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KRISLAI
Karas Vietname - - - 
Ilgiausias
Nepopuliariausias 
Žiauriausias
Vyrai serga nėštumu 
Lietuvaitės Kinijoje

— J. Gasiūnas —

Jungtines Va 1st i, j os d a 1 y - 
vau.ja tolimiausiame kare ir 
jam vadovauja. Nuo Chica- 
gos iki Saigono lėktuvu ke
liaujant sudaro 8,695 mylias. 
Net tolimiausias jspan i j o s - 
Amerikos 1898 m. karas ne
buvo taip tolimas.

šis karas yra ilgiausias ka
ras Amerikos istorijoje. Jis 
prasidėjo 1961 m. sausio 1 d. 
Tai jau 11-tus metus mes ka
riaujame Vietname. O karui 
galo visai nepasimato.

t;žmuštu karo lauke mes 
turime daugiau kaip 45,000. 
Gynybos departamentas dar 
prideda 95,000 amerikiečių, 
kitokiais b ū d a i s Vietname 
praradusių gyvastis, daugiau
sia nuo įvairių ten siaučian
čių ligų. Apie 300,000 ame
rikiečių karių buvo sužeistų, 
daugelis jų paliko visam gy
venimui invalidais.

Tokio milžiniško judėjimo 
prieš karą Vietname Amerika 
niekad nėra turėjusi. Tai ne
populiariausias karas Ameri
kos istorijoje.

Šis karas oficialiai nėra 
Kongreso paskelbtas, nei už
gimtas. Todėl jis yra skaito
mas nelegaliu karu, šalies kon- 

i .>t i t u c i j a i priešingu.
Karui vadovauja ketvirtas 

prezidentas. Eisenho w e r i s 
1955 metais pasiuntė Vietna- 
man militarinių patarėjų bū
rius, Kennedy siuntė ameri
kiečius kariauti, Johnsonas 
paspartino amerikiečių siun
timą ir kariavimą, Nixonas 
praplėtė karą visoje Indoki
nijoje.

Amerikiečiai numetė dau
giausia tonų bombų. Tik nuo 
1965 m. sausio mėn. iki 1970 
m. birželio mėn. ant Pietų 
Vietnamo ir Šiaurės Vietnamo 
buvo numesta 5,172,823 tonos 
bombų. Tai dvigubai daugiau, 
kaip 2-jame pasauliniame ka
re.

Per pastaruosius 12 mėne
sių Amerikos lėktuvais bom
bardavimas buvo padvigubin
tas ir net patrigubintas.

Kare žuvo 23 amerikiečiai 
^korespondentai.

Tai žiauriausias karas pa
saulio istorijoje.

Dr. Peter Steinchrohn rašo- 
spaudoje, kad daugelis vyrų 
pasidaro nenormalūs ir net 
kai kurie sunkiai suserga, su
žinoję, kad jų žmonos j a u 
nėščios. Sergančiųjų vyrų es
ti apie 10 proc. Kai kurie ser
ga sunkiau už žmonas nėš
tumo metu.

Tai esti paprasta psicholo
ginė liga. Vyras mato ir jau
čia, kaip jo žmonai sunku 
pergyventi tam tikros kan
čios nėštumo metu. Tuomet 
ir jis pradeda dejuoti, skųstis 
sunegalėjimu, vidurių netvar
ka ir t. t.

Tokiems vyrams d r. Stedn- 
chrohn pataria sustoti save 
kankinti, nes tai nei vyrui, nei 
nėščiai žmonai ne padeda, 
bet dar daugiau žmoną ap
sunkina, tai tenka savo vyrą 
gydyti ir globoti.

Kongresas privertė baigti 
geležinkeliečių streiką ir 

tartis iki spalio 1 d.
Washingtonas.— Kongre- Tokiu būdu Įvyko generali- 

sas ir Senatas nutarė pa
reikalauti geležinkelių sig-
nalistų baigti streiką su al
gos pakėlimu ir derybų tę
simu iki spalio 1 d. Tada 
signalistai nutraukė dviejų 
dienų streiką.

Streikavo 13,000 signalis- 
tų. Bet ir kitų unijų gele
žinkeliečiai atsisakė dirbti.

JAV ir vėl atmete Šiaurės 
Vietnamo siūlymą taikai

Paryžius. —Vietnamo De
mokratinė Respublika suti
ko ištraukti savo siūlymą 
Jungtinėms Valstijoms, kad 
amerikiečiai pasitrauktų iš 
Vietnamo iki birželio 30 d. 
Dabar šiaurės Vietnamas 
siūlo Jungtinėms Valsti
joms pasiskirti tinkamą die
ną, kada bus ištrauktos vi
sos amerikiečių militarinės 
jėgos.

‘Tigriniu narveliu” dar j 
nepanaikino

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalų komitetui 
raportavo žurnalistas - ra
šytojas Donald Luce, Saigo
no valdžios išvarytas iš Pie
tų Vietnamo.

Luce nurodė, kad Pietų 
Vietname dar tebėra “tigri
niai narveliai”, kuriuose ka
linius kankina. Iš Jungtinių 
Valstijų gauta $400,000 ka
lėjimų reformavimui, bet 
nieko nepadaryta.

Roma. —Vulkanas Etna 
Sicilijoje smarkiai meta la
vą ir apylinkę užlieja. 2,000 
gyventojų miesteliui Forna- 
zzo gręsia pavojus.

i _____________

25 milti jonai jaunuoliu 
galės balsuoti

Washingtonas. — Seka
muose prezidentiniuose 1972 
m. rinkimuose jau galės bal
suoti 25 milijonai jaunuo
lių, skelbia Oenzo Biuras.

Politikieriai jau dabar su
sirūpinę jaunuolių balsais, 
kad jie nenukryptų į kairę 
ir neparemtų antikarinių 
kandidatų.

“Vienybė” rašo, kad Kana
dos lietuvaitės Violeta Nešu- 
kaitytė ir Elena Sabaliauskai
tė, kaip pasižymėjusios stalo 
teniso žaidėjos, buvo nuvyku- 
sios Kinijon ir matėsi su prem
jeru čou En-lai.

Grjžušios aiškina, kad Ki- 
nijos žmonės parodė joms di
džiau sį draugiškumą, parodė 
svečiams viską, ką tik jie no
rėjo matyti, taipgi atsakinėjo 
j klausimus.

Tai bene bus pirmos šiaurės 
Amerikos lietuvaitės, apsilan
kiusios Kinijos Liaudies 'Res
publikoje.

nis geležinkeliečių streikas, 
sulaikęs visą geležinkeliais 
transportaciją.

Kongresas ir Senatas pri
veržė streiką nutraukti iki 
spalio 1 d. Per tą laiką ge
ležinkelių kompanijos ir uni
jos turi rimtai tartis, kad 
streikas daugiau nepasikar
totu. 4.

JAV delegacijos vadas 
Bruce tuoj atmetė tokį siū
lymą. Jis vis reikalauja, kad 
Šiaurės Vietnamas pirma 
paleistų amerikiečius karo 
belaisvius, o tik tada tartųsi 
dėl ištraukimo amerikiečių 
jėgų.

Tokiu budu derybos ir vėl 
atidėtos. Bruce pasakė spau
dai, kad* Šiaurės Vietnamo 
reikalavimai Amerikai ne
priimtini.

Indija prašo paramos

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi atsišaukė 
į visą pasaulį. Ji prašo pa
ramos 2,600,000 pabėgėlių 
iš Rytų Pakistano, kuriame 
dabar siaučia civilinis ka
ras.

Indija viena negali su
teikti pakankamai paramos 
badaujantiems pabėgėliams. 
Svarbiausia, maistas jiems 
reikalingas. Pabėgėlių skai
čius nuolat didėja.

Washingtonas. — Nixono 
admini s t r a c i j a siūlo su 
sausio mėnesiu 1974 m. pa
kelti minimumo mokestį nuo 
$1.60 iki $2 į valandą. Darbo 
sekretorius Hodgson siūlo 
pakelti iki $1.80 ,į valandą 
minimumo atlyginimą su 
sekamų metų sausio 1 d.

Paskirtas 6-tas teisėjas
San Rafael, Calif. —Pas

kirtas šeštasis teisėjas tar
dyti Angela Davis ir Ru- 
chell Magee. Tai aukštes
niojo teismo teisėjas Ri
chard E. Arnason 49 metų.

Jis pareiškė, kad bus ne
trukus paskirta tardymui 
diena. Gynėjai reikalaus pa
leisti iš kalėjimo Angela 
Davis be jokio tardymo.

Ispanijos politiniai kali
niai prisiuntė jai laišką, ku- 
rame pareiškė solidarumą 
kovoje už jos išlaisvinimą.

Zanzibar, Tanzanija. — 
Tūkstanč i a i demonstravo, 
reikalaudami bausti mirti
mi 19 suokalbininkų nuvers
ti valdžią. 10 suokalbininkų 
buvo suimti įsigabenant 
ginklus iš užsienio. Reak
cionieriai nori nuversti pa
žangiųjų valdžią.

Mansfįeldas ragina Nixoną 
priimti Brežnevo siūlymą

Washingtonas. — Senato 
demokratų vadas Mansfield 
ragina prez. Nixona nieko 
nelaukiant priimti TSRS 
Kompartijos vado Brežnevo 
siūlymą tartis dėl karių ir 
ginklų mažinimą Europoje. 
Tai esąs begaliniai svarbus 
siūlymas. .

Kovo 30 d. Kompartijos 
suvhžiavime Brežnevas pa
siūlė tartis dėl militarinių 
jėgų mažinimo Europoje. 
Nixono administracija tą 
siūlymą ignoravo. Dabar, 
kai sen. Mansfield pasiūlė 
sumažinti 50 proc. ameri
kiečių jėgas Europoje, Brež
nevas vėl priminė reikalin
gumą tartis dėl militarinių

TARYBŲ LIETUVOJE
4 r . , ,Susitikimas su skaitytojais

Susitikti su “Tiesos” žur
nalistais į Rokiškio kultū
ros namus susirinko rajono 
partinis, tarybinis, ūkinis 
aktyvas.

“Tiesos” skaitytojai patei
kė daug minčių, pasiūlymų, 
patarimų, pareiškė eilę kri
tinių pastabų.

Susitikime kalbėjo sekre
torius . B. Pulūikis, “Spalio 
vėliavos” redaktorius A. 
Šveikauskas* Rokiškio pauk
štininkystės tarybinio ūkio 
inžinierius R. Naprys, “Vie
nybės” kolūkio pirmininko 
pavaduotoja kultūros reika
lams J. Šliomina, Rokiškio 
E. Tičkaus vidurinės mo
kyklos mokytojas J. Butė
nas, “Tiesos” tarybos Rokiš- 
k i o rajone pirmininkas, 
LKP rajono komiteto pra- 
monės-transporto skyriaus 
vedėjas B. Navikas, žemės 
ūkio valdybos vyriausioji 
agronome D. Audzevičienė, 
“Nemuno” fabriko darbi-

Priešingi mažinti JAV 
jėgas Europoje

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas griežtai pasisakė 
prieš Jungtinių Valstijų mi
litarinių jėgų mažinimą Eu
ropoje. Jis nurodo, kad 
amerikiečių jėgos “palaiko 
taiką Europoje’’. Kitaip, ko
munistai gali įsigalėti visur.

Nixonas kreipėsi pas bu
vusius prezidentus Johnso- 
ną ir Trumaną, kad jie pa
darytų tuo klausimu pareiš
kimus. Jie taipgi pasakė, 
kad JAV jėgos Europoje 
neturi būt mažinamos.

Visos karo kranklių ka- 
nuolės dabar atsuktos prieš 
senatoriaus Mansfieldo siū
lymą sumažinti JAV jėgas 
Europoje 50 proc., palikti 
ten 150,000 karių.

Singapore. — Dienraštis 
“Eastern Sun” skelbia sen
sacingą žinią, kad komunis
tų agentai, gavę iš Kinijos 
pusantro milijono dolerių, 
suplanavo paimti savo kon- 
trblėn šio miesto spaudą.

jėgų mažinimą Europoje.
Tarybų Sąjungos vadai, 

sutinka tartis tiesiai su' 
Jungtinėmis Valstijomis ar 
su NATO ir Varšuvos pak
to vadais tuo klausimu. At
rodo, kad pasitarimai prasi
dės.

Kanados premjeras tariasi 
su TSRS vadovais

Maskva.—Čia atvyko Ka
nados premjeras Trudeau 
12 dienų tartis su Tarybų 
Sąjungos vadovais įvairiais 
svarbiausiais klausi m a i s . 
Premjeras Kosyginas drau
giškai jį pasitiko ir TSRS 
delegacijai vadovauja pasi
tarimuose.

ninkas, rajono vykdomojo 
komiteto narys J. Stalionis, 
Onuškio tarybinio ūkio di
rektorius P. Rimkus, LKP 
rajono komiteto pirmasis 
sekretorius V. Lukaševičius.

Apie redakcijos darbą, 
jos planus atiečiai papasa
kojo ir į skaitytojų klausi
mus atsakė tiesiečiai A. 
Laurinčiukas, V. Miniotas, 
K. Verslovas.

“Tiesos” inf.

Pirmas devynaukštis na
mas pastatytas Tauragėje. 
Jame įkurtuves atšventė 
108 keramikos gamyklos 
darbuotojų šeimos. Šiemet 
bus pradėtas statyti ir ant
ras 130 butų devynaukštis.

P.Keraitis

Nauja įmone atsirado Se
doje: čia įsikūrė Mažeikių 
J. Garelio elektrotechnikos 
tarnybos surinkimo cecho 
filialas.

Z. Bučys

Sveikina amerikiečiu 
kovas už taiką

Paryžius. — 100,000 de
monstracija sveikino ameri
kiečių kovas prieš karą In
dokinijoje ir pareiškė su 
jais solidarumą. Kituose 
miestuose taipgi dešimtys 
tūkstančių dalyvavo solida
rumo demonstracijose.

Pa naši ų demonstracijų 
įvyko Egipte ir daugelyje 
kitu šalių. Tarybų Sąjungos 
Taikos komitetas pareiškė 
solidarumą su amerikiečiais 
kovo t j ai s, reikalai! j ančiais 
baigti karą.

Stockholmas.—Švedijos po
puliarus laikraštis “Afton
bladet” pasmerkė Nixono 
administracijos “kriminali
nius darbus” Indokinijoje, 
kokius “papildydavo hitleri
nė Vokietija”.

Washingtonas. —Genera
linis postmasteris W. M. 
Blount paskelbė, kad 3,500 
pašto darbininkų bus paleis
ti iš darbo.

Pietų Vietnamo militaristai
Ims sumušti, 
sekretorius

Washingtonas. — Armijos 
sekretorius Stanley R. Re
sor porą savaičių lankėsi 
Indokinijoje. Grįžęs paskel
bėm karo krankliams visai 
nemalonią žinią.

Resor pasakė, kad Pietų 
Vietnamo militaristai i kele
tą mėnesių gali būt sumuš
ti, Indokinijos patriotinės 
jėgos gali laimėti.

Jis mano, kad Jungtinių

P. Korėjos policija areštavo 
31 amerikietį kareivį

Seoul. — Pietų Korėjos' Tūkstančiai amerikiečių 
policija areštavo 31 ameri-i karių pasisako prieš karą, 
kietį kareivį, demonstruo- bet atvirai kol kas neišstoja 
jantį prieš karą Indokinijo- į protesto demonstraciją, 
je, kai nemažas amerikiečių-------------
karių būrys išėjo į gatvę Los Angeles, Calif. —An- 
su šūkiais, reikalaujančiais gėla Davis išlaisvinimui ma- 
baigti karą Indokinijoje. jsiniame mitinge dalyvavo

Areštuotieji kariai buvo daugiau kaip 3,000 žmonių, 
uždaryti kalėjiman, bet po Pranešta, kad nemažai ame- 
keleto valandų perduoti rikiečių karių Indokinijoje 
Jungtinių Valstijų militari- savo apdraudas perveda 
nei policijai. 'Angela Davis ginti fondui.

Nenori atsakomybės už 
poliurijos kontrolę

Detroitas. — Ford Motor 
kompanijos šėrininkų meti
niame suvažiavime pirmi
ninkas Fordas pareiškė, kadi 
valdžios reikalavimai ga-i 
minti automobilius, kurie 
neterštų oro, pakels auto
mobilio kainą $1,000.

Jis ir kiti stambūs šėri- 
ninkai pasisakė, kad jie ne
nori imti atsakomybės už 
poliurijos kontrolę.

Roma. — Garsioji Tibero 
upė tiek chemikalais užterš
ta, kad jau žuvys ištrokšta 
arba apsinuodina. Miesto 
kanalizacija neša nuodingas 
srutas upėn. Pasirodo ne
bepakenčiama padėtis.

Čilės liaudis remia 
pažangias reformas
Santiago. — Čilės prezi-'-. . . ..

dento Allendės siūlomas re-113111011. gSIRybS P3K1I0 
formas liaudis užgiria ir 
padeda pravesti.

Liaudies Vienybės fron
tas įsitikinęs, kad valdžia 
kasdien tvirtėja, o opozicija 
silpnėja. Opozicijoje 
stambieji žemės savininkai, 
bankeliai, ;___ r______ __
JAV imperialistai.

Santiago. — Čilės pramo
ninė gamyba kovo mėn. pa
kilo 35 procentais, palygi
nus su pirmesniais mėne- 

stovi sia*s-
... ....................Nacionalinio Vystymosi 

reakcionieriai ir Taryba skelbia, kad per pir- 
mesnius 7 mėnesius gamy
ba buvo sumažėjusi dėl de
šiniųjų jėgų sabotažo. Bet 
kovo mėn. ji smarkiai paki
lo.

Atrodo, dešiniųjų pastan
gos sutrukdyti gamybą jau 
nugalėtos.

Ft. Dix. — Šimtai antika
rinių demonstrantų gegužės 
15 d. šturmavo kariu sto
vyklą, protestuodami prieš 
karo tęsimą. Maršalai sau
gojo demonstrantus. Viskas 
ramiai praėjo.

Ottawa. — Kanada dabar 
turi 7.8 proc. bedarbių visos 
darbo jėgos. Daugiausia be
darbių tarp jaunimo. Ne
darbas nuolat kyla.

sako armijos 
St. R. Resor
Valstijų jėgoms pasitraukus 
iš mūšių lauko Saigono ar
mijos gali susilaukti pana
šaus nepasisekimo, kokio su
silaukė Laose, kai jų ofen- 
syva bunvo sudaužyta.

Lagos. — Nigerijon atvy
ko Pasaulinio Banko prezi
dentas McNamara pasitarti 
dėl teikimo finansinės pa
galbos Nigerijai.

Popiežius nusigando 
marksizmo

Vatikanas. — Popie ž i u s 
Paulius susirūpinusiai kal
bėjo 7,000 katalikų darbi
ninkų, kad jie nepasitikėtų 
marksizmu, kuris smarkiai 
plečiasi tarp Italijos darbi
ninku. 4-

Popiežius bandė įtikinti 
darbininkus, kad katalikų 
bažnyčia esanti geriausia 
darbininkų gynėja. Bet ma
žai kas tam tiki. Praeityje 
visur pasirodė, kad bažny
čia eina bendrai su valdan
čiąja klase prieš darbinin
kus.

Washingtonas.—1970 me
tais bedarbių skaičius pa
siekė 4,088,000. Bedarbių 
jaunuolių tarp 16 ir 24 me
tų buvo 1,970,000. Tai di
džiausias bedarbių skaičius 
per pastaruosius keletą me
tu. '4*

Londonas. — Municipali
niuose rinkimuose Darbo 
partija užkariavo 2,029 vie
tas. Tuo pačiu metu valdiš
kieji konservatoriai prara
do 1,843 vietas.
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— Jei ryšium su mudvie
jų susitikimu pasklistų kokių 
nors gandų, tai tuojau bus 
dementuota, kad tokia te
ma iš viso nebuvome kal-
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Užtikrinau dr. Leibrandtą 
iš savo pusės, jog mokėsiu iš
laikyti diskreciją ir kad sj> 
kytą klausimą, Lietuvai taip i

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija ir 
Administracija,

Po metų pertraukos vėl 
pradėjo mus lankyti “Lais
vė.” Laiškanešys atnešė dvi 
pirmąsias jos bandaroles. 
Tai kovo mėnesio numeriai.

Dabar jie turely būti nubausti
TAI buvo 1960 metų balandžio 2 dienos ankstyvų 

rytą, kai New Yorke policija užpuolė ir suareštavo vie
nuolika jaunų juodų vyrų ir dvi jaunas juodas moteris. 
Jie buvo kaltinami, kad jie planavo išsprogdinti kelias 
policijos stotis, keletą krautuvių, keletą geležinkelio 
ir požeminių traukinių stočių ir, pagaliau, net Bronx Bo
tanikos Daržą. Na, o sprogdinant tokias įstaigas, ga
lėjo žūti ir nemažai žmonių. Taigi, kaltinimai prieš su
imtuosius buvo labai labai rimti.

Visi suimtieji buvo Juodųjų Pantherių Partijos vei
kėjai. Tikslas aiškus: sunaikinti organizaciją.

Paleidimui suimtųjų iki teismo buvo pareikalauta 
biauriai aukšto užstato — nuo 50 iki 100 tūkstančių do
lerių už kiekvieną. Vienam pavyko gauti penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių ir išeiti iš kalėjimo. Kiti trys buvo 
paleisti užsistatę po šimtą tūkstančių dolerių. Devyni 
pasiliko pūti kalėjime, nes jie nepajėgė tokį už juos už
statą gauti.

Na, ir prasidėjo taip vadinamas priešteisminis ap
klausinėjimas, kuris tęsėsi šešis mėnesius. Paskui buvo 
sudaryta džiurė iš dvylikos piliečių. Teismo pirmininku 
valstybės prokuroras pasiskyrė teisėją John M. Murtagh, 
užkietėjusį, reakcininką.

Teismas tęsėsi daugiau kaip aštuonis mėnesius. Jis 
mums piliečiams kaštavo kelis milijonus dolerių.

Viskas buvo valdžios apgalvotai paruošta tuos jau
nus žmones pasodinti į kalėjimą daugeliui daugeliui metų.

Bet vieną gražią dieną parodymai iš abiejų pusių 
baigėsi. Beliko tik džiurės nuosprendis. Ir tai buvo 
nuosprendis, kuris nuskambėjo per visą pasaulį: panthe- 
riai nekalti !

Taip, jie nekalti, bet kas jiems atlygins už tą rūpestį, 
kurį jie pergyveno Dar svarbiau: kaip su tais, kurie 
prieš juos tuos biaurius kaltinimus sufabrikavo?

Pasirodo, į tą sąmokslą buvo įvelta ne tik New Yor- 
ko policija, bet FBI su Edgar Hooveriu priešakyje, ir 
Valstybės prokuroras, prez. Nixono kabineto narys Mr. 
Mitchell. Dabar visi jie turėtų būti patraukti atsako
mybėn ir atitinkamai nubausti. Tai būtų gera pastaba 
visiems “tvarkos palaikytojams” ir valdininkams, kad 
tokie sąmokslai jiems neapsimoka.

svarbų, pastačiau ne kokiai j Vieniems m e t a m s dabar 
provokacijai ar spaudos sen
sacijoms.”

TIKRAS BLEVYZGA
Kunigų “Drauge” (geg. 15 

d.) koks ten K. B r. sapa- 
lioja: . .r ,

Tikiu Dievą, atėjusį į žemę 
is meilės vargšams ir nusidė
jėliams, kuris buvo nužudytas 
Jeruzalėje, bet prisikėlė iš 
mirties. Gi šiandien yra Chi- 
ęagoje, New Yorke, Vilniuje, 
Kaune, Paryžiuje, Romoje ir 
kitur tokių žmonių, kurie ko
rėtų Jį nužudyti “ant visa
dos”, nes jie sakosi norį būti 
laisvais žmonėmis. Jie turi pa
grindo ir teisės visiškos lais
vės norėti, bet nesupranta, 
kad didžiausia kliūtis tokiam 
troškimui yra jų vilkiška ir 
beždžioniška prigimtis.

Jis čia, matyt, kalba apie 
ateistus, apie žmones, kurie 
jau išsilaisvino iš religinių 
prietarų ir burtų. Bet jis 
nepagalvojo, kad už tą “vil
kišką ir beždžionišką pri
gimtį” kaltininku jis pada
rė tą savo nelaimingą die
vą, kurį ateistai siekią nu
žudyti. Juk, jei neklystame, 
ponas K. B r. karštai tiki, 
kad mus visus su visomis 
mūsų “prigimtimis” sutvėrė 
tasai jo garbinamas dievas. 
Tai jis ir atsako už tą mūsų 
“vilkišką ir bedžionišką pri
gimtį.”

Neabejojame, kad K. Br. 
nešioja juodą kunigo suta
ną. Uįž tokį dievo inkrimi
navimą kas nors ją nuo jo 
turėtų nuvilkti.

darbiavimas su užsieniu at
veria lyg ir platesnius ho
rizontus. Todėl mes pasi
sakome už draugystę, svei
kiname “Laisvę,” įžengusią 
į garbingą amžių — septin
tąjį dešimtmetį, linkime re
dakcijos bei administraci
jos darbuotojams puikių 
kūrybinių minčių ir aštrios 
plunksnos. Mūsų laikraščiai 
pliekia tinginius bei apsi
leidėlius, o jūs pliekite di
pukus ir “veiksnius.”

Atleiskite už trukdymą, 
bet labai norėtume per Jūs- 
sų laikraštį padėkoti gerb. 
A. Orlenui už “Laisvės” pre
numeratą.

A. ir J. Rudzinskai 
Rozalimas 
1971 m. gegužės

KOMENTARAI

Įsisenėjusi manijos liga

Mes už tokį pasiūlymą
SENATRIUS George McGovern turi gerą, puikų, 

protingą ir praktišką pasiūlymą. Jis siūlo, kad tuojau 
būtų paimta iš apsigynimo (militarinio) biudžeto trys- 
dešimt vienas bilijonas dolerių ir paskirta kovai prieš 
skurdą, prieš teršimą oro ir vandenų, ir prieš rasizmą. 
Tai reiškia, kad Vietnamo karas turi būti nutrauktas ir 
iš viso Amerikos ginkluotos jėgos smarkiai sumažintos.

Šis senatoriaus McGoverno pasiūlymas turėtų su
silaukti plačiausio liaudies masių pritarimo. Be tokio 
pritarimo su juo nesiskaitys nei prezidentas, nei Kon
gresas.

KAD JŲ PATARIMAS 
LABAI TINKA 
IR SENUOLIAMS

Žurnale “Jaunimo Gretos”

Kas ką rašo ir sako
LIETUVOS NACIAMS 
PARSIDAVĖLIO 
IŠPAŽINTIS

So. Bostono, menševL 
“Keleivyje” spausdinami 
smetonininko Kazio Škir
pos, Smetonos ambasado
riaus prie Hitlerio valdžios 
Berlyne, atsiminimai. Jie tik 
dar kartą patvirtina, ka d 
smetoninė klika buvo pasi
nio jus Lietuvą naciams par
duoti ir ją sunaikinti.

Autai, ponas Škirpa pa
sakoja apie vieną savo susi
tikimą ir tarimąsi su vienu 
Hitlerio agentu ir Škirpos- 
geni bičiuliu. “Keleivyje” 
geg. 11 d. jis pasakoja:

“Kai birželio 24 d. gavau 
prof. Krėvės - Mickevičiaus 
šifruotą telegramą, kad at
vykčiau “tarnybos reika
lais” į Kauną . . . Tačiau, no
rėdamas patikrinti, ar ano 
meto rusų-vokiečių santy
kių padėtį buvau teisingai 
įvertinęs, buvau dar prieš 
tai, rodos, birželio 20 d., pa
kvietęs vieną nacių partijos 
veikėją, savo pažįstamą

daug metų, papietauti drau
ge su manim “Eden” vieš-j 
būtyje, Budapešte r Str., 
nepertoli nuo Lietuvos Pa
siuntinybės. Tai buvo dr. 
Georg Leibrandt, vienas iš 
artimesnių von Rozenbergo 
bendradarbių, vėliau tapęs 
Rytuose Užimtų Kraštų mi
nisterijos centrinio skyriaus 
direktorium ir ėjęs tos mi
nisterijos generalinio sekre
toriaus pareigas. Turėda
mas galvoj mudviejų seną 
pažintį ir draugiškus santy
kius, pastačiau jam preci
zišką klausimą, ar yra vil
ties susilaukti, kad Reichas 
suduos Sovietams srtiūgį, ir 
kada to būtų galima tikė
tis? Dh Leibrandt į tai at
sakė:

—- Dėl to negali būti jo
kios abejones. Politiškai tas 
klausimas išspręstas. Stra
tegijos dalykas, kaip ir ka
da tą sprendimą Įvykdyti.

Nors šį nedviprasmišką 
a tsakymą d r. Leibrandt da
vė man labai slaptai bei ma
nim pasitikėdamas, jog ne-

j mums “Laisvę” užrašė gerb. 
Į A. Orlen iš New Yorko, už 
ką jam nuoširdžiai dėkoja
me.

Bendrai paėmus, “Laisvę’” 
skaitome su pertraukomis 
daugiau kaip dešimt metų. 
Iš pradžių užsakydavo dr. 
A. Butko iš Čikagos. Jam 
mirus, užsakydavo jo žmo
na M. Butko. Keletą metų 
užsakydavo, dabar jau mi
ręs A. Žalalis iš Čikagos.

Turime prisipažinti, kad 
mums labai patinka skaityti 
pažangioji Amerikos lietu
vių spauda. Dešimtį metų 
gauname taip pat “Vilnį” ir 
“Liaudies Balsą” iš Kana
dos. Jau antri metai gauna
me “Darbą” iš Urugvajaus.

Beskaitant šiuos laikraš
čius, iš straipsnių tapo pa
žįstami jų redaktoriai bei 
korespondentai. Buvo labai ves __ 
malonu, kai pernai mus as-'miesi Jūsų ištverme ir išti- 
meniškai aplankė pažangus kimybe pažangos reikalui.

Gerbiamas “Laisvės” 
Redaktoriau,

Mes Šiauliuose kartu 
Jumis — laisviečiais ir vi
sais JAV pažangiaisiais lie
tuviais pažymėjome “Lais
vės” šešiasdešimtmetį, pri
simindami Jus visus — pa
žįstamus iš matymo ar iš 
spaudos, džiaugdamiesi to
kiu gražiu ilgamečiu “Lais- 

” gyvavimu, didžiuoda-

SU

Ačiū Jums už siunčiamą 
kurios nu

Amerikos lietuvių veikėjas, 
“Vilnies” korespondentas'man “Laisvę”,
V. Raila su žmona. Pasirodo, meriai, vos man pačiai per- 
kad jo gimtinė visai netoli skaičius,, eina iš rankų į ran- 
Rozalimo. Ypač kaip tik'1
VI. Raila paragino mus .ra
šyti daugiau korespondenci
jų į “Vilnį” iš mūsų apylin
kės bei Pakruojo rajono 
kultūrinio gyvenimo. Ban
dome dažniau parašyti, ir 
vis išspausdina. Jau gavome 

į ir gerų atsiliepimų iš “Vil
nies” skaitytojų į kai ku
rias korespondencijas.

Žadėjo mus, aplankyti da
bar Lietuvoje beviešinti 
“Vilnies” Moterų puslapio 
redaktorė Ksavera Karosie- 
nė. Jeigu tik jai laikas leis 
manome, kad ji pabuvos Ro
zalime ir mus aplankys.

Esame susidarę tokį įspū-
(1971—gegužė) dvi jaunos dį, kad Amerikos lietuviai 
mergaitės iš Švenčio n ė 1 i ų! labai domisi dabartiniu Lie- 
kreipia jaunuolių dėmesį įituvos žmonių gyvenimu: 
svarbą gero, gražaus, tei
singo užsilaikymo. Paima 
Zitutytė ir Jolanta Teresevi- 
čiūtė rašo:

Dabar daug kalbama apie 
kovą už pavyzdingą viešąją 
tvarką ir kultūrą. Todėl mus, 
dvi devintokes, ir sujaudino 
vienas įvykis.

Buvo šeštadienio vakaras. 
Tamsia ir tylia Švenčionėlių 
gatve skubėjome namo. Staiga 
priešaky pasigirsta balsai, su
žybčiojo cigarečių ugnelės. 
Netrukus iš kažkur atsirado 
dvi mergaitės, ir mes išgirdo
me:

— Bachūrai, šiandien kul
tūrinėj tanculkės. Atkėblin- 
kit I ,

Vaikinai ne itin džentelme
niškai pasitiko mergaites, bet 
dėl to, atrodo, jos mažai te- 
sijaudino. Mergaitės sten
gėsi būti dėmesio centre: rū
kė, maivėsi ir keikėsi. Mes 
palaukėme, kol vaikinai, pra
dėjo skirstytis — matyt, ir 
jiems mergaitės nepatiko. Ir 
kaip nustebome, kai jos išėjo 
į šviesą — tai buvo geros mū
sų 'pažįstamos.

Rytojaus dieną abi sutiko
me gatvėje. Buvo tylios ir 
kuklios. . .

Mūsų nuomone, kalbant 
apie kovą už pavyzdingą vie
šąją tvarką ir kultūrą, reikėtų 
pakalbėti ir apie kiekvieno 
jauno žmogaus vidinę kultūrą.

Taip, taip, reikia pradėti 
ir baigti “nuo vidinės kultū
ros” visur ir visudnlet ne

kultūra, buitimi bei kitais 
laimėjimais. Tai įrodo gau
sus jų lankymasis Lietuvoje

kas. Visi laikraščiu labai 
domisi. O pedagoginio in
stituto dėstytojai, vidurinių 
mokyklų mokytojai nešasi 
“Laisvę” į auditorijas ir 
klases, kad perskaitytų jau
nimui ištraukas, parodytų 
patį laikraštį.

Jūsų laikraščio jubiliejaus 
proga, norime ir mes, šiau
liečiai — laikraštininkai kuo 
tai prisidėti prie jo lei
dimo. Todėl siunčiame kele
tą straipsnelių. Gal tai bus 
įdomu “Laisvės” skaityto
jams.

Jūsų gimtinėje Lietuvoje 
dabar pavasaris. Šilta, mie
la. Pilna padangė vyturių 
ir pempių, miškai—žibučių, 
upelių pakrantės — geltonų 
purienų. Laukiame vasa
ros, — įvairiaspalvių žiedų 
darželiuose, vaisių soduose, 
auksinio javo laukuose.

ullO J U. ICI/IHY y IIICVDIO IJlULllVU u v -i • ] • • • • v • • -ii./. , at i Žemdirbiai įau išeina į lau-kiekvienu metu vasarą. Ne-, ?
galime pasakyti, kad, pa-'kus- Ka’1’ lr Ekranais 
vyzdžiui, rozalimiečiai nesi
domėtų Amerikos lietuvių 
gyvenimu. Tai rodo kad ir 
ir toks faktas, jog dau
gelis mūsų kaimynų pra
šo duoti pasiskaityti “Lais
vę,” “Vilnį” bei kitus 
laik r a š č- i u s. Sveikintinas 
dalykas, kad “Laisvė’’ 
ir “Vilnis” spausdina eilinių 
žmonių laiškus iš Lietuvos. 
Tai ugdo norą dar ir dar 
parašyti bei pagerinti savo 
rašinius. Eiliniam piliečiui 
sunku gvildenti kokias nors 
sudėtingas problemas iš 
mokslo ar meno srities. Na, 
o parašyti iš buitinio bei 
kultūrinio gyvenimo nėra 
taip sunku. Turime pakan
kamai ir savų respublikinių 
laikraščių. Kiekvienai mies
tas bei rajonas leidžia dar sa
vo laikraščius. Didelis mums 
pasirinkimas ką skaityti ir 
kur rašyti. Tačiau bendra-

Kai kas stebisi, sužinojęs, < 
kad Jungtinėse Amerikos ] 
Valstijose įsikūręs buvęs' 
buržuazinės Lietuvos elitas 
dar ir šiandien vienas kitą . 
tebevadina “ponais ministe- J 
riais,” “ponais generolais” . 
ir panašiai. Ką gi, jeigu iš 
Kauno išdūmusiems dabar
tiniams Amerikos didmies- ‘ 
čių kiemsargiams ir lifti
ninkams patinka taip titu- 
luotis — tegul... Ir stebė- . 
tis tuo nereikia. Juk šitų 
žmogelių dabartis liūdna, ' 
ateitis — dar prastesnė, tad 
belieka jiems tik guostis ' 
p raei tie s p r isi min imais.

I

Perkaršusių buvusių po
nų vaikiškas žaidimas pa
aiškinam^ ir kitkuo. Mat, 
didžioji jų dauguma visad 
sirgdavo didybės manija. 
Dar tuomet, kai jie, cilind
ruoti ir frakuoti, važinėjo 
po visokius pokylius bei 
rautus, rezgė įvairiausius, 
vieną už kitą fantastiškes- 
nius planus. Tad ir dabar
tinis beprasmiškas “vaduo
tojų” titulavimasis yra ne 
kas kita, kaip didybės ma
nijos padarinys. Ir šitie jų 
liguistos fantazijos vaisiai; 
laikas nuo laiko atsispindi 
reakcinės išeivijos spaudo
je, kurioje, kaip bebūtų 
keista, labai rimtai žiūrima! 
į visokiausius svaičiojimus.

metais, taip ir šiemet vi
siems mums priešaky daug 
darbų. O šiemet gal dau
giau rūpesčių negu papras
tai — juk mūsų valstybė 
pradėjo naują penkmetį. 
Neveltui sakoma, kad ge
ra pradžia — pusė darbo. 
Todėl, kaip ir visi mūsų ša
lies žmonės, lietuviai sten
giasi, kad ta pradžia būtų 
gerai suplanuota, apgalvota 
ir apskaičiuota. Ir visi no
rime, kad tas naujas penk
metis būtų dar viena pako
pa į dar turtingesnį ir tu- 
riningesnį mūsų gyvenimą.

Mes, šiauliečiai, dar kar
tą Jus karštai sveikiname 
“Laisvės” garbingos sukak
ties proga, linkime Jums 
asmeniškai, Jūsų šeimai ir 
visam Redakcijos kolekty
vui tvirtos sveikatos, gero 
ūpo, sėkmingo darbo!

Ona Šulcaite
Šiauliai, 1971.IV.25

tik, jauniems žmonėms, bet 
ir mums, ir jau pusėtinai 
•sunykusioms. Juk dažnas iš 
mūsų sueigose bei susitiki
muose,. norėdami pasirodyti 
už visus gudresniais ir 
smarkesniais, kartais ati
darome burną per plačiai ir 
pasišvai s t o m e nepasirink
tais žodžiais.

Politechn i k o s institutas 
Prancūzijoje įsteigtas 1794 
metais, bet stoti į jį galėjo 
tik vyrai. Neseniai ministrų 
taryba nutarė leisti stoti ir 
moterims. Kasmet į šią auk
štąją mokyklą įstojo apie 
1,500 jaunuolių. Kiekvienai 
30 vaikinų grupei tenka 1 
mergina.

da nebūtų tiek daug nesusi
pratimų sprendžiant lietu
viu tautos sienų ribas”. c

Turiu iš karto apvilti po
ną Gustaitį. Vargu ar net 
užsienyje atsiras bent vie
nas rimtesnis lietuvis isto
rikas, kuriam dar nebūtu 
aiškios mūsų gimtojo kraš
to valstybinės sienos. Jos, 
kartą ir visiems laikams 
tiksliai apibrėžtos, patenki
na tiek Tarybų Lietuvos 
gyventojus, tiek jų kaimy
nus. Tai, beje, žino ne vien 
svetur įsikūrę istorikai, bet 
ir kiekvienas sveikai galvo
jantis užsienio lietuvis.

Galimas dalykas, kad “va
duotojų” ir jų negausių ša
lininkų tarpe atsiras vienas 
kitas, kuriam patiks nepa
prastai “geniali” Jono Švo
bos mintis. Tokiems patar
čiau, pasiėmus su savim 
Švobą bei jo karštą gerbėją 
Gustaitį, kuo greičiausiai 
kreiptis į artimiausią psi
chiatrą. Nebūtina pas labai 
prityrusi, nes ir pradedan
tis • gydytojas lengvai nus
tatys gerai žinomą ligą — 
didybės manijos ir naciona
lizmo simbiozę.

Galėčiau net eiti lažybų, •7 *■ ’
kad psichiatras pradės su 
Įminėtais pacientais pokalbį 
maždaug šitaip:

kapstytis po tolimą praeitį. 
Todėl ir reikalaujate, kad 
lietuviams priklausytų visos 
žemės nuo Vyslos iki Dau
guvos. .. Sakykite, o kaip 
jums patiktų, jeigu pana- 
našias pretenzijas pareikš
tų indėnai? Jie galėtų 
mums priminti, jog iki 1492 
metų Amerikoje nebuvo ne 
vieno baltaveidžio ir remda
miesi tuo, pareikalautų, kad 
visi europiečių palikuonys*# 
kuo greičiausiai išsinešdin
tų iš jų protėvių žemės.

Toks paprastas klausimas 
galėtų, ko gero, teigiamai 
paveikti Švobą, Gustaitį ir 
kitu s liguistos psichikos 
žmones. Žinoma, jeigu jų 
liga nėra įsisenėjusi.

Česlovas Viduolis

kažkoks ponas Gustaitis at
siliepė Čikagos “Naujieno
se” į viename išeivių' žur
nale paskelbtą straipsnį ir 
nesigailėdamas diti r a m b ų 
kėlė jo autorių į padanges Į 
tokiais žodžiais:

“Jei džiaugiamasi kovo
tojais už Lietuvą, juo labiau 
reikia džiaugtis atsiradus 
naujam kovotojui už lietu
višką Prūsiją, kuri dauge
lio istorikų pamirštama.”

Šitas “didysis kovotojas”, 
pasirodo, yra kažkoks Jonas 
Švoba, kurio straipsnį “Ais
čiai ir Baltijos pajūlys” iš
spausdino Jungtinėse Ame
rikos Valstijose mini tira
žu tebeleidžiamas “Kario” 
žurnalas. Švoba, pasak Gus-1 
taičio, apžvelgęs mūsų bo
čių senovę, kelių puslapių 
straipsnį baigia šitaip: 
“Mes, likusieji aisčiai, turi
me tarti bendrą, vieningą 
ir sutartiną visų aisčių žo
dį, kad žemės nuo Vyslos! 
ligi Dauguvos yra i 
protėvių žemės, kad... visi 
turi jas palikti mums, ais- 
čiams”.

Šitie .didybės manija ir 
šovinizmu persunkti žodžiai 
taip sužavėjo poną Gustai
tį, kad jis padarė tokią gi
liamintišką išvadą:

“Jei šitaip galvotų ir ra
šytų kiti mūsų istorikai, ta- mus) jaunimui.

La Paz. — Bolivija reika
lauja ištraukti amerikiečius 
“taikos korpuso” narius, 
kurie užsiima propaganda

mūsų už Amerikos imperializmą.

Londonas. — Čia gauta 
žinių, kad Nigerijos valdžia 
nusitarusi eiti prie aliejaus 
kompanijų nacionalizavimo.

Praga. — Čekoslovakijos 
prezidentas Svoboda rašo 
savo memuarus (atsimini?

Palanga, šį sezoną čia atvers duris televizijos ir šach
matų paviljonas, kurį matome B. Aleknavičiaus nuotr*



t

Penktadienis, Gegužės (May) 21, 1971

PRANEŠIMAI
Worcester, Mass.

Olympia Parko atidary
mas įvyks gegužės 30 d. su 
dainų programa, ir bus pri
ruošti skanūs pietūs. Kvie
čiame iš plačios apylinkės 
parko lankytojus susitikti 
su savo kaimynais po ilgos 
žiemužės ir linksmai laiką 
praleisti tyrame ore. Pie
tūs bus laiku—pirmą valan
dą. Ne vėluoki te.

Parko Komitetas

Lawrence, Mass.
LDS 125 kp. ir LLD 37 kp. 

susirinkimas įvyks gegužės 
29 d., 2 vai. po pietų, Polish 
American Veterans Julian 
Stopyra Post 23, Monmouth 
St.

Prašome visus narius at
eiti, nes bus renkami dar
bininkai dėl pikniko, kuris 
įvyks birželio 27 d. Haver- 
h filyje. Mes prašome ir 
Haverhillio draugus daly
vauti, kurie galite.

Komisija (40-41)

Montello, Mass.
LLD 6 kuopa ruošia po

pietę su filmais iš Lietuvos. 
Tai įvyks gegužės 30 dieną, 
Lietuvių Taut. Namo žemu
tinėje salėje, 10 Vine Street, 
1 vai. po pietų.

Filmus rodys Jonas Gry
bas, Tai tikrai naujai gau
ti judamieji paveikslai su 
kalba iš Lietuvos.

Turėsime
vaišių. Praleisime 
smagiai. Kviečiame 
vietinius ir apylinkės 
vius dalyvauti.

Geo. Shimaitis
(40-42)

Haverhill, Mass.
Šiuo tarpu vyksta daug 

demonstracijų prieš Vietna
mo karą, už taiką. Tiktai 
ne visur vienodai. Kai kur 
būna muštynių ir areštų. 
Gegužės 7 d. čia buvo iškil
mingos demonstracijos. Jos 
prasidėjo 4 vai. po pietų, 
nuo GAR parko, palei City 
Hali, ir nuėjo, skersai Mer
rimack River ligi Bradford 
Common, apie pusę mylios.

Demonstracija ėjo vado
vybėje policijos viršininko 
William A. Ross. Kur rei
kėjo, sustabdė mašinas, o 
kur reikėjo, ten sustabdė 
d e m o nstrantus. Demons
trantai nešė visokias iška
bas su šūkiais prieš Viet- 
mo karą ir šaukė “Baigti 
karą tuojau!”

Susirinkusius į Bradford 
Common miesto majoras 
James F. Waldron pasvei
kino už gerą užsilaikymą ir 
pasmerkė Vietnamo karą. 
Buvo daug kalbėtojų, ir vi
si kalbėjo prieš karą. O 
virš 500 publikos karštai 
plojo. Daugiausia buvo jau
nimas.

Kalbėjo ir senatorius J. P. 
Rurak. Pagyrė dalyvius ir 
pasirašė po 
ei ja.

Kadangi 
čia nebuvo, 
ėjo ramiai,
zette” buvo gerai aprašyta. 
Matyt, karas jau visiems 
nusibodo. Jau didelė di
džiuma žmonių nori taikos.

Važiuojant keliu 495, pro 
Lawrence pervažiavus per 
Merrimack River, yra daug 
visokių krautuvių. Važiuo
kit po dešinei palei River, 
kol privažiuosit aukštą bal
tą namą. Vaižuokit po de
šinei per River. Po gele
žinkelio tiltu sukit po kai
rei. Davažiuosite du keliu. 
Važiuokite tiesiai. Po de
šinei privažiuosite parkelį ir 
baltą bažnyčią. Važiuokit 
tiesiai. Po kairei Salem 
St., Georgetown. Kairėje 
didelės kapinės. Už kapi
nių po dešinei žiūrėkit 
Montvale St. Tai pikniko 
kelias.

Jeigu reikėtų klausti, tai 
klauskit Bradford Com
mon. Nuo čia parkas tiktai 
už pusės mylios.

Du “L” numerius gavau 
labai suvėlintus. Nežinau, 
kodėl piknikas ant paskuti
nio puslapio! buvo skelbia
mas 7 d. Turi būti 27 d.

A. Navickas

LAISVE
d

8patepu

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)

CHEF MANAGER. To own and 
operate kitchen a'nd 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)

Liquors, Deli, grocery, confectionery, 
stationery, 4 room apartment, 2^ 
car garage, closed-in porch, corner 
property. Fantastic business! Must 

be seen to be appreciated. 
201-791-6971. Anytime.

(40-42)

taikos rezoliu-

karo šalininkų 
tai viskas pra- 
“Haverhill Ga-

Philadelphia, Pa.
Laukiam išleistuvių pobūvio

Šį pavasarį, vos pražydus 
gamtos grožiui, LLD 10 kp. 
suruošė draugiškų sueigą, 
kuri puikiai pavyko. O da
bar visi laukiam šaunaus 
išleistuvių pobūvio birželio 
13 dieną. Vėl susibūrsime 
salėje 6024 Wayne Ave.

Kai kurie parengimų lan
kytojai nežinodami paren
gimo tikslo spėlioja: Kokios 
čia bus išleistuvės?...

HELP WANTED-MALE-FEMAU

For sale, lumber and building ma
terial yard southern Monmouth 
County, New Jersey 200; x 300 
R/R siding adjacent. Well equipped 
3 trucks, snow plow, lift truck, all 
in good shape. 201-449-7710

(40-44)

Hunterdon Co., N. J. Profitable 
restaurant on major hwy.close to a 
new all yr round resort area. Family 
owned for many years, now ready 
to retire. Fully equipped 
to go. $150,000, terms 

Cooper Kettle Realty, 
201-735-4004

and ready 
available. 
Realtor

(40-44)

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMAL6

užkandžių ir 
laiką 
visus 
lietu-

Neseniai okeanografai prie 
Tasmanijos krantų aptiko 4 
kilometrų aukščio kalnus. 
Kalno viršūnė yra... 200 
metrų gylyje. Šie kalnai 
daugiausia susideda iš mi
neralų, pagal sudėtį artimų 
apatitams.

“Laisvėje” jau buvo mi
nėta, kad LLD 7 apskrities 
piknikas atsibus birželio 
27 d. Kurie manote atva
žiuoti, tai būtų gerai, kad 
pasigirtumėte per “Laisvę.” 
Tai būtų visiems į sveikatą.

Kaip surasti parką? Ha
verhill stovi Merrimack Ri
ver šiaurėje, o Bradford — 
pietų pusėje. Ten ir parkas. 
Per Haverhillį eina daug 
kelių, ir iš visur numeriai 
97, 110, 113,125 ir 495. Ga
lite važiuoti tuo keliu, kuris 
kam patinka.

Jau kartą ‘‘Laisvėje” bu
vo trumpai, paminėta, kad 
mūsų ilgametė veikėja, ger
biama V. Paliepienė, seka
mą liepos mėn. su savo vy
ru, dukra ir žentu, išvyks į 
Boston, Mass., nuolatiniam 
apsigyvenimui. Per eilę pra
ėjusių metų draugė Palie-

MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION PLYMERS 

Green Pond Rd., Rockaway, N. J 
201-627-8520

(40-44)

MACHINE TOOLROOM FOREMAN
Top pay, all benefits. 

LEWIS WEINER 
INDUSTRIES, INC. 

44-02 — 11th St.

212 ST 6-0560 (40-46)

Construction
CARPENTERS, ROOFERS, 
ING MEN. Immediate work!

SID- 
For 1 

family home developments 
Wayne and Roxbury Twp. 
We’re in production now, 

start immediately!
Call Roxbury: 201-584-9200 

or Wayne: 201-696-6116 (40-42)

in

AUTOMOBILE MECHANIC
Full time, permanent job.

Experienced. Domestic and foreign 
cars. Excellent remuneration. Good 

working conditions. 
Carmichael Citroen

Washington Ave., Albany, N. Y.
518-468-3424. (40-43)

347

BAKER. All around.
Capable of running shop. 
45 minutes from JERSEY. 

914-561-2528
(40-44)

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)

mai išleisti į naują toloką 
gyvenvietę ir palinkėti jai 
ir visai jos šeimai sveika
tos ir sėkmės. Mums gaila, 
kad neteksim geros veikė
jos 
ju

Philadelphijos pažangių- 
judėjimo gretose.

“L” Reporteris

KVĖPUOJA 
KONTINENTAS

Amerikiečių mokslininkai 
pusę metų matavo labai 
tiksliu gravimetru atstumą 
iki Žemės centro. Jie mata
vimus atliko trylikoje JAV 

. Pasirodė, kadpienė gyveno su vyru pas punktų Pasirodė, kad 
dūkią n žentą Cheiiy Hi 1, Amerikos kontinentas “kvė- 
N. J., netoli Philadelphijos.> i ptl v J d

Todėl, LLD 10 kp. drau- atoslūgių ritmą — du kar- 
gai, atsiteisdami draugei tus per dieną Šiaurės Ame- 
Paliepienei už jos intensyvią rika 30 centimetrų pakyla 
veiklą, stengiasi ją pridera-4r tiek pat nusileidžia.

N, J., netoli Philadelphijos ” pagal potvynių ir

FACTORY HELP

Chance Advancement
Call 201-777-1531

(40-41)

DRIVER. Immediate open
driver experienced in de
building materials. Know- 
Northern and Central N.

Company

TRUCK 
ing for 
livering 
ledge of
J. essential. All benefits.
moving to Totowa about July 1st.
Call between 12 noon and 4:50 P. M.
Rotolo. 201-243-4400. (40-42)

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)

GET RĘADY & 
Central Jersey’s 
Motors dealer has 
Car Get Ready

AUTOMOTIVE 
DETAIL MAN. 
largest American 
opening in New 
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. 4

SECRETARY

(38-40)

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

Maintenance Mechanic. Mechani
cal electrical experience in mainten
ance personnel. Minimum 8 yrs. ex
perience. Salary open, full 
North Brunswick area. For 
ment contact Mr. Brown, 
4000.

benefits, 
appoint- 
201-247- 
(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 businesis 
hours. (38-41)

EXTRUDER OPERATORS
and General plant workers.

No experience necessary. Special 
short schedule. Precision Plymers, 
Green Poind Road, Rockaway, N. J.

201-627-8520
(40-44)

Must speak Polish and English.
Steamship Company.

Downtown, New York.
212-964-3100.

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)

(36-40)

NURSES

Knitter repair Mechanic 
on Kidde Knitter.

Experience necessary
Also: Needleman with experience.
Rate commensurate with experience.
Good benefits and profit sharing.

201-569-3228
(40-42)

BROCKTON, MASS. 
M i r u s

Algirdui Waitekunui
Reiškiame gilią užuojautą jo tėvams Jonui ir 

Anna Wai tekūnams, jo žmonai Norma, sūnui ir 
dviem dukrom, ir visiems giminėms.

Josephine Skirmontienė
P. Sinkevičienė
Winnie Thompson
K. Ustupas
Geo. Shimaitis
B. Lapinskienė
P. ir M. Baron

F. K. Čėreškai 
Stanley Rainard 
Julia Rainard 
M. Gutauskienė 
R. Wallant 
J. Grigas 
Alfonse Skirmontas

Baltimore, Md.
Nors dvidešimts metų laikotarpis yra ne ilgu,

bet žvelgiant į sąrašą mūsų draugų ir draugių,
kurie apleido LLD 25-os kuopos eiles, yra skaudu.
Bet tik su padėka už darbus juos prisimint reikia.

J. A ne i u kai t is O. Pasers'kienė
E. Balsienė M. Petraitienė
J. Balsys P. Petraitis
S. Bartašienė F. Pyvariūnas
M. K. činskas S. Reymonta
H. C won M. Seimys
O. Deltuvienė K. Stanienė
A. Jankūnas E. Stankevičienė
J. Januškietis V. Stankevičius
V. Jekevyčius J. Strauss
K. Juškauskas J. Urbutis
V. Kučiauskas S. Vaitkus
K. Kuprienė A. Vitkus
K. Lopatta A. Žemaitis

A A. Medelienė

SCRANTON, PA

Jessie Wall Miskovicli
Reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui 

Anthony, sūnui Zenon, anūkams, proanūkui, 
motinai Mary Vanagaitienei, seserims Onai ir 
Matildai ir kitiems giminėms.

J. M. Gluoksnis
A. M. Cherkauskas
E. Sacavage
P. Pėstininkas

M. Truikiene
A. Galinauskas
B. Tuškevičius
K. Genys

Brockton, Mass
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mūsų Mylimųjų
Motina—Barbara Gutauskienė

mirė gegužės 22, 1969
Mano vyras—Joseph Patrick-Pe.traukaitis 

mirė sausio 15, 1947
Brolis—Albert Gutowski

mirė vasario 15, 1949
Tėvas—Jurgis Gutauskas

mirė sausio 2, 1952
—liūdi jų:

Elizabeth Patrick
Onset, Mass.

Elizabeth L. Moore
New London, Conn.

Lorraine Stanford,
Ankara; Turkey

BAKER. Start $10,000 yr. Salary 
increase to $15,000.

Must have cake, pastry, cookie, 
rye bread and rolls experience, 

and good decorator.
Syracuse, N. Y. 

315-468-1655 or 315-488-7633 
(40-44)

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)

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. Contact service manager 
Tony Caroscio. Woodbridge.Dodge 
Inc. King George Post Rd., Fords. 
201-826-1220. (39-41)

FOR RENT

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

(39-40)

duties, 
Prepare 
5 days,

MILLWRIGHTS: You can make it 
at Simmons. We1 are looking for 2 
aggressive millwrights, must have 
formal apprenticeship programs 
under their betl, 4 yrs. working on 
the job. For further info, contact 
the Simmons Co., Brunswick Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-352^2500, ext. 
311. Must speak English. An equal 
opportunity employer. (39-45)

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)

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

FOR SALE

260’ Lakefront, prvt marina boat
house. 10 rm. colonial 3 rms fur
nished. 3% lovely acres. Oneida 
Lake N. shore. 30 min. to Syracuse. 
$37,900. Transferred owner.

203-775-9029. (39-43)

SEWER 
interested in learning the hand 
weaving trade for damaged fabrics. 

Will pay salary while learning. 
Call 201-622-2399 

or apply:
Fabric Reweaving Co.

216 Halsey St., Newark, N. J.
(40-42)

REAL ESTATE
LAKE GEORGE. 42 room mansion 
on 5 acres secluded point. Sand 
beach, boat house, diving platform, 
tennis court. Season or year round. 
Also—14 room house with beach for 
sale. GENE BLACK.

518-374-5311 or 518-399-5935
(40-44)

Westport — Owner — Pillared raised 
raaich, 6 bdrm, 7th Br. or den/libr, 
3% bths, beam cathedral ceil., liv 
rm w/fplc, ww carp, huge panld 
fam rm w/fp intercom, sundeck, 
2 car garage, 1 acre wooded lot 
on dead end lajne. Extrord. find 
at $69.500. Call 203-226-3678.

(40-46)

CABINET MAKER
Steady job for reliable man, lay
out work preferred, union shop, 
excellent working conditions and 
full benefits. Empire Lumber and 
Mill work Co., 201-248-1915.

(40-41)

Parts Counterman 
with G. M. experience.

HAWTHORNE AUTO SALES
Call for interview. >

Chuck Spina, 201-427-1560
(40-42)

co:

SHEET METAL MECHANIC 
experienced shop and field. 

Conventional air handling systems. 
Jersey City area, work year round.

Call E. Cismowski, 
201-653-0220

(40-41)

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). Contact 
L. Home, 201-925-2100 fob 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 for 
custom residential and light com
mercial air conditioning contractor 
in Middlesex County area. Good 
future lor lead man capability. AIR 
TECH ASSOCIATES, 201-671-4421.

(39-40)

Dental Technician.
Denture dept, for repairs, waxups 
etc., good opportunity, finest bene
fits in state, including dental plan. 

Cooperative—Hess Labs, Inc.
28 Gibson Blvd., Clark, N. Y.

21)1-382-6500
(40-42)
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St. Petersburg, Fla. Apie įvykusį Aido Choro koncertą
Gražiai buvo paminėta 

Motinos Diena
Gegužės 8 d. LLD 45 kuo

pa Laikanešių salėje suren
gė Motinos Dienos paminė
jimą. ;

Reikia paminėti, kad pra
eitame kuopos susirinkime, 
įvykusiame gegužės 2 d., į 
pramogų komisiją išrinkti 
tik vyrai.

Jie nutarė pagerbti mote
ris ir visą gegužės mėnesį 
dirbs pramogose.

Tad gegužės 8-tą Motinos
Dienos paminėjime buvo_  _____ ___  ______
pirmas vyrų pasirodymas, ir Iešmantą ii’V. Bekeriu, mo- 
reikia pripažinti, kad jiemslkytojos M. Stensler vadovy

bėje, atliko dvi dainas ir fi- 
nalę iš operos “Birutė,” ku* 
rioje komp. M. Petrauskas 
vaizduoja lietuvių tautos 
kovas su priešu ir šaukia 
visus lietuvius (aukštaičius, 
žemaičius, prūsus, kuršius, 
lyvus) susivienyti, kad ap
gynus tėvynę nuo tironų.

Antru išstojimu Aidas su 
minėtais solistai įspūdingai 
atliko dvi dainas ir finalę 
iš populiariosios operetės 
“Zaporožietis už Dunojaus,” 
kuri prieš keletą metų buvo 
suvaidinta New Yorke ir 
Worcesteryje.

Toliau sekė jautri ir reikš
minga daina, iš rusų kalbos 
versta J. Kaškaičio, “Ne
laisvės sunkios nukankin
tas”; po to suskambėjo vi
siems labai gerai žinoma ir 
kelianti ūpą, dar b i n i n k n 
“Marsalietė,” kuri gimė 
Prancūzijos revoliucijos me
tu ir kurios melodija tam
priai apgaubia bei suartina 
kiekvienos tautos laisvės 
ieškantį žmogų.

Pabaigoje Aido choras su
dainavo populiarią šiais lai
kais demonstracijose dai
nuojamą dainą “We Shall 
Overcome,” kurią į lietuvių 
kalba išvertė literatas Jonas 
Mackonis — “Mes laimėsi
me.”

Aido choro pranešimus 
apie dainas atliko H. Feife- 
rienė.

Po Aido choro, scenoje pa
sirodė ukrainiečių Dniepro 
šokėjų grupė, kuri susideda 
iš Amerikoje gimusių jau
nuolių.

Dniepro šokėju grupė su
sitvėrė prieš 30 metų su 
tikslu palaikyti .kultūrinius 
ryšius su tėvyne Ukraina. 
Jie keletą kartų aplankė 
Ukrainą, dalyvavo 1964 m. 
Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke, turėjo progos pasi
rodyti Carnegie Hall, Town 
Hall ir Lincoln Center Li
brary koncertuose. Moky
tojai Elena Chernosky ir 
Rose Marie Arons.

Jie mūsų publiką tiesiog 
sužavėjo.

Pertraukos metu buvo pa
kviestas žodi tarti žurna
listas A. Sinkevičius. Jis 
sveikino Aido chorą ir lin
kėjo sėkmingai sulaukti se
kančių metų, kuomet Aidas 
atšvęs savo 60 metų jubilie
jų. kuris, kaip laisvės žibu
rėlis, atspindi geruose dar
buose ir gražiose dainose.

Antroje koncerto dalyje 
Peter Zolotareff labai gra
žiai paskambino trejetą po
puliarių melodijų ant bala
laikos, ir Aido choras už
baigė programą su dainomis 
apie pavasarį: “Draugystės 
daina ” “Per tėviškės žemę” 
ir “Vilniuj žydi liepos.”

Kaip tik tą dieną “Lais
vės” administratorė L. Ka- 
valiauskaitė šventė savo 
gimtadienį, ir aidiečiai N. ir 
P. Ventai minėjo savo ve
dybinę sukaktį, tad šia pro
ga N. Buknienė nuo Aido 
choro pasveikino mieluosius

sekėsi gerai. Gražu buvo 
pasižiūrėti, kaip jie triūsė- 
si prie pečiaus, prie stalų, ir 
visur kitur.

Vyriausias vadovas buvo 
Vincas Vilkauskas, nes jis 
turi patyrimo valgių paruo
šime.

Jonas Rūbas dirbo prie 
bilietų, Valys Bifnkus—prie 
vaišių, jam pagelbėjo J. 
Blaškys. Prie stalų ir ki
tus darbus atliko W. Kel
ley, A. Račkauskas, J. Stan
čikas, N. Sireika, J. Milleris, 
J. Davidonis, J. Vinikaitis, 
P. Pučkorius, F. Bunkus, T. 
Čebatas, o Julius Grebli- 
kas, kaip ir visuomet, tvar
kė dovanas ir šokiams mu
ziką.

Kaip ir visuomet, salė pil
nai prisipildė vietiniais. Bu
vo svečių ir iš toliau.
O mūsų šeimininkės mote

rys, kurios visuomet dirb
davo virtuvėje, šį karta sė
dėjo su svečiais prie vaišių

Pavalgius skanius pietus, 
kuopos vicepirmininkas V. 
J. Valley paprašė publiką 
dėmesio ir pranešė, kad 
pradėsime šios dienos pro
gramą.

Pirmiausia V. J. Valley, 
kaip pokylio pirmininkas, 
labai jausmingai sveikino 
motinas šios dienos proga. 
Priminė, kad motinos mei
lė ir priežiūra šeimos yra 
nepavaduojama. Tik labai 
gaila, kad šiandien tūkstan
čiai Amerikos motinų šią 
dieną švenčia ašarose pa
skendusios, nes jų sūnūs toli 
nuo gimtųjų namų karo lau
ke žuvo ar sužeisti kanki
nasi ir neateis pasveikinti 
motinėlių. Tad mūsų visų 
pereiga reikalauti mūsų vy
riausybės, kad šis nereika
lingas Vietnamo karas bū
tų kuo greičiausiai sustab
dytas. Savo kalbą jis baigė 
su eilėraščiu motinai.

Dainos Mylėtojų Choro 
mokytoja Adelė Pakalniš
kienė kalbėjo angliškai. 
Vardu 45 kuopos sveikino 
motinas, linkėjo linksmai 
praleisti Mot i n o s Dieną. 
Priminė, kad šios dienos 
iškilmę baigsime su daina. 
Qhoras padainavo keturias 
dainas, specialiai parinktas 
motinoms pagerbt i.

Pirmininkas V. J.Valley 
padėkojo Dainos Mylėtojų 
Chorui ir Adelei už vadovy
bę. Taipgi pranešė, kad se
kama kuopos pramoga įvyks 
gegužės 22 d. šioje salėje, 

Malonu buvo išgirsti, kad 
kuopos finansų sekretorė 
Agnė Jurevičienė po sun
kaus susižeidi mo jau gero
kai susveiko ir ateinančia
me susirinkime mano daly
vauti. Taipgi malonu buvo 
matyti šioje iškilmėje cho
ristę Antonetę Kelly. Ji bu
vo susirgusi širdies smūgiu. 
Sakė, jaučiasi geriau. Lin
kime ligonėms gerai su- 
sveikti ir vėl dalyvauti kar
tu su mumis.

Šių metų Aido choro pa
vasariniam koncerte, kuris 
įvyko gegužės 16 dieną, New 
National Hali, Brooklyne, 
pasirinktose melodijose at
spindėjo žmonijos kovos už 
laisvę. Anot gegužės 18 d. 
“Laisvėje” Reporterio išsi
reiškimo: “Programa buvo 
tikrai nepaprasta, bene tik 
viena iš pačių geriausių Ai
do choro istorijoje.” Aidie
čiai dėkoja už gerą žodį ir 
už gražius komentarus.

Pirmiausia, Aido choras 
su solistais N. Ventiene, A. 

draugus, ir sūdai n a v o m e 
jiems “Ilgiausių metų.”

Ilgametis Aido choro pir
mininkas J. Grybas sklan
džiai pravedė koncerto pro
gramą, priminė apie sekamų 
metų Aido choro 60 metų 
jubiliejų, apie kurį aidiečiai 
jau pradeda galvoti ir pla
nuoti.

Programoje dalyvavo jau
nieji ir senieji, tad ji nebu
vo nuobodi, galima sakyti, 
buvo ivairi ir idomi. Pro
gramos dalyviams pianu 
akompanavo Ann Salyk.

Gaila, kad pasitaikė lie
tinga diena ir daugeliui su
trukdė ateiti į koncertą. Ti-

Aidas vyksta į 
Hartfordą

šį sekmadienį mūsų šau
nusis Aidas net keliais au
tomobiliais trauks i Hart- 
forą padėti Laisvės chorui 
koncerto programą išpildy
ti, Tikimasi, kad koncerto 
pasiklausyti susirinks daug 
lietuvių iš visų Connecticut 
kolonijų. Dar gi gali pri
būti būrys ir iš Mass, valsti
jos. Hartfordo Laisvės cho
ras labai populiarus visoje 
plačioje apylinkėje.

Linkime mūsų aidiečiams
gražiai koncerte pasirodyti Algirdą ir du anūkus. Šią 
su puikioniisjdainomis. liūdną žinią telefonu prane-

 še Vitų draugė Marijona 
it* v • i • Petronienė iš Maspetho.

su puikiomis ^dainomis.

Viešnia iš Lietuvos j
Jau prieš keletą savaičių' 

girdėjome, kad New YorkoĮ 
apylinkėje pas gimines vie
ši vilnietė, Ravinskienė, Lie
tuvos Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais Komi
teto darbuotoja ir dauge
liui amerikiečių, viešėjusių 
Lietuvoje, gerai pažįstama. 
Laukėme, kada jinai apsi
lankys “Laisvės” įstaigoje. 
Matyt, iki pat paskutinės 
dienos progos neturėjo.

Džiugu, kad, visgi, nors 
paskutinę dieną (trečiadie
nį) viešnia mus aplankė. Ją 
atlydėjo Zina ir Apolina
ras Sinkevičiai. Pasitaikė 
“Laisvės” salėje vykti Lie
tuvių Moterų Klubo susi
rinkimui, tai viešnia turėjo 
progos susipažinti su skait
lingu būriu šio miesto lie-' 
tuvių moterų. Gaila, kad ji 
turėjo išsiskubinti į aero
dromą, tai nebuvo progos 
pasikalbėti.

Svečias iš Buenos Airės
Šiuo laiku pas vienybie- 

čius Brooklyne svečiuojasi 
“Argentinos Lietuvių Bal
so” leidėjas Pranas Ožins- 
kas. Svečias apsilankė ir 
“Laisvėje.” Malonu buvo 
susitikti. Tai draugiškas 
ir kalbus žmogus. Perdavė 
mums argentiniečių sveiki
nimus. Kadangi svečias yra 
spaustuvės savininkas, tai 

spaus- 
intere-

apžiūrėjo ir mūsų 
tuvę. Čia jį viskas 
suoja.

Prieš porą metų 
Ožinskai lankėsi Tarybų 
Lietuvoje ir sugrįžę savo 
laikraštyje paskelbė plačius 
parsivežtus įspūdžius. Jis; 
žada gal dar šią vasarą vėl 
lankytis Lietuvoje.

Beje, argentinietis su pa
lydovu Jonu Valaičiu daly
vavo ir vaišėse, kurias tu
rėjo klubietės po savo susi
rinkimo. Ta proga buvo pa
kviestas tarti žodį kitą.

Rep.

abudu

kime, kad sekančiais metais, 
kuomet Aido choras atšvęs 
savo 60-mečio jubiliejų; oro 
pamaina nesulaikys svečių 
nuo atsilankymo.

Prie bilietų dirbo H. Siau- 
rienė ir F. Lupševičius, o 
garbės narių bilietus veltui 
išdalino prie durų B. Ker- 
šulienė. Aido choras dėko
ja už pasidarbavimą.

Daina lydi kiekvieną žmo
gaus žingsnį, dainoje jis iš
reiškia savo jausmus, daina 
pagyvina kultūrinį judėji
mą. Per 59 metus Aido cho
ras populiarino ne tik lietu
viu, bet ir kitu tautu dai- 
nas. Tai didelis kultūrinis 
įnašas pažangiųjų lietuvių 
veikloje.

H. Feif eriene

Staiga mirė Charles Vita, 
gegužės 17 d., prie savo na
mų Flushing, N. Y. Kūnas 
buvo sukremuotas. Laido
tuvėmis rūpinosi August 
Kodis Funeral Home, 63-06 
Flushing Ave., Maspeth, N. 
York.

Velionis buvo plačiai ži
nomas tarp lietuvių Brook
lyne, kur turėjo kirpyklą 
(barber shop).

Nuliūdime paliko žmoną 
Uršulę (Veličkaitę), sūnų

PAKETAI-DOVANOS
J TARYBŲ SĄJUNGĄ

’ Sena patikima firma
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 

KLIJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
į / TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 935-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003 
Telephone (212) 982-8410

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2874 
CHICAGO, ILL. 60682 
4102 Archer Ave. 

254-4144 
BRANCH: 
CHICAGO. ILL. 60622 • 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—7788 
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836 
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue , 

354-7608 (
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Ciunpnu Aveftue 

365-6350 
HARTFORD. CONN. 06108 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 
2841 Sunset Blvd. 

882-1568
MIAMI, FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Ce.ntzral Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545 
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

• 224-0829
Globe Parcel Service, Inc. yra įgaliota Podaroglfts, Inc. priimti 

dovamų užsakymus Tarybų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams televizijoms, motociklams drabužiams ir t. t.

90026

Mieste pasidairius
New York Hospital—--se

niausia mieste ligoninė. Ge
gužės 16 d. toji ligoninė mi
nėjo 200 metų sukaktį. Ju
biliejinėje Celebracijoje da
lyvavo daugiau kaip 350 
žmonių.

Polici jos komisionierius 
Murphy suteikė policistui 
James T. Ritchie $250 pre
mija už išgelbėjimą iš gais
ro 10 žmonių. Herojiškame 
darbe jis buvo sunkiai su
žeistas.

Gegužės 16 d. graikai mi
nėjo nepriklausomybės die
na. Manhattane buvo suruo
šta spalvinga demonstraci
ja. Graikai.iiž demokratiją 
kovotojai protestavo prieš, 
Graikijos fašistinę diktatū
rą, reikalavo paleisti politi
nius kalinius.

Rabinas Kahane ir 6 kiti 
Žydų gynimo Lygos nariai 
buvo pristatyti Brooklyno 
kriminaliniam teismui. Juos 
kaltina iš kitos valstijos 
pervežimu ir laikymu gink
lų ir amunicijos. Teisėjas 
paskyrė $25,000 užstatą Ka- 
hanei, o kitiems po $10,000 
Policija ieško dar 13 suokal
bininkų. Italų gembleris Co
lombo, taipgi teismuose ap
kaltintas, atėjo rabinui Ka- 
hanei talkon.

Iš Washingtono čia atvy
ko Subversy vės Veiklos

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3980
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

781-8577
PARMA, OHIO 44184 
5432 State Road 

749-8033
PHILADELPHIA, PA. 19128 
1018 NfMarshall Street 

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue ( 

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 89th St. 

ME 3-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2118
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08860 
Parish Hall 
West Landis Ave. 

(609)691-8428
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347

Kontrolės Tarybos ragan- .
gaudžiai tyrinėti, ar Jaunų- Pramogą Kalendorius 
jų Darbininkų Išsilaisvini-______________________
mo lyga nėra “komunistų 
fronto” organizacija. Lygos 
nariai suruošė masinį pro
testo piketą prie federali- konferencija. Pradžia 11 v. 
nio namo, kur tyrinėjimui 
vieta paskirta.

Rep.

Gražiai pagerbta 
ilgametė veikėja

Amerikos lietuviu visuo
menė puikiai pažįsta ilga
metę veikėją Marg a retą 
Kavaliauskaitę. Į mūsų lietu
višką pažangų judėjimą ji 
įsitraukė dar visai jaunutė 
būdama, dar tais laikais, 
kai gyvavo Lietuvių Socia
listų Sąjunga ir kai ėjo sa
vaitraštis “Kova.” Ir iki šiol 
jos ryšiai su mūsų ____ ~
ku pažangiuoju judėjimu te
bėra nenutrūkę, nors jau 
per eilę metų ji beveik vi
sas savo jėgas yra paauko
jus bendrajam amerikiniam 
pažangiajam judėjimui.

Sužinojome, kad neseniai 
ji tapo per Tarybų Sąjun
gos ambasadorių Dobrininą 
apdovanota “Lenino šimti
nės gimimo sukakties me
daliu.” Tai labai aukštas 
Amerikos pažangios veikė
jos pagerbimas. Šia proga 
mes nuoširdžiai sveikiname 
Margaretą ir linkime jai 
būti tokiai pat veikliai ir 
ateityje, kokia ji buvo nuo 
pat jaunystės dienų iki šiol.

Rep.

lietuvis-1 draugėms.

“RŪKANTYS” ŠUNYS
Epidem i o 1 o g as Kileris 

Hamondas ir patalogas Os
karas Auerbachas (JAV) 
pustrečių metų tyrė, kaip 
rūkymas veikia gyvą orga
nizmą. Eksperimentai buvo 
atliekami su 48 vienodo 
amžiaus ir veislės šunimis.

Pirmojoje grupėje buvo 
12 šunų, kurie įkvėpdavo 
papirosų su filtru dūmus ir 
“surūkydavo” per 875 die
nas po 6,143 papirosus. Per 
tą laiką antrosios grupės 
12 šunų “surūkydavo” po 
3,103 papirosus be filtro. Ir 
pagaliau trečiosios grupės 
24 “aistringi rūkoriai” su
rūkydavo po 6,129 papiro
sus, taip pat be filtro.
Štai rezultatai: pirmojoje! 

šunų grupėje, kuri 
papirosus su filtru, ir an
troje — “saikingų rūkorių” 
grupėje, nudvėsė po du šu- 
nes, o trečioje grupėje iš 
24 “aistringų rūkorių” gy
vų teliko pusė. Šunų mir
ties priežastis — plaučių 
vėžys ir širdies kraujagys
lių susirgimai. Pasirodo, amerikiečių fer

meriai žąsis naudoja med- 
Kėkštas gali imituoti kitų vilnės ravėjimui. Paukščiai 

paukščių balsus: erelio, va- su apetitu pešioja balandes 
nago, sakalo. Jis pamėg- ir piktžoles. Per dieną 5 žą- 
džioja tiktai plėšruosius sys nuravi 1 hektarą med- 
paukščius, kurie už jį stam- vilnės lauko. Tiesa, pietųį ĮJclUiYbvJLLlb, ixUIlC UZ/ Jį bldlll* V III lt; b Idurvv. ĮJiuių.

Ibesni. Mat, plėšrūnai, išgir- rajonų fermeriai skundžia- 
dę savo brolio balsą, mano, j si, kad per karštį žąsys tin- 
kad medžioklės vieta užim- gi dirbti ir dažnai organi- 
ta, ir nuskrenda tolyn. 'zuoja “pietų pertraukas”.

*-9-^- y-» »-S-* •*» |
<|> GRAND RAPIDS, MICH. J

f IL GIA U SIŲ METŲ! t 
X Mūsų Mielam Tėtei ♦
| ALEX GASPER |
t Gegužes 18 d. jam suėjo 77 metai amžiaus, f 
j Brangus Tėte, su meile sveikina tave . dukros, T 
j’ linkėdamos laimės ir stiprios sveikatos. T
t Volga Morren ir šeima |
f Grand Rapids, Mich, t
<|> Ruth Bell ir šeima ♦
1 Monroe, Mich. <]>

Birželio 6 d.
LLD Antrosios apskrities

prieš pietus. Vieta: 15 Ann 
St., Harrison, N. J.

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

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

Birželio 20 d.
Forest Parke pietūs. Ren

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

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

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

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadienį, 

LLD 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai, kurie įvyks 
K. J. Vaitonių sode, 25 Roo
sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai.

Komisija

New Jersey apylinkei 
naujiena

LLD Antrosios apskritie.*', 
konferencija įvyks š. m. bir
želio 6, 11 vai. ryte, 15 St. 
Ann’s St., Harrison, N. J.

LLD kuopos, ar jau turite 
išrinkę delegatus?

Po konferencijos bus ro
domi filmai iš Lietuvos. 
Matysite ūkius, turinčius po 
1,000 karvių, kiaulių ir ki
tokių galvijų. Matysite gra
žias Kapsuko ir Zarasų 

“rūkp” apylinkes-
Ateikite ir paraginkite ki

tus, nes kitos tokios progos 
nebus. Rengti atskiroms ko
lonijoms nebus galima.

Filmus rodys J. Grybas. 
Nuoširdžiai kviečia —

LLD II apskr. Valdyba




