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KRISLAI
Karo krankliams nepavyko 
Žeriasi didžiausius pelnus 
200 bilijonų karui 
Išeivių spauda merdėja 
Dainininkas Eddie Fisher

J. Gasiūnas
Gegužės 7 d. Nixon o karo 

programos rėmėjai sušaukė 
naci.jn a 1 i n ę demonstraciją. 
Vyko karo šalininkai iš visų 
valstijų. Tikėjosi jie turėti 
daugiau demonstrantų už an- 
t i karinę d e m o n st raciją.

Atėjo demonstracijos laikas, 
bet demonstrantų dar vis ma
žai. Pavėluotai turėjo pradėti 
demonstruoti. Policijos ap
skaičiavimu joje dalyvavo ne 
daugiau kaip 15,000. Tai bu
vo didžiausias karo krank
liams nusivylimas ir smūgis.

Atsimename balandžio 24 d. 
Washingtone antikarinėje de
monstracijoje dalyvavo apie 
400,000, San Franciske—200,- 
000. Kitų kai kurių miestų 
taikos kovotojai taipgi įsijun
gė į prieškarinę veiklą. De
monstracijose, bendrai imant, 
dalyvavo apie milijoną žmo
nių. Argi galima palyginti su 
15,000 karo krankliu demon- 
stracija.

General Motors korporacija 
pirmame šių metų ketvirtyje 1 
turėjo pajamų arti 8 bilijonus 
dolerių. Pelnas pakilo 75 pro
centais. Kitos didžiosios kor
poracijos taipgi žeria di
džiausius pelnus.

A Kad geriau padėti didžia
jam bizniui, prez. Nixonas 
siūlo 3 bilijonų dolerių subsi
dijas ir taksų mažinimą. Tuo 
pačiu metu Nixonas daugiau
sia kaltina organizuotus darbi
ninkus, iškovojusius aukštes
nes algas, už infliacijos didi
nimą.

Niekas kitas tiek daug in
fliacijos nedidina, kaip didy
sis biznis ir karas. Infliacija 
galima sulaikyti tik pąžabo- 
jant didįjį biznį ir baigiant 
karą Indokinijoje.

/ Amalgameitų Siuvėjų unijos 
organas “Advance” rašo, kad 
Vietnamo karas amerikie
čiams jau kainavo 200 bilijo
nų dolerių arba po $2,800,- 
000 į valandą. Daugiau kaip 
50,000 amerikiečių žuvo, arti 
300,000 sužeistų.

Tuo pačiu metu nukentėjo 
žmonių sveikatos priežiūra, 
mokyklos, namų statyba ir 
abelnas darbo žmonių gyveni
mas, skurdąs padidėjo.

Štai ką mums karas sutei
kia. Gano jo. Laikas jį baig
ti. To nori didžiulė ameri
kiečių dauguma. To -nori Indo- 
kinijos liaudis ir pasaulio 
žmonija.

JAV generalinis prokuroras 
Mitchell is pataria suimti 
antikarinius demonstrantus

Vilniuje Gegužės Pirmosios 
demonstracija

Washingtonas. — Genera
linis prokuroras Mitchell su
sižavėjo masiniais areštais 
sostinėje. Jis į padanges ke
lia, tiesiog dievina policijos 
viršininką Wilsoną, kurio 
įsakymu buvo areštuota 
daugiau kaip 13,000 antika
rinių kovotojų.

Kad lengviau susidoroti 
su kovotojais prieš karą, 
Mitchell pataria ir kituose 
miestuose, kur tik įvyksta 
antikarinės demonstracijos,

panašiai padaryti, kaip bu
vo padaryta sostinėje anti
karinių demonstracijų metu. 
Jis net įsako visur masiniai 
areštuoti demonstrantus.

Amerikinė Civiliniu Lais
vių Sąjunga planuoja pa
traukti teisman prokurorą 
Mitchellį ir kitus Nixono 
administracijos narius. Są
junga kaltina juos peržen
gimu demonstrantų konsti
tucinių teisių, taipgi panei
gimu šalies konstitucijos.

Motinos Diena—kovos diena
prieš karą Indokinijoje

Washingtonas. —Kongres- 
manės Bella Abzug, Shirley 
Chisholm, Ella T. Grasso ir 
Patsy Mink Motinos Dieną 
gegužės 9 pasiuntė laišką 
prez. Nixonui, reikalaujant 
baigti karą Indokinijoje. 
Taipgi jos paskelbė tą laiš
ką spaudoje. Kartu kvietė 
tą dieną panaudoti kovai i 
prieš karą.

Savo laiške jos sako, kad 
Amerikos moterys sudaro

daugumą gyventojų, bet 
Kongrese ir kitose valdiško
se įstaigose jų visai mažai. 
Moterys daugiausia nuken
čia nuo karo, kai jų sūnus 
ar vyrus išveža į karo fron
tą ir daugelis ten žūsta ar
ba sužaloti grįžta. Todėl 
Motinos Diena privalo būti! 
kartu ir kovos diena prieš 
karą Indokinijoje. Tą dieną 
buvo suruošta nemaža anti
karinių išstojimų.

“Argentiinos Lietuvių Balse” 
P. Barauskas teisingai paste
bi:

"Jau visiems yra žinoma, 
kad mūsų spauda yra vyriau
sias lietuvybės gaivinimo lai
das. Išeivijos istorijoje gar
bingą vietą užima tautiečiai, 
kurių pavardės puošia mūsų 
spaudos skiltis: bendradarbia
vimu, prenumeratų apsimokė
jimu, aukomis”.

Nusiskundžia jis dėl finan
sinių spaudai sunkumų ir 
skaitytojų mažėjimu. Išeivijo
je mirtingumas baisiai didėja, 
o naujų jėgų kaip ir nėra. Be 
to, “vaduotojų” spaudos to
nas prieš Tarybų Lietuvą pa
deda spaudai merdėti.

Katalikų bažnyčios 
delegacija Italijoje

VILNIUS.—Gegužės pra- 
džioję į Vatikaną aplankyti 
“Apaštalų kapų” (“Ad limi- 
na Apostolorum”) išvyko 
Lietuvos TSR Katalikų 
Bažnyčios delegacija, kurią 
sudaro: Kauno Arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vysku
pijos Apaštališkasis Admi
nistratorius Vysk. Dr. J. 
Matulaitis - Labukas, Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos pre
latu ros Apaštališkojo Ad
ministratoriaus Pagalbinin
kas Vysk. L. Povilonis ir 
Kauno Arkivysk u p i j o s ir 
Vilkaviškio vyskupi j o s 
Administratoriaus Pagalbi
ninkas Vysk. Dr. R. Krikš
čiūnas.

Delegaciją lydi kunigų se
minarijos profesorius kun. 
J. Žemaitis ir Akmenės kle
bonas kun. A. Vaičius.

Didysis biznis nori 
daugiau bedarbių

Washingtonas. — Didžio
jo biznio atstovai pareiškė 
Nixono administracijai, kad 
jie nori daugiau bedarbių, 
tuomet bus galima gauti pi
gesnės darbo jėgos.

Didelis bedarbiu skaičius 
esąs naudingas visokiam 
bizniui. Tai gali stabilizuo
ti pramoninę gamybą ir fi
nansus.

Saulėtam rytui išaušus, Į 
po raudonų vėliavų skraiste, 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
pasipylė gatvėse tūkstanti
niais būriais kolonos įmo
nių žmonių' Šu raudonais V c- ’ . #
kaspinais atlapuose, sporti
ninkų kolonos, tūli atlikda
mi gimnastikas, pučiamųjų 
orkestras, studentai, mokyk
lų vaikučiai, :tuli jų iškelti 
ant pečių savjo tėvų. Visi 
jų maršavo mojuojant rau
donus kaspinus, skaisčias 
popierines gėles. Dar kiti 
nešini pavasarinių sužalia
vusių medelių šakeles.

Tikrai šventiška taikos ir 
draugystės nuotaika. Dide
lės raudonos ir kitų spalvų 
vėliavos ir plakatai lietuvių 
ir rusų kalbomis su šūkiais 
—Taika, Lai gyvuoja 1-ma 
Gegužės, Šalin Amerikoniš
kas Imperializmas Prieš 
Vietnamą, Vykdysime K. P. 
24 Suvažiavimo tarimus, 
Vilniui Lenino Ordinas ir 
t. t.

Išgirdome Leonido Brež
nevo kalbą. Jis nuoširdžiai 
sveikino dalyvius su tarp
tautine darbo žmonių soli
darumo' diena,-■ pavasario 
darbo ir taikos švente. Par
tijos ir visos Tarybų Sąjun
gos liaudies vardu sveikino 
visų šalių darbo žmones.

Jo kalbos vyriausia tema, 
kad viskas, ką "žmonija pa
siekė, tai' darbu tų, k&s ly
do metalą ir sėja duoną, 
kas stato mašinas, meno kū
rinius, kas auklėja augan
čią kartą.

Po drg. Brežnevo kalbos, 
kalba drg. P. Griškevičius, 
Vilniaus miesto komiteto

pirmasis sekretorius.
“Partijos siekiai ir pla

nai, įkūnyti TSKP XXIV 
suvažiavimo dokumentuose, 
tai mūsų siekiai ir planai”. 
Šiuos žodžius šiandien ta
ria kiekvienas darbo žmo
gus. Įmonėse ir statybose, 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose plečiasi visaliaudi
nis socialistinis lenktyniavi
mas, sparčiai vyksta pavasa
rio sėjos darbai. Darbinin
kai, kolūkiečiai, visi darbo 
žmonės kupini ryžto pir
muosius naujojo penkmečio 
metus pažymėti spartuoliŠ- 
ku darbu.

Jie po tuo ėjo kolumna po 
kolumnos, vyrai, moterys, 
vaikai, nors oras šaltas šios 
šiaurės šalies pavasario.

Mes stovime platformoj 
šalę tribūnos Lenino aikštė
je. Jaučiamės laimingi nes 
galima gerai matyti visą de
monstraciją. Salomėja Nar- 
keliūnaitė traukia filmus. 
Čia žmonių žydrios akys— 
gyvas momentas, gyvenimo 
smagumas. Taip čia masės 
žygiuoja laimingos darbi
ninkų šalies. Pirmyn, koja 
kojon jauni, pražylę, suau
gę ir vaikai... šventišku
mas jų kraujuje.

Lenino statula rodos 
džiaugiasi šia praeinančia 
minia. Iš garsiakalbio bal
sas sveikina kolomnas, pri
siartinančias prie aikštės. 
Minia atsiliepia—valio!

Toji visa scena, rodos, 
kad sako: “Laiminga darbi
ninkų klasė čionai valdo! 
Tai jų šventė! Garbė jiems!

Ksavera

Venezuelos prezidentas
Caldera smerkia Amerikos

L

melagingą propagandą
Caracas. — Venezuelos! 

prezidentas Caldera pas-j 
merkė amerikinės spaudos 
melagingus kaltinimus Ve
nezuelos valdžiai. • Kaip tik 
Venezuelos valdžia nuspren
dė pakelti aliejaus kainas 
ir taksus užsienio kompa
nijoms, kurios daro didelius 
pelnus, Jungtinių Valstijų 
komercinė spauda pasiutu
siai pradėjo šaukti, kam “api
plėšia” amerikos kompani
jas.

Jungtinių Valstijų val

džia ir privatinio kapitalo 
rateliai, sako prez. Caldera, 
pranašauja prastą ir sunkią 
ateitį Lotynų Amerikos, 
Azijos ir Afrikos žmonėms, 
kurie nenusilenkia Ameri
kos kapitalui. Suradusios 
aliejit Alaskoje, dabar ame
rikinės alejaus kompanijos 
bando grasinti Venezuela! 
dėl padidinimo aliejaus kai
nų ir taksų, bet jų propa
ganda nieko nenugązdins, 
sako prez. Caldera.

Penktas teisėjas pasitraukė 
iš Angela Davis tardymo

San Rafael, Calif. — Tei
sėjas Lindsay buvo penktas 
teisėjas pasitraukęs iš An
gela Davis ir Ruchell Ma
gee tardymo. Lindsay buvo 
kaltintas rasizmu.

Kada kaltinamųjų tardy
mas prasidės, sunku pasa
kyti, nes tardymas be tei

sėjo negalimas, o surasti ki
tą teisėją kaltinamuosius 
tardyti ne taip jau lengva.

Angela Davis kaltinama 
už nupirkimą ginklų, o R. 
Magee — už tų ginklų pri- 
davima kaliniams, kurie C- 7

bandė išsilaisvinti iš teismo. 
Persišaudyme užmuštas tei
lsėjas Haley ir trys kaliniai.

New Yorkas. — Preziden-
tas Nixonas helikopteriu 
apžvalgė Jamaica Bay ir vi
są žemės plotą, kuriame 
bus steigiamas nacionalinis 
parkas. Tai 23,000 akrų plo
tas, kurio įrengimui jau nu
matoma išleisti 141 milijo
nas dolerių?

Buvęs garsiosios artistės Eli
zabeth Taylor vyras Eddie 
Fisher pasidavė teismui, kad 
jis nusibrankrutavo. Visas jo 
turtas — $40,000 bonų. Bet 
skolos siekia $916,.300.

Mylimas dainininkas Fisher 
gali uždirbti milijonus, bet 
kartu jis gali juos lengvai 
praleisti. Taip pat gyvena ir 
verčiasi daugelis artistų.

Albany, N. Y. — Galingos 
darbininkų unijos priešina
si legislatorių siūlymams, 
kad Taylor aktas geriau 
tarnautu darbdaviams. Uni
jų vadai tuo klausimu susi
siekė su 150 legislatorių te
lefonais ir kitais būdais. 
Vienas priešdarbininkiškas 
bilius buvo legislatorių at
mestas. Tai unijų laimėji
mas.

Streikas uždarė
dienraštį

Elizabeth, N. J. — 225 
“Daily Journal” darbinin
kai paskelbė streiką. Jie 
reikalauja didesnio atlygini
mo ir geresnių darbo sąly
gų. Laikraštis jau nebeišei- 
dinėja.

“Daily Journal” yra vie
nas seniausių laikraščių. Jis 
buvo pradėtas leisti 1779 
metais.

Napo’lis, Italija. — Tary
bų Sąjungos karo laivynas 
sutvirtintas Viduržemio jū
roje. Dabar ten yra 43 lai
vai ir 10 submarinų.

17 senatorių siūlo baigti karą 
iki gruodžio 3I-os dienos

600,000 dalyvavo 
maisto eisenoje

Washingtonas. — Ameri
kinė Laisvės nuo Bado Fon- 
dacija šeštadienį ir sekma
dienį suruošė daugelyje 
miestu maršavimus dėl mai
sto. šeštadienį įvyko 113 
tokiu maršavimu, sekma- L- V 7
dienį — 115.

Maršuotojai per tas dvi 
dienas sukolektavo 6 milijo
nus dolerių, kurie bus pa
skirstyti badau j autiems 
Jungtinėse Valstijose ir už
sienyje.

Dėdė Samas-prostitu- 
cijos namo savininkas

Lida Junction, Nev.—Dė
dė Samas yra prostitucijos 
namo savininkas Esmeralda 
paviete. Miss Beverly Ri
chards moka JAV valdžiai 
$100 į metus nuomos už 3.75 
akro žemės.

Miss Richards ten turi di
delį treilerį. kuriame prosti
tucija bujoja.

Washingtonas. —17 sena
torių, kuriems vadovauja 
Senato demokratų vadas 
Mansfield, siūlo pataisymą 
prie dviejų metų pratęsimo 
drafto biliaus. Siūlymas rei
kalauja baigti karą nevėliau 
gruodžio 31 d.

Senato užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Ful
bright yra vienas geriausių 
kovotojų už karo baigimą. 
17 senatorių pasisakė už

amerikiečių jėgų ištrauki
mą iš Indokinijos taipgi iki 
šių metų pabaigos.

Senatoriai dabar tikrai 
jąučia žmonių sentimentą 
prieš karą. Balandžio 24 d. 
demonstracijos, taipgi trijų 
savaičių išstojimai prieš ka
rą Washingtone ir kituose 
miestuose tai įrodė. Taipgi 
įrodė nesėkminga karo rė
mėjų demonstracija gegu
žės 8 d.

JAV ruošiasi j Marsą
Gape Kennedy, Fla.—Erd

vių agentūra paskelbė, kad 
jau ruošiamas kitas erdvė
laivis skristi į Marsą gegu
žės 18 d.

Prieš porą savaičių ban
dyta paleisti erdvėlaivį į 
Marsą, bet visai nepavyko. 
Tik pradėjęs pakilti įkrito 
į Atlantą. Kartu žuvo 77 
milijonai dolerių, kainavę 
erdvėlaivio pastatymui ir 
paleidimui.

Chicago. — Geležinkelių 
Signalistų Brolybė (unija) 
nutarė paskelbti streiką 
pirmadienį, jeigu iki to lai
ko nebus patenkinti unijos 
reikalavimai. Į streiką išei
tų 13,000 unijistų. Kitų uni
jų nariai gali streiką pa
remti.

600 kovotojų tebėra 
koncentracijos kempėj

Washingtonas. — Iš 13,- 
000 areštuotų taikos kovo
tojų dar 600 tebėra koncen
tracijos stovykloje ir prie jų 
nieko neprileidžia.

Policija juos skaito di
džiausiais kriminalistais ir 
kaltininkais dėl kilusių riau
šių antikarinių demonstra
cijų metu.

Maskva. — Mirė Ukrai
nos astronomas N.P. Bara- 
bašovas 77 metų amžiaus.

Susidegino du budistai, 
protestuodami karui
Hue, Pietų Vietnamas.— 

Du jauni budistai, minėda
mi Budos 2,515 metų gimta
dienį, gazolinu susidegino.

Prieš tragišką mirtį jie 
pareiškė protestą karui In
dokinijoje.

Tokijas. — 250,000 Japo
nijos jūrininkų paskelbė 
streiką. 26 Japonijos uostai 
uždaryti, 130 laivų nebevei
kia. Streikas apsunkina Ja
ponijos ekonomiką.

Nežmoniškiausias karas
Chicago. — Čia kalbėda

mas Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Thantas 
pasakė, kad Amerikos impe
rialistų karas Indokinijoje 
nežmoniškiausias istorijoje. 
Jis ragino karą tuoj baigti.

Thantas taipgi siūlė su
šaukti penkių branduolinių 
jėgų konferenciją dėl bran
duolinių ginklų uždraudimo.

Paštas pakėlė kainas
Su gegužės 16 d. (sekma

dieniu) paštas pranešė, kad 
siuntimas laiškų atsieis se
kamai :

Pirmos klasės laiškas 8c; 
atvirukas 6c; oro paštu at
virukas 9c; oro paštu laiš
kas He;. Visa tai liečia laiš
kus ir atvirukus siunčiamus 
Amerikoje, iškaitant Kana
dą ir Meksiką.

Yra pakeitimų ir ant an
tros, trečios ir ketvirtos kla
sės siuntinių.

Denver. —Kolorados gu
bernatorius Love pasirašė 
bilių, kuris legalizuoja mo
terų darbą kasyklose.

Karačis. —Pakistano teis
mas nuteisė mirtimi lėktu
vų sunkvežimio vairuotoją, 
kuris užmušė Lenkijos mi
nistrą Wolniaką aerodro
me; taipgi mirties bausmę 
gavo kitas toje tragedijoje 
užmušęs 3 pakistaniečius.
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Kam daugiau jaunimo 
balsy atiteks?

DAUGIAU kaip vienuolika milijonų jaunu žmonių 
gauna teisę pirmą kartą balsuoti visokių valdininkų rin
kimuose. Natūralu, kad visos partijos labai susirūpi
nusios tuos balsus laimėti savo kandidatams 1972 metų 
prezidentiniuose rinkimuose. Didžiųjų kapitalistinių par
tijų lyderiai jau dabar tuos jaunus žmones savinasi sa
vo kandidatams. Jiems talkon ateina gerai apmokami 
žurnalistai ir laikraščių korespondentai. Vieni prana
šauja, kad dauguma jaunų piliečių balsuos už demok
ratus, nes jie priešingi karui, kuris neužsibaigs iki atei
nančių rinkimų. Juk demokratų kandidatas kalbės už 
karo nutraukimą be delsimo.

Bet nenusileidžia republikonų pasamdyti žurnalis
tai. Jie sako, kad jaunimas balsuos ;už republikonus, 
nes juk prezidentas Nixonas žada karą garbingai už
baigti. Jaunimas nepamirš, kad demokratai mus įvėlė 
į ši košmarą ir nenorės, kad jie sugrįžtų prie valsty
bės vairo.

Iš tikrųjų, reikia sutikti, kad pats svarbiausias ir 
sprendžiamiausias klausimas 1972 m. rinkimuose bus 
Vietnamo karo klausimas, kas liečia jaunimą. Kaip šio 
karo klausima^ stovės ateinančiais metais? Jeigu pasi
rodytų, kad prezidentas Nixonas iš tiesų karą veda prie 
pabaigos, galimas daiktas, kad mūsų jaunieji piliečiai 
daugumoje už jį ir balsuos. Bet jeigu išryškėtų, kad 
karui galo nesimato, o juo labiau, jei prezidentas iš
keptų dar kokią nors naują militarinę avantiūrą Indo
kinijoje, jokios republikonų kandidatų kalbos ir apelia
cijos nepajėgtų jaunus žmones laimėti jų kandidatams.

Kaip tik tuo ir kliaujasi demokratų partijos lyde
riai. Jie tikisi, kad visi Nixono pasigyrimai, kad jis ve
da Vietnamo karą prie garbingos taikos, bus keturių 
vėjų išblaškyti. Pamatysime...

karą, šaukiama prieš žygius į 
Kambodiją ir Laosą, prieš 
Šiaurės Vietnamo bombarda
vimą, prieš vietnamizaciją, o 
viduje — prieš Pentagoną, 
prieš gynybinių priešraketinių 
raketų statybą, prieš greites
nio už garsą lėktuvo gamini
mą ir dar daug kitų (prieš.

■Na, o šiomis dienomis pasi
girdo dar vienas garsus prieš. 
Jis nukreiptas prieš vidaus 
saugumo besirūpinančią F.B.I. 
įstaigą ir ypač prieš jos di
rektorių Edgar Hooverį.”

Mums gi visi šitie “prieš’’ 
labai, labai patinka. Jie pa
rodo smarkiausiai augantį A- 
merikos žmonių pasibaisėjimą 
Vietnamo karu ir visą prezi
dento Nixono pavojingą poli
tiką. Įdomu būtų žinoti, pa
gal kokius socializmo (princi
pus ponas Sonda niekina tuos 
amerikiečius, kuriems atsibo
do nekaltų žmonių skerdimas 
Vietname.

JAM “VADAVIMAS” 
PUIKIAI APSIMOKA

Sužinome, kad geg. 5 die
ną lėktuvu į Europą išskri
do Vaclovas Sidzikauskas, 
“Lietuvos Laisvės Komite
to” pirmininkas, pagarsėjęs; 
kaip vienas iš aukščiausių Į 
mūsų “vaduotojų.” Apsi-1 
lankysiąs Strasburge, Bon- 
noje, Hagoje, Berne, Mad
ride, Londone, Stockholme 
ir Ankaroje. Visa ši kelio- 
lionė atsieis daug tūkstan
čių dolerių.

o kelionės misija — pasi
darbuoti propagandai prieš 
Tarybų Lietuvą ir Tarybų 
Sąjungą.

ISTORINIS TAIKOS ŽYGIS

Iš prieškarines demonstracijos 
Washingtone

ką prezidentas Nixonas iš
laisvino. O josios duktė An
gela nieko neužmušė, nie
kuo nenusikalto, bet* jinai 
laikoma kalėjime be užsta-

Detroit, Mich.
Pakvietimas į LLD k p. 

susirinkimą

Kovoj e prieš augančias r e p r esi j as
JEI dar kam pirmiau reikėjo daugiau įrodymų apie 

šioje šalyje augančias represijas, tai tiems turėjo akis 
atidaryti valdžios susidorojimas su įvykusiomis Wa
shingtone prieškarinėmis manifestacijomis. Neatsi
žvelgdama į jokias Konstitucijos garantuojamas žmo
nėms teises ir laisves, per kelias (Jienas buvo vykdomi 
tokie masiniai areštai, kokių veikiausia niekada nėra 
mačiusi jokia šalis savo istorijoje. Tik pagalvokime: 
per kelias dienas daugiau kaip trylika tūkstančių žmo
nių, daugumoje jaunų, sugrusta į kalėjimus ir stovyk
las. Visi stebėtojai pripažįsta, kad tokio žiauraus elgi
mosi su ramiai susirinkusiais piliečias pareikšti savo 
troškimus, kad ’Vietnamo karas būtų nutrauktas, nie
kas nesitikėjo.

Ryšium su šiomis represijomis ypatingo domesio 
turėtų susilaukti gegužės 23 dieną New Yorke šaukia
ma konferencija. Konferencija labai tiksliai pavadinta 
Teisių Gynimo Biliaus Konferencija. Kaip sakyta, vi
sos represijos nukreiptos prieš žmonių teises. Tik pa
tys žmonės ir tegali jas išgelbėti.

Pranešama, kad šia konferencija susidomėjimas la
bai platus. Joje dalyvaus daug įžymių Amerikos vei
kėjų. Joje (dalyvaus ir kalbės Keletas kongresjnanų.

Konferencija įvyks Labor Center of Loca) 1199 sa
lėje, 310 West 43rd St., New York City.

Kas ką rašo ir sako
TOS “LOCKOS” DAR
IR PERDAUG

Brooklyno pranciškonų

kurie iš jų yra pavirtę tur
tuoliais. Jų išlaik.vmas dide
lė tikintiesiems našta.

organas “Darbininkas” (ge
gužes 4 d.) kalba apie lietu
viškas parapijas ir sako:

“Artėja naujas rūpestis —r 
dėl pašaukimų stokos kunigų 
stoka. Tokiame Brooklyn©, 
kaip sekmadienio pamoksle 
atkreipė dėmesį kun. -J. Pa
kalniškis, jauniausias lietuviš
kose parapijose lietuvis kuni
gas yra per penkiasdešimt 
metų. Tiesa, Amerikoje esą 
lietuvių kunigų per 600. Bet 
jie išblaškyti po visą Ameri- 
ką.”

Šeši šimtai agitatorių, 
propagandistų! Kokia ar
mija! Tikintieji turėtų rū
pintis ne tuo, kaip čia dar 
daugiau jų pasigaminti, bet 
kaip jais nusikratyti. Kai

VALIO TOKIEMS 
“PRIEŠ”

So. Bostono menševikų 
“Keleiviui” baisiai nepa
tinka Amerikos žmonių 
protestai prieš Vietnamo 
karą ir kitokias nedorybes. 
Jo redaktorius dejuoja:

“Pastaruoju laiku JAV-se 
jau tikrai retai tegirdime kal
bų ar demonstrantų šūkių, kur 
būtų teigiamai pasisakoma Už 
ką nors. Šiandien dažniausiai 
ir triukšmingiausiai tešaukia
mą tiktai PRIEŠ ir dar' kartą 
PRIEŠ. Dalis spaudos ir ra
dijo varo agitaciją aplamai 
prieš vy ri ausy bes užsienio ir 
vidaus politiką, atskirai de* 
monstruojama prieš Vietnamo

GALVOČIUS JUOKINGAI 
GALVOJA!

Kanadiečių “vaduotojų” 
laikraščio bendradarbis Al. 
Gimantas pateisina tuos, 
kurie šmeižia Lietuvą, nes 
jie tikrų faktų apie mūsų 
gimtinį kraštį neturį ir ne
galį jų gauti. Ot, girdi, kas 
kita, jeigu Tarybų Lietuvos 
vadovybė sudarytų sąlygas 
tiems šmeižikams patiems 
^avo akimis mūsų Lietuvą 
šiandien pamatyti.

O kokios tos sąlygos turė
tų būti? Juk, kiek mums 
žinoma, kaip kiekvienas A- 
pierikos lietuvis, taip Gi- 
manto “išeivijos žurnalis
tai” gali Lietuvą aplankyti, 
kada tik nori. Kol kas 
mums neteko girdėti, kad 
kas nors net tiesiog iš 
“Draugo”, “Darbininko,” 
“Naujienų,” “Keleivio,” ar
ba ir iš tos pačios kanadie
čių “Nepriklausomos Liętų- 
vqs” redaktorius norėjo nu
važiuoti į Lietuvą, prašė 
Jeidirpo įvažiuoti, bet nebu
vo įleistas, negavo leidimo. 
Jei tokių atsitikimų buvo, 
tai Gimantas turėjo juos 
paminėti.

Taigi, kokių dar “sąly
gų” kanadiškių “vaduotojų” 
galvočius nori? Nesijuoki
te: - jis nori, kad Tarybų 
Lietuvos vadovybė tuos jo 
“išeivijos laikraščių atsto
vus” oficialiai pakviestų 
kaipo gerbiamus svečius ir 
išskirtų lėšų jų kelionei fi
nansuoti !

r

Kvieskite savo užkietėju
sius šmeižikus ir dar jų ke
lionę finansuokite ? ! Ar ne 
keista? Ar ne juokinga? 
Ar begalima įsivaizduoji di
desnę beprotystę?!

Al. Gimantai, mielas tau
tieti, prįsjpažinsime, kad 
mes iš jūsų tokio keisto 
samprotavimo nesitikėjo- 
pie. Atsiprašome, kad mes 
i§ jūsų tikėjomės ko nors 
prptingesnio dėl santykių 
tarp Lietuvos ir jos išeivi
jos.

Nuo pat paskelbimo liau
dies taikos žygio į šalies 
sostinę Washingtoną balan
džio 24 d. mano širdis ne
rimo. Užsiliepsnojo noras 
ir man dalyvauti su taikos 
trokštančia liaudimi tame 
taip didingame ir reikšmin
game sambūryje, kokio nie
kados nebuvo šalies istori
joje. Nujaučiau, kad ten 
susiburs šimtai tūkstančių 
humanistų ir pareikalaus 
savo valdovų sustabdyti tas 
masines žmonių skerdynes.

Tačiau kartais noras pa
silieka noru, kurio nebega
lima įvykdyti į gyvenimą. 
Viena, tai metų krūvis sle
gia. Antra, žmona, sužino
jusi mano planus, smarkiai 
barė. Sako: Tu vos tik pa
veiki savo kojas ir rengiesi 
demo n s t r u o ti su jaunais 
žmonėmis! Dar kad kas, 
tai policija gali sudaužyti 
tavo pusplikę galvą...

Paėmęs telefoną pašau
kiau dukrą ir paprašiau sau 
į talką. Duktė mielai su
tiko su mano užmoju ir pa
sižadėjo su manim vykti į 
prieškarinę demonstraciją, 
nes jinai dar nemačiusi tai
kos troškėjų veiksmų, tad 
bus įdomu.

Bal. 24 dieną, šeštadienį, 
ankstyvą rytą, vos saulutei 
parodžius savo rausvą vei
dą, duktė atvažiuoja savo 
automašina ir paima mane. 
Ir abudu nuvažiu o j a m e į 
nurodytą vietą, 30 ir Mar
ket St., prie Pennsylvanijos 
geležinkelio stoties. Ten jau 
randame didelę grupę jau
nų žmonių, linksmais vei
dais, ir 18 autobusų. Pasi
judino ir dvylikos pilnų va
gonų traukinys ir puškėda
mas greit nuriedėjo. Susė
dom ir mes į busą, ir ilga 
virtinė pasileidžia pirmyn 
brangiajam tikslui.

Delaware valstijoje pa-

platformos jau įrengtas. 
Norisi kur nors /atsisėsti 
ant žolės ir pailsėti... Ta
čiau spūstis. Net ir stovėti 
perankšta.

Netrukus, žiūrime, kaip 
lėtais žingsniais sutartinai 
atmaršuoja Vietnamo karo 
veteranai. Tik gaila, kad 
nenugirdau, kokius tai žo
džius kartodami, jautriai ir 
liūdnai. Jie visi aukštyn 
iškėlę po vienos rankos du 
pirštus. Daug iš jų turėjo 
tik po vieną ranką ir po du 
pirštus. Kiti su viena aki
mi, viena koja, viena ausi
mi. Daugelio jų kūnai bai
siai sužaloti.

Aš žiūrėdamas į tuos jau
nuolius, pajutau, kaip per 
mano skruostus pradėjo rie
dėti ašaros. Žliumbiau, kad 
net mano pečiai trukčiojo.

Ir už ką tie tironai tuos 
jaunuolius taip suluošino, 
sužalojo, pačiame jaunystės 
žydėjime?! Verkė ir kiti, 
ypatingai pusamžės mote
rys.

Pagaliau duktė paėmė ma
ne už rankos, ir abudu šiaip 
taip prasiveržėme pro mi
nią ir priėjome prie pat Ka- 
pitoliaus sienos:' Ten buvo 
erdvė, galima buvo sėdėti ir 
gulėti.

Per netoliese esantį gar
siakalbį praneša, kad jau 
susibūrė suvirs 200,000 mi
nia. Policija, rinktinių dik- 
tų vyrų, kaip žiedu apsupa 
šalies įstatymų leidimo mil
žinišką pastatą. O minia, 
žiūrėdama į policiją, baubė 
su panieka.

Per garsiakalbį pranešta, 
kad jau randasi apie 400,000 
minia, ir dar dideli pulkai 
vis atvyksta.

Prasideda programa. Kal
ba senatoriai, Atstovų buto 
nariai, profsąjungų atsto
vai, visuomenininkai, dvasi
ninkai ir kitokie. Kas čia

to. Balandžio LLD susirinki-
Per garsiakalbį vėl pra

nešta, kad prie Kapitoliaus 
susibūrė virš pusė milijono 
žmonių. Ir tiesa. Nuo aukš
čiau pasidairius, minios ne
matyti nei krašto, nei galo...

4:30 vai. minia pradėjo 
skirstytis. Mes irgi nueina-į 
me į busą, nes sutarta ap-i 
leisti Washingtona 6-ą vai. 
Tačiau reikėjo dar palaukti, 
kol visi susirinko. Paga- 
lau išvažiuojame.

Kiek tolėliau iš Washing*’ 
tono pavažiavus, busasr tik 
trukt, ir vėl sustoja. Trukt, 
ir vėl stovi. Ir mums ėmė 
pusantvalandos, kol pa
siekėme Daltimorę. Mat, ne
žinojome, kad kveikeriai 
buvo užblokadavę vieškelį.

me buvo apkalbėta, kodėl 
LLD 52 kuopos nariai taip 
nerūpestingai lanko kuopos 
susirinkimus, ir kaip būtų 
galima tokius narius suįdo
minti, kad atvyktų į susirin
kimus nors sykį į porą mė
nesių. O būtų dar geriau 
kad nariai lankytų susirin
kimus kas mėnuo, ir rūpin
tųsi organizacijos gerove.

Taipgi buvo visapusiai 
apkalbėta, kad nuo pradžios 
birželio mėn. iki rugs. mėn. 
nebūtu susirinkimu.

Pagaliau padarytas tari
mas, kad susirinkimas įvyks 
gegužės 20 ir kad po susi
rinkimo bus pagaminti ska
nūs pietūs apie 2 vai. p.p. 
Klubo salėje dėl 52 kuopos
narių. Taipgi nutarta per 
laikraščius ir ypatiškai at
sišaukti į visus* narius, kad

Važiuojant namo, visi ke
leiviai gerai nusiteikę, links
mi, patenkinti sėkmingu . . _ .
prieškariniu žygiu. Kas ką-skaitlingai dalyvauti. geg. 
turi išsigerti arba valgyti,lm^n- d- va^- susirinki- 
visi dalinasi, tartum jie bū- .i Todėl visi vyrai ir mote- 

j rys porodykite savo gerus 
1 norus, ir padėkite kitus rei- 

’ 1 1 1 ’, dalyvaukite
susirinkime.

Linksmai pradėkime vasa
ros atostogas arba vakaci-

tų vienos šeimos nariai.
Mano duktė, niekados ne-; 

buvusi tokiuose žygiuose, . v 
nustebusi mane klausia : ^<a^us 1 salį, 
Papa, oh, kokie čia žmonės . ^P-
draugiški, meilūs, vienas ki
to nematę, nepažinę, o vis-
kuo dalinasi, kaip artimi gi- Jas-
minės.. Sportininkų suvažiavimas

— Taip, dukruk, — atsa- Detroite
kiau. — Šiandien į Wash- 
ingtoną suvyko geriausi ša
lies žmonės. Tikri žmonės, 
humanistai. Ir tokių žmo
nių yra daug. Jeigu tokio 
tipo žmonės paimtų šalies 
valdymosi vairą į savo ran
kas, tai karų pasaulyje ne
bebūtų ...

Pregresas

Nors jau buvo nemažai 
rašyta laikraščiuose, bet 
dar noriu pažymėti, kad tas 
šaunusis sportininkų sąns- 
krydis įvyks gegužės 21,22 
ir 23 dd. Pradžia penktadie
nį, ir baigsis sekmadienį, 
tęsis per tris dienas ir va
karus.

Svęčjąį atvykę į Detroitą 
penktadieni, geg. 21 d. jei- 

Maskva. — Sveikatos mi-.gu rastumėte Detroito Lie- 
nistras Boris Petrovskis; tuvių Klubo duris užrakin- 
paskelbė,' kad Maskvoje bus’ 
pastatytas naujas sveikatos 
centras su naujausiais įren

matome daugybę busų iš 
kitų miestų ir valstijų, ku
rie mus philadelphiečius 
pralenkdavo. Norėjome su
stoti viename restorane ir 
išsigerti kavos, tačiau jau. 
neradom vietos busui susto
ti...

Į v a ži u o j a n t į Baltimo- 
rę, šalia vieškelio stovė
jo apie porą desėtkų Viet
namo karo veteranų, kurie 
mums mojo rankomis. Kiek 
toliau, matėme kitą grupę 
veteranų šalia kelio. Jie ir
gi rankų ženklais siuntė 
mums linkėjimus.

Prieš vienuoliktą valan
dą mes jau Washingtone. 
Busas sustoja apie mylią 
nuotolyje nuo Kongreso rū
mų, nes į kurį šoną pažvelg- 
davom, visur busų tirštai 
prisikimšę — gatvės ir aikš
tės.

Nužygiuojame arčiau Ka- 
pitolio. Didžiulė minia jau 
banguoja plačiu ruožtu. 
Garsiakalbis ant aukštus

juos visus suminės... Kal
bėjo vienas Puerto Rico išsi
laisvinimo fronto atstovas 
ir reikalavo išlaisvinti Pu
erto Rico respubliką iš im
perializmo. Visiems kalbė
tojams pusmilijoninė minia 
gausiai plojo.

Prieina prie mikrofono 
Kongreso Atstovų buvo na
rė Bella Abzug. Minia kaip 
griausmas ją pasitinka. Ir 
ta drąsi, iškalbiųga moteris 
prabyla: Mr. Nixon! Kur 
tu?! Kur tu dingai? Pa
sislėpei nuo liaudies, kuri 
norėjo akis į akį su tavim 
pasikalbėti ?... Griausmin
gi aplodismentai.

Kalba našlė Martin Lu
ther King. Jinai savo jaus
minga kalba sujaudino klau- 
sovų širdis.

Kalbėjo Angelos Davis 
motina. Jinai ašarodama 
pasakė, kad leitenantas Cal- 
ley brutališkai nužudė 22 
asmenis, tarp kurių buvo ir 
mažyčių vaikų, ir tą žudi-

gimais.

Pagerbkime Miko 
Petrausko jubiliejų

rengimo komisijos pirmi
ninko Servit Gugas (tel.

SU PAVASARIŲ
Ei, broliai lietuviai, linksmiau ątsikvėpkit, — 
Pavasaris žalius atėjo!
Įleiskit krūtinėsna kubinį metrą
Gaivinančio tyrlaukiu vėjo.

Ir jūs, mielos sesės, išeikit į gamtą, —
Ar girdit? — Gegulės kukuotė!
Jos aidas viliojančiai virpina klausą
Ir verčia, oi, verčia dainuoti.

1973 m. spalio mėn. 19 
d. sukaks 100 metų kaip 
gimė Mikas Petrauskas, 
įžymus kompozitorius ir 
dirigentas, pažangus visuo
meninis - muzikinis veikė
jas, autorius pirmųjų lietu
viškų nacionalinių operų: 
“Birutė,” “Eglė žalčių ka
ralienė,” operečių “Malūni- 
n i n k a s ir kaminkrėtys,” 
‘‘Consilium fakultatis,” ir 
kt., lietuviškųjų revoliuci
nių dainų, muzikos žodynė
lio.

Lietuviai, kurie gyveno 
J.A. Valstijose ir yra paži-

584-6919), jis jums duos vi
sas reikalingas informaci
jas.

Klubo adresas: 4114 W. 
Vernor Highway, Detroit, 
Mich., 48209. Klubo tel. 
TA 5-4399. ‘

Nelinksmos žinios
Neseniai gavau ypatišką 

laišką nuo mano gero idėjos 
|draugo Stasio M. Liesio, iš 
Saginaw, Mich. Laiške pra
neša, kad neseniai palaido
jo savo draugę Veroniką, ir 
po tam dėl sunkios ligos, 
pateko į ligoninę gydytis. 
Dabar biskelį sustiprėjęs, 
gydosi namie, 223 Hess Av., 
Saginaw, Mich., 48601. Kam 
laikas leidžia aplankykime 
ji. Stasys yra užsitarnavęs 
didelės garbės vardą. Nors 
jis yra savamokslis žmogus, 
bet jis yra labai daug veikęs 
visose pažangiosiose org. ir 
LLD apskričio valdyboje. 
Ir laikas nuo laiko rašinė
davo į laikraščius, ir daly
vaudavo laikraščių vajuose.

Dabar jau veik jis vienas 
liko ten pažangesnių org. 
narys ir laikraščių skaityto
jas. Miestas Saginaw ran
dasi 93 mylios nuo Detroi
to, todėl ne dažnai galima 
mums detroitiečiams jį ap
lankyti.

Linkiu drg. St. Liesiui 
stiprios sveikatos ir darbuo
tis kiek sveikata pavėlina.

J. K. Alvinas
Išeikit, bičiuliai, širdim atlapotom, '
Kai šypso aukštybėse saulė,
Kai žaliąją muziką meistriškai groja 
Didžiausias orkestras pasauly.

■ J

Aug. Tamaliūnas

noję bei bendradarbiavę su 
M. Petrauskų JAV, kad 
jie parašytų ir “Laisvėje’ 
paskelbtų savo atsimini
mus.

J. Pakalnis .

Dakaras. —Senegalio res
publikos valdžia pasisakė 
už rėmimą afrikiečių kovo
tojų prįeš Portugalijos ko
lonistus.
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Sveikinimai “L.” 60-mečio proga
Binghamton, N. Y.

Sveikiname “Laisvės” 60- 
mečio Jubiliejaus pro g a. 
Linkime jai ilgai gyvuoti. 
Čia randate $11. Aukojo: 
po $5.00 — A. H. Pagiegalai 
ir Mary Lytui; J. A. Strolie-

Draugikai,
Mary Lyn

Miami, Fla.

't
1 puslapis

Albertson, N. Y.
Sveikiname “Laisvę” su 

60-mečio sukaktimi. Linki
me “Laisvei” ilgai gyvuoti. 
Čia randate mūsų dovaną 
$10. Dėl blogos sveikatos, 
negalime dalyavauti su ju
mis. d <!

Draugiškai,
Alex ir Domicėlė 
Veličkai

Čia randate čekį sumoje 
Sveikiname “Laisvės” 60- $25. Tai bus sveikinimas 

mečio Jubiliejų. Žinome, kad 
jūs padarysite geriausius 
tarimus mūsų visų laikraš
čio “Laisvės” ateičiai. Lin
kėdami “Laisvei” ilgiausių 
metų, siunčiame $109. Au
kojo:

Po $10: A. M. Valilioniai, 
V. M. Bovinai, F. E. Man- 
kauskai, J. S. Thomsonai, 
J. Balčiūnas.

Po $5: J. H. Šarkiūnai, J. 
M. Kanceriai, J. Augutienė, 
E. Jackson (Jakimavičie
nė), M. Friburg (Savukai- 
tė), J. M. Paukštaičiai, W. 
Mikulėnas, Ig. Urbonas, J. 
Smalenskas, P. Urbonaitė, 
V. J. E. Stankai.

J. U. Daugirdai, $2.
Po $1: R. M. Chuladai 

O. Šimkienė.
Visiems linkėjimai.

V. Bovinas

“Laisvės” Jubiliejaus (60 
metų) nuo LDS 5-os Apskr., 
Connecticut valstijoj.

Draugiškai,
Amelia Juškevičiene 
Stamford, Conn.

Oakland, Calif.
Ks. B. Karosienė pridavė 

suvažiavimui $100 nuo LLD 
198 kp. Taipgi $60 nuo 
Draugo. Dėkojame Drau
gui ir 198 kuopai.

Administracija

ir

Norwood, Mass.
Sveikinu “Laisvę” su jos 

išgyventų garbingų 60 metų 
Jubiliejumi. Linkiu ilgai 
gyvuoti ir lankyti mūsų na
mus. Taipgi sveikinu ir 
“Laisvės” kolektyvą, čia 
randate $5.

Nellie Grybienė

Baltimore, Md.
Proga “Laisvės” 60-mečio 

Jubiliejaus sveikinu ir lin
kiu sėkmingai gyvuoti daug 
metų, teikiant apšvieta ir 
teisingas žinias skaityto
jams svarbiausiais gyveni
mo reikalais. Skaitau “Lais
vę” per daugelį metų, ir 
man asmeniškai džiugu, kad 
d a gyvena u gražaus am
žiaus — 78 metus. Aukoju 
“Laisvei” po dolerį už kiek- 
vienerius mano išgyventus 
metus — $78. Lai gyvuoja 
“Laisvė” dar ilgus metus!

Draugiškai,
Petras Paserskis

(Krosnietis)

ST. PETE RS B U R G, F L A .
M i r u s

Onai B. Greblikienei-Bačinskaitei
Reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui Ju

liui, dukrai Laura su šeima, sūnui su šeima,
seseriai Marijonai Sutkus, 
nėms ir draugams.

visoms kitoms gimi-

J. H. Šarkiūnai F. A. Bunkai
Antonette Kelly V. E. Valley
A. D. Sherova Agnė Jurevičienė

ZH. Sholunienė J. P. Brass
P. Steponaitis Kaziūnė Pakšienė
J. A. Stattman Antanas Antanavičia
Marė Perkins P. 0. Navickai
-A. P. Lukai O. K. Strauka
D. Lesnick G. J. Gendrėnai
Denis Salaveičikas Stasė Bakšienė
D. Mikalajūnienė Juozas Bakšys
J. A. Puishiai Nelė Petronis
J. E. Galvan M. Klishius
E. Ecenia F. M. Lideikiai
Maiy Terres Jonas Andrikis
Niek Sireika B. A. Bruwer
Eleanor Sauchelli J. M. Milleriai
J. P. Stančikai B. O. Putrimai
R. J. Misevich T. V. Norwell
Marcelė Purvėnas M. A. Jacynai
Juozas Stanelis Anna Pejterson
M. Šteinys ’ Helen Žilinskas
Anna Petkūnas J. S. yįnįkaičiai
Paul Mikalajūnas Natalia Lenigan
Paul Pučkorius F. Skleris
Ann Lesnikienė Walter Dubendris
Adolf Fercikas J. S. Jukniai
J. P. Blaškiai A. M. Raškauskai
B. Jankowski Domicėlė Kairis

- (Ji. T. Sholunai M. Tamsonas
O. Tamsonienė Jonas Stančikas
V. M. Repeckai Mike Witkus
M. M. Rutkauskai J. J. White
A. A. Jociai Ona Klimas *
Fr. Mockapetris Ona Stakėnienė
Leon Valančius Wm. Stakėnas

V • V ■'< •• •

J. O. Rubai Adele Pakalniškienė
J. Davidonis Jonas Ragauskas
Elz. Davidoųįenė Kazys Milevičia
V. V. Bu n kai (Canada)
w. K. Kelty Rožė Sajnųlįonis
Adele Yutis Petrė Semen
J. A. Stukai Wm. M. Vilkauskai

St. Petersburg-Miami, Fla.
Valys Bunkus gražiai pa

sidarbavo rinkime aukų. Jis 
prisiuntė blanką ir $162. 
Aukojo:

Rose Samulionienė, $30.
Po $10: John Andrek, F. 

Kalanta, V. M. Vilkauskai, 
A. Račkauskas.
' J. Stanelis, $6.

Po $5: Walter Kelly, A. 
V. Nevins, F. Sklerys, V. J. 
Valley, A. P. Gabrėnai, A. 
Račienė, Chas. Penys (To
ronto, Canada), Josephiene 
Augutienė, Fesres, F. Bun
kus, Kaziūnė Pakys, J. Kal
vis, J. P. Brass, O. Lesnikie- 
nė.

Lesnikas, $3.
$2: A. Trick, F. Nor- 
P. J. Stapara. A Ber- 
Windsor, Canada.

Po $1: V. Žilaitis, Rysea-
ka (Kenneth City), J. W. 
Thomson, Walter Yurėnas 
(Chicago), M. Stružinskie- 
nė.

lenkevičiai, P. M. šoloms- 
kas, Brooklyn, N. Y.; Alice 
Kunevičienė, J. O. Kalvai
čiai, A. Deikus, Maspeth, N. 
Y.; S. V-k-s, Ei. F. Vaitkai, 
Woodhaven, N. Y(.; Mary 
Zeakus, Silver Spring, Md.; 
Petras ir Marytė Smalsčiai, 
Ludington, Mich.; K. Ar- 
žuolaitis, ir J. Urbonavičius, 
Verdun, Canada; I.M. Liu
žinai, J. K. Vaicekauskai, 
Binghamton, N. Y.; Niko
demas Bartkus, Benld, Ill.; 
Edward Strellis, Longueuil, 
Qanada; Anthony Zurnis, 
Maspeth, N. Y.; O. Margie
nė, Worcester, Mass.; M. 
Urban, Easton, Pa.; D. Ga- 
linauskienė, Queens Village,

Kubilius, Chicago, Ill.; Br. 
Kalusis, Fitchburg, Mass.; 
F. Netsel, Gardner, Mass.; 
Bessie Parkins,, Wapping, 
Conn.; Leon Stakenas, Hot 
Springs, Ark,; Gus Rimkus, 
Chicago, Ill.; A. Stripeika, 
Bridgeport, Conn.; Julia 
Marazas, Chicago, Ill.; C. 
K. Zlotkus, Rochester, N. 
Y.; Sena Pažįstama, Mont
clair, N. J.

Lietuvių Namo B-vės Še
rus paaukojo “Laisvei”: 
Vytautas Maurukas, Elgin, 
Ilk, keturis Šerus, po $25 — 
$100, ir Frank Bush, Brook
lyn,, N. Y., vieną Šerą —

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-HALE-FEMALB

OR CARPENTER CREW^
Large Washington, D. C. area builder of town houses needs 

carpenter crews for hourly or sub-contract basis.
Call: Mr, Šekely—days—703-360-7100
Mr. Scruggs—nights—703-768-0078

(38-40)

Po 
vilas, 
nota,

M. Kamasauskas, Grand 
Rapids, Mich., $9.

L. Tilvikas, Easton,

Per A. Andrulį, Chicago, 
Ilk, $292. (Vardai paskelb
ti “Vilnyje.”)

i.,

Toronto, Canada
Gerbiami Draugai: Iš at

sibuvusi^ suvažiavimo, Sū 

 

nų ir Dukterų Lietuvių Sa

 

vitarpinės pašalpos Draugi

 

jos, kuopų\delegatų, 25 d. 
balandžio š.

Besvarstant Pašalpos 
Draugijos reikalus, nepa
miršta ir apšvieta. Kilo pa
siūlymas iš delegatų, kad 
kadangi “Lasivei” sukako 
60 metų, tai nuo šio suva
žiavimo pasiųsti pasveikini
mą su $60. Pasiūlymas vien
balsiai priimtas, čia randa
te

Po $6: Dr. John S. 
neslow, New Smyrna Beach, 
Fla.; Mrs. Chas. Chuberk, 
San. Antonio, Texas, W. J. 
Pet r u s , Cleveland, Ohio; 
John Slench, Chicago, Ill.; 
Mary Swazey, Longview, 
Wash,; J. J. Daujotas, Benld, 
Ill.; B. A. Gegžnas, Phila., 
Pa.; Adelė ir Juozas Birš
toną!, Miami, Fla.

Po $5: P. Bieliauskas, 
Richmond Hill, N. Y.; Am
brose Butkauskas, Brook
lyn, N. Y.; J. E. Katiniai, 
P. S. Švelni kai, Easton, 
Pa.; Ruth Bell, Monroe, N.

Sta?
Suvažiavimui sveikinimai 

gražiai plaukė. Per paštą ir 
per patį suvažiavimą viso 
gauta $4,445. Dar vis gau
name sveikinimų. Jie bus 
greitai sutvarkyti ir pa
skelbti.

Prašome įsitėmyti: Visi 
šie 1971 metai yra ^Lais
vės”” Jubiliejiniai metai, 
svarbu, kad kolonijose orga
nizacijos rengtų Jubilieji
nius parengimus “Laisvės” 
naudai. ■

Širdingai dėkui mūsų mie
liems prieteliams už puikią 
paramą.

Administracija

mūsų čekį.
Draugiškai

J. Keveža
Cehtro Kom šekr.

Worcester, Mass.
J. Jaskevičius prisiuntė 

$80. Aukojo:
LLD 11 kp., $25.
Po $10: M. P. Petkūnai, 

Ona Dudonis, K. Daugėla, 
J. Jaskevičius.

Po $5: M. Green, F. Pet- 
kūnas, V. Žitkus.

Nuo kitų gauta sekamai:
Alex ir Elizabeth Klimai, 

Hartford, Conn., $100.
Po $60: Paul ir Teklė Nu- 

kas, No. Andover, Mass.; 
Vine. Yakubonis, Waterbu
ry, Conn.; Juozas N. Zajan- 
kauskas, Brooklyn, N. Y.; 
New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubas, Ozone Park, N. 
Y.; Senas Juozas, Brooklyn,

Antoinette Russ, Yucai
pa, Calif., $40.

F. J. Klaston, Hunting-

Frank Varaška, Woodha-

Richmond Hill, N. Y.; LDS 
46 kp., Brooklyn, N. Yo; 
Paul ir i Aldona Aleknai, St. 
Petersburg, Fla.; LDS 3 Ap
skritis, per F. Shimkienę,

Electrician. 2-3 yrs. experience, 
familiar with industrial machine cir
cuitry, background in working with 
injectioin molding machines prefer
able, but not essential. Contact Mr. 
N. Porter, 757-2500 or visit. Rona 
Plastics, Inc., 1000 So. Second St., 
Plainfield, N. J. An Equal Opportu
nity Employer. (38-43)

HOUSEKEEPER. Mature woman. 
Country home. Must live in. Car 
necessary. 1 adult. Plain cooking. 
Own boss and good salary. After 
3 PM, call WI 3-2073.

(38-40)

SECRETARY
Must speak Polish and English.

Steamship Company.
Dowintown, New York.

212-964-3100.
(36-40)

REAL ESTATE

BAKER
Start immediately 

JOHANSEN’S BAKERY 
201-356-2805

(34-38)

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

(34-38)

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

view, Canada; B. Žilinskie
nė, Brooklyn, N. Y.; J. 
Chichinskas, Montreal, Ca
nada; L. Bekešienė, V. Bu- 
lienė, Rochester, N. Y.; Ona 
Titanienė, Woodhaven, N. 
Y.; Onutė, Frances Mažilie- 
nė, Brooklyn, N. Y.; Marce
lė Klastauskienė, Scottville, 
Mich.; Mary Adams, Great 
Neck, N. Y.;, M. Krunglie- 
nė, Woodhaven, N. Y; LLD

Įvairios Žinios
Port-Au-Prince. — Nau

jasis Haiti prezidentas 
Duvalier žadėjo paleisti iš 
kalėjimų politinius ir pra
vesti tam tikras šalyje re
formas. Kalėjimuose kanki
nami tūkstančiai politinių 
kaliniu.

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

(34-38)

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

Mr. Becker. (36-38)

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

(36-38)

BUSINESS OPPORTUNITY

Po $20: M. A. StakovaiJ 
Richmond Hill., N. Y.; J. ir 
G. Jordan, Three Bridges, 
N. J.; A. J. Skirmontai, 
Ęrockton, Mass.; Wm. Bal
trušaitis, Brooklyn, N. Y.; 
J. N. Kauliniai, Huntington 
Sta., N. Y.; V. Pranaitienė, 
Whitestone, N. Y.; K. Ben
der, Brooklyn, N. Y.

Ilse Bimba, Richmond

Po $15: Walter ir Dara- 
stėle Mūreliai, Chicago, Ill.; 
Felicia Shimkienė, Arling
ton, N. J.
Po $11; J. Bąubonis, Ke

nosha, Wis.; Juozas Pavi- 
lonis, Chicago, Ill.; Wm. 
Rajeckas, Bridgeport, Conn.

Po $10: V. šibeikienė, K.
I. Levanai, V. V. Venckūnai- 
George Wareson, K. V. Mi-

George Bernotą, Woodha
ven, N. Y.; A. A. Karčiaus
kai, Juozas, Brooklyn, N. Y.
Po $3: ,E. Jusienė, W. Boyl- 

ston, Mass.; M. J.; Brook
lyn, N. Y.; M. Draugelienė, 
Huntington, N. Y.

Po $2: A. Garland, Na
naimo, Canada; Valerija 
Masienė, Toronto, Canada; 
L. Bikulch, Woodhaven, N. 
Y.; Michalina Jurevich, 
Brooklyn, N. Y.; J. Anglis, 
Huntington, N. Y.; P. Mi
kalajūnas, Binghamton, N.

Karakas, Venezuela. — 
Jungtinių Valstijų karinis 
laivynas tvirtinamas arti 
Haiti .pakraščio tikslu pa
remti Duvaliero diktatūrą.

Service Station (Gerry) Ulster 
County, NY on main highway. Good 
sales and repairs. 300,000 gallons per 
yr. 3 bays, wrecker, fully equipped. 
5 room, house on 8 acres. $85,000. 
Walter J. Galiauskas, yrokcr. 914- 
688-7745. (38-42)

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

(36139)

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

maintenance, 
with people, 
201-947-1735 

(36-38)

Po $1: V. Kasmauskas, 
Binghamton, N. Y.; B. F.
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Fort McPherson, Ga. — 
Vietnamo veteranai milita- 
riniame teisme liudijo, kad 
kapitonas E. M. Kotouc ap
klausinėjimo metu peiliu 
nukirto vietnamiečio civili
nio pirštą už keleto valan
dų po My Lai skerdynių.

Washing tonas. — Kapito
nas Samuel L. Gravely bu
vo paskirtas admirolu. Tai 
pirmas negras admirolas 
Jungt. Valstijų istorijoje.

Keturios Speciales Turistinės Grupės

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

vykimui j Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPĖS VYKS SEKAMAI:

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

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

UNION TQURS
1 East 36th Street

New York City, N. Y. 10016
Telefonas: 212-OR 9-7878
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Marina-40 acres on Hudson near 
Saratoga. Protected by—$105,000. 
Farm-265 acres upstate. Fully stkd 
and equipped-$176,000. Trailer Park 
—30 acres. 80 Pads-$165,000. H. 
Cline Agy, Saratoga, N. Y. 584-1900 
or Greenwich, N. Y. 692-2267.

FOR RENT

New York State. Coopertown area 
—440 acres. High producing dairy 
and potato farm. 50 head stock, full 
line equipment. Approx. $15,000 
in standing timber to be cut. 2 
houses and 2 barns. Full price $88,- 
000, 29% down. Bagnardi Rlty, 22 
Elm St., 
5792.

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

An Equal Opportunity Employer.
(36-38)

Maintenance Mechanic. Mechani
cal electrical experience in mainten
ance personnel. Minimum 8 yrs. ex
perience. Salary open, full benefits.

ment contact Mr. Brown, 201-247- 
4000. (36-40)

Oneonta, N. Y. 607-432- North Brunswick area. For appoint- 
(38-43) —-------- nAr7

MISCELLANEOUS

REUNIONS — COUSINS CLUB. 
GROUPS—CONFERENCES. Appel 
Farm Art and Music Center is the 
place to have your meeting. Acco
modations, Meeting facilities, all 
sports, good food. 200 acres. One 
day or longer. From May 1st to 
June 15th; Aug. 15th to Oct. 15th. 
APPEL FARM (L) Elmer, N. J. 
08318. Phone 609-358-2472.

Maintenance Mechanic—Mechani- 
cql-electrical experience in main
tenance personnel. Minimum 4 years 
experience; salary open, full bene
fits. North Brunswick area. For ap
pointment contact Mr. Brown. Call 
201-247-4000. (36-40)

Loųdonas. — JAV vals
tybės sekretorius Rogers 
čia .pareiškė, kad Nixono 
ądministracija nori gerinti 
santykius su Kinijos Liau
dies respublika ir net sutin
ka’ nesipriešinti Kinijos pri
ėmimui į Jungtines Tautas.

Oslo. — Norvegijos prem
jeras B raitelis ir kiti visuo
menės vadai gegužinėje de- 
monstraci j oje kritikavo 
Jungtines Valstijas už kar.o 
plėtimą Indokinijoje, 
kalavo karą baigti.

Reį-

Londunas. — Automobilio 
nelaimėje sužeistas filmų 
direktorius Ken Loach, taip
gi sužeisti žmona ir sūnus 
Steph,en, ų^ųiųštį 5 mietų sū
nus ir žmonos motina.

TOOL & DYE MAKER wanted, 
highly skilled of supervisory caliber, 
heavy on layout for precision dies 
and short run tooling. Salary open. 
Contact: George Duve at A.L.R-, 
Inc., Asbury Rd., Hackettstown, N. 
J. 201-852-2205. ' (38-40)

Printing. Estimator. Offset print
ing. Permanent, salaried opening to 
FULLY EXPERIENCED AND 
QUALIFIED Offset Printing Esti
mator, including large 4-color press 
background. Contact Mr. Wolff or 
Mr. Wood at 201-423-4900, to ar
range interview during business 
hours. (38-411

LAB TECHNICIAN. Eqperienced 
technician to twork in paint Lab. 
Modern facilities, good fringe bene
fits. Call 436-8800 for appointment. 
The Baker Castor Oil Co., 35 Avenue 
A, Bayonne, N. J. Equal opportu
nity Employer. (38-40)

Woodworker or Cabinet Wprker. 
Kitchen cabinet (experience neces
sary in hinging and cabinet as
sembly, full or part time. Apply in 
person. RayvooU, 376 Route 22, flip
side, N. J. (38-40)
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Bridgeport, Conn.
Biskutis apie ligonius

Pereita žiema buvo pusė
tinai šalta. Senesnio am
žiaus žmonelius smarkiai 
suvargino. O pavasaris irgi 
nepastovus, 
mainosi. Be 
taip ir čia, 
terštas. Tai 
ras sąlygas 
mui.

Girdėjau,
muose serga Juozas Škirpa, 
ir Vincas Jaucentis ne per 
geriausiai jaučiasi, bet jis, 
kaip tvirtas vyras, prieš šal 
tį atsilaiko. Vinco nesijauti- 
mo gerai didžiausia priežas
tis tai mirtis jo žmonos, ku
rią jam pamiršti labai sun
ku.

Liudvisė Mockaitienė gu
li ligoninėje. Gegužės 1 die
ną ji buvo operuota ant ko
jos. Sakoma, operacija bu
vo sėkminga, viskas eina 
gerojon pusėn.

Taipgi J. Strižauskas jau 
dvi savaitės nebuvo mato
mas kituose drabužiuose 
kaip naktiniuose. Šių žodžių 
rašėja taipgi ne per geriau
siai jaučiasi.

M. Strižauskienė

oras dažnai 
to, kaip visur, 
oras labai už- 
visa sudaro ge- 

šalčio pagavi-

kad savo na

ir šiam 
nebuvo 
ir susipa- 
šios apy-

Visi j Aido choro koncertą!
Daina visados buvo žmogaus moralė paguoda ir daž

nai yra vienintelis kovos ginklas. Kiekvienoje tautoje, j gernoįas 
per netiesą ir kančias išsivystė įvairios protesto dainos 
ir tos melodijos, išverstos į įvairias kalbas, tarytum 
tarpininkauja tarp žmonių. Pavyzdžių turime labai daug.

Šį sekmadienį (geg. 16 d.) Aido choro koncerto! pro
grama susidarys kaip tik iš panašių dainų. Išgirsite daug 
žinomų melodijų. Tad prašome atsilankyti į koncertą, 
kuris įvyks lenkų salėje, New National Hali, 261 Driggs 
Ave., Greenpointe (Brooklyne).

Pirmą programos dalį atliks Aido choras, o antra 
dalis susidės iš Ukrainų Dniepro šokėjų ir P. Zolatareff, 
kuris paskambins ant balalaikos. Pradžia 2:30 popiet. 
Bilietas — $2.25 prie durų, iš anksto perkant $2.00.

Tad visi į Aido choro koncertą!

Iš LLD 185 kuopos
Susirinkimas įvyko gegu

žės 11 d. Pirmininku buvo

Mieste pasidairius Pramogų Kalendorius

X

Miami, Fla.
Iš LLD 75 kuopos veiklos

Balandžio 28 d. turėjome 
pietus ir susirinkimą. Mūsų 
gera gaspadinė M. Kance- 
rienė su pagalbininke H. 
Hemmer paruošė publikai 
skanius pietus. Narių daly
vavo vidutiniškai; galėjo 
dalyvauti biskį daugiau.

Po pietų turėjome gerą 
susirinkimą. Pirmininkavo 
V. Bovinas. Turėjome trum
pą programą. Abu Man- 
kauskai sudainavo porą dai
nei i ų, duetu. Z. Žavi s su
grojo tris gabalus mandoli
na; O V. Bovinas davė pa
skaitą anie Gegužės Pirmo
sios reikšmę. Publikai visi 
programos atlikėjai patiko.

F i n. sekretorius J. Paukš
tasis gerai dirba LLD 75 
kuopai. Jau veik iš visų 
narių duokles išrinko. Dar 
gavo kuopai du naujus na
rius. Bravo. Juozuk!

Nutarėm “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui” 
pasiųsti po $10, pagerbiant 
kuopos mirusiuosius narius.

Ligonių turime gana daug. 
Neįvardysiu, nes kiti kores- 
pondentai jau rašė apie 
juos.

V. J. Stankus jau turi virš 
80 metų. Bet jis neduoda 

. savo plunksnai rūdyti. Jis 
dažnai parašo koresponden
cijas j “Laisvę” ir į “Vilui.” 

Man labai patinka jo pa
rašyti atsiminimai apie 
“Laisves” 60 metų gyvavi
mą. Bravo, Vincuk, kad 
rašinėji i laikraščius.

A. P. Gabrėnas balandžio 
29 d. atvažiavo į Klubą su 
svečiais iš Lietuvos — iš 
Kauno. Tai Antanas Uren
tas ir jo žmona. Abu labai 
draugiški žmonės.

Ex-Lowellietis

Laiškas Lazauskams
Brangūs švoger ir Julyte!

Sveikiname su pavasario 
šventėmis, linkime daug viso 
kio gero gyvenime, sveika
toje ir darbe. Mes gyvena
me neblogai ir visu kuo pa
tenkinti. Del, viso ko, jums 
pranešu, kad Amerikos lie
tuvių laikraštis “Laisve” 
man labai įdomiai rašo apie 
visus gyvenimo šaltinius ir 
yra labai populiarus bei 
teisingas. Tie, kurie rašo 
šiame laikraštyje, supranta, 
kokiose sąlygose gali žmo-

Įžymus svečias 
iš Tar. Lietuvos

Tik išleidome-išlydėjome 
kauniečius Jurgį Keliuotį ir 
Joną Bruką, o štai pas 
mus New Yorke vilnietis 
Kazys Ulvydas. Kaip anie 
du, taip jis čia buvo atvy
kęs su tarybinių moksli- 
ninkų-specialistų grupe pa
matyti nors truputį mūsų 
Amerikos. Gražu, kad ir į 
šią garbingą grupę buvo 
įtrauktas Tarybų Lietuvos 
atstovas — įžymus filolo
gas, nusipelnęs mokslo vei
kėjas, Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Instituto Da
bartinės Lietuvių Litera
tūros Kalbos skyriaus ve
dėjas. Bet ir vėl tenka ap
gailestauti, kad 
mielajam svečiui 
progos susitikti 
žinti su platesne
linkės lietuvių visuomene. 
Jo pasirodymas New Yorke 
nebuvo mums iš anksto ži
nomas.

Su mokslininku iš Vil
niaus tik labai pripuolamai 
teko susitikti labai siauru
tėje sueigėlėje.

Pasirodo, kaip anie du 
, svečiai iš Lietuvos, taip 
mokslininkas Ulvydas buvo 
nuvykęs net į Kaliforniją, 
aplankė Chicagą, šalies sos
tine Washingtoną ir dabar, 

1 trečiadieni, per New Yorka 
sugrįžo į Vilnių. Apie savo 

• Amerikoje įgytus įspūdžius 
ir susitikimus su kai ku
riais lietuviais veikiausia 
mokslininkas prabils spau
doje, sugrįžęs į Lietuvą.

Mokslininkas Kazys Ul- 
. vydas paeina iš Kėdainių 
' apskrities, gimęs 1909 me
tais, kumečio šeimoje. Iš 
dešimties vaikų tik jis vie
nas lankė aukštąją mokyk
lą. Kiti broliai ir sesutės 
jam padėjo. Tuo jis labai 
didžiuojasi. Labai didžiuo
jasi jis ir savo šeima—žmo
na, sūnum ir dukra. Abudu 
sūnus ir dukra yra gydy
tojai! Matote, ką tarybi
nėje santvarkoje pasiekė 
buvęs kumečio sūnus ir jo 
vaikai!

Nesakytum, kad moksli
ninkas jau persiritęs per 
60-ąjį dešimtmetį. Jis at
rodo gerokai jaunesniu. Ir 
kame “pas! ajp ti s”? Ogi 
sportavimas, fizihą ma 
ta. Sako: Kasdieb ėgio- 
ju per apie 45 minutes, o sa
vaitgaliais dar gerokai il
giau ! Tai labai sveika. Tik, 
girdi, mano “bėda,” kad sa
vo mielosios žmonelės jokiu 
būdu negaliu išvilioti su 
manim kartu palakstvti. 
Jos visas “sportas”, tai dar
želis. ..

Tikrai buvo malonu susi
tikti su šiuo įžymiu moks
lininku iš mūsų gimtojo 
krašto. Rep.

Santiago, Čilė. — Milži
niškoje gegužinėje demons
tracijoje dalyvavo daugiau 
kaip 100,000 žmonių. Su
ruošė bendras kairių jų fron
tas. Prezidentas Allende 
buvo vyriausias kalbėtojas.

Brazzaville.—Kongo Liau
dies Respublika ir kai ku
rios kitos Afrikos valstybės 
oficialiai minėjo Gegužės 
Pirmąją, kaip tarptautinę 
darbo žmonių šventę.

Pagerbsime atminimą 
žymaus dailininko

Velionis Rockwell Kent bu
vo ne tik pasauliniai gar
sus Amerikos dailininkas, 
bet ir nepalaužiamas kovo
tojas už liaudies teises. Da
bar yra ruošiamas masinis 
jo atminimo pagerbimas. 
Ruošia National Council of 
American - Soviet Friend
ship. Mat, velionis buvo 
vienas iš tų amerikiečių, 
kurie visomis pastangomis 
stengiasi pagerinti santy
kius tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos.

Parengimas įvyks gegu
žės 25 dieną, Town Hall sa
lėje, 113 West 43rd Street, 
Manhattane. Pradžia 7:30 
vai. Įėjimas $3 asmeniui. 
Lietuviai raginami skait
lingai pasirodyti.

Rep.

Kanakas. — Didžiulė dar
bininkų demonstracija įvy
ko rėmimui bendro kairiųjų 
fronto, kuris susideda iš 
darbo unijų ir kitų darbi
ninkų/ organizacijų.

s-

gus sukurti sau gyvenimo 
šaltinį. Todėl man malonu 
šį laikraštį skaityti, ir aš 
už jo užsakymą tau, švoger 
Jonuk, tariu ačiū daug kar
tų ir spaudžiu ranką. Nors 
per laišką duodu bučkį. Dė
kui, dėkui už laikraštį 
“Laisvę”

Sudie, Ant. Baltrušaitis

She will never forget 
her Mother’s Day ✓

For countless numbers of 
American mothers the Mo
ther’s Day for the last ten 
years has been g r e e t i n g 
cards, flowers and family 
gatherings. One of them 
writes:

Mother’s Day, 1971, 
marks the third anniversa
ry of our son’s death in 
Vietnam.

Mike landed a few miles 
from Mylai. He was a lieu
tenant assigned to lead an in
fantry platoon on the very 
day of the massacre — 
March 16, 1968. After that 
unspeakable autrocity com
mitted by our own Ameri
can troops, who could blame 
the maddened and embit
tered South Vietnamese 
farmer who set-the mine 
that killed our son a few 
weeks later — on Mother’s 
Day in 1968?

Had Mike been alive in 
November, 1968, he would 
have rejoiced that Lyndon 
Johnson was deposed. He 
once wrote: “I did hear 
Johnson’s speech of de-es
calation and noncandidacy 
and it created in me a great 
sense of hope that this (ob
scenity) over here will end 
shortly.” How he would 
have welcomed the new 
President with his shining 
promises to end the war and 
bring us together!

But where are we now, 
three years later?

This year Mother’s Day 
was not a happy day for 
thousands of American 
mothers.

Malonūs susitikimas
i Trečiadienį lydimas Vale
rijos Kazlauskienės ir Wal- 
terio Šleivi o “Laisvėje” 
lankėsi Juozas Skernevi- 
čius, Vilniaus valstybinio 
pedagoginio instituto do
centas ir biologijos mokslų 
kandidatas. Tai dar jaunas, 
tik apie 40 metų, kalbus 
vyras.

Čia jis lankosi savo te
tos iškvietimu. Jau pora sa
vaičių pas ją vieši. Jau bu
vęs nuvykęs i Rochesterį ir 
matęs mūsų Amerikos gar
siuosius Niagara Falls van- 
denpuolius. šį savaitgalį 
porai dienų vyksiąs į Wa- 
šhingtoną. Taipgi sakėsi 
norėsiąs aplankyti dar vie
ną kitą miestą, kad galėtų 
susidaryti šiek tiek platesnį 
vaizdą apie šį didelį kraštą.

Jei neklystame, svečią iš 
“Laisvės” draugė Julija La
zauskienė pasikvietė į savo 
namus pietums.

Linkime docentui Skerne- 
vičiui laimingos ir links
mos viešnagės. Gaila, kad 
bus išvykęs ir negalės sek
madienį dalyvauti Aido 
Choro koncerte, kur tu
rėtu progą susitikti su dau
geliu šios apylinkės lietu
vių. Rep.

Laiškas nuo LLD Antro
sios apskrities sekretorės 
A. Rainienės, kad išrinktu- 
mėm delegatus į LLD Ant
rosios apskrities konferen
ciją, kuri įvyks birželio 6 
d., Harrison, N. J. Laiš
kas priimtas ir išrinkti de
legatais: A. Bimba, J. Ber
notas, F. Varaška ir Ilsė 
Bimbienė.

Dienraščio “Vilnies” 
reikalais

Pasikalbėta ir nu t a r t a 
“Vilnies” suvažiavimą pa
sveikinti su $10. Ir pavie
niai nariai prisidėjo, kas 
sudarė apie trejetą desėtkų 
dolerių. Tuojau prisistatė 
Jonas Lazauskas, pasiėmė 
aukojusių vardus ir juos 
paskelbs.

Finansų .sekretores 
pranešimas

Anna Kazlauskienė pra
nešė: Narių yra pasimokė- 
jusių už 1971 metus 45. Pi
nigų ižde tik $49.10. Iždi
ninkas W. Baltrušaitis su
tiko su ataskaita.

Pietūs parke
Padiskusuota ir nutarta 

surengti didelius pietus Fo
rest Parke pažangiosios lie
tuvių spaudos palaikymui ir 
LLD 185 kuopos reikalams. 
Vyriausiomis šeimininkėmis 
apsiėmė M. Šukaitienė ir V. 
Venckūnienė.

Visiems LLD nariams
Dabar visi ir visos ma

tome, kad turime darbo 
sėkmingai pravesti tuos

Bronxo kriminaliniame 
teisme 19 metų Sam King 
kaltinamas už automobiliu 
užmušimą dviejų vaikų ir 
vieno vaiko sunkiai sužeidi
mą, taipgi bandymą pas
prukti nuo atsakomybės. 
Jam paskirta $8,500 kauci
jos.

Gegužės (May) 16 d. Ai
do choro pavasarinis kon
certas, New National Hali, 
261 Driggs Ave., Brooklyn.

Pradžia 2:30 valandą.

Use

na- 
na-

Ir prašau visus LLD 
rius pasidarbuoti naujų 
rių įrašymui į LLD.

Albina Mikalaus
Ji buvo rūpestinga LLD 

Visada
į kuopos susi- 
paren g im u s . 
Ją pagerbėme

Gazolino streikas tęsiasi. 
Pasitarimai nieko neduoda. 
Kai kurios kompanijos nau
doja streiklaužius gazolinui 
atvežti. Policijos vežimai 
juos apsaugo. Mieste gazo
lino dar galima gauti, bet 
rezervai mažėja.

Amerikinis Sveturgimiain 
Ginti Komitetas ir Kovai 
su Fašizmu, Rasizmu ir An
tisemitizmu Sąjunga šaukia 
konferenciją gegužės 23 d., 
310 W. 43 St. Pradžia 10 
vai. ryto.

New York o apylinkėje 
nėr 12 mėnesių sumažėjo 
88,000 darbų. Dabar majo
ras Lindsay skelbia, kad ga
li būt paleista iš darbo apie 
90,000 miesto tarnautojų.

Policija konfiskavo iš ki
tur atvežtu be taksu mokė- v £
limo cigarečių vežimus. Iš 
kitų valstijų slaptai be tak
sų mokėjimo plaukia ciga
retės i New Yorka.V :V-

Rep.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

dai įvyks birželio 7, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai-

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Birželio 6 d.
LLD Antrosios apskrities 

konferencija. Pradžia 11 v. 
prieš pietus. Vieta: 15 Ann 
St., Harrison, N. J.

New Yorko ir New Jer
sey valstijų LLD kuopos 
prisiųskite savo atstovybes.

LLD 2-ros Apskr. 
Komitetas

Philadelphia, Pa.
Šaunus išleistuvių banke

tas įvyks birželio 13 dieną. 
Rengia LLD 10 kuopa. Vie
ta: 6024 Wayne Ave. Esa
te širdingai kviečiami at
silankyti. Palinkėsime ge
ros sėkmės toms mieloms 
draugėms.

Birželio 20 d.
Forest Parke pietūs. Ren

gia LLR 185 kuopa. Būki
me visi Brooklyno ir apy
linkės lietuviai.

<

Iš LDS Bknouos
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyko gegužės 5 d. Laisvės 
salėje. Gaila, kad narių ma
žai tedalvvavo. O kai mažai 
narių dalyvauja, tai ir nesu
daro ūpo kokiai nors dides
nei veiklai.

Valdyba raportavo, kad 
kuopoie viskas tvarkoje. Vi
si nariai, apart vieno, pasi
mokė ję rAokesčius.

Šiame sezone paskutinis 
susirinkimas įvyks birželio 
2 d. Po to bus susirinkimų 
nertrauka liepos ir rugniū- 
čio mėn. Būtu smagu, kad 
šiame susirinkime daug 
daugiau nariu dalyvautu. 
Tada būtų galima pasitarti 
anie veiklą vasaros ir rude
nio metu, gal ką kuopa ga
lėtų surengti.

Narys
Maskva. — Mirė Artistų 

sąjungos vadovė Jekateri
na F. Belašova 65 metų am
žiaus.

“Vilnies” suvažiavimą 
Brooklyniečiai sveikina

Elena Jeskevičiutė, $20.
Po $10: R. H. Feiferiai, 

Jonas Siurba, V. V. Vens- 
kūnai, Wm. Baltrušaitis, 
LLD 185 kuopa.

Franas Varaška, $8.
Po $5: J. V. Gašlūnai, Jo

nas Grybas, Bill Malin, Pet
ras Šolomskas.

Po $3: Jurgis Bernotą ir 
Julia Lazauskienė,

Po $2: Mary Krunglienė, 
Petras

185 kuopos narė, 
lankydavosi 
rinkimus ir 
Bet ji mirė, 
atsistojimu.

Gegužės 11 dieną ją 
palydėjome į Kalvarijos 
kapines prie jos vyro, sū- Mike Stakovas ir 
n aus ir kitų artimųjų. Kat- Bieliauskas. Viso $110. 
rina Petrikienė pasakė la
bai jausmingą kalbą.

Lai būna Albinai amži
na ramybė.

• * ' t n

Jonas Lazauskas 
“kolektorius”

Kuo daugiausia parengimą 
“Laisves” paramai.

MOTERŲ KIUBO NAReM
Trečiadienį, gegužės 19 d., 

2 vai. po pietų įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Visos štbngkimės dalyvau
ti, nes turime apsvarstyti 
atostogų laiką — ar laikysi
me daugiau susirinkimų ar 
jau nutrauksime iki rudens. 
Kiekviena turime teisę pasi
sakyti.

Po susirinkimo turėsime 
vaišes, kurias apsiėmė pa
ruošti Julytė Lazauskienė, 
Nelė Skublickienė ir Adelė 
Petraitienė.

Pirmininke
(38-39)

Pekinas. — Kinijos val
džia pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos, remdamos, 
Taivane Chiang Kai-šeko 
valdžią, sudaro kliūtį santy
kių gerinimui.

VaršuVa. —Militariniame 
teisme Amerikos pilietis 
Mueller prisipažino šnipinė- 
jęs Lenkijoje Jungt. Vals
tijų naudai.

REIKALAVIMAS
Reikalinga pavienei mo

teriškei d v i e j ų ar trijų 
kambarių apartmentas. Cy
press Hills apylinkėje, Pra
šau skambinti 827-9148.

RICHMOND HILL, N. Y

liūdnas prisiminimas

Mike Yakstis
Mirė gegužės 16, 1967

Jau ketveri metai kai mirė mano mylimas vyras 
Ilsėkis ramiaiMotiejus,. Liūdime mes jo visi.

Cypress Hills kapinėse.
Marcelė 
Aline, 
Antanas

(sūnus ir marčios) 
Susan, anūkė.
Pranas Jakstis, brolis

Yakštienė, žmona

ir Lillian,

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

ROUBLE CERTIFICATES
redeemed for 

merchandise

PREFERENTIAL SPECIAL
which can be 
first - quality 
in the special Vneshposyltorg
foreign currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
the Prices are low.

ZAPOROZHETZ 966.
A limited quantity available

• RUSH YOUR ORDER
For the now catalogue

explaining the certificates and Orders
apply to any of our affiliated firms

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

or their branches, or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South New York, N.Y. 10003 

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




