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KRISLAI
Puiki kovotoja
O jis turėtų eiti laukan! 
Ką jie tuo įrodo?
Ir vėl jiems garbė 
Betgi tikrai išgąsdino 
De/troite savaitgalis

— A. Bimba —
Tikrai gali didžiuotis tie 

New York o piliečiai, kurie per
nai rudenį savo atstovu į Kon
gresą išrinko Mrs. Bella Ab- 
zug. Jos vardas jau garsiai 
skamba pranešimuose iš Wa- 

* shingtono. Ypač ji drąsiai ir 
gražiai pasirodo kovoje prieš 
Vietnamo karą. Ji jau pir
mosiose gretose tų kongres- 
manų, kurie griežtai reika
lauja prezidentą Nixona pa
keisti naminę ir užsieninę po
litiką.

Ot, jeigu Kongrese šiandien 
turėtumėme keletą desėtkų 
tokių energingų ir pažangių 
moterų' Ir turėtumėme turėti, 

įteikia tikėtis, kad Mrs. Ab- 
zug užsilaikymas padės bu
simuosiuose rinkimuose mo
terų skaičių Kongrese (padi
dinti keleriopai.

Pilnai sutinkame su “The 
N. Y. Times” (geg. 12 d.) ve
damuoju, kuriame sakoma, 
kad dabartinis Valstybės pro
kuroras John Mitchell yra pa
vojingas sutvėrimas. Jis tai 
įrodė savo pasielgimu su de- 
monstrac i j o m i s prieš karą 
Washingtone. Jo tiesioginėje 
komandoje buvo suareštuota 
virš 13,000 žmonių.

Jis užima svarbią vietą val
džioje. Jis yra Justicijos de
partamento galvą. Jis yra 
prezidento kabineto narys. 
Jis turėtų eiti laukan!

Filosofas ir kelių storų kny
gų autorius Herbert Marcuse 
kelia labai rimtą klausimą apie 
tuos amerikiečius, kurie tei
sina, gina ir net kankiniu lai
ko šaltakraujį žmogžudį Įeit. 
Calley. O tokių pasirodė ne
mažai'. Jų tarpe yra ir mū
sų prezidentas Nixonas, kuris, 
numojęs ranka į visus legalu
mus, pasiskubino šį žmogžudį 
išleisti iš kalėjimo.

Filosofas paduoda keletą 
pavyzdžių. Antai, gubernato
rius Maddox sako: “Dėkui 
dievui už leitenantą Calley ir 
dėkui dievui už tokius žmo
nės kaip jis.” Viena mote
riškė šaukia: “Jis vienas sa- 

* * v o ranka nudėjo šimtą komu
nistų. Jis turėtų gauti me
dalį. Jis turėtų būti (pakel
tas į generolus.” Kunigas 
Lord pareiškė: “Prieš 2,000 
metų nukryžiavotas vyras va
dinamas Jėzum Kristum. Aš 
nemanau, kad mums reikia 
nukryžiavoti/ kitą vyrą vadi
namą Calley.”

Begėdiškai atvirai jie gina 
žudytoją moterų ir vaikų. Kas 
su jais pasidarė?

Filosofas sako: Tai baisu. 
Jie išduoda save. Jie parodo, 
kad ir jie yra tokie, kaip Cal
ley. Jie parodo, kad, progai 
pasitaikius, ir jie galėtų pa
pildyti tokius žiaurumus. . .

Net nebe žinia, kaip ir kuo 
Amerikos komunistai turėtų 
atsilyginti Chicagos menševi
kų laikraščio redaktoriams už 
tokį jų išaukštinimą. Štai, pu
sė milijono prieš karą de- 

\ monstrantų Washingtone ir 
trys šimtai tūkstančių San 
Francisco “Naujienoms” nie-

Bedarbiai vyksta į sostinę
liudyti apie nuolatinį 

nedarbo didėjimą
Washingtonas. — Nacio

nalinės Koordinac i jos Ko
mitetas darbo unijų veiklai 
ir demokratijai šaukia ma
sinį aptarimą bedarbių 
klausimo. Keletas šimtų be
darbių vyksta Washingto- 
nan. Jie faktais įrodys, kad 
nedarbas didėja, nepaisant 
Nlixono tvirtinimo, kad ne
darbo didėjimas sulaikytas.

Apklausinėjime - aptarime 
dalyvaus daugelio unijų at
stovai iš visos šalies. Tai 
bus gegužės 22-23 dienomis.

Senato ragangaudžiai siūlo 
6 antikomunistinius bilius
Washingtonas. — Senato1

Vidaus Saugumo subkomi-
tetas siūlo net 6 antikomu
nistinius bilius. Jis vis ban
do atgaivinti merdintį Mc- 
Carrano aktą, kuris buvo 
apdaužytas Aukščiausiaja- 
jame teisme.

Biliai reikalauja nesamdy
ti komunistų “gynybos dar
bams, ” mokykloms. Prie 
komunistų priskaito ir ki
tus militantus, kovojančius 
prieš karą. Taipgi draus
tu taksu sumažinimą už ko
munistinėms organizacijoms 
skiriamas aukas.

Praga. — Čekoslovakijos 
ir Vakarų Vokietijos atsto
vai atnaujino pasitarimus 
dėl užmezgimo normalių ry
šių tarp abiejų šalių. Pasi
tarimai buvo pradėti kovo 
mėnesį.

Maskva. — Tarybinis žy
du kilmės mokslininkas 
Žandas išvyksta Izraelin 
gyventi. Jis yra žinovas per
su ir arabu kalbu. Kartu su 
juo vyksta dar 24 žydai.

kas daugiau kaip “gauruoti 
komunistėliai.”

Jokiu būdu negalima su
tikti su Chicagos kunigų 
“Draugu,” kai jis sako, kad 
“demonstrantai neišgąs d i n o 
nei Kongreso, nei preziden
to.” Iš tikrųjų gi jie buvo 
baisiai išgąsdinti. Kaip kitaip 
būtų galima suprasti tą ma
sinį terorą, koks buvo val
džios pravestas prieš tuos de
monstrantus šalies sostinėje? 
Tokių brutališkų masinių 
areštų šios šalies istorija iki 
šiol nebuvo mačiusi. Tik iki 
mirties išsigandę valdininkai 
galėjo taip pasielgti.

Detroitas ir vėl laimingas. 
Jau ateinantį savaitgalį ten 
įvyks LDS Bowlingo Turny
ras. Džiugu, kad antrosios 
kartos vyrai ir moterys gra
žiai darbuojasi, kad šis trijų 
dienų įvykis būtų vienas iš 
pasekmingiausių visoje Susi
vienijimo veiklos istorijoje. 
Linkime jiems didžiausios sėk
mės.

Ten bus įrodyta, kad balan
džio mėnesyje nedarbas pa
kilo nuo 6 iki 6.1% visos dar
bo jėgos. Balandžio mėne
syje bedarbių skaičius pa
didėjo 85,000.

Tam svarbiam žygiui nu
statyta programa: baigti 
karą Indokinijoje, militari- 
nę gamybą paversti į civili
nę gamybą, užtikrinti iš 4 
narių šeimos po $6,500 paja
mų į metus, paspartinti ko
vą su skurdu, rasizmu, prie
spauda.

Aktorė Jane Fonda 
neteisingai kaltinta

Cleveland, Ohio. —- Akto
rė Jane Fonda dabar pas
kelbė, kad ją neteisingai su
laikė policija, kai ji grįžo 
iš Kanados taikos reikalais 
veiklos.

Spaudoje buvo paskelbta, 
kad pas ją rasta narkotikų, 
bet pasirodo, kad tai buvo 
įvairių rūšių vitaminai.

Saigonas. — Amerikiečių 
karių jėgos Pietų Vietname 
sumažintos iki 267,000. >
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Poliurijos problema 
Europoje

Praga, Čekoslovakija. — 
Čia įvyko Jungtinių Tautų 
komisijos susirinkimas ap
tarti oro, žemės ir vandenų 
teršimą Europoje. Dalyvavo 
200 ekspertų, tarp kurių bu
vo Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos atstovai.

Susirinkimas įgaliojo di
rektorių tarybą studijuoti ir 
surasti būdus, kaip sėkmin
giau kovoti su oro, vandens 
ir žemės teršimu Europoje.

Santiago. — Čilės prezi
dentas Allende, kalbėdamas 
universiteto studentams, pa
reiškė reikalą studentams 
palaikyti artimus ryšius su 
liaudimi ir kartu kovoti.

Vyras ar moteris?
Baltimore, Md. — Čia bu

vo areštuota 29 metų Ber
nadette Cassell ir uždaryta 
kalėjime kartu su moteri
mis. Bet pas teisėją buvo 
pristatyta kaip vyras ir už
daryta kalėjime su vyrais.

Vėliau kalėjimo viršinin
kai nusprendė, kad Cassell 
yra moteris ir tada su mo
terimis ją uždarė.

Pasirodo, kad Miss Cassell 
gimė ir jaunose dienose bu
vo vyriškos lyties, bet vė
liau turėjo operaciją ir hor
monų gydymą, tai patapo 
tada moteris.

Daug katalikų kooperuoja
su kohiunistais-socialistais
Roma. — Italijos Katali

kų Darbininkų Sąjungos 
dauguma pasisakė už koo- 
peravimą su . socialistų ir 
komunistų vadovaujamomis 
unijomis kovoje už didesnes 
algas ir geresnes darbo są
lygas, taipgi už įvairias ša
lyje reformas.

TARYBŲ LIETUVOJE
Parduotuves, valgy klos, 

kavines
Šiauliai.—Kuršėnų gyven

tojai džiaugiasi neseniai pa
statytu prekybiniu kom
pleksu, kuri sudaro resto
ranas “Paventys” su origi
naliu kokteilio baru, 12 dar
bo vietų parduotuvė-gastro- 
nomas, kulinarijos - kondite
rijos cechas, aprūpintas mo
derniais įrenginiais. Pasta
to interjerą puošia vitražai, 
įdomus apšvietimas. Tapę 
šio naudingo; komplekso šie- 
mininkais, plieky b i n i n k a i 
taip pat neapvylė pirkėjų, 
pritaikydami pažangias pre
kybos formas — čia įdiegta 
savitarna su vieningu atsi
skaitymo mazgu: • - ■ ■ -

Šiaulių rajono gyvento
jams vis daugiau statoma 
šiuolaikinių prekybos įmo
nių. Neseniai Bubiuose, ke
lių kryžkelėje/ įskilo nauja 
parduotuvė-valgykla su ka
vine “Eglė,” dvi paujos par
duotuvės pastatytos Dauge
lių gyvenvietės darbinin
kams. Čia taip pa t 
įdiegta savitarna. Nau
ją parduotuvę turi ir 
Piktuižių kolūkio žemdir
biai, o po kiek laiko atvers 
duris naujos parduotuvės ir

Aliejaus darbininkų 
konferencija

Leuna, Rytų Vokietija. 
— Čia įvyko pasaulinė alie
jaus darbininkų unijos kon
ferencija. Dalyvavo joje 
unijų atstovai iš 46 šalių, 
kurios gamina aliejų.

Konferenciją sušaukė 
tarptautinės aliejaus darbi
ninkų unijos kartu su Pa
saulio Darbininkų Unijų Fe
deracija. Tarėsi, kaip sėk
mingiau kovoti su tarptau
tinėmis aliejaus korporaci
jomis.

Miami, Fla. — Haiti pabė
gėlių ar tremtinių komiteto 
pirmininkas Paul Ą. Colas 
gavo leidimą vykti į Haiti. 
Jis tikisi prie naujojo pre
zidento daugiau laisvių.

Odessa.—Tarybų Sąjungos 
uoste lankėsi Olandijos ka
rinio laivyno eskadronas. 
Admirolas Rust sveikinosi 
su miesto majoru ir tarybi
niais laivyno viršininkais.

Jungtines Tautos nuskyrė 
1971 metus atžymėti, kaip 
kovos metus prieš rasizmą 
ir rasinę diskriminaciją.

Katalikų sąjunga turi 
700,000 narių. Sąjunga jau 
per pastaruosius porą metų 
kooperavo su komunistais 
ir socialistais įvairiais vi- t- 
suomeniniais klausi mais. 
Popiežius Paulius nedrau- 
džiąs tokiam kooperavimui.

valgyklos “Taikos” kolūky
je ir Kairiuose, Kuršėnų 
mašinų remonto gamykloje 
ir Kužiuose. •_

•' ■

Geriausiems 
saviveiklininkams

Kapsukas. — Tarsi į šven
tę susirinko kultūrinio 
darbo entuziastai, partiniai, 
tarybiniai darbuotojai. Pa
sitarime skambėjo mintys 
apie jubiliejinius ren
ginius, buvo aptartos to
lesnio kultūrinio darbo 
perspektyvos.

Pranešimą šia tema pada
rė rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduoto
jas A. Markevičius. LTSR 
kultūros ministro pavaduo
jąs V. Jakelaitis įteikė kap- 
sukiečiams LTSR Ministrų 
Tarybos prizą už geriausią 
vietinių resursų panaudoji
mą, tvarkant rajono kultū
ros-švietimo įstaigų materi
alinę-techninę bazę. Įteikti 
apdovanojimai geriausiems 
meno saviveiklos kolekty
vams.

Po pasitarimo koncertavo 
naujai susikūręs maisto pra
monės automatų gamyklos 
choras.

JAV ir TSRS tarsis dėl 
branduolinių ginklų

Geneva. — Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos de
legacijos sutiko pradėti pa
sitarimus birželio 30 d. dėl 
branduolinių ginklų limita- 
cijos.

Svarbiausia dabar susitar
ti, kad požeminis branduo
linių ginklų išbandymas bū
tų uždraustas, kaip kad da
bar uždraustas ant žemės 
paviršiaus, ore ir vandenų 
gilumoje.

Sidney.—Australijos Dar
bo'delegacija paskirta vykti 
į Kiniją birželio mėn. .

Washingtonas. — Valsty 
bės sekretorius Rogers grį
žo iš Vidurio Rytų nieko ne
laimėjęs. Raportavo prez. 
Nixonui, kad randasi viltis 
“taikos deryboms,” bet toji 
viltis labai mažytė, kadangi 
Izraelis atsisako trauktis iš 
užkariautų žemių.

Milwaukee, Wis. — Dau
giau kaip 4,000 dalyvavo 
masiniame susirinkime prieš 
karą Indokinijoje. Reikala
vo dabar baigti karą.

Mansfield siūlo sumažinti 
50 proc. JAV miiitarines 

jėgas Europoje
Washingtonas. — Senato 

daugumos vadas Mansfield, 
siūlo Kongresui sumažinti 
miiitarines jėgas 50 proc., 
kad jų Europoje beliktų tik 
150,000 karių. Tai reikia 
padalyti dar šiais metais ir 
nieko nelaukiant.

Mansfield nurodo, kad-------------
300,000 amerikiečių karių Newark, N. J. — Tele- 
Europoje, daugelis su žmo- fonų kompanijos darbinin- 
nomis ir vaikais, taipgi ne- kai šioje apylinkėje paskel- 
mažai civilinių tarnautojų bė streiką, kai kompanija 
žymiai prisideda prie dole- paleido iš darbo unijistą 
rio vertės mažėjimo ir in-1 dirbtuvės prižiūrėtoją.

Nixonas skiria 332 milijonus 
kovai su vėžio ligomis

Washingtonas. — Prezi-®
dentas Nixonas paskelbė, 
kad jis skiria 332 milijonus 
dolerių kovai su vėžio ligo
mis, kurios pavojingai ple
čiasi Jungtinėse Valstijose.

Nuo liepos 1 d. bus pradė
tas intensyvus vajus vėžio 
ligų tyrinėjimui. Vajus bus 
vedamas po “prezidentine 
vadovybe.” Vėžio ligų ty
rinėjimo ir gydymo progra
ma bus praplėsta. Jeigu bus 
reikalo, tai prez. Nixonas 
žada ir daugiau pinigų 
skirti.

Izraelis užmušęs 1,915 
arabų partizanų

Tel Avivas.—Izraelis skel
bia, kad nuo karo pabaigos 
1967 m. iki šiol izraeliečiai 
užmušė 1,915 arabų parti
zanų, nelaisvėn paėmė 3,000 
partizanų.

Skelbiama, kad apie 1,000 
partizanų žuvo mūšiuose su 
karaliaus Huseino jėgomis 
Jordane.

Philadelphia, Pa. —Ligo
ninės Hahnemann tarnauto
jai laimėjo jų unijos pripa
žinimą ir algų pakėlimą. 
Jiems padėjo laimėti čia at
vykusi Mrs. Coretta King.

Krikščionys demokratai 
už “laisvą socializmą”

Santiago. — Čilės Krikš
čionių Demokratų partija, 
kuri stovi prez. Allende val
džios opozicijoje, pasisakė: 
už socializmą, bet jis netu
rėtų būt pilnoje valdžios 
kontrolėje.

Krikščionys demokratai 
nori “laisvo socializmo”, ku
ris remtųsi “kooperatyviniu 
pagrindu”. Tai būtų “ben
druomeninis socializmas”.

Washingtonas. — Senato
rius Eagleton tvirtina, kad 
Pietų Vietnamo Deltoje yra 
apie 30,000 partizanų, nors 
Amerikos militarinė ko
manda skelbia, kad toji te
ritorija esanti nuo partiza
nų apvalyta.

fliacijos. • Jis nurodo, kad 
1970 metais buvo išleista bi
lijonas 731 milijonas dolerių 
Amerikos karių užlaikymui 
Europoje. Pusiau sumaži
nus ten miiitarines jėgas, 
kartu pusiau susimažintų ir 
jų išlaikymas.

Mirė Airijos patriotas
Dublinas. — Mirė buvęs 

Airijos premjeras Sean F. 
Lemass 71 metų amžiaus. 
Sirgo du mėnesiu.

Lemass buvo pasižymėjęs 
kovotojas už Airijos laisvę 
ir nepriklausomybę. Jis bu
vo vienas vadovų 1916 me
tuose Velykų dieną sukilimo 
prieš anglus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Caro, Egiptas.—Preziden

tas Sadatas tebevalo savo 
kabineto aparatą. Dar keli 
kabineto nariai pašalinti. Sa
koma, kad keletas šimtų jo 
oponentų sugrūsti į kalėji
mus už sąmokslą “nuvergti 
valdžią.” Jis sako, norįs 
sukurti tokią valstybę, ku
rioje “kiekvienas asmuo 
jausis laisvas ir saugus.” 
Kad sėkmingiau pravesti 
valymą, jis pats paėmė į sa
vo rankas ir policijos komi- 
sionieriaus postą.

Washingtonas. — čia sa
koma, kad Kinija pradėjo 
gaminti džetinius lėktuvus 
pagal savo planą. Jie esą 
tokie pat geri, kaip ir ge
riausi Amerikos lėktuvai.

Ottawa, Kanada.—Jungti
nės Valstijos turi FBI, o 
Kanada — Royal Canadian 
Mounted Police. Tai iš 8,- 
500 vyrų jėga. Keliama aikš
tėn, kad šita “civilinė poli
cija” elgiasi su kanadiečiais 
lygiai taip, kaip FBI su 
amerikiečiais. Veiklesni 
žmonės yra sekioįami ir te
rorizuojami. Ieškojimas ir 
gaudymas kriminalistų fak- 
faktinai pamirštas.

Belgradas. — Mirė Jugos
lavijos parlamento prezi
dentas ir Kompartijos va
das M. Popovic 57 metų 
amžiaus.

Berlynas.—Vokietijos De- 
mok r a t i n ė s Respublikos 
miestuose ir miesteliuose bu
vo suruoštos gegužinės eise
nos. Bendrai dalyvavo dau
giau kaip milijonas žmonių.

i
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Dvi unijos ir jy nusistatymas
BEVEIK tomis pačiomis dienomis neseniai įvyko 

dviejų gan stambių darbo unijų suvažiavimai, kuriuose 
buvo plačiai diskusuojami šių dienų opiausi, skaudžiau
si klausimai. International Longshoremen’s and Ware
housemen’s unijos suvažiavimas pasmerkė Vietnamo 
karą ir pareikalavo, kad Amerika iš Vietnamo išsikraus
tytų. Įdomu, kad šios unijos suvažiavimas nepamiršo 
ir persekiojamos komunistinės profesorės Angela Davis 
klausimo. Jis griežtai pareikalavo ją tuoj paleisti, nes 
ji yra sąmokslo auka, prieš ją keliami kaltinimai nėra 
pagrįsti.

Bet kadaise buvusios gana pažangios International 
Ladies Garment Workers unijos suvažiavimas, įvykęs 
šiltojoje Floridoje, vienbalsiai užgyrė visą prezidento 
Nixono politiką Indokinijoje. Savo rezoliucijoje beveik 
žodis žodin suvažiavimas pakartojo prezidento dema
gogiją apie siekimą “garbingos taikos” ir išgelbėjimą 
Pietų Vietnamo nuo “komunistų agresijos iš Šiaurės 
Vietnamo.”

Kas liečia Vidurio Rytus, tai moteriškų rūbų siu
vėjų unija karštai sveikina Izraelio agresyvių nusista
tymą, atsisakant sugrąžinti arabams iš jų užgrobtas že
mes. Girdi, Izraeliui reikalingos “naujos ir saugios 
sienos.”

Izraelio klausimu dar gal galima šios unijos nusi
statymą “pateisinti” tuo, kad jos dauguma narių yra 
žydai, paveikti sionistinio nacionalizmo. Visa unijos va
dovybė yra žydų rankose. Bet kuo pateisinti tokį reak
cinį, pronixinj unijos nusistatymą Indokinijos klausi
mu? /-L' r %*

Reikia nepamiršti, kad unijos vadai save vadina dar 
gi socialdemokratais... \

Labai geras, remtinas 
sumanymas

DEMOKRATŲ frakcijos vadą Senate senatorių 
Mike Mhnsfield galima tiktai karštai pasveikinti, kai 
jis s i tilo, kad Amerikos mil i tarinės jėgos NATO šalyse 
dar šiemet būtų sumažintos pusiau. Geriau būtų, ži
noma, jei jis siūlytų visas jas ištraukti, bet pusė geriau 
negu nieko.

Pasirodo, kad Jungtinės Valstijos šešiose kapitalisti
nėse Vakarų Europos šalyse dar ir šiandien laiko 300,- 
000 kareivių. Tai milžiniška armija. Jos apginklavimas 
ir išlaikymas suėda bilijonus dolerių . O kam ji ten rei
kalinga? Kas iš kur grūmoja arba Vakarų Vokietijai, 
arba Belgijai, arba Turkijai? Absoliutiškai niekas iš 
niekur. Tai kam jose reikalinga okupacinė militarinė 
Amerikos armija, kuri buvo ten palikta po Antrojo pa
saulinio karo?

Čia, namie, skundžiamasi, kad visur stinga lėšų. O 
bilijonai dolerių sušeriami užlaikymui armijos Vakarų 
Europoje, kurios šalys pačios turi milžiniškas ginkluotas 
jėgas. Ne joms yra iš kur nors militarinis pavojus, bet 
jos sudaro rimtą pavojų Rytų Europos kraštams ir Ta
rybų Sąjungai. Pav., visi matome, kad Vakarų Vo
kietijoje kelia galvą neo-nacizmas, kad atgimsta milita- 
rizmas. Tai didžiausias visoms šalims pavojus. O di
džiule Amerikos armija Vakarų Voietijoje ne tik neuž
kertą narimui kelio- bet dar jam padeda iš naujo įsi
galėti. * j

Taigi, Kongresas turėtų priimti senatoriaus Mans- 
fieldo sumanymą ir priversti administraciją dar šiemet 
tą trijų šimtų tūkstančių armiją nukirsti pusiau. Ne
reikia nė kalbėti, jo'g prezidentas Nixonas šiam protin
gam ir naudingam sumanymui priešinasi visomis jė
gomis. Republikonų partijos frakcija Senate jau užanga- 
žuota kovoti prieš Mansfieldo sumanymą. Jis daro spau
dimą į savo reakcinių bičiulių demokratus senatorius 
iš pietinių valstijų, kad jie balsuotų prieš savo frak
cijos lyderio sumanymą.

JIE NEGALI 
ATSIDŽIAUGTI 
POLICIJOS TERORU

Ir vėl Chicagos menševi- 
kų “Naujienos” gali di
džiuotis supliekusios visus 
rekordus. Nepastebėjo m e, 
kad kuris nors kitas lietu
viškas laikraštis būtų už 
jas garsiau viešai pasi
džiaugęs Washingtono po
licijos pravestu teroru prieš 
prieškarines demonstraci
jas. Tik pasiklausykime:

Greitas policijos darbas, 
masiniai suėmimai ir kariuo
menės panaudojimas saugoti 
tiltus išardė triukšmadarių 
planus. Kaip paprastai, įvai
rūs komunistinės veiklos rė
mėjai dabar ieško legalių prie
kabių, kaltindami p o 1 i c i ją, 
kad ji suėmė daug nekaltų 
žmonių ir žiauriai elgėsi su 
protesto dalyviais. Daugiausia 
skundžiasi Atstovų Rūmų na
rė iš New Yorko Bella Abzug 
ir Maryland© atstovas P.arren 
Mitchell.

Nebegalėdami susta b d y t i 
Washingtono judėjimo, pro
testo vadai griebėsi kitos tak
tikos ir ėmė šaukti per mi
krofonus: “Visas pasaulis ste
bi!” Washingtono policijos

gą Erichą Jlonekerį, kuris 
nuo jaunų metų kovoja revo
liucinio Vokietijos darbinin
kų judėjimo gretose kaip va
dovaujantis partijos veikėjas. 
Jis buvo vienas antifašistinio 
pasipriešinimo judėjimo orga
nizatorių. Mes visi žinome, 
kad draugas Erichas Honeke- 
ris išėjo sunkią kovą politi
nės klasinės kovos prieš fa
šizmą mokyklą. Dešimt me
tų jis praleido fašistinės Vo
kietijos kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose. Nuo 
vienijamojo suvažiavimo die
nos jis — partijos valdybos 
arba Centro Komiteto narys, 
daugiau kaip 20 metų jis Po- 
Jitinio biuro narys.

“St. Petersburg Times” Karas Vietname, karas 
už gegužės 5 d. pranešė, kad Indokinijoje yra didelė prie- 
“Amerikos doleris pergyve- žastis visų šių nelaimių. Jau 
na krizę užsienyje. Visur jis lėšavo $130,000,000,000 
' .................................... ir daugiau gyvybių negu

karas Korėjoje. Jau Ame
rikos kariai šiame kruvina
me kare išėjo iš kantrybės, 
iš kontrolės. Atlieka žmog
žudystes, išprievartavi mus 
moterų, žudymą nekaltų gy-

<(

keičiami doleriai į vokiškas 
markes. Vokietija turi dau
giau dolerių negu JAV Fort 
Knox yra aukso.”

Dar yra bilijonai dolerių 
ir kitose šalyse, ne tik Va
karų Vokietijoje. O kaip gi 
tokia padėtis vadinasi, kada ventojų. Galiau, už tai yra 
šalis negali savo valiutos- teisiami. Bet ___
pinigų išpirkti, kurie randa-į karo vadas (prezidentas) 
si kitose šalyse, prekybos neteisiami generoliai. 
keliais ten nuėję? Tai ga
lima vadinti “bankrūtu.”

Bet neteisiamas

MA MA
Kasdieniškas žodelis “Mama.”
Bet niekas jo nenudėvės, 
Tartum laimės talismano 
Pamiršti niekad negalės.

— Mamyte, valgyt aš išalkau!
— Mamyte, skauda man labai!
— Mamyte, man- kojytėm šaltą!
— Mamyt, mane užklok šiltai!

Pridėjo pilną lagaminą: 
žiūrėk tik mokykis gerai.
Kaip gera tiem, kas turi mamą,
Bet jie pamiršta tai dažnai. -

Tariu jos vardą ilgesingai,
Širdy miniu ją su skausmu: 
Likau už viską jai skolingas 
Bet atsiteisti jau vėlu.

V. ž.

knygas, kiti dar tiktai ruo
šia, bet entuziazmas visų 4 
labai didelis.

Suprantama, ne visas jų > 
šimtas ateis į literatūrą, ne 
visi taps įžymiais kūrėjais, 
tačiau daugelis vis dėlto at
eis, o jų tarpe tokios jaunos 
ir talentingos poetės, kaip 
Vidmantė Jasukaitytė, Dan
guolė Grigonytė, Dalia Sau
kai tytė, Vida Viltrakytė, 
daugelis kitų. Ateis ir vy
rų poetų — Palilionis, Kar
čiauskas, Bukontas, ir pro
zininkų ateis, žodžiu, bus 
daug gero mūsų mieloje ir 
brangioje lietuvių literatū
roje.

O rytoj išvykstu į Krikš
tonis, kitaip tarus, į Dzūki
ją. Ten susirinks daugelio 
'rajonų jaunieji literatai,ku
rie dabar auga gana spar
čiai ir vystosi sėkmingai. 
Šituose Krikštonyse buržu
aziniai nacionalistai vos ne- 
nudėjo manęs, kai buvau 
nuvykęs tenai 1946 metais, 
užklupę miške šaudė iš vi
sų pusių, bet nepataikė, tai * 
likau gyvas ir sveikas. Ta
da susipažinau tenai su pui
kiu žmogum — kunigu Rei- 
telaičiu. Išsaugojo jis per 
vokiečių okupjacijos metus 
daugelį meno bei kultūros 
vertybių, tautosakos Įrašų, 
o Išvadavus Lietuvą atidavė 
viską Mokslų Akademijai.

Dabar Reitelaitis jau mi
ręs, tai nueisiu nusilenksiu 
prie kapo šitam šviesiam 
žmogui. Kunigas buvo, o 
kad tiek proto ir sveikos ■ 
dvasios turėtu kiekvienas.i •O po Krikštonių vykstu į 
Gargždus, paskui dar į Pa
nevėžį, dar vėliau — į Lat
vijos raytojų suvažiavimą, 
o paskui jau į užsienį ku
riam laikui. Kaip matote, 
koks buvau nenuorama ne
pasėda- toks ir likau, nors 
metai jau ima lenkti prie že
mės — šiaip ar taip, o bal-, 
landžio 14 suėjo man šešias^ 
dešimt dveji. Na, niekis, 
dar patriukšmausim, padir
bėsim.'

Šiandien aplankiau ligo
ninėje rašytoją Antaną 
Venclovą. Jo sveikata kiek 
pablogėjo, tad jau antras 
mėnuo gydosi. Tačiau smar
kiai gerėja ir ateinančią sa
vaitę jau bus paleistas na
mo. Prašė perduoti Jums 
geriausių linkėjimų.

Rašytojų visuotiniame su
sirinkime sutikau mūsų mie
ląjį Algirdą Margerį bešne
kučiuojantį su Justu Palec- 
kiu. Gyvas, drūtas mūsų 
Margeris, stiprūs ir kupi
nas noro darbuotis.

Geriausius svei ki n i m u s 
Jums prašo perduoti mano 
žmonelė Monika, o taipogi 
anūkas Rokas. Vis prisime
na Jus, laukia atvažiuojantį 
Daug gero, miela Ieva.

Jūsų —
Juozas Baltušis

Amerikos garbė, kaip de
mokratinės šalies, per visą 

Kada Antrasis pasaulinis pasaulį sužlugo. Visi vi
karas nubankrūtavo daug sur reikalauja karą kuo 
Europos valstybių, tai dar greičiau sustabdyti. O ant 
daugiau aukso suplaukė į galo doleris gąvo smūgį, nuo 
-A” — Doleriai pil-!kurio jis sveikas neliks.

• -|-i_ i • -fS i i

KONFERENCIJA KOVAI 
PRIEŠ MOTERŲ 
PRIEVARTAVIMĄ

Savaitraštis “Guardian” 
(geg. 12 d.) patalpino įdo
mią korespondenciją apie 
balandžio. 17 d. New Yorke 
įvykusią konferenciją. At
rodo, jog tai bus pirmuti
nė tokios rūšies konferen
cija. Ji buvo sušaukta mo
terų kovai prieš šiame 
mieste augantį moterims 
pavojų. Jau visas pasaulis
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vojų mūsų moterims apiplė
šimo tikslais. Bet dar di
desnį pavojų sudaro už- 
puo 1 i m a i išprievartavi
mo tikslais. Tokių užpuo
limų skaičius labai smar
kiai auga. Moterys negali 
nieko neveikti. Jos turi iš
mokti apsiginti, užpuolikus 
atmušti. Jos negali atsidėti 
vien ant policijos protekci
jos.

Ir štai, sakoma., susirinko 
daugiau kaip du šimtai mo
terų. Vyrai į konferenciją 
buvo neįleidžiami. Net ir 
reporteriams vyrams durys 
buvo uždarytos. Per kelias 
valandas daugumoje jaunos 
susirinkusios moterys tarė
si, kaip kovoti prieš tą au
gantį joms oavojų.

viršininkas Jerry Vernon žino apie užpuldinėjimo pa-
Wilson trumpai pareiškė: 
“Tegul stebi.” Jis pats ilgas 
valandas 'praleido miesto gat
vėse, vadovaudamas suėmi
mams ir trukdytojų išvaiky
mui. Galimas daiktas, kad 
Amerikos radikalų vadai ki
tas demonstracijas ruoš jau ne 
Washingtone, bet kituose 
miestuose, kur policija nebus 
tokia energinga. (“N.”, geg. 
6 d.)

Koks masinis tas teroras 
prieš karo priešus buvo 
vykdomas, galima spręsti 
kad ir iš menševikų laik
raščio klerikalinių bičiulių 
“Draugo” (geg. 6 d.) poros 
sakinių. Žinioje iš Wash
ingtono sakoma:

“Iki vakaro buvo suimta 
virš 7,000. Pritrūko vietos 
policijos būstinėje- tai pas
kui autobusais vežė į ap
tvertą sporto stadijoną, ve
žė į kareivinių kiemus.”

Čia kalbama apie areš
tus tik per vieną geg. 3 d. 
O kaip žinia, per trejetą 
dienų buvo suar e š t u o t a 
daugiau kaip 13,000 jaunų 
žmonių.

TURI PAGRINDO 
DIDŽIUOTIS

Lietuvos spaudoje yra at- . 
spausdintas Rytų Vokieti
jos Komunistų Partijos va
do Walter Ulbrichto rezig
nacijos laiškas. Jau žinome, 
kad jis iš tos labai aukš
tos ir atsakomingos vietos 
pasitraukė dėl senatvės ir 
sveikatos sušlubavimo. Re
zignacijos laiške partijos 
Centro Komitetui jis tarpi
kitko sako:

Naudodamasis proga, . 
norėčiau pasakyti keletą žo-

JAV bankus, 
nai užvaldė pasaulį. Bet po 
didžiulių karų, dvidešimta
sis šimtmetis pasuko į kai
rę. Socializmas-komunizmas 
įgavo žmonijos pasitikėji
mą. Pradėjo pasireikšti vis 
griežtesnės kovos prieš ko
lonizatorius, išnaudotojus, 
pavergėjus. Daug Afrikos 
ir Azijos tautų išsilaisvino 
iš priespaudos. 

• . 1Užbėgti už akių išsilais-j 
vinimui, Amerika, būdama 
pati tvirčiausia ir jausda
ma savo pareigą apginti sa- ( 
vo ir dar kai kurių užsili
kusių kituose kontinentuo
se bičiulių interesus^ susi
gundė steigti kariškas ba
zes, kariškas stovyklas, 
tvirtoves įvairiose pasaulio 
dalyse, iš kurių būtų gali
ma pulti įsivaiz d u o j a m ą 
“priešą.” Įdėjo bilijonines 
sumas dolerių į atstatymą 
Japonijos, Azijos ir steigi
mą kariško laivyno įazių. 
Japonija jautėsi esanti nu
galėta ir nulenkusi savo 
galvą su viskuo sutiko, nes 
dar gi buvo ir gera proga 
naudotis vertybėmis, ku
rias Amerika ten vertė.

Mažųjų biznierių organi
zacija, tyrinėjusi nusikalti
mus Harleme, raportuoja, 
kad į metus Harleme pa
daroma binieriams, namų 
savininkams ir daugeliui ki
tų nuostolių apie 2 bilijo
nus dolerių. Kriminalys- 
čių didėjimas daugiausia 
priklauso nuo narkotikų 
naudojimo.

Kimogoso salos (Egėjaus 
jūros Kiklado salyne) žemė
je yra riebių medžiagų, ku
rias vietos gyventojai jau 
seniai vartoja vietoj muilo. 
Šia žeme jie prausiasi ir 
skalbia bal&nius. Lietui ly
jant, sala pasidengia muilo 
putomis. /

Dzūkelis

Laiškas I. Mizarienei
Miela ir gera drauge,

.. .Dabar Lietuvoje labai 
gražu, atėjo pavasaris, visos 

i varlės kurkia ir vieversiai 
(gieda, artojai beria grūdą 
laukuos, ruošia naujo der
liaus šūsnį, sužaliavo pievos, 
žydi purienos, sprogsta obe
lys soduose..,

Kaip matyti iš spaudos 
. puslapių, jūs ten smarkiai 
darbuojatės visi. Skaitau 

( “Laisvę,” seku “Vilnį,” štai 
ir vėl gavau naują“Šviesos” 
numerį, pirmąjį šių metų, 
labai įdomu, labai įvai
rų, turiningą ir kažkokį 
smagų, pilną šviesios ir 
geros nuotaikos. Kai 
prisimenu, kad visus tuos 
reikalus tvarko jau nebe 
pirmos jaunystės vyrai, 
tai tiesiog stebiuosi jų iš
tverme bei entuziazmu: iš 
kur ir parako tiek imasi!

Atstatė ir Vakarų Vokie-j Na, aišku, kai žmogus dirba
ti ją, jos industriją, kad iri 
ji būtų tvirta ir kad, reika
lui esant, padėtų Amerikai 
jos kovose prieš pažangą 
Europoje ir Azijoje, apgin
ti jos indėlius ir pelnus.

Korėjos karas buvo veda
mas Amerikos lėšomis. Yra 
apskaičiuojama, kad Ame
rikai jis jau lėšavo $49,000,- 
000,000, o dar ir dabar Ko
rėjoje laikoma 55,000 Ame
rikos kariuomenės.

Amerikos skolos kasdien 
auga, doleris vis lieka ma
žesnės vertės. Infliacija 
smaugia šalį. O ne tik in
fliacija, suirimas. Ameri
ka suskilo į daugelį dalių. 
Ji jau nėra vieninga, kaip ji 
buvo Pirmojo ir Antrojo 
karo metu. Ji keliauja be 
kelio, be numatymo, be ap- 
sisvarstymo.

Dar žodis “L” albumo reikalu
‘‘Laisvės’'’ jubiliejinis albumas jau gatavas. Gauna

aš jį nemokamai kompetentingi Albumo sveikintojai ir
“Laisvės” įstaiga pardavimui. Šia proga norime ger

dzių apie padėtį partijos va- biamuosius Albumo patriotus paraginti, jog, kas tik no- 
dovybeje. Manau, kad neper- • > .. “T
dėsiu sakydamas, kad per ma
no veiklos dešimtmečius pavy
ko sudaryti tvirtą, vieningą, 
sutelktą ir tikrai kolektyvinę 
partijos vadovybę. Tai liečia 
Centro Kopiitetą įr Politinį 
biurą. Vykdant VI ir VU Par
tijos suvažiavimų ir Centro 
Komiteto, nutarimus, Politinis 
biuras parodę politinį tvirtu
mą, toleriagiškumą ir kolek
tyvinę dalykinę p a ž i ū r ą į 
sprendimui pribr e n d u sius 
klausimus.

Rekomend u o cfa m a s jo 
vieton išrinkti Erich Hone- 
ker, jis sako;

Centro Komitetas, visą par
tija ipažįsta ir vertina drau-

ri, gąli šį brangų leidinį įsigyti, prisiųsdami “Laisvei” 
$3,. 00. Įspėjame, jog Albumų pardavinėjimui yra ne
daug, tad gaus, tik pirmiau užsisakiusieji.

Ąlbunią įsigyti norėtų labai daug ne tik čia Ame
rikoje, bet Lietuvoje, Kanadoje, Anglijoje, Pietų 
Amerikoje ir kitur. Amerikiečiai, įsigiję “Laisvėje” Al
bumą, gali išsiųsti kur tik nori savo giminėms, drau- 
gaųisir pažįstamiems. “Ląisve” jų siuntinėti negali, tai 
padarykite patys.

Nesiųskite Albumo įdėję į popierinį voką, nes knygą 
sunkoka ir ilgos kelionės metu susiglamžys. Iš abiejų 
kpygos pusių apdėkite storu kartonu; visą tai įvyniokite 
stpru vyniojamu rudu popierių (ne laikraščiu), apriškite 
kryžmai drūtu šniūru ir užrašykite aiškius adresus sa
vo ir priėmėjo. Ant kairiojo apatinio kampo parašykite 
žodį — Book. Paštas nustatys persiuntimo kainą. Ga
lima siųstį kad ir kelis kartu.

Galima siųsįi ir registruotu paštu.
“Laisves’’ jubiliejinio Albumo redakcinė komisija

į iš idėjos, o ne dolerio vai- , 
kydamasis, tai ir darbo vai
siai štai tokie, kad visiems 
smagu ir širdžiai malonu. 
Ačilį ir tebūnie garbė vi
siems, kas tik prisideda prie 
šito darbo!

Mes čia irgi nesnaudžiame 
kepurėje, anot kupiškėnų. 
Dirbam, krutam, miestus 
statom ir žemę purenam. 
Lietuva kaip užėmė pirmą! 
vietą tarp broliškų res
publikų savo derliaus na- 

I šumu, mėsos bei p i e n o 
, I prod akcija , melioracijos 

bei drenažo darbais, tai 
taip ir laiko tą vietą, 
niekam nepasiduoda ir ne
ketina pasiduoti. O tai vis 
todėl, kad puikūs žmonės 
gyvena Lietuvoj, ir išaugo/ 
puikus jaunimas, idėjiškai 
subrendęs, karštai mylintis 
tėvynę Lietuvą, giliai jau
čiąs savo pareigą broliškai 
tautų šeimai, taikos išsau
gojimo reikalui. Šitokie rei
kalai, miela Ieva.

Vilniuje tik ką pasibaigė 
visuotinis rašytojų susirin
kimas, svarstėme jaunosios 
rašytojų kartos ugdymo bei 
jos darbo problemas. Pa
čius jaunuosius irgi pasi
kvietėm, ir jų suvažiavo ge
rokai per šimtą žmonių: po
etai, prozininkai, dramatur
gai, apybraižininkai, litera
tūros kritikai. Mane, kaip 
savamokslį, ypatingai džiu
gino tas faktas, kad didžio
ji dauguma jaunųjų rašy
tojų — baigę aukštuosius 
mokslus, išmokę daugelį už
sienio kalbų, plačiai apsi
skaitę, išsilavinę, daug kur 
jau pakeliavę, žodžiu, pasi
ruošę našiam literatūrinės 
kūrybos darbui. Kai kurie 
jų jau išleidę pirmąsias

KODĖL PO LIETAUS 
GERIAU AUGA AUGALAI

Atrodo, kad šis reiškinys 
paaiškinamas labai papras
tai—augalai gauna daugiau 
vandens. Tačiau mokslinin
kas B. Parkeris aptiko lie
taus vandenyje gana daug 
vitamino B-12. O šis prepa
ratas pasižymi stimuliuojan
čiomis savybėmis. Kaip ži
noma, tik mikroorganizmai 
sugeba gaminti patys vita
miną B-12. Tokiu būdu at
mosfera turi būti perpildy
ta mikroorganizmais, gami
nančiais šį vitaminą. Čia 
galimas dalykas, ir slyfTi 
greito augalų augimo po lie
taus priežastis. Šis atradi
mas gali būti labai svarbus, 
tiriant švąraus oro proble
mas.

1
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Worcester, Mass.
Demonstracija prieš Viet

namo karą gegužės 5 d., ku
rią sumobilizavo aukštųjų 
ir viduriniu mokyklų stu
dentai, pavyko ge rai. D ie
na pasitaikė saulėta, tai 
daug vidurinių mokyklų 
mokinių išėjo anksčiau iš 
mokyklų ir skubėjo į City 
Hall Plaza, kuri prisipildė 
laukiant aukštųjų mokyklų 
atmatuojančių stude n t ų. 
Platino lapelius žmonėms, 
aiškinančius, ką N ix o n o 
purvinas karas, Kongreso 
nepaskelbtas, reiškia.

Holy Cross ir Clark uni
versitetų stude n t a m s at- 
maršavus j p lažą, susirin
kusieji ilgai juos sveikino 
ir šaukė: “Nixonai, greit, 
dabar baig karą ir parvežk 
mūsų vaikinus sveikus, tik 
ne grabuose.”

Buvo kalbėtojai, iš jų ke
turi kunigai. Vienas iš jų 
pasakė pagrindinę kalbą, 
ką karas reiškia, ir jis ži
no, ką kalbą, nes pats buvo 
Vietnamo kapelionu — dva
sios vadu, tarp kareivių. 
Veik visi keturi kunigai sa
vo kalbose reikalavo Nixo- 
na baigti karą.

Kitas kalbas sakė mo
kyklų studentai ir vienas 
vidurinės mokyklos moky
tojas, kuris keletu dienų 
prieš įvykimą demonstra
cijos buvo suspenduotas 7- 
nioms dienoms be algos. Gal 
mokyklų tarybos nariams 
jo veikla nepatiko.

Demonstracijos rengimo 
koh*į£eta.s sako, kad ši de
monstracija ne paskutinė 
kad jos vyks tol, kol Nixo- 
nas neparveš mūsų vaikinų 
namo.

Gegužės 15 d. bus karinių 

HARTFORD, CONN.
Laisves Choro 45Metų Jubiliejinis Koncertas

Napolis, Italija. — 1,800 
marinų išsikėlė Turkijos 
uoste manevrams, kuriuose 
dalyvauja Anglijos, Graiki
jos, Italijos ir Turkijos mili- 
tarinės jėgos.

CHEF MANAGER. To own and 
operate kitchen and dining room. 
Small Country Club, Huntingdon 
Valley area. Small investment need
ed for food only . Excellent dollar 
potential for right man. AD 3-2960 
after 6 PM. (39-41)

Sekniadienj Gegužes-May 23 dieną
Salėje 157 Hungerford St., pradžia 1 valandą

Bus graži Programa: Atvyksta iš New Yorko AIDO CHORAS, vadovybėje Mildred Stensler. Abu 
Chorai pasiruošę su gražiomis dainomis. Bus ir solistų.
RENGĖJAI PARUOŠ SĮUNĮUS ?ĮĘTU$ Už PRIEINAMĄ KAINĄ KVIEČIAME VISUS

FOR SALE
FOR RENT

260’ Lakefront, prvt marina boat- 
hoŲse. 10 rm. colonial e 3 rms fur
nished. 3 Va lovely acres. Oneida 
.Ląke N. shore. 30 min. to Syracuse. 
$37,900. Transferred owner.

203-775-9029. (39-43)

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- Oneonta. N. Y. 607-432- 
5792. (38-43)

jėgų diena, tai ir prieš ją 
yra rengiama demonstraci
ja. Tą dieną studentai ren
giasi važiuoti į Kort Devens 
prie kareivinių ir šaukti ka
reivius, kad atsisakytų va
žiuoti į Vietnamą ir Aziją 
žudyti žmonių, kaip ir jie 
patys.

• • •
Worcesteryje viskas ra

mu pas pažangiečius lietu
vius, nieko neveikiama nuo 
praeito rudens, kai uždarė 
Olympia Parką. Praeitame 
draugijos susirinkime par
ko gaspadorius J. Petkū- 
nas raportavo, kad jau pra
sidėjo pavasariniai parko 
valymo darbai ir sten
giasi, kad iki parko atida
rymo gegužės 30 d. viskas 
būtų apšvarinta.

LLD 11 kp. komitetas lai
kė susirinkimą ir išklausė 
raportą iš 7-osios apskri
ties suvažiavimo. Raportą 
apkalbėjus, nutarta liepos 
mėnesį surengti “Laisvės” 
60-mečio Jubiliejinį pikni
ką. Data bus pranešta vė
liau.

Parkas yra ant pardavi
mo. Nežinia, kada pirkėjai 
susitvarkys, nes jie turi 
daug keblumų. 

• • •
Vietos smetoniškos išrū

gos buvo surengusios va
sario 16-os kermošių pasipi
nigauti ir kartu prisiminti 
gerus laikus, kai Lietuvą 
valdė Smetona su vysku
pais, prelatais ir misijonie- 
riais. Kermošius nekaip 
pavyko. 

' • • •
Worcesteryje jau antri 

metai kai veikia Free 

Breakfast for Children ar
ti Chandler St. mokyklos, 
kur apgyventa bi e d n a i s 
žmonėmis, kurių vaikai at
ėję ryte mokykloje, vietoje 
mokytis, miega ant stalų at
sirėmę. Mokytojai pradėjo 
apklausinėti vaikučius. Pa
sirodė, kad tie vaikučiai at
eina į mokyklą be pusryčių 
arba su “peanut butter” 
aptepta duona ir su puse 
obuolio.

Aplinkiniai gyventojai su
tvėrė savanorių komitetą 
ir pradėjo iš gerų žmonių 
rinkti maistą ir pinigus. 
Pilgrim Congreg a t i o n a 1 
Church davė savo patalpas, 
ir antri metai kai duodami 
pusryčiai dėl 90 vaikučių, 
kurie dabar pavalgę linksmi 
ir nemiega ant stalų ir ge
rai mokosi.

Gegužės 4 d. tilpo “The 
Evening Gazette” pirmame 
puslapyje nuo t r a u k a tų 
vaikučių, sėdinčių ant baž
nyčios laiptų ir valgančių 
šaltus pusryčius. Kas nors 
užrakino duris vaikučiams.

Viena mergytė aiškino ki
tiems vaikams:

“When Jesus was born, 
they wouldn’t let Mary into 
a hotel. They had to stay 
outside just like us.”

Dzūkų Dčdč

Saigonas. —■ Patriotų jė
gos darbuojasi atsteigti Ho 
Chi Minh kelią Laose prie 
Pietų Vietnamo rubežiaus. 
Amerikiečiu bombos buvo 
kelią apardę, bet dabar jis 
ir vėl naudojamas kariniam 
reikmenims pervežti.

Chicago. — Žmonių svei
katos reikalais konferencija 
įvyks gegužės 15 d. Chica- 
gos universiteto centre.

St. Petersburg, Fla.
Sušlubavo LLD 45 kuo

pos valdybos nariai. Orga
nizatorė P. Blaškienė buvo 
operuota, gydosi namie. Fi
nansų rast. Agnė Jurevi
čienė jau antras susirinki
mas negalėj Oi dalyvauti. L. 
Tvaska ir po operacijos tai
so sveikatą namie. Visi ei
na geryn. Bet visi negalė
jo dalyvauti susirinkime ge
gužės 2 d.

Pirmą kartą Vera Bun- 
kienė vedė susiri n k i m ą. 
Vargu jai kada pirmiau 
pasitaikė vesti tokį nariais 
skaitlingą susirinkimą, kaip 
šis buvo.

Raportai įrodė, kad kuo
poje veikimas eina gerai. 
Komisija — Valys Bunkus 
ir J. P. Milleris — rinki
mui nuo pavienių sveikini
mų “Laisvės” jubiliejiniam 
suvažiavimui pranešė, kad 
buvo gerai pravestas. Mo
tinos Dienai paminėti ir vi
sam mėnesiui išrinkti vyrai 
pramogoms pagamini mais
tą. Tai bent vieną mėnesį 
į metus vyrai paliuosuos 
nuo to darbo moteris. O 
jos dirba pasišventusiai, 
dėl to kuopa s u aukomis 
gali pasirodyti.

Per “Laisvę” ir “Vilnį” 
kapų puošimo dienoje pri
siminsime visus kuopos na
rius.

Į kuopą įstojo trys nau
ji nariai, ir yra daugiau 
kandidatų, norinčių įstoti. 
Keletas narių šiemet mirė- 
gal su naujais pavyks tą 
spragą užpildyti.

Vikiitis

Roma. — Italijoje dabar 
yra 2,200,000 bedarbių. Tai 
200,000 daugiau, ^kaip 1970 
metais.

Cambridge, Mass.
Gegužės 2 d. Moterų klu

bas turėjo mitingą su pie
tumis. Buvo pranešta vi
soms narėms iš anksto, kad 
tai bus paskutinis Klubo 
mitingas. Mat, per dvejus 
metus nebuvo jokio veikimo 
ir labai mažai narių atei-
davo į mitingus, nors ir re
tai juos laikome.

Narių buvo apie 26, bet 
dauguma gyveno toliau nuo 
Cambridge.

Šiame susirinkime vien
balsiai nutarta Klubą likvi
duoti ir pinigus pasidalyti. 
Vienos pasiėmė savo dalį, 
o kitos savo dalį, kurių bu
vo dauguma, nutarė pasvei
kinti “Laisvės” 60-metį — 
su $135.

Viršminėtas Klubas gy
vavo daugiau kaip 30 me
tų. Buvo veiklus ir turtin
gas, ir negailėdavo paau
koti progresyviškiems laik
raščiams ir kitiems reika
lams.

Klubo paskutinis komite
tas buvo: pirmininkė N. 
Grigaliūnienė, fin. sekreto
rė F. Zvingal, nutarimų 
sekretorė, V. Matulis, iždi
ninkė V. Kv.ietkas. Jos il
giausiai ištarnavę.

Mes, kurios savo dalį da
vėme pasveikinti “Laisvės” 
60-mečio jubiliejui, trokšta
me, kad “Laisvė” gyvuotų 
ir mus lankytų. Linkime 
“Laisvės” darbi n i n k a m s 
sveikatos ir ilgo gyvenimo.

Veronika Kvietkas

Montello, Mass.
j Gegužes 1 d. mirė Leon 
:Petrošius (Big Leon). 83 
m., Embassy House Nurs
ing Home, Brocktone. Ilgai 
sirgo, daug kentėjo. Šer
meninėje buvo daug gražių 
gėlių buketų.

Priklausė prie Liet. Taut. 
Namo Draugovės, Lietuvių 
Piliečių Klubo ir Montello 
Rod and Gun Club.

Lietuvoje paėjo iš Žemai
tijos. Amerikoje išgyveno 
w metų. Paliko nuliūdime 
dukterį Mrs. Delia, jos vy
rą Casper Zeronski, posū
nį George Adamchuk, po
dukrą Sonya Repšius.

Palaidotas Melrose kapi
nėse. Visi palydovai buvo 
pakviesti sugrįžti į V. Ya- 
kavonio koplyčios patalpas 
pietums

w w• I
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyko gegužės 2 d. Na
rių susirinko labai mažai. 
Išklausyti valdybos rapor
tai ir priimti.

Ęuvo. pakeltas klausimas 
dėl surengimo pavasarinio 
pikniko po stogu. Tai pa
daryti yra įgaliota LLD 6 
kuopa ir Moterų Apšvietos 
Klubas. Piknikas dėl LLD 
7-tos apskrities ir Moterų 
Sąryšio naudos.

Piknikui nuskyrėme bir
želio 13 d. Bet dar nesu
daryta surengimo komisija, 
nes susirinkime nebuvo Mo
terų Apšv. Klubo valdybos.

George Shimaitis

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

OR CARPENTER CREWS
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)

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)

HANDYMAN with knowledge in 
the field of home construction and 
repair; carpentry or painting back
ground preferred; able to drive and 
supervise if necessary. Call 201- 
486-8024 for appointment. (39-41)

FIREMAN MECHANIC. High 
pressure black seal in charge. Stea
dy work, fringe benefits. Starting 
rate $3.50 per hr. plus shift differ
ential. Contact Robert A. Johnson 
Co. 12169 Central Ave., Hillside, 

201-353-6800. (39-43)

AUTOMOTIVE GET READY & 
DETAIL MAN. Central Jersey’s 
largest American Motors dealer has 
opening in New Car Get Ready 
Dept, for reliable man with exper
ience. Top salary paid, many com
pany benefits. 201-968-1500. Ask for 
Service Manager. (39-45)

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)
■ I ■. 1 J ./K

SECRETARY - ■
Must speak Polish and English.

Steamship Company.
Downtown, New York.

212-964-3100.
(36-40)

NURSES

RN’S &,LPN’S. Modern Hotel-like 
convalescent center overlooking the 
ocean and the world famous board
walk is seeking qualified personnel 
to become a part of an ever-ex
panding convalescent & re-habilita- 
tion center. Salary commensurate 
with experience & ability to accept 
a challenging and regarding posi
tion. For inter, appt, contact Mr. 
Robert Brezo, Director of Nurses. 
Senator Convalescent Center, At
lantic City, N. J. (609) 344-2181 or 
from Phila. call 215-PE 5-1610.

(39-42)

HOUSEKEEPER, light duties, 
care for infa/nt and toddler. Prepare 
dinner, other help kept. 5 days, 
sleep in or out. TU 6-4125.

(39-40)

CHAMBERMAIDS. Summer em
ployment May 15th to Oct 1st. Ex
perienced oinly need apply, Motel 
Wildwood Crest, N. J. For info call 
609-227-7377. (39-46)

BUSINESS OPPORTUNITY

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, Broker. 914- 
688-7745. (38-42)

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)

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)

Maintenance Mechanic. Mechani
cal electrical experience in mainten
ance personnel. Minimum 8 yrs. ex
perience. Salary open, full benefits. 
North Brunswick area. For appoint
ment contact Mr. Brown, 201-247- 
4000. (36-40)

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

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 201-423-1900, to ar
range, interview during business 
hours. (38-41)

LAB TECHNICIAN. Eqperienced 
technician to work 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 Worker. 
Kitchen cabinet experience neces
sary in hinging and cabinet as
sembly, full or part time. Apply in 
person. Rawood, 376 Route 22, Hill
side, N. J. (38-40)

AUTO MECHANIC. Mechanic want
ed. Chrysler product knowledge ne
cessary. 4-day week available. Open
ing on both shifts. Night shift hrs. 
12:30 PM —9 PM. Chance for ad
vancement. Top pay plan with all 
benefits. Cointact service manager 
Tony Caroscio. Woodbridge Dodge 
Inc. King George Post Rd., Fords. 
201-826-1220. (39-41)

MILLWRIGHTS: You can make it 
at Simmons. We are looking for 2 
aggressive millwrights, must have 
formal apprenticeship programs 
under their betl, 4 yrs. forking on 
the job. For further info, contact 
the Simmotns Co., Brunswick Ave., 
Elizabeth, N. J. 2Q1-352-2500, ext. 
311. Must speak English. An equal 
opportunity employer. (39-45)

PRESSMAN wanted. Opening for 
competent pressman who wants to 
grow with expanding company. 
Knowledge of web fed Flexographic 
or letter press equipment ink con
trol, color match required. Excell
ent salary, benefits and working 
conditions. Call HOLMAN LABEL 
CO., 201-273-1919. Summit, N. J.

(39-45)

PHILLIP CAREY CORP, has one 
opening for Laboratory technician. 
(Salary—normal benefits). Contaęt 
L. Horne, 201-925-2100 for appoint
ment. 1414 E. Linden Ave., Linden, 
N. J. (39-43)

AIR-CONDITIONING MECHA
NIC. Service and installation or 
custom residential and light com
mercial air conditioning contractor 
in Middlesex County area. Good fu
ture for lead man capability. Also: 
SHEET METAL MECHANICS Lay
out, fabrication and installation fp(r 
custom residential and light com
mercial air conditioning contractor 
in Middlesex County ąrea. Good 
future for lead man capability. A(R 
TECH ASSOCIATES. 20^-4421.

(39-40)
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A. PETRIKĄ

Santykiai tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos

Žinomas Amerikos poli
tikas bei diplomatas, W. 
Averell Harrimanas, šįmet 
išleido . knygą, pavadintą 

““Amerika ir Rusija kintan
čiame pasaulyje.” 80 - ties 
metų amž. Harrimanas šios mo šešėlį. Tačiau jis nieko 
šalies politiniame gyvenime nesako apie tas sutartis, ku- 
bei diplomatijoje reiškiasi 
daugiau kaip 50 metų. Tai 
“senas vilkas.” Jis buvo 
New Yorko valstijos guber
natorius, JAV ambasado
rius Maskvoje, prezidentų 
R o o s e v e i t o , Trumano ir 
Johnsono specialus atstovas 
daugelyje šalių, jų pasiun
tinys, įvairių derybų bei pa
sitarimų dalyvis, pirmasis 
Amerikos atstovas Vietna
mo taikos derybose Pary
žiuje; dalyvavo pastarojo 
karo metu taikos pasirašy
muose tarp Tarybų Są
jungos, Amerikos, Vokie
tijos, Italijos, Japo n i j o s 
ir kitų kraštų; dalyva
vo Maskvos. Teherano, Jal
tos, Potsdamo, Kazablankos 
ir kitose konferencijose, ku
riose Tarybų Sąjungos, 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai svarstė ka
ro ir pokario klausimus. To
se konferencijose dalyvavo 
prez. Rooseveltas, H. Tru
manas, Churchillas, Stali
nas, Molotovas, Gromykas 
ir kiti aukšti dignitarai. 
Harrimanas artimai ben
drauja su Amerikos ir Ang
lijos politiniais bei ekono
miniais “rojalistais,” kaip 
juos velionis D. Roosevel
tas pavadino, žodžiu, apie 
juos bei jų darbus kalbėti 
Harrimanas yra pilnai kom
petentingas.

Harrimanas nepr i t a r i a 
dabartiniam Vietnamo ka-|zg) : per Graikija, Bulgarija, 
rui ir nenori kariauti iki1Rumuniją> Vengriją, Aus- 
“pilno laimėjimo,” nes jo 
negali būti. Kokios san
tvarkos tos šalies žmonės 
nori, tai jų reikalas; “viet- 
namizacijos” procesas, kurį 
perša prez. Nixonas, karą 
tik pailgintų, ne sulaikytų. 
Jis džiaugiasi gerėjančiais 
santykiais tarp T. S-gos ir 
JAV, nori visus komerci
nius suvaržymus panaikin
ti, tačiau ragina Ameriką 
griežtai laikytis “savo prin
cipų.” Bėda tik, kad tuos 
“principus” kiekvienas poli
tikas skirtingai aiškinasi. 
Jie teigia, jog T.S-os vadai 

snori taikos, ginklavimosi su
mažinimo, abipusio susitari
mo ir mano, jog su jais ga
lima bendrai sugyventi, nors 
jų ideologiją bei jos vykdy- 

/ mo metodus smerkia. Jis 
4* mano, jog su rusais reikia 

kalbėti gražiai, bet tuo pa
tim kartu ir savo užnuga
ryje laikyti storą lazdą (tai 
buvusio JAV prezidento Ta
do Roosevelto frazė).
Harrimano objektyvumas
W. A. Harrimanas bando 

būti objektyvus, kur jis ma-

to savo pusei naudos. Jo ob
jektyvumas grynai buržua
zinio pobūdžio. Jis kaltina 
T. S-gą nesilaikymu sutaiv 
čių karo metu ir pokaryje, 
ir tai kelią ja nepasitikėji-

rias sistemiškai laužė sąjun
gininkai Tarybų atžvilgiu. 
1941 m. gale Londono kon
ferencijoje Anglija ir Ame
rika iškilmingai pasižadėjo 
sekamų metų pradžioje ati
daryti antrą frontą Pran
cūzijoje. Vėliau jie aiškino
si, jog dar nesą “pasiruošę.” 
1943 m. vėl buvo giedama ta 
pati giesmelė — “nepasiruo
šę.” Pasiruošė ti 1944 me
tų birželio mėnesį, o tuo 
laiku viena Tarybų Sąjun
ga nešė visą karo naš
tą. Frontas Prancūzijoje 
pagaliau atidarytas: pabi
jota, kad viena T- S-ga Vo
kietijos nesumuštų ir pati 
viena taikos nepadarytų! 
Sąjungininkai vis bijojo vo
kiečių, nors Vakarų fronte 
(Prancūzijoje) buvo jų tik 
apie 30 divizijų, kai rytų 
fronte (prieš T. S-gą) buvo 
200 vokiškų divizijų ir 50 di
vizijų, suverbuotų kituose 
kraštuose (Italijoje, Ispani
joje, Rumunijoje, Bulgari
joje, Vengrijoje, Austrijoje, 
Suomijoje, Čekoslovakijoje, 
Latvijoje, Skandinavų šaly
se ir kitur.

Sąjungininkų vadai tokio 
fronto nelabai ir norėjo. Jie 
tikėjo, jog tarybinė armija 
neatsilaikys, ji bus sužlugdy
ta. Churchillas siūlė (ir ne 
jis vienas) sukurti antrą 
frondą Balkanų “minkštojo
je papilvėje” (jo paties fra-

rencijas redaktorių, repor
terių, kolumnistų, žurnalis
tų ir politikų, kuriose įro
dinėjo tarybinių vadų nepa
tikimumą, būk su jais ne
būsią galima susikalbėti ir 
kad mums reikią vesti savą 
antitarybinę liniją, nežiū
rint pasėkų. Jis prisipažįs
ta, jog libralesni konferen
cijos dalyviai už tai jį smar
kiai kritikavo, o kai kurie 
pasipiktinę net konferenci
ją apleido. Kai kurie daly
viai jam stačiai sakė, jog jis 
neturėtu būti T. S-goje am
basadorium, kad taip įžūliai 
prieš ją agituoja.
Nauja politine atmosfera

Mirus prez. Roosevltui, 
kai į jo vietą stojo dešines
nis H. Trumanas ir susiar
tino su republikonu reakci
ninku Vandenbergu (prieš 
kurį Rooseveltas aštriai ko
vojo), Harrimano priešso- 
vietinei propagandai pasida
rė ypatingai palanki dirva. 
Buvo įsteigtas t. v. Marša
lo Planas, Keturi Punktai ir 
kitokie politiko-ekonominiai 
skymai, kurie, Amerikos pi
nigais, stiprino Turkiją, 
Graikiją, Jugoslaviją, Itali
ją, Vokietiją, Angliją, Pran
cūziją, Belgiją, Izraelį ir 
kitas bankrotuojančias ša
lis, kad jos laikytųsi prieš- 
tarybinės linijos. Amerikos 
imperialistai suorgani z a v o 
(ir finansavo) antitarybinį 
karinį bloką Europoje (NA
TO) ir kitus tolygius blo
kus (SEATO, CENTO), nu-

Įvairios Žinios
Washingtonas. — Ameri

kiečiai biologai Galston ir 
Signer vyksta į Kiniją su
sipažinti su mokslinėmis 
įstaigomis.

Hong Kongas. — Kinijoje 
apsilankę žmonės teigia, kad 
dabar Kinija grįžta į pa
stovumą ir daro progresą.

Washingtonas.—Kongres- 
manaš Dellums planuoja 
siūlyti rezoliuciją, kuri ap
kaltintų prez. Nixona už ne
legalaus karo vedimą.

Berkeley, Calif. — Banke 
sprogo bomba. Tai trečia 
bomba sprogo šios apylin
kės bankuose.

Antalia, Turkija.—Smar
kus žemės drebėjimas užz- 
mušė 100 žmonių, daug nuo-

Acapulco, Meksika.—Dviem 
autobusams susimušus 2 7 
žmonės užmušti, 30 sužeis
ta.

Washingtonas. —-General 
Motors ir Fordo korporaci
jos pareiškė, kad jos nega
lėjusios surasti būdų auto
mobiliams nuo oro teršimo.

Chicago. — Welfare gau
nančiu skaičius vasario me
nesį padidėjo 10,000. Tai ro
do, kad skurdas nuolat di-

Mieste pasidairius
13 Pantherių partijos na

rių laimėjo teisme. Džiurė 
pripažino juos nekaltais.

Aidiečiai ištesėjo, 
kaip pažadėjo

žinau, kad. musu mielieji
aidiečiai patys pasidžiaugs Jie buvo areštuoti prieš po- 
ir pasigirs savo koncertu, ra metų ir apie tiek laiko 
sekmadienį įvykusiu Lenkų 
salėje, bet norisi ir man

tkai kurie jų išbuvo kalėji- 
Ime, nes užstatai buvo pa

nels keliais žodžiais pasi-l skirti per aukšti.
džiaugti. Kai 'jie garsino, 
kad šis koncertas bus tikrai 
nepaprastas ir įdomus, kai 
kam gal nesinorėjo tikėti. 
Bet kurie koncerte buvome 
ir jo programos klausėmės, 
sakome: “Ura!” Aidiečiai 
savo duotą žodį ištsėjo. Pro
grama buvo tikrai nepa
prasta, bene tik viena iš pa
čiu geriasių Aido Choro is
torijoje.

skirti per aukšti.
Teismas tęsėsi ištisus 8 

mėnesius. Juos kaltino suo
kalbyje padėlioti bombas 
policijos stotyse, krautuvė
se ar kur nors kitur. Teis
me nebuvo įrodyta, kad jie 
tuo užsiiminėjo. Todėl džiu
rė pripažino juos nekaltais.

Pramogų Kalendorius
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 kuo p o s 
prisiųskite savo atstovybes.

LLD 2-ros Apskr. 
Komitetas

Tik gaila, kad sekmadie- vijosi.
ni oras buvo labai labai “su
gedęs,” tai pakenkė dauge
liui į koncertą atsilankyti, 
ypač tiems, kurie neturi au
tomobilių. Publikos galėjo 
būti ir būtų buvę prie ge
resnio oro gerokai daugiau.

Rep.

Taksio vairuotojas Diaz, 
pašovęs žmonos meilužį, ban
dė pabėgti. Trys policistai 

. Diaz pašovė visus 
tris policistus ir pabėgo. Už 
kiek laiko jis atvyko į po
licijos stotį ir pasidavė.

Philadelphia, Pa.
Šaunus išleistuvių banke

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

Berlynas. — Automobilio 
avarijoje žuvo negras daini
ninkas A. Pankey, gimęs 
Pittsburghe, per pastaruo
sius 17 metų gyvenęs Rytų 
Vokietijoje.

Roma, Italija. — 24,000 
municipa Ii n i ų tarnautojų 
nutarė baigti 6 dienų strei
ką už civilines reformas.

New Yorko sveikatos de
partamento tarnautojai nu
sitarė visais galimais būdais 
kovoti prieš gub. Rockefel- 
lerio pasi mojimą mažinti 
sveikatos fondus ir paleisti 
iš darbo tam tikrą tarnau
tojų kiekį.

Birželio 20 d.
Forest Parke pietūs. Ren

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

Gegužės 19 d. daug new-, 
yorkiečių vaikų meninių ga
minių bus išsiųsta į Kubą. 
Tuo rūpinasi Karo Priešų 
Lyga. Rep.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

dai įvyks birželio 27, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai-

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

triją ir Čekoslovakiją pa
siekti Vokietiją. Tuo būdu 
jis norėjo sau užtikrinti to
se šalyse pokarinį palanku
mą, nenorėjo, kad ten įeitų 
rusai. Kiti manė, jog sąjun
gininkams gal teks kariau
ti, kartu su vokiečiais, prieš 
rusus! Jie rūpinosi daugiau 
pokarinės Europos likimu 
(ypatingai Lenkijos, Balka
nų ir Pabaltijo) negu karo 
laimėjimu.

Karui baigiantis ir tuoj 
po jo, Harrimanas vedė 
prieštarybinę propaga n d ą, 
seklbdamas, jog su sovie
tais nebus galima susitai
kyti, jog mūsų tikslai skir
tingi, jog mums reikia 
griežtai laikytis savo takti
kos ir neiti su jais i jokius 
kompromisus. Kuriant 
Jungtinių Tautų organizaci
ją, San Francisco mieste, 
pats Harrimanas prisipa
žįsta, jog jis, būdamas am
basadorius T. S-gos ragi
namas JAV valstybės se
kretoriaus (ministerio pir
mininko) Ed. Statinijaus, 
sušaukė ten net tris konfe-

(1882-1971)
Jo gyvenimo atžymoj imas įvyks

ANTRADIENĮ, GEGUŽES 25 D. I 
TOWN HALL, 113 West 43rd St., New York City 
Programoj dalyvaus: Dr. Corliss Lamont, Richard 

V. West, Ruby Dee, George Biddle, Joseph North, 
Jessica Smith, Rev. Wm. H. Melish, Leonard Boudin, 
Richard Morford ir atstovas iš Tarybų Sąjungos.

Durys atdaros 7 :30 v. v., programa 8 v. v., Auka 
$3.00. Rengėjai: National Council of Americaht-Sov* 
iet Friendship
156 Fifth Ave., Suite 304, New York City, 10010, 
Tel. YU 9-6677.

Harrimanas, kartu su 
Churchillu, nesutiko nė su 
prezid. Roosevelto “besąly
ginio pasidavimo” ^sąlyga, 
iškelta Kazablankoje 1943 
m. Juodu teigė, jog tai “su
riš rankas” sudarymui at
skiros su Vokietija taikos 
sutarties. Mat, kai kurie 
abiejų kraštų (Amerikos ir 
Anglijos) vadai tikėjo, jog 
su jais Vokietija sutiks nu
traukti karo veiksmus grei
čiau, negu su rusais! Kai 
JAV prezidentu tapo gen. 
D. Eisenhoweris, jo pasi
rinktas valstybės sekreto
rius Dulles buvo atviras 
priešas T. Sąjungos, kurios 
Raudonoji Armija sumušė 
hitlerininkų hordas.

Molotovo Harrimanas ir 
jo sėbrai nemėgo, nes tas 
griežtai laikėsi savo linijos, 
kai Stalinas kartais pa
darydavo nuolaidų. Kai jis 
sutiko (iš Amerikos grįžu
sį) Molotovą 1942 m. Mask
voje, tas, sako Harrimanas, 
buvęs “pasipūtęs kaip nuo
dinga rupūže” (psl. 165).

Harrimanas sako, būk ru
sai esą labai nuožvalgingi, 
kitašaliais nepasitiki. Ta
čiau tokiai psichologijai yra 
ir pagrindo. Juk buvo į T. 
Sąjungą nuvykusių biznie
rių, pramonininkų, mokyto
jų, studentų, žurnalistų, tu
ristų, ir kitų, o pasirodė kai 
kurie esą žvalgybininkai. 
Nėra dūmų be ugnies!

1946 m. grįžusį iš Mask
vos Harrimaną žurnalistas 
Quentin Raymondas užklau
sė : ar karas tarp JAV ir T. 
S-gos yra neišvengiamas? 
Jis atsakė, jog toks karas 
nėra būtinas, jeigu Ameri
ka bus tvirta fiziniai ir 
dvasiniai; jei ji bus pasiruo
šusi ne tik militariniu po
žiūriu, bet ir tvirtai laikysis 
savo “principų.” O dvasine 
prasme — jei Amerika su
kurs ir išlaikys tokią ideo
loginę vadovybę, kurią pa
saulis seks. Amerikos ide
ologija esanti skirtinga 
nuo rusų, bet konflikto dėl 
to nebus, jeigu Rusija nesi- 
kiš į svetimų valstybių rei-

Leningradas. —TSRS val
džia paskelbė visą Baikalo 
ežero apylinkę nacionaliniu 
parku.

Vatikano miestas. — Va
tikano dienraščio “Osserva- 
tore Romano” darbininkai 
buvo sulaikę darbą 30 minu
čių, protestui dėl algų ne- 
pakėlimo.

kiom santvarkom, kurias 
jų žmonės pasirinks.

Tačiau Amerika tą “prin
cipą” sulaužė ne vieną kar
tą. Pakanka tik prisiminti 
Kuba, Graikiją, Karibų sa
las, Pietų Ameriką, o dabar 
Vietnamą, Kambodiją, Tai
landą ir kitas šalis.

Harrimanas nėra karo 
kurstytojas. Jis žino, ką 
atominis karas reiškia, tad 
stoja už taikų sugyvenimą. 
Jis teigia, jog Suvienytų 
Nacijų organizacija daug 
reiškia tarptautinių santy
kių švelninimo procese ir 
kviečiamą remti.

J kalus, leis ten gyvuoti to-

Miami Beach, Fla. — In
ternational Ladies Garment 
Workers unijos konvencija 
pasisakė už karo baigimą.

Atlanta. — AFL-CIO 35 
pildomosios tarybos nariai 
laikė pavasarinę sesiją, ku
rioje svarstė ekonomikos 
atslūgimo ir nedarbo didėji
mo problemas.

Alexandria, Va. — Pasi
traukęs iš tarnybos genero
las Turner teisme gavo tri
jų metų kalėjimą už apgau
lingai pardavinėjimą 136 
policijos ginklų įvairiems 
gengsteriams.

Nicosia. — Kipro spauda 
užgiria prezidento Maka
rios vykimą į Tarybų Są
jungą birželio 2-4 dienomis.

In the last issue of “Lais
vė” in Use’s article “She 
will never forget her Mo
ther’s Day” the meaning 
of the first sentence was 
changed by leaving one 
word (not) out. It should 
have read as follows: For 

I countless numbers of Amer
ican mothers the Mother’s 
Day for the last ten years. Havana. - Kuba jau pa- not been .. 

sieke savo pasibrezimą pa- Q
gaminti 5 milijonus cukraus! 
tonu. Tai skaitosi dideliu 
laimėjimu.

MOTERŲ KIUBO NARĖM
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 stengkimės 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.

Pirmininkė
(38-39)

REIKALAVIMAS
Reikalinga pavienei mo

teriškei dviejų ar trijų 
kambarių apartmentas. Cy
press Hills apylinkėje. Pra
šau skambinti 827-9148.

OZONE PARK, N. Y.
Mirus

Albinai Mikalaus
Giliausia užuojauta velionės giminėms, drau

gams ir artimiesiems. Gailu, netekus brangios 
draugės.

Suzanna Kazokytė-Jones
Frackville, Pa.

SCRANTON, PA.

Jessie - Wall Miškovich
Mirė balandžio 20, 1971 m.

Prisiminsime ją mūsų mintyse amžinai. Jos 
gerieji darbai, paslaugos suteiktos visiems tiems, 
kurią pąžinojo- niekad nebus pamiršti.

Zenon, sūnus ir šeima 
M. Vanagaitienė, motina 
Ona Vanagaitė, sesuo 
Matilda ir Steve Palinosky, 

sesuo ir švogeris

OZONE PARK, N. Y

Albina Mikalaus
Mirė gegužės 6 d., š. m.

Netekus mūsų brangios narės, šiuomi reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime su velio

nės giminėmis ir draugais.
ALDLD 185 kuopos

valdyba ir nariai r

Mirus

Albinai Mikalaus
Reiškiame užuojautą jos giminėms, artimiesiems

ir draugams.

H. P. Siauriai J. V. Gasiūnai
L. Kavaliauskaitė V. F. Budroniai
S. Večkys Ieva Mizarienė
M. Jakštienė M. Šukaitienė
V. V. Venskūnai O. Laukaitienė
P. N. Ventai A. Rainienė

■ V. Guris M. E. Liepai
J. J. Lazauskai W. Baltrušaitis
M. Kreivėnienė Ona Kazlauskienė
Ona Kalvaitienė E. Kasmočienė
Anna Cibulsky G. Danilevičienė
B. N. Skubliskai D. Galinauskienė
Ona černevičienė F. Mažilienė
K. I. Levanai M. Krunglienė
P. Gustaitis V. Brusokienė
Geo. Wareson M. Kavaliūnienė
A. L Bimbai M. Tamelienė
K. Kaptėnas B. Malin 1

, P. M. šolomskas «




