliau ge
rinti.

Kaip žinoma, į Kauno 
Miesto Tarybą yra vėl iš
rinktas buvęs emigrantas iš 
Brazilijos sugrįžęs Stasys 
Bendžius.

Antanas Vaivutskas

tg----------------------------------
Tarpt, diena kovai su 

rasizmu
Tarpt, d. kovai su rasizmu

Kovo 21 dieną buvo mi
nėta, kaip tarptautinė die
na kovai su rasizmu. Dau
gelyje pasaulio šalių ji bu
vo iškilmingai atžymėta.

Juozas Matulis gavo 
Lenino ordiną

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas apdovano
jo Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidentą Juozą Ma
tulį Lenino ordinu, t

J. Matulis buvo apdova
notas už didelius nuopelnus 
vistant mokslą, ir ryšium 
su 70 gimimo metinėmis.

Washingtonas—Prez. Ni
xonas pareiškė, kad slapti 
pasitarimai su Vietkongu 
gali padėti taikos deryboms 
Paryžiuje.'

Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu irgi sutinkąs tar
tis su Pietų Vietnamo Na- 
cion alinio Išsilaisvinimo 
Fronto (Vietkongo) vado
vybe.

Išsilaisvinimo Fronto ir Š. 
Vietnamo delegacijos pa
smerkė tokias slaptas dery
bas, kurios neturi konkre
čių punktų, kaip koalicinės 

Gyvenimo reikmenų kainos vėl 
smarkiai pakilo Amerikoje

Washingtonas. — gyveni-(S>
mo reikmenų kainos vasa
rio mėn. pakilo, 4.7 proc., 
palyginus su 1968 vasario 
mėn. kainomis.

Darbo Statistikų Biuras 
skelbia, kad dabai* reikia 
mokėti už prekes $12.46, už 
ką mokėdavome 1959 m. 
$10.

Nors vyriausybė . dėjo 
tam tikrų pastangų, kad 
reikmenų kainų kilimą su
laikyti, atrodo; tos pastan
gos' nedavė pageidaujamų 
rezultatų. Infliacija didėja.

V a k a r ų Vokietijos valstiečiai 
protestuoja prieš “bendrą rinką”

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valstiečiai protestuoja 
prieš “Bendrosios rinkos” 
žemės ūkio politiką, kuri 
veda į smulkių ir vidutinių 
valstiečių ūkių likvidavimą.

Daugiau kaip 6 tūkstan
čių įvairių VFR rajonų

Kinija padeda Amerikai 
Vietnamo kare

Maskva.—Laikraštis “Ta- 
rvbinė Rusija” rašo, kad 
Kinijos Mao valdžia par
duoda karo reikmenis 
Jungtinėms Valstijoms, ku
rios tas reikmenis naudoja 
Vietnamo karui.

Panašiai rašo ir vienas 
Ceilono laikraštis, kad Ki
nija per Hong Kongo firmą 
pristatė Pietų Vietnamui 
įvairių reikmenų ir 15 lai
velių.

Madridas. — Medina-Si- 
donia kunigaikštienė Luisa 
Alvarez areštuota su dau
geliu kitų demonstrantų to
je vietoje, kur 1966 m. Ame
rikos atominis lėktuvas su
sidaužė. Demonstracija rei
kalavo panaikinti Amerikos 
militarines bazes Ispanijoj.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų partija ragina visus 
kovoti už taksų reformą, 
kad didysis biznis mokėtų 
daugiau taksų, o mažų pa
jamų žmonės visai nemokė
tų.

valdžios sudarymą, kam 
Thieu priešingas.

Thieu sako, kad jis prie
šingas pradėti Šiaurės Viet- 
n a m o bombardavimą, kol 
nebus išbandyti slapti pasi
tarimai su Vietkongu. Jis 
tikisi, kad tokie pasitari
mai gali sutrumpinti karą 
ir prieiti prie taikos.

Nixono ir Thieu pareiš
kimai už slaptus pasitari
mus su Vietkongu dabar iš
aiškinami, kaip Nacionali
nio Išsilaisvinimo Fronto 
politinis pripažinimas.

100,000 unijstų prieš 
karo taksus

Washingtonas. — Kongre
sas gavo New Jersey vals
tijos 100,000 uniiistų petici
ją, kurioje reikalaujama 
panaikinti 10 proc. specia
lius taksus, naudojamus 
Vietnamo karo reikalams.

Taipei, Formoza. — Čiaiig 
Kai-šeko vadovaujama par
tija Kuomintangas kovo 29 
d. turėjo 10-tajį suvažiavi
mą, kuriame kalbėjo, kaip 
atkariauti Kiniją.

valstiečių organizacijų na
rių dalyvavo protesto mi
tinge, kuris įvyko didžiau
sioje Bremeno miesto’ sa
lėje.

Jie pasmerkė Europos 
ekonominės bendrijos že
mės ūkio planus, kuriuos 
vykdant, 1980 metais Vaka
rų Europoje bus likviduota 
80 procentų smulkių žemės 
ūkių.

Jungtinių Tautų Ekono
minė Komisija raportuoja, 
kad Pietų Amerikoje 25 mi
lijonai darbininkų dalinai 
tebedirba arba visai be dar
bo. Tai sudaro apie ketvir
tadalį visų gyventojų.

Kunigy protestas 
arkivyskupui

New Orleans, La. — šeši 
Romos katalikų kunigai pa
siuntė “tvirtą protestą” ar
kivyskupui Hannan, dėl ka
talikiškai palaidojimo neg
rų priešo Perez.

Proteste nurodoma, kad 
Perez buvo visą laiką neg
rų diskriminacijos palaiky
tojas ir buvo Romos katali
kų bažnyčios ekskomuni
kuotas (nepripažintas tin
kamu kataliku), o dabar 
palaidotas su visomis baž
nytinėmis ceremonijomis.

Maskva. — Atvyko' Rytų 
Vokietijos vadas W. Ulb- 
richt svarbiems pasitari
mams.
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Garantija tik nusiginklavimas!
TARYBINIS politinis apžvalgininkas Gerasimovas 

rašo:
“1,400 valandų posėdžių, 15 milijonų žodžių. Ame

rikos žurnalo “United States News and World Report” 
paskaičiavimu, toks yra nusiginklavimo derybų nuo 
1946-ųjų iki 1960-ųjų metų rezultatas. Pridūrę pasta
ruosius septynerius metus, gausime 2,000 valandų ir 
22 milijonus žodžių.

22 milijonai žodžių — ir nė vieno šalin nusviesto 
šautuvo!

2,000 valandų — ir ligi šiol ginklavimosi derybų 
dalyviai nesurado bendros kalbos. Lingvistų nuomone, 
per 2,000 valandų galima išmokti bet kurios, net pačios 
sunkiausios kalbos.”

Šias pastabas Gerasimovas daro ryšium su vėl pra
sidėjusiomis Ženevoje nusiginklavimo derybomis. Vėl iš 
nusiginklavimo komiteto posėdžių sklįs į pasaulį gražių 
žodžių srautas. Vėl praeis daug valandų. O, kokie bus 
rezultatai?

Amerikoje kalbama apie išlaikymą branduoliniame 
ginklavimesi pusiausvyros. Tai esanti vienintelė taikos 
garantija.

“Ne,” sako Gerasimovas, “branduolinė pusiausvyra 
nėra taikos garantija. Garantija gali būti tiktai nusi
ginklavimas.”

Koks Tarybų šalies nusistatymas? Gerasimovas 
atsako trumpai: “(Mūsų šalis kovos už taiką avangarde. 
Jos atstovas Ženevoje padarys viską, ką galės, kad Nu
siginklavimo komiteto sesijos darbas būtų vaisingas.”

Ar mūsų Jungtinių Valstijų vyriausybė su Nixonu 
priešakyje prisidės prie tų pastangų? Turėtų prisi
dėti.

KOKIŲ DAR 
PRIEMONIŲ?

Vytautas Meškauskas 
smetoninėje “Dirvoje” gie
da: “Nėra jokios abejonės, 
kad JAV galėtų greitai 
laimėti karą, jei griebtųsi 
visų reikalingų tam prie
monių ...”

Nereikia nė sakyti, jog 
Meškauskas 1 abai norėtų, 
kad prezidentas Nixonas 
“griebtųsi visų tų reikalin
gų priemonių.” Tik gaila, 
kad jis nepasako, kokios 
tos priemonės turėtų būti. 
Ar dar daugiau armijos tu
rėtų pasiųsti? Ar lėktuvais 
turėtų nušluoti nuo žemės 
paviršiaus Pietų ir Šiaurės 
Vietnamus?

Per aštuonerius metus 
kraujas liejamas tolimose 
džiunglėse, ir to dar to
kiems 
tenka, 
resija 
plėsta.
kad prieš Vietnamo žmo
nes būtų paleistos darban 
atominės bombos. Nes juk 
ir iki šiol buvo griebtasi 
“visų kitų priemonių.” Be
liko tik atominė bomba ne
panaudota.
'' Kas su mūsų lietuviškais 
meškauskais pasidarė, kad 
jie taip ištroškę nekalto 
Vietnamo kraujo? Ne tik 
Vietnamo, bet ir amerikie
čių. Juk ten krinta ne tik 
vietnamiečiai, bet ir ameri
kiečiai. Jau daugiau kaip 
30,000 jaunų amerikiečių 
žuvo. Jie norėtų, kad 
dar dąugiąu žūtų.

meškauskams neuž- 
Jie norėtų, kad ag- 

būtų dar labiau iš- 
Jie, matyt, norėtų,

gilų tarp Filmore ir Miss 
Dix susidraugavimą. Ko
dėl jiedu nesusituokė, kai 
prezidento pirmoji žmona 
mirė, kol kas iš rastų laiš
kų nepaaiškinama.

Laiškus istorikas profeso
rius Snyder suradęs New 
Yorko valstijos New Haven 
kaimelyje vienos farmos di
džiuliame name. Jame esą 
rasta apie 10,000 preziden
to ir šiaip visokio pobūdžio 
laiškų. Dokumentus laikęs 
“paslėpęs” Filmorų šeimos 
draugas Charles Marshall.

Kas su tais “meiliškais 
buvusio prezidento laiškais 
bus daroma? Aišku, kad 
jie nebus vėl slepiami nuo 
svieto akių. Kas nors iš jų 
pasidarys gražaus biznio. 
Kad jie grynai asmeniško 
pobūdžio, doleriniams pat
riotams neapeina...

mieste buvo surengta plati 
spaudos konferencija.

Daugelyje vietų, kur mus 
sutikdavo, būdavo iškabintos 
Lietuvos TSR nacionalinės vė
liavos.

Mūsų artistai labai gražiai 
atrodė indiškoje 'scenoje, 
sakyčiau, 
net 
bai 
kai 
rią
vietos daiifininkai, šokėjai. Ne
matytą pasisekimą turėjo V. 
Adamkevičius. Visur ir visi 
dėkojo už tai, kad atvykome 
su tokia ariginalia ir, kaip pa
brėždavo speiialistai, 
kalia grupele.

pa
tam tikra prasme 

egzotiškai. Turėjome la- 
įvairią, turtingą, meistriš- 
atliekamą programą, ku- 

visada papildydavo dar ir

muzi-

Linkėtina, kad jiems pavyktų
IŠGĄSDINIMUI senatorių Pentagonas ištraukė se

ną argumentą, kad Tarybų Sąjunga esanti išradus ir 
• pasigaminus naujas ir baisias, toli siekiančias raketas 

pristatymui branduolinių bombų ir sunaikinimui mjūsų 
Amerikos. Todėl taip skubiai esanti reikalinga antira- 
ketinė gynybos sistema, jau žinoma raidėmis “ABM.”

Militaristai tikisi, kad tuo argumentu senatoriai bus 
pritrenkti ir priversti balsuoti už prezidento Nixono 
pasiūlymą tuoj imtis tos sistemos statymą, paskiriant 
pačioje pradžioje gal daugiau kaip dešimt bilijonų do
leriu.

Bet atrodo, kad opozicija šioms naujoms ginkla
vimosi lenktynėms tokia didelė, jog liberališkesni sena
toriai nenusigąsta. Kai kurie jų teigia, kad jie laimės, 
kai ateis balsavimas. Jie sako, kad jie turi beveik ga
rantuotus nuo 40 iki 45 balsus prieš ABM. Bet situaci
ja gali pasikeisti. Reikia žinoti, kad Pentagonas ir val
džia pradėjo plačiausią propagandą prieš tuos, kurie 
priešinasi ABM sistemai. Kai kurie senatoriai gali iš
sigąsti ir pakeisti savo nusistatymą.

Piliečiai turėtų paremti tuos senatorius, kurie prie
šinasi Pentagono militaristų ir prezidento Nixono pasi
nio jimui pradėti naujas ginklavimosi lenktynes. Jiems 
reikia linkėti pasisekimo šioje drąsioje kovoje. Labai 
gerai šiuo klausimu laikosi senatorius McGovern iš So. 
Dakotos ir senatorius Frank Church iš Idaho. Taip pat 
prieš ABM pasisakė senatorius P. A. Hart iš Michiga.no. 
Visi nusipelno visų taikos šalininkų nuoširdžiausi o pa
sveikinimo.

HEIKeTŲ tą 
maldą papildyti

Kalbėdamas apie pavojų 
karo tarp Kinijos ir Tary
bų Sąjungos, Chicagos ku
nigų laikraštis sako: “Duok 
Dieve, kad Lietuva... būtų 
apsaugota nuo dabartinės 
kartos išnaikinimo, kuris 
įvyktų rusų-kinų karo atve
ju.”

Ir mes priduriame: “Duok 
dieve, kad karas taipgi ne
įvyktų tarp Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos.” Juk toks karas 
būtų dar pavojingesnis Lie
tuvai. Deja, “Draugo” re
dakcija, tą puikiai žinoda
ma, kasdien prašo dievą, 
kad jis ■ tokį karą tarp tų 
dviejų didžiųjų jėgų įvyk
dytų. Ne tik dievą prašo, 
bet ir visomis jėgomis kurs
to tarp jų neapykantą.

Rasines kvotos mokyklose?!
VIENOJE ar kitoje formoje rasinis klausimas be

veik neišeina iš šalies Aukščiausiojo Teismo rankų.. Šio
mis dienomis pranešta, kad teismas sutiko pavasarį ap
svarstyti taip vadinamą “rasinių kvotų” mokytojų skirs
tymo klausimą. Teismo nuosprendis palies visą kraštą.

. Nėra jokia paslaptis, kad šiandien net ir tose mo
kyklose, kuriose juodieji vaikai sudaro didelę mokslei
vių daugumą, beveik visi mokytojai yra balti. Kaip 
prieš visas kitas rasines nelygybes, taip prieš šią juodieji 
žmonės pradėjo skųstis ir protestuoti. Jie reikalauja, 
kad būtų įvesta kvotų sistema.

Tai naujas, didžiulės reikšmės klausimas. Įdomu, 
kad kvotų sistemai pritaria senasis Nacionalinis Negrų 
Pažangos Susivienijim,as ir Teisingumo Departamentas! 
Dar nesigirdi, ką apie tai mano kitos, jaunesnės ir ko- 
vingesnės, nėgių organizacijos.

Kalbama, kad Aukščiausiajame Teisme kils aštrus 
nuomonių pasidalijimas, kai prasidės klausimo svars
tymas.

Nelaimingi tie žmonės,Tiesos kelias — tik vienas 
kelias. O ’ klystkeliai — tai kurie neturi tikslo gyveni 
tūkstančiai kelių.

Ž. ž. Ruso
me.

V. B. Paskalis

aukštojo 
vidurinio 
Henrikas 
kalbėjosi

TAI, VADINASI, DIEVAS 
LIETUVIŠKAI 
NESUPRANTA

Viename pranešime iš 
Chicagos sakoma: “Iš pa
tikimų šaltinių patyrėm, 
kad Chicagos lietuvių staty
tose bažnyčiose lietuvių 
vaikai bus ruošiami prie 
komunijos tiktai anglų kal
ba. Kas šiais metais paruoš
tas prie komunijos lietuvių 
kalba, tai bus dar prileis
tas, bet ateinančiais metais 
jaunimas bus mokomas tik
tai angliškai.”

Taip lietuviams įsakęs 
kardinolas Kodis. Jis, ma
tyt, negali įsivaizduoti, kad 
katalikų dievas suprastų ir 
lietuviškai.

Gerbiamas Redaktoriau!
Čia prisiunčiu jums vieną 

ilgoką raštą, kurį skaičiau 
“Saga” žurnale už šių metų 
balandžio mėnesį. Jame pa
rodoma 13 koncentracijos 
stovyklų-kempių, į kurias 
gali suvaryti vieną milijoną 
karo priešų, jeigu kiltų ka
ras tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos, neduo
dant niekam apie tai žinoti. 
Tos koncentracijos stovyk
los pilnai paruoštos ir iš
sklaidytos po visą šalį. Ma
no supratimu, iškarpoje yra 
svarbioj informacijos, todėl 
siunčiu jums pasiskaityti.

Beje, turiu pasakyti/ kad 
esu gerokai senesnis ųž jus, 
bet tą sekretą pasilieku sau. 
Galiu d* 'žinotis senatve, nes 
daug kas to nepasiekė.

Vincent Žabui
Detroit, Mich.

Jeigu niekas neparašo, tai 
nors pačiam reikia apie sa
ve parašyti. Jau ąštuntas 
mėnuo, kai aš trankausi po 
ligonines ir Nursing Homes, 
bet niekas nei žodžio nepa
rašė į laikraštįį)nors “Lais
vės” pastogėje seniai žinojo 
apie' mano padėjimą, bet 
kam čia užimti1 laikraštyje 
vietą! Jis mažai kam žino
mas! v '

Gruodžio mėnesį aš “nu
kniaukiau” nuo gydytojo 
šimtą dolerių ir pasiunčiau 
į “Laisvę” už ■ savo z ir pus
brolio prenunieratas. Aš

................... r <> 
pažymėjau ir apie savo ligą. 
Administratorė apgeilestaf/A 
vo mane ir velijo greito pa'*’ 
sveikimo, bet laikraštyje ne
paminėjo nei žodžio.

Aš jau trečiame Nursing 
Home ir gal teks čia ilgiau 
pagyventi. Mano dabarti
nis adresas yra:

Westford Nursing Home,
15 Main Street, 
Westford, Mass. 01886

J. Gaidis
Nuo Redakcijos: Labai at

siprašome. Kai tiek daug 
draugų ir draugių šiais lai
kais nesveikuoja, sunku vi
sus atsiminti ir laikraštyje 
parašyti. Daugumoje atve
jų tai padaro mūsų kores
pondentai. Gaila, kad apie 
jus niekas neparašė.

Anthony Bimba, Editor
Laisve
102-02 Liberty Avenue
Ozone Park

Dear Mr. Bimba:
Thank you for your 

thusiastic response to 
request for an exhibit on 
immigrants and ethnic 
groups in New York State. 
The materials that we have 
received will be held in the 
State Library until we are 
able to complete an exhi- 

for the State Museum.
Yours sincerely,

Eleanor B. Tripp 
(Exhibit Planner)

en- 
our
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LIETUVIŠKAS ŽODIS 
IR DAINA
TOLIMOJE INDIJOJE

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad Indijoje yra ruošiamas 
dešimties dienų lietuvių 
kultūros festivalis. Kaip jis 
pavyko ? Kokius įspūdžius 
parsivežė lietuviai iš to to
limo krašto, iš tos skaitlin
gosios valstybės?

Iš Lietuvos “Eltos” pra
nešimo sužinome, kad fes
tivalis įvyko Orisijoje, kad 
ten buvo nuvykusi iš Lie
tuvos delegacija, kuriai va
dovavo Lietuvos 
ii; specialiojo 
mokslo ministras 
Zabulis. Su juo
“Eltos” korespondentas B. 
Bučelis. Delegacija parsi- 
vežus nepaprastai gražių 
įspūdžių. Štai keletas pos
mų iš Zabulio pasakojimo:

Į Orisą nuvykome penkiese— 
Vilniaus universiteto katedros 
vedėjas docentas Ričardas Mi
ronas, respublikos nusipelnęs 
artistas Valentinas Adamkevi
čius, ‘‘Lietuvos ansamblio ar
tistai Bronė Simonaitienė, Ka
zys Budrys ir aš. Tai buvo 
pirmoji oficiali Lietuvos dele
gacija Indijoje.

Atvirai prisipažinsiu, iš
vykdamas į Indiją aš nelabai 
tikėjau dideliu mūsų kultū
ros festivalio pasisekimu. Kraš
tas labai tolimas, kultūros tra- 
d i c i j os pernelyg skirtingos. 
Svarbiausias mūsų tikslas bu
vo užmegzti pirmuosius ry
šius. Tačiau buvome maloniai 
nustebinti, kai mūsų kultūros 
festivalis tapo pagrindiniu įvy
kiu Orisijoje. Lštisas dešimtį 
dienų mūsų viešnagei buvo 
skirtos svarbiausias vietos lai
kraščiuose, surengta daug lai
dų per radiją, kultūros festiva
lis buvo visos visuomenės dė
mesio centre. Mūsų delegacija 
nuvažiavo Orisos keliais apie 
1,500 mylių, ir kiekviename 
kaimelyje, mieste mūsų laukė 
vainikai, gėlės, mus be per
stojo vaišino kokoso pienu ir 
riešutais. Susitikimuose su mu
mis dalyvavo ir mūsų koncer
tų klausėsi apie 30 tūkstančių 
žmonių.

Lygiai taip pat nuoširdžiai, 
kaip ir eiliniai žmonės, dele
gaciją priėmė valstijos guber
natorius daktaras Anšaris. 'Pri
ėmė taip pat valstijos vyriau- 
niasis ministras (ministras pir
mininkas) Singh as Deo, vy
riausiojo ministro (pavaduoto
jas Pobitras Muhonas Prodha- 
nas, švietimo ministras Bono- 
njąlįs Potnąikas, kultūros mi
nistras Nitjanandas Mohapat- 
ras. ’ Jau grįždami į namus, 
su docentu R. Mironu Kalku
toje buvome priimti1 Bengali
jos švietimo ministro Rojaus, 

jie Ubai intimiski ir liečia i Kelionės pabaigoj e .Katako

DARYS BIZNĮ Iš 
GRYNAI ASMENIŠKŲ 
BUVUSlOkPREZIDĖNTO 
LAIŠKŲ

New Yorko Valstijos Uni
versiteto Kolegijos istori
jos profesorius M. Snyder 
pasiskelbė, kad jis suradęs 
labai daug senų buvusio 13- 
tojo Jungtinių Valstijų 
prezidento Millard Filmore 
laiškų. Tai jo buvęs susira
šinėjimas su “meiluže” 
Dorothea Dix. Susirašinė
jimas prasidėjęs, kai 1850 
metais, prezidentui Zacha
ry Taylor mirus, preziden
to vietą užėmė Filmore. 
Prezidentas buvo vedęs, bet 
jo žmona sirginejo ir kiek 
vėliau mirė. Prezidentas 
apsivedė kitą žmoną, bet 
asmeniškas susirašinėjimas 
su Miss Dix nenutrūko.

ProL Snyder sako* kad 
šių laiškų negalima laikyti, 
^meiliškais” laiškais, bet

Į KĄ GI PANAŠU?
Dienraštis “Daily World” 

kovo 19 d. v e d a m a j a m ę 
“Clear it with j. Edgar?” 
rašo:

“Visi amerikiečiai^' kūne 
vadovaujasi protu, sveiki
na sumažėjimą įtampos tarp 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos, 
įsteigiant po vieną konsu
latą kiekvienoje šalyje.

Bet mes žinome vieną 
žmogų, kuris tuo nesidžiau
gia.

Mes turime galvoje J. 
J. Edgar Hoover, FBI gal
vą. Jo pasipriešinimas prieš 
du metus buvo pamatinė 
priežastis, kodėl 1967 m. 
nebuvo įvykdyta.

Spauda plačiai kalba apie 
Nixono pareiškimą apie 
tampresnį bendradarbiavi
mą tarp Tarybų ’Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų. Da
bar Tarybų Sąjunga siūlo, 
kad būtų konsulatai atida
ryti San Francisco ir Le
ningrade.

Juk teisinga, ar ne?
Bet jeigu administracija 

lauks FBI direktoriaus už- 
gyrimo, tai mūsų užsieninė 
politika mažai teturi pro
gos pasitaisyti.

Atrodo, kad mūsų šalis 
yra vienintelė šalis pasau
lyje, kurioje policininkas— 
federalinis ar ne federali
nis — duoda • įsakymus val
džiai, kaip vesti užsienio 
reikalus.”

Apie žymųjį Lietuvos krepšininką
(Specialiai “Laisvei”) -

Miestąi irgi turi savo nu
mylėti n i u s. Kauniečių iš
rinktasis— Modestas Pau
lauskas.. . Apie jį čia žino 
viską,

Geraširdę tetulė troleibu
se man pasakojo, kad Mo
desto sūnui suėjo astuoni 
mėnesiai, kad auga jis ge
rai, tik štai vardas labai 
jau įmantrus — Nerijas... 
Naujo mikrorajono kvarta
le, kur prieš metus apsigy
veno Paulauskas su jauna 
žmona, vaikėzai pranešė, 
kad bronzos medalis, Mo
desto parsivežtas iš Meksi
kos, jau devynioliktas jo 
kolekcijoje ir kad guli jis 
po stiklu tarp pasaulio pir
menybių aukso ir miesto 
čempionato bronzos. K a u- 
niečiai žino, ką apie jų nu
mylėtinį rašo Pietų Ame
rikos spauda ir už ką jį 
retkarčiais pabardavo mie
sto laikraštis.

Dažnai net pats Paulaus
kas apie save nežino to, ką 
apie jį , žino kiti. Jis labai 
nustebo išgirdęs, kad štai 
jau kuris metas žurnalistai 
laiko Modestą Paulauską 
drąsiausiu šalies l^repšinin- 
ku. if,

— Krepšinio aikštelė — 
ne grumtynių laukas. Juk 
krepšinis — tai žaidimas...

Tai Paulausko žodžiai. 
Bet šiam žaidimui Modes
tas atiduoda visą save. Už
tat, tikriausiai, tokį didžiu
lį estetinį pasigėrėjimą tei
kia kiekvienos rugtynės,

t$>£

M. Paulauskas su sūneliu

O;

*i

kuriose jis žaidžia. ’
— Sekanti olimpiada dar 

toli, o kasdieninis darbas 
krepšinio ., aikštelėje, t i kr 
riausiai, nuobodokas?—pS 
siteirauju. — Neretai tenka 
kovoti su silpnesniais krep
šininkais. Juk tai ne itin 
įdomu...

Modestas šypsosi. Aikšte
lėje žaidėjų jis neskirsto į 
stipresnius ir silpnesnius. 
“Tenai man vienintelis au
toritetas — kamuolys”. Vie
no Paulauskas gailisi: liki
mas jį nuskriaudęs ūgiu. 
Modesto idealas — dviejų 
metrų vyras, o iki tokio 
ūgio jam trūksta šešių cen- 
timetrų.

— Tikiuosi, sūnus manę 
praaugs, — sako jis. „m

Pasiteirauju, ar norelį 
matyti sūnų krepšinio aik
štelėje.

— O, žinoma! Mes su 
Gražina labai džiaugėmės, 
gavę TSRS olimpinės rink
tinės krepšininkų linkėji
mus išauginti Nęrijį 1988 
metų olimpinėms ž a i d y- 
nėms.

Aišku, olimpinėje komaiTt 
do j e Modesto tada mes ne
bematysime.

O dabar jam dar tik 24. 
Krepšinyje tai amžius, ka
da ateina patyrimas ir tik
resnis meistriškumas. Gy
venime — tai tik pradžia. 
Kam paskirs savo brandos 
metus talentingiausias Lie
tuvos sportininkas?

Modestas susimąsto.
— Krepšinis man — kū

ryba, kova aistra. Jo, tik
riausiai, aš neatsižadėsiu 
visą gyvenimą,' nors kiti ir 
sako, kad jau laikas pagal
voti apie “rimtesnį” užsiė
mimą.

Ar ne todėl kasmet vis 
taiklesnis, vikresnis ir ko- 
vingesnis* > yra aikštelėje 
Modestas Paulauskas?

jis toks populia-

B. Bučelis '

ne todėl 
rus?

m?

*
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VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

’’Per septynis Jungtinių 
^Amerikos Valstijų miestus

LA y v ft

BĖGA LAIKAS, 
KEIČIASI PAŽIŪROS
Viešnagė Jungtinėse Ame

rikos Valstijose, tai, kad 
vietoje susipažinome su emi
gracijos būkle, nepakeitė 
mūsų nuomonės, kuri per 
pastaruosius metus susiklos
tė apie išeivijos gyvenimą, 
jos santykiii su Lietuva pro
cesus: Tik paryškino juos, 
leido iš arti ir geriau juos 
pamatyti.

Buvo aišku, kad dar prieš 
keletą metų būtume turėję 
žymiai daugiau laiko grynai 
turistiniams reikalams. Bu
vo aišku, kad kiek anksčiau 
daugelis tų tautiečių, kurie 
dabar mūsų ieškojo, vengtų 
mus susitikti, pasimatyti.

* Jei būtų laiko pavartyti 
pastarųjų metų buržuazinės 
išeivijos istoriją, pamaty
tume nuol a t i n i ų skilimų, 
konfliktų, skandalų grandi
nę. kurioje vienas po kito 
ryškėja vis nauji ir nauji 
“veiksnių” pralaimėj i m a i. 
Spartus ir akivaizdus Tary
bų Lietuvos kultūros bei 
ekonomikos augimas, smar
kiai besiplečiąs gimtojo 
krašto gyventojų ir užsie
nio lietuvių bendravimas, 
išaugęs nuoširdus tėvynės 
dėmesys doroms kultūri
nėms išeivijos pastangoms 
buvo tarytum fonas, kuria
me vystėsi įdomūs plates
nių ju Amerikos lietuvių 
sluoksnių gyvenimo proce

sai.
Palyginti neseniai JAV lan

kėsi Vilniaus universiteto 
rektorius prof. J. Kubilius. 
Užteko jam Čikagoje prie 
bendro stalo, jiems pagei
daujant, pasikalbėti su ne
dideliu būriu žinomų Ame
rikos lietuvių, ir išeiyijoje 
kilo didžiausias skandalas 
su kaltinimais, persekioji
mais, “drausmės” reikalau
jančių straipsnių virtinė
mis; užteko Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos biblio
tekos direktoriui L. Vladi- 
mirovui pakviestam ateiti į 
jaunimo organizacijos susi
rinkimą, svarsčiusį bendra
vimo su Lietuva reikalus, 
kad po to “veiksniai” išblaš
kytų eilę veikėjų, buvusių 
t^me susirinkime ir girdė
jusių svečio žodį. Arba — 
krepšininkų kelionė, sukėlu
si didžiausią pakrikimą 
“drausmintojų” eilėse. To
kių skandalų — smulkesnių 
ir stambesnių, dramatiškų 
ir juokingų—pastarųjų me
tų “vaduotojų” veiklos isto
rijoje ištisa kirbinė.

'•> Net tie JAV lietuviai, ku
riems visa tai dar prieš po
rą metų atrodė natūralu, 
dabar šito patys nebesu
pranta. Daug kas traukia 
pečiais: kaipgi galėjo, pa
vyzdžiui, atsitikti tokia “Ku
biliaus istorija.” Ne, dabar 
taip jokiu būdu negalėtų 
būti ir patys juokiasi iš 
skandalingų buvusio Lietu
vos diktatoriaus sūnaus mė
ginimų “sudrausti” emigra
cinę visuomenę. Beje, mums 
žmonės rimtai pasakojo, 
kad Julius Smetona, kaip 
psichiškai nesveikas, atsidū
ręs ligoninėje... Ne, dabar 
nebepopuliarūs mėginimai 
uždrausti lietuviams bend
rauti su žmonėmis iš Lietu
vos—per daug jau nudegė 
ęįpudėjų nagai.

Tiesa, kraštutinė spauda 
flf dabar mėgino pagąsdin
ti. “Naujienų” redakcinis 

straipsnis buvo ir šlykštus, 
ir šmeižikiškas, ir kvailas, 
bet ir jame nebuvo drįsta 
tiesiogiai užsiminti apie tu
ristinės grupės atvykimą. 
Kiti “Naujienų” kolegos 
“vadavimo” kampanijoje el
gėsi gudriau: jie nutarė, kad 
tokiu atveju iš viso nėra ko 
minėti Lietuvos žmonių ke
lionės po Jungtines Ameri
kos Valstijas. Lyg mūsų ne- 
būtii, nors tuo pat metu į 
kai kurias šias redakcijas 
buvome kviečiami, maloniai 
priimami, aprodant visas 
patalpias, supažindinant su 
darbuotojais, žmoniškai 
bendraujant.

Dar vasario 20 d. L. Joni
ko rašytame laiške praneša
ma, kad “veiksnių” spaudo
je apie j*ūsų vizitą lig šiol nė 
vienas neprisiminė nė žo
džiu.” Tik vasario’ 14 d. 
SLA organas “Tėvynė,” pa
stebėjęs mūsų viešas padė
kos telegi’amas per pažan
giai a spaudą, paskelbė ma
žučiuke žinute, kad turis
tai “nepaprastai pradžiu
ginti kelionjės isnūdžiais”!!!

“Vaduotojai” ši karta vie
šo triukšmo nekėlė, niekam 
negrasino, neorganizavo pi
ketu. Jie clėiosi neskaitė 
primityvaus “Naujienų” iš
sišokimo. Visa kita iu spau
da. kaip sakoma. įtartinai 
tvlėio. “Laisvė” ta proga 
rašė:

. .Jie savo snaudoie nė 
žodeliu nepaminėjo ruošia
mu susitikimu su svečiais iš 
gimtoio krašto: Ju radijo 
vpdėias New Yorko apy
linkėje atsisakė nriimti ap
modama pranešima anie 
svečiams ruošiama susitiki
ma. Tik pagalvokite: jie už 
ninivus garsina bet koki 
bizni, bet negarsino susiti
kimo su garbingais svečiais, 
kuriuos siūlosi “išvaduoti” 
iš Lietuvos Ir tik todėl, kad 
iip iš Lietuvos!”

Tur būt. galėčiau galvoti, 
tas “radiio vedėias” nats 
npatsisake nrogos nabend- 
vnuti on TJpfuvos žmonė
mis. “Vaduotoju” nusista- 
tvmai dabar gimdo naują 
silpnesnio, bailesnio išeivio 
inteligento bruožą dvivei
diškumą: viešumoje — vie
naip privačiai — kitaip. Tai 
natvirtino ir anksčiau mi
nėto nopto navvzdvs: kalbė
kimės. bpt. nipkam nesakyk, 
kad kalbėjomės.

Bet tu n. pat metu platus 
inteligentiios ratas įvairiau
siais būdais ieškojo kontak
tų ir, juos užmezgė su ta
rybiniais turistais. Tarp jų 
buvo ir tie. kurie nesigėdin- 
dami mus dergia išeiviškoje 
spaudoje...

Mes pamatėme, kad išei
viai labai jautriai reaguoja 
i visa, kas apie juos rašo
ma Tarybų Lietuvos spau
doje. kad jie atidžiai viską 
stebi. Ir jei kur nors mūsų 
autoriai kartais gal kai ką 
ir netiksliai apibūdina, išei
viai jau nebepamiršta, už
sigavo reikalauja teisybės. 
Visada buvau tos nuomonės, 
kad kitokių politinių įsitiki
nimu žmones reikia kriti
kuoti tiksliai, be pagražini
mų. Bet kai jam pasakai 
ir parodai pavyzdžiais, kad 
“vaduotojiška” spauda der
gia mūsų tautinės kultūros 
ugdytojus, dažnai demons
truodama beribį chamišku
mą, nepagarbą žmogui-lie- 
tuviui, tada tie jautrieji, 
neturėdami ką atsakyti,

visokiausios aplinkybės. Jis, 
jeigu ir pats kaltas, jaučia 
kažkokią skriaudą. Ir jam 
nelengva ištarti, kaip vie
nas galvojantis inteligentas 
paprašė: pasakykite, kad 
ant nieko Lietuvoje ne
pykstu ...

O kiti blaškosi, ieškodami 
kelio pas mus ir drauge 
stengdamiesi likti anoje vi
suomenėje. Reikia žinoti, 
kurie nuoširdūs ir kuriems 
tikrai nelengva, kad galė
tum juos suprasti, draugiš
kai padėti. Jie kartais išgy
vena sunkius konfliktus su 
tėvais, su artimaisiais ar 
draugais. Ir jiems teisybės 
žodis gal neturėtu būti už
gaunančiu, įžei d ž i a n č i u. 
Taip, tai labai sudėtinga, 
nes žmogiška...

Pas dažną Amerikos lie
tuvi teko matyti daug tary
biniu lietuviškų knygų. Jie 
netgi su savotišku pasidi
džiavimu parodydavo len
tynas. Jie labai nori gauti 
jų dar daugiau.

Dažnas jau nevengdavo 
būti bendrame būryje su 
tais, kurie visada buvo1 da
bartinės Lietuvos bičiuliais. 
Pasirodo, kadi pirmą kartą 

bet teks iau|"lūs'J Priėmimuose, “tilpo” 
O lai-!b’beralai ir pažangiečiai.

griebiasi “pranašumo” ar
gumento: čia, pas juos, gir
di, spaudos laisvė. Būti vie
šu šmeižiku ir dergė ju, va
dinasi, spaudos laisvė, o pa
vadinti jo tikru vardu poli
tinį priešininką-priespauda 
ir nelaisvė. Jis tada netgi 
sugeba užsigauti! Keista 
“logika.”

O juk, tur būt, tie žmo
nės, dažnai išsilavinę, apsi
skaitę, kartais širdyje pa
jusdavo savo vieną laisvę- 
bijoti. Bijoti, kad susitikai 
su tautiečiu iš Lietuvos!..

Ak, mes daug, labai daug 
kalbėjomės įvairiausiomis 
aplinkybėmis su įvariausiais 
tautiečiais. Ir šiandien iš 
tų tūkstančių sakinių dau
gelis prasmego užmarštin, o 
kai ko ir tiksliai nebeprisi
meni—kas ir kur norėjo ta
ve “remti prie sienos,” o kas 
teiravosi, klausėsi, norėjo 
sužinoti. Bet liko principai, 
esmė, anksčiau susiforma
vusių nuomonių patikrini
mai ar patikslinimai. Ir 
momentais atrodo: kaip gai
la, kad dar su tuo ar anuo 
ko nors neišsiaiškinai, svar
baus nepasakei, jog liko 
kažkas nesuprasto. Tain ir 
norėtųsi tęsti, draugiškai 
nasikalbeti,
laukti kitos progos, 
kas žmones keičia, ir gali 
daugelis neišsiaiškintu mo
mentu likti nereikalingi. 
Tad gal atsiras galimybė 
kada, rašant kuria nors 
kita tema, prisiminti. O gal 
ir laišku... Ypač su jauni
mu, kurio tarpe radau la
bai daug pažįstamų. Man 
atrodo, ir vėlei šnektelėtu
me su kai kuriais jaunais 
žmonėmis, kuriu dvasios ne
rimą, drama teko naiusti. 
kurie nuo tavo žodžiu kar
tais jautriai užsigaudavo. 
(Žinoma. ne visi ir iš jaunų
jų lietuviu trokšta suprasti 
mūsų gyvenimo būdą.)

Mūsų pokalbiai su bičiu
liais buvo; savaime aišku, 
labai nuoširdūs ir natūra
lūs. Bet ir kiti pašnekovai, 
kokiam sluoksniui bepri
klausytų ar kokių pažiūrų 
bebūtu, pasirodė - su labai 
-retomis išimtimis - korek
tiški. Ir tas bruožas kelio
nėje mums, turistams, vi
siems krito į akis. Gal daž
nas iš tų žmonių nesugeba, 
negali ar dar nenori atsiri
boti nuo “vaduotoiišku” kei
kūnų, tačiau jau načios pa
stangos būti kultūringais, 
padoriais pašnekovais, ieš
koti bendros kalbos rodo 
prastą “vaduotojų” biznį.

Išeivio1, jeigu jis nori jaus
tis lietuviu, likimas — sun
kus, kain gerai žmogus be- 
su tvarkytu savo materiali
ne būkle. Jam daro poveikį 

STEBUKLINGOS STALTIESĖS PASAKA
Pasakos daug ko, sūnau, mus pamoko, 
Atskleidžia liaudies svajas, idealą, 
Tik pasaką vieną vertint •— žinoki —

Atsargiai privalom.
Tai stebuklingos staltiesės pasaka, vaike, 
Išreiškianti norą turėti ant stalo
Valgį be vargo, paprastą, sveiką 

Ir skanų be galo.
Bet ligi šiol mums kąsnis padėtas kiekvienas — 
Uždirbtas per prakaitą, darganą žvarbią
Ir lašas vandens, tekąs tau iš sienos, — 

Pasiektas per darbą.
Drabužiai, mokyklos suolai, knygų turtai — 
Laimėta per kovą ir išmintį skvarbią;
Viskas! Viskas pasauly sukurta 

Per triūsą, per darbą!
Staltiesės pasaka taps realybe, 
Kai kiekvienas visuomiet duos, ką tik gali,
Ir patenkins kiekvieną sau reikiamybę — 

Pasieks idealą:
Džiaugsmą teikiantį darbą 
Laikys sau už garbę.

J. Šimonis

Kartais jaunieji inteligen
tai vis dar mėgindavo at
kalbinėti: ką jūs, ten su se
naisiais. Bet mes niekad ne- 
išduosime savo darbo kla
sės broliu, kovotoju dėl so
cialinės pažangos, jie sutik
davo: taip, pažangiečiai iš
saugojo patriotine meile 
gimtajam sodžiui ir kultū
rai. taip. Ir tarn ių yra mū
sų tėvu, kuriu dėka mes da
bar gražiau ir geriau gvve- 
name. tain, iie puikūs, nuo
širdus lietuviai...

Mums malonu. kad nažan- 
o-ieii tautiečiai turistais1 li
ko. labai natenkinti. Ir mes 
lipine; rlpkinou UŽ atvira, vie
ša meile mums, Tarvbu Lie
tuvos žmonėms, už nuošir
džia bičiulyste. Mes gerai 
^įpratome ju džiaugsmus 
ir sunkumus, ir kelionės me
tu pratęsta mūsų pažintis, 
be abejo, mus dar labiau su
artino.

... Rašau, o mintys, pasi
kalbėjimų nuotrupos, vis 
braunasi - atskiromis temo
mis. gundo1 tartis, aiškintis 
ir ginčytis. Juk išeivija-ne- 
šiain sau žmonių grupelė, o 
reikšminga tautos dalis, ios 
specifiškos, ypatingas liki
mas. Tačiau visko vienu 
kortu npanglėbsi. Ir nerei
kia.. Tortai boip-damas šias 
pastabas iš kelionės no Jung
tines Amerikos Valstijas, 
tikiuosi.. kad ateitis atneš 
dar daug džiaugsmo doram 
išeiviui.

Suskambėjo lietuviška 
daina Floridoje

Pirmieji LMS Festivalio 
įspūdžiai

Miami, Fla.—Sėkmingiau 
nei tikėtasi prabėgo dvi 
dienos LMS suvažiavimo ir 
Festivalio. Tai buvo tikrai 
šventiška, graži ir įspūdin
ga meno iškilmė — organi
zaciniai ir meniniai gerai 
atlikta. Festivalis paliko 
mūsų publikai neužmiršta
mus įspūdžius. Rašant šias 
eilutes dar laukiame trečios 
dienos (kovo 26) Festiva
lio užbaigos. Daug kas yra 
rašyti į spaudą iš šios me
no iškilmės įspūdžių, žavin
gų dainų, kurias atliko cho
rai, solistai, duetai ir ypa
tingo visų dalyvių masinio 
dainavimo. Tai atliks deta- 
liškiau mūsų talentingi re
porteriai, — H. Feiferienė, 
S. Zavis, A. P. Gabrėnas ir 
kiti, t

LMS Festivalio progra
moje įrašyti šūkiai: “Tegy
vuoja per ilgus metus pa
žangus lietuvių menas! Te 
skamba lietuviška liaudies 
daina!” — buvo realizuota 
ir įvykinta tikrovė. Pagrįs
tai galime pasidžiaugti, kad 
LMS suvažiavimo ir Festi
valio organizacinę ir pro
graminę estafetę mums į 
Floridą atnešė jaunesni me
nininkai. Irgi reikia paste
bėti, kad tik su maža išim- 
čia, šio LMS suvažiavimo ir 
Festivalio veiklos širdį su
darė amerikietės lietuvai
tės moteiys — kaip I. Mi- 
zarienė, M. Stensler, A. Pa
kalniškienė, V. Urbikienė, 
B.> Ramoškaitė, W. Hollis, I. 
Janulienė, E. Bogden, H. 
Bordner, V. Bekeris, A. 
Dupshas, Mae Giabrėnienė, 
A. Iešmantą, N. Ventienė, 
H. Mikitienė ir daug kitų. 
Visi talentai bus įvertinti 
spaudoje vėliau.

Gražu buvo klausyti, kaip 
tos jaunos amerikietės gra
žia lietuviška tarme suva
žiavime diskusavo lietuvių 
tautos kultūrą, meną ir 
dainavo kaip banguoja tas 
Nemunėlis ir Šešupė plau
kia, arba apie Vilniuje žy
dinčias liepas. Dėka Tary
bų Lietuvos meno ir kultū
ros darbuotojams, kurie te
legramomis sveikino LMS 
suvažiavimą, Festivalį ir 
visus lietuvius emigracijoje. 
Ši didinga LMS iškilmė ir
gi įrodė, kad ir emigraci
joje mūsų meninė veikla 
nėra nulūžusi šaka, bet da
lis Tarybų Lietuvos meno 
ir kultūros kamieno. Mes 
didžiuojamės Lietuvos me
no suklestėjimu.

Žodis kitas apie mus pa
čius. Mes dėkingi LMS de
legatams ir Festivalio1 pro
gramos talentams, kurie iš 
New Yorko, Newarko, 
Hartfordo, Wore e s t e r i o, 
Chicagos, St. Petersburgo 
suskridote į Floridą ir dai
nomis žavėjote mus Miamio 
Lietuvių Socialio Klubo sa
lėje. Floridoje ir Miamyje 
mes tokios žavingos iškil
mės dar neturėjome niekad 
pirmiau. Mes tie, kuriems 
teko veikti, kad LMS dele
gatai ir programos dalyviai 
būtų tinkamai priimti, rastų 
nakvynes ir nereikėtų ieš
koti valgyklų — dėkojame 
visiems, kurie taip nuošir
džiai talkavote. Dėkojame 
Socialiam Klubui, kuris 
šiam gražiam meno dar
bui, LMS suvažiavimui ir 
Festivaliui, leido naudoti 
savo salę nemokamai. Kilo 
ir kitos problemos. Atvyks

ta svečių. Vien iš St. Pe
tersburgo apie pusšimtis— 
pilnas busas. Kur jiems 
nakvynės? Iš viso — gal 
bus virš šimto. Džiugu žy
mėti, kad dėka Jūs visų so
cialinei nuotaikai, talkavi- 
mui — ta problema išsiri
šo be sunkumų. Rodos, kad 
visi buvo aprūpinti nakvy
nėmis.

Antra, jau šeštadienį (ko
vo 22) pribūna Dainos My
lėtojai, renkasi kiti juos 
patikti, atvyksta ir kitų 
miestų dalyviai. Salė jau 
apipilnė. O kur jie gaus 
pietus, vakarienę — valgyk
lų arti nėra. Bet Marytė 
ir Juozas Paukštaičiai, jų 
talkininkas Jonas Smalens-

Įspūdingas LMS festivalis
Ne vieną kartą nuskam

bėjo Floridos padangėje lie
tuviška daina, bet didžiau
sią įspūdį paliko LMS fes
tivalis, kuris įvyko sekma
dienį, kovo mėn. 23 dieną, 
Lietuvių Socialiniam Klube, 
Miami, Florida.

Erdvi klubo salė buvo pil
nutėlė svečių, daug matėsi 
stovinčių, nes neužteko sė
dynių. Suvažiavo pažangių
jų JAV lietuvių chorai, cho
rų grupės, solistai. Įvairaus 
mąsto menininkai subūrė 
savo talentus, kiekvienas 
skirtingiau pasirodydamas.

Nors programa buvo il
ga, bet publikai visiškai ne
nusibodo. Lietuviška daina 
glostė kiekvieno širdį...

Įdomu buvo tai, kad visų 
chorų vedėjos buvo mote
rys, jos akompanavo pianu 
ir dirigavo.

Pagerbti Miamio veiklie
ji draugai. Rengimo Komi
tetą sudarė darbštieji drau
gai: V. Bovinas, J. Kance- 
ris, J. Paukštaitis, S. Zavis, 
J.W. Thomsonas ir J. Koch.

Socialio Klubo pirm. J. 
Šukaitis pranešė, kad salė 
duodama veltui.

Koncerto tvarkos vedėja 
— I. Mizarienė.

Ilgai minėsime, niekuo
met nepamiršime šio įspū

Didelio pasisekimo susilaukė Justino Marcinkevičiaus 2-jų 
dalių drama-poema “Mindaugas”, kurią neseniai pastatė 
Lietuvos TSR Akademinio dramos teatro kolektyvas.
Nuotraukoje: Scena iš spektaklio. Mindaugas (dešinėje) 

—- aktorius R. Adomaitis, Vismantas — aktorius A. Rosenas.
K. Liubšio nuotr.
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kas, Daugirdai dirba virtu
vėje jau kelinta diena. Ka
da maistas paruoštas — vėl 
reikalinga talka svečius ap
tarnauti. Ateina sekmadie
nis, salė kupina svečių ir 
publikos — pietus išduoti 
tenka 11 vai. Antra eilė 
valgytojų 12 valandą. Tai 
darbas — keli šimtai žmo
nių pavalgydinti. O di
džiausia to darbo dalis-pla- 
navimas, gaminimas — guls 
ant Marytės Paukštaitienės 
ir Juozo pečių. Jie atliko 
tą darbą garbingai, be jo
kių priekaištų ir “rūgoji- 
mų.” Jiems talkavo daug 
moterų. Jų įvardinti netu
riu pakankamai žinių, bet 
vardu rengimo komisijos ir 
LMS Komiteto reiškiame 
širdingiausią Ačiū už taip 
gražų talkavimą.

V. Bovinas

dingo festivalio. Garbė mi- 
amiečiams už atliktą taip 
svarbų ir sunkų darbą. Gar
bė jiems už tai, kad mokė
jo gražiai kooperuoti su 
LMS centru.

Lai gyvuoja kuo ilgiausiai 
Lietuvių Socialis Klubas Mi
amyje ir valio, valio pažan
giečiams lietuviams Flori
doje.

H. F.

Smulkmena
Priemiestyje į vieną vilą 

beldžiasi elgeta ir kreipia
si į namų, šeimininkę:

— Turiu duonos. Gal gau
čiau pusryčiams rūkytos 
mėsos gabaliuką?

— Turiu tik visą kumpį, 
skirtą šventėms.

— Smulkmena. Duokit 
man jį. Skirtumą apmokė
siu. 1

Dvylikos asmenų italų 
šeima gyvena viename kam
baryje.

—Tegu viešpats iš aukš
tybių nusileidžia pas jus, 
sinjora, — sako atėjęs ku
nigas.

—Ne, ne, nereikia! — Su
šunka šeimininkė — Pas 
mus ir taip nebėra kur ap
sisukti !

i
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WORCESTER, MASS.
mi plėšikai pasiėmė kas ge-Worcester County (apskr.) 

katalikų vyskupo Flan- 
ingan vyskupijos žinioje 
randasi 353,309 parapijonai, 
bet pajamos vis mažėja. 
Vyskupas susirūpino, pasi
šaukė iš Bostono Becker 
Research Corp, ištirti šį da
lyką. Becker Research su 
1,168 tyrinėtojais apklausi
nėje parapijonus ir raporta
vo. Pasirodė, kad parapi- 
jonų dabar yra tik 318,000. 
Reiškia, sumažėjo 34,000.

Vyskupas susirūpino, kur 
34,000 “avelių” dingo.

Parapijonams buvo; stato
mi įvairūs klausimai. Pir
mas klausimas, ką jie žino 
apie Vatikano Antrąjį Kon
gresą, kuris tęsėsi ilgai Ro
moje? Atsakymas —. 43% 
pasisakė, kad apie šį kon
gresą nieko negirdėjo, ir ne
žino. Už gimimų kontrolę— 
62%, prieš 31%.

43% jaunų parapijonų 
(tarp 21 ir 30 metų amž.) 
sutinka, kad kunigams bū
tų leista vesti ir auginti šei
mas. Šie jauni žmonės mano, 
kad kunigai augindami šei
mas daugiau suprastų pa
prasto žmogaus gyvenimo 
problema. 45% (tarp 50-60 
metų amž.) pasisako už ce
libatą — draudimą kuni
gams vestis.

Worcesteryje randasi 32 
katalikų bažnyčios, 31 pro
testantų ir apie 10 sinagogų 
su keliais šimtais kunigų.

Nors šiuose maldnamiuo- 
se laikomos Sunday Schools 
pamaldos ir jaunuoliai mo
komi “10 dievo prisakymų’’: 
neužmušti, nevogti, nepa
leistuvauti, bet pasirodo, 
kad tos maldos ir mokymai 
neveikia. Vandalizmas tarp 
šio amžiaus vaikėzų kasdien 
didėja. Jie vaikšto pulkais 
ir daužo langus’ mokyklų, 
kurias lanko kasdien, ir na
mų langus. Šiomis dieno
mis vienos dirbtuvės išdau
žė 137 langus.

Worcesteryje užpuldinėji
mai įvyksta kasdien, niekur 
nesaugu — nei gatvėse, nei 
namuose; ypač moterims 
nesaugu vakarais vaikščio
ti.

Šiomis dienomis buvo už
pulti du namai — namų gy
ventojai apmušti. Viena šei
ma buvo surišta, viskas iš
versta ieškant pinigų, ku
rių rado mažai. Tai išeida-

Rochester, N. Y.
Vieša padėka

Noriu širdingiausiai padė
koti draugėms ir draugams 
už surengimą man nuosta- 

• bios gimtadienioi pares kovo 
16 d. Apie 11 vai. dieną ne
tikėtai suvažiavo į kiemą 3 
automobiliai pilni žmonių. 
L. Bekešienė ateina su puo
du, aš nežinau, kas čia da
rosi. Draugės sunešė gata- 

' vai pagamintą maistą ir 
mane pašalino iš- virtuvės.

Kaip bematant stalas bu
vo apkrautas skaniais val
giais ir gėrimais. Baigiant 
vaišintis J. Kantenienė at
nešė didelį, gražų su žva
kutėmis keiką ir visi uždai
navo man “Happy Birth
day” ir pasveikino su gim
tadienio numeriu. Tik gaila, 
kad mano vyras Petras bu
vo Floridoje, tai negalėjo 
su mumis dalyvauti.

Labai ačiū draugėms ir 
draugams už tokį malonu
mą, tokį suVprizą. Jūsų nie
kad neužmiršiu.

' Ona Malinauskienė

resmo.
Pereitų metų policijos ra

portas parodė, kad plėšikai 
ir bažnyčias aplanko. Apie 
30 bažnyčių nakties laiku 
buvo apiplėštos. Kur nera
do pinigų, tai geresnius 
daiktus išsinešė. Kitus, ku
rių negali išsinešti, sudau
žė ir pridarė daug nuosto
lių.

Nelabai seniai ir lietuvių 
Švento Kazimiero bažnyčiai 
padaryta nuostolių. Gal po 
pamaldų pora vaikėzų pa
siliko bažnyčioj ir pradėjo 
su šventaisiais ristis—jiems 
rankas ir galvas laužyti. 
Gerai, kad kunigas gal bu
vo ką užmiršęs ir sugrįžo į 
bažnyčią ir vieną tų vaikė
zų sugavo, o kitas pabėgo, 
bet sugautasis išdavė savo 
pagalbininką. Jau praėjo 
daug laiko, bet negirdėti 
apie šį įvykį. Gal tai šios 
bažnyčios parapijonų vai
kai. ..

Jaskevičius 

Montello, Mass.
Kovo 17 d. mirė Frank 

Masaitis 87 metų. Ilgai sir
go, daug kentėjo. Buiniaus- 
kienė jį prižiūrėjo, jis pas 
ją gyveno. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Palaidotas prieš 
jo norą religiniai Kalvari
jos kapinėse. Priklausė St. 
Roko Draugijai ir Liet. Pi
liečių Klubui. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Seredžiaus, Vilki
jos rajono. Paliko dukterį 
Anitą ir jos vyrą M. Wil
liams, W. Pittston, Pa., sū
nus Joseph ir Francis Ma- 
saičius, Brockton, Mass., 
brolį Bernardą Masaitį Lie
tuvoje, 12 anūkų.

Klement A. Cirbulėnas 
kasdamas sniegą mirė kovo 
15 d., 69 metų. Liko jo žmo
na Albina, dvi seserys ir 
daug giminių Monteloje. 
Palaidotas religiniai.

K. Railienė buvo jau ge
rokai pasveikusi. Pradėjo 
viena namuose vaikščioti. 
Bet kovo 18 d. ją vėl sukrė
tė. Ambulansu nuvežė į 
Goddard Memorial ligoninę, 
Stoughton, Mass. Jos vyras 
Antanas yra labai susirūpi
nęs ir duktė teikia geriau
sią pagalbą.

LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
6, 2 vai. popiet. LDS 67 kuo
pos susirinkimas įvyks sek
madienį balandžio 13 d., 2 
vai. popiet. Susirinkimai 
įvyks L. T. Namo kamba
riuose.

Prasidėjo pavasaris, bet 
sniego dar daug matosi. 
Oras jau šiltesnis. Sueikime 
į minėtus susirinkimus. Gal 
sugalvosime ką nors su
rengti?

George Shimaitis

So. Boston, Mass.
L. P. Klubas užlaiko sa

vo užeigos vietą 318 West 
Broadway, So. Bostone, kur 
mes progresyviai galime 
susirinkti. Įvyksta mūsų 
organizacijų konferencijos 
ir parengimai. Bet mūsų 
eilės retėja. Daug išsike
lia į Floridą ir jau daug 
yra mirusių klubo nariui O 
mes pasilikę. irgi jau sens
tame, tai labai sunku užlai
kyti tą mūsų įstaigą.

Tik pasidėkojant mūsų 
kelioms darbščioms mote
rims, Elzb. Fraimontienei, 
P. Žukauskienei ir K. Kaz
lauskienei, kurios kas šeš
tadienį superka dovanas

dėl “Social Party,” pagami
na užkandžius, o kartais ir 
gerai pavaišina.

Atsirado gerų draugų, 
kuriuos paprašo veikiančio
ji komisija, kad joms padė
tų surengti Ch. J. L. gim
tadienio paminėjimą. Ko
vo 22 d. įvyko toks pami
nėjimas. Drg. Ch. J. L. ap
mokėjo to parengimo visas 
išlaidas ir dar pridėjo $10 
laikraščiui “Laisvei” išlai
kyti.

Labai ačiū tau, drauge 
Charli, ir linkiu tau dar 
daug metų gyventi ir būti 
sveikam.

S. Rainard

Chester, Pa.
V. Pašalpinio klubo susi

rinkimas įvyko neskaitlin
gas, bet svarbus. Išmokė
ta Frank Bružo pomirtinė 
jo žmonai.

Mirė V. Balonis, sulaukęs 
55 metų. Liūdi žmonelė, 
trys sūnūs, brolis Stanley. 
Liūdi ir daug draugų.

Lai jie ilsisi ramiai šios 
šalies žemelėje.

Skaiytas atvirukas iš 
atostogų Floridoje;' N. Du
donis rašo: “Guliu ant šil
to smėlio, ši Idausi saulėje.” 
Iš ten pat W. Tamošiūnas 
rašo, kad vakarais pusėti
nai šalta, apie Velykas ma
no sugrįžti namo.

Skaitytas laiškas nuo 
Frank Mikalausko. Jis ato
stogauja Madride, Ispanijo
je. Mikalauskas dirba ant 
laivų ir keliauja po visą pa
saulį per daugelį metų. Sa
ko, darbas įspūdingas. Ke
liaujant skirtingose šalyse 
susipažįsti su įvairių tautų 
ir pažiūrų žmonėmis.

Madride Pranas susipa
žino su j auna, gražia, darbš
čia mergele, susidraugavo 
ir vedė — dabar jo vakaci- 
jų kelio galas pas žmonelę 
Madride.

Frank klausė, kas naujo 
pas mus, bet būtų gerai, 
kad Jūs, Frank, parašytu
mėte, kas naujo Ispanijos 
sostinėje Madride, apie visų 
žmonių gyvenimą.• • •

Nors mūsų klubas nėra 
didelis, bet narių turime 
daugelyje miestų po visą 
šalį, nes kompanijos atsiun
čia į Sun Ship and Dry
dock, Chesteryje, taisyti lai
vus. Kol laivus pataiso, 
mūsų tautiečiai susiranda 
lietuvių klubą ir įsirašo. 
Turėdama žmonių visur, 
draugija gerai gyvuoja, tik 
reikėtų daugiau lankyti su
sirinkimus, tas svarbu.

A. Lipčius

Hawthorne, N. J.
S. Bimbienė, pasiekus 70 

metų amžiaus (lig šiolaivis 
dirbo), išeina į pensiją. O 
mūsų duktė Adelia Valskie
nė turi vakacijas. Tad pa
sinaudodamos proga šiomis 
dienomis išlėkė į Floridą 
pavandravot. Linkiu po lai
mingos kelionės sugrįsti į 
namus prie kasdieninio už
siėmimo.

Kaip visur, taip ir Pater- 
sone, N. J., yra papildomos 
įvairios kriminalystės. Kiek
viena diena vietos laikraš
čiai praneša, kad yra pada
ryta į stubas bei įmones ir 
krautuves įsiveržimų ir pa
darytos vagystės, o labiau
sia ne tik nakties laiku, bet 
ir dienomis yra užpuolimai 
ir apiplėšimai.

Štai tik šiomis dienomis 
86 metų senukas P. Mali
nauskas ėjo namo atsimai
nęs senatvės pensijos čekį

LA1SV.K

Hartford, Conn.
Laisvės Choras šį sezoną 

turėjo sunkumų. Labiausia 
trūko vyriškų balsų. Vieni 
išvažiavo į Floridą praleist 
žiemą, o kitus suspaudė li
gos. F. Ramanauskas, nepa
ilstantis L. Choro daininin
kas, per daug metų nepra
leisdavo pamokų. Šiemet li
ga jam trukdo jau ilgas lai
kas. Trokštu vėl jus ma
tyti mūsų tarpe, mielas 
drauge.

Aplankius G. Silks, radau 
daug geresnėj padėtyj kaip 
buvo pirmiau. Jau išeina į 
lauką pasidairyti ir saulute 
pasigėrėti, kalba tarnauja 
gerai. Tai abu .jaučiasi 
linksmesni.

Į dainų festivalį buvo iš
važiavę net 3 iš Hartfordo. 
Tikiu, kad jie turėjo gerą 
kelionę ir laimingai bus su
grįžę. Tai W. Hollis, L. But
kevičienė ir G. Miller.

L. S. ir Dukterų Draugija 
rengia margumynų popietę 
balandžio 23 d., sekmadienį 
1 vai. popiet. Bus skalius 
pietūs ir daugiau kas nors. 
Visus prašome tą dieną pa- 
sižymėt, kad reikės eit į 157 
Hungerford Street.

L. M. Klubas rengia pie
tus su programa geg. 4 d., 
sekmadienį, 1 vai. popiet. 
Bus geri pietūs ir progra
ma. Lauksime visų atsilan
kant. Vėliau daugiau pra
nešiu apie tai.

Pradžioje balandžio mirė 
Rojus Kanopa, 72 metų, bu
vo nevedęs. Didžiumą laiko 
pragyveno Hartforde. Pri
klausė prie L. L. D. per kiek 
metų. Giminaitė išMass.rū- 
pinosi laidojimu. Vėlai pa
davė į spaudą, tai* nesuspė
jome ir paskutinį patarna
vimą suteikti. Ilsėkis ra
miai, Rojau, užbaigęs kelio
nę. V. K.

Bristol, Conn.
Kovo 7 d. po trumpos li

gos Bristolio ligoninėje mi
rė Rožė Chepukaitis, 74 me
tų amžiaus, Juozo Chepu- 
kaičio žmona. Gyveno 37 E.
New St., Forestville, Conn.

Buvo pašarvota Dunn 
Funeral Home ir palaidota 
kovo 10 d. St. Joseph ka
pinėse, Bristoly.

Nuliūdime paliko savo 
vyrą Juozą, vieną sesers 
dukterį Mrs. Van Cassidy 
ir vieną brolio sūnų Lewis 
S. Taurinskį, abudu gyvena 
Bristoly. '

Buvo gimusi ir augusi 
Lietuvoje. Atvyko į šią sa
li jauna būdama 1911 me
tais ir beveik visą laiką gy
veno šiame mieste.

Chepukaičiai prik 1 a u s o 
Lietuvių Literatūros Drau
gijai ir skaito “Laisvę” per 
daugelį metų. J. Chepukai
tis ne tik skaito “Laisvę,” 
bet vajaus laiku, jis stengė
si išrinkti “Laisvės” prenu-. 
meratas it iš kitų skaity
tojų jo apylinkėje.'

Jie abu visuomet atva
žiuodavo į mūsų parengi
mus Waterbury ir juos pa
remdavo.

Gili užuojauta jos vyrui ir 
kitiems giminėms jų liūd
noje valandoje.

IM. SvitikūrtieriČ
• r • «

ir dviejų vaikėzų- užpultas, 
sumuštas ir apiplėštas. Per 
porą metų jau trečiū kartu 
yra •] apiplėšiamas. Gaila 
žmogaus, kuris gyvena tik 
iš mizernos pensijos, taip 
nuskriaudžiamas.

■ • ,; J. Bimba

Waterbury, Conn.
Mes buvome manę turėti 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopos susirinki
mą pabaigoje kovo mėnesio, 
bet turėjome atidėti ant 
toliau todėl, kad kuopos iž
dininkas William Yokubo- 
nis yra sergantis. Jis vis 
skundėsi, kad nesijaučia 
gerai, gydėsi namuose ir 
manė, kad pasveiks. Dabar 
turėjo pasiduoti į karo ve
teranų ligoninę New Ha
ven, Conn. Jis yra pirmo-
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Motiejus Klimas, pusbrolis 
Emilija, Juozas ir Wanda Krupski

Ramsey, N. J.

Uršulės Bieliauskienės
(Richmond Hill, N. Y.) __

Jau sueina treji metai, kai kovo 26 d., 1965 
m., išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, palikdama daug 
liūdnų prisiminimų. Lai būna Tau amžina ra
mybė.

jo pasaulinio karo vetera
nas. Kaip ilgai jis ten bus, 
negalima žinoti.

Klementina Yenkeliūnie- 
nė yra kuopos finansų sek
retorė, bet jau kelios savai
tės kaip yra serganti. Ser
ga nuo to laiko, kai pulda
ma laiptais žemyn nusilau
žė šonkaulius. Gydosi na
muose, bet yra po daktaro 
priežiūra.
; Linkiu ligoniams greitai 
pasVeikti, kad1 galėtų daly
vauti kuopos veikloje.

- W. Dūda yra kuopos už
rašų Sekretorius, bet jis ir 
žmjona jau metų pradžioje 
išvažiavo į Kaliforniją ato
stogoms ir dar nesugrįžo. 
Kada sugrįš ir kur jie da
bar randasi, nežinome. Tai 
taip dalykai susidėjo ir ne
galime tūrėti kuopos susi
rinkimo. Kaip , greitai val
dyba pasveiks ir sugrįš iš 
atostogų, taip greitai su
šauksime susirinkimą.

M. Svinkūnienė

CUFTON, N. J.

LIŪDNA SUKAKTIS

Balandžio 3 d. sukanka dveji metai kai mirė mano 
mylima žmona

Ona Dennis
Ilsėkis ramiai, mieloji, Cedar Lawn kapinyne, o 

mes .su dideliu liūdesiu širdyse vis tave lankysim 
ir tavo kapelį gražiai užlaikysim.

Pijus — tavo vyras
Edvardas, sūnus 
Eleanora, marti

Craig K., Bruce E., Laura Ann.
Anūkai.

Bridgeport, Conn.
Kovo 23 d. įvyko Lietuvių 

Balsuotojų Klubo metinis 
susirinkimas, kuriame bu
vo pateiktas metinis rapor
tas iš veikimo. Perrinkta 
valdyba. Pasirodo, kad kaip 
kitur, taip ir šiame klube 
trūksta veikėjų. Seniau į 
valdybą varžydavosi, o da
bar to nebėra.

Po susirinkimo šeiminin
kės pavaišino visus. Pasi
kalbėję draugiškai išsi
skirstėme.

• • ♦

Kovo 22 d. su savo rei

Adele Kanapiene
Mirė Ft. Lauderdale, Fla.

Mes, Rochesteriečiai (NY), reiškiame širdin
giausią užuojautą jos vyrui Steponui, broliui ir 
brolienei, Petrui ir Onai Malinauskams, kurie gy
vena Fairport, N. Y. Linkime draugams Mali
nauskams ištvermingai pergyventi šią liūdesio va
landą.

Ona Bačiulienė
J. V. Rinkevičiai
A. A. Baronai
A. L. Bekešiai
F. O. Griciai
J. Severinas
N. Baltakienė
P. K, Anderson
V. Bullienė
M. Žemaitienė
V. Greibienė
A. Usevičienė
V. Poškienė

S. Gendrėnas
K. Žemaitienė
V. R. Černiauskai
O. Vilimaitienė

H. Velikienė - 
R. Barauskas 
F. Kontenas 
L. Velikis 
J. Kantenienė 
J. H. Stančikai 
J. Totorius

kalais buvome nuvykę į 
Waterbury. Užsukome ap
lankyti d. Kl. Jenkeliūnie- 
nę, kuri prieš porą mėnesių 
puldama skaudžiai susižei
dė vieną šoną. Radome stu- 
boje vaikštinėjančią, bet 
dar nepilnai sveiką.
, .Ji mus skaniai ir sočiai 
pavaišino. Už tai jai ačiū. 
Linkime greitai pasveikti.

J. Strižauskas

FT. LAUDERDALE, FLA.
MIRĖ

Adelė Malinauskaitė-Kanapienė
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Stepo

nui, broliams Petrui ir Juozui, seserims, gyvenau- 
čioms Argentinoj ir Lietuvoje, taipgi visiems gi-/k

Philadelphia, Pa.
Smagu pranešti, kad drg. 

Anna Zalneraitienė iš ligo
ninės grįžo į savo namus, 
1Q09 Jackson St. Ligoninė
je išbuvo daugiau kaip tris 
savaites. Gydėsi7 dėl galvo- 
skaudžio.. Dabar jaučiasi 
geriau, bet būna po gydy
tojo priežiūra ir turi ramiai 
užsilaikyti, kol skausmai 
prafeis.

Linkiu jai greitai ir pilnai 
pasveikti.

P. Walantiene

Maskva. Tarptautinė kon
ferencija nacių kriminalis
tų klausimu reikalauja, kad 
“nei vienas nacis karo kri
minalistas neturi pasilikti 
nenubaustas”. Dar yra apie 
50,000 nenubaustų nacių 
kriminalistų.

Bruselis. — Belgijos stu
dentai protestuoja prieš 
mokslinių tyrinėjimų nau
dojimą policijai, armijai ir 
NATO sąjungai.

mmėms.
Vigan
Charlie A. Pempė 

. J. R. Ivanausky
J. E. Novick
J. A. Birštoną!
G. S. Daniai
J. Smalenskas
P. Urbon
E. B. Alexander
J. P. Keller
S. Budravickienė
F. M. Kvietkai
M. Bružas
V. Bovinas
J. įR. Stevenson
A. M. Gabrėnai
A. S. Masonai
B. Lenko
E. Finenco
Ig. J. Urmonai
J. H. Sharkey
B. White
E. Rachis
V. Masienė
K. Daulensky
S. Zavish
M. Cvirka
P. M. Pocius
N. Benikaitis
H. Mikitas
J. S. Shukaitis
H. Žekonis

F. Mankauskas 
J. M. Paukštaitis 
Ignas Urbonas 
Adelė Budris 
A. L. Matuz 
J. M. Kancere 
S. J. Yurevich 
C. M. Friberg 
J. V. Zutra 
Ed. F. Jordan 
M. Wassel 
Anna Tomchuk j
A. M. Walley I
J. O. Šimkus 
Ch. A. Aimont 1
O. Skeberdis 
J. M. Krupp 
J. S. Thomson 
J. M. Koch
S. B. Zavis
P. Becienė
Ch. M. Tamošiūnai - 
A. Daukienė 
M. Astrauskienė
P. A. Missell | 
F. A. Rustic
R. M. Chulada 
E. Belekevičienė 
J. U. Daugirda 
E. BalaiŠis >
J. S. Sliekas M*
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Pagerbtas poetas Maironis
Kovo mėn. 21 d. Jungti- 

^Įfnių Tautų (UN) Dag Ham- 
mar sk j oldo Tarpt autinės 
Bibliotekos auditorijoje, 
New Yorke, buvo iškilmin
gai pagerbtas lietuvių poe
tas MAIRONIS — Jonas 
Maęjulis (1862-1932). Po
būvį suruošė Russian Book 
Club. Publika buvo mišri, 
keleto tautų. Ji supažindin
ta su įžymiuoju lietuvių po- 
etu-lyriku. Kalbėta anglų 
kalba.

raį meniškai. Skaityta il
goka poema “Jūratė ir Kas
tytis” (angliškas vertimas 
Prano Jakščio), “Nuo Biru
tės kalno,” “Užmigo žeme,” 
“Pavasaris,” “Vasaros nak
tys ir “Širdis ir protas.”

Šis kultūrinis vakaras 
klausytojams paliko 
įspūdį.

gilų

Rochester, N- Y

Vėliausios Žinios
Washingtonas.— Genero

las Dwight D. Eisenhower, 
buvęs JAV prezidentas, nuo 
širdies smūgioi mirė kovo 28 
d., turėdamas 78 metus am
žiaus. Į jo laidotuves atvy
ko iš daugelio šalių valdžių 
galvos arba kitos atstovy
bės. Prez. Nixonas pasakė 
atsisveikinimo kalbą. Kovo 
31 d. buvo išveštas trauki
niu į Abiline, Kansas, ir ten 
palaidotas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

ELECTRONIC ASSEMBLY

PERSONNEL

SHOULD be capable of perform
ing the following production opera
tions: Printed circuit board hand sol
dering, harnessing, cabling and final 
production wiring. Good starting sa
lary with regular increases. Excell
ent benefits. Qualified applicants 
should call Mr. Harold Walsh at 
361-5550 or apply in person between 
9:30 and 4:00 weekdays.

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

Pobūvį atidarė Rusų Kny
gos klubo vardu Vladimiras 
Sokolovas ir po trumpos 
įžanginės kalbos pristatė 
pagrindinį vakaro kalbėto
ją, Jungtinių Tautų vyriau
siąjį bibliotekininką — Leo
ną Vladimirova. Kalbėto
jas anglų kalba išsamiai nu
švietė Maironio gyvenimo 
lūžius ir posūkius, jo kūry- 

*bą ir carinės priespaudos 
lakais patirtą Lietuvos gy
venimą, kuris taip ryškiai 
ir įsimintinai atsispindėjo 
Maironio kūryboje.

Po įdomios L. Vladimiro- 
vo kalbos, parodytas filmas, 
kuris pavaizdavo keletą 

’ Lietuvos gamtos ir kultūros 
epizodų, papildytų deklama
cijomis ir mel o d i n g o m i s 
dainomis.

Pasidavė ligoninėn 
akių operacijai

Kovo 25 d. R. černaus- 
kienė, LDS 11-oje kuopoje 
išbuvusi 30 metų iždininke, 
turėjo ant kairiosios akies 
operaciją. O kai kairioji 
akis pagys, tai reikės ope
ruoti dešiniąją.

Akiai išgyti užima 3 mė
nesius, tai abi akis išsigy
dyti—6 mėnesius.

Sėkmės greitai pasveikti.

Detroitas.— Policija už
puolė juodųjų nacionalistų 
(militantų susirinkimą baž
nyčioje, rado šautuvų, 132 
areštavo. Apsišaudyme vie
nas policistas užmuštas, 
vienas sužeistas. Kiek vė
liau areštuotieji po apklau
sinėjimo paleisti, tik du su
laikyti. Policija paleido apie 
50 šūvių.

Paryžius.— JAV delega
cijos galva Lodge sako, 
kad Vietnamo taikos dery
bose numatomas progresas.

INTERTECHNIQUE

INSTRUMENT INC.

Randolph Industrial Park, Route 
Dover, N. J.

10,

An Equal Opportunity Employer
(23-25)

AUTO SERVICE ADVISOR

PARDUODU NAMĄ

Maironio poezija (tie pa
tys eilėraščiai) skaityta 
trimis kalbomis. Adolfas 
Mekas skaitė lietuviškai, 
Dėmi Jonaitienė angliškai 
(kas jos pačios išversta) ir 
Anastazija Titova (buvusi 
scenos aktorė) rusiškai. 

^Deklamacijos atliktos tik-

Parduodu namą, gerame stovyje, 
vietos dėl 5 ar 6 žmonių. Grindys iš 
medžio; pirmame aukšte maudynė, 
dušas, didelis miegkambarys, virtu
vė patogi, šaldytuvas. Vietos dėl sa- 
liono.

Yra veranda kur galima susėsti 
apie 15-20 žmonių.

Antrame aukšte galima pastatyti 
3 lovas, išvietė, vanduo šiltas ir šal
tas. Vanduo iš šulinio, galima lais
tyti žolę ir gėles. Lotas 45x125. Bušą 
galima gauti už pusės bloko. Yra ga- 
radžius. Namas ant 19-tos gatvės, 
krautuvė ant 16-tos g. Taksų mokė
jau $2 su centais. Parduosiu už 
$5,500. Dėl daugiau informacijų ra
šykite: A. J. Ruseckas, 4560—51st 
St., No., St. Petersburg, Fla.

(23-27)

New Yorko policijos ko- 
misionierius pradės naudoti 
daugiau pol i c i j o s miesto 
gatvėse tarp 6 vai. vakaro 
ir 2 vai. ryto, kuomet dau
giausia ištinka kriminalys- 
čių.

I’m looking for a man with serv
ice advisor experience to take over 
a very sensitive position in our auto 
service Dept. GM experience help
ful but not required. The qualified 
applicnat must have a neat appear
ance and a pleasant personality. For 
the qualified applicant we offer:
A GOOD SALARY & COMMISSION

HOSPITALIZATION
VACATIONS & HOLIDAYS
Mon-Fri. 9—5 at OS 2-2000 
Carl Hoff, Service Manager

LAFFERTY CHEVROLET
Warminster, Pa.

(23-29)

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
Tlic Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation7 qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case. »

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve“ will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

MEN

' To Train As

MACHINE OPERATORS
NIGHT SHIFT
Apply in Person

ANCHOR THREAD CO.
Main St.

Groveville, N. J.
(17-23)

PARTS MAN
Full time. 
Good pay. 
PO 5-4400

(18-24)

MIG WELDERS

Wanted at Once!

ARLINGTON, N. J.

Frank Shimkus
Mirė kovo 30, 1959

Šiemet sukanka dešimtis metų kai mirė mano 
mylimas vyras ir vaikų tėvas. Jis buvo laisvės ir 
pažangaus judėjimo mylėtojas.

Ilsėkis ramiai, mes niekuomet tavęs nepamir
šime.

PAID
Call
Mr.

CRANE OPERATORS, SHEAR 
OPERATORS AND HELPERS.

Good pay, Company benefits, 
overtime.

Call OR 6-4206. Mr. Goldsmith.
DEL PENN STEEL CO.
11200 Roosevelt Blvd.
Philadelphia, Pa. (21-23)

Experienced in 
the successful 
Good Starting 

fringe benefits.

Addis Ababa.— Etiopijo
je ištikęs žemės drebėjimas 
užmušė 20 žmonių, sužeidė 
100.

Saigonas. — Vietkongas 
apšaudė sostinę ir kai ku
riuos kitus miestus, bet di
delių mūšių nebuvo pereitą 
savaitę.

New Yoyko Welfare de
partamentas palaiko vieš
bučiuose 276 šeimas ir dar 
vis nesuranda joms gyven
ti namų. Tik vienai mo
tinai su 6 vaikais miestas 
išmoka į mėnesį $2,000.

WAREHOUSE MEN

Pranešimas
Montello, Miass.

Lietuvių Literatūros Dr- 
jos 6 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Bus svarbus su
sirinkimas. Girdėjau, kad 
bus viešnia Helen Tamas 
iš Ęingham, Mass. Bus įdo
mu su ja draugiškai pasi
kalbėti.

Nariai raginami dalyvauti.
Geo. Shimaitis 

(23-24)

General warehouse work. 
Good opportunity for ambitious man.

Good starting salary.
Company paid benefits.

King of Prussia area.
Call 265-6163 (21-25)

MOLD MAKER

Machinist Mechanic 
Experienced in Building 

injection mold.
Excellent starting salary. Overtime. 

Excellent working conditions. 
ACI, INC.

Old Easton Road, Doylestown, Pa. 
345-1800

WOMAN

(2127)

EDGEWATER, N. J

WORCESTER, MASS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frances Ruzgis-Rogers

KAZIMIERAS KIBIRKŠTIS

Felicija, žmona 
Edward ir Eugene, 

sūnai ir jų šeimos.

Palaikai sudeginti North Ber- 
Paliko nuliūdime sūnų Joseph,

Mirė kovo 19 d. 
gen Krematorijoje. 
marčią ir anūkę.

Gruodžio 23 d., 1966 metais mirė velionės vyras 
SYLVESTRAS RUZGIS- ROGERS. Jo palaikai 
taipgi buvo sudeginti.

Užuojauta sūnui ir jo šeimai.— Draugai.

DOMININKAS MARGIS
Mirė balandžio 5, 1967 

Gimęs Santeklių kaime, Ak
menės rajone, Viekšnių pa
rapijoje, Lietuvoje.

Mirė birželio 16, 1953 
Gimė Daržialių kaime, Va
rėnos rajone, Marcinkonių 
parapijoje, Lietuvoje.

Brangieji! širdingai liūdna nyku kuomet palikote ma
ne vieną. Į užmirštį bėga dienos, metai, o įprabėgę ding
sta. Bet jūsų palikta širdgėla mano širdyje niekada nenu
rimsta. Mirtis pakirto jūsų gyvybę, gyvenimo pusiauke- 
lyje. Niekas negali suprasti, atjausti kaip aš ilgiuosi jū
sų žodžio, malonioš šypsos, kilnios veido išraiškos. O su
grįžę pavasariai, žalumus, gėles spalvingai sugrąžinę 
mano širdgelin ilgesį tik padina. Ilsėkitės ramiai, bran
gieji, gražiuose Vilties kapuose. Aš jūs neužmiršiu iki 

►gyva būsiu, kapus gėlėmis puošiu. Būsite mario širdyje 
amžinai.

Anna Margienč-Kibirkštienė, žmona

Ignas Chulada
Mire balandžio 2, 1966

Jau treji metai kai su giliu liūdesiu minime 
jį kaip rūpestingą šeimininką, pažangios spau
dos rėmėją, darbininkiškų organizacijų veikėją 
ir pasaulinės taikos troškė ją. Visuomet jo kapą 
pagarbiai lankysime ir gėlėmis puošime.

/ Rožė, žmona
Leo, sūnus
Marijona, marti
Bruce, Philip, Janice, anūkai

MECHANIC' REPAIRMEN '
We are looking for full time men 

interested in steady employment for 
installation and repair on both new 
and used truck bodies and trailers. 
Excellent working conditions. Write 
or apply at: R. C. RIETHEIMER, 
5100 Umbria St., Phila., Pa.

Call 482-2500. (18-24)

Non-defense work, 
boiler testing. For 
applicant we offer: 
wages and incentive
Permanent day work. Apply in per
son —

REPCO PRODUCTS CORP.
State Road, Philadelphia, Pa. 

338-1110.
338-1110

Live in care for semi-invalid woman 
in wheel chair, 

light cooking, $35 a week.
E. OAK LANE

WA 4-9976

OPERATORS

7400

(19-24)

ADMINISTRATIVE MGR.
$135 SALARY PER WEEK

To those 
to advance 
Int’l Corp, 
needs 
brand 
ment.

For
between 9:30 AM and 2 PM.

437-2683 (19-25)

(22-25)

Experienced Blouses and Shirts. 
Front makers, Pocket setters, 

Sleeve setters, and cuff setters.
GOODIMADE

1010 Race St., Philadelphia, Pa.
MA 7-2993. (21-25)

BOOKKEEPER

PHOTO PRINTING AND 
FINISHING LAB

Male and female help to work in 
photo printing and finishing Lab. 
Both shifts available. Experienced 
persons preferred but will train. 
Good working conditions. Pleasant 
environment. Liberal fringe benefits. 
Apply in person or call Mrs. Hillard.

FILM CORP. OF AMERICA
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa. 

BA 5-2143 (21-23)

men over 18, who desire 
and grow with a large 

New Allentown office 
to be trained 

and
men 
identification,

in sales, 
manage -

interview call: MR. TRACY,

A/R, A/P, payroll and taxes. Man
ual system for small Mfg. Co. Tioga 
section. Good salary and working 
conditions. Call Mr. Landes.

(23-24)

CLERK-TYPIST
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Excellent opportunity for accurate 
typist in Executive offices of rapidly 
growing firm. New Quarters with 
pleasant surroundings. Good salary. 
Call'527-1234. (23-26)

GIRL FRIDAY
Good typing required. Salary com

mensurate with experience. We 
offer: Profit sharing; hospitaliza
tion ; paid holidays; excellent working 
conditions. Apply' or call: Mrs. Mc
Carty—CA 4-1900.

MOTOROLA
1601 Church Rd., Glenside, Pa. 

An Equal Opportunity Employer.
(18-24)

CLERK
LITERATURE

LATHE OPERATOR
Experienced all benefits 

Apply in person
PAUL O. ABBE INC.

Center Ave., Little Falls, N. J.
(22-28)

CARPET WEAVERS
Narrow loom and broad loom. 

Jacquard, Wilton, steady employ.
LANGHORNĖ CARPET CO.

757-5155

AUTO 
POLISHER

(22-27)

MAINTENANCE
MILL WRIGHTS 

PIPEFITTERS 
ELECTRICIANS 

MACHINISTS
BOILER OPERATORS 
be journeyman or have equalMust

experience, $3.65 per hr. plus shifts 
differential. LEE is offering steady 
employment plus excellent fringe 
benefits program including. Paid 
hospitalization with family. Paid 
Life insurance. Other benefits. Paid 
holidays (9). Accident & Sick bene
fits. Paid retirement program. In
terview conducted daily from 9:30 
AM to 2:30 PM. Saturdays by appt. 
Call or write Frank J. Lepore, LEE 
TIRE & RUBBER CO., Conshohock
en, Pa. 19428. Tel. 828-4000. An equal 
opportunity employer. (21-23)

Top pay; free uniforms. Exp. 
All Co. benefits.

A home for the right man.
PARTS DRIVER for 1969 trucks.

Must have Penna, driver’s license.
Top pay. Free uniforms.

All company benefits.
INTERBORO CHEVROLET

LU 3-1300. (22-26)

CHEF—CHINESE FOOD
Authentic Chinese food. Must be 

able to relocate. Full time job. Year 
round, no layoffs. Must be versed 
in purchasing. Salary open. Make all 
inquiries to

Mr. Rossman
KING DOUGLAS HOTEL

105 E. King St., Lancaster, Pa.
(717) 397-3551 (22-26)

Expanding 
distributor, 
experienced 
shop, paid

TRUCK MECHANIC, 
construction equipment 
Norristown area, needs 
Truck Mechanic. Union
insurance, liberal vacation program. 
Day work. Guaranteed 40 hour week. 
$3.45 per hour to start. Call Mr. 
Gricner at 825-1600 for interview.

(19-23)

Center city įtinančiai management 
company seeks an energetic clerk 
typist for its Literature Dept. Ex
cellent typing skills required. Some 
filing, good salary, excellent fringe 
benefits. Hours 9 AM to 5 PM. For 
appointment or further information 
Call KI 6:6300, 344.
An equal Opportunity Employer.

(23-25)

UNUSUAL OPPORTUNITY

For

Good

men with good mechanical 
ability to train as:

BAG MACHINE
ADJUSTERS
PRESSMEN 

starting rate, liberal bentfits.
Call or write

Mr. Paul J. Cafferty at:
PARK-WELL

PAPER PRODUCTS
Church Rd., North Wales, Pa.

1-368-2400
(21-23)

AUTO LOT PORTER
Steady work. Good starting salary.

Good benefits.
Excellent working conditions.

apply in person or Call:
C & G FORD

1100 Easton Road, Horsham, Pa.
OS 5-1700

MAINTENANCE
MECHANIC

(21-30)

General overall electrical and me
chanical experience required for non
defense metal fabrication plant. 
Permanent position. Apply;

REPCO PRODUCTS 
Corporation

DE 8-11107400 State Rd.

TRAINEES WANTED FOR

General Production Work
Need mechanically inclined indivi

dual interested in learning new pro
duction 
cations,

Call
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techniques. Sick leave, va- 
holidays, merit increases.
Mr. Kowski, OL 9-8400.
SPECIAL GLASS 
PRODUCTS, INC.

Terwood Rd., Willow Grove, Pa.
(23-29)

GENERAL FACTORY HELP 
WANTED.

Steady work, day shift. Good hours 
and fringe benefits. Apply:

MAJESTIC INDUSTRIES
10th & Allegheny Ave., Phila-, Pa.

(19-23)

EXPERIENCED

SURVEYORS
PARTY CHIEF
TRANSIT MAN

ROD MAN

WEAVERS (Axminister).
Experienced, paid Blue Cross and 
Blue Shield. Excellent fringe benefits. 

Apply Hugh Nelson.
COLUMBIA CARPET CO.

2501 No. 3rd St.
Phone: 739-3517 (21-27)

Permanent positions. Complete be
nefits. Call EL 6-6312

HOWARD W. DORAN, INC.
(23-24)

MEN
To work in growing electronics firm 

Polishing experience helpful. 
Opportunity for. advancement.

Will train good workers. 
Call 326-7280

(2-27)

SALES MANAGER-FREIGHT
Class “A” Eastern-Western Gene

ral Carrier. Mature, aggressive, 
knowledgeable in modem sophistica
ted techniques and leadership with 
background in motor freight in the 
phlld-N. J. and Wilmington areas. 
Salary commensurate with ability.

Send resume and salary require
ments to Box S-7, Jefferson Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19107.

(23-29)



$U

Y

*

6 pusi.

^Laisvės” Bendrovės suvažiavimui sveikinimai
(Tąsa)

New Haven, Gonn.
Tarptautinis Moterų Klubas sveikina “Laisvės” 

važiavimą su $5. Atsiprašome, susirinkimas buvo 
kyta vėlai. Margaret Valinchus.

su-
lai-

So. Boston, Mass.
Kovo 8 d. būrelis draugų ir draugių susirinko į 

salę pasilinksminti ir viena draugė įnešė, kad būtų gerai 
pasveikinti “Laisvės” suvažiavimą. Sekanti sveikina su
važiavimą ir trokšta, kad “Laisvė” ilgai gyvuotų ir eitų 
tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo iki šiol. Viso randate $110. 
Draugiškai E. Repšienė. Aukojo:

Po $10: ALDLD 2 kp., K. Kazlauskienė, E. Repšie
nė, P. Žukauskienė.

B. J. Židelis, $6.
Po $5: J. Beleckas, W. Baltušis, B. Čiuberkienė, A. 

Kandraška, N. Ruanis-Gardner, S. J. Rainard, O. J. Gra
ham, S. Šukienė, G. V. Kvetkas, A. K. Barčiai.

Do $4: Ch. Lake ir E. Fremontienė.
Po $2: L. Plutienė, N. Grigaliūnienė.
Po $1: J. Straus, J. Overkai.
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Brockton, Mass.
Sveikiname “Laisvės” B-vės suvažiavimą, linkėdami 

geros sėkmės apsvarstyti visus “Laisvės” reikalus. Čia 
randate $52. Su pagarba, Gco. Shimaitis. Aukojo:

Po $10: Kostancija Kalvelienė, George Shimaitis.
Po $5: LLD 6 kp., F. K. Čereškienė, M. Gutauskie- 

nė, Frank Kaulakis, A. J. Skirmontai.
John Vaitekūnas, $3.
Po $2: Anna Chestnut, John Grigas, A. Kukaitienė, 

F. Markevičius.

Bridgeport, Conn.
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą ir linkime pada

ryti naudingų liaudies švietimui nutarimų. Negalėdami 
dalyvauti kartu su jumis, prisidedame su “skatikais.” Čia 
randate $47. Draugiškai, J. J. Mockaitis. Aukojo:

A. A. Mureikai, $25.
J. M. Strižauskai, $10.
Po $5: A. Švėgžda, J. J. Mockaitis.
Po $1: A. Klimas ir J. Skirka.

Bayonne, N. J.
Gerbiamieji: Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą su 

$10. Linkime viso gero ir gerų nutarimų dėl “Laisvės” 
reikalų. Draugiškai, S. K. Radusiai.

Hartford, Conn.
Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą ir delegatus, 

linkėdami sėkmės jūsų tarimuose ir darbavime. Čia ran
date $21. Viso labo. Veronika Kazlau. Aukojo:

. Po $5; Hartfordo svečias,. L. Butkevičienė, J. L. Že
maičiai.

J. V. Kazlau, $4.
G. O. Šilkai,$2.

Iš klubiečių
Kovo 19 d. New Yorko 

pažangios lietuvės moterys 
laikė Klubo mėnesinį susi
rinkimą. Susirinkimo ved- 
ja išrinkta N. Buknienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Klubo1 Ipirmininkė 
Mizarienė pakalbėjo apie 
Klubo reikalus. Dėkojo l£lu- 
bietėms už gražų koopėra- 
vimą Moters dienos pami
nėjime. Taipgi priminė, kad 
dalyvavimas viešnios iš Ta
rybų Lietuvos daktarės L. 
Pocienės mūsų parengimą 
oaivairino.

Fin. sekretorė V. Nevins 
pranešė, kad kovo 8-tosio.s 
parengimas gerai pavvko. 
Apmokėtos išlaidos i'r Klu
bui dar liko pelno.

H. Feiferienė pakalbėjo iš 
“Laisvės” Bendrovės suva
žiavimo. Suvažiavimas bu
vo geras, buvo plačiai andis- 
kusuotas laikraščio turinys, 
finansinė bei technikinė pa
dėtis. Suvažiavimas nutarė, 
kad “Laisvė” eitu kaip ligi 
šiol ir buvo sukelta laik
raščiui gražios paramos.

1968 metų Klubo finansi- 
■res knygas patikrino H. 
! Feiferienė ir A. Rainienė. 
Pranešė, kad knygos rastos 
geroje tvarkoje.

Nastė Buknienė paskaitė 
K. Žakevičienės “Iš praei
ties prisiminimu.” Žakevi
čienė gyvena Lietuvoje. Bu
vo mokvtoia. dabar pensi
ninkė. Ji rašo anie savo 
vaikystės dienas buržuazi
niais laikais ir sunku kelia 
i mokslą. Sako, socialisti- 
nėip santvarkoje vaikučiai 
loimina-i. Jiems n e r e i k i a 
tnrčin bandas ganvti. Ta- 
rvbinėip santvarkoje mažų
jų piemenėliu nėra. Žiema 
Jie mokosi, o vasara poil-

Seattle, Wash.
Sveikiname “Laisvės” B-vės suvažiavimą. Linkime, 

kad nutartumėt gerų dalykų dėl laikraščio “Laisvės” ge
rovės. Šiame laiške rasite $10. Draugiškai, Karolis ir 
Elzbieta Žukauskai.

Albertson, N. Y.
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą su $10. 

me visiems geros sveikatos ir ilgo gyvenimo, 
garba, Alex ir Domicėlė Veličkai.

Linki-
Su pa-
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susirinkimo
siauja. Už tat užauga gra
žūs ir sveiki.

Palinkėjome grupei klubie
čių, vykstančių j LMS su
važiavimą ir festivalį kovo 
22 d. Miamyje, laimingos 
kelionės, ir lauksime jų 
pranešimo. 5

Klubo pirmininkė I. Mize
rienė ketino po Miamio fes
tivalio vykti į Kaliforniją 
aplankyti savo sesutę ir ten 
paviešėti kiek ilgiau. Ta 
proga Klubas s u r u o š ė 
vaišes. Stalus su užkan
džiais paruošė Lilija Kava
liauskaitė ir Helena Siau- 
rienė. Lilija ne tik pagelbė
jo ruošoje, bet dar ir pado
vanojo du 
Taipgi O.
Jakštienė 
telį vyno.

I Klubą Įsirašė sekamos 
moterys: Per R. Feiferį — 
Marija Auštrienė iš Buenos 
Aires (Argentina) ir pasi- 
mokėio $2: per I. Levanie- 
ne—M. Riskevičienė — $5; 
nėr L. Kavaliauskaitę — 
Natalie Petrikienė—$1.

Aukos Klubui: Dobilienė 
$5: klubietė Brusokienė vėl 
prisiuntė dovanėlę. Ačiū 
joms.

O. Kai vai tie nė dėkojo 
Klubui už užuojautos atvi
rutę, jai sergant.

bu te liūs gėrimo. 
Zeidatienė ir M. 
padovanojo bu-

Jungtinėse Tautose tar
tasi dėl beturiu didžiųjų 
valstybių nasitarimų Izrae
lio ir arabų taikos reika
lu, bet kol kas dar nieko 
konkretaus nenutarta.

Aidiečiams

Benld, Ill.
Sveikiname “Laisvės” B-vės suvažiavimą, linkime 

geriausios sėkmės. Suprasdami, kad “Laisvė” turi vesti 
kovą su Lietuvos priešais, kurie Lietuvą nori išvaduoti 
iš Lietuvos, tad prisidedame prie “Laisvės” paramos su 
$17. Lai ji ilgai duoda mums teisingas žinias iš Lietu
vos ir viso pasaulio. Draugiškai, J. J. Daujotas.
ko jo:

J. J. ir M. Daujotai, $11.
N. M. Bartkai, $4.
Po $1: M. Macelienė, Stelė Katauskienė.

Au-

’ W. Suffield, Conn.
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą, linkiu, kad 

vestų gerų nutarimų kaip laikraštį “Laisvę” palaikyti 
ant toliau. Čia rasite $10. Su gerais linkėjimais, V. 
Staugaitis.

pra-

Chicago, Ill.
Gerbiami draugai! LDS 127 kp. sveikina laisviečių 

suvažiavimą su $10. Linkime Jums daug sėkmės. Drau
giškai, J. K. Stalioraitis, sekr.

Philadelphia, Pa.
Sveikiname “Laisvės”' suvažiavimą su $5. Linkime 

“Laisvei” gyvuoti ilgus metus ir lankyti mus visus, my
linčius skaityti pasaulines žinias ir vietinį veikmą. P. 
ir F. Walantai.

■/U. į'i

Woodhaven, N. Y.
Ilgiausių metų “Laisvei”! Sveikiname visus dalyvius.

Čia randate $5. Su pagarba, Elena ir Petras Siauriai.

(Bus daugiau)

Tai bent festivalis
i Lincoln Center organiza
cija suruošė New Yorke 
antra ii universitetų chorų 
tarntantini dainos festiva
li Philharmoniios auditori- 
ioie. Festivalis tęsėsi visa 
savaite; dainuota kasdien. 
Dalvvavo 16 choru, anie 600 
dainininku. Choru buvo iš 
viso pasaulin: trv$ iš Jung
tinių Amerikai ''^’alstiiu, po 
vieną atsiuntė Bratislavos 
universitetas. Čekoslovaki
jos. Vagnerio vyrų choras 
iš Tokio, Japonijos. Techni-1 
kns universiteto choras iš 
Čilės (Pietų Amerikos), 
Ahorai iš Pietinės Korėios, 
Šveicarijos, Suomijos (Fin- 
landijos). Austrijos. Bra- 
ziliios, Ganos (Afrikos), 
Filipinų, Vakarų Vokieti
jos.

Kai festivalį atidarant vi
si chorai bendrai užtraukė 
lotyniškai jaunimo giesmę, 
“Gaudeamus Igitur, juve- 
nes dum sumus” (“Taigi 
džiaukimės, kol jauni esa
me”). Philharmonijos au
ditorijos visi akustiko įren
gimai buvo išvesti iš rikiuo
tės. Girdėjosi ,tik galingas, 
vientisas melodijos gaus
mas...

Chorai dainavo po vieną 
ir grupėmis. Jie įterpė ir 
savo tautinių melodijų; tai 
paįvairino visą repertua
rą. Paskutinę festivalio 

; dieną giedojo visi chorai 
- kartu Programoje buvo 
. tokie ilgi ir sunkiai išpildo
mi bažnytinės muzikos kū
riniai, kaip Haydeno “Lor
do Nelsono” mišios, Ver- 

, džio (Verdi) “Te Deum,” ir 
Stravinskio “Psalmių sim
fonija.” Atlikti puikiai!

Po sėkmingo festivalio 
Miamvie, visi aidiečiai-tės 
susirinkime šį penktadienį, 
balandžio 4 d., “Laisvės” sa
lėje 7:30 vakare. Bus dai
nų pamokos ir keletas svar
bių pranešimų. Būkite vi
si ir visos.

Aido pirmininkas

de-

i

Parengimų Kalendoriuj.
Balandžio 13 d.

LLD 185 kuoops prelekM 
cija-diskusijos ir filmų ro
dymas su vaišėmis “Lais
vės” salėje. Pradžia 2 vai.

Taikos demonstracija 
balandžio 5 dieną

NeW Yorko taikos organizacijos ruošia taikos 
monstraciją šeštadienį prieš Velykas, balandžio 5.

Demonstaracija-eisena prasidės 1:30 vai. popiet, ant 
37 gatvės ir 6 Avė., prie Bryant Parko. Tuomet visi mar
šuos į Central Park Bandshell, kur kaip 4 vai. įvyks ma
sinis susirinkimas.

Demonstrantai reikalaus prez. Nixona baigti karą 
Vietname. Nuo taikos derybų pradžios per 10 mėnesių 
jau daugiau kaip 10,000 amerikiečių užmušta Vietname 
ir skerdynėms nesimato galo. Kaip tik priešingai. Ka
ras dabar Pietų Vietname pasmarkintas.

Tuo pačiu metu prez. Nixonas nusprendė įvesti anti- 
balistinę sistemą prieš raketas. Toji sistema piliečiams 
kainos daugiau kaip 6 bilijonus dolerių. Ji prisidės prie 
didesnio apsiginklavimo.

Vidurio! Rytuose taipgi gresia karo pavojus. Izraelis 
ginkluojasi net atominiais ginklais.

Todėl svarbu demonstracijoje dalyvauti ir prisidėti 
prie kovotojų už taika. Tikimės, kad nemažai lietuvių 
demonstracijoje dalyvauti.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa-

Gegužės 4 d.
Aido Choro koncertas ir 

“Šurum-burum” “Laisvės”

Tarp lietuvių
Sužinojau, kad ilgametis 

N. Y. Aido Choro narys, ir 
visuomenėj žinomas meni
ninkas Aleksandras Velička 
nesveikuoja. Jis rašo, kad į 
kairiąja akį įsivystė Glou- 
koma. Už tai negali vairuot 
mašinos ir šiaip niekur so
cialiai viešėtis. Gydytojas 
užtikrina, kad ims apie du 
mėnesius laiko iki akis pa
sveiks. :

Gaila, kad taiip ivyko. Lin
kiu Alekui pasveikti, ir kad 
vėl galėtų su savo malonia 
žmonele dalyvauti mūsų

SVEIKINA,. Labas, Lil
lian ir kiti “Laisvės” pašto- 
gėJe dirbantieji1 mūsų drau
gai lai svirčiai.. Festivalis 
mūsų—Meno Sąjungos pui
kiai n^vvkn Iki... Lazaus
kai ir ko: Ventai, Nevinskai 
ir kiti.

Gerai, kad pavyko Liet. 
Meno Sąjungos suvažiavi
mas ir koncertas. Dabar 
mielai laukiame sugrįžtant 
į mūsų pastoge, Nelę Ven-

Uršule Bieliauskiene
Mirė Kovo 29, 1965

Jaj ketvirti metai kai paliko mus mūsų 
mylima žmona ir motina. Mes ją prisimename 
kasdien. Jos palaikai ilsisi Cypress Hills krema- 
to rijoje.

Richmond Hill, N. Y.
Petras, vyras
Albina, duktė

BROOKLYN, N. Y.
Penkiolikametinė’ sukaktis, kai mirė

Jonas Puodžiūnas
Kovd dvidešiftit devintoji man 

liūdno prisiminimo diena.

Jonas Puodžiūnas mi
rė, bet jo šiltas artimu
mas gyvena ir šiandien. 
Mirtis užgesė jo gyvy
bę, o ne atmintį tų, ku
rie pasilieka vykdyti jo 
norus.

Tauri jo širdis lai būna mums akstintoja 
dirbti—vykdyti jo idealą.

Brolis

tienę ir Joną Lazauską, o 
kiti laimingai į namus.

Sveika! LMS suvažiavi
mas ir koncertas puikiai pa
vyko. Aidiečiai viešisi vie
ni pas gimines, kiti pas 
draugus. Turėjome pikniką 
prie jūros. Vanduo šiltas- 
malonus. Apylinkė, kur gy
vena mano teta A. Paukš
tienė, primena man Argen
tiną. ... linkėjimai visiems. 
Elena Feiferienė.

Brangi Lillian! Su dideliu 
garsu nuskambėjo Floridos 
padangėj lietuviška daina. 
Festivalis praėjo įspūdin
gai. Jau teko ir pasimau
dyti. Viskas puiku. Tau ir 
visiems “Laisvės” pastogėje 
siunčiu linkėjimus. N. Buk- 
nienė.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, ba
landžio 2, “Laisvės” salėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašomi visi nariai daly
vauti. Valdyba

Mirė maspethietis 
Juozas Rojalis

(Telefonu pranešė jo žmo
na Antanina).

Po ilgos ir sunkios ligos, 
savo namuose mirė Juozas*

Sirgo jau nuo seniai, ligo
ninėje išbuvo 7 savaites ir 
grižęs iš ligoninės buvo pri- 
žiūrimas-slaugomas jo mie
los žmonos Antaninos per 
8 mėnesius. Mirė kovo 25,’ 
pašarvotas buvo A. Rodžio 
šermeninėje Maspethe, L. I. 
Laidojamas buvo šešt. kovo 
29 d. šv. Jono kapinėse.

Liūdintieji liko. Žmona 
Antanina, posūnis Juozas 
Kisiūnas su žmona ir 3-is 
sūnumis. Taipgi jo sūnus, 
Jonas Bajalis, dukra Julia 
ir anūkas.

Lietuvoje, Vilniuje, gyve
nanti Antaninos sesutė On^ 
Užkurėlienė, kuri prieš apie 
porą metų Amerikoje bent 
kelių mėnesių viešnagę pra
leido pas Juozą ir sesutę 
dar sužinojus apie mielojo 
švogerio Juozo mirtį žino
ma, liūdės.

- Velionis J. Bajalis kilimo 
Lietuvoje, Žemaitijos, Ski- 
relių kaimo, Linkuvos pa
rapijos.

Užuojauta Antaninai Ba- 
jalienei nuo Jono ir Julės 
Lazauskų.

1968 metų balandžio 1 dieną sukanka 
aštuoneri metai kai rnifė

Izabele Sutkiene

Nors jau suėjo aštuoneri metai nuo jos mirties, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl jos 
mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o mes tavęs niekad neužmiršime.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

&




