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Ilgiausi pasitarimai 
Pirmas karo belaisvis 
Vyrai ir moterys darbuose 
Moterys bedarbių gretose 
Ligoniams nelaime

J. Gasiūnas
1968 metais prieš pat miru

siųjų prisiminimo ir pagerbi
mo dieną gegužės 30) Pary
žiuje prasidėjo Vietnamo tai
kos pasitarimai, kurie ir da
bar tęsiami. Beveik kiekvieną 
ketvirtadienį delegacijos susi
renka, pasiginčina ir išsiskir
sto.

Tai ilgiausi istorijoje taikos 
pasitarimai. Pirmiau ilgiausi 
taikos pasitarimai buvo Ko
rėjos klausimu. Jie prasidėjo 
1951 m, liepos men- ir baigėsi 
1953 m. liepos mėnesį. Tai bu
vo dviejų metų ilgio pasitari
mai, iki taikos sutartis buvo 
pasirašyta.

Jau trys metai Vietnamo 
taikos pasitarimams prabėgo. 
Lai būna šie—paskutiniai ka
ro metai. Minėdami ir gerbda
mi mirusiuosius, kovokime už 
taiką.

Pirmutinis amerikietis 1964 
m. rugpjūčio 5 d. šiaurės Viet
name buvo paimtas nelaisvėn, 
kai prez. Johnsono įsakymu 
amerikiečiai pradėjo bombar
duoti Šiaurės Vietnamą.
Jau bus greit septyneri metai 

Amerikiečiui karo belaisviui 
leitenantui E. Alvarez šiaurės 
Vietname. Po to šimtai ame
rikiečių pateko nelaisvėn. Ne
žinia, kada jie bus paleisti ir 
galės namo vykti,

Nixonas užsispyrusiai laiko
si doktrinos neištraukti visų 
amerikiečių iš Pietų Vietna
mo, kol amerikiečiai belais
viai nebus išlaisvinti. O be 
karo pabaigos negalima tikė
tis, kad karo belaisviai būtų 
pirmiau paleisti-

Nuo 1950 iki 1970 metų 
įvairiuose darbuose už algą 
dirbančiųjų moterų skaičius 
pakilo nuo 17 milijonų iki virš 
29 milijonų. Tai 68 proc. dau
giau, negu buvo 1950 metais.

Tuo pačiu metu už algą dir
bančiųjų vyrų skaičius pakilo 
nuo 41 milijono 600 tūkstan
čių iki 48 milijonų 800 tūks
tančių, arba 17 proc. daugiau, 
$egu buvo 1950 metais-

Pasirodo, kad vis daugiau 
ir daugiau amerikiečių mote
rų įsitraukia į įvairius darbus. 
Svarbiausia tam priežastis — 
nesvietiškas pragyvenimo kai
nų kilimas;

1970 metais 1,853,000 mote
rų buvo užregistruota bedar
bių gretose. Tarp jų buvo 
373,000 negrių moterų.

Bedarbių gretose juodųjų 
moterų tarp 16 metų ir 19 me
tų buvo 34.4 proc. Tai rekor
dinis bedarbių skaičius tarp 
jaunų negrų moterų.

Nedarbas šiais metais bus 
gerokai aukštesnis, negu buvo 
1971 metais.

Nuo 1946 metų iki 1970 me
tų ligonio išlaikymas ligoninė
je, abelnai imant, pakilo nuo 
$9.50 iki $81 j dieną. Tai ne
svietiškas ligoniams apsunki- 
nimas.

Bet šiais metais pakliuvę į 
ligoninę jau turime mokėti iki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B

Ragangaudžiai terorizuoja 
taikos judėjimą

Gegužės 30 ir 31 dienos — mirusiųjų pagerbimo, kapų*? ~ ~
puošimo dienos. Per abi dienas šiemet demonstracijomis* * I\\
ir kitokiais būdais bus prisiminta Amerikos karuose v/lvllld VItsCldl I C11V<11<111J<1 T

Washingtonas. — Kongre-į 
sinio Vidaus Saugumo ko
miteto ragangaudžiai pasi- 
mojo terorizuoti karo prie-' 
šus. Jie skelbia, kad antika
rinėms demonstracijoms ir 
visam taikos judėjimui va-: 
dovaują komunistai ir kiti 
radikalūs elementai.

Komitetas reikalauja iš 
bankų taikos judėjimo org- 
ganizacijų ir grupių finan
sinių apyskaitų. Ragangau
džiai mano tuo Įrodyti, kad

Nixonas trukdo belaisviams 
išlaisvinti susitarimą

Paryžius. — šiaurės Viet
namo delegacijos galva Xu- 
ana Thuy pareiškė, kad ka
ro belaisvių paleidimo klau
simas galima lengvai ir 
greitai išrišti, jeigu prezi
dentas Nixonas nuskirtu 
laiką, kada Jungtinių Vals
tijų militarinės jėgos bus 
ištrauktos iš Pietų Vietna
mo.

Kadangi Nixonas nesutin
ka nustatyti laiką, tai at
rodo, kad jis nenori iš
traukti visų amerikiečių iš 
Pietų Vietnamo. Jis vię 
kalba, kad Saigono armijos

Nixonas atmetė negrų 
60 reikalavimų

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas pareiškė, 
kad jis atmeta 60 reikalavi
mų, kuriuos pateikė 13 ne
gru kongresmanų.

Svarbiausi reikalavimai: 
ištraukti amerikiečius iš In
dokinijos, baigti karą, nai
kinti skurdą, užtikrinti 4 
narių šeimai $6,500 į metus 
pajamų, baigti visur rasinę 
diskriminaciją.

10 užmušta kalėjime
Soledad, Calif. — Paplau

tas kalėjimo programos ad
ministratorius Conant, 17-as 
asmuo šiame kalėjime nu
žudytas per pastaruosius 17 
mėnesių.

Nuo sausio pradžios nužu
dyti keturi kalėjimo tarnau
tojai ir šeši kaliniai, keturi 
negrai i r d u baltieji.

Kalėjimo viršininkai pa
laiko rasinę diskriminaciją, 
todėl kalėjime dažnai kyla 
riaušės.

$100 į dieną, o kitais metais 
gali tekti mokėti net iki $150 
į dieną. Už medicininį aptar
navimą tenka atskirai mokėti- 

Baisu ir pagalvoti, kas atsi
tinka^ su ligoninėn pakliuvu
siu ligoniu. Jeigu kas kiek tu
ri susitaupęs, tai kiek ilgiau 
pabuvęs ligoninėje, jei nenu
mirsi, išeisi plikas, kaip tilvi
kas.

komunistai finansuoja tą 
judėjimą.

Keletas kongresmanų pa
reiškė, kad ragangaudžių 
tikslas diskredituoti taikos 
judėjimą, suskaldyti taikos 
judėjimo vadovybę. Tai bū
tų1 tam tikras karo šalinin
kų laimėjimas.

Kongremanė Abzug pasa
kė, kad ragangaudžiams ne
pavyks susilpninti taikos 
judėjimą. Liaudis privers 
baigti karą, šiemet.

dar nėra pakankamai tvir
tos be amerikiečiu kariauti 
prieš Indokinijos patrioti
nes jėgas . Tokiu būdu ir 
karo belaisviu klausimas 
pasilieka neišrištas.

Boulder, Colo. — Šimtai 
jaunuolių kėlė riaušes, dau
žė krautuvių langus. 78 
areštuoti.

Kent, Ohio.—Kelintą die
ną policija grumiasi su stu
dentais, demonstruojančiais 
prieš karą ir už reformas 
universitete.

Skleidžia žydų teroristų 
propagandų

Maskva. — Leningrado 
teismas rado kaltais 9 žy
dus, bandžiusius pasigrobti 
lėktuvą ir išlėkti i Izraeli. 
Jie gavo nuo metų iki 10 
metu kalėjime.

Tarybų Sąjungos valdžia 
skelbia, kad sen. Jacobs, 
Amerikos Žydų Kongresas 
ir kiti, kurie šmeižia Tary
bų Sąjungą neva už žydų 
persekiojimą, skleidžia 'te
roristinės Žydų Apsig^nim^ 
Lygoą. propagandą. \__ _

Trenton, N. J. — Mirė 108 
metų Mrs. Mary E. Jones, 
gimusi verge Virginia vals
tijoje.

Washingtonas. — Juodųjų 
gyventojų skaičius smarkiai 
auga didžiuosiuse miestuo
se, skelbia Cenzo biuras.

Nacionalizuoja JAV-jų 
vario kasyklas

Santiago. — Čilės valdžia 
nutarė nacionalizuoti ame
rikiečių valdomą EI Tsnien- 
te Mining kompaniją, vieną 
trijų didžiųjų vario kompa
nijų. P

Kompanijos viršininkai 
protestuodami sutiko tartis 
su valdžios atstovais dėl vi
siško kompanijos perėmimo 
j valdžios konrtolę.

žuvunsieji veteranai. Kartu bus pasisakyta prieš karą 
Indokinijoje, už taiką pasaulyje.

Katalikai, protestantai, žydai taikos kovotojai, Viet
namo karo veteranai, taikos kovotojų organizacijos mo- 
bilizuojasi kovai už taiką. Taikos balsas pasieks visus 
Amerikos kampus, dar kartą sudrebins karo kranklius, 
dar kartą pareikalaus ištraukti Amerikos militarinės jė
gas iš Pietą Vietnamo, baigti pražūtingą karą.

Dėl mirusiųjų pagerbimo švenčių antradienio “Lais
vės” laida neišeis. Sekama laida išeis penktadienį, bir
želio 4.

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
Niujorkiečio kūrybos

paroda
Vilnius. — Dailės parodų 

rūmuose atidaryta niujor
kiečio dailininko Vytauto 
Igno darbų paroda.

Parodą atidarė Dailės mu
ziejaus direktorius Gudy- 
nas. Apie dailininką ir jo 
kūrybą kalbėjo dailininkas 
profesorius Gudaitis bei 
Kultūrinių Ryšių su užsie
nio lietviais komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Kaza
kevičius.

Stambiausia pieno įmonė 
Pabaltiyje

Kaunas. — 300,000 kilo- 

7,000 mainierių streikuoja;
uždarė 28 kasyklas

Va. — Dau-&Wheeling, W.
giau kaip 7,000 mainierių 
ketivrtą savaitę streikuoja. 
Jie neklauso keturių teismo
drausmių ir unijos prezi
dento Boyle raginimo grįž
ti darban. • ;

Streikas laiko uždaręs 28 
kasyklas Ohio ir West Vir
ginia valstijose. Streikie- 
riai ir jų žmonos kasyklas 
piketuoja. Jie sudegino uni
jos prezidento Boyle pa
veikslą, kaip mainierių prie
šą, v

Old Lyme, Conn. — Mirė 
buvęs senatorius Thomas 
D|odd 64 metų, didelis pa- 
žangiųųjų žmonių priešas, 
kaltintas už išeikvojimą tam 
tikru fondu saviems reika- C v
lams, pereitus rinkimus pra
laimėjęs.

Plieno darbininku 
unijų reikalavimai

Washingtonas.— Prasidė
jo derybos tarpe plieno kor
poracijų atstovų ir darbi
ninkų unijos viršininku. 
Unija reikalauja pakelti al- 
ptis tokioje propor c i j o j e, 
kiek pakyla ’ pragyvenimo 
lygis.

Unijos prezidentas L W. 
Abel ir vice prezidentas 
Larry nurodė, kad prekių 
kainos nesvietiškai kyla, to
dėl ir darbininkų algos turi 
pakilti tokioje pat skalėje.

j gramų pieno perdirbs kas
dien naujasis pieno kombi
natas, kuris sparčiai stato
mas pramonės rajone.

Jis bus vienas didžiausių 
ir labiausiai mechanizuotų 
pieno įmonių Pįabaltyje. Pa
grindinis gamybinis korpu
sas jau po stogu. Stiebiasi 
8 aukštų administracinis pa
statas su buitinių patalpų 
kompleksu.

Įrengimus įmonei siunčia 
Jerevano, Usurijsko, Čelia- 
binsko ir kitų šalies miestų 
mašinų gamintojai.

Naujasis pieno kombina
tas pradės dirbti ateinan
čiais metais.

A. Vaivutskas

Maskva.—Kanados prem
jeras Trudeau pareiškė, kad 
jis remia Brežnevo siūlymą 
tartis dėl militarinių jėgų 
mižinimo Europoje.

Pasitraukė armijos 
sekretorius Resor K

Washingtonas. — Armijos 
sekretorius Stanley R. Re
sor, ištarnavęs 6 metus to
je vietoje, dabar pasitraukė, 
skelbia Pentagonas.

Neseniai grįžęs iš Indoki- 
ni jos i is pareiškė, kad ten 
amerikiečiai karo nelaimės, 
Saigono armijos gali būti 
sumuštos. Resor nepasiten
kinęs karo vedimu Indoki
nijoje.

Pakilo Kinijos gamyba
Tokiias. — Japonijos Ge

ležies ir P-lieno Federacijos 
organas rašo, kad Kinijos 
Liaudies Respublika perei
tais metais pasigamino 18 
milijonų tonų plieno. Tai 
nemažas progresas, kuris 
Japonijai nepatinka, nes Ki
nija perka iš Japonijos plie
ną.

Taipgi raportuojama, kad 
Kinija padidino gamybą 
ūkio mašinerijos, sunkveži
mių ir kitos mašinerijos, 
kuri reikalinga Kinijos eko
nomikai.

panaikint militarinės bazes
Tokijas.—Čia atvyko Oki- giau 100,000 darbininkų, 

navos salų ■ administracijos Taipgi Tokijo mieste komu- 
galva Yara perduoti okina- nistų'ir socialistų vadovau- 
viecių reikalavimą Japoni- jamos unijos suruošė de
jos valdžiai, kad ji verstų monstraciją, kurioje daly- 
amerikiečius pasitraukti iš vavo taipgi apie 100,000. 
Okinavos salų ir ten panai- Streikas ir demonstracija 
kinti visas militarinės ame- parėmė okinaviečių reikala- 
rikiečių bazes pirmiau, ne- vimus.
gu 1972 m. Japonija perims! -------------
Okinavos kontrolę. San Rafael, Calif.—46 me-

Tuo pačiu metu Okinavo- tų Stalino duktė, ištekėju
je buvo, suruoštas prieš si už architekto Peters, pa- 
amerikiečius protesto strei- gimdė 7 sv. 9 uncijų dukrai- 
kas, kuriame dalyvavo dau-įtę ir pavadino Olga.

i *■

400,000 politinių kalinių 
Pietų Vietname

Geneva. — Amerikos laik-® " “ ~
raštininkas Donald Luce, iš-! Philadelphia, Pa. — Žydų 
varytas iš P. Vietnamo, at-! teroristų grupė buvo įsiver- 
vykęs čia pareiškė spaudos Jusi į vietinę komunistų 
konferencijai, kad Saigono'raštinę. Iškilo muštynės, ku- 
militaristų valdžia turi ka- i— ------ -------------------- -
Įėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose uždariusi daugiau 
kaip 400,000 politinių kali
nių. Neapsakomai sunkiose
sąlygose jiems tenka gy
venti.

Pasaulinė Bažnyčių Tary
ba buvo pasiuntusi Luce ty
rinėti politinių kalinių pa
dėtį. Bažnyčių Taryba pa
smerkė Saigono režimą.

New Haven, Oonn.—Džiū- 
rė negalėjo prieiti prie susi
tarimo dėl apakltinimo Pan- 
therių partijos nariu Bobby 
Seale ir E rick a Huggins. 
Juos kaltino nužudymu taip
gi Pfentherių partijos nario 
Alex Rackley, kaip policijos 
šnipo. Teismas tęsėsi 6 mė
nesius, kainavo milijoną do
lerių. Visi jiems kaltinimai 
panaikinti. z

Liepos 4—kovos diena 
prieš karą Indokinijoje

Budapeštas. — Pasaulinė: 
Taikos asamblėja paskelbė ( 
savo manifestą, kuriame rei-, 
kalauja Amerikos valdžios 
ištraukti militarinės jėgas 
iš Indokinijos ir baigti karą.

Kovai prieš karą asamblėja 
nuskvrė liepos 4, Amerikos 
neprikla u s q m y b ė s dieną, 
kurioje karo priešai pike
tuos Jungtinių Valstijų am
basadas visose šalyse. Jung
tinėse Valstijose bus rengia
mos antikarinės demonstra
cijos.
t --------------

Minneapolis, Minn. — 50 
federalinių maršalų arešta
vo 16 indėnų, sėdėjusių Na
vai Air stotyje. Indėnai tei
gia, kad toji teritorija, yra 
indėnų nuosavybe, Sioux 
sutarties patvirtinta 1868 
metais.

riu metu teroristai išdaužė 
raštinės langus. Pribuvusi 
policija juos išvarė laukan.

Fort Meade, Md.—Kiek
vienas karo dalinys Vietna
me yra papildęs civilinių 
žmonių žudymą, kaip Mylai 
kaime, tvirtina pulkininkas 
Senderson, teisiamas už ci
vilinių žmonių skerdynę 
Vietnamo kaime Mylai. Tik 
niekas kitų neskundžia, jis 
sako.

Vėliausios
Žinios

Radijas pranešė, kad Si
mas Kudirka nubaustas de
šimties metų kalėjimu, ži
nia dar nepavtirtinta.

New Yorkas.—Iš trečia
dienio j ketvirtadienį naktį 
vienoje subvėje buvo sulai
kyti trakiniai per dvi va
landas. Viena moteriške 
mirė širdies priepuoliu, o 
keletas susirgo nuo dūmų.

Ozone Park, N. Y. — Ve
žant vienos lėktuvų kompa
nijos apie $60,000 į Kennedy 
aerodromą ant Rockaway 
kelio autom o b i 1 y j e įvyko 
baisus sprogimas. Keturi 
pinigų saugotojai sužeisti. 
Vienas .pavojingai. Mano
ni, kad kas nors į mašiną 
buvo įdėjęs bombą.

Praga.—Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos delega
cijos pirmininkas Brežne
vas kalbėjo Čekoslovakijos 
Komunistų Partijos suva
žiavime. Jis sveikino Čeko
slovakijos darbo liaudį, kad 
ji .sėkmingai susidorojo su 
socializmo priešais ir dabar 
laimingai stato sau naują 
gy venimną. Trys tūkstan
čiai delegatų Brežnevo kal
bą priėmė labai entuzias
tiškai.
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M i rus i ii į ii prisiminimas šiemet
1871 metais Kongreso nuautarimu gegužės 30 diena 

buvo paskelbta tautine švente pagerbimui amerikiečių 
kareivių, kurie krito Civilinio karo mūšių laukuose. Ji 
pavadinta Memorial Day. Laiko eigoje šventės sąvoka 
ir prasmė keitėsi. Pradėta prisiminti visuose Amerikos 
karuose žuvusiuosius. Dar vėliau pradėta kapus puoš
ti visu savo artimųjų. Šiandien taip ir daroma. Gimi
nės, artimieji per Memorial Day prisimena visus miru
siuosius ir papuošia gėlėmis visų kapus. Tai labai graži 
ir garbinga tradicija.

Bet šiemet, puošiant savo mylimųjų kapus, kiekvie
nas amerikietis turime galvoti apie tai, kaip sulaikyti 
žudymą jaunų amerikiečių Vietname. Jau daug daug 
tūkstančių jų ten krito. Ir vis dar galo nesimato.

Neseniai praėjusios masinės antikarinės demonstra
cijos tvirtai įrodė, jog dauguma amerikiečių nori, kad 
šis nepateisinamas karas būtų tuoj nutrauktas ir kad 
visos Amerikos ginkluotos jėgos iš Indokinijos būtų iš
trauktos dar šiemet. Bet vyriausybė su tais žmonių troš
kimais dar vis nesiskato. Prezidentas Nixonas netgi at-ixillldlo V io 1A voiona W. x i vlhviuh vuo x t a/yviiuo hvu&i uu .

sisako nustatyti dieną, kada bus sulaikytHnūšiai ir kada 
Amerika iš Vietnamo savo jėgas iškraustys.

Tas parodo, kad žmonių spaudimas į vyriausybę dar 
nėra toki! galingas, kad ją priverstų su juo skaitytis. 
Todėl ir antikarinės manifestacijos turėtų nesustoti. 
Reikia tikėtis, kad per Memorial Day po visą kraštą 
garsiai nuskambės reikalavimas baigti Vietnamo karą 
dabar, tuojau!!!

dras, koordinuoti ir viena 
pagrindine linkme kreipti 
jų tiriamąjį darbą.

Širdies ir kraujagyslių sis
temos fiziologijos ir patolo
gijos užuomazgą sudarė dvi 
Kauno Medicinos instituto 
centrinės mokslinių tyrimų 
laboratorijos. Iš jų nauja
sis institutas paveldėjo jau 
susiformavusias moksl i n i o 
darbo kryptis ir tradicijas, 
gavo didelę patirtį turinčių 
mokslo darbuotojų. Septy
niems už jų svarbius darbus 
mokslo srityje suteiktos res
publikinės premijos, o trims 
— Tarybų Sąjungos Valsty
binės premijos. Naujasis 

 

Institutas tapo Pasaulinės 
Sveikatos apsau 
zacijos centru, tiriančiu šir
dies išeminės ligos epidemi
ologiją. Tokių centrų Eu
ropoje yra tik trys — Roter
dame, Zagrebe ir Kaune.”

Po to seka ilgas, grynai 
mokslinis Akademiko Zig
mo Januškevičiaus straips
nis “Širdis ir jos savaran
kiškumas” su visokiomis 
kreivėmis (kreivomis linijo
mis) apie mūsų širdies už
silaikymą įvairiose situaci
jose. Širdies ir jos funkci
jų tyrinėjimas yra labai la
bai senas mokslas. Laba.i 
daug kas yra pasiekta, bet 
dar daug kas yra nesupran
tama ir nežinoma. Šlovė 
Lietuvos moksli n i n k a m s, 
kad jie ir šiame moksle nėra 
paskutiniai pasaulyje. Gar
bė Kaunui tarnauti vienu iš 
to mokslo centrų.

s organi

Ne tuo keliu
TURKIJOS “partizanai” nužudė Izraelio konsulą 

Ęfraim Eitom, kai Turkijos valdžia atsisakė paleisti iš 
kalėjimų politinius kalinius. Argentinoje yra pagrobtas 
Anglijos garbės konsulas Mr. Sylvester ir to paties rei
kalaujama iš Argentinos valdžios. Mat, Argentinoje irgi 
kalėjimai užkimšti politiniais kaliniais.

Tiek Turkijos, tiek Argentinos kovotojų tikslas labai 
garbingas. Deja, jų pasirinktas kovos būdas yra klai
dingas. Grobimu ir žudymu kitų kraštų atstovų nebus 
pašalintos sąlygos, kurios kalėjimus pripildo politiniais 
kaliniais. Dažnai toks kovos būdas tiktai pakenkia minė
tam pačiam tikslui, sukeldamas masėse pasipiktinimą 
pačiais kovotojais. Tą turėtų suprasti tiek Turkijos, tiek 
Argentinos kovotojai, kurie siekia nusikratyti reakcinių 
militarinių režimų.

Kanada laisvinasi!
ATRODO, kad Kanados premjero Trudeau misija į 

Tarybų Sąjungą labai gražiai pavyko. Padarytoji su
tartis, kuri numato tarpe Kanados ir Tarybų Sąjungos 
vyriausybių konsultacijas abiems kraštams bendraisiais 
klausimais, nuoširdžiai yra sveikinama abiejose šalyse.

Taip pat, žinoma, y ra didžiules reikšmės Kanados 
valdžios sumezgimas diplomatinių ryšių su Kinija. Abu
du šie žygiai Kanados diplomatijoje laikomi istoriniais. 
Tai pradžia Kanados išsilaisvinimo iš Jungtinių Valstijų 
imperialistines įtakos jos tarptautinėje politikoje. Ma
noma, kad šitas Kanados išsilaisvinimo procesas pradės 
pasireikšti ir Jungtinėse Tautose.

Kas ką rašo ir sako
DIENRAŠČIUI
“VILNIAI” GRAŽI 
PARAMA

Mūsų draugų čikagiečių 
laikraščio dalininkų suva
žiavimas, atrodo, pavyko 
labai gražiai. Koresponden
cijoje iš suvažiavimo R. Š. 
sako:

“Man rimtai reikalus ste
bint, metėki į akis dalyvių 
susirūpinimas laikraš č i u. 
Kai tik buvo prieita prie 
paramos laikraščiui. sukėli
mo klausimo ir prie apsi
sprendimo ar laikraštis turi 
liktis dienraščiu, tai visi su
judo, tarsi bites avilyje. Vi
si garsiai sakė, kad dien
raštis turi pasilikti toks, 
koks jis yra ir parama gau
siai plaukė, taip kdd jos su
plaukė net virš $5,000.”

Džiugu, kad vilniečiai nu-

si tarė tęsti darbą be svyra
vimų, be pasitraukimų. 
Nuoširdži a u s i a i linkime 
jiems sėkmės dienraštį iš
laikyti ir nuolatos stiprinti.

num

“Vagos” dešimtmečio sukaktis
• Mn * ’W- • qpaminėta ir Lietuvoje

Vilnius.— Pažangaus Ar
gentinos lietuvių laikraščio 
“Vaga” dešimtmečio sukak
ties paminėjimą Vilniuje 
surengė Lietuvos TSR Žur
nalistų sąjunga kartu su 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komitetu.

Pradėjęs vakarą, Lietu
vos TSR Žurnalistų sąjun-

Svečiuose pas Petrą Naudžią
daktoriaus D. Jakubonio 
pranešimą apie šio laikraš
čio darbo sąlygas. Klausy
damiesi jo, susirinkusiaji 
sužinojo daug naujo ir įdo
maus apie anksčiau įvai
riais pavadinimais Argen
tinoje ėjusius pažangius 
lietuvių laikraščius, apie 
daugeli iki šiol

Bendras minėjimo vaizdas- Kalba Lietuvos žurnalistų sąjun
gos valdybos pirmininkas J. Karosas. K. Liubšio nuotrauka

ARKIVYSKUPAS — 
MELAGIUS

Bostono arkivyskupas 
Humberto Medeiros paskel
bęs kreipimąsi į lietuvius, 
kurįame, tarp kitko, esą sa
koma: “rusų okupuota Lie
tuva — yra kankinių tauta 
ir kenčia priespaudą.”

Šiuose keliuose žodžiuose 
trys dideli melai. - Melas, 
kad Lietuva esanti “rusų 
okupuota”; melas, kad Lie
tuva esanti “kankinių tau
ta”, ir biaurus melas, kad 
“Lietuva kenčia priespau
dą”.

Net jau ir arkivyskupui 
šitaip begėdiškai meluoti 
apie mūšų Lietuvą yra 
bai labai negražu.

gos valdybos pirmininkas J. 
Karosas kalbėjo, kaip svar
bu, kad toli nuo tėvynės 
gyvenantys lietuviai turi 
savo pažangų laikraštį, ku
ris teistingai informuoja 
tautiečius apie svarbiausius 
pasaulio įvykius, apie gyve
nimą mūsų krašte. Kalbė
tojas pareiškė įsitikinimą, 
kad Lietuvos žurnalistai ir 
toliau palaikys ryšius su 
“Vagos” redakcija, palin
kėjo jos bendradarbiams ir 
rėmėjams kūrybingos veik
los ir didelio entuziazmo.

Susirinkusieji išklausė 
platų buvusio “Vagos” re-

Decoration Day -- a 
Woman s Idea

la-

Los

ŠLOVE LIETUVOS 
MOKSLUI IR 
MOKSLININKAMS

Žurnalo “Mokslas ir 
venimas” š. m. 5-tam 
rašoma:

“1970 metais prie Kau
no Medicinos instituto 
įsteigtas širdies ir krau
jagyslių sistemos fiziolo
gijos ir patologijos moks
linio tyrimo institutas. 
Tai naujo tipo moksli
nė įstaiga — i n s t i tu t a s 
institute. Jo uždavinys ne 
tik tirti mokslo problemas, 
bet į šiuos tyrimus įtraukti 
ir Medicinos instituto kate

NE PROFESORIUS, 
BET ŠMEIŽIKAS 
IR MELAGIUS

Balandžio 24 dieną
Angeles mieste įvykęs “Po
litinių studijų” parengimas, 
kuriame kalbėjęs arba ra
portavęs Oklahomos univer
siteto “politinių mokslų 
profesorius” Vytautas Var
dys. Pagal kunigų “Drau
go” korespondentą B. Gi- 
ružį, “profesorius” savo iš
vedžiojimus apie Lietuvą 
baigęs tokiais žodžiais:

“Demokrat i n ė s kreivės 
kitimas, žiūrint iš pavir
šiaus, Lietuvai tuo tarpu 
nėra pavojingas, kaip Lat
vijai ir Estijai, tačiau 
Maskva turi planą lietuviš
ką salą iš visų pusių apsup
ti rusiškais vandenimis ir 
prigirdyti” (“D.,” gegužės 
17 d.).

Tiek tegalima pasakyti, 
kad čia “profesorius” Var
dys bus jau gerokai pra
lenkęs visus kitus veiksnius 
'su savo šmeižtais ir prasi
manymais. Kiti veiksniai 
mus sušilę įtikinėja, kad 
ta Maskva mūsų Lietuvą 
tik surusinti siekianti. Var-> 
dys tą siekimą pakelia iki 
“prigirdymo.” Tuo prasi
manymu, matyt, “profeso
rius” norėjo ten susirinku
sius už Save kvailesnius iki 
mirties išgąsdinti.

mažai žinomų žmonių, ku
rie, aukodami savo laiką, 
lėšas ir sugebėjimus pažan
giai minčiai paskleisfi, nu
sipelnė didžiulės mūsų vi
sų meilės ir pagarbos.

Prisiminimais pasidalijo 
buvusi “Vagos” bendradar
bė S. Kairienė. Ji papasa
kojo, kaip lietuvės moterys 
prisideda prie laikraščio 
leidybos, o ypač prie jo pla
tinimo. Reemigrantai A. 
Vaivutskas ir J. Dijokas, 
abu praeityje aktyviai pri
sidėję prie pažangios lietu
vių spaudos Pietų Ameri
kos valstybėse, pasidaliję 
prisiminimais, kalbėjo apie 
tą reikšmę, kurią turėjo ir 
turi pažangioji lietuvių 
spauda tuose kraštuose gy
venantiems mūsų tautie
čiams.

“Vagos” minėjime taip 
pat kalbėjo savaitraščio 
“Gimtasis kraštas” redak
toriaus pavaduotojas J. Lu
koševičius, kuris nuošir
džiai sveikino savo kolegas 
užsienyje.

Po išklausytų kalbų ir 
prisiminimų šio gražaus 
paminėjimo; dalyviams “Va
ga” tapo dar artimesnė ir 
brangesnė, dar labiau su
prantami tapo jos rūpesčiai 
ir siekimai.

Radęs kiek laisvo laiko, 
metęs visus darbus į šalį 
nutariau aplankyti mūsų 
pažangios spaudos veteraną 
P. Naudžių, tuo labiau, kad 
jau ilgesnį laiką jo nema
čiau.

Lauke šilta, gražu, jo so
delis taip pat visas pasipuo
šęs baltais žiedais, lyg pri
mindamas čia gyvenantį ži
lagalvį, labai nuoširdų šei
mininką.

Užeinu ir randu P. Nau
džių gulintį lovoje, sunkiai C*' 
sergantį.
.Na, bet kalba užsimezgė 

iš karto. Nors jis ir guli, bet 
kalba noriai, įdomiai, viskas 
sukasi apie “Laisvę”. Neri
mavo, “Laisvėje” ne
matė savo straipsnio apie jo 
jaunystės mokyklas.

Pervertom “Laisvės” ju
biliejinį albumą, “Gimtojo 
krašto” kalendorių. Kaip 
gaila, kad šių leidinių nega
lima įsigyti Lietuvoje.

Taip, laisviečiai padarė- 
didelį, sakyčiau, istorinį 
darbą, išleisdami tokį albu
mą, kuris liks, kaip brangi 
atmintis būsimoms kartoms. 
Žinoma, trūkumėlių yra, ga
lima buvo pabaigoje duoti 
turinį; dabar, norint surasti 
kokią pavardę, reikia visą 
albumą vartyti. Žinoma, be 
trūkumų niekur neapseina- 
ma, jų visur pasitaiko.

Pasikalbėjom taip pat

Šiaip jo nuotaika gera, 
rankioja savo kūrybą, užra
šytas pasakas, dainas, eilė
raščius, prisiminimus, ku
riuos nori palikti savo vai
kams ir anūkams. Juokau
damas pasakė, kad per ilgai 
užsisėdėjo šioje žemelėje, 
bet tikisi dar pasveikti ir 
baigti viską, kaip reikiant 
tvarkyti.

Kadangi P. Naudžius jau 
jautėsi pavargęs, atsisveiki
nau su juo, pažadėdamas 

jgireitu laiku vėl užeiti.
V. Gulmanas

Kapsukas

The idea for Decoration 
Dįay, it seems, was concei
ved by a woman. Šhe was 
the wife of American gene
ral John A. Logan. May 30 
was designated as a special 
day for remembering those 
who had died in the Civil 
War.

May 30 was chosen be
cause the wildflowers would 
be blooming. Children and 
their parents could go into 
the fields and woods to 
gather the flowers, and 
then place them on the 
graves.

It was the early spring 
of 1868 when Mrs. Logan 
went on a tour with others kalauja pripažinti Vokieti- 
to the Southern battlefields. 
She went in place of her 
husband who coudn’t take 
the time away from his du
ties. When she returned 
to Washington, she told her 
husband that it would be 
nice, and fitting, if the 
graves of the men from the 
North also had flowers pla
ced upon them. Her hus
band agreed at once. His 
order designated May 36 as 
Decoration Day for all 
soldiers.

The day was celebrated 
all over the North. Then, 
in 1871, senator John A. 
Logan introduced the, bill 
in Congress to make it a 
national holiday. When the 
bill was signed, the name 
was changed to /.Memorial 
Day, although many conti
nued to use the name Deco
ration Day.

Visokios Žinios
Washingtonas. — Senato

rius Gravel iš Alaskos rei-

jos Demokratinę Respubli
ką, tuo prisidėti prie tai
kos išlaikymo Europoje.

Ilse

SUKILO NE TAUTA, 
BET PARSIDAVĖLIAI 
NACIAMS «

Fašistinis “Vyriausias Lie
tuvos išlaisvinimo Komite
tas” išleido “proklamaciją,” 
kurioje sakoma:

“Birželio 22 dieną sueina^ 
30 metų nuo ano mūsų tau- 4 
tos istorijos momento, kai, 
Vokiečių-Sovietų karui pra
sidedant, lietuvių tauta vie
ningai sukilo prieš sovietinį 
Lietuvos okupantą. •. ”

Tai beg ė d i š k a s melas. 
Prieš naująją santvarką, 
prieš lietuvių tautos sudary
tą vyriausybę sukilo ne lie
tuvių tauta, bet naciams 
parsidavusių sutveri m ų 
grupelė. Jų • tikslas buvo 
ne paskelbti “pasauliui lie- 

tautos suvereninių

bet padėti kruvinosioms na
cių gaujoms žudyti Lietu
vos žmones ir naikinti kraš-

apie tolimą praeitį, pirmuo- tuvių 
sius slaptus vaidinimus Sū- teisių vykdymo atstatymą,
duvoj'e, ypač apie “Amerika 
pirtyje”. Ta pačia progą pa
dariau kelis P. Naudžiaus 
kadrus.

A. PETRIKĄ

Kairas. — Egipto prezi
dentas Sadatas, apsidirbęs 
su suokalbininkais jį paša
linti, dabar planuoja naują 
Egiptui konstituciją.

ChattanoQga, Tenn. — 2,- 
000 kareivių patruliuoja šio 
miesto gatves, kad Nulaiky
tų rasines riaušes.

Cape Kennedy, Fla. — In
žinieriai surado kuro tanke 
netikslumų, todėl erdvėlai
vio Marinerio siuntimas į 
Marsą vėl atidėtas.

Londonas.—Anglijoje ba
landžio mėn. pragyvenimo 
kainos pakilo 2.1 proc. Tai 
skaitosi didžiausiu pakili
mu.

’ Nauja poezijos knyga
Šių metų pradžioje Vilniaus leidykla “Vaga” išleido 

įžymaus Tarybų Lietuvos rašytojo-poeto Antano Venclo
vos kyngą — “Vakarų žvaigždė.” Tai vidutinio formato 
gražiai atspausta bei įrišta apie 200 puslapių knyga, ku
rioje įtalpinta 118 įvairaus ilgumo eilėraščių.

Gerbiamasis poetas rašo daugeliu temų. Jis dainuo
ja apie gamtą, žmogų, žiemą, pavasarį, žemę, saulę,, 
melstą,, kaimą, jūrą, mišką, buitį, meilę ir kt. Kiekvienas 
eilėraštis — vis nauja tema. O tos temos gana įdomios!, 
Pav., apie Tėvynės laukus ir pievas poetas dainuoja:

Žengiu aš savo kelią kuklu
Laukais, pajūriu ir gatve, 
Pasaulis kupinas stebuklų, 
O aš regiu vien tik tave...

Juk tavo juodžerhy ir smėly 
Senoliai miega ir'tėvai, 
O ežerų ir upių mėly 
Dangus, ir viltys, ir laivai...

Kaip gražiai jis prisimena žalią kaimo sodą:
Alyvų kekės kaip kalnai...
Pro tvorą sverdi putinai,
O saulė, lyg ugnis rasota, 
Užtvindė visą rausvą sodą...
Tai gražus peizažas! Tačiau negalima užmiršti ir 

Nemuno, mūsų upių bei upelių tėvo:
Prie Nemuno liepsnoja uogos —
Šermukšniai sverdi ant krantų, 
Ir eglės, ir pušelių sruogos — 
Jų kuždesį aš suprantu v .

Širdis kiekvieną žolę girdi
Ir paukštį, skrendantį aukštai, 
Ir džiaugsmas liejasi į širdį, 
Kai saulę dar bangoj matai.*

Kada šie eilėraščiai parašyti, sunku atspėti, nes pe
riodizacijos ar datų nėra; jokių paaiškinimų ar įvado 
irgi nėra. Kai skaitytojas žino, kuriais metais eilėraštis 
sukurtas, tad ir kūrėjo niuansai būna aiškesni, jo mo
tyvai lengviau įžvelgiami. Datos parodo, kur tuo metu 
autorius gyveno, su kuo bendravo, ką dirbo ir pan,; tuo
met lengviau ir jo kūrybos baruose orientuotis. O gyve
nimo sąlygos, draugystė ir kt. dažnai nulemia poeto 
motyvus, jo nuotaikas ir kūrybos tematiką. Pav., apie 
Tėvynės karo bėdas poetas geriausiai gali rašyti karo 
laikotarpiu ar jo prisiminimais vadovaudamasis. Poka
rio gadynė kelia jau kitas temas, skatina kitaip gyvena
mąjį momentą vaizduoti ir t. t.

Poezijos mėgėjas ras gerbiamojo A. Venclovos kny-f 
goję daug malonių valandų!!

t
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Nauji žavėjanti filmai
South Boston ir Montello

Jonas Grybas atvyksta iš New Yorko su naujais fil
mais iš Tarybų Lietuvos.

So.Bostone rodymas bus gegužės 29 d., ,2 vai. po 
pietų, 318 Broadway.

Brockton-Montello, gegužės 30, Liet. Taut. Namo 
salėje, 10 Vine St. Pradžia 1 vai. po pietų.

Pasinaudokite šia proga pamatyti Tarybų Lietuvos 
žmonių gyvenimą kolūkiuose, fabrikuose, sporte, dainose 
ir šokiuose.

Rengėjai (41-42)

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Yale College 1,500 darbi
ninkų jau du mėnesiai strei
kuoja. Jie organizuoti į Lo
kalų 35-tą. Ir streikui ga
lo nesimato. Kolegijos vir
šytos nenori nė kalbėtis su 
unijos vadais. Kolegijos 
apylinkėje visi praėjimai 
užversti šiukšlėmis. Biauru 
ir pažiūrėti. Ujnija sulaikė 
ir žibalo įvežimą. Nėra ši
lumos ir šilto vandens.

PRANEŠIMAI
Baltimore, Md 

Susirinkimai

Montello, Mass.
LLD 6 kuopa ruošia įx)- 

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 

įkalba iš Lietuvos.
m..užkandžių ir 

laiką 
visus 
lietu-

LLD 25 kuopos ir LDS 
48 kuopos susirinkmiai bus 
laikomi šeštadienį, birželio 
5 ieną, 2 vai. po pietų, 2538 
McHenry St. Visi nariai 
dalyvaukite. Tai bus pus
metiniai susirinkimai. Taip
gi turėsime raportą nuo 
gegužės 16 dienos parengi
mo. Turėsime ir daugiau 
reikalų aptarti.

Komitetas

Karpenterių (daili d ž i ų) 
unija laimėjo streiką. Gavo 
algas pakelti po du dol. į va
landą. Dabar gaus po $8.15 
į valandą. Kova tęsėsi virš 
trijų mėnesių. Laimėjo vi
sus reikalavimus.

New Havene atrodo pras
tai. Didžiųjų krautuvių lan
gai užkalami lentomis dėl 
apsaugos. Daugelis mažų 
krautuvėlių savininkų meta 
biznį. Sako, negali išsilai
kyti, nėra apsaugos.

Montello, Mass.
LLD 6 kp. mėnesinis su- 

sirinkimas įvyks pirmą 
sekmadienį, birželio 6, Liet. 
Taut. Name, 8 Vine St., 2 
vai. po pietų; taipgi ir LDS 
67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks toje pačioje 
vietoje ir tuo pačiu laiku, 
bus sekretorė Nellie Cap- 
paretta^ nariai galėsite pa- 
simokėti savo narines duok
les, ' nes susirinkimo nebus 
per 2 mėnesius — liepos ir 
rugpiūčio; tik po vakacijų 
kitas susirin k i m a s įvyks 
antrą sekmadienį, rugsėjo 
12.

Noriu pranešti visiems 
piknikų lankytojams, kad 
yra planuojama sure n g t i 
pavasarinį pikniką po, sto
gu dėl 7 Apskrities ir Mo
terų Sąryšio. įvyks birže
lio 13 Liet. Taut. Name. 
Apie tai - bus pranešta vė
liau.

HELP WANTED--MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB

G. Shimaitis

TRUCK DRIVER. Immediate open
ing for driver experienced in de
livering building materials. Know
ledge of Northern and Central N. 
J. essential. All benefits. Company 
moving to Totowa about July 1st. 
Call between 12 noon and 4:50 P. M. 
Rotolo. 201-243-4400, (40-42)

EXTRUDER OPERATORS
and General plant workers.

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

201-627-8520
(40-44)

Knitter repair Mechanic 
on Kidde Knitter.

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

201-569-3228
(40-42)

LP’S, experienced, full and part- 
time, all shifts, modern nursing 
unit, excellent benefits, 93 Nelson 
Ave., J. C. 201-659-7540. 10 AM— 
3 PM. (42-43)

MAINTENANCE. Good advance
ment to supervisor, all trades ne
cessary, equipment and machine fab
rication, pay open, small corpora
tion modern ■ South Plainfield p 
Profit Sharing 201-561-1100.

Mr. Becker. (4

EXPERIENCED DYER
t.

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)

Able to take charge of 
3rd Shift 

Excellent Salary 
Permanent Position 

All Benefits

ARNATEX DYEING AND
FINISHING CO., INC.

Polyester Knit Piece Dyers

GET READY & 
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)

Cross St. and River Rd.
Bogota, N. J.
201-488-1112

(42-44)

NURSES.

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

Geo. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks birželio 6 d., 2 
vai. po pietų, salėje 715 No. 
6th St.

Rochester, N. Y.
Birželio 6 d. Gedimino 

Draugystės pusmetinis su
sirinkimas. Pradžia 1 va
landą po pietų. Visi nariai 
kviečiami nesivėluoti, nes 
po susirinkimo bus piknikas 
arba gegužinė. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. VisiĮ lie
tuviai prašomi dalyvauti. 
Mes visų maloniai lauksime. 
Vieta: *575 Joseph Ave.

Rengėjai
(42-43)

Lėktuvių stotyje mažesnes 
apsaugos šviesas kas nors 
išvogė, o didesnes, kurios 
parodo kur lėktuvams nusi
leisti, apšaudė. Dabar FBI 
vietos policija ieško pikta
dariu.

Draugai ir draugės: At- 
vikite j šitą susirinkimą, 
nes susikaupė daug svarbių 
reikalų. Dėl to, kad gegu
žės mėn. susirinkimas ne
įvyko, nes tą dieną turėjo
me parengimą. O už sa
vaitės po susirinkimo'turė
sime kitą parengimą — bir
elio 13 d. (42-43)

1929 metais turkų nacio
nalinio muziejaus Stambule 
direktorius Maldas Edche- 
mas rado du 1513 metų pa
saulio žemėlapių fragmen
tus. Juose pavaizduotas 
Pietų Amerikos kontinentas 
ir Antarktidos pakrantės 
dalis, kuri buvo atrasta tik 
po 300 metų.

Kaip matosi iš “Laisvės” 
Pramogų Kalendoriuje pra
nešimų, tai mūsų apylinkėje 
turėsime parengimų. Bus 
proga su draugais susitik
ti ir smagiai laiką praleisti. 
Pirmas parengimas bus 
Waterburyje birželio 27 
Ruoškimės dalyvauti.

J. Kunca

d.

Įvairenybes
Anglų televizijos aktorė 

Koti Boil medicinai yra ste
buklas. Ji labai dažnai 
skrenda lėktuvais ir kiek
vieną kartą yra įtariama, 
kad paslėpusi vežasi revol
verius, bombas ir kitus gink
lus. Kai ji prisiartina prie 
prietaiso, įrengto kėdėje, 
kyla aliarmas. Saugumo 
tarnautojai išdavė jai pažy
mėjimą, kad. iš jos kūno 
spinduliuoja iki šiol nežino
mi magnetiniai spinduliai ir 
kad keleivių saugumui ji 
nepavojinga.r Misų* Bpiį da
bar vėl gali nekliudomai 
skraidyti.

Angli j o s konstruktoriai 
sukūrė sistemų automati
niams traktoriams valdyti. 
Ją sudaro tinklas laidų, už-

Teheranas, Iranas. — B.
A. Sabzei turėdamas 140
metų susilaukė dukrelės su kastų žemėje po dirbamuo- 
trečia žmona. j u sluogsnių.

MIAMI, FLORIDA

Liūdnas Prisiminimas
L.L.D. 75-tos KUOPOS MIRUSIŲ NARIŲ

Per keliolika metų mirtis išskyrė iš musų 
tarpo didelį skaičių mūsų marių.

Šie skaudūs įvykiai nebus pamiršti, kol kuo
pa gyvuos. Visuomet juos prisiminsime.

Lai būna jiems ramybė šios šalies žemėje.

L. L. D. 75-tos KUOPOS 
VALDYBA ir NARIAI

San Francisco, Calif.

Mano šeimos mirusių narių —

Teveliu, gyvenimo draugo, dukrelės, sesučių 
ir brolio. Liūdžiu dėl jūsų visų.

Valė Sutkienė
dukra, žmona, motina ir sesuo

San Francisco, Calif

Liūdnas Prisiminimas
Liūdžiu savo mylimos šeimos ir savo draugo.

Tėvelis—ANTANAS KAZAKEVIČIUS 
mirė spalio 17, 1940

Mamytė—FRANCIŠK A KAZOKIENe
# mirė gruodžio 6, 1963

I ■ :

Sesutė—ALDONA KAZOKYTĖ-GRAY 
mirė sausio 29, 1968

Jų, palaikai ilsisi Fresh Pond Krematorijoje,
Maspeth, N. Y<

Gyvenimo draugas—LEON P. JONES 
mirė sausio 23, 1969

Jo palaikai ilsisi Pine Lawn kapinėse- New Yorke.

Gailestingai liūdžiu, niekad jų nepamiršiu.
Suzanna Kazokyte-Jones 

F rack vi He, Pa. ■

ASSEMBLERS. Full time. Inter
esting work w|th young electronic 
firm. Apply in person. Platronics- 
Seals, 1007 Paulson Ave., Clifton, 
N. J. (42-44)

Maintenance Mechanic—2nd shift, j 
experienced in production equipment 
repairs. Some electrical experience 
helpful but not necessary. Good 
starting salary, all fringe benefits. 
Equal Opportunity Employer. Con
tainer Corp, of Amerika, Monmouth 
Fibre Drum, 125 Harrison Ave., 
Matawan, N. J. 566-5534.

j (42-44)

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)

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

BAKER. Start $1.0,000 yr. Salary 
increase to $15,000.
have cake, pastry, cookie, intcros£pd 

bread and rolls experience, 
and good i decorator) -< 

Syracuse, N. Y.
315-468-1655 or 315-488-7633

(40-44)

Must 
rye

FOR RENT

SEWER
in learning the hand 

weaving trade for damaged fabrics, 
kill pay salary while learning.

Call 201-622-2399
or apply: 

Fabric Reweaving Co.
216 Halsey St., Newark, N. J.

(40-42)

Pagerbiame LLD 153 kuopos mirusius narius, 
kurie gyvi būdami veikė kartu su mumis. Gaila, 
netekus jų visų. Nepamiršime jų niekados.

LLD 153 kuopos 
valdyba ir nariai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LLD 45 kuopos narni
•i

Atminimų dieną, gegužės 30-ją, nua įsikūrimo die
nos, netekome daug narių. Jūsų darbai pažan
giojoje kultūrinėje Literatūros Draugijoje nėra 
pamiršti. Prisimename su gailesčiu ir pagarba.

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

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)

FOR SALE

260’ Lakefront, prvt marina boat
house. 10 rm. colonial 3 rms fur
nished. 3¥2 lovely acres. Oneida 
Lake N. shore. 30 min. to Syracuse. 
$37,900. Transferred owner.

203-775-9029. (39-43)

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 
ranch, 6 bdrm, 7th Br. or den/libr, 
3 ¥2 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 lane. Extrord. find 
at $69,500. Call 203-226-3678.

(40-46)

$87,000 buys restaurant, property 
and 2 bedroom house, overlooking 
the River. 10 yrs. old. AH newly 
decorated. Stoney Point, N. Y: 
Gross $80,000 per yr. Excellent 
terms availiable. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914- NA 3-6000.

(42-49)

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. Ron a 
Plastics, Inc., 1000 So. Second St., 
Plainfield, N. J. An Equal Opportu
nity Employer. (38-43)

Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding, police and se
curity. Minimum height 5’ 8”, 150 
lbs. On-the-job training. Electrical 
and clerical knowledge helpful.

Write P.O. 737, So. Paterson Sta., 
Paterson, N. J. (42-56)

Concrete Pipe Foreman. Exper
ienced in manufacturing of packer 
head and dry cast concrete pipe 
and manholes. Starting salary com
mensurate with experience. Call Mr- 
Bolen, 201-835-2131 from 7 to 5 
daily. ' (42-48

BUSINESS OPPORTUNITY

MILLWRIGHTS: You can make it 
at Simmons. We 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 Simhiotns Co., Brunswick Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-352-2500, ext. 
311. Mukt 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)

Service Station (Getty) 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. (42-46)

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)

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)

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

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.

201-382-6500
(40-42)

Parts Counterman 
with G. M. experience. 

HAWTHORNE AUTO SALES CO.
Call for interview.

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

MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION PLYMERS 

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

(40-44)

MAQHINE TOOLROOM FOREMAN 
Top pay, all benefits. 

LEWIS WEINER 
INDUSTRIES, INC. 

44-02 — 11th St.
L. I. C., N. Y.
212 ST 6-0560 (40-46)

Construction
CARPENTERS, ROOFERS, SID
ING MEN. Immediate work! For 1 
family home developments in 

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

start immediately!
Call Roxbury: 201-584-9200 
Wayne: 201-696-6116 (40-42)

Apskaičiuota, kad nuo 
1960 iki 1965 metų Lenkijos 
gyventojų vidutinis amžius 
gerokai pailgėjo '— vyrų 2.7, 
o moterų 2.4 metų, taigi 
Lenkijos vyrai dabar viduti
niškai gyvena 65 metus, o 
moterys — 70 metų. 1931 
metais šioje šalyje vidutinis 
žmogaus amžius atitinka
mai buvo tik 48 ir 51.3 metų.

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 and ready 
to go. $150,000, terms available.

Cooper Kettle Realty, Realtor 
201-735-4004 (40-44)

Historic 4 Seasons Inn. Fine Bus
iness, excellent condition. Retiring 
after 21 yrs. $98,000. J. W. Harwood, 
Delaware Inn., Stamford, New' York 
12167. Phone 607-652-4351.

(42-46)

or

BAKER.
Capable of
45 minutes

All around, 
running shop.

ftom JERSEY.
914-561-^528

(40-44)

AUTOMOBILE MECHANIC
Full time, permanent job.

Experienced. Domestic and foreign 
ears. Excellent remuneration. Good 

working conditions.
Carmichael Citroen

Washington Ave., Albany, N. Y.
518-468-3424. (40-43)
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Jubiliejiniai sveikinimai
Kadangi šitie visi l!)71| nada; M. šukaitienė, Wood- 

r 1 “ haven, N. Y.; Ch. Pampa-
las, Hamilton, Canada; Po
vilas Sprindis, Kenosha, 
Wįs.; Gyventojas iš Au
burn, Mass.; K. Genys, 
Scrantbn, Pa.

Bronė Keršis, Cambridge, 
Mass., $7.82.

Po $6: Vincent Macy, 
Voluntown, Conn., J. Kava
liauskas, Philadelphia, Pa.

Po $5: Cassie Valanta, 
Egg Harbor, N. J.; Jonas 
ir Elzbieta Finenko, Miami, 
Fla.; Dailės mylėtoja, Mont
clair, N. J.; Joe Nevins, 
Jamaica, N. Y.; Antoinette 
Toli.sh, Chicago, Ill.; B. Sa- 
rapienė, Norwood, Mass.

J. Krauzaitis, Manchest
er, Conn., $3.

Po $2: J. Staškuš, Cicero, 
III.; J. Lisevičius, Mont
real, Canada; John Yorke, 
Hausbrouck Hts., N. J.

Po $1: Nettie Slegeris, 
Gardner, Mass.; Mrs. A. 
Skergailo, Johnson City, 
N. Y.; J. Wallis, Chicago, 
Ill.; A. Gutauskienė, New 
Haven, Conn.; J. D. Sliekas, 

Markū
nas, Lawrence, Mass.; Kate 
Sanders, Glen, Ellyn, Ill.; 
A. Peters, S. Rockwood, 
Mich.; Anna Chirvinski, 
Trumbull, Conn.; J. F. Gri
gas, Hudson, Mass.; Geo. 
Budris, Elizabeth, N. J.; K. 
Milinkevicius, Brooklyn, N. 
Y.; John Zimtis, Rochester,

Iš Moterų Klubo susirinkimo

metai skaitomi Jubilieji
niais metais, tai ir šias do
vanas skalysime Jubilieji
niais sveikinimais. Žmonės 
atsinaujindami p r e n u me ra
tas prisiunčia ir dovanų 
laikraščiui pagal išgalę. 
Prašome pasiskaityti:

Gerb. Administacija: Šir
dingai dėkoju už čekį su
moje $5, kaip laimėtą dova
ną “Laisvės” prenumeratų 
vajuje LLD 20 kuopai. Ka
dangi dalyvavo ir kiti drau
gai vajuje, tai šią dovaną 
jų vardu grąžinu atgal, ski
riu į “Laisvės” paramos 
fondą, su ta mintimi, kad 
visi vajininkai sutiks skai
tyti tai LLD 20-os kuopos 
dovana.

O. Wellus
Binghamton, N. Y.

St. Petersburg, Fla.
Sveikinu “Laisvę” jos 60 

metu Jubiliejaus n r o g a . 
Beveik per ta visa laiką bu
vau daugmaž pridėjęs savo 
petį ir dabojau, kad jinai 
nesukluptų ir gyvuotų dar 
daug metu. Čia randate 
$60. ~

JA Sta nelis

Waterbury, Conn.
Gerb. Administracija: Aš 

gavau nuo jūsų čeki sumo
je $40 kaip “L” vajuje lai
mėta dovana. Mes, Con
necticut valstijos vaj in in
kai, naaukoiame tuos pini
gus i “Laisvės” fondą. Čia 
randate grąžinamą čekį.

Su draugiškais 
linkėjimais.

M. Svinkūniene

Nuo kitu gauf« sekamai:
Cambridge Motoru Klu

bas. nėr F. Renshic. $135

Adelė ir -Tonas Klimai- 
. eini nėr S. Masytę, Detroit

Mi^h.. $42
We«f Hudson Labor T,v- 

cpnm. Kparnir N. J $30.25.
T ,uwrpnnn-Haverhin va ji- 

M'rl’ne $90.

rlwvun

it rinęnnr. Grand Ra- 
$12,

s $10: AThnrfnct Gnli- 
covn 7A_nin p'im^n- 
nrnan Toronto Ca-

Miami

Pastaba: Valys Bunkus. 
iš St. Petersburg prisiuntė 
blanką su aukotojų vardais, 
kurie iau tilno anksčiau. 
Dar reikia pridėti — Mary 
Terres, $5; A. Frick, $2 ir 
V. M , Repeaka, $1.

Dėkojame viršminėtiems 
nrieteliams už ju nuošir
džias dovanas. Kai tik susi
darys kitas pluokštas auko
tojų, tai prie pirmos pro
gos paskelbsime.

Administracija

Leningrado studentai, bu
simieji inžinieriai, iš pieno, 
plastmasės ir puslaidininkiu 
na darė “delfiną.” galintį 
nlaukioti ir šokinėti iš van
dens. Stebėdami modelio 
judesius. busimieji inžinie
riai ieško nauju formų no- 
vandeniniu laivų variklių 
konstrukcijoms.

Gcgužės 19 d. buvo skait- rūmo ir kviečiama atsiųsti 
lingas moterų susirinkimas, atstovę į Komiteto šaukia- 
Dauguma Klubo narių jau imąją konferenciją gegužės 
yra pensininkės, todėl susi-‘"° 
rinkimai yra laikomi po pie
tų. Jaunesnės narės, kurios 
sudaro daugumą Klubo val
dybos narių, prisitaiko prie 
padėties ii* dalyvauja susi
rinkimuose.

Klubo pirmininkė T. Miza
rienė susirinkimą pradėjo 
nusikrtu laiku. Susirinkimo 
vedėia išrinkta K. Retri- 
kiene.

B. Keršulienė perskaitė 
išsamų pirmesnio susirinki
mo protokolą.

Klubo pirmininkė smulk
meniškai raportavo apie! 
klubiečių atliktus darbus, į 
kuriuos valdybai teko rea- 
p'iioti. Pažymėjo, kad mirė 
Klubo n arė A. Mikniau s. 
Paprašė nares atsistojimu 
mirusiąia savo nare pa
gerbti. Raportavo, kad dan
ge1 io baijiketu ir mažesnių 
nobūvių Nuolatinė šeiminin
kė Kaziūnė Čeikauskienė 
nergyvenb operaciją. Da
bar ligonė gydosi namie. 
Prašė nares, kurioms padė
tis leidžią, aplankyti ligonę, 
o drg. Čeikauskienei Klubo 
vardu palinkėjo laimingai 
stinrėti. ■

Finansų raštininkė L. Ka
valiauskaitė ir ižd. A. Yaks- 
tis raportavo apie iždo sto
vį, — pažymėjo, kad iždas 
tvarkomas atsargiai.

Grįžtant atgal į Tėvynę, 
i susirinkimą‘buvo atvykus 
viešnia iš Lietuvos — Mo
nika Ravinskienė. Pakvies
ta viešnia panasakoti savo 
natirtus įspūdžius lankantis 
Amerikoje. Iš jos suglaus
tos kalbos tenka pasakyti, 
kad Monika Ravinskienė 
yra gera apžvalgininke, ji 
galėtu pasakyti ilgą, išsa
mia kalba, bet laikas jai to 
neleido. Džiaugėsi viešniai 
turėjusi proga plačiau pasi
žvalgyti po Ameriką ir susi
tikti su daugeliu įbuvu- 
sjuin ekskursantu Lietuvo
je. Viešnia palinkėjo sėkmės 
moterims jų darbuose.

Skaitytas laiškas “Vil
nies” nersonalo, dėkoja už 
laikraščiui gautą $25 dova
na. i

Laiške nuo Ateivių Gynimo 
Komiteto dėkojama už $70 
auką dėl Angela Davis gy-

23 dieną. Paskirta Klubui 
atstovauti A.. Rainienė.

Į LLD Apskrities konfe
renciją birželio 6 d. apsiė
mė Tise Bimbienė ir A. Rai
nienė.

Skublickienė raportavo iš 
atsibuvusiojo “Laisvės” da
lininkų suvažiavimo.

Dovanų tvarkymui komi
sija pranešė, kad jos savo 
pareigas atlieka sulyg iš-

Vienbalsiai nutarta iki 
spalio mėnesio susirinkimų 
nelaikyti. Klubo valdyba 
Įgaliota, atsiradus reikalui, 
veikti sulyg išgale.

Klupo pirmininkė L Miza
rienė paprašė nares ir sve
tainėje esamus svečius su
sėsti prie paruoštų stalų 
vaišėms. Užkandžius davė 
J. Lazauskienė, M. Skublic- 
kienė ir A. Petraitienė. Bu
vo vaišės! Trūko gal tik to, 
kas būdavo gavėnioje už
drausta valgyti.

Šeimininkės rūpesti n g a i 
dirbo, bet neatrodė pavar
gusios, tik ragino nesidro
vėti.

. Mieste pasidairius
Policija skelbia areštavusi 

vieną narkotikų agentą, kaip

Pramogų Kalendorius

Labai liūdna netekus
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mylimų tėvelių-uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

AUGUSTINAS ZMITRAZOFIJA BANYTft-ZMITRIENft VIKTORIJA ZMITRAITft- 
MILEER

BANYTĖ-ZMITRIENĖ, mirė vasario 18, 1940 m.MAMYTE —ZOFIJA
TĖVELIS — AUGUSTINAS ZMITRA, mirė rugpiūčio 21, 1950 m.
SESUTĖ —VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLER, mirė rugsėjo 16, 1965 m.

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kapinėse, Binghamton, N. Y. Mes jus 
kasdien prisimename su liūdesiu širdyse.

Bronė Zmitraitė-Keršulienė
Vladas Keršulis.

Brooklyn, N. Y.

Laike vaišių/ Klubo pir- nužiūrimą suokai b i n i n k ą 

 

mininkė pakvjėtė svečią iš 
Argentinos 
“Argentines Lietuvių Bal
so” leidėją, papasakoti kai 
ką apie tenaitinį lietauvių 
gyvenimą. Svečias yra pla
čiai važinėjęs ir susipažinęs 
su Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimu. Apart kitko, sve
čias pažymėjo, kad Rietu 
Amerikos kasdieninis mo
terų gyvenimas yra daug 
sunkesnis, palyginus su 
šiauramerikiečių gyvenimu. 
Kultūrinis lietuvių gyveni
mas ir ten plečiamas sulyg

nužudyme dviejų policistų 
gegužės 21 d. Bronxe.

šiemet jau 7 policistai už
mušti. Per visus 1970 me
tus septyni policistai buvo 
užmušti.

Balandžio men. New Yor
ko apylinkėje pragyvenimo 
kainos pakilo 2 proc., skel
bia Darbo Biuro statistikai.

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 k u o p o s 
prisiųskite savo atstovybes.

LLD 2-ros Apskr. 
Komitetas

Vaišėms baigiantis, Klubo 
pirmininkė I. Mizarienė pa
linkėjo narėms laim ingai 
praleisti vasaros atostogas, 
pasistengti gauti į K 1 u b ą 
naujų narių ir rudenį vėl 
pradėti darbą su pakilusia 
energija.

Stalus papuošė pasižymė
jusios gėlių augintojos J. 
Lazauskienė ir K. Petrikie- 
nė. žmona

Kai teismas įsakė grąžin
ti įsisavintą dukrelę moti
nai, tai brooklyniečiai De- 
Martino išsikėlė iš New 
Yorko valstijos, kad nerei
kėtų atiduoti motinai įsisa
vintos mergaitės. Apsigy
veno New Jersey valstijoje.

Teismas nuteisė nuo 25 
iki viso gyvenimo išbūti ka
lėjime 22 metų Darryl King, 
nušovusį policistą Sirventą 
apiplėšimo metu.

Philadelphia, Pa.
Šaunus išleistuvių banke

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

Birželio 20 d.
Forest Parke pietūs. Ren

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

Iš sėkmingos konferencijos 
žmonių teisėms ginti

Gegužės 23 dieną New 
Yorke įvyko “Bill of Rights 
Conference.” Ją sušaukė 
dvi amerikinės organizaci
jos — Sveturgimiams Gin
ti Komitetas ir Kovai su Fa-

Šimtai Švietimo Tarybos 
tarnautojų protestuoja 
prieš pasimojimą mažinti 
darbus ir paleisti daug tar
nautojų.

Gegužės 23 d. buvo su
ruoštas Memorialinis para
das Martin Luther King 
pagarbai. Negrai veteranai 
žygiavo Fifth Ave.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

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

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadienį,teismo, be jokio apkaltini

mo. '
Todėl deklaracija ragina 

ir kviečia visus amerikie
čius suvienytomis jėgomis 
kovoti prieš visas represi-

šizmu, Rasizmu ir Antise-1 jas, visomis legaliomis jėgo- 
mitizmu Susivienijimas. Da- mis ginti savo civilines lais- 
lyvavo daugiau kaip 250 at- ves ir demokratines teises, 
stovų nuo įvairių organiza
cijų. Dalyvavo ir poros de- 
sėtkų darbo uniju atstovai. . , . , -" j organizuotai daryti spaudi-

Konferencija tęsėsi nuo mą į savo senatorius ir kon- 
10 vai. ryto iki 5 vai. po pie- gresmanus, kad jie kovotų 

Joje pasakyta daug prieš represijas Kongrese.
Siūlomi trys žygiai į Wash- 
ingtoną. Jie vadinami “kon
gresiniais karavanais. Bir
želio 8 dieną skaitlingą ka
ravaną sudarys biznieriai, 
dvasininkai, visokios religi
nės grupės, visokios civili- 

iniu teisių gynimo grupės 
Ibei organizacijos.

Birželio 9 dieną karavaną 
sudarys darbo unijos, vals
tijos ir miestu viršininkai, 
kurie priešingi represijoms.

Birželio 10 dieną karava
ną sudarys profesoriai, mo
kytojai, dailininkai, akade
mikai ir kiti.

Reikia tikėtis, kad šie trys 
• žygiai bus labai įspūdingi.

Aišku, kad su šia konfe
rencija darbas ir kova prieš 

■ augančias represijas nedali 
pasibaigti. Nutarta palikti 
“The Bill pf Rights Con
ference” pastoviai gyvuoti 

1 ir veikti.
q Delegatas

tu.
puikių kalbų apie represi
jos šioje šalyje plitimą, apie 
visiems amerikiečiams iš re
akcijos pusės pavojų. Reak
cija kėsinasi ant Konstitu
cijos garantuojamų civilinių 
laisvių ir demokratiniu tei
sių. Mums reikia vienytis' 
ir gintis. !

Tuo klausimu konferenci
ja priėmė deklaraciją, ku
rioje tie pavojai plačiai nu
šviečiami. Antai, Pirmasis 
pataisymas prie Konstituci
jos garantuoja visiems tei
se susirinkti ir pareikšti val
džiai savo reikalavimus, tuo 
tarnu valdžia puola ir tūks
tančiais areštuoja tuos, ku- 
'rie ta teise nori pasinau- 
įdoti. Ketvirtasis patai- 
jsvmas kiekvienam ameri
kiečiui garantuoja savo na
mų saugumą, bet Kongresas 
yra išleidęs net keletą įsta
tymų, kurie leidžia policijai 
isiveržti į tavo namus ir 
juos kratyti.

Arba, štai, Šeštasis pa
taisymas reikalauja, kad su- 
laikvytas amerikietis gautų 
greita teismą, bet šiandien( z • • •j Amerikos kalė jimuose pil
na žmonių, kurie sėdi už
daryti po keletą mėnesiu, 
net po keletą metu be jokio 
teismo. Konstitucija garan
tuoja kiekvienam teisę prieš 
teismą iš kalėjimo išeiti po 
užstatu, bet štai prof. An
gela Davis nepaleidžiama po 
jokiu užstatu, o kiti laikomi 
kalėjime po tokiu užstatu, 
kokiuo jie gali apsirūpinti.

Be to, deklaracijoje pri
menama, kad Penktasis pa
taisymas sako, kad valdžia 
neturi teisės atimti žmogui 
gyvybę be apkaltinimo ir 
teismo. Bet štai nepaskelb
tame, nelegališkame Vietna
mo kare jau užmušta 50,000 
jaunų amerikiečių, be jokio

Be to, konferencija priė
mė veiklos planą. Siūloma

150 nuomininkų demon
stravo prie gub. Rockefelle- 
rio raštinės, protestuodami 
prieš nuomų kėlimą. -

spaudos naudai, kurie įvyks 
K. J. Vaitonių^sode, 25 Roo
sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai.

Komisija

Protestai ir piketai sulai
kė Subversy vės Veiklos Kon
trolės tarybos ragangau- 
džių tyrinėjimą Jaunųjų 
Darbininku Išsilaisvinimo 
Lygos.

Bronx taikos kovo tojai 
pasmerkė masinius areštus 
Washingtone anti karinių 
demonstracijų metu.

Rep.

Tarp lietuviu
Grįžo iš ligoninės brook- 

lynietė Julia Šimkienė. Ji 
nori per spaudą padėkoti 
draugams už jų atvirukus, 
gėles, atsilankymą į ligoni
nę ir už išreikštą simpatiją 
per telefoną. Ji dabar ran
dasi namuose, vvro ir duk
ros prižiūrima. Draugų lin
kėjimai jai daug palengvino 
ligą pergyventi. Dėkinga ir 
N. Y. Liet. Moterų Klubui, 
kad jos nepamiršo.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. .L Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šia die
na rezervuoti.

Pranešimas
Džone Park, N. Y.

LDlS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečią^* 
dieni, birželio 2, Laisvės sa
lėje. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Kviečiame visus na
rius dalyvauti.

Valdyba

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Prašau jsitėmyti, kad 
mūsų posėdis turi įvykti šį 
antradienį, birželio Į dieną, 

Sekretorius

New Jersey apylinkei 
naujiena

LLD Antrosios apskrities 
konferencija įvyks š. m. bir
želio 6, 11 vai.' ryte, 15x 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 

retume pasveikinti Jus ir apylinkes.

Iš laiškų
Laiškas B. Keršulienei

Gerb. Ponia,
Sveikiname Jus iš Vilniaus, 

linkime daug džiaugsmo, 
sveikatos, sėkmės Jūsų kil
niame darbe. Taip pat no-

Išvyyksta į Lietuvą
šią savaitę neteksime net

dviejų “Laisves” redakcijos jūsiĮ bendradarbius su di-Į Ateikite ir paraginkite ki- 
narių. Ketvirtadienį i Lie- jubiliejumi, “Laisvės” tus, nes kitos tokios progos 
tuvą išskrido Jonas Gasiū- 60-mečiu. Gerb. Ponia, aš su nebus. Rengti atskiroms ko- 
nas su žmona Valerija, o Vyru nežinome kaip Jums 
sekmadieni išskris Ieva Mi- atsidėkoti už šią spaudą, 
zariene. Visiems trims lin- y/[es ]abai noriai skaitome 
kime laimingos kelionės ir 
linksmos viešnagės. Lauk
sime sugrįžtant su padidin
ta energija.

“Laisvės” tus, nes kitos tokios progos

Leipcigo zoologijos sode 
padarytas unikalus eksperi
mentais — prie senos liūtės 
pripratintas mažas tigru- 
kas. Jis ilgą laiką buvo te
pamas specialia pasta, ku
rios kvapas liūtei “primine” 
liūtukų kvapą. Dabar liūtė 
maitina du liūtukus ir tig
riuką.

iš
prašome parašyti, gal Jus 

domina kokia nors Lietuvos 
spauda, mes i š r aš y s i m e 
Jums. Tuo galėsime Jums 
atsidėkoti.

Su pagarba,
Petkevičių šeima 

Vilnius, 1971-III-26

Per Vieną minutę i pašto 
dožu tos vi same paša u 1 y j e 
įmetama vidutiniškai 5 mi
lijoną laiškų.

lonijoms nebus galima. 
Filmus rodys J. Grybas. 
Nuoširdžiai kviečia —

LLD II apskr. Valdyba

gti milži
niški šiltnamiai, užimantys 
16,000 hektarų. Juose augi
namos bulvės, daržovės ir 
vaisiai.

Skrisdamas 11,000 metrų 
aukštyje 2,000 kilometrų per 
valandą greičiu, lėktuvas 
įkaista iki 200 laipsnių, o 4,- 
r 
greičiu
500 kilometrų per valandai 

— iki 500.




