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KRISLAI
Nato ir socialistai 
Amerikiečiai nuvyks 
“Jūs tokia žavi 
Kas bus sekantis?

— A. Žilėnas —
Prancūzijos Socialistų par

tija kartu su Komunistų par
tija ir unijomis pasirašė po 
protestu prieš Lisabonė laiko
ma NATO posėdį. Geras 
žingsnis. Socialistai sutinka, 
kad posėdžiavimas Portugali
joje reiškia remti portugalų 
kolonijinę priespaudą Afriko- 
je. Portugalai, kaip žinia, ve- 
da kruviną karą prieš afri
kiečius laisvės kovotojus Mo
zambike ir Angoloje.

Bet socialistai turėtų pa
galvoti : ar NATO tokia anti— 
liaudiška jėga tik tuomet, kai 
posėdžiauja Portugalijoje ? 
Argi neaišku, kad kur NATO 
neposėdžiautų, jos militarinio 
pakto globoje veikia Portu
galijos ir kitos kolonialinės 
jėgos? Kodėl nestoti prieš 
NATO bendrai?

Liepos 19-ą Maskvoje atsi
darys šeštasis tarptautinis fil
mų festivalis. JAV Valstybės 
departamentas atsisakė ofici
aliai dalyvauti, bet daugelis 
Amerikos filmininkų visvien 
vyks. •

Amerika oficialiai nedaly
vauja, nes, sako Washingto
nas, praeitame festivalyje 
Maskvoje Amerika buvo ‘įžeis
ta.” Mat, festivalyje prizus 
laimėjo Vietnamo Lia u d i e s 

, respublikos ir Pietų Vietna
mo laisvės kovotojų filmai, 
kurie vaizdavo amerikiečių 
brutalumą Vietname.

Festivalio komiteto pirmi
ninkas Romanovas sako, kad 
niekas Amerikos neįžeidė, kad 
tie filmai smerkė ne Ameri
ką kaip šalį, O tik jos kari
nių jėgų elgesį. Beje, prizus 
skyrė ne Maskva ,o interna
cionalinė teisėjų džiurė, į ku
rią Įėjo daugelis garsių fil
mininkų iš Vakarų.

Anądien stebėjau kovingą
ją atkerę Jane Fonda televi
zijos programoje. Jai pasiro
džius, programos vedėjas Diek 
Cavett, kaip tai paprastai da
roma gražiai moteriškei pasi
rodžius, ją komplimentavo: 
“Jūs tokia žavi šį vakarą. . . ” 
Bet vargšas Diek gavo, ko 
nesitikėjo, — vietoje mielai 
nusišypsoti ir jam padėkoti, 
jjane ledo šaltumu jam at
kirto: “Jūs irgi”—ir atsisėdo.

Kitaip sakant, aktore Jane 
jam lyg pasakė: praėjo tie 
laikai, kuomet moterys buvo 
dėkingos už grožio kompli- 
metus. Mes norime būti trak
tuojamos kaip žmonės, o ne 
kaip papuošalai. Kalbėkime 
rimtai. ..

Programos metu Jane Fon
da daug kalbėjo teisingai ir 
susijaudinusiai apie karą Viet
name, apie skurdą, priespau
dą. Paklausta apie motery 
išsilaisvinimo judėjimą (Wo
men’s Liberation), ji tiek jam 
pasakė:

“Ir tą pamoką jūs turėsite 
išmokti. . . ”

Prieš kelerius metus tik kai 
kurie žmonės taikos judėjime 
sakydavo, kad kada n'or s 
Amerikos aukštoji vadovybė 

\ turės atsakyti už karo krimi- 
nalystes Vietname. Kokie me
tai atgal leitenantas ir vėliau

Prezidentas užgyrė D. C. 
policijos brutališkuiną

Generolas turės
• ’ ‘ i:: - " " ‘ (

atsakyti teisme
Rumunijos prezidentas už 
socializmo šalių vienybę

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas spaudos 
konferencijoje s a k e, kad 
Washingtono, D. C., policija 
elgėsi “kaip reikėjo”, kai 
Gegužės mėnesio pradžioje 
suėmė net keliolika tūkstna- 
čių demonstrantu. Nixonas 
ne tik užgyrė policijos elgė
si, bet dargi pridėjo, kad 
jis turi vilties, jog kitų mies
tų policija panašiai elgsis 
tokiais atsitikimais.

Kaip žinia, policija tūks
tančius suimtųjų suvarė į 
laikinas koncentracijos sto
vyklas. Jie ten buvo laiko

JAV naudoja bilijonus 
lapelių Indokinijoje

Saigonas. — Apskaičiuoja
ma, kad nuo karo pradžios 
iki dabar Amerika išmetė 
iš oro net 6,245,200,000 lape
lių Vietname, Laose ir Kam
bodžoje. Tie lapeliai yra 
propagandinio turinio, sako 
Amerikos karo vadovybė. 
Bet iš duotu pavyzdžių pa- 
aiški, kad didelė dalis tų la
pelių yra ne propagandos, 
bet Įsakymų davinėjimo ir 
gazdinimo pobūdžio. Pavyz
džiui. vienas lapelis, kurio 
išmėtyta daugybė milijonų, 
sako:

“Jūsų vietovė paskelbta 
laisvo šaudymo zona. Val
džia jums įsako trauktis. 
Jūsų gyvastys pavojuje, jei
gu pasiliekate vietoje”.

“Laisvo šaudymo zona” 
Amerikos kariniu jėgų ter
minologijoje reiškia, kad 
kiekvienas gyvas sutvėri
mas bus nušautas jam pa
sirodžius. Tokie lapeliai 
faktinai įsakinėja gyvento
jams bėgti panikoje kitur.

Washingtonas. — P r e z i- 
dentas Nixonas žadėjo asig
nuoti 303 milijonus dolerių 
vasaros darbų parūpinimui 
neturtingiems jaunuoliams.

Maskva. — čia atsidarė 
tarptautinis medžio darbi
ninkų ir statybininkų unijų 
atstovų suvažiavimas. Su
važiavimui vadovauja suo
mis Veiko Porkala.

New Yorkas. — 557 ame
rikiečiai žuvo Memorial sa
vaitgalio auto-nelaimėse.

kapitonas tapo apkaltinti. Lei
tenantas jau teistas ir nuteis
tas.

Dabar pačios armijos pro
kuratūra kaltina brigados ge
nerolą Donaldsoną ir leitenan
tą pulkininką McCloskey.

Gen. Donaldsonas kaltina
mas, kad jis skraidydamas 
helikopteriu, lyg medžioda
mas, taikė ir šaudė į civilinius 
gyventojus viename Vietnamo 
kaimelyje.

O kaip su tais generolais, 
gynybos sekretoriais, vyriau
siais komandantais, kurie da
vinėjo taktinius įsakymus, 
kurie privedė prie tokio žvė
riško elgesio ?

Kas seks?

mi per dienas be jokio ofi
cialaus apkaltinimo. K a i 
Nacionalinės Gvardijos jun
giniai, kurie suimtuosius 
saugojo, atvežė antklodes 
išdalinimui kaliniams, Jus
ticijos departamento parei
gūnai neleido jų išdalinti, 
ir suimtieji turėjo miegoti 
šaltame ore.

W ashingtonas.—Preziden
tas Nixonas siūlo išleisti fe- 
deralinį įstatymą, pagal ku
rį kiekvieno nužudyto poli
cininko šeima gautų $50,000 
atlyginimą.

Prez. Sadatas pabrėžė 
pakto su TSRS svarbi

Kairas. —Prezidentas Sa
datas, kalbėdamas Egipto 
parlamente, pabrėžė, kad 
15-kos metų paktas su Ta
rybų Sąjungą yra svarbus 
ekonominiu, politiniu ir ka- 
riniai-strateginiu atžvilgiu.

Sadatas kalbėjo uždaroje 
parlamento sesijoje. Publi
kos ir laikraštininkų nebu
vo. Vėliau spaudai buvo pa
tiektos iš prezidento kalbos 
ištraukos.

Tuo tarpu Izraelio prem
iere Meir Norvegiios sosti
nėje Osloie pareiškė, kad 
Egipto - TSRS paktas pas
tato Izraeli dar sunkesnėn 
nadėtin.

Roma. — Italija iškilmin
gai minėjo tapimo respubli
ka 25 metu sukakti. Romoje 
ivyko karinis paradas, ku
riame dalyvavo 12.000 karių. 
Prezidentas Saragatas pa
lakė kalba. Jis pabrėžė, kad 
Italija progresuoja ekono
miniai, tano viena, pažan
giausių industriniu šalių pa
saulyje. bet pergyvena po
litinę krizę.

Washingtonas. — Sena
torius Harrison Williams 
(demokratas iš N. J.) sako, 
kad prezidentas Nixonas 
stato pavoj'un tūkstančius 
angliakasiu. Senatorius sa
ko, kad Nixono administra
cija leidžia kasyklų savinin
kams nesilaikyti saugumo 
nuostatų, kad labai galimas 
dalykas, jog kasyklose bus 
daugiau ir daugiau sprogi
mų.

Williams reikalavo, kad 
kasyklų saugumas iš vidaus 
reikalų departamento būtų 
perduotas darbo reikalų de
partamentui.

Londonas. —■ Sustreikavo 
15,000 plieno liejyklų kros
nių operatorių. Turėjo už
sidaryti visos Britanijos 
plieno liejyklos.

Washingtonas. — Ultra- 
dešinioji Amerikos Konser
vatorių Sąjunga priėmė re
zoliuciją remti ateinančiuo
se rinkimuose vice-preziden
tą Spiro Agnew, bet apie 
Nixoną ta organizacija ne
pasisakė.

Washingtonas. — Armija 
patraukė atsakomybėn bri
gados generolą J. W. Donai- 
soną. Jis traukiamas atsa
komybėn už civilinių žmo
nių žudymą. Vienas heli
kopterio lakūnas išrašė for
malų kaltinimą, kad praeitų 
metų lapkričio mėnesį jis 
skraidino generolą Donald
soną virš kai kurių vieto
vių Vietname. Generolas 
Donaldsonas savo karabinu 
keliolika kartų šovė į civili
nius gyventojus apačioje. 
Helikopteris skraidė neauk
štai ir aiškiai galima buvo 
matyti, kad tai civiliniai 
žmonės, sako lakūnas. Bent 
šeši vietnamiečiai civiliniai 
tapo generolo nužudyti.

Kartu su generolu heli
kopteryje radosi ir leitenan
tas pulkininkas William J. 
McCloskey. Pagal lakūno 
liūdyjimą, tas irgi taikė ir

Streikas nustabdė visą 
telegrafinį susisiekimą

New Yorkas. — Apie 20,- 
000 didžiosios telegrafinės 
kompanijos Western Union 
darbininkų streikuoja po vi
są šalį. 3,000 jų streikuoja 
New Yorke. Streikas, sako 
unijos, visuotinas, ir sulaikė 
visa Western Union veikla.

New Yorke apie 200 pikie- 
tų nuolat supa Western 
Union centrą West Broad
way gatvėje. Streikieriai 
sako, kad jie laikysis vie
ningai ir ryžtingai, iki W. 
U. nusileis. Kompanija at
sisako patenkinti algų pakė
limo reikalavimus, taipgi 
reikalavimus apie pensijas 
ir teises.

Palestiniečiai kaltina 
Huseiną karo planavime

Beirutas. — Libane vei
kiantis arabų partizanų ge
neralinis štabas sako, kad 
Jordano karalius Huseinas 
planuoja karą prieš parti
zanus. Partizanu atstovas 
Kamal Adwan sakė spaudos 
atstovams, kad jis specialiai 
atvyko į Beirutą iš Amano, 
nes Jordano valdžia nelei
džia partizanams susisiekti 
su spaudos atstovais. Jis 
sakė, kad Huseino armija 
ir policija prie kiekvienos 
progos persekioja partiza
nus. Pačiame Amane par
tizanams dabar beveik pa
vojinga pasirodyti gatvėse, 
tuo tarpu, kai prieš metus 
jie viešai maršavo, turėjo 
savo štabus ir 1.1.

Iš kitos pusės, Jordano 
valdžia sako, kad pačių par
tizanų tarpe, ypatingai jų 
didžiausioje organizacijoje, 
Al Fatah, vyksta skilimas. 
Dalis partizanų nori atsta
tyti Arafatą iš vadovybės, 
kadangi jis perdaug nusilei
džia Huseinui.

šaudė į civilinius gyvento
jus.

Neoficialiai pranešama, 
kad generolo ir pulkininko 
gynėjai neneigs, jog jie šau
dė iš oro. Bet jie aiškinsią, 
kad manė, jog jie šauna į 
bėgančius partizanus. La
kūnas, betgi, teigiąs, kad 
iš pastabų ir pasikalbėjimo 
tarp generolo ir pulkininko 
buvo aišku, kad jie žinojo, 
jog medžioja civilinius gy
ventojus.

Generolas Donaldsonas ir 
pulkininkas McCloskey pri
klausė prie Americal divi
zijos 11-tos brigados, to pa
ties junginio, kurio vienai 
kuopai priklausė leitenantas 
Calley ir kapitonas Medina, 
kurie apkaltinti papildymu 
karinių kriminalysčių Milai 
kaime Pietų Vietname. Lei
tenantas Calley teismo jau 
rastas kaltu, kapitonas Me
dina dar bus teisiamas.

Dauguma streikierių pri
klauso prie Communications 
Workers of America unijos.

' CWA sako, kad Western 
Union atleidinėja iš darbo 
be jokio perspėjimo šimtus 
darbininkų. Unija reikalau
ja, kad kompanija pasižadė
tų kaip nors užtikrinti tar
nybas darbininkams.

New Yorke pikietas vienu 
metu tapo suardytas, kai 
grupė dešiniai nusistačiusių 
pikietų reikalavo, kad “Dai
ly World” korespondentas, 
kuris stebėjo pikietą, pasi
šalintu, v

Turkijos policininkai 
nušovė jauną studentą
Istanbulas.—Policija štur

mavo namą, kuriame du ul- 
tra-kaiTieji studentai laikė 
kaip įkaitinę 14 metų mer
gaitę, armijos majoro duk
terį. , Policija bandė suimti 
tuos jaunus studentus, ku
riuos kaltino Izraelio kon
sulo kidnapinime ir nužudy
me. Bėgdami nuo policijos 
tie du jaunuoliai užsibarika
davo name,, kuriame tuo lai
ku radosi riiergaitė. Jie gra
sino ją nužudyti, jeigu poli
cija atakuos.

Policija apgulė namą per 
dvi dienas ir paskui įsiver
žė. Jie nušovė vieną studen
tą, o kitą sužeidė. Mergaitę 
jie rado nepaliestą, pasislė
pusią gretimame kambary
je.

Varšuva. — Lenkija rei
kalavo, kad Vakarų Vokie
tija neleistų taip vadina
mam Radio Free Europe 
perduoti iš Miuncheno anti
lenkiškų laidų. Vakarų Vo
kietija reikalavimą atmetė.

Pekin g a s. — Rumunijos! 
prezidentas Ceausescu čia! 
tapo iškilmingai' sutiktas. 
Kinijos vadovybė suorgani
zavo dideles mases žmonių, 
kurie pripildė gatves nuo 
aerodromo iki miesto cen
tro.

Įvykusiame bankete Kini
jos prejeras Ču En-lajus 
kalbėjo apie Rumunijos pa
sipriešinimą “Didžiųjų ga
lių dominavimui”. Stebėto
jai sako, kad tai buvo nu
kreipta prieš Tarybų Są
jungą.

Kubiečiai protestuoja 
prieš žveją suėmimus

Havana. — Visoje Ku
boje įvyko demonstracijos 
ir protesto mitingai prieš 
Junga tinių Valstijų agre
singus žingsnius. Kuba sa
ko, kad JAV pakraščio sar
gybos kariniai laiveliai su
ėmė 8 kubiečius žvejus, ku
rie žvejojo 35 mylios nuo 
Floridos kranto, tai yra, 
tarptautiniuose vandenyse.

Laikraštis “Juventud Re- 
belde” sako, kad tai naujas 
agresingas žygis. Laikraš
tis sako: z

“Kubos jaunuoliai ypatin
gai protestuoja, nes suimtie
ji žvejai visi yra jauni, nuo 
15 iki 34 metu amžiaus.”

Suimtieji kubieičiai Key 
West teisme Floridoje pa
reiškė, kad jie nekalti. Ku
boje gauta žinių, kad suim
tieji žvejai laikomi kalėji
me Floridoje labai blogose 
sąlygose, gauna valgyti tik 
kartą per dieną ir sargy
biniai nuolat juos pajuokia 
ir persekioja.

Washingtonas. — Advo
katas Kheel sako, kad Gene
ral Motors kompanija tiks
liai ir sąmoningai negamina 
pakankamai autobusų, nes 
nori, kad vieša transporta- 
cija būtų nepatogi ir žmo
nės pirktų daugiau privati
nių automobilių. Mat, sako 
Kheel, automobilių pardavi
nėjimas G. M. kompanijai 
pelningesnis, negu autobu
su, v

Lisbon. — Amerikos Vals
tybės sekretorius Rogers 
siūlo, kad NATO valstybių 
užsienio reikalų ministrų 
pavaduotojai šiemet laiky
tų susirinkimą ir apsvarsty
tų! Tarybų Sąjungos pasiū
lymą sumažinti militarines 
jėgas Centrinėje Europoje.

Amanas. — Jordano kara
liškoji armija tankais ir ar
tilerija atakavo palestinie
čių nacionalistų stovyklas 
Zarkojė, Jaraše ir kitose 
Jordano vietovėse.

Santiago. — Čilė užmezgė 
pilnus diplomatinius ryšius 
su Mongolija. Keletas die
nų atgal ji užmezgė ryšius 
su Vokietijos Liaudies Res
publika (Rytų Vokietija).

Bet Rumunijos premje
ras savo atsakymo kalboje 
bankete pabrėžė kitokią li
niją. Jis sakė, kad Rumuni
ja virš visko pageidauja, 
kad su laiku būtų atstatyta 
socialistinių šalių vienybė.

Bankete, apart Rumuni
jos deleagcijos ir pačių kinų 
lyderių, dalyvavo ir svečiai 
iš užsienio, tarp jų Vietna
mo Liaudies respublikos at
stovai, Kambodijos valdžios 
tremtyje galva Sihanoukas 
ir kiti.

Vėliausios 
Žinios

Maskva, birželio 6 d. — 
Gautas pranešimas iš trijų 
kosmonautų, kad jiems pa
vyko sėkmingai savo erdvė
laivį “Sojuz H” sujungti su 
kitu be kosmonautų erdvė
laiviu. Tai laikoma, dideliu 
pasiekimu žmogaus pastan
gose užkariauti erdves. ...

New Yorkas. — Pirma
dienį sustreikavo tūkstan
čiai municipalinių darbinin
kų. Ypač skaudžiai palietė 
susisiekimą, automobiliais ir 
autobusais. Dvidešimt pen
ki atidaromieji ir uždaro
mieji tiltai palikti atidaryti. 
Visame mieste pasidarė bai
si automobilių spūstis.

Paryžius. — čia atvyko 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės sekretorius William Ro
gers. Sakoma, kad jis turi 
atsivežęs pasiūlymą sudary
ti tarptautinę koordinacijos 
komisiją, kurios darbas bū
tų išvengti prekybos karo 
tarp įvairių kraštų. Dar ne
žinia, kaip į tai pažiūrės 
Prancūzija ir kitos šalys.

Azusa, Calif. — Air West 
DC-9 lėktuvas su 48 kelei
viais susidūrė 12,000 pėdų 
aukštyje San Gabriel kalny
ne su Navy Phantom E-4 
lėktuvu. Manoma, kad visi 
keleiviai ir abiejų lėktuvų 
įgulos bus žuvę.

Maskva.—Čia lankosi Ki
pro prezidentas Makarios. 
Iš Kipro tuo tarpu praneša
ma, kad ten vėl įsiliepsnoja 
labai įtempta padėtis tarp 
graikų ir turkų kilmės ki- 
priečių. Graikai Kipre su
daro daugumą, bet turkai 
savo vietovėse turi nuosa
vą miliciją.

Oslo. — Izrajelio premje
rė Meir, kuri lankosi Nor
vegijoje, paneigė gandus, 
kad jai viešint Suomijoje, 
ji susitiko su aukštais Tary
bų Sąjungos pareigūnais. 
Tokie gandai sklido Skandi
navijos spaudoje.
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Tarybine demokratija praktikoje
■ ATEINANTĮ, seiunadienį, birželio 13 dieną, Tarybų 

Lietuvoje įvyks rinkimai deputatų (atstovų) į Aukščiau
siąją Tarybą. Dienraštyje “Tiesoje” (geg. 26 d.) pa
skelbtas kandidatų į deputatus sąrašas. Sąrašas užima 
ištisus du puslapius. Kandidatus iškėlė, arba, kaip mes 
sakome, nominavo įvairių įstaigų, įmonių, kolūkių žmo
nės. Pav., Tauro apygardos kandidate yra Albina Za- 
bulienė, Vilniaus Eidukevičiaus odos-avalynės sukirpėja. 
Ją nominavo darbininkų, inžinierių-technikų, darbuoto
jų ir tarnautojų susirinkimas. Žiežmarių apygardoje 
kandidate iškelta Janina Olubaitė, Dainių tarybinio ūkio 
brigadininke. Ją nominavo to ūkio darbininkai ir tar
nautojai. . Arba, antai, Vingio apygardoje kandidatuoja 
Z. Pocevičius, Vilniaus radijo matavimo prietaisų ga
myklos darbininkas. Jo kandidatūrą iškėlė tos įmonės 
darbininkai, inžinieriai-technikai ir tarnautojai. Kitose 
apygardose yra nominuoti įvairų profesijų, partijos ir 
valdžios veikėjai. Pav., Eidukevičiaus apygardoje kan
didatu nominuotas Algimantas Marcinkevičius, Kapsuko 
universiteto bendrosios chirurgijos katedros vedėjas. O 
Neries apygardoje kandidatuoja Henrikas Zabulis, Lie
tuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras. 
Valakampių apygardoje — Kazimieras Meškauskas, Lie
tuvos Mokslų Akademijos Ekonomijos instituto direkto
rius.

Visi kandidatai yra puikiai žinomi žmonės tiems, 
kurie juos nominavo. Jie jais pilnai pasitiki. Daugu
moje yra Komunistų Partijos ir Jaunųjų Komunistų Ly
gos nariai, bet sąraše matome visą eilę ir nepartinių 
žmonių. Jie yra savo atsidavusia veikla, atsidavusiu dar
bu įgiję žmonėse pasitikėjimą. Pagal tarybinę konstitu
ciją, tie patys žmonės gali bet kada savo išrinktus depu
tatus atšaukti-pašalinti, kaip greitai kuris apleidžia sa
vo pareigas, arba pradeda su žmonių reikalais nebe
siskaityti.

Netenka abejoti, kad Lietuvos darbo liaudis šiuose 
rinkimuose dar kartą parodys, kaip tarybinė demokra
tija veikia praktikoje. Jų išrinktas naujas parlamentas 
jų nesuvils. Lietuva dar smarkiau žygiuos į dar laimin
gesnę ir šviesesnę ateitį visose gyvenimo, darbo ir kū
rybos srityse.

Jie pralaimėti negali...
TOKIA jau mūsų kapitalistinė santvarka, toks jau 

mūsų kapitalistų valdomoje Amerikoje gyvenimas. Tur
čiai negali pralaimėti.

Darbininkai priversti organizuotis ir kovoti už ge
resnį gyvenimą, už algų pakėlimą, už pensijas, už page
rinimą darbo sąlygų. Štai dabar turime visą eilę strei
kų. Tik prieš kelias dienas baigėsi ilgas aluminumo pra
monės darbininkų streikas. Kova buvo sunki. Tik dėka 
didžiausios tos pramonės darbininkų vienybės tapo iš
kovotas nemažas algų pakėlimas. Bet ar manote, kad 
aluminumo kompanijos tuos darbininkų laimėjimus pa
dengs iš savo milžiniškų pelnų? Nieko panašaus nebuvo 
mūsų Amerikoje ir nebus. Dar sutartis su unijomis ne
buvo pasirašyta, o kompanijos jau paskelbė, kad jos pro
duktų kainas pakelia net šešiais procentais. Iš to užteks 
ne tik padengimui algų pakėlimo, bet dar milijonus dole
rių padidės kompanijų pelnai!

Tiesa, prezidento Nixono administracija pareiškė, 
kad ji nepatenkinta tokiu aluminumo kompanijų elgesiu, 
kad kainų pakėlimas padidins infliaciją, skaudžiai atsi
lieps į visų amerikiečių gyvenimą, bet tuo viskas ir pasi
baigė. Prezidentas Nixonas nesiruošia jokiam žygiui šios 
pramonės šakos kapitalistus kaip nors sudrausti.

Taip, taip, mūsų kapitalistai pralaimėti negali! Jų 
kišenėje ne tik turtai, bet ir valdžia...

siu, niekam vertu kraštu ?
Straipsnyje tiesiog šau

kiama: “šiame ‘Sputniko’ 
straipsnyje liaupsinami so
vietines Lietuvos laimėji
mai įvairiose srityse.”

Mes gi, žinoma, karščiau
siai sveikiname “Sputniką,” 
kad jis mūsų gimtąjį kraš
tą taip gražiai pristato pa
sauliui. Kiekvienas pado
rus, susipratęs lietuvis jam 
bus už tai giliaustiai dėkin
gas.

O VISGI TURI 
PRIPAŽINTI

Įžymusis Tarybų Lietuvos 
plūdikas, kuris Chicagos 
menevikų laikraštyje pasi
rašinėja “J. Vlks,” labai ge
rai pažinojęs neseniai Vil
niuje mirusį profesorių Dzi- 
dą Budrį, vieną iš žymiau
sių Lietuvos mokslininkų. 
Įdomu tas, kad ir jis turi 
pripažinti, kad nors profe
sorius buvo nepartietis, bet 
turėjo puikiausias sąlygas 
savo darbais plačiausiai pa
sireikšti.

“J. Vlks” sako:
“Čia tenka pastebėti, kad 

antros bolševikų okupacijos 
metais Lietuvoje D. Budrys 
mokslo srityje toli pasistū
mėjo. 1944 m. pradėjo pro
fesoriauti Vilniaus univer
sitete, buvo paskirtas poli
tinės ekonomikos katedros 
vedėju 1946-53 m. Dirbo 
Lietuvos Mokslo akademi
joj ir buvo ekonomikos sky
riaus sekretorium. Buvo 
Ekonomikos atsak įmingu 
redaktorium. Parašė kele
tą mokslo veikalų, tarp ku
rių Tarybų Lietuvos liau
dies ūkio atsikūrimas ir iš
sivystymas, Gyventojų prie
auglio teorija imperializmo 
tarnyboje, Politinės ekono
mikos apbraižos ir t. t. Be 
to, rašė setraipsnius ir pe
riodinėje spaudoje. Buvo 
Mažosios lietuviškos tarybi
nės enciklopedijos istorijos 
skyriaus ekonomikos ir tei
sės sektoriaus vadavas, ap
dovanotas Lietuvos TSR nu
sipelniusio mokslo veikėjo 
raštu.”

“Tarybų Lietuvoje viešinti 
pažangi Amerikos lietuvių 
veikėja, įžymi kovotoja už 
taiką Ksavera Karosienė 
vakar Respublikiniame tai
kos gynimo komitete susiti
ko su šio komiteto vadovais 
ir aktyvistais.

Apie stiprėjančią kovą už 
taiką, apie didelius viešnios 
nuopelnus šiame judėjime 
susitikimo metu kalbėjo Res
publikinio taikos gynimo 
komiteto pirmininkas, liau
dies rašytojas J. Baltušis, 
šio komiteto pirmininko pa
vaduotojas P. Dobrovolskis, 
komiteto prezidiumo nariai 
ir akyvistai—Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais pirmininkas V. Kar
velis, Vilniaus Pedagoginio 
instituto rektorius V. Uo
gintas ir šio instituto do
centė L. Petkevičienė, Aka
deminio operos ir baleto te
atro solistė M. Aleškevičiū- 
tė, Archyvinių dokumentų 
skelbimo redakcijos vyriau
siasis redaktorius B. Bara
nauskas, Vilniaus miesto 
moterų tarybos pirmininkė 
V. Olševkaja. Jie palinkė
jo K. Karosienei geros svei
katos, neišsenkančios ener
gijos.

K. Karosienė padėkojo sa
vo bičiuliams už gražius lin
kėjimus, papasakojo apie 
besiplečiantį ir stiprėjantį 
taikos kovotojų judėjimą 
Jungtinėse Valstijose.”

Be to, tos pačios dienos 
dienrašty j e atspausd i n t a s 
Ksaveros straipsnis apie 
Amerikoje įkalintą komu
nistę filosofę Angelą Davis, 
kuris baigiamas: “Mes tiki
me, kad Angelą Davis išlais
vins visos Amerikos ir viso 
pasaulio pažangių jų žmonių 
vieningas ir rūstus protesto 
balsas.”

GYDYTOJAS PATARIA

Kas žinotina apie ūmius 
skausmus jūsų pilve

Vieną svarbiausių žmo
gaus organų funkcijų atlie
ka virškinamasis traktas. * Į 
žmogaus virškinamąjį trak
tą kasdien pakliūva tūks
tančiai žalingų medžiagų ir 
bakterijų. Paprastai virš
kinamasis traktas jas nuga
li. Bet pasitaiko, kad prie
šas laikinai “ima viršų.” Ta
da kyla aliarmas — pilvas
reaguoja skausmu. Tur būt, 
nėra žmogaus, kuriam kada 
nors nebūtų skaudėję pilvą.

Be paprastų pilvo skaus
mų yra keli chirurginiai 
pilvo susirgimai, vadinami 
bendru vardu “ūmus pil
vas.” Tai ūmus apendici
tas, žarnų nepraeinamumas, 
įstrigusi išvarža, prakiurusi 
skrandžio opa ir tulžies pūs
lės pūlingas uždegimas, ku
rie gydomi tik operaciniu į 
būdu. Jeigu, susirgęs vie-j 
nu šių susirgimų, ligonis 
laiku nesikreipia į gydyto-

Įstrigusi išvarža
Be ūmaus apendicito, 

ūmius pilvo skausmus suke
lia įstrigusi išvarža arba 
trūkiu vadinamas susirgi
mas. Išvaržos įstrigimų pa
sitaiko palyginti retai, bet, 
laiku neišoperavus, ji suke
lia sunkias komplikacijas: 
žarnų nepraeinamumą ir 
gangreną. Susirgus išvar
žos įstrigimu, būtina ope
ruoti pirmomis valandomis.

Sunkus susirgimas yra ir 
žarnų nepraeinamumas. Jis 
dažnai išsivysto po anks
čiau buvusių operacijų—po 
užleisto apendicito, gineko
loginių '"^racijų ir pan. 
Tai grėsmingas susirgimas, 
nes uždaro žarnų spindį, dėl 
ko sutrinka žarnos mityba, 
išsivysto gangrena, kuri ga
li baigtis mirtimi. Užtat 
susirgę žarnų nepraeina
mumu, turi būti operuoja
mi pirmomis valandomis.

nių, jei mes — savo žemes 
vaikai, jei žemė — mūsų 4 
maitintoja...

O jubiliejinė “Laisvė” — 
puiki! Jūs, laisviečiai, vi
sai pagrįstai galite ja di
džiuotis, o sykiu su Jumis 
didžiuojamės ir mes — visa 
Lietuvos skaitytojų armija.

Su nuoširdžiausiais 
linkėjimais — 

Kaunietis
Augustas
Tamuliūnas

1971.V.28

Kas ką rašo ir sako
JIE JUOS KEIKIA, 
KAM JIE GIRIA 
LIETUVĄ

Kur nudardėjo su savo ne- 
apykanta Lietuvai mūsų 
“vaduotojai” ir “veiksniai,” 
puikiausiai parodo ilgas 
straipsnis “Taip rašo rusai; 
apie Lietuvą,” atspausdin
tas kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žibuliuose” (geg. 27 
d.) 1-me pusi. Tie “vargšai” 
rusai paskutiniais žodžiais 
visaip išniekinami. Ir už 
ką? Gal gi kur nors kaip 
■nors mūsų Lietuvą jie paže
mino, jos veiklą ir darbus 
paneigė?

Kaip tik priešingai. Jie 
baisiai neapykantos suės
tiems “vaduotojams” nusi
dėjo tuo, kad jie mūsų Lie
tuvą labai giria, labai aukš
tai iškelia viso pasaulio 
akyse. Tą jau pasako mi
nėto straipsnio poantraštė: 
“Angliškoji ‘Sputniko’ laidą 
apie Lietuvą kaip pažangų 
kraštą.” Ar vaduotojams ne 
baisu?! Net angliškai “ru
sai” savo žurnale mūsų Lie
tuvą vadina pažangiu kraš
tu! Ot, jiems patiktų, jei
gu “Sputnikas” angliškai 
visam pasauliui Lietuvą va
dintų atsilikusiu, susmuku

APIE AMERIKOS 
LIETUVIŲ ĮŽYMIĄJĄ 
VEIKĖJĄ

Mūsų veikėjos Ksaveros 
Karosienės Lietuvoje apsi
lankymo proga žurnale “Per
galė” (1971 N r. 5) Vytau
tas Kazakevičius atspausdi
no ilgoką straipsnį “Su ko
vos misija.” Jame autorius 
rašo apie mūsų Ksaveros il
gametę veiklą ne tik tarp 
Amerikos lietuvių, bet ir 
bendrai amerikinėse darbo 
liaudies kovose. Tarp kitko, 
V. Kazakevičius sako:

“K. Karosienė niekados 
neužmiršta Lietuvos, jos 
žmonių. Kiekvienas apsi
lankęs iš Lietuvos yra jos 
mielas svečias Sanfranciske. 
Pati Karosienė savo gimti
nę išvydo, praėjus daugiau 
kaip 50 metų po išsiskyri
mo—1960 metais drauge su 
JAV lietuvių turistų gru
pe. Ji iš karto rado su mu
mis nuoširdžią kalbą. Tai 
nepaprastai kukli, besirūpi
nanti kitais, itin jautri, kil
nios širdies moteris. Tokia 
ji buvo per visas viešnages.

Šiais metais Ksavera Ka
rosienė vėl vieši Lietuvoje. 
Ši viešnagė ypatinga: gegu
žės 30 d. jai sukanka 70 me
tų. Ta proga ji nusipelno 
pačių karščiausių, pačių 
nuoširdžiausių mūsų padė
kos žodžių, pačių gerinsiu 
liųkėjimų.”

O. dienraštis “Tiesa” (geg. 
28 d.) įdėjo tokį praneši- 

l:mą:

Stoties operatorė
Biržai. — Į Biržų skai

čiavimo informacijos stotį 
Onutė Jukonytė atėjo bai
gusi vidurinę mokyklą. Pa
noro dirbti su skaičiavimo 
mašinomis, įsisavinti sudė
tingą aparatūrą.

Nelengva buvo iš pradžių. 
Trūko žinių, įgudimo, patir
ties, o svarbiausia — supra
timo, kaip elgtis su daugybe 
aritmetinių veiksmų atlie
kančiomis mašinomis. Sto
ties administracija ją pa
siuntė į Vilnių. Mergina ten 
baigė specialius kursus.

Grįžo į skaičiavimo stotį, 
pradėjo dirbti. Bėgo mėne
siai, metai. Onutei sekėsi 
vis geriau, ji jau imdavo to
kių skaičiavimo operacijų, 
apie kurias anksčiau tik 
svajodavo. O darbo daug: 
reikia apskaičiuoti stam
biausių miesto įmonių bei 
organizacijų darbuotojų at
lyginimus, kolūkių narių už
darbį. Pareigas, mergina 
atlieka kruopščiai, sąžinin
gai.

■ — Visos operatorės ver
tos gero žodžio, — pasako
ja stoties viršininkas V. 
Brazionis. —• Mes džiaugia
mės ne tik Onute Jukonytė, 
bet ir jos bendradarbėmis 
Naste Lapinskaite, Ona La- 
dygaite ir kitomis.

ją, tai dažnai gali baigtis 
mirtimi.

Apendicitas
Dažniausiai sergama ūmi

niu apendicitu. Apendici
tas dažniausiai prasideda 
viso pilvo skausmais, pyki
nimu, vėmimu. Po kelių 
valandų, skausmai pereina 
į dešinę pilvo pusę. Jeigu 
žmogus, susirgęs ūmiu apen
dicitu, per 24 valandas iš
operuojamas, tai viskas bai
giasi gerai. Bet jeigu ope
ruojama pavėluotai, kompli
kacijos labai dažnos: būna 
sugangrenavę arba prakiu
rę, su pūliniais pilve. Po to
kių destrukciškų apendicito 
formų dažnai išsivysto kitos 
komplikacijos, kaip pilvaplė
vės pūlingi uždegimai, tarp- 
žarniniai pūliniai, vėliau 
sąaugos, dėl kurių kyla 
žarnų nepra e i n a m u m a s. 
Ypač grėsmingi apendicitai 
yra kūdikiams ir seniems 
žmonėms, nes jiems sun
kiau nustatyti diagnozę. Ir 
gyja jie žymiai blogiau.

Skrandžio opos prakiuri
mas pasitaiko sergantiems 
skrandžio opa. Tai labai 
staigus susirgimas. Prakiu
rus skrandžio opai, ligonis 
pajunta lyg kas staigiai bū
tų dūręs į pilvą. Šis susirgi
mas gydomas ope r a c i n i u 
būdu. Geriausi rezultatai 
būna, jei operuojama pir
momis valandomis po trū
kimo.
Tulžies pūsles uždegimas

Tulžies pūslės uždegimas 
prasideda stipriais skaus
mais po dešiniu šonkaulių 
lanku, pykinimu, kartais vė
mimu. Negydoma tulžies 
pūslė irgi gali prakiurti ir 
sukelti sunkias komplikaci
jas, pasibagiančias mirtimi. 
Šis susirgimas pradžioje gy
domas vaistais. Todėl tokie 
ligoniai gydomi ir stebimi 
ligoninėje.

Visiems reikia įsidėmėti, 
kad, atsiradus ūmiems pil
vo skasmams, ypač jei jie 
nepraeina per 1-3 valandas, 
būtina kreiptis į gydytoją.

IŠ LAIŠKŲ

Washing tonas. — Sunkve
žimių vairuotojų (tyųiste- 
rių) unijos vadas James 
Hoffa, kuris pasodintas ka
lėjimai ant trylikos metų, 
pareiškė, kad jis nebekandi- 
datuos į unijos prezidento 
postą. Tymsterių unija yra 
skaitlingiausia uniją Ame
rikoje. Ji turį apie du mi
lijonus narių.

Gerbiamas Redaktoriau, 
Brangūs laisviečiai!

Nepaprastai nudžiugau, 
kai šiandien gavau abu — 
trisdešimt antrąjį ir trisde
šimt trečiąjį — jubiliejinius 
“Laisvės” numerius, prisi
pažinsiu, smagu buvo juos 
skaityti ir kaip Jūsų ben
dradarbiui, ir kaip eiliniam 
žurnalistui, ir kaip papras
tam skaitytojui. Labai ma
loniai nuteikė d-ailininko 
Roberto Feiferio piešinys - 
sveikinimas: toks nesudė
tingas ir kartu toks didin
gas savo tikrai meniškai pa
gautą lietuviška dvasia. O 
kiek sveikinimų, kiek laik
raščio istorijos faktų!.. 
istorijos faktų!.. Koks lie
tuvių išeivijos spaudos or
ganas galėtų susilyginti su 
“Laisve”? Manau, nė joks.

... Belaukiant šių, jubilie
jinių, numerių, orai pas mus 
taip atšilo,—nors mesk vi
sus darbus ir bėk į pliažą. 
Diena iš dienos kepino kan
tri saulė, ir žemė buvo jau 
išties išsiilgusi lietaus. Pa
galiau, vis tik vakar gero
kai palijo. Kur ten palijo: 
buvo smarki liūtis. Ir visą 
naktį krapnojo. Puiku. Oras 
prisipildė ozono, o žalumą 
dengiančios dulkės išnyko 
lyg burtininko lazdelei mos
telėjus. Atrodytų, kas čia 
nuostabaus: palijo, ir tiek, 
tačiau...

St. Petersburg, Fla.
Mūsų LLD 45 kuopos pir

mininkė Paulina Blaškienė, 
sveikatai sunegalavus, pa
sidavė operacijai. Operuo
ta balandžio 14 d. Džiugu, 
kad po skaudžios operaci
jos, jau grįžus į namus, sėk
mingai stiprėja. Žada jau 
dalyvauti sekančiame kuo
pos susirinkime. Mes labai 
pasigendame jos kuopos 
veikloje. Paulina užima 
pirmininkės postą jau per * 
keletą metų.

Drg. Paulina Blaškienė, 
iki ligos ją užklupo, buvo 
labai gabi vadovė šeiminin
kėms sėkmingų pietų su
rengime. Abu su vyru Jo
nu sunkiai dirbo kuopos 
pramogose. Jonas Blaškys 
ir dabar rūpestingai vado
vauja bufetui.

Linkiu Paulinai greit pil
nai pasveikti, ilgo amžiaus 
ir neišsenkamos energijos 
grižus i mūsų gretas.

A. A.

Neseniai man teko daly
vauti keliuose literatūri
niuose vakaruose, kuriuos 
organizavo Lietuvos Rašy
tojų klubas. Iš Vilniaus iš
vykome nedidele grupele: 
poetė Vilija Šulcaitė, kriti
kas ir poetas Algimantas 
Bučys, rimtosios ir satyri
nės prozos atstovas — rašy
tojas Vytautas Misevičius, 
poetas-lyrikas Petras Kei- 
došius, poetas-satyrikas Ge
diminas Astrauskas, res
publikos liaudies artistas- 
dainininkas Romanas Mari- 
jošius, pianistas — respubli
kos nusipelnęs artistas Vy
tautas Viržonis, jaunas po
etas Algimantas Verba ir 
jaunas humoristas — šių ei
lučių 'autorius. Apsilankė
me Maišiogaloje pas vietos 
mokinius, Vilniaus rajono 
Kirovo tarybiniame ūkyje, 
Naujamiestyje ir Panevėžio 
rajono Ėriškių gyvenvietėje 
(ten, beje, palaidotas žymus 
lietuvių kalbininkas Juozas 
Balčikonis). Visur mus pri
ėmė šiltai, gražiai. Tačiau 
ne tai svarbiausia. Pana
šiuose vakaruose, tik jau 
grynai satyrinio pobūdžio, 
teko dalyavuti ir anksčiau. 
Kur tik bevažiavome, kur 
besustojome, buvo aiškiai 
matyti, jog žemei reikia 
vandens. Ir dabar — staiga 
lietus. Kaipgi nęsidžiaugsi, 
kaipgi ne įterpsi kelių saki

Hartford, Conn.
Laisvės Choras turėjo 

gražią popietę gegužės 23 
doieną. Susidėjo iš gražių 
dainų. Aido Choras ir du
etai gražiai, harmoningai 
padainavo. Taipgi Laisvės 
Choras atiko savo užduotį 
gražiai- ir solistė, nors sirg-xk 
dama, dėjo pastangas mums 
padainuoti. Ačiū visiems.

Svečių buvo daug dau
giau negu buvo tikėtasi, va- 
lug šių dienų. Todėl ir su 
vaišėmis buvo sunkumų. 
Su didele kooperacija kaip 
Choro narių, taip ir gerų 
bičiulių, tikiu, nė vienas ne
liko apleistas.

Šiais laikais suruošti pra
mogą jau sunkiau, nes rei
kalauja daugiau jėgų, ne
gu jų turime. Bet kaip 
miela matyti svečius iš ar
ti ir toli ir paspausti jų 
dešinę! Tada pamiršti vi
sus sunkumus ir tam įdė
tus darbus.

Gražiai Chorą apdovano
jo viešnia iš Stamfordo — 
Mrs. Philipse su $5, ir Mrs. 
H. Carlson su švediška duo
na iš Hartfordo. Joms ačiū 
už tai. I

Visiems didelis ačiū, kas 
tik prisidėjo su darbu, vie
nokiu ar kitokiu.

L. Žemaitienė labai sun
kiai susirgus, nuvežta į 
Hartford Hospital. Girdė
jau, kad po biskį eina ge
ryn. Linkiu draugei pa
sveikti, o jos sesutei tvir
tumo.

V. K. ‘

Pekinas.—Labai iškilmin
gai tapo sutiktas Rumunijos 
prezidentas Ceausescu. Iš
kilmėse dalyvavo pats Ki
nijos komunistų vadas Mao 
Tse-tung. Savo kalboje jis 
ragino nuversti imperializ
mą “ir visus reakcininkus.”

Hanojus. — Kambodijos 
patriotai išlaisvino Snoul 
miestą, ištrenkdami iš ten 
Pietų Vietnamo marioneti
nės valdžios kareivius.
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PRANEŠIMAI
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Association Klubo na
rių susirinkimas paprastai 
įvyksta pirmą sekmadienį 
mėnesio, bet buvo padary
tas tarimas, kad šis įvyk
tų antrą sekmadienį, birže
lio 13 d., 2 vai. po pietų, 
15-17 Ann St.

Prašome narius įsitėmyti 
ir atvykti į susirinkimą bir
želio 13 d.

Geo. Kairis,, sekr.
(43-44)

Miami, Fla.
X.

Minėjome poeto Janonio 
gimtadienį

Cranford, N. J.
Birželio 13 d., sekmadienį, 

įvyks LLD 54 kuopos ir LDS 
33 kuopos susirinkimai.

Vieta: 460 Brookside PL, 
Cranforde, draugės Lillian 
Novak namuose.

Pradžia 3-rą vai. popiet.
Visi, kurie esate šių drau

gijų nariais, malonėkite at
silankyti.

54 kuopos sekr.
J. Gradaitis

Šilta ar šalta, LLD 75 kuo
pos socialinė veikla vyksta. 
Gegužės 26 dienos sueiga 
buvo skirta prisiminimui 
revoliucinio poeto Juliaus 
Janonio, kurio poezija daž
nai skamba ir mūsų savivei
klos estradoje.

Palyginamai jau su pu
siau tropiškų oru, sakome— 
sueiga buvo skaitlinga ir 
sėkminga. Draugė M. Kan- 
cerienė su savomis talkinin- 
ėkėmis paruošė labai ska
nius pietus. Atliktas trum
pas kuopos susirinkimas, 
kuriame Juozas Paukštaitis 
pranešė, kad LLD 75 kuopos 
nariai laiku užsimoka duok
les į LLD centrą. Kuopos 
raštininkas J. Daugirdas 
skaitė laišką, prašantį para
mos “Liadies balsui/’ Susi
rinkimas patenkino prašy
mą su kuklia auka. Taip 
pat draugas Daugirdas gau
na tam laikraščiui paramos 
ir iš pavienių narių, spau
dos rėmėjų.

St. Petersburg, Fla.
Nuoširdi padėka

Mirus Onutei Greblikienei 
šių metų balandžio 23 d., no
riu išreikšti savo širdingą 
padėkos žodį visiems už tokį 
gausų atsilankymą į šerme
ninę paskutinį kartą atsi
sveikinti su velionės palai
kais. Taipgi širdingai dėko
ju visiems už tokią gausy
bę gėlių, kurie prisiuntė pa
puošti Onutės karstą, nes 
Onutė gyva būdama jas la
bai mylėjo. Didelis ačiū 
Adelei Pakalnis k i e n e i už 
taip gražiai pasakytą kal
bą angliškai, ir už jos pri
taikytą tokiam momentui 
liūdesio solo. Ačiū Dainos 
Mylėtojų chorui už padaina- 
vimą “Ko liūdi, berželi” dai
nos. Ačiū drg. J. P. Mille- 
riui už pasakytą kalbą lietu
viškai. Visoms ir viešiems 
ačiū už suteiktą man užuo
jautą žodžiu, per laiškus ir 
per mūsų spaudą. Man nė
ra galimybės visiems padė
koti asmeniškai. Taigi vi
siems bendrai tariu širdin
giausią ačiū.

O pagarbai mano Onutės, 
su kuria išgyvenome 54 
metus, siunčiu “Laisvės” 
paramai po $1 už kiekvie- 
nerius mudviejų išgyventus 
metus, nes velionė mylėjo 
mūsų progresyvią spaudą ir 
rėmė kiek jėgos leido.

Pasiliekame liūdinti: 
Velionės vyras Julius 
Duktė Laura Irwin

* Sūnus Jay L. Greblick 
Anūkai Judy, Jimmi 
ir Diane ir kiti 
artimi giminės

Washingtonas. — Valdžia 
nutarė duoti leidimą par
duoti Tarybų Sąjungai 
sunkvežimių (trokų) dalis. 
Leidimus gaus firmos, ku
rios ta prekyba užsiima. 
Būsią 50 milijonų dolerių 
vertės biznio.

Eita prie kultūrinės pro
gramos. Estradon iškvies
ta mūsų žymioji solistė Mae 
Gabrėnienė. Ji šiuo metu 
buvo naujoviška — dainavo 
be specialaus akompanimen
to. Pati sau piano raktu 
padavus balso toną, daina
vo keletą gražių muzikos 
kūrinių. Jos liaudiška “Kur 
bakūžė samanota” visiems 
priminė buvusią mūsų tė
vynę. Klausytojai ją sveL 
kino gausiais aplodismen
tais.

Sekė pranešimas apie jau
nąjį poetą Julių Janonį jo 
75 metų gifhtadienio proga. 
Trumpais-bruožais nušvies
tas jo gyvenimas, mirtis ir 
poetinė kūryba. Janonis 
dainavo tą socialistinį ide
alą, kurio realizavimo pats 
nesulaukė. Tačiau šiandien 
jau šimtai milijonų žmonių 
gyvena po socializmo vėlia
va.

J. Kanceris skaitė kelis 
poeto Janonio kūrybos eilė
raščius, kuriuose autorius 
propagavo socialistines idė
jas. Estradoje pasirodė 
S. Zavis su savo skambia 
mandalina. Kaip visuomet, 
jis atliko keletą skambių 
muzikos kūrinių.
Žinoma, Miamyje mes tu

rime ir daugiau dainos me
no mėgėjų, kuriuos tikimės 
girdėti sekančioje LLD kuo
pos sueigoje. Tai bus jau 
birželiio 23 dieną — eilinis 
LLD kuopos posėdis, pietūs 
ir meninė programa.

Be to, nemalonios ir džiu
ginančios žinios. Išreiškė
me pagarbą jau velioniui J. 
Birštonui ir nudžiugome, 
kad po sunkios ligos ir ope
racijos salėje jau sutikome 
veikėją ir gerokai sustiprė
jusią draugę M. Valilionie- 
nę. Linkime visiems ge
riausios sveikatos.

V. Bovinas

Philadelphia, Pa.
Ir demokratų mašina 

surūdijus!
Yra sakoma, kad ir geri 

žmonės begaspadoriaudami 
svetimą turtą ilgainiui su
genda, subiurokratėja. Ka
daise čia ilgus metus gas- 
padoriauvo republ ikonai. 
Demokratai, gaudami vis 
per mažai balsų, ėmė kal
tinti, kad už republikonus 
tebebalsuoja daugelis jau 
seniai mirusių. Gal tokios 
“žinios” gelbėjo demokra
tams laimėti didžiumą. Ne 
po ilgo demokratų valdžia 
labai sureakcionėjo. Tai ir 
pas demokratus atsirado pa
žangesnių opozicija. Ji bu
vo sėminga, kad į' Kongre
są išrinko prieš demokra
tų reakcinę mašiną W. J. 
Green, pažangesnį demokra
tą. Šiemet į majoro vietą 
ta sena mašina nominuoja 
reakcingą Rizzą. O opozici
ja — kongresmaną W. J. 
Green.

Agitacijoje už kandidatų 
tinkamumą, nugirdau, kad 
ir sen. Ed. Kennedy reko
menduoja balsuoti už W. J. 
Green. Pamaniau, nors aš 
jų nepažįstu, bet pabalsuo
siu už W. J. Green.

Antradienio rytas buvo 
gražus, tai nesivėlavau. Pa
gal registraciją esu demo
kratas. Tai ir į būdelę. Vi
siems kandidatams knip- 
kiai, tik paspausk... Spau
džiu W. J. Green, nelinks
ta, spaudžiu kelis kitus, tie 
palinksta. Išeinu laukan, 
visi partijų “sargai” šildosi 
saulės, kaitroje, šaligatvyje. 
Paklausiu demokratų “sar
gą,” kodėl Greeno rankena 
nepasijudina? “Tai, mat, 
velniava su tomis mašino
mis, jei gerai jos neišalie- 
juoji, rūdija”...

Laukiame parengimų
Pažangiečiams rūpestis, 

tai sukakčių minėjimų pa
sekmės. “Laisvės” 60 metu 
sukaktis istorinės svarbos. 
Daug čia prisiminimų.

Turime ir išleistuvių. Ti
kimės ir sutiktuvių turėti 
parengimą. Mat, čia laukia
ma atvykstant iš Lietuvos 
žymios viešnios.

Išleistuvių iškilmės jau čia 
pat — birželio 13 d. Va
žiuosime į Albertuko pašiū
rę, 6024 Wayne Ave. Kas 
be mašinų, tai reikia važiuo
ti gatvekąriu Erie Ave. 
53, išlipt ant Walnut La.

Į parengimą atsilankiusie
ji sužinos daug svarbių da
lykų. Prašom atvykti ir iš 
tolesnės apylinkės.

Južintiškis

Jau laikas rūpintis piknikų 
rengimu. Laikas užsisakyti 
parkus ir iš anksto pasiruošti 
garsinimus piknikų.

Liaudies Balsas
Pažangus Kanados lietuviu savaitraštis, einąs nuo 

1932 metų. Laike 1938-1939 metų ėjęs du syk į savai- 
tę.

Liaudies Balsas yra skaitomas ne itk Kanadoje 1F 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Pietų Ameri
koje, Škotijoje ir Tarybų Lietuvoje.

Liaudies Balso prenumerata Kanadoje ir J.A.V.. $5 
į metus, o visur kitur $7.00.

LIAUDIES BALSAS
160 Claremont St., Toronto 140, Ont., Canada

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP IANTED-MALE-FEMALI HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB

BAKER all around for summer 
season. Start mid-June till Labor 
Day or later. Call 516-668-5950, col
lect or write Box 406, Montauk, L.I. 
11954. (44-45)

New England’s largest capacity enrollment each season
CAMP FATIMA-BERNADETTE

(boys)

Maintenance handy man, involving 
maintenance and janitorial work 
with ability to do lubrication, greas
ing and odd jobs that occur. Minor 
amount of tools required, many 
fringe benefits and periodic raises. 
Contact Mr. Szkats, 6 Henderson 
Dr., W. Caldwell, N. J. 201-228-2060.

(44-46)

BUSINESS OPPORTUNITY

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)

For sale, lumber and building ma
terial yard southern Monmouth 
County, New Jersey 200’x300' 
R/R siding adjacent. Well equipped 
3 trucks, snow plow, lift truck, all 
in good shape. 201-449-7710

(40-47)

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 

Copper iKettle Realty, 
201-735-4004

and ready 
available.

Realtor
(40-47)

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)

Restaurants, Bars, Grills. Beauti
ful waterfront property, 2 bars and 
Restaurant, 2 apts. building. Clam 
bar, Riparian rights, 308 feet on 
water, 280 feet on busy highway. 
Route 37, Pelican Island, Seaside 
Htš. N. J. $140,000 takes it all. 
Call owner after 11 AM. Mr. Ru
bino, 201-793-9607. (43-50)

FOR SALE

VERMONT LAND

(girls)
Sponsors: Diocese of IMitnchesler 

In beautiful New Hampshire
October camping — Water Skiing — Sailing — Basketball — Archery 
Tennis — Boating — Crafts — Baseball — Swimming — Canoeing — 

Hiking — Hourseback and trail riding
$480 per person. June 27th to Aug. 22. $240 per month.

Two weeks periods available. Rating New Hampshire Department of 
Health. Excellent Standard: American Camping Association, National 
Catholic Camping Association. Staffed by Teachers, Registered Nurse 
and Experienced College Student Counselors. Rev. Karl E. Dowd, Direc
tor. Write to: 153 Ash Street, Manchester, N. H. 03105. (43-44)

EXPERIENCED DYER

Able to take charge of
3rd Shift

Excellent Salary 
Permanent Position 

All Benefits

ARNATEX DYEING AND
FINISHING CO., INC.

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

Mr. Becker. (42-44)

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)

RN’S & LPN’S. Full and part 
time. All shifts. Attractive per
sonnel policies and salaries. Excel
lent working conditions. Call Dir
ector of Nurses, 201-828-2400 for 
interview. New Bruswick, N. J.

(43-44)

COOK-Helper. Full or part time. 
Good salary. Call for appointment 

201-828-2400.
(43-44)

CLERK-TYPIST for Accounting 
Depts. Excellent benefits, profit 
sharing. Steady work. Apply week 
days 8:30—5 PM. Ask for Mr. 
George Grefe, 201-369-4343, Wilson 
Products Co. Division of Dart In
dustries, Neshanic, N. J.

An Equal Opportunity . Employer.
: '' (43-44)

“REGISTERED NURSES AND 
LICENSED PRACTICAL NURS
ES. Good pay, good fringe bene
fits, vacation, meals, hospitaliza
tion, etc. Call Nursing Office, 
Preakness Hospital, Paterson, N. J. 
201-278-6800”. (43-49)

REAL ESTATE

NOTICE 
TO READERS 

AND ADVERTISERS

Polyester Knit Piece

Cross St. and River

Dyers

Rd.

259 acres farm with old building, 
360 degree outstanding view of Lakes 
and Mountains. $285 per acres and 
20% down.
ROBERTS REAL ESTATE, INC.

Newport, Vermont, 05855 
Tel. 802-334-6400

(43-44)

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

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

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

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

Electrician-Wireman. Small com
pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting work 
consisting of wiring special auto

machines and our standard 
Must have knowledge of 
schmatics. Blue Cross/Blue

matic
units.
wiring
Shield, profit sharing, 9 hrs. per day, 

j vacations, life insurance.
201-486-6108. (43-48)

Bogota, N. J.
201-488-1112

(42-44)

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 Simmons Co., Brunswick Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-352-2500, ext. 
311. Must speak English. An equal 
opportunity employer. (39-45)

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

(39-45)

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)

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

Dental Technician.

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

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

v • 201-382-6500
(43-45)

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

. 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. 1269 Central Ave., Hillside, 

201-353-6800, (43-47)

(40-44)

Westport — Owner — Pillared raised 
ranch, 6 bdrm, 7th Br. or den/libr, 
3% bths, beam cathedral ceil., liv 
rm w/fplc, ww carp, huge panld 
fam rm w7fp ‘intercom, sundeck, 
2 car garage, 1 acre wooded lot 
on dead end lame. Extrord. find 
at $69,500. Call 203-226-3678.

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)

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. Box 737, So. Paterson 
Sta., Paterson, N. J. (44-57) 

An E. O. E. Employer.
(44-50)

Washingtotnas. — Prezi
dentas N i x o n a s ruošiasi 
įsteigti naują agentūrą ko
vai su narkotikais ir jų par
davinėtojais. Ypač pavojin
gą padėtį sudaro šimtai 
tūkstančių iš Pietų Vietna
mo sugrįžusių kareivių, ku
rie pripratę prie narkotikų 
vartojimo.

Large Resort in White Mts. Out
standing oppty in the heart of N. 
H.’s beautiful White Mts. close by 
many major ski areas. Lovely old 
Inn in & mod. motels and cabins, 
pvt swim pool, spac landscapd 
grnds, hotel dining rm & kitch. A 
great oppty to get out in the count
ry and make money doing it. Ask
ing $280,000. Owner will accept 
$75,000 down and take 1st mtg for 
balance. Barbara G. Curry, Inc. 
Bkr. East Swancey, N. H. 603-352-
6560. (43-45)

Albany, N. Y. — Guber
natorius Nelson Rockeveller 
atvirai smarkiai užsipuolė 
ant New Yorko miesto ma
joro John Lindsay. Jam esą 
stoka apsukrumo miesto 
reikalus tvarkyti. Abu yra 
republikonaį.

(40-46)

TRUCK DRIVER. Immediate open
ing for driver experienced in de
livering building materials. Know-1 
ledge of Northern and Central N. 
J. essential. All benefits, 
moving to Totowa about 
Call between 12 noon and 
Mr. Rotolo. 201-243-4400.

MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION POLYMERS 

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

(40-47)

Company 
July 1st. 
4:30 P.M 

(43-45)

$87,000 buys restaurant, property 
and 2 bedroom house, overlooking 
the River. 10 yrs. old. All newly 
decorated. Stoney Point, N. Y: 
Gross $80,000 per yr. Excellent 
.terms available. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914-NA 3-6300.

(44-50)

“Oriskany Falls, N.Y, Oneida Coun
ty, Farm 155 acres, 125 acres till
able, County Rd., 36x64 barn, farm 
house, 2 garages, 4 other small 
buildings, Excellent Water supply, 
excellent view, excellent land.

$46,000. 315-843-5901” (43-46)

West Shokan, Irg 6 rm custom 
bit. bluestone ranch, 5 acres. Moun
tain and water views 2 Irg. bedrms, 
liv. rm 20x30, den or bedrm, all 
wood panel’g. Covered front patio, 
2 frplc’s. Irg garage. Full bsmt, oil 
heat, $55,000. Write or phone for 
appointment. M. Mehlinger, West 
Shokan, N. Y. '914-657-2428. (43-47)

EXTRUDER OPERATORS
and General plant workers.

No experience necessary. Special 
short schedule. Precision I’olynioi’s, 
Green Poind Road, Rockaway, N. J.

201-627-852(>

MACHINE TOOLROOM FOREMAN 
Top pay, all benefits.

LEWIS WEINER 
INDUSTRIES, INC.

44-02 — 11th St.
Subway, 23rd and Ely St. Stop

L. I. C., N. Y.
212 ST 6-0560 (40-49)

IND

(40-47)

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

Maintenance Mechanic—2nd shift, 
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.

(42-44)

BAKER.

Central Virginia Commercial land, 
35 acres on Rt. 29, nffile North of 
Charlottesville, zoned B-l business. 
Near University of Virginia.. Offer 
accepted subject to Court confirma
tion. Contact T. M. Boyd, Commr. 
Box 1151, Charlottesville, Va.

703-296-7138. (43-46)

Seoul. — Pietų Korėjos 
valdžia paskeblė gavusi iš 
Jungtiniu Valstijų pačių vė
liausių ir moderniškiausių 
ginklų savo armijai. Tačiau 
nesakoma, kiek ir už kiek 
tų ginklų yra gauta0

New Yorkas.—Senas uni- 
jistas ir veikėjas Jack Kroll 
mirė sulaukęs 85 metus am
žinas. Kroll buvo siuvėjų 
unijos vadovybėje, paskui 
vadovavo CIO politinei vei
klai. Karo metu jis daug 
pasidarbavo mębilįzuo j a n t 
Amerikos (įarbiniųkų pro
duktyvi ngiiWL

Asking $14,000. Lowville located
Machinist-General. Mid-day shift.

Excellent opportunity for advance-

Capable of
45 minutes

All around, 
running shop, 

from JERSEY.

foothills of the Adirondacks, S miles rnent with growing Co. Competitive 
salary and benefits. Call 201-843- 
1800. (43-47)

from Snow Ridge Turin, New York, 
1 hour from Lake Ontario, House 
with attached garage, (garage 28x- 
32). House has fireplace, wall to 
wall carpeting, big picture window 
overlooking valley,- very good water 
supply, new drilled well, hot water 
heat, 1 acre lot with pond behind 
house 1% baths, new’ paneling. 
Make me a*n offer. Reason for sell
ing relocate. For appointment call 
315-348-8716. (43-49)

Maintenance Mechanic. Experience 
all around man, needed for^day shift, 
in plastic extrusion Plant, 
work, all benefits. Rotuba 
ers, 1401 Park Ave., So. 
N. J. 201-486-1000

Steady 
Extrud- 
Lindcn,
(43-45)

914-561-2528
(40-44)

AUTOMOBILE MECHANIC
Full time, permanent job.

Experienced, Domestic and foreign 
cars. Excellent remuneration. Good 

working conditions.
Carmichael Citroen

347 Washington Ave., Ąlbany. N. Y. 
518-465-3424 i. (43-46)

60 acre farmette located in foot
hills of Adirondacks. 3 bedroom 
house partially remodeled. 8,000 
trees planted. Out buildings. Good 
hunting and fishing. $18,000. Con
tact Walter Leichty, Boonville, N. 
Y. 315-942-2675, (44-46)

AUTOMOBILE TECHNICIAN al
so lubrication man.. Experienced. 
Chevrolet-Oldsmobile dealership. Mo
dern shop, excellent fringe benefits. 
For information, call 201-766-4500. 
Ask for Mr. Masters, (43-45)

Concrete Pipe Foreman. Exper- 
ienęed 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
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Ate Fla.
Prastos žinios

Praeitą žiemą čia žmonės 
turėjo gana daug saulėtų 
dienų, oras buvo sausas, be 
lietaus. Tas labai patiko tu
ristams ir vietiniams gy- 
gyventojams, nes ne visada 
taip būna.

Bet kas per daug gero, 
virsta blogu. Jau apie še
šis mėnesius kai lietaus la
bai mažai iškrito. Visokios 
pelkės, raistai taip išdžiū
vo, kad vandeniniai gyvū
nai miršta. Tose pelkėse 
buvo priaugę visokių žolių. 
Viskam labai išdž i ū v u s , 
pradėjo viskas degti. 
Liepsna taip labai išsiplėtė 
visur, kad negali sustabdy
ti. Nors žmonės turi moki
niškus įrankius ir patyri
mus, bet gaisrai jau iš kon
trolės išėjo. Dabar šaukia
si Kanados pagalbos, nes ji 
turi tam tikrus oriaiviuis, 
kurie vandenį neša. Jie 
skrisdami po 70 mylių grei
čiu viršuje ežero ar upės 
pasisemia daug vandens ir 
viršuje ugnies užpila. Tai 
esąs geriausias būdas ug
niai gesinti.

Pagyvenusiems žmonėms 
pasidarė sunku kvėpuoti, 
nes visur užgulė dūmai, 
miestuose ir visur apylinkė
se kartais net saule nepa
jėgia prasimušti per dū
mus. Saulutė

Philadelphia, Pa.
Reakcininkai laimėjo

Gegužės 18 d. jvyko mies
to aukštųjų pareigūnų no
minacijos. Demokratų par
tija — susiskoldžiusi 
Chicagos konvencijos laikų. 
Senoji reakcinė gvardija ir 
reformistai kovoja vieni 
prieš kitus. Senoji demo-

nizavimo 1927 metais ban
do visus tuos, kurie juos 
užsiprašo, pali n k s m i n t i | 
naujomis gražiomis liau
dies dainomis. Niekados 
nėra nieko suvytęs. Ką pa
sako, tą ir išpildo. Užtatnuoiv _ T . _ ,žmones Laisves choru pasi- 

* tiki ir skaitlingai lanko jo 
parengimus.

Turbūt prie šio parengi- 
kratų partijos vadovybė mo skaitlingumo ir pasisė
sti miesto majoru J. Tate kimo daug prisidėjo ir New 

savo Yorko. Aido choras. Did- 
urėduiidelė garbė aidiečiams. Aido 

choras nuo seniai yra ži
nomas kaip garsus choras. 
Jį yra vadovavę tokie žy
mūs chorvedžiai kaip Bro
ne Šaknaitė ir Walteris Žu
kas. O dabar jam vadovau
ja Mildred Sten^ler, kuri 
gerai žinoma ne tik Ameri
koje, bet ir Tarybų Lietu
voje, kaip gera ir sąžinin
ga mokvtoja. Ir čia Hart
forde aidiečiai atliko vieną 
dalį programos, kuri buvo 
pusėtinai ilga, užsitęsė virš 
poros valandų. Bet publi
ka programos atidžiai klau
sėsi.

Programa buvo įvairi, 
graži, publika jos ilgai ne
pamirš.

Taip pat negalima pa
miršti tu vargšių gaspadi- 

• :nių. kurios maistą nagami- 
- J no ir išdalino sve č i a m s . 

didele ^raUG"čs atliko dideli, sun
ku darbą. Noriu nuo visų 
svečiu joms tarti didelį lie
tuviška ačiū, v

J. Strižauskas

LIETUVOS ŽINIOS
VDR PARODA 

VILNIUJE
Vilnius. — Vingio parke 

iškilmingai atidaryta Vo-

5th Anniversary
On the occasion of the 

fifth anniversary of a firm 
known as Podarogifts, Inc., 
Maurice Rifkin; the Presi
dent pf the firm- gave the 
following information —

Mr. Rifkin told a very 
interesting story about his 
involvement in the gift par
cel business since the late 
1920’s. His interest in keep
ing in touch with members 
of his own family in U.S. 
S.R. shortly after the first 
World War, and enabling 
other residents of U.S.A, 
to do likewise, prompted 
him to establish offices for 
that purpose which main
tained this contact between 
the relatives on both sides 
of the ocean first through 
Torgsin, a network of 
stores where Soviet citizens 
could purchase scarce items 
with gift certificates sent 
to them by their relatives 
in U.S.A. Later a system 
of sending gifts parcels 
from the United States was 
es t a bl ished with the help of 
the Amtorg Trading Cor
poration, and thus grew the 
firm, Globe Parcel Service, 
Inc., of which Mr Rifkin 
is still President, was es
tablished.

About five or six years 
ago, Mr. Rifkin went to 
Moscow and completed ne
gotiations for a new serv
ice, which enabled residents 
of U.S.A, to send such 
gifts to their relatives in 
all parts of the Soviet U- 
nion as automobiles, motor
cycles, pianos, television 
sets, radios, sewing mach
ines and many other items , 
which could not be sent by ( 
parcel post from the Uni
ted States. Thus the firm of 
Podarogifts, Inc., was est
ablished. 1

Mr. Rifkin expressed his 
firm opinion that the im
port and export of goods 
among nations is a great 
help in mutual understand
ing between peoples and 
the best way of promoting 
peace and prosperity 
throughout the world. I

priešakyje pastate 
kandidatu majoro 
reakcingą birčistą, policijos 
komisijonierių F. Rizzo, o 
reformistai pastatė savo 
net tris kandidatus — da
bartinį kongresmaną Wm. 
Green ir negrą Hardy Wil
liams. Pagaliau reformis
tai pamatė pavojų ir ištrau
kė D. Cohen kandidatūrą 
majoro pareigoms. Taip 
pat pasižadėjo ištrukti sa
vo kandidatūrą ir Williams. 
Bet vėliau pakeitė savo iuo- 
monę ir pasiliko ant baloto 
ir net virto priešu savo bi
čiulio W. Green, jį visaip 
kritikuodamas.

City Hali demokratų re
akcingai mašinai to tik ir 
reikėjo.. Jie nominacin ėję 
kampanijoje paleido savo 
galingą politinę mašiną visu, 
garu, ir jų pasta t y tąsi sj 
kandidatas F. Rizzo nomi- 
minacijas . laimėjo c____
dauguma balsų.. Tai įvyko 
nepaisant valstijos guberna
toriaus Milton Shopp dra
matiško atsišaukimo prieš 
F. Rizzo nominavimą. Taip
gi ir senatorius R. Kennedy 
atsišaukime į balsuo t o j u s 
prašė balsuoti už Wm. 
Green.

LLDi 10 kuopos išleistu
vių sueiga jau netoli — bir
želio 13 dieną. Sakoma, kad 
šis pobūvis bus daug šaunes
nis už buvusius praeityje. 
Vaišės, sveikinimai, linkėji
mai. Pietūs prasidės pirmą 
valandą. Salė: 6024 Wayne 
Ave.

Bridgeport, Conn.
Šių metų, pradžioje nuo 

giminės gavau liškutį iš 
Lietuvos. Ji prašė užsaky
ti “Laisvę,” pridurdama, 
“jeigu nebus per didelė naš
ta.” Aš. žinoma, tuojau;

Po neseniai buvusio trans
porto darbininkų streiko 
“Septa” kompanija jau bu
vo užsimojusi pakelti va
žiuotos fėrą 10 centų. Ta
čiau gubernatorius Milton 
Shopp pasipriešino pakėli
mui. Jis pabrėžė, kad jei 
“Septa” kompartija turės fi
nansinių trūkumų, tai vals
tija jai pagelbės...

“L” Reporteris

Hartford, Conn.
Parengimas gerai pavyko

Gegužės 23 dieną Hart
fordo Laisvės choras turė
jo parengimą, kuriame ir 
man teko dalyvauti. Man 
ypač buvo džiugu, kad ga
lėjau dalyvauti, nes per iš
tisą mėnesį buvau kankina
mais šalčio. Negalėjau to
kios puikios progos pra
leisti.

O parengimas buvo tikrai 
gražus, daug žmonių bu
vo. Iš to matosi, kad Lais
vės choras pas žmones
yra nusipelnęs gerą vardą. J*ums bus giliai dėkingi.
Mat, jis nuo pat susiorga-

publikos žemės ūkio ir 
maisto pramonės mašinų 
paroda. Joje demonstruoja
mi naujosios konstrukcijos 
dirvų įdirbimo ir derliaus 
nuėmimo technika, įvairūs 
įrengimai gyvulininky s t ė s 
fermoms.

VDR žemės ūkio technika 
Lietuvoje turi gerą vardą. 
Ūkiuose dirba keli tūkstan
čiai anksčiau pirktų trakto
rių, siloso ir bulvių kasimo 
kombainų, šienapiūvių ir ki
tu mašinų.

sau-

♦»■
DROBĘ AUDŽIA 

MODERNIOS STAKLĖS
Panevėžys. — Kasmet vis 

daugiau ir m o d e r n e s n i ii 
staklių gauna Panevėžio li
nų kombinatas.

Ruošiamasi senas
dyklines stakles pakeisti 
greitaeigėmis bešaudyklinė- 
mis, paleisti beverpstes ver
pimo mašinas, naujus dažy
mo aparatus, automatizuo
tą balinimo liniją.

Penkmečio pabaigoje pa
nevėžiečiai per metus ruo
šiasi išausti apie 16 milijo
nų metrų lietuviškų lininių 
audinių — pusantro karto 
daugiau, negu šiemet.

“SEBUKLINGO” 
POPIERIAUS CECHTS
Kaunas. — J. Janonio fab

rike pradėtas statyti naujas 
cechas, kuris gamins popie
rių reprodukciniams apara
tams. Jau 1972 metais ce
chas pramonės įmones, pro-

užprenumeravau. Dabar vėl įi jektmes o r gani z a c ij a s, 
Įgavau laišką. Dėkoja ūži ~ .............. .
j laikraštį. Sako- kad abudu 
su vyru “Laisvę” skaito. 
Girdi, randame daug žinių 
iš visur, o ypatingai iš 
Amerikos. Svarbu žinoti, 
kaip mūsų broliai lietuviai 
gyvena tolimoje Ameriko
je. Pažymi, kad nors ji tik 
neseniai skaito Amerikos 
progresyvių lietuvių laik
raštį, betgi “Laisvė” balan
džio 24 dieną jau atšventė 
savo 60 metų gyvavimo su
kaktį. Tas parodo, kad 
mūsų broliai lietuviai Ame- 
riokje nemiegojo, kad jie 
darbavosi žmonių gerovei.

Taipgi ji laiške išsireiškė, 
kad norėtų matyti mūsų 
“Laisvės” albumą. Girdėju
si, kad albumas yra didelė, 
graži knyga su daugeliu 
nuotraukų, turinti 310 pus
lapių. Bet aš, kaip žinoda
mas, kad jie albumą norės 
gauti, nieko nelaukdamas 
užsakiau. Taipgi ir dar ki
tiems dviems giminaičiams 
užsakiau. Jeigu dar nega
vo, tai greitoje ateityje 
gaus.

Patariu visiems, kurie iš
galite ir turite giminių Lie
tuvoje. užsakyti “Laisvės 
60-mečio Albumą.” O jie

Į mokslinio tyrimo institutus 
aprūpins popieriumi, kuris 
naudojamas dokumentų, 
b r ežinių, k a r t o g r a m ų 
kopijomis. Be to, ceche 
taip pat bus gaminamas po
pierius mikrofilmams dau-

RETAS SVEČIAS
Vilniuje ir Kaune įvyko 

valstybinės filharm o n i j o s 
simfoninio- orkestro koncer
tai. Orkestrui dirigavo pir
mą kartą į Lietuvą atvykęs 
Čilės dirigentas Chu anas 
Pablas Iskiedras.

1962 metais Chuanui Pab- 
lui Iskiedrui buvo paskirta 
valstybinė Čilės kritikų pre
mija. 1965 metais jis lai
mėjo tarptautinį konkursą 
New Yorke ir kurį laiką 
dirbo šio miesto simfoninio 
orkestro vyriausiojo diri
gento asistentu.

Vilniaus ir Kauno simfo
ninės muzikos mėgėjai, res
publikos spauda gražiai at
siliepė apie svečio dirigavi
mą.

V. Petkevičiene

J. Strižauskas

SCRANTON, PA.
Mirus

Tessie Wall Miscovich
Reiškiu gilią užuojautą velionės vyrui Antanui, 

sūnui Zenonui- motinai Mary Vanagaitienei, sesu
tėms Onutei ir Matildai, ir kitiems giminėms irtems Onutei ir Matildai, ir kitiems giminėms 
idėjos draugams.

AIDO CHORO GARBĖS 
NARIAI

Po $10 aukojo Anna Phil
lips ir V. Paulauskas.

Po $5 aukojo: Po v. Bečys, 
B. Kukutienė, E. ir M. Lie
pai, A. Petraitienė, J. Dai
nius, Z. ir A. Sinkevičiai, 
M. Kreivėnienė, K. K., E. 
Kasmočienė, V. Balkus au
kojo $2.

Aido choras širdingai dė
koja už aukas.

Valdyba

Anna Norkiene,
Detroit, Mich.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimu kaina žema.

Mieste pasidairius
Aukštas miesto majoro 

Lindsay pareigūnas praeitą 
savaitę viename bankete 
taip jumoristiniai išdėstė, 
kaip New Yorkas galėtų 
gauti daugiau finansinės pa
ramos iš New Yorko valsti
jos ir federalinės valdžios:

“Pirmiausia mes turime 
paskelbti nepriklausomybę 
nuo valstijos ir Jungtinių 
Valstijų. Po to mes turime 

j paskelbti karą valstijai ir 
visai Amerikai. Kadangi 
mūsų karinės jėgos beveik 
nulis, mes greitai būtume 
nugalėti. Tada viskas klo
sis gerai. Mes būsime oku
puota šalis, kitaip sakant, 
okupuotas miestas. Valdžia 
mus tada trak tu a tų kaip ki
tas nugalėtas šalis — pasi
piltų pinigai, kaip pasipylė 
pinigai nugalėtai Vokietiiai 
ir nugalėtai Japanijai. Mū
sų r e-abilitacija būtų val
džios ir valstijos remiama 
visomis išgalėmis. Fondų 
netruktų. Mums nereikėtų 
atleisti iš darbo mokytojus, 
ligoninių tarnautojus, šlavė
jus, gaisrininkus. Pinigų 
būtų viskam. Mes net galė
tume gerinti aptarnavimą 
gyventojams, steigtume 
naujas įstaigas, bujotų pra
monė. ..”

Kaip žinia, New Yorko 
miesto finansinė padėtis be
veik kritiška. Miesto uni
versitetas CUNY (City Uni
versity of New York) atilei- 
džia šimtus dėstytojų ir pro
fesorių. Visose miesto so
cialinio aptarnavimo įstai
gose tarnautojai atleidžia
mi iš darbo ir likusieji neži
no, kaip ilgai jie galės dirb
ti. Ateinantį rudenį mokyk
lose ir ligoninėse susikim
šimas bus dar blogesnis — 
naujų pastatų nestato, o 
personalas bus mažesnis.

Beveik visi kultūriniai 
fondai, kaip tai miesto vie
šam teatrui, visai anuliuoti. 
Tuo tarpu didžiųjų daugia
aukščių pastatų savininkai, 
kurie yra korporacijos ar
ba bankai, moka visai ma
žus mokesčius. Jeigu mo
kesčiai bus pakelti, jie 
kraustysis kitur, sako jie.

Pereitą trečiadienį Queense 
ant Rockaway BĮ v. keturi 
plėšikai pasigrobė iš banko 

| $170,000 ir pabėgo. Nors po
licija sako, kad didelė dalis 
pinigų atgauta, bet plėšikai 
nesučiupti.

Čia Jungtinių Valstijų Ka
talikų Bažnyčio hierarchija 
paskelbė 20,000 sodžių iš 
Vatikano gautą dokumentą, 
kuriame raginama bažny
čiai geriau ir plačiau pa
naudoti spaudą, radiją ir te
leviziją savo propagandai. 
Taipgi patariama viešiau ir 
atviriau veikti. Matyt, se* 
ni propagandos būdai baž
nyčios bizniui pakelti pasi
darė neefektingi.

Miesto policijos komisio- 
nierius Murphy labai užsi
gavęs, o kad jis nebuvo pa
kviestas į Baltųjų Rūmų 
prezidento Nixono sušauk
tą įvairių meistų policijos 
viršininkų pasitarimą, kuris 
svarstė, kaip apsaugoti po
licininkų gyvybę. Mat, per
nai per visą šalį buvo nužu
dyta 70 policininkų. Septy
ni New Yorke. Murphy 
smerkia prezidentą NUxo- 
ną už jo ignoravimą.

Susiorganizavo nuominin
kų komitetas, kuris sakosi 
kovosiąs prieš namų savi
ninkus, kurie stengsis 
priversti nuomininkus iš 
jų namų išsi kraustyti. 
Mat, pagal valstijos sei
melio išleistą įstatymą, 
ištuštinti apartamentai išei
na iš po nuomų kontrolės. 
Savininkas turi teisę kelti 
nuomą, kiek tik jis nori. 
Manoma, kad daug savinin
kų naudosis šiuo įstatymu ir 
vers nuomininkus išsikraus
tyti.

Oro biuro ekspertai sa
ko, kad per visą gegužės 
mėnesį miesto oras buvo la
bai geras tai yra, men
kiau užterštas, negu papras
tai. Prie to prisidėjo du 
faktoriai: oras buvo paly
ginamai sausas (dujos il
giausiai užsilaiko drėgname 
ore), taipgi vėjas dažniau
siai pūtė iš Atlanto pusės.

Bet kai New Yorke sa
koma, kad oras “geras,” jis 
geras tik palyginamai-rela- 
tyviai. Net per šio praei
to mėnesio laikotarpį jis bu
vo tiek užterštas automobi
lių, fabrikų kaminų ir kito
kiomis dujomis, kad žmo
gaus sveikatai jis buvo “pa
vojingas, bet neperdaug.” 
Kitaip sakant, paprastai tas 
oras labai pavojingas...

Birmingham, Ala. — 550 
vietinio kalėjimo įnamių pa
skelbė bado streiką ir isi- 
kovojo pažadą, kad valgis 
kalėjime bus pagerintas.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leonas Trakimavičius
Mirė birželio 8 d., 1970 m.

Jau vieneri metai kai mirė mano brangus ir 
mylimas vyras ir vaikų tėvas Leonas. Liudžiame 
tavęs, brangusis, su skausmu širdyje. Ilsėkis ra
miai. Tavo kapą aplankome dažnai ir papuošia
me gėlėmis.

Moniką Trakimavičienė, žmoha 
Billy, Henry, Joseph, sūnai 

ir jų šeimos
Norwood, Mass.

Pramogų Kalendorius
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.

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

Liepos* 18 — Woodhaven.e
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Prašome sekti vė
lesnius pranešimus.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Film About The 
Kerrigans

Who doesn’t know at least 
something about the bro
thers Philip and Daniel Ber- 
rigans? The. Catholic priests '̂ 
with their supporters, who 
included at least two nuns, 
felt that they had to speak 
out — not with a letter to 
the “Times” but with an 
action so dramatic that it 
would generate a force at 
home that was actually cap
able of making a difference
— a real difference. They 
invaded the draft headquar
ters, took the draft cards 
and burned them.

A film is made now about 
the Berrigan brothers is 
called “Holy Outlaw”. Daniel 
Berrigan, who is the main 
subject of this film, is 
shown at different times, 
in different places, explain
ing his understanding of 
the anti-war struggle, of 
the kind of tactics he felt 
necessary to fight most ef-( 4 

Ifectivelly, of choosing these 
actions which though non
violent at the same time 
produced the maximum im
pact. He is a new man of 
our times. Coming directly 
out of the bosom of the 
church, and you might say 
directly of the church’s of
ficers corps — the Jesuits
— he is at once a poet and 
a man of intense action.

Film is in New York at 
the Bleecker Street Cine
ma right now.

Use

New Haven, Conn. — An
tradienį, birž. 1, čia įvyko 
mitingas, kuriame buvo 
kaip ir atšvęstas Juodųjų 
Pan te r i ų partijos 1 y d erių 
Bobby Seale ir Erica Hug
gins laimėjimas teisme. Kaip • 
žinia, jie buvo išteisinti.
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